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ЧЕЗАРЕ ПАВЕЗЕ
ПОКОЛІННЯ

Хлопчик бігав гуляти в поля, 
де тепер пролягли автостради.
Там він друзів стрічав босоногих, 
аж підстрибував, серцем радів.
Мабуть, більшого щастя немає, 
як босоніж стрибати в траві.

Якось ввечері в місті спалахнули тривожні вогні, 
покотилась луна стрілянини, 
потім з вітром долинули в поле 
тужний гомін та зойки людей.
Іскри світла, роздмухані вітром, 
замигтіли на схилах горбів.
Та беззоряна ніч, що запала,
погасила усе, і в дитячому сні залишилась
тільки свіжість повітря.
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(Завтра знов хлопчаки пустуватимуть тут, 
ніби вчора не сталось нічого.
А за муром в’язниці мовчазна юрба у спецівках робочих. 
Хтось від рани помер. І з бруківки вже кров позмивали). 
Прокидається місто від довгого сну, 
ще не вірячи в правду похмуру.
Хлопці згадують присмерки тихих полів, 
матерям заглядають у вічі.
Ті ж мовчать, наче байдуже їм, 
наче слів їм шкода для розмови.
Хлопці згадують присмерки тихих полів, 
зграйку стрічних дівчаток, яких налякали.
Ми ж бо хлопці, це наші поля.
Місто вабить нас вдень, а увечері краще 
звіддаля чути крики й дивитись на вулиць вогні.

Час мине. Інші хлопці зберуться в полях, 
де тепер пролягли автостради.
Ніч така ж, як колись.
Вітер лагідний пахне травою.
І в’язниці ті ж самі. Й жінки, як і вчора, 
колисають дітей та мовчать.

ПРОСТОТА

Тільки вийшов з тюрми й наче знов потрапляє за грати, 
коли хліб свій нужденний жує.
У неволі зайцями він снив, 
що гасають по сніжних розлогах.
Нині мешкає він в кам’яному колодязі міста.
Нині їжа його — той же хліб та холодна вода.

Дехто твердить, що після тюрми 
знову втрачене щастя чекає, 
повертаються спокій, безжурна зима 
із пахучим вином й ситним м’ясом в харчівні.
Дехто вірить у це, коли час коротає на нарах. ,
Врешті день настає. Він виходить за браму в’язниці 
з сподіванням в очах. Та зайців вже нема: 
інші їх вполювали і тепер бенкетують, 
розкошуючи в світлі й теплі.
А твоя вся розрада — дивитись на це крізь шибки.

Безпритульний бродяга на зимному вітрі закляк.
Тихо входить у двері, несміливо за столик сіда.
Він ковтає вино, каламутне на вигляд, терпке, 
він кусає свій хліб, що прийдешнім пахтів у тюрмі, 
а тепер вже не пахне нічим, 
та й вино пройнялося туманом.
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Безпритульний бродяга лине думкою в рідні иол-я, 
посміхається мрійно, згадавши, що землю зорали» 
щось наспівує стиха в своєму кутку.
Бачить греблі укіс та оголені стебла ожииа, 
що весною цвітінням буяла.
Потім свистом веселим собаку свого під клика.
І з ’являється заєць. І тепло стає на душі.

ПІВДЕННІ МОРЯ

У тиші вечірній ми мовчки йдемо на узгір’я 
крізь морок сутінків пізніх.
Ліій брат — наче велет, одягнений в біле,
засмагле обличчя. Він крокує в задумі
і зайвого слова не скаже. Мовчати — це наше прокляття.
Хтось із предків, либонь, був страшенно відлюдний — 
геній між ідіотів чи нещасний дивак — 
і навчив своїх близьких мовчанню.

Та вдень, проти звичаю, брат мій заговорив. Він спитав,, 
чи піду я гулять на узгір’я. У ночі прозорі 
з вершини його побачити можна 
світло турінських вогнів. «Ти, що живеш у Туріні,— 
він мовив мені,— зрештою, правий. Жити треба 
подалі від сіл. Маєш блага, користуєшся всім, 
а коли завітаєш додому, приміром, як я в сорок років, 
все здається новим. Наші Ланги не зникнуть нікуди».
Він сказав це не складом книжок і промов, 
а неквапно, вживаючи* рідну говірку, 
що, наче каміння цих скель, міцна і згрубіла; 
двадцять років у мандрах між чужих океанів і мов 
не здолали її. Мій брат підіймається вгору 
з зосередженим виглядом, котрий я бачив не раз 
на обличчях селян, обважнілих від праці.

Двадцять років мій брат мандрував по землі.
Він полишив наш дім і вважався загиблим, 
коли я ще був немовлям. Зрідка чув од жінок, 
наче казки, оповідки про нього.
Поважні ж мужчини геть-чисто забули його.

Раз у батькову хату (батько помер на той час) 
приблукала листівка з побажанням рясних виногрон 
і зеленою маркою, де кораблі серед хвиль. Всі немов остовпіли, 
та я, вайлуватий хлопчак, пояснив їм, німіючи від хвилювання, 
що листівку відправлено з острова, який зветься Тасманія; 
у південній півкулі є острів такий, оточений морем прозорим, 
де сила-силенна акул. І додав, що мій брат, 
безперечно, шукає перлини. І марку з листівки зірвав.
Потім кожний сказав своє слово, і спільною думка була: 
коли він не загинув — пропаде все одно.
Так сказали усі і знову забули про нього.
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О, скільки часу проминуло з тих днів,
як я грався в малайських піратів, і з тієї пори,
коли вперше пірнув у водоверть каламутну,
й безтурботно стрибав з дітлахами в розгіллі дерев,
й журився, побитий до сліз, і кривдника добре провчиві
Скільки часу проминуло! Інші ігри та інші літа,
інше крові кипіння на утиск нових ворогів,
по-справжньому злих та підступних задумів, мрій, сподівань.
Місто навчило мене стерегтися усього.
Вулиця, площа, юрба, а подеколи й думка, що майне на чиємусь

обличчі,
викликають відразу та дрож.
Ще миготить ув очах подразливе світло 
тисяч вогнів, і човгають тисячі ніг.

Мій брат повернувся, коли закінчилась війна.
На голову вищий од всіх, із грошима в кишені.
Родичі тихо казали: «За рік, щонайбільше, 
розтринькає все і заново в мандри гайне.
Невдахи кінчають життя саме так».
Та брат був собі на умі. Він купив перший поверх 
сільського будинку і обладнав там гараж, 
а поряд поставив новеньку бензоколонку 
з великим рекламним щитом.
Потім хвацький механік із цигаркою в роті 
загрюкав залізом, порушивши спокій села.
Тим часом мій брат одружився. Він дівчину взяв
тендітну й біляву, немов чужоземка,
яких, мабуть, бачив чимало, блукаючи світом.
Та на людях бував сам один. Одягнений в біле, 
із руками за спиною й смаглий обличчям, 
никав по окрузі, купуючи коней.
Він пояснив мені згодом, 
коли план провалився нараз, що мав на меті 
прибрати до рук все тягло і привчити селян до машин. 
«Таж коні для них важливіші за все.
Що поробиш? Я мусив би знати:
тут люд — мов тварини, тієї ж породи».

Ми крокуємо далі. Вершина вже близько.
Нас оточують в темряві пахощі вітру й землі, 
ген вогні миготять — то великі дороги, 
відлуння яких ледве чути. А я все міркую 
про силу, що відкрилась мені і що вирвала брата 
у морів, у далеких країн, у мовчання.
Брат нічого не каже про пригоди і мандри.
Тільки сухо говорить: був там-то і там-то, 
і думає знов про мотори.

Та згадка одна
далася втямки: коли працював кочегаром
на дерев’яному судні і полював на китів,
бачив важкі гарпуни, що летіли у відблисках сонця.



8 ЧЕЗАРЕ ПАВЕЗЕ. Поезії

і піну криваву, й китів, що шалено втікали 
і виринали із хвиль, били хвостами і рвали троси. 
Саме це він пригадує зрідка.

А коли я кажу,
що він з тих щасливців, які зустрічали зорю 
ка островах, найчудовіших в світі, 
він, посміхнувшись задумливо, відповідає, 
що потім сходило сонце і день був звичайним днем.

БУДУЮ ТЬ ДІМ

Зник очерет, а разом з ним і тінь. Ранкове сонце 
пронизує скісним промінням арки, 
у прорізи віконні світло ллє.
Будують зранку, доки прохолодно.
Хтось сумно згадує зелену сіножать, рай очеретяний, 
де подорожній в спеку міг відпочити у густій траві.

Все вище сонце. Ось і хлопчаки, 
їх спека не бентежить анітрохи.
Стовпи й колони, що звелись довкола, 
це ліпший світ для пустощів веселих, 
ніж рівчаки, дерева чи дорога.
Покрівлі ще немає, й через те 
площини стін просотані блакиттю.
І, голови задерши, хлопчаки 
вдивляються у прямокутник неба, 
їм жаль лише, що день такий ясний.
От якби дощ линув із високості 
на стіни, на долоні, на поля!

Цікаво, мабуть, тут зійтись вночі, 
коли цеглини вже росою вмиті 
й зірки великі дивляться униз, 
розкласти вогнище та гратись у війну.
Ці — йдуть у наступ, інші — в обороні 
рясним камінням зустрічають їх.
Щоправда, каменюкою в пітьмі випадком вбити можна. 
А до того ж тут змії тихо повзають по стінах 
і падають униз, мов те каміння, хоч трохи м’якше.
Що в домі відбувається вночі, 
про те відомо диваку старому, 
який уранці вниз іде з узгір’я.
Він влаштував притулок на будові 
і залюбки хропе біля багаття, 
хоч бороду й підсмалював не раз.
Він всіх смішить, коли поважно каже, 
що розумніший від усіх, бо 'інші 
будують дім, аж піт тече з чола, 
а він ночує в домі й не пітніє.
Проте старому не годиться все ж, 
життя проживши, спати просто неба.
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Он лугом, обійнявшись на виду,
проходить пара— чоловік і жінка,
вертаються додому. А за ними крокує наш старий.
З ним, певно, щось трапляється вночі, 
бо на світанку, захисток лишивши, 
він хмуриться й сердито бубонить.

Невдовзі муляри гуртом спішать в затіиня: 
стає нестерпним полудень паркий.
Цеглина аж долоні обпіка.
Вже бачили змію, що раптом впала в цебро з вапном. 
Звичайна річ— виснажлива спекота 
доводить до нестями все живе.
Робітники у затінку своєму, 
знай, воду п’ють та дивляться сонливо 
на пагорби й поля, облиті сонцем, 
що тануть і тремтять в жаркій імлі.
0  цій порі хіба що божевільний 
міг цеглу б класти. А старий дивак 
іде собі, ген-ген, крізь виноградник
1 гарбузи дорогою краде.
Та невгамовні хлопці без упину 
снують по риштуванню вниз і вгору.
Було:

цеглина впала на голову хазяїна, 
і всі роботу кинули і повели його 
в долину, до струмка, щоб змити кров з обличчя.

У ВЕРЕС Н І
Знов рікою пливуть у досвітнім тумані 
вмиті холодом ранки, і клечання буйне 
над водою темніє, чекаючи сонця.
У наріжному домі, біля виходу в поле, 
продається тютюн, молодий, непросохлий.
Він солодко пахне і в’ється димком легко-синім. 
Тут можна купити й прозору горілку.

Йде пора, коли все завмирає та зріє.
Нерухомі дерева темніють навколо 
і ховають плоди, що упасти готові, 
ледве гілка здригнеться. Купи хмар в піднебессі, 
наче зрізані грона. У тихих завулках 
достигають будинки під подихом неба.

В час такий лиш жінок на дорогах зустрінеш.
Ці не п’ють, і не палять, а разом з плодами, 
завмираючи в літеплі, всотують осінь.
Повітря, густе від туману, п’ється ковтками, 
як трунок духмяний. Вода річкова 
поглинула берег і небо на дно опустила.
Дороги закурені мліють, як сонні жінки.
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У хвилину таку пориває
зупинитись на мить і відчути визрівання земне.

Вітерець вгамувався і хмар не турбує, 
тільки лагідно грає димком легко-синім, 
що струмить у повітрі. І чується запах новий: 
щедрий дух тютюну та горілки. А отже, 
не самі лиш жінки збагнуть і відчують усе.

ПЕЙЗАЖ
Вночі під подихом вітру 
спогади тихо розплющують очі 
і слухають голос ріки. Вода 
у темряві — це вода 
минулих, мертвих років.

У тиші нічній чути плескіт, 
де дзвенять голоси та завмерлий сміх.
В цьому плескоті жевріє втрачений колір — 
колір сонця, і неба, і поглядів світлих.
Це — весна голосів і свято облич,
що, як стиглі плоди, мають свій смак особливий.

Кожен ожилий погляд несе відбиття
трав і каміння, просякнутих сонцем вечірнім
на березі моря, і дихає бризками хвиль.
Як море нічне, ця блукаюча тінь 
давніх спогадів й згаслих тривог,
що ховаються вдень і вночі виникають. Німі голоси 
ніби тануть у цьому морі.

З італійської переклав 
Юрій ПЕДАН

ДАВНЯ ЦИ ВІЛІЗАЦІЯ
Міста, звичайно, не зрушать удари його. Міцно будинки
вросли у бруківку й несхитно стоять. Молот
людини, яка на дорозі сидить, гостре каміння
в грунт м’який заганяє. Хлопчик, вибігши вранці
у місто, не зметикує одразу; це— праця;
стишивши крок, видивляється. Ніхто ж не працює на вулиці.

Людина сидить під будинком, у затінкові стіни,
тінь якого свіжіша за тіні ранкових хмар,
бере каміння навпомацки, занурившись у думки. .
Бруком, зігрітим сонцем, відлунюють ген удари — 
молот раз по раз гупа. Втім, рано й дітей не видко 
на вулиці. Тільки хлопчик ходить по ній самотньо, 
вій бачить довкола дорослих, які, байдужі до всього, 
швидко проходять мимо, сліпо йдучи повз нього.
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А чоловік працює. Хлопчик я.а нього зирка.
Все ще не вірить він, що можна отак працювати, 
сидячи на дорозі, як сидять жебраки.
Його обминають люди, вони обмірковують, мабуть, 
свої незакінчені справи, й ніхто з них не дивиться 
в чужі зустрічні обличчя, а дивиться перед себе.

Якщо вулиця всім належить, слід лиш радіти з цього 
й, відкинувши всі турботи, іти, дивуватись, дивитись, 
входячи в свіжий ранок крізь сонячні смуги й тіні. 
Кожна вулиця, власне,— це розчахнуті двері, 
в які ніхто не заходить; і каменяр край шляху, 
що з вигляду як жебрак, так само не помічає 
людей, які ходять повз нього.

СПОГАДИ

Немає того, хто б прийшов і залишив слід 
у її житті. Все, що було, обернулось на сон, 
неначе дорога в ранок, і знов самітна вона.
Коли думка миттєво чолом її промайне,
вона — немев подивована, а губи в цю мить — усміхнені..

Та дням і рокам, що минають, 
не стерти краси з обличчя і радості, що струмує 
назустріч життю, не згасити. Вона розуміє світ, 
але, поринаючи в нього, читає усе спочатку.
І горду поставу тіла, і зосереджений погляд
голос її відбиває, тихий і хрипкуватий,—
голос втомленої жінки. Та втома не владна над нею.

Коли їй дивляться в очі, вона опускає вії — 
в чеканні, що той сміливець наважиться підійти.
Дехто згадує й досі її загадковий усміх
і випадкову зморшку. Але, коли був такий,
хто бачив її безпорадною, приниженою коханням,
той дні свої марно тратить, не знаючи нічого
про те, чим вона живе. Вона, як завжди, усміхається
ніжно і загадково, самотньо йдучи по дорозі.

ЗАПАХ ЗЕМЛІ

Він стоїть нерухомо й на пагорби дивиться — в ніч: 
доки плідною буде земля на узгір’ях, 
доти селяни оратимуть їх.
Зір утупивши в ніч, він нічого не бачить, 
наче світлом засліплений, піднятий враз у в’язниці. 
Щойно вийшов на волю і завтра піде поміж люди* 
і почне працювати. А нині він дивиться в ніч.
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Дух дощу. Цей віддавна знайомий запах 
зрідка вітер доносив крізь вікна в’язниці.
В місті часом дощило. Тоді клекотала кров 
і дихалось легше, мовби на волі колись.
Дощ просотував стіни, й ніколи в тюрмі 
не вгасало життя; навіть інколи сонце з ’являлось: 
друзі — волі чекали, майбутнє— чекало на них.

А тепер він самотньо стоїть. Задумлива туга полів
йому в душу запала, немов народилася в ньому,
давні спомини — він-бо знає життя — привели його знову

сюди.
Хибно думати, що селяни б’ють мотикою землю, 
аби їй помститись; що селяни ненавидять 
один одного, як вороги. Коли ж є якась радість 
у трударів — то це зораний клаптик землі.
Що їм треба іще? Завтра знову під сонцем, 
закликаючи їх, запарує на схилах земля.

Його друзі — не з лук та полів. Вони виросли в місті, 
де рейки трамвайні стелилися замість левад.
Як вони, забував він про жителів сіл,
адже вітер з полів, що прилине до міста,
вже не пахне землею. І тепла дрімота
заплющує очі й думки повертає до друзів:
знову думає він про ув’язнення й те, що чекає його.

О РКЕСТР

Він запросив мене послухати оркестр. Сів у кутку, 
підніс кларнет до губ. Зчинивсь страшенний шум.
А за вікном лютує вітер, дощ періщить, 
палахкотять невпинно блискавиці, 
щомиті світло гасячи. Обличчя оркестрантів 
у темряві спотворює напруга — вони мусять 
мотив із пам’яті в пітьмі кромішній грати.
Сердега-приятель з кутка свого старається — 
мелодію веде, його кларнет видобуває трелі, 
що перевищують безладний шум, пливуть у далеч 
і скаржаться, немов душа самотника в пустельній тиші.

У вм’ятинах латунь дешевих труб, 
бо руки, що тримають їх, — селянські руки, 
як і лоби ці вперті, й погляди, прикуті до землі.
В них кров — бліда і знехотя й неквапно 
струмить, знесилена їх каторжним трудом.
Ба навіть чути, як вона хрипінняім
у звуках відбивається. Мій приятель веде оркестр насилу — 
він відчуває біль у шкарубких долонях 
від борони, рубанка і від злиднів.
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Йому, здається, ще нема і тридцяти. Це — те 
післявоєнне покоління, яке зростало в голоді.
Він їхав у Турін з надією знайти нове життя — 
знайшов саму несправедливість. Тут, на фабриці, 
без усмішки навчився працювати і працею 
вимірював страждання інших, 
скрізь натикаючись на кривду. Щоб угамуватись, 
тинявся, напівсонний, містом уночі — 
в коловороті вулиць, де тисячі яскравих ліхтарів 
освітлювали в пітьмі пияків, 
жінок з хрипкими голосами, затурканих невдах.

Він взимку переїхав до Туріна, де побачив 
заводи в спалахах заграв і хмари диму.
Вік добре знав, що праця є тягар, і це сприймав як долю.
Аби усі робити мали змогу — і сліду кривди на землі не стало б* 
Він друзів тут знайшов, які жили у кожному будинку, 
па кожній площі й вулиці, які вкривали 
усе лице землі, і такий відчай
у душах відчували, що з ним могли б завоювати світ.

Сьогодні грає він, заглибившись у себе, не дивиться 
па свій оркестр, де кожен — його учень, й не зверта уваги 
на шум дощу і на мигтіння світла. Суворе зосереджене лице 
відбило муку, а губи — стискують мундштук кларнета.
Мені запам’ятались його очі, коли ми якось уночі сиділи 
при світлі тьмяному... Якраз тоді учився працювати 
на саморобному верстаті його брат.
А мій сердега-приятель кляв долю, 
яка їх силоміць до праці прикувала, 
щоб годувати двох безсилих стариків.

Він раптом крикнув, що не через долю
страждає світ, і сонце викликає в нас прокляття:
всьому виною є сама людина. Аби лиш було можна
піти звідсіль, голодним, але вільним бути,
сказати «ні» життю, що користається з людських чуттів,
з сім’ї і клаптика землі, щоб нам зв’язати руки.

БАТЬКІВСТВО

Чоловік самотіє біля байдужого моря: 
то чекає на вечір, то чекає на ранок.
Поруч бавляться діти, та він би хотів 
поміж цих малюків бачити рідну дитину. 
Хмари зводять палац понад хвилями моря, 
що руйнується й знову підводиться вгору, 
і освітлює лиця малечі. Море — буде завжди.
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Ранок — ранить. Зволоженим берегом моря 
просувається сонце, торкаючи рінь і мережі.
Чоловік поринає в ранкове проміння, іде
вздовж моря. И не дивиться він на розбурхані хвилі.
що жбурляють на берег із рокотом піну.
У цей час іще діти дрімають
у теплі своїх ліжок, у цей час ще дрімає
у ліжку та жінка, що кохати б могла,
якби теж не самотня була. І неквапно мужчина
одяг скидає. Мов та жінка далека — роздягнутий входить у море.

Це — уранці. Та тільки-но море зникає вночі — 
розкривається пустка йому під зірками. А діти, 
натомившись за день, уже падають з ніг, 
і хтось плаче в будинку. Стомлений довгим чеканням, 
зводить очі він вгору, до зір, що не бачать нічого.
У цей час матері роздягають дітей
та кладуть їх у ліжка. В цей час
обіймають в постелях жінок. З темних вікон
хрипкі голоси долинають. Та вони не цікавлять нікого,
либонь, крім чоловіка, що моря байдужість пізнав.

З італійської переклав 
Юрій БУРЯК

НАС ДОВІРЛИВО СЛУХАТИМУТЬ ЛЮДИ...

За двадцятиріччя між 1930 і 1950 рр. 
італійський прозаїк і поет Чезаре Паве- 
зе створив блискучий цикл романів, по
вістей, оповідань і поетичних творів, що 
посідають визначне місце в сучасній 
прогресивній італійській культурі. Лі- 
тературознавець-марксист Карло Саліна- 
рі писав: «Він, мабуть, перший письмен
ник європейського значення, який з ’я
вився в Італії після багатьох десяти
літь».

Чезаре Павезе народився 9 вересня 
1908 року в містечку Санто-Стефано- 
Бельбо. По закінченні школи вступив на 
філологічний факультет Турінського 
університету, де спеціалізувався в галузі 
англо-американської літератури. Деякий 
час працював учителем, потім почав 
співробітничати з видавництвом Ейнау-

ді, перекладаючи твори Дефо, Діккенса, 
Мелвілла, Джойса, Шервуда Андерсона, 
Дос-Пассоса, Фолкнера.

Павезе належав до опозиційно настро
єних кіл італійської інтелігенції. За ан
тифашистську діяльність був засланий 
до Калабрії, де написав першу збірку 
віршів «Робоча втома» (1936). 1941
року вийшла друком його повість «Твій 
рідний край». Під час другої світової 
війни письменник стає активним учас
ником руху Опору, вступає до лав Іта
лійської комуністичної партії. Після 
війни продовжує літературну діяльність. 
1946 року видає збірку оповідань «Сер
пнева відпустка», потім роман «Това
риш» (1947). За повісті «Чудове літо», 
«Диявол на горбдх» \ «Серед жінок» 
1949 року одержує національну літера
турну премію Стрега/
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На початку 1950 року вийшов остан
ній твір Павезе — роман «Місяць та 
вогншца>>. Того ж року внаслідок осо
бистої драми він покінчив життя само
губством. Посмертно було видано збір
ку віршів «Прийде смерть із твоїми очи
ма», книжку оповідань «Святкові ночі», 
повісті « В ’язниця» та «Будинок на па
горбі».

В нашій країні видані всі основні тво
ри Павезе-прозаїка. Менше відома ра
дянському читачеві його поетична спад
щина, яка з плином літ не втратила 
своєї значущості й далі хвилює серця 
не тільки його співвітчизників.

Павезе дебютував у літературі як по
ет. Перекладаючи «Мобі Діка» Мелвіл- 
ла, захоплюючись Уїтменом, Андерсо
ном та Фолкнером, він збагачував свою 
поетичну культуру, коріння якої живи
лося творчістю Гоццано, Пасколї та на
родною поезією Італії. Знайомство з 
американською літературою сприяло йо
го відходу від романтичних настроїв- та 
мотивів. Все це яскраво відбилось у 
вірші 1930 року «Південні моря» та ін
ших поетичних творах, що згодом скла
ли своєрідну новаторську книжку «Ро
боча втома», яку поет вважав «муску
лястим протиставленням» вишуканому 
герметизму, що панував у ті часи.

«Хронологічно «Південні моря», — 
пише друг Павезе, мистецтвознавець 
Массімо Міла,— є першим віршем збір
ки й тому’ часто вважається вихідним 
пунктом, який згодом поетичНа думка 
Павезе залишила позаду, щоб пливти 
до нових берегів. Насправді ж «Пів
денні моря» — це місце прибуття. Йому 
передували десятки, можливо, сотні не- 
надрукованих віршів, що їх Чезаре чи
тав своїм друзям у майстернях художни
ків, у тихих кафе, в остеріях... Ці тво
ри не підіймалися вище рівня індивідуа
лістичної сповіді, були «вимученими», 
як жартома називали їх слухачі. Коли 
ж він прочитав «Південні моря», на 
нас війнуло життям...»

У цьому вірші Павезе вперше знай
шов свій власний стиль.

Незвичність книжки «Робоча вто
ма», яка і зараз є унікальним явищем 
в італійській літературі, полягала в то
му, що в ній перша особа — традиційне 
поетичне «я» — поступилася місцем тре
тій особі, що одержала власне ім'я чи 
соціальне визначення. Будинки, що спо
руджуються на околицях, виноградники, 
дороги, по яких біжать машини, копачі 
піску на річці По, механіки, каменотеси, 
візники — все це був реальний світ то
дішньої Італії.

Зазнаючи переслідувань, Павезе смі
ливо розробляє небезпечну в умовах фа
шистського режиму політичну тему, роз
повідає про боротьбу трудящих, урядові 
репресії, життя в ув’язненні й підпіллі. 
«А  за муром в ’язниці мовчазна юрба у 
спецівках робочих. Хтось від рани помер. 
І з бруківки вже кров позмивали», — 
писав поет у вірші «Покоління», згаду
ючи криваві події в Туріні, де під час 
каральної експедиції «сквадристи»; роз
стріляли на вулицях робітників. Мотиви 
соціального протесту, які знайшли від
биття в поетичних творах Павезе. ще 
сильніше звучатимуть згодом у ftor6v ро
манах та оповіданнях.

Павезе добре усвідомлював ролЬ лі
тератури й письменника в боротьбі за 
перетворення світу. В статті «Повернен
ня до людини» («Уніта», 20 травня 1945 
року) віш писав: «Наше ремесло ~  сло- 
£о. Це тендітна, жива й складна річ, 
але воно для людини, а не людина для 
нього. Наше завдання важке, та тільки 
в ньому Закладені сіенс життя і: надія. 
Нас суворо й довірливо слухатимуть 
люди, готові втілити наші слова в ді
ла...»

Запропоновані увазі читачів- вірші Че
заре Павезе взяті із збірки «Поезії» 
(видавництво Ейнауді. 1967).

Юрій ПЕДАН
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Вирядивши сватів, Дило-бей деякий час вештався по обійстю. На 
серці у нього було тяжко й тривожно. Зрештою він вийшов із саду й 
подався до горба, що височів поблизу. Плечі в нього опустилися, руки 
безвільно звисали. Мав такий змучений вигляд, ніби цілий день з ранку 
до вечора носив з току до хати мішки з пшеницею.

Край села височів пагорб, іцо нагадував круглий кошик, перекину
тий догори дном. Здавалося, тисяча чортів перенесли звідкілясь цей ве
личезний- кошик і поставили в долині, щоб показати свою силу. Дило 
ще змалечку бігав на цей пагорб і розглядав Сарагьол. Побачити з 
нього, якщо немає туману, можна багато чого: Коседаг, Аладаг, Сюп- 
ган-гору і навіть Агридаг. Звався пагорб Пташиний, а хто дав таку 
назву — невідомо.

Дило-бей пішов угору схилом. Довкола линули пахощі дикої рожі.

Закінчення. Початок, див. «Всесвіт» № 11, 1979.
ілюстрації Віктора Кузьменка
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Він вдихнув повітря на повні груди. За кущами дикої рожі весь схил 
аж до вершини поріс конюшиною. Здавалося, то молода курдянка ови- 
нула голову бузковою запинкою.

Він сам не зчувся, як опинився на вершині, хоч і був стомлений. 
Пласка вершина, рівна, як тік, поросла гірськими травами. Ніжний ле
гіт пестив руки і доносив пахощі тисячі квіток. Перед ним відкрилося 
видовище нечуваної краси.

На Сюпган-горі білів сніг, а Коседаг виправдовував своє ім’я: був 
голий, засіяний стрімкими скелями !.

Дило дістав кисет, скрутив цигарку. Голубий дим змішався з ніж
ним подихом вітру. Зробивши кілька затяжок, відчув, що втома зникає.

Він сів на камені, подивився на Катевілер. Біля підніжжя виднівся 
Джимшідів хутір. Нижче хутора серед зелені білів дах беєвого будин
ку. Очі Дило наче прикипіли до того даху. Він утратив почуття часу 
і не помічав, що сонце вже схилилося до заходу. В голові у нього сну
валися думки, то повні надії, то сумні, то геть заплутані. Низкою спли
вали забуті обіцянки, помилки, неправедні діла. Він присягнувся зро
бити пожертву, коли збудеться його мрія. Після того на душі йому 
стало легше, і думки пішли приємні, звабливі.

...Ось у Сарагьолі вдарили в барабани. їде Шахмурат із зурною. 
Починається свято. Сорок днів і ночей їстимуть, питимуть, гулятимуть 
гості. Та ось, нарешті, молоді лишаються у спочивальні. Ділан чекає 
в кутку, тремтячи, як злякана сарна. Ніжні перса здіймаються за кож
ним подихом...

Дило-бей сп’янів від мрій і пахощів гірського зілля та квітів. Усе 
здавалося гарним. Навіть наймита, Сейро і старші дружини. Життя 
сповнювалося злагоди. Він уже не дивився заздрісним оком на овець 
Мірзо, які, мов мурашки, посіялися по долині, по цей бік Катевілеру, 
неподалік від маєтку Джимшіда. Думав тільки про Ділан: нарешті 
вони разом, тепер вона стане його жінкою...

Тим часом з маєтку Джимшід-бея виїхав, знявши пелену куряви, 
жовтий трактор. Дило устав і потягнувся. Що ближче під’їжджав трак
тор, то дужче проймав його страх. Стислося серце. Сонце, востаннє гля
нувши на Сарагьол, сховалося за бескидами Алмали. Ось погасли його 
останні промені. Пахощі квітів згубилися в траві. Сарагьол завмер, 
чекаючи ночі.

Дило спустився з горба. Вернувся додому задиханий, увесь мокрий 
од поту. Сейро стояла, спершись на одвірок. Помітивши, що чоловік 
чимось збуджений, виступила йому назустріч і склала шанобливо руки. 
Хвилювання зробило Дило-бея лютим, і він ляснув Сейро по щоці, 
гримнувши:

— Чого стовбичиш? Не бачиш — гості їдуть. Як отут стояти без 
діла, краще айрану приготуй.

Проковтнувши образу, Сейро мовчки повернулася і, погойдуючи 
стегнами, пішла в хату.

Дило подивився їй услід. Іншим разом ця гойдлива хода збудила б 
у нього бажання, і він поспішив би за Сейро до хати. Але тепер вона 
викликала тільки гостру відразу. Щойно жінка зачинила двері, Дило 
з огидою плюнув і промовив сам до себе:

— Тьху на мій розум! І як я міг стільки часу тішитися цією обід
раною мітлою? — Він засміявся.— Тепер, Сейро, підеш доглядати ху- 1

1 Косе— голомозий.
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добу. Більше ти мені не потрібна. У мене є Ділан, її я буду обіймати 
й голубити, •

Його обличчя осяяла радісна усмішка. Та цієї миті неподалік по
чулося гуркотіння трактора, і Дило-беєві знову стало тривожно і страш
но. Заклавши руки за спину, він тупцював перед будинком — покірно, 
чекав вироку долі. Здавався собі малою пташиною, над якою шугав со
кіл.

Трактор заїхав у двір, що потопав у вечірніх сутінках, і зупи
нився. Дило підвів голову й подивився на гостей. їхні погляди зустрі
лися. Гості опустили очі. Дило-бея кинуло в жар. У горлі йому пере
сохло. Він ледве спромігся вимовити:

— Ласкаво прошу до хати.
— Ні, дякуємо,— відповів Меджіт-бей.— Уже пізно. Мене чекають 

удома. А Кемалеттінові треба зранку на роботу, ти ж знаєш. Не з ’яви
ться — йому нагорить. Начальник повіту чоловік суворий і строгий.

— Як же так. Зайдіть хоч на хвилину. Принаймні чаю випийте.
— Дякуємо вам, Дило-бею. У Джимшіда ми стільки їли й пили, 

що вже більше не можемо. Нехай іншим разом... А тепер кілька слів про 
справу. На превеликий жаль, ми нічим не можемо вас порадувати. 
Дуже шкода, але нам не пощастило переконати Джимшіда. 
Вій страшенно впертий. Скільки ми розмовляли з ним, та все дарма. 
Повірте, Дило-бею, якби я стільки молов язиком у суді, то вже відсу
див би собі увесь Сарагьол. А на нього мої слова анітрохи не подіяли.

Всі троє постояли мовчки. У Дило-бея паморочилося в голові, під
гиналися ноги. Слова застряли в горлі. Зрештою він ледве проказав:

— Отже, нічого не вийшло?
— Не журися, Дило,— сказав Меджіт-бей.— Чи для тебе не знай

деться дівчини. Не треба переживати! Що та дівчина проти тебе? Влас
не кажучи, ніщо. А ти ж таки бей. При твоєму багатстві ти можеш 
узяти будь-яку іншу, навіть доньку самого паші... Мені самому гірко 
і образливо, що Джимшід забув давні звичаї. Ви тільки гляньте, зли
денна біднота, наймити дотримуються предківських звичаїв, а беї цу
раються їх. їм, бачите, більше до вподоби міська поведенція. Якщо так 
піде далі, скоро всі курди пересядуть з коней на велосипеди. Ти знаєш, 
що він мені відмовив? Каже, хочу, щоб дівчина вчилася, до того ж, 
каже, Дило уже в літах, та й не гоже її робити четвертою жінкою. 
Я йому: бей, котрий хоче взяти твою дочку, не просто бей... Це ж, ка
жу, Дило-бей. Аби, кажу, він захотів посватати мою дочку, я б йому 
руки цілував. Та и викуп, кажу, проситимеш, який захочеш. А він — ні 
та й ні. Я вважаю* що Джимшід образив своєю відмовою не тільки 
тебе, а й мене. Я для нього старався, такий складний позов виграв. 
Аби не я, не бачити йому цієї землі, як своїх вух. А він не зважив на 
моє прохання. Негоже він повівся, дуже негоже. Йому, бач, дочка до
рожча, ніж дружба таких людей, як ми. А я його на розум наставляв. 
Аби не мої хитрощі, цю землю уже б забрали і засіяли селяни. Ось 
так, Дило-бею. Я зробив усе, що міг, та, на жаль, нічого не вийшло. 
Але ти не журись. У Сарагьолі багато гарних дівчат. Маєш добрий 
вибір. Годі тобі хнюпитися. Бувай здоров. Якщо треба1 буде моя по
рада, я завжди до твоїх посДуг.

Кемалеттін-бей промовив:
** — Хай трактор підвезе нас до шосе, а там ми якось доберемося
до місїечка.

— Звичайно, підвезе,— сказав Дило-бей.— Але якщо я подарую 
Джимшідові цю образу, тоді хай мої вуса відріжуть і приліплять со-
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баці. Щасливої вам дороги. Дякую за турботи. Якщо нічого не вийшло* 
то не з вашої вини. А з Джимшідом я ще поквитаюся.

IV
— Ти так вважаєш, Мірзо? — запитав Hypo, всміхаючись у вуса.— 

Раз приїжджали люди в шапках-грибах — то це суддя з прокурором? 
Не зовсім воно так. Правда, кілька років тому в нашому містечку шап- 
ки-гриби носили тільки начальник повіту, суддя та прокурор. А тепер? 
Тепер вони ходять зовсім без шапок. А шапки-гриби перейшли до беїв 
та їхніх полигачів. Одягнув, наприклад, Меджіт-бей таку шапку, і все 
панство покупило подібні: Дило, Джимшід, Кемо, Міркан. До Аладагу 
ця мода, правда, ще не дійшла, але побачиш — як тільки приїде туди 
трактор, будуть і ті шапки. Тамтешні беї спустяться з Аладагу на 
чистокровних арабських скакунах і в шапках-грибах. Та ти глянь хоч би 
й у нашому селі. Дід Микко й досі носить свою папаху з ангорської 
кози. А пошив її, мабуть, іще замолоду. І Фадил так само, й Геко. А мо
лодь? Ми вже давно не носимо папахи. Замість неї — шапка за п’ятна
дцять лір. Згодом ми теж надягнемо шапки-гриби, а беї вже носити
муть щось інше. Вони залишають нам те, що їм набридло, чим вони 
вдовольнилися. Ганяються за новим і водночас намагаються зберегти 
давні звичаї. Чи ми відстаємо від них, чи вони випереджають нас — 
того я не второпаю. Вони не хочуть, щоб ми знали, що діється в світі* 
як живуть інші люди. Не хочуть, аби ми вчилися. Адже коли всі поч
нуть учитися, хто ж буде в них наймитувати? Школи в нашому селі 
немає, бо наука належить бейським дітям, а нашим судилося стати 
наймитами. Ось так, Мірзо. Ти, звичайно, не винен у тому. Ти за своє 
життя лиш один раз був у місті. Тому й не знаєш, що там робиться. 
Ти віриш у справедливість і, отже, не можеш розпізнати брехні. Селяни 
живуть у селі, городяни в місті; службовець одержує зарплатню, офі
цер мріє, щоб його підвищили у званні. А селянин знає тільки своє се
ло і не суне носа в міські справи. Городянин, коли схоче, може ого
лосити себе селянином. Ти бачив, як минулого року на передвиборні 
збори приїхав якийсь бей. «Не дивіться,— каже,— що я так вбраний. 
Я теж селянин. Я народився в селі, мої батько й мати — селяни». А в 
самого руки біліші за молоко і долоні м’які. У справжнього селянина 
долоні мають бути тверді й шорсткі від мозолів. Отож, щоб розпізнати 
людину, треба добре до неї придивитись. А ти, Мірзо, поглянув і вирі
шив: раз шапка грибом, значить, суддя чи прокурор.

Усі слухали мовчки. Всі — тобто чоловіки, що зібралися під хатою 
діда Микко. На синьому небі грався з зорями місяць. Дим від цигарок 
клубочився й плинув угору. Голови паморочилися від гірких дум. Три
вога поклала свою печать на бородаті худі обличчя. Хто стояв, спи
раючись об стіну, хто сидів навпочіпки. Тишу порушив Казо.

— Хто саме приїхав, для нас майже однаково. Ми повинні пам’я
тати одне: вони приїхали нам на лихо, а Джимшідові на радість. Бо 
приїхали до Джимшідової садиби. І на тракторі Дило-бея. Бейський 
трактор їде до бейських воріт, щоб зміцнити дружбу між беями, а до 
наших дверей тільки тоді, коли беєві потрібні наймити. Якщо ми вирі* 
шили не віддавати землі без бою, то нам байдуже, чий то трактор і 
хто на ньому приїхав,— прокурор чи навіть сам паша. Що буде, те й 
буде. За цю землю ми ладні покласти свої голови. Побачимо, чим ладні 
ризикнути беї.
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— Казо правду каже,— промовив Hypo.— Ми вже зробили свій 
вибір.

Неподалік, біля джерела, сиділи діти. Філіто з Реджо розповідали 
про Джимшідового шайтана.

— Що ж, давайте розходитись,— обізвався Казо.— Завтра рано 
вставати. Стільки роботи!

Всі заворушилися й повставали, спираючись на коліна. Казо та 
Hypo сиділи, чекаючи, поки всі розійдуться.

Газо, мати Філіто, поставила в куток джбан з молоком- і накрила 
гладеньким каменем. Замкнула скриню з хлібом, а ключ почепила до 
пояса. Потім вийшла за поріг і зачинила двері. Пройшла поза хатою 
до Зозан, сусідки. Та жила сама в маленькій халупі. Ні дітей, ні чо
ловіка. Вона могла б мати дітей, але її Каміло забрали й відправили 
в Корею1. Як пішов, то й досі. До неї засилали сватів, але вона всім 
відмовляла, ні за кого не схотіла. «Каміло був мій єдиний, іншого чо
ловіка мені не треба»,— говорила вона і слова дотримала. Ніхто не 
знав, задоволена вона своїм життям чи ні. Людям ніколи було тур
буватися за неї, їм вистачало своїх злиднів. Та Зозан і не сподівалася 
на чиюсь допомогу. Щоб прогодувати себе, сіяла, як усі, пшениию. Мала 
з десяток овець, отже, своє молоко, робила масло й сир.

Газо зайшла в хату. Там було зовсім темно.
— Зозан, сестро,— гукнула Газо й почула, що відповідають зна

двору. Вийшла з хати. Зозан складала каміння під ворота, дістаючи 
його з пелени.

— Чого тобі, Газо? — спитала вона.
Газо здивовано глянула на купу каміння. Кожен камінь був зав

більшки з кулак. Вона підвела голову й глянула на Зозан. А та диви
лася на Газо своїми чорними очима,, які аж горіли при місячному світлі.

— Що це, сестро Зозан?
— Каміння.
— Я бачу, що каміння. Але нащо?
Зозан, тяжко дихаючи, сіла на купу каміння. Газо сіла поряд. Зо

зан погладила каміння рукою.
— Нащ о?— почала, зітхнувши, й глянула, примружившись на Га

зо. її брови насупилися. Відтак знов опустила голову й сказала.— Зна
єш, Газо, що ми зробимо з цього каміння? Ми, жінки з усього нашого 
села, завтра поставимо хату. Так, хату. Таку, як десять Джимшідових. 
Посеред Сарагьолу. Хто побачить — дивом дивуватиметься, хто по
чує — схоче побачити. Збудуємо таке, чого в Сарагьолі ще ніколи не 
було. Навіть череватий суддя, про якого розповідав Казо, і той зди
вується. В цьому камінні- ненависть, біль і страждання, муки загиблих. 
Це не просто каменюки. Ось почекай. Завтра або післязавтра побачиш, 
що це значить. Увесь Сарагьол побачить, увесь світ почує!

Газо не могла нічого второпати. Адже єдине, на що здатна жінка, 
це працювати й народжувати дітей. Що ж це надумала Зозан? «Невже 
Джимшідів шайтан таки взявся робити своє нечисте діло?» — злякано 
подумала вона.

— Не збагну я тебе, сестро Зозан,— промовила Газо тремтячим 
голосом.— Хоч вір, хоч не вір, але з усього, що ти казала, я не зро
зуміла ні крихти. Власне, я прийшла розповісти тобі новину.

Вона зазирнула Зозан в обличчя. Жінка все ще складала каменю-

1 В роки інтервенції США в Кореї турецький уряд послав військові підрозділи на 
допомогу армії США.
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ки й голубила кожну рукою, ніби дитину. Газо, помітивши, що Зозан 
не зважає на неї, заговорила голосніше:

— Сьогодні мій Філіто розказав мені таке, що в мене душа в п’яти 
пішла. І досі ніяк не отямлюся. Оце прийшла розповісти тобі.

— Що ж він таке розповів, сестро Газо?
— Каже, що бачив сьогодні Джимшідову нечисту силу. З ’явилася 

перед ним у дівочій подобі.
Зозан засміялася.
— Не смійся, бога ради, сестро Зозан, не смійся! Тут не до сміху. 

Я так боюся. Од беїв усього можна сподіватися. І чортів, і нечистої 
сили. А мій Філіто не брехатиме. Одна губа, каже, відкопилилася аж 
до землі, а друга стирчить аж над головою. Шайтан побачив Філіто й 
почав реготати: «Скажи, мовляв, своїм односельцям, хай даремне не 
тратять сили. Поки я буду з Джимшідом, не бачити вам тієї землі. По
мізкуйте гарненько, каже, та й сидіть собі тихо і нікуди не рипайтесь», 
їй-богу, сестро, хлопець аллахом присягався. Казав, що з рота вогонь 
аж летить.

Зозан пожбурила в темряву камінь, який перед тим пестила. Він 
ударився об іншу каменюку і викресав іскру. Газо так і вп’ялася туди 
очима.

— Ой, Газо, нехай про ту землю розумніші голови думають. А твоя 
голова — це вже певно — без одної клепки. Інакше б ти не молола 
таких нісенітниць, не переказувала б вигадок малої дитини. Іди до
дому і щоб більше нікому ані слова. Не забивай людям баки в таку 
скрутну хвилину. Що ж до Джимшіда і його нечистої сили, то я їх не 
боюся.

Вона помовчала, гладячи каміння. Потім заговорила знову стомле
ним голосом:

— Скільки літ уже живу я в оцій халупі. Сама-самісінька, без по
ради, без захисту. Раніше боялась і я. Місячний промінь сяйне через 
комин, а мені здається, що то упир. Кішка визирне з-за сволоку, а я 
вже думаю, що то відьма. А потім звикла, бачу — все те з переляку 
ввижається. Стала придивлятися до, природи і впевнилася: якщо захо
дить сонце,— скоро настане ніч, темрява. Зорі бліднуть і гаснуть — 
отже, світає, скоро буде день. Він приходить завжди зі сходу. І цього 
порядку не змінить ніщо. Настає весна, квітнуть квіти, вруняться зе
лом гори. Літо — ворог весни. Що дала весна, влітку геть усе пов’яне. 
Але на літо вже чигає осінь, а її змінює зима. Скрізь воно так, і в Са- 
рагьолі теж. Уночі темно, і я тільки чую, як квакають жаби, літають 
кажани. Удень видно, і я бачу все на власні очі. Якби не заходило сон
це, не було б різниці між днем і ніччю. На гарному пасовиську вівця 
дає більше молока. Коли восени як слід позамазуєш щілини на даху, в 
хаті не тектиме. Людина народжується, росте, вмирає. А все решта — 
вигадки. їх розповсюджують легковірні, як ти. Послухай моєї поради, 
молодице: вір тільки в те, що бачиш. Ти сама бачила ту нечисту силу в 
подобі дівчини? Не бачила. Ну, то й мовчи. Якби ти була на моєму 
місці, то й ночі не всиділа б у цій халупі, яку продимають вітри з усіх 
боків:

Газо оглянула хатину. її висушило сонце, розхитали вітри. Стіни 
перекосилися. При світлі місяця вона була страшна.

Зозан вела далі:
— Спершу й мені було страшно. Але з часом я зрозуміла, що ця 

хижа — мій дім, і ніде більше на всьому світі я не знайду собі при
хистку. І я полюбила її. У мене є земля, є вівці, що дають мені їжу.
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От коли я втрачу все це, тоді буде по-справжньому страшно. Мій бать
ко наймитував у бея, а мати доїла бейських овець. Гнули спину з ранку 
до ночі. Жили в хатині, яку дав бей, їли те, що давав бей. І моя моло
дість минула у бейському дворі: то з віником, то з дійницею. Хіба ти 
знаєш, сестро Газо, що таке чужий дім? Важко в ньому жити, та іце 
коли він бейський. Дім, де не почуєш доброго слова. Зустрілася я з 
Каміло. Він теж наймитував у бея. Покохалися. Згодом я перейшла до 
нього. Привіз мене Каміло додому, дивлюся — вівці. Ще з коня не 
злізла, а питаю, чи то наші. А він каже: «Атож, наші». Того дня мені 
посвітлішало в очах, і я полюбила життя. У мене була своя домівка, 
вівці, поле. Чого було ще бажати мені від бога? Я молилася, щоб він 
оберігав моє щастя, і більше нічого не просила. Але в бога свій задум, 
не той, що в нас. Землю, добро дав, а за це забрав у мене чоловіка. 
Одне дав, інше взяв. Чомусь пожалів дати все, либонь, забагато здало
ся. А ось беї не зважають на бога. Вони глумляться з нього так само, 
як і з наймитів. Але бог усе терпить. Вони живуть не по правді, і він 
посилає їм ще більше всякого добра. Може, в нього бракує для них 
лиха? Чому ж тоді його стає на всіх убогих? Роками ми молилися й 
просили допомоги. І що ж? Допоміг! Віддав нашу землю Джимшідові! 
Хто може сказати тепер, що він добрий? Я не здивуюся, якщо завтра 
він виступить проти нас на боці Джимшіда. Але нехай, сестро. Нехай 
виступає. Ми все життя тільки те й робили, що боялися. Боялися бога, 
боялися жандарма, боялися череватого судді, боялися беїв. Але завтра 
ми загинемо без страху. Принаймні стане відомо, що недаремно ми 
жили на світі. А ті, хто житиме в Сарагьолі після нас, скажуть: «Слава 
їм, відважним. Вони не побоялися смерті!» Знаючи це, варто загинути.

Вона глянула на Газо. Та спала, опустивши голову.
— Бідна Газо,— промовила Зозан.— Якби це я розповідала про 

нечисту силу, про джинів та пері, вона б до ранку не склепила очей.
Зозан поторсала сусідку, й та, прокинувшись, з острахом озирну

лася навсібіч. Потім глянула на Зозан і спробувала осміхнутися.
— Стільки роботи було сьогодні. Так стомилася, сестро Зозан. 

Я піду, бо завтра треба вставати рано. Забалакалися ми з тобою.
Було вже за північ. Ступивши в темряву, Газо оглянулася й промо

вила:
— Щасти тобі, Зозан.
Одійшовши трохи, озирнулася ще раз і співчутливо прошепотіла:
— Бідолашна, вона вже й на жінку наче не схожа.
Зозан устала, глянула на село. Воно спало глибоким сном, десь 

валували собаки. Зозан пішла до хати.

Казо спритно, мов гірський козел, прокрався попід хатами на око
лицю села, де стояла халупа Зозан. Двічі кашлянув, але з хати ані 
звуку.

— Сестро Зозан, сестро Зозан,— гукнув потихеньку.
— Це ти, Казо? — запитала Зозан сонним голосом.— Зараз вийду.
Казо сів на купі каміння. Дістав кисет. Зозан вийшла й привіта

лася:
— Доброго здоров’я, Казо.
— Доброго здоров’я.
Зозан, укутавшись в овечу шкуру, сіла біля Казо.
— Нічого нового не чути про того сучого сина? Які там у ньогс

наміри? L
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— Нічого не знаємо, Зозан. Сьогодні приїжджало двоє в шапках- 
грибах. Але хто вони, не .відомо.

— Хай приїжджає хто завгодно. Нам байдуже. Ми будемо робити 
своє діло.

— А будемо. Ти все приготувала?
— Все. Про наш задум знають, крім мене, тільки Сейро, Феро, 

Мейро та тітка Зеро. Ми вп’ятьох піднімемо на ноги все село. Своє 
діло зробимо, можеш не турбуватися. Ми таке влаштуємо цьому негід
никові, що він до смерті не забуде. Про нас не думай. Гуртуй чолові
ків, а ми дамо раду жінкам.

— Я вірю, тобі, сестро. Але не вирушайте надто рано, зачекайте 
мене. Може, будуть якісь новини. Вся надія на вас. Ви повинні розпо
чати справу. А ми вас підтримаємо.

— Жінки зроблять усе як слід.
— Гаразд, Зозан. Я піду. А ти лягай. Завтра в нас буде чимало 

роботи. Добраніч.
— Ходи здоровий, брате.
Казо зник у темряві. Зозан сиділа. Над Сарагьолом, Аладагом і 

Сюпган-горою падали зорі. Природа завмерла. Все поринуло в глибоку 
тишу. Тільки ніжний легіт часом пролинав над землею.

Зозан щільно закуталася в шкуру, підвела голову і стала вдивля
тися в зоряне небо. «Може, це я останню ніч сиджу в своєму дворі. 
Може, завтра земля вже не буде моя». Серце її стислося, в душі похо
лоло.

їй здалося, що хтось кашлянув поблизу. Подумала: «Ні, мабуть, 
це мені сниться». Взяла в долоню камінь, стисла щосили.

«Моя земля зв’язує мене з усім білим світом. Коли втрачу її, стану 
рабинею у Джимшіда. Доїтиму овець, крутитиму жорна. Не для себе 
житиму, а для інших, для бея».

Пожбурила камінь, прислухалася. Камінь упав на землю. Вона гір
ко посміхнулася.

«Хіба у рабстві — життя? Тоді краще не жити... Помру, але на 
своїй землі. Не стану Джимшідовим майном».

Дійшовши такого рішення, вона відчула себе спокійніше. Знов по
клала голову на купу каміння. Закуталась у шкуру. Очі дивилися не на 
зорі, не на молодик — споглядали минуле. І зрештою таки заснула.

Сонце розбудило Зозан. Вона спала глибоким сном. їй нічого не 
снилося. Розплющила очі й побачила сонце. Встала й ніяково ска
зала:

— Ой, як же я розіспалася.
Увійшла в свою хижку. В лице вдарив теплий овечий дух, запах 

брудної вовни й сморід кізяків. Вона позганяла овець, які лежали в за
кутку, й почала їх доїти.

Невдовзі горщик був повен. Зозан зняла з молока шум. Потім 
дістала зі скрині хлібину, одламала половину і вкинула в молоко. По
ставила горщик на скриню й вигнала овець із двору. Вівці йшли по
переду, а Зозан за ними, жуючи хліб, намочений у молоці. Так вони 
підійшли до отари, що вже гуртувалася. ,

Мірзо стояв біля джерела зі своїми малими помічниками. В ру
ках хлоп’ята тримали по шматку сухого хліба. Мірзо, побачивши її, 
засміявся:

— Сьогодні пізно встала, сестро Зозан. А то завжди першою при
ганяла овець.

Усміхнулася й Зозан:
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— Правда твоя, Мірзо. Заспала.
І зиркнула на Філіто.
— Слухай, хлопче,— промовила суворим голосом,— якщо я ще раз 

почую, що ти вигадуєш брехні про шайтанів, дам тобі доброго чосуі
Філіто скривився й став чухати потилицю.
Мірзо сказав:
— Він більше не буде, Зозан. То йому привиділося з переляку. 

Та й не дивно. Адже Філіто стежив за Джимшідовим двором. А то 
справа небезпечна. На таке діло мало хто з джигітів у нашому селі 
відважиться.

Всі засміялися, і навіть Філіто осміхнувся. Зозан сказала:
— Авжеж, брате Мірзо. І я чула про його хоробрість.— Філіто за- 

шарівся від радощів, йому було приємно, що його хвалять. Добрі 
слова він чув хіба раз на рік.

— Що ж, гайда, хлопці, та не ловіть гав,— сказала Зозан і пішла 
додому.

Мірзо повернувся до дітлахів:
— Ану, молодці, до роботи! Гуртуйте о гару!
Хлопці кинулися до овець, і невдовзі отара рушила в той бік, де 

зійшло сонце.
Коли вівці зникли за горбом, тінь якого спадала на село, запа

нувала тиша. Жінки посходилися до двору Зозан, а чоловіки зібралися 
в діда Микко. Жінки чекали, позгортавши руки й опустивши голови. 
Чоловіки курили цигарки.

Час від часу їхні очі зверталися до горба, де стриміла тонка, мов 
тичка, постать Еско, а тоді знов опускалися додолу. Гірке очікування 
пекло їхні серця, ніби гадюча отрута.

Незадовго до полудня Кемо почув тоненький голос Серо. Скоро 
хлопець, як вітер, мчав до села. Гєть захеканий, підбіг до двору діда 
Микко. Чоловіки посхоплювалися на ноги. Кемо зупинився біля Казо 
й, намагаючись перевести дух, проказав:

— Десятеро жандармів... прийшло... до Джимшідового двору.
Всі принишкли. Казо глянув на Hypo. Чоловіки оточили їх кільцем.
— Що треба аж десятьом жандармам у Джимшідовому дворі? — 

мовив Казо.
— Як це що треба? — вигукнув Hypo.— Ясно, що Джимшід хоче 

зорати нашу землю під прикриттям жандармських рушниць.
— Мабуть, що так,— промовив Казо глухим голосом.
— Кепські наші справи, — озвався хорий Геко.
— Та вже куди гірше,— відповів, скоса зиркнувши на нього, Hy

po.— Але хіба даремно ми вчора вирішили: «Що буде, те й буде — 
смерть, то смерть!»

— Якщо за цю справу взялася влада, то у нас немає надії, — обі
звався Фадил.

Дід Микко стукнув ціпком по кам’яній брилі. Погляди всіх звер
нулися до старого.

— Слухайте, Геко, Фадиле,— гримнув старий Микко.— Годі вам 
патякати. Нам, старим, тепер випадає хіба мовчати. Снаги у вас немає 
вже й на горб зійти, а словами ви ладні втрапити аж на Сюпган-гору. 
Треба було чекати, що жандарми устрянуть у це діло. Хіба ж наша 
преславна влада полишить Джимшіда самого? Вони невіддільні, як 
ніготь від пальця. Закохані одне в одною, як Сіябенд з Гадже !. Відо- 1

1 Сіябенд та Гадже — герої курдського епосу.
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ма річ, для чого існують жандарми. Може, ви думали, вони прийдуть, 
щоб разом з нами виступити проти Джимшіда? Ба ні! Влада звертаєть
ся до нас тільки тоді, коли треба послати когось на загибель. А друж
бу водить із беями, їсть із ними й п’є. Запитайте, чи хоч один із са- 
рагьолських беїв пролив свою кров за землю? Нас же посилали вою
вати на всі фронти — і проти росіян, і проти греків, і навіть у далекий 
Йемен. Скільки наших загинуло, а беї всі живі, здорові й розкошують. 
Ми, старі, вже своє відвоювали і відробили. Тепер черга молодих. 
А тому їм належить і слово.

І, повернувшись до Казо й Hypo, старий додав:
— Робіть, діти, як надумали. Не зважайте на вовка, в якого пови- 

падали зуби і який не може кусати.
Казо й Hypo, гукнувши кількох парубків, відійшли осторонь. Ка

зо наказав:
— Хлопці, підіть до жінок. Скажіть Зозан, хай роблять, як домов

лено, і не бояться, бо страх від смерті не порятує. Самі ж біжіть до то
ку й збирайте каміння. В долині його немає, а без нього вони не обій
дуться.

Дітлахи гайнули до жінок.

Ще не покоротшали тіні, ще сонце не прогріло коріння, як із кві
тучого горба до току долинув голос Серо:

— Агей, Кемо-о-о! Два трактори і десять жандармів готуються 
рушати!

Кемо домчав цю звістку до двору діда Микко з швидкістю схід
ного вітру, що лине над Сарагьолом з Ірану.

Казо і кілька юнаків схопилися на ноги.
Біля подвір’я Зозан чекали сорок жінок, вони стояли, тримаючи 

в пелені каміння. Казо, підходячи до них, гукнув:
— До роботи, жінки! Джимшідові прихвосні йдуть сюди, з ними 

десяток жандармів. Вони хочуть відняти у нас землю. Надія на вас. 
Слухайтеся Зозан.

Жінки рушили полем. Ішли, вигукуючи прокльони, вимахуючи 
руками.

Казо, Hypo та кілька юнаків затримали дітей, які хотіли побігти 
слідом за жінками, і звеліли їм зачекати.

Більшість чоловіків у селі не знали, в чому полягає задум Казо 
та Hypo. Трохи здогадувалися, але суть справи була їм невідома. 
Вони були певні, що дід Микко посвячений у задум молоді. І тепер 
сторопіло дивилися на старого.

Жінки досягли горба, здавалося, не перевівши подиху. Вершина 
зарябіла барвистими жіночими сукнями. Звідти долинали вигуки й 
прокльони.

Тим часом Казо, Hypo і ще кілька молодиків, стримавши дітей, 
поки жінки зникнуть за горбом, повернулися до чоловічого товари
ства.

Дід Микко обурено вигукнув:
— Ми думали, що ви тямущі люди! Гадали, ви щось розумне ви

гадаєте. Так ось який він, ваш задум! Ось чому ви не відкрили його 
нам! А самі хвалилися, що хоробрі! Оце така ваша чоловіча гідність? 
Оце ваше «чи пан, чи пропав»? Соромно мені за вашу молодість і чо
ловічу гідність!

Він устав і звернувся до дідів, які сиділи поруч.
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— Вставай, Фадиле, вставай, Геко. Вставайте й ходімо. Захи
щати нашу гідність випадає нам, старим.— І він посварився палицею 
на Казо, Hypo та інших парубків.— Вони тільки зовні скидаються на 
чоловіків, а насправді — баби. Отож хай сидять і чекають, поки ми за
хистимо їхню землю.

Старі повставали. Дід Микко рушив у напрямку горба. .
Казо заступив йому дорогу й промовив:
— Та зачекайте-бо, діду Микко. Постривайте! Послухайте мене.
Дід Микко штовхнув Казо в груди й хотів іти далі, але Казо не

відступив. Вони глянули один одному в очі. В одного очі були усміх
нені, в другого — повні ненависті.

— Вислухайте мене, діду Микко. Вислухайте, а потім підете,, коли 
схочете. Ми не боялися вчинити напад на Джимшідів маєток. І не бої
мося. Ми не посилали б жінок і охоче пішли б на смерть самі, бо 
знаємо, що так має бути за нашим звичаєм. Але, що. було б, якби , ви
ступили ми? Дж;имшід дістав би саме той привід, якого він шукає. 
Більшість із нас склали б свої голови, а решту кинули б у в’язницю. 
І тоді Джимшід наклав би на село свою лапу. Х|ба ви, старі, змогли б 
захистити жінок \ дітей? Отож не гнівайтеся, сідайте й вислухайте, що 
ми надумали.

Дід Микко трохи охолов і сів на землю. Інші старі теж цосідали.
— Зважайте, діду, що наші жінки такі самі хоробрі, як і ми. 

Якби вони були слабодухі, то не витримали б такого життя. Жіноча 
доля тяжка в нашому краї.’ Усім жінкам доводиться терпіти від чоло
віків чимало кривди — будй то беева дружина чи жінка наймита. І як 
подумати, земля наша належить не тільки чоловікам, а й жінкам. 
Я дві ночі розмовляв з ними, з кожною зокрема. І всі вони замість 
того, щоб злякатися, зраділи. Тому що до них уперше за все Життя 
поставилися як до людей. І вони з щирою радістю взялися за цю спра
ву. І ти побачиш: вони зроблять її як слід. Джимшід з ними нічого 
не вдіє. Бо не судитиметься ж вельможний бей із жінками! Йому це 
не до лиця. А коли жінки свою справу зроблять, тоді виступимо ми. 
Отож не поспішайте засуджувати нас.

Дід Микко поставив ціпка між ноги, почухав бороду..
— Не знаю, не знаю,— промовив він.— Може, й ваша правда. Мій 

глузд занадто старий і не може осягнути всіх ваших задумів і намі
рів. Що ж, хай вам допоможе бог. Сорок літ сушив би голову, а не 
додумався б до такого. Далебі не додумався б.

Він глянув на молодих, котрі поштиво стояли перед ним* вийняв 
палицю з-поміж колін і копирснув нею землю, а потім повернувся до 
хорого Геко, який сидів мовчки біля нього, й! сказав:

— Ти бачив таке, Геко, га? Ми робили б це діло по-старому. Та 
й ускочили б у ще гіршу халепу. Хіба не моя правда, т о  треба дові
ряти молоді?

Геко мовчав, утупившись поглядом у небо.
В цей час на горбі з ’явилася отара. Мірзо з босоногими хлопча

ками чимдуж гнали овець додому, підстьобуючи їх батогами. Чолові
ки, побачивши це, одразу посхоплювалися на ноги. Казо почав їх за
спокоювати.

— Ми домовилися, що отару приженуть додому, тільки-но почнеть
ся сутичка. Про всяк випадок нехай побуде вдома. Адже вівці — то 
все, що ми маємо.

Як тільки отара увійшла в село, Мірзо покинув її й, задихав
шись, прибіг до чоловіків.
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— Там таке коїться! Жінки лупцюють усіх, і водіїв, і найми* 
тів... Жандарми намагаються їх одтіснити, та де там... Я мало сам 
не побіг туди. А Філіто не втерпів, помчав. Добре, що ми встигли 
пригнати овець. О аллах, прийди на поміч нашим жінкам, дай їм 
сили!

Дід Микко встав і підійшов до Казо. його груди важко підніма
лися й опускалися, наче йому забило дух.

— Казо, так не можна,— промовив він.— Пошли на допомогу кіль
кох юнаків. Хай врешті декого з нас згноять у в’язниці. Хіба це не 
краще, ніж забруднити свою честь.

— Ні,— одказав Казо,— їм там не місце. Без них наші жінки 
можуть вільно провалювати Джимшідовим собакам голови. Найгірше, 
що може статися з нашими жінками, це те, що їм надають стусанів. 
Джимшідові слуги не посміють вжити проти них зброю. Звичайно,, 
може бути всяке. Але нам доводиться ризикувати. А наших юнаків, 
коли вони підуть туди, чекає певна смерть. І тоді все село пропаде. 
Раз ми надумались так зробити, то не будемо відступати...

І він наказав хлопцям:
— Ізо, Джамо, бігом на горб. Дізнайтеся, що там робиться.
Парубчаки, мов вітер, кинулися до горба.
Казо ж звернувся до чоловіків:
— А нам нема чого тут стовбичити. Дивіться, вівці тупцяють 

на вулиці. Заженімо їх по дворах, попорати треба та й подоїти. Один 
раз виконаймо і ми жіночу роботу, побачимо, що воно таке.

Всі ніби прокинулися від цих слів. Повставали й порозходилися 
по домівках. Лишилися тільки Казо, Hypo та ще дід Микко біля своїх 
дверей.

— Хоч би не погіршали наші справи, Hypo,— стиха промовив 
Казо.— Боюся я. Аби хоч живі-здорові повернулися. Сподіваюся, вони 
робитимуть все так, як ми загадали. А все інше ми вже...

— Так, усе інше ми вже самі... І я боюся, Казо, та нічого не 
вдієш.

Дід Микко встав і підійшов до них.
— Замість того, щоб отут балакати, ішли б додому вівцям лад 

дати.
Hypo поспішив до своєї хати, а Казо лишився стояти на місці.
— А в тебе овець немає, Казо, чи що? — запитав старий.
— Мати вдома.
— Еге, сину, схоже, що ти зовсім сліпий і аж Ейшан пішла разом 

з жінками.
Казо не промовив нічого, лише зблід. Відтак, понуривши голову* 

подався й собі до своєї хати.
Невдовзі під ворітьми діда Микко знову зібрався гурт чоловіків, 

їхні погляди були прикуті до горба, куди побігли Джамо та Ізо.
Сонце зупинилося над Сарагьолом, ніби забуло, що треба сідати.. 

Час завмер. Очі чоловіків, колись такі виразні, тепер пригасли, 
потьмарилися від болю і страху.

Аж ось повернулися захекані Джамо та Ізо. Всі затамували по* 
дих. Ізо почав:

— В долині така бійка, що дивитися страшно, їй-богу. Нічого розі* 
брати не можна, так схопилися одне з одним. Бачив тільки, як кілька 
жінок гналися за одним посіпакою. Він був такий знетямлений, що 
біг, мов дурне теля, прямо на нас, і біг так прудко, що жінки далеко
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відстали від нього і повернули назад. Бідолаха мало не! наскочив на 
нас, а, побачивши, хто перед ним, спинився, озирнувся, бачите: за ним 
уже ніхто не женеться, то він тоді чимдуж назад. А ми...

Ізо не встиг закінчити розповідь, як почулися постріли з рушниць. 
Всі завмерли, тривожно дослухаючись. Хорий Геко, вдаривши руками 
об поли, вигукнув:

— Це по наших жінках! Убивають їх! А ми сидимо тут, поскла
давши руки й розвісивши вуха, слухаємо цих двох парубчаків. Де 
ділося наше сумління! Де наша честь!

До нього підбіг Hypo й закричав:
— Замовчи, Геко! Не баламуть людей! Невже ти думаєш, що ми, 

чоловіки, хочемо зберегти свою шкуру? Якщо діло дійде до кривавого 
бою, ми не будемо ховатися за спини жінок. Ні, ми віддамо своє 
життя перші. Чи жити, чи вмирати будемо разом. Годі тобі. Нема чого 
голосити завчасно.

Хорий Геко замовк, затамував себе. Але як тільки знову залу
нали постріли, з його очей потекли сльози. Сонце й не думало схиляти
ся до заходу. І час ніби зовсім забув, що йому не можна стояти на міс
ці. Чоловіки теж заціпеніли. Наче їх сковував страх перед тим, що несе 
з собою майбутнє.

Казо гукнув хлопчаків:
— Шафо, Галісо, а йдіть-но подивіться, що там таке. І хутко 

назад.
А потім звернувся до всієї громади:
— У кого є хоч якась зброя, несіть сюди. Якщо бейські посіпаки 

посміли стріляти в наших жінок, ми оточимо Джимшідів маєток, візь
мемо його приступом, понищимо всіх, хто там є, і спалимо все до цур- 
ки. Нам уже боятися нічого. Краще загинути з піднесеним чолом, іаніж 
падати ниць і благати пощади.

Всі метнулися по хатах. Невдовзі принесли, що було: хто мислив
ську рушницю, хто заржавілого револьвера, а хто гвинтівку з напівроз- 
трощеним прикладом. Ще інші поприбігали з вилами та косами, а хто 
й із заржавілим ножакою.

Тим часом з горба повернулися дозорці.
— Наші йдуть додому,— гукнув ще здалеку Галісо.
Обличчя у всіх заясніли. Очі загорілися, широко розплющилися, 

в них було одне запитання.
— Чи є поранені або вбиті, цього не скажу. Але в долині немає 

ні Джимшідових поплічників, ні жандармів. Вони повискакували на 
трактори й дали драпака.

В цей час на вершечку горба з ’явилися перші жінки. Декого під
тримували попід руки, декого навіть несли. Чоловіки, що товпилися під 
ворітьми діда Микко, кинулися жінкам назустріч. Першими добігли 
Шафо й Казо. Чимало жінок були поранені. Та трималася за руку, в 
іншої й досі ще цебеніла з голови кров. Але ніхто не плакався. Вони 
йшли мовчки, сповнені гідності.

Казо шукав очима свою стареньку матір. Вона йшла в середині 
гурту. Шкандибала, обхопивши руками плечі Зозан. Казо зустрівся 
поглядом із Зозан. Та усміхнулася. У неї самої засохла кров на чолі, 
розпатлані коси теж були закривавлені. Казо підхопив матір і поніс. 
Інші чоловіки теж брали на руки тих, яким було важко йти.

— Один із Джимшідових псів ударив її по голові якоюсь залізя
кою від трактора,— пояснила Зозан.— Я бачила, як вона впала. Не



зо ОМЕР НОЛАТ. Сарагьол

змогла пробитися до неї зразу. Думала, вона Мертва. А Час не жде. 
П ісля бою побігла до неї, дивлюся — дихає. Тепер уже зовсім при
йшла до тями.

— Еге, Зозан, ти ще не знаєш, скільки на своєму віку витримала 
моя мати. Вона не з тих жінок, які вмирають від одного удару. Уранці 
знов тупцятиме, ось пригадаєш мої слова.

— Дай боже,— промовила Зозан.
Казо сказав:
— Ви молодці. Потрудилися на славу.
— Потрудилися — не те слово, Казо. Ми таку славу пустили про 

собаку Джимшіда, що поки світ стоятиме, люди не забудуть. Не ви
стачило йому, бач, десяти жандармів, так він проти нас ще й усіх 
своїх посіпак виставив. Та ба! Аби ти бачив, як вони п’ятами наки
вали, то помер би зо сміху. Гарно ми їх! Спочатку камінням почасту
вали. Зачекали, доки вони підійдуть до нас, а потім як почали шпур
ляти Та по голові, по голові! А коли в пеленах у нас уже не було 
каміння, ми кинулися на тих собацюг врукопаш. Половина їх уже ва
лялася на землі. Жандарми спочатку не встрявали в бійку, тільки на
магалися стримувати нас. Але згодом почали стріляти в повітря. Не 
буду брехати, Казо, признаюся: в ту мить я боялася, що наші зляка
ються і втечуть. Але побачила, як Газо уп’ялася одному Джимшідо- 
вому слузі в руку, аж той завив, мов цуцик хорого Геко, і в мене десь 
узялася нова сила. «Тримайся, Зозан !— сказала я собі.— Тримайся, 
і собаці Джимшідові сьогодні буде край». І не встигла я цього Сказати 
в думці, як усе те кодло пустилося навтікача. Ніби перепелячий виво
док розсіялися по полю. Тоді ми повернулися до жандармів, алє ті 
не стали чекати, а накивали п’ятами слідом за Джимшідовими песи
головцями. Десь з півдесятка наших жінок все ще гналися за Джим
шідовими слугами і так захопилися, що ми ледве догукалися їх. Потім 
позабирали поранених і вже хотіли йти, аж дивлюся, Філіто бере 
каменюку та й гатить нею по трактору. Тоді й мені блиснула думка 
потрощити їх. Вертайтеся, кажу, молодиці, назад. Бо хіба ж не через 
ці кляті машини заварилася вся веремія. Збирайте каміння, яке ми 
несли на Джимшідових собак, і бийте трактори. І невдовзі ми потро
щили їх ущент. Дісталося їм більше, ніж Джимшідовим посіпакам.

Діти та старі зустріли жінок на току. Знявся оглушливий галас. 
Плач, крик, сміх, обійми. Поранених повели по домівках.

— Хай чоловіки зберуться в діда Микко,— крикнув Казо і, дору
чивши свою матір Зозан, подався до хати старого.

Невдовзі зійшлися всі чоловіки.
— Жінки зробили навіть більше, ніж на них покладалося, — ска

зав Hypo.— Тепер настав наш ряд. Тож сядьмо і обміркуймо, як діяти 
далі.

Нема чого обмірковувати,^—озвався Фадил.—Я вам і так роз
кажу, що буде, до дрібниць. Не завтра, так післязавтра наші хати 
будуть зруйновані, худоба порізана, пасовища спалені. Так може бути, 
доки ми не втечемо звідси подалі. Отож треба поскладати майно і яко
мога швидше втікати, хоч і сеї ночі... Слід було послухатися нашої 
ради з самого початку. Ми самі полізли чортові в зуби. Послали на 
каліцтво наших жінок, а тепер нас чекає ще гірше. Послухалися двох 
парубчаків — вип'єте ківш лиха до самого дна.

Казо аж сполотнів від гніву.
— Навіщо ти таке говориш, Фадиле? — вигукнув він.— Хіба ж ми 

не знаємо, що Джимшід за все це не пригощатиме нас халвою. І ми
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думали про те, що й ти. Обміркували, що може статися. Якби -ми не 
едважились виступити проти Джимшіда, довелося б або піти до нього 
наймитами, або ж податися світ за очі. Довго думали й переконалися, 
що хоч так, хоч інак, на нас чигає лихо. Ми знаємо, що *м.ам тепер 
буде нелегко. Ми поставили на терези все. І що ж, терези хиляться 
до того, щоб лишитися на своїй землі. Так, це важче за те, що ти 
перелічив: найми, кочування. Але зате ми не посоромимо нашої честі. 
Ми не втікаємо, ми помремо на своїй землі. Помремо, сміливо див
лячись у очі смерті.

— Якби зразу померти — та й край, я міг би погодитися з тобою,— 
відмовив Фадил.— А то ж ми будемо жити щодня під страхом смерті. 
Краще вже кудись переселитися, податися на всі чотири ^сторони, ніж 
прислухатися і вдень, і вночі. «Здається, наближаються. Здається, при
йшли»,— думати щоночі й боятися заснути. Наші діти ростуть, охоп
лені страхом.

— Що є, то є,— промовив Казо.— То все так, і ми самі це знаємо. 
Але хіба в наших серцях немає мужності? Якби наші жінки почули ці 
балачки, то плюнули б нам в обличчя. Ми поки що тримаємося. Але 
де в кого з вас у очах я бачу полуду страху. Слухайте ж мене, я го
воритиму відверто. Силою ми нікого тримати не будемо. Нам не хоті
лося, щоб наші лави порідшали в ці найскрутніші для нас дні, але 
хто хоче, хай бере свої бебехи і втікає з села сьогодні, бо завтра 
буде пізно. Хай блукає по чужих селах, хай проситься, цілує беєві 
руку, лиже п’яти старості. Врешті, найметься у котрогось бея. Житиме 
без землі, без дворища. Хай гнеться перед кожним прислужником. Сто 
разів на день вмирає від страху і воскресає. А може, не треба й уті
кати: хай упаде Джимшідові в ноги й стане служити йому. До речі, 
йому зараз потрібні люди. Щоб дати їм рушницю в руки й послати 
проти нас. Хто хоче підступно напасти серед ночі на рідне село, зруй
нувати хати, порізати скот, хай іде до Джимшіда. Хай не забуде, що 
вовк залишає трохи м’яса шакалам. Ми з Hypo попотовклися під две
рима суду. Нам ніхто не допоміг, через це ми й програли. А на боці 
Джимшіда— і суддя, і прокурор, і жандарми. Але ми не зганьбили 
своєї гідності. І, програвши, поклялися тієї ж ночі, що залишимося на 
нашій землі. І витримаємо. Як з гідністю програли на суді цю землю, 
так само з честю помремо на ній. А тепер кажіть відверто, хто що ду
має. Тут уся громада. Кожен має право вибрати той шлях, який хоче. 
Тільки нам не випадає втікати. Будьмо сміливі. Боягузтво притаман
не беям.

Фадилів син озвався:
— Я, дядьку Казо, лишуся тут, якщо навіть батько покине село.
— Я був певен цього, Ромо, — засміявся Казо.
Потім, ніби шукаючи злодія, Казо обвів поглядом кожного з чоло

віків. Устав Hypo.
— Ви ж чуєте,— сказав він,— ми говоримо: хто боїться, хто ви

брав інший шлях, хай складається і рушає звідси кочувати. Хай їде 
від нас.

Ніхто не підвівся, ніхто не зронив жодного слова.
— Дякуємо, що вірите нам,— промовив Казо.— Попереду нас че

кають ті важкі дні, про які говорив дядько Фадил. Навіть не дні, а мі
сяці, роки. Але ось що: хто після цього дня втече від нас, тобто на по
ловині дороги, в того я перший пошлю кулю. Домовились?

І він обвів усіх очима, аж поки зустрівся поглядом з Фадилом. 
Той засміявся. Засміявся й Казо.
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— Щодо мене ти помиляєшся, синку,— обізвався Фадил.— Ти вва
жаєш мене боягузом, але я не боягуз. Що ми таке на світі? Сьогодні 
живемо, а завтра нас немає. Раз ви, молоді, стали на цей шлях, то 
знайте, що й ми підемо по ньому без вагання. Якщо не вірите, поче
кайте й побачите.

Иуро підвівся і витяг з кишені пачку сигарет. Розкрив і заходив
ся всіх пригощати, почавши з найстарших. Але сигарет вистачило тіль
ки для половини. Hypo поклав порожню пачку в кишеню і сказав:

— Що вдієш, молодим не вистачило.
— Показали теляті вим'я, то дайте й молока,— обізвався дід Мик

ко.— Заваріть-но чаю. В горлі аж дере, бо з самого ранку в роті й рі
ски не було.

Ромо вийшов надвір. Люди заворушилися, пожвавішали, наче 
в темній хаті засяяв промінь сонця. Хтось замугикав пісню. Інші під
хопили її. Співали впівголоса, без слів. Серця забилися дужче. їм тісно 
було в грудях. Очі блищали. В душах людей зродилося почуття, якого 
вони досі не знали. Душі оживали, як оживає суха земля від крапель 
благодайного дощу. Де й ділося їхнє горе. Вони наче подолали своє 
бідування, свої злидні. їхні серця співали пісню любові.

Ромо приніс у хату два великі чайники. За ним зайшла п’ятнадця
тирічна Джемо, донька Hypo — кароока, з дрібно заплетеними косами. 
В руках вона тримала тацю із склянками.

Ромо наливав чай, а Джемо допомагала. Найперше вона подала 
чай діду Микко. Коли дівчина нахилилася, коса вислизнула з-за спи
ни і повисла перед нею, сягаючи підлоги. Дід Микко засміявся й за
питав:

— Ти, дочко, теж ходила сьогодні воювати з Джимшідом?
Джемо зашарілася й, опустивши очі, тихо відповіла:
— Так, діду, ходила.
Склянки наповнювалися й порожніли. Зрештою Казо промовив:
— Ну, наїлися й напилися, слава тобі господи. Тепер до діла.
Гомін стих, ніби одрізало. Очі всіх звернулися до Казо. І в тих

очах з ’явилося щось небувале. Тепер ці очі дивилися прямо у вічі ін
шим. Ці люди зрозуміли: те, як вони жили до цього дня, не можна 
називати життям. Але тепер вони відчули в собі силу. Сьогодні їхні 
жінки. зробили щось неймовірне, досі незнане в Сарагьолі. Вони до
вели, що беїв можна перемогти. І чоловіки наче прокинулися з віко
вого сну. Вони вже не поринали в мрії, укутавшись тютюновим димом, 
не шукали прихистку в небесній глибині. Тепер їхні очі сміялися.

— Ми маємо по дві руки,— почав Казо,— так само, як і вони. І в 
Джимшіда дві, і в його слуг по дві. Але в нас немає зброї, а в них є. 
На їхньому боці жандарми, а ми самі. Але за нами те, чого немає 
в них: правда.

Казо на мить зупинився, обвів усіх очима й провадив далі:
— Що ж буде далі? Це знає навіть Філіто. Прийдуть жандарми. 

Зроблять трус, обшукають наші хати. І не знайшовши нічого, забе
руть кількох жінок у місто. Але повірте мені: їх скоро випустять. 
Джимшід не захоче їх позивати, бо, коли про це довідаються люди, 
він стане посміховиськом. Панський гонор боїться сміху. Але перш 
за все жандарми шукатимуть зброю, щоб мати підставу забрати най
молодших і найсильніших чоловіків. Це те, чого треба Джимшідові. 
Він прагне лишити село без голови і без рук. Ми не дамо їм такої 
підстави. Зараз ви підете по домівках і принесете сюди все — від руш
ниці до останнього ножа. Поскладаємо зброю в чували, двоє наших
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парубків завдадуть їх на плечі і віднесуть далі від села. А коли жан
дарми підуть геть, хлопці повернуться. Отож мк будемо і без зброї, 
і зі зброєю. Нічого не вдіявши з нами, жандарми заберуться в своє 
місто, і ми залишимося віч-на-віч із Джимшідом. То буде найнебез- 
печніший час. Джимшід спробує поквитатися з нами власними силами. 
Та ми не піддамося. Отже, до діла.

Всі схопилися на ноги й пішли по домівках, бадьорі й радісні. Від
чувалося: вони стоятимуть до останнього супроти жорстокого ворога.

Сонце щосили смажило село. Кілька хлопчаків жбурляли каміння 
в джерело. Хорий Геко, йдучи додому, побачив це й накричав на них:

— Ви що робите, бісові діти!
— Нічого,— одказав один з них.— Ціляємо в Джимшідові трак

тори.
Хорий Геко похитав головою, засміявся й, озирнувшись ще раз, 

подався далі.

V
Як говорив Казо, так і вийшло. Ще не зайшло сонце, як до «села 

прискакав верхи старшина Нурі з п'ятнадцятьма жандармами. Де
в’ятеро з них одразу ж оточили село, так що й пташка не вилетіла б. 
З рештою старшина проїхав вулицею. Чоловіки, діти, жінки визирали 
з-за дверей і воріт. Видно було, що старшина лютий і лихий.

Назустріч йому вийшов Севдін. Старшина погнав коня й, лаючись, 
наїхав на Севдіна., Той похитнувся і впав додолу. Жандарм навіть 
не глянув на старого чоловіка, що корчився від болю. Вони кликали 
до себе кожного, хто попадався їм на очі, стусали ногами, били в об
личчя. Діти тікали хто в клуню, хто у хлів, де тільки був який темний 
закуток, ніби горобенята від шуліки.

Жандарми перетрусили геть усе село, і то так пильно, що мало 
не перебрали по зернятку пшеницю в мішках. Коли ж у найпотаєм- 
ніших куточках знаходили замість зброї переляканих дітей, то лаяли 
їх і штурхали, лютуючи. Окрім старого багнета у хаті Джемо, що ли
шився ще від чоловіка, жандарми нічого не виявили. Втративши надію 
знайти зброю, вони наказали, щоб жіноцтво зібралося біля джерела. 
Скоро там стояли всі жінки, крім Ейшан. Жандарм витягнув з юрми 
Зозан, Феро, Мейро та Зеро. Старшина Нурі сів на коня, крутнувся 
в сідлі й виголосив довгу промову турецькою мовою, якої більшість 
селян не розуміла. Потім жандарми погнали заарештованих до міста.

Як тільки вони зникли в сутінках, Казо послав Hypo слідом за 
ними, наказавши йому:

— Якщо справа затягнеться, негайно повідом мене, я прийду.
Невесело було в селі тієї ночі. Людям здавалося, що на всьому 

великому світі вони зовсім самі. їм не хотілося ні їсти, ні пити, не 
кортіло зібратися гуртом, поговорити.

Невдовзі до села повернулися хлопці, принесли два мішки зброї. 
Чоловіки порозбирали її. Тепер це була їхня єдина надія. Цієї ночі 
усі селяни, які могли тримати зброю, сиділи — хто під тином, хто в ямі, 
а хто й на току чи даху — й чатували, аж поки зайнялася зоря та зій
шло сонце. Аж тоді поснули ті, хто в своїх руках тримав життя. Сонце 
лишилося дітям та жінкам. І поки що ніхто не знав, чи й у наступні 
дні воно буде належати їм.

Hypo, Зозан, Феро, Зеро та Мейро повернулися з містечка уве
чері.
3. <Всесвіт> № 12.
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Виявилося, Джимшід-бей повідомив прокурора, що він з жінками 
не позивається. Тому ЇХ і випустили. Проте їм добряче перепало в жан
дармерії. Обличчя були вкриті синцями та саднами. Цілу ніч їх били. 
Прийшли вони виснажені й зморені, але очі їхні весело блищали.

їм одразу ж приклали до ран зілля, напоїли чаєм, повкладали 
спати. Зозан лишилася на ніч в родині Hypo. Від болю й тривоги вона 
не могла заснути.

І село теж не могло заснути. Ніч була ясна, місячна. Ніч, коли 
й троянді тепло. Ген-ген далеко, біля узгір’я Аладагу, палали ватри. 
Чабанські ватри. Довкола багаття чабани розповідали стародавні ле
генди. Про Сіябенда, Мему-Зін, Ферзанде.

• Д е с ь у  низині кумкали жаби. Весною там стоїть вода, та скоро 
її не стане. Над Катевілером сяяли Семеро братів \  А на заході бли
щала вечірня зоря. Небо сіяло і сіяло зоряне проміння.

У нічній тиші лунко співала сопілка. Це грав Мірзо.
Казо докурив цигарку, прикриваючи її долонями, і, затоптавши 

недопалок, обізвався до Бішо, котрий теж сидів на даху:
— Знаєш, ці ночі— найбезпечніші для нас. Сіна ми ще не коси

ли, копиць не клали. А коли настане літо, то вже не буде нічної про
холоди і відпаде охота грати на сопілці — доведеться і дивитися,.,і 
прислухатися обома. Поки що ж благодать — мир та спокій.

— Це правда,— погодився Бішо.
Він чудово знав, що Джимшід причаївся й чекає слушного часу, 

і цей слушний час настане, коли вони коситимуть та складатимуть 
сіно. Отоді бей наскочить із своїми поплічниками, як зграя вовків. 
Бішо перевернувся на другий бік і прислухався до сопілки. Вона роз
віяла його страх і понесла далеко-далеко. Мірзо грав пісню про жагуче 
кохання Сіябенда й Гадже.

Весна у Сарагьолі настає відразу. Така вже в неї вдача. Здається, 
ще вчора гори були засипані снігом, а сьогодні вони поспіль укриті 
килимом квітів. Вітер розносить духмяні пахощі. Вівці пасуться і з 
кожним днем гладшають. Дають стільки молока, що вистачає і людям 
і ягнятам. Якої тільки поживи не дає Сарагьол тутешньому люду. 
Росте тут і чимало смачного поживного зілля — артишок, щавель то
що. Шедро годує долина і людей і тварин, кожен знаходить у ній те, 
що йому до вподоби. Вівці, корови, бики гладшають, у них крутішають 
боки. А люди круглішають на обличчі.

Проте весна тут триває недовго. Як прийде раптово, так і піде. 
І в’януть травневі квіти, хиляться від літньої спеки. Жовкнуть і оси
паються квіточки дикого винограду. Стовбур артишока тужавіє, ко
лючки довшають. Озерця, що поналивалися в Сарагьолі тоді, як та
нули сніги та йшли весняні дощі, враз висихають. Не чути жаб’ячого 
квакання. Лелека летить шукати здобичі деінде. Куріпки переселяють
ся вище в гори, перепілки — на поля. Не встигнеш і оком кліпнути, як 
уже зникли веселі барви. Сарагьол побляк. А раз почали жовкнути 
лугові трави — це вже минуло півліта.

Тієї весни село зажило інакше, ніж досі,— по-новому. Але весна 
минула, а новий лад лишився. Тепер, відтоді, як сонце заходило, й до
ти, поки сходило, чоловіки зі зброєю в руках стояли на чатах. Випас 
овець, доїння, косовиця, громадження та сушіння сіна, нарізування та

Семеро братів — турецька народна назва Великого Воза.
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складання кізяка на паливо,— все лягло на плечі жінок та дітей. Цей 
тягар їм судилося нести через бея. «Якби оце й усе лихо, я б за Джим* 
шіда довіку молився»,— сказав Микко.

Жінки трималися гуртом. Жати траву ходили, взявши на одне 
плече серп, а на друге зброю. Разом працювали, разом співали. Разом 
зносили копиці до воза. Робили важку роботу й ніколи не скаржилися. 
А як тільки заходило сонце, вони засинали глибоким сном. Чоловіки 
допомагали їм скласти сіно чи спресувати та нарізати кізяк, але їхньої 
допомоги було стільки, як кіт наплакав.

Раніше кожна сім’я пасла тільки своїх корів та волів. Тепер, коли 
все змінилося, сільський товар почали пасти разом. Отару пасли Мірзо, 
Зозан, Філіто та Реджо, а череду Сейро, Мейро, Еско та Кемо. В одній 
руці рушниця, у другій — батіг, а в саквах повно куль. Пастухам пер
шим і видно й чути, що робиться в Сарагьолі.

Коли почали складати сіно, Казо з Hypo пішли на Аладаг купу
вати зброю. Взяли з собою гроші за п’ятдесят проданих овець. Якби 
це було раніше, то на ці гроші купили б у місті те, що було вкрай не
обхідне для всього села. Але то раніше.

Бони повернулися з Аладагу й принесли п’ять автоматів та повну 
торбу набоїв.

Жити ставало дедалі важче.

Вночі подув гарячий вітер з Ірану. Казо дужче закутався в коц. 
Він чатував на даху, милуючися ясною, зоряною ніччю. Семеро братів 
подалися за бескиди Алмали. Над Катевілером падали зорі. Він пере
нісся думкою в минуле. Дитинство, юність, два роки у війську. Потім 
десять літ на службі у держави. А що ж буде далі? Майбутнє здава
лося сумним і похмурим.

З горба за селом долинув свист. То Hypo свиснув тричі. Казо теж 
посвистів у відповідь, а потім двічі кашлянув. З протилежного боку 
села почулося кашляння. «Все гаразд,— подумав він,— Ізо теж не 
спить». А невдовзі Ізо провив тричі совою. Казо наставив вухо. Там, 
де копиці сіна, протяжно завив собака. «Отже, й Шафо пильнує». Отак 
вони чатували. Перегукувалися один з одним, згадували минуле, мрія
ли про майбутнє, слухали ніжний голос сопілки Мірзо. А Казо думай 
про Зозан, намагаючись приховати це навіть від самого себе. Він не 
міг забути її карих очей, які так зоріли в той день, коли вона йшла 
з закривавленим чолом. Вони зронили йому щось у душу. І досі зро- 
няють щодня, щоночі. І через це в душі перемішалися журба і радість, 
розпач і надія. Зозан оселилася в його серці. Зозан була скрізь і зав
жди. В нічній темряві, у страху, в надіях, у зорях і східному вітрі. 
Казо страждав, але ці муки були гірко-солодкі. Щоночі присягався він 
собі, що завтра освідчиться Зозан у своєму коханні, та наставав день, 
і Казо знаходив привід, щоб знову відкласти освідчення. Присягався, 
що зробить це завтра.

Він глянув на небо. Місяць заходив за бескиди Алмали. Зорі яскрі
ли ще дужче. «Невже цей клятущий вітер дістане навіть до них?» — 
промайнуло у нього в голові. Він усміхнувся. Східний вітер та зорі 
нагадали йому Зозан. Вона далеко від нього, як і зорі. Якщо вітер 
долітає до Зозан, то чому б йому не дістати й до зірок. Він має здат
ність палити все, що трапиться йому по дорозі. Казо відсунувся від 
заслінки, що закривала отвір на даху, й підставив обличчя вітрові. 
Той так і шмагонув по обличчю, ніби канчуком. «Бач, ушкварив про
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клятий,— промовив Казо сам до себе.— А що ж буде, коли він нале
тить на Зозан? Адже скоро осінь. Що вона, бідна, робитиме тоді? Хто 
позатуляє оті діромахи на даху? їй же ніколи і вгору глянути, де вже 
там поратися коло хати. То ся робота, то та, ще й пасе вівці — ніколи 
їй і дах залатати». І вразу йому стало соромно. «А де ж я був досі? 
Вже десять років, як я з армії прийшов, а Зозан — шостий рік удова. 
Чому ж я до цього не подумав про той драний дах. Шостий рік вона 
дає лад своєму господарству сама. Дарма що жінка, а сама оброб
ляє ниву, готує паливо. Якщо я такий жалісливий, чому ж не подумав 
про це раніше. Оце ж така жалісливість. Думав тільки про себе».

«Може, покликати Hypo та трохи погомоніти? А то можна поду
мати, що Джимшід заборонив нам навіть розмовляти одне з одним».

— Нуро-о-о! — гукнув Казо.
«Якщо Зозан іще не спить, то обов’язково почує мене. А що, коли 

я ще раз покличу Hypo? Якщо перший раз не почула, то тепер почує. 
Вийде з хати, стане біля дверей. Візьме в руки мисливську рушницю, 
яку я їй дав. Подумає, чи нічого не сталося, коли Казо кличе Hypo? 
А я, вигадавши якусь причину, підійду до неї. Але яку?.. Запитаю, на
приклад, скільки в неї патронів. Ні, не годиться. Я ж сам дав їй з руш
ницею дванадцять патронів. Більше нічого не придумаю. А що, коли 
сказати: «Цієї ночі, Зозан, будь напоготові. Ніч якась неспокійна. 
Джимшід хитрий, як старий лис. Він, певно, щось замислив. Скоро ка
тюга покаже свій хижий норов». Останні слова йому самому не сподо
балися. «Ні, так не годиться. Зозан подумає, що я боюся. Найкраще 
буде, коли я піду й тихенько гукну: «Зозан! Зозан, не спи цієї ночі, ця 
ніч якась неспокійна...»

За мить він сам повірив у те, що ніч — справді неспокійна. Скинув 
кой, схопився на ноги і вже хотів був спуститися з даху, коли побачив 
у темряві, що хтось іде прямо до хати.

— Хто там? — запитав Казо й наставив рушницю
— Це я,— почувся голос Hypo.
— Ти, Hypo? Чого тобі? Щось сталося? .
— Ти ж мене сам покликав...
Казо пригадав і знітився.

! — Так, кликав... Ніч якась неспокійна, Hypo... Треба пильну- 
ватй.

— Тепер, Казо, кожна ніч для нас неспокійна. І щоночі всі на 
чатах. А ти що, ті ночі спав?

— Та ні,— відповів Казо розгублено,— але цієї ночі мене щось 
непокоїть. Я думав, чи не сходив би ти до сіна та не подивився, що 
там робиться. Чи не заснули вони там...

— Гаразд, сходжу. Коли що, то я двічі завию по-собачому.
Hypo зник у пітьмі. Казо постояв ще трохи. Іти до Зозан було

боязно, але він промовив сам до себе: «Якщо я переконав Hypo, то 
переконаю й Зозан». Тихо, мов лис, пройшов поміж хатами до халуп
ки Зозан. Його пройняв дрож. Навшпиньки підступив до порога, при
слухався. Чути було, як дихають вівці. Приклав губи до щілини й тихо 
гукнув:

— Зозан!
Почекав,— ніякої відповіді. Кликати вдруге не наважився й хотів 

іти назад. Але тієї миті почувся голос Зозан:
— Хто там?
Він знову притулився вустами до щілини і тремтячим голосом 

сказав:
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" — Це я, Зозан. Казо.
Двері зарипіли й відчинилися. Зозан стояла перед няня у довгій 

білій сорочці.
— Мабуть, щось сталося, брате Казо? — спитала вона.
Казо проковтнув слину: його збентежило слово «брате».
— Та ні, Зозан. Тривожно мені на душі. Я прийшов тобі сказати, 

щоб ти не спала. Ніч якась неспокійна.
— Гаразд, брате Казо. Не спатиму.
— То я піду,— промовив нарешті він.
— Куди?
— До сіна.
— Не йди,— сказала Зозан глухим голосом.
— Чому?
— Я боюся, сама не второпаю чому.
його тіло пройняла солодка млість. Ноги затремтіли, йому хо

тілося пригорнути Зозан і ніколи не відпускати від себе.
— Що з тобою, Зозан?
— Не знаю, Казо.
Він невимовно зрадів. Цього разу вона не сказала «брате».
— Більше не називай мене братом, Зозан.
У пітьмі Казо не міг бачити, як дрижали її губи, як зашарілося 

обличчя.
— Добре. Раз ти так хочеш.
її голос тремтів, як полум’я свічки на вітрі.
— Адже я тебе...
Казо не встиг договорити, бо раптом з того боку, де стояли копиці 

сіна, почулося виття. Не чекаючи, поки Hypo завиє вдруге, Казо зі
рвався з місця, гукнувши:

— Сховайся в хату, Зозан. Не бійся, немає нічого страшного. 
Я побіжу до сіна.

Казо вибіг до току і завмер. Там, де були копиці, звивався язик 
полум’я.

— Нуро-о-о! — гукнув Казо.
Тієї ж миті з темряви залунали постріли, над ним засвистіли кулі. 

Казо кинувся на землю. Знову загриміли постріли. Перечекавши, 
Казо спрямував автомат у пітьму і дав чергу. Дістав новий магазин, 
перезарядив. Але більше не стріляв — вирішив берегти набої. Це ж 
тільки початок. Пожежа розгорялася; роздмухане вітром, полум’я ска
кало, мов хижий звір. Казо відповз назад і побіг, ховаючись за хатами. 
Нападники стріляли безперервно.

— Hypo! Нуро-о-о! — гукав Казо.
Він знайшов Hypo за рогом однієї хати, той без угаву палив у тем

ряву. Казо схопив його за плечі й гукнув:
— Навіщо ти марнуєш набої! Однаково ні в кого не попадеш. 

Адже ті мерзотники поховалися.
Hypo, поставивши мисливську рушницю прикладом на землю, 

сказав: ’ "
— Що маю робити, Казо, коли всередині все горить. Я й сам 

знаю, що не попаду, але не можу втриматися. Стільки праці доклали 
наші жінки, і все знищено одним сірником.

— Що пропало, того вже не вернеш. Гайда за мною.
Казо побіг, Hypo поспішив слідом за ним. Наздогнав він його вже 

за селом.
— Куди ми, Казо? Невже до маєтку Джимшіда? Ти що, здурів?



38 О МЕР ПОЛАТ. Сарагьол

— Сіна захищати нема чого, Hypo. Бо його вже немає. Тепер 
требіа принаймні помститися цим клятим собакам. Якщо їм це минеть
ся безкарно, вони не дадуть нам ні працювати, ні жити.

— Твоя правда, Казо. Ми повинні відплатити їм за нашу кривду.
Пожежа палахкотіла аж до неба, омахи полум’я хиталися то лі

воруч, то праворуч. Горобці, що поробили в сіні гнізда, розгублено 
пурхали навколо. Декотрі обпалювали крила і падали у вогонь із жа
лібним писком.

— От звірюки! — вигукнув на бігу Казо.— Наробили лиха і нам 
і безвинним пташкам.

Гороб’ячий галас, рушничні постріли, свист куль,— все це злива
лося в суцільний шум-гам. Казо пригадалася розповідь діда Микко. 
В своїй уяві він побачив те вірменське село. Воно палало у вогні. 
Бачив людей, яких убивали, а вони металися навсібіч і ячали, мов ці 
пташки. Він 0ачив Сіран, якої ніколи не знав. Вона була гарна, дуже 
гарна. Дівчина лежала на соломі, спливаючи кров’ю. Ні, це вже не 
Сіран, а Зозан.

— Джимшіде, звірюко! — вигукнув Казо.— Ти хочеш закатувати 
нас так само, як твій батько закатував вірменів!

Ось вони добігли до балки, яка лежала між селом і Джимшідо- 
вим хутором.

— Якщо вони ще не повернулися, то неодмінно проїдуть повз 
нас. Сховаймося й почекаймо,— промовив задиханий Казо. його груди 
ходили, мов ковальський міх. Вони засіли за порослою мохом кам’я
ною брилою. її освітлювали відблиски заграви. Невдовзі на брилі за
танцювали тіні. Від села скаквли вершники — чоловік десять. Здоро
везні тіні на червоному тлі здавалися злими духами. Казо встав, по
клав автомат на кам’яний виступ і прицілився. Hypo теж узяв свою 
мисливську рушницю, хоч надії влучити з неї було мало.

Вершники, наблизившись на відстань кулі, раптом звернули вбік, 
ніби відчули небезпеку.

— Стріляй, Казо,— вигукнув Hypo.
Казо натиснув на гачок і дав чергу — десять куль. Один із верш

ників махнув руками, вислизнув із сідла і впав.
— Один є! — радісно вигукнув Hypo.— Нащо я віддав учора свій 

автомат Ізо. А то і я одного поклав би.
Вершники не зупинилися. Наполохані коні разом з вершниками 

кинулися навсібіч.
Казо знову прицілився. Хотів дати ще одну чергу, але Hypo взяв 

його за руку.
— Сам же казав нещодавно, щоб не витрачати даремно набоїв.
Казо опустив автомат.
— Твоя правда, Hypo.
Вони рушили до вбитого, його тіло чорніло на освітленій загравою 

землі. Вбитий лежав долілиць. Hypo нахилився й перевернув труп.
— Виявляється, це слуга.
— А ти, може, думав, що сам Джимшід?
— Собака — все одно собака. Що Джимшід, що його слуги.
Вони сіли, скрутили по цигарці, закурили. Казо сказав:
— Цього пса ми зараз віднесемо до Джимшідових воріт. Саме 

там його місце — біля воріт хазяїна. Та й для нас буде краще, 
коли він .тут , не залишиться. Не забувай, що товстопузий суддя за 
спалене сіно дає рік, а за вбивство — двадцять. ' 4

Hypo покрутив головою.
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— Ти зовсім збожеволів, Казо. У нас пожежа, а ми« потягнемо 

цього пса. Та кому відомо, хто його вбив? Та і як нам вдасться від
нести його під самісінькі Джимщідові ворота?

— Hypo, від того, що ми підійдемо до вогню, він не погасне. Ти 
поглянь, як там палахкотить. Горять усі копиці. Тому, що сталося, 
вже не зарадиш, так само, як не оживиш цього мертвого. А тіло треба 
забрати звідси ось чому: завтра Джимшід поїде до містечка і візьме 
з собою двох слуг. Вони підуть до судді й скажуть: «Коли ми прохо
дили повз село, Hypo почав по нас стріляти». Або так: «Все село по
чало стріляти та й убили нашого товариша. Ми насилу врятувалися». 
Суддя охоче повірить їхнім лжесвідченням. Завтра ж сюди наскочить 
старшина та й позабирає нас усіх. І село буде пограбоване, і нас за
таврують, як підлих убивців. А коли мертвий опиниться під дверима 
у Джимшіда, йому не так легко буде звинуватити нас.

— Коли буде слідство, ми скажемо, що вони спалили наше сіно, 
а ми стріляли в темряві та й убили одного з паліїв.

— Ні, Hypo, нічого не вийде. Ти знаєш Джимшіда, знаєш і адво
ката Меджіта. Вони слуг вишколять, а ті й казатимуть: «Пане суддя, 
нашо б ми палили те сіно. Чого нам заводитися з ними! Вони самі 
спалили сіно, та ще хочуть свою вину на когось звалити». І підтвер
дять свої слова присягою. А нам суддя скаже: «Що це ви оббріхуєте 
Джимшідових людей?»

> Hypo мовчав, потупивши голову,— розумів, що товариш має рацію.
— Ну ж бо, звали мені цього пса на спину, бо часу обмаль,— 

промовив Казо.
Hypo нехотя нахилився і, обхопивши мертвого обіруч, підняв його.. 

Той бур не такий тяжкий, як здавалося. Поклавши тіло на плечі това
ришеві, Hypo промовив:

— А він худющий, самі кістки та шкіра. Як видно, Джимшід не 
перегодовує свою челядь.

^'зяв мисливську рушницю в одну руку, автомат у другу, тримаючи 
пальці на спускових гачках. Перейшли через балку. Hypo запропо
нував:

— Давай, трохи я понесу.
Але Казо відмовився.
— Не треба. Досить того, що замазався я.
Ксли наблизилися до хутора, стало чути, як гавкають і виють 

Джимшідові собаки.
— Ми не зможемо донести тіло під самісінькі ворота, — сказав 

Hypo. — Джимшідові хорти не дадуть. Я ось що згадав: собаки не чі
пають голого. Колись це сказав дід Микко. Спробуймо, бо інакше вони 
розірвуть нас на шматки. А коли й ні, то гвалтуватимуть так, що позбі
гаються Джимшідові двоногі пси.

Казо мовчки скинув додолу мертвого. Обоє пороздягалися й по
складали одяг на високій кам’яній брилі, пригнітивши двома каменюка
ми, щоб вітер не позносив.

— А тепер, Hypo, бери тіло за одну руку, а я за другу.
Вони потягли забитого, тримаючи у вільних руках рушниці. Коли 

до Джимшідової садиби лишалася відстань на один постріл, до них 
прибігла зграя собак. Hypo й Казо покинули мертвого й підвели руш
ниці. Собаки, не добігши кроків двадцять, розгледіли Казо й Hypo і 
стали, немов укопані, навіть гавкати перестали.

— Ходімо вперед! — сказав тихо Hypo. Вони нахилилися і взяли 
вбитого за п’ястуки. Собаки злякано позадкували і, підібгавши хвости,
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ніби зачули вовка, дременули хто куди. Чоловіки полегшено зітхнули. 
Трохи не дійшовши до садиби, Казо зупинився й сказав:

—г. Hypo, залишайся тут. Заляж і прикривай мене. Може бути, що 
під будинком чатують. Негаразд, коли ми станемо їхніми жертвами. 
Я візьму мертвого в оберемок — він мене захищатиме від кулі. Тримай 
зброю .напоготові, але не стріляй, доки я повернуся. Коли ж мені суди
лося тут сконати, що ж, нічого не вдієш... Подбай про мою матір. І ви
бач, коли я~тебе чимсь образив...

Вони обнялися. Казо підхопив мертвого й пішов. Потім зупинився 
й тихо промовив:

— Коли загину, не лишайте мого тіла на поталу. Щоб мене похо
вали свої. Хай моя кров буде запорукою того, що ви не поступитеся 
Джимшідові. І ще...

Він хотів сказати: «І ще скажи Зозан...», але стримався й пішов. 
Будинки в Джимшідовому маєтку стояли вряд, його власний був 
найвищий. А після нього йшли дедалі нижчі, й останній у ряду задньою 
стіною вростав у землю. Казо побіг щодуху до тієї останньої оселі. Вже 
біля воріт він почув голос:

—т Хто там?
І зразу ж пролунали постріли. Казо кинув тіло й почав відповзати 

назад. Коли ж проминув хату, звівся на ноги й побіг. Знялася стріля
нина. Почав стріляти й Hypo. Галас наростав.

Та ось Казо домчав до Hypo, й вони побігли разом. Hypo тягнув то
вариша за руку. Якби хто побачив цих двох голих чоловіків, що бігли, 
тримаючись за руки, подумав би, що це якісь диваки поспішають до 
озера купатися.

Вони забрали зі скелі свій одяг. Довкола тьохкали кулі. В балці 
було темно, й вони пішли поволі. Галас позаду ущух, затихла й стріля
нина. Вони одяглися. Вийшовши на 'рівнину, стали й не могли повіри
ти своїм очам. Здавалося, ніби горів увесь Сарагьол.

-г- Слава богу, шо наші хати — землянки, а то геть усе пішло б з 
вогнем, — сказав Hypo.

Коли наблизилися до села, гарячий дух вогню став таки добре від
чутний. З неба почало падати щось наче чорний сніг. То були пластівці 
горілого сіна.

Ось вони вже на горбі. До них долинуло мекання овець, ревіння 
корів, крики, плач. В обох защеміло серце.

— Оділлються тобі, негіднику, наші сльози. Не мине тебе лиха до
ля, -— промовляв Казо.

Село спорожніло. Все довкола було в сажі. Селяни з худобою схо
валися у . видолинку за селом. Побачивши Казо й Hypo, всі ще дужче 
заплакали й заголосили.

Гарячий дух вогню діставав навіть сюди. Перегнавши скот ще да
лі, знесилені люди простяглася на землі. Копиці горіли всю ніч. Вогонь 
почав^гасати лиш уранці. Коли зійшло сонце, люди повернулися до 
своїх хат. Худоба лишилась у видолинку.

До полудня вогонь зовсім згас, і над пожарищем стояв легенький 
дим, ніби марево.:

Селяни поприходили до джерела. Хто вмостився на камінні, а дехто 
сів просто на вкриту сажею землю. Казо сказав:

— Хутко принесіть усю зброю. Треба її надійно сховати. Ось.поба
чите, скоро з ’являться жандарми і можуть зробити трус.

Старшина Нурі приїхав до села перед вечором. Спочатку він із
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трьома жандармами поблукав біля згарища. Над ним ще й досі мріло 
легке марево.

Закінчивши обстеження, жандарми спрямували коней до села. Жін
ки порозходилися по хатах, а чоловіки й діти лишилися на своїх міс
цях. Хто сидів, повісивши голову, хто засмучено дивився вдалину. На 
жандармів не зважали навіть діти.

Старшина Нурі гучно привітався. Проте на його «селям алейкум» 
ніхто не відповів. Старшина розсердився.

— Хто староста в цьому селі? — зарепетував він.
— Hypo, — почувся голос із гурту.
Старшина розлютовано натягнув вудила — його чалий кінь почав 

басувати й ставати дибки.
"— Селюки неотесані! — загорлав старшина. — Як ви зустрічаєте 

начальника! Досі не навчилися розмовляти по-турецькому, свого імені 
й то не знаєте! ІЦо за ім’я Hypo? Хто цей Hypo?

Hypo звівся на ноги й, уклонившись, підійшов до старшини.
— То це ти староста?
— Так, начальнику.
—  Як тебе ІІЗТИ?
— Hypo.
— Вигадуєш, сучий син\! Немає такого імені. Яке твоє справжнє 

ім’я?
— Нуреддін, начальнику.
— Ага, ось бач! Виявляється, у тебе є ім’я. Називай його, коли 

тебе питають. І щоб я не чув ніяких Hypo, Муро, Гуро... А як же твоє 
прізвище?

— Озтурк.
— А тепер скажи мені, старосто Нуреддін Озтурк: хто спалив ваше 

сіно?
— Не знаю, начальнику.
— Отакої!.. З вашого села ніхто не міг спалити?
— Ні, начальнику. Кому з наших це треба? За наказом повітового 

начальства ми склали сіно всіх селян в одне місце. Хто став би палити 
власне добро?

Старшина приклав вказівного пальця до підборіддя, ніби щось ду
мав.

— Гаразд, повіримо, що ви не палили. Звідки ж узявся вогонь? 
Може, з неба?

Старшина зліз із коня, віддав повід Hypo, а сам довго дивився по
рожніми очима на юрму селян. Потім заклав руки назад і почав онуча
ти сюди-туди. Нараз повернувся до селян і швидко запитав:

— І ви не знаєте, хто спалив?
їхні голови потупилися. Всі мовчали. Бачачи, що його надії не ви

правдалися, старшина підійшов до Hypo.
— Чудово! Не кажете, то й не треба! Коли вам не відомо, хто спа

лив ваше сіно, то я звідкіля знатиму? Я свій обов’язок виконав.
І він гукнув одному з жандармів:
— Сатилмиш, принеси мій портфель!
Сатилмиш подав чорного портфеля, звідки старшина дістав аркуш 

паперу й сказав Hypo:
— Треба скласти протокол. Про те, що ви не знаєте, хто спалив ва

ше сіно, і що не маєте ні на кого підозри. І щоб потім не заперечували 
цього у начальника поліції чи у прокурора.
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Порвавши три аркуші, старшина таки написав протокол і звернув
ся до Hypo:

— Поклич кілька чоловік, хай підпишуться.
Hypo гукнув:
— Севдін, Ізо, Его, Казо.
Потім поставив печатку і свій підпис. Казо теж підписав, а Его, Ізо 

та Севдін приклали пучку. Старшина склав протокол і заховав у порт
фель. Коли жандарми скочили в сідла, він звернувся до селян з про
мовою:

— Нема чого вам сидіти, склавши руки. Вставайте і розходьтеся по 
домівках. А то позвикали жити в бруді та бити байдики. Людина по
винна працювати. Хто дбає, той і має. А ви сподіваєтеся манни небес
ної. Я своє діло зробив. Згарище обстежив. Але сіно пропало, і я його 
вам не поверну. Тож не гайте часу — беріться за діло і працюйте, не 
покладаючи рук. Ваш рятунок у праці.

Він штрикнув острогами коня і поскакав геть.
Тієї ночі спало все село. Люди, худоба, собаки. Казо прокинувся 

аж після полудня. Мати варила юшку з айраном. Побачивши, що син 
прокинувся, вона насипала миску юшки й поставила перед ним. Казо 
встав, випив її навхильці й вийшов надвір.

Під хатою діда Микко сиділи старші чоловіки. Казо не підійшов до 
них — подався до Hypo.

Джемо, донька Hypo, вимітала з двору сажу.
— Батько вдома?
— Так, відпочиває.
— Поклич його.
Джемо поклала віник і пішла до хати. Невдовзі вийшов Hypo — у 

самій білизні. Сів поруч. Казо витяг кисет, і вони закурили/Мовчки 
дивилися на згарище, думали. Зрештою, Казо сказав:

— Від Джимшіда нічого не чути. Як ти гадаєш, чому він не обзи
вається?

— А чого йому обзиватися? Хто такий той убитий? Простий наймит. 
Думаєш, він дуже за ним шкодує? На його місце візьме іншого та й усе. 
А не заявив на нас жандармам, тому що знає: справа не вигорить. До 
того ж ризиковано — можна собі накоїти лиха. Ти добре придумав від
нести мертвого до воріт садиби. Якби його знайшли на нашій землі, бу
ла б нам халепа... Наше сіно згоріло, але ми показали, що нас голими 
руками не візьмеш. Весь Сарагьол довідається, що з беями можна бо
ротися. Тепер Джимшід підігне трохи хвоста.

— Твоя правда. Ти міркуєш розумно. Але що нам робити тепер? 
Наші діди знову будуть увечері радитися.

— Так. Важко нам воювати з Джимшідом, але важко і їх переко
нувати, що у нас немає іншого виходу.

— Поки ми Джимшіда не подолаємо, старі торочитимуть своє без 
угаву. Та відступити нас не примусять: ми будемо йти своєю дорогою. 
Тим часом треба подумати про корм для худоби. Осінь не за горами. 
У Дило-бея багато сіна — ожередів тридцять наклав. Треба негайно 
купити в нього, поки не продав військовим інтендантам. Три ожереди 
купимо та соломи додамо, може, якось перезимуємо. Але для цього нам 
доведеться продати щонайменше сотню овець. Уявляєш собі, який галас 
піднімуть наші діди. Доведеться знову сперечатися, переконувати.

.Переконаємо, — рішуче скадав Hypo. .
Казо підвівся.



44 ОМБР ПОЛАТ. Сарагьол

-т- Я піду, ти теж одягайся й приходь. Збираємося в хаті діда Мик- 
ко.

Рада тривала весь вечір. Зрештою Казо, Hypo та інші молодші чоло
віки умовили старих продати сотню овець. Настрій трохи покращав. І 
сторожі не треба було ставити, бо не було чого вартувати. Як то ка
жуть: немає ягнят, то вже й не страшно вовка.

VI

Закінчилося літо, і почалася осінь. Повіяло холодом. Сарагьол при
нишкнув, сумуючи за сонцем, квітами, свіжою зеленню. Вітер ламав су
хі стебла чортополоху та артишока й гнав їх у балки та яруги. Попере
сихали озерця — незабутні дарунки весни. Перепілки переселилися у ті 
балки, де ще була вода. Міжгір’я наповнилося тисячоголосим щебетом 
птахів^ А в полі все жовкло і блякло.

Мірзо вийшов з хати, щоб гуртувати отару і гнати її на водопій. До 
нього простувала Зозан, закутана в коц.

т— Погукай хлопців,— сказав їй Мірзо. — А я зайду до Hypo. 
Сьогодні поженемо овець у балку Мурат.

Підійшовши до воріт Hypo, він постукав батогом.
Hypo вийшов, протираючи очі.
— Що там таке, Мірзо?
— Та все гаразд, тільки в Сарагьолі не стало води. Біля Чашир- 

тепе було ще маленьке озеречко, та вчора вівці випили з нього всю во
ду. Тепер у низинах і краплі води не знайдеш, якби хто й перед смертю 
просив. Отже, треба гнати отару в балку Мурат.

Гаразд, Мірзо, женіть у Мурат. Тільки не заводьтеся з Джимші- 
довимя людьми. Не забувайте, що дорога у Мурат іде через його землі. 
Сьогодні в нас багато діла, вирушимо до містечка шукати купця на вів
ці. А то я пішов би з вами. Дорослих юнаків не беріть, так буде безпеч
ніше. Зрозумів?

— Так, — одказав Мірзо й пішов.
Отара була згуртована; Мірзо та Філіто ішли попереду, а Зозан 

та Реджо позаду. Прямували на захід. Зразу за селом голодні вівці так 
і накинулися на степову поживу. Вони розбрелися, сподіваючись знайти 
серед колючок якусь травину або стеблину отави при корені артишока. 
Мірзо грав на сопілці. Зозан думала про своє, а Філіто та Реджо бави
лися. Вівці помалу дійшли до межі Джимшідового поля. Сонце вже під
билося високо. Мірзо засунув сопілку за черес і встав.

— Сестро Зозан, пора на водопій, — сказав він. — Бо ледве чи ді
станемося до балки Мурат опівдні.

Вівці неохоче потупцяли за чабанами. Ті не зважали, що тварини 
ще голодні, бо знали: треба йти до води, поки отара не напаслася.

Навколо них розляглися безмежні Джимшідові угіддя.
— Не можу зрозуміти, чого їм треба, тим беям, — обізвалася Зо

зан. — Стільки землі в людини, так ні, ще їй мало, хоче забрати й 
наш клапоть.

— Ми, прості люди, бейської натури не второпаємо.
Опівдні отара наблизилася до балки Мурат. Побачивши зелені схи

ли, вівці задріботіли яром донизу. Напали на моріжок і почали розко
шувати соковитою травою. Чабани ледве їх наздогнали. Незабаром вів
ці напаслися й посунули до річки. А напившись холодної, як лід, води, 
полягали на піску й почали ремигати.
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Мірзо сховав між кодами дві рушниці й витягнув із торби, де ле
жало трохи хліба й багато набоїв, невелику мисочку й подав Зозан. 
Жінка взяла її, пішла до отари, надоїла молока. Поставила мисочку 
у воду й накрила каменем. Філіто й Реджо поскидали сорочки й шу
бовснули в прохолодне плесо. Мірзо ж назбирав камінців і сказав Зо
зан:

— Піду глушити рибу. Якщо зловлю щось, то на твоє щастя. -
Зозан тільки сумно усміхнулася. Мірзо подався до річки й почав ки

дати каміння. Філіто та Реджо не втрималися довго в холодній воді. 
Нагрівшися, хлоп’ята поснули. Зозан подивилася на дітей і тільки похи
тала головою. «Бідні вони, — подумала. — Зовсім малі, а скільки горя 
вже зазнали. Що їх чекає далі?» Зітхнувши, встала, пішла до річки. 
Умилася холодною водою й прогнала сонливу змору. Вода наче забрала 
її сумні думи й понесла далеко-далеко. На обличчі заграла усмішка. 
Вона любила Казо й хотіла, щоб життя подарувало їй промінь надії. 
Надії на землю, на кохання. За мріями забула, що хочеться їсти. Лягла 
на коц і заснула.

Прокинулася від голосу Мірзо. Вік приніс невеличку рибину.
— Що маю робити, сестро Зозан, оце стільки твого щастя.
— Отже, є трохи, — засміялася вона. — Могло ж і зовсім не бути.
Мірзо гукнув хлоп’ятам:
— Час обідати, бо вже з голоду вмираємо.
Діти посхоплювалися на ноги й побігли до річки. Пірнувши у воду, 

вискочили на берег і повдягали свої давно не прані сорочки. Тим часом 
Зозан принесла молока.

— Добре прохололо, — сказала вона, торкаючись долонею дна мис
ки.

Вони вмочали в молоко хліб і їли. Повставали напівголодні. Вівці 
знову розбрелися по схилах балки. Сонце вже схилилося до заходу, ко
ли вони почали гуртувати отару. Реджо пішов попереду, інші позаду. З 
невисокого пагорба Реджо побачив, що прямо до них ідуть троє озброє
них людей. Хлопець злякався й побіг назад. Мірзо гукнув йому.

— Ти чого дременув? Чому покинув отару? Гадюку побачив, чи що?
Добігши, задиханий Реджо не міг сказати ні слова.
— Та що таке, кажи хутко, — роздратовано крикнув Мірзо.
— До нас їдуть троє з рушницями, — нарешті спромігся Реджо.
Мірзо глянув на Зозан. Хлопці сховалися за її спину.
— А вони нас не застрелять? — боязко запитав Реджо.
— Отакої! Хай-но спробують нас зачепити, ми їм дамо перцю, — 

заспокоїла його Зозан. А потім, повернувшись до Мірзо, сказала: — 
Ходімо, зустрінемо їх.

Вони поскидали з пліч коци і, зарядивши рушниці, рушили вперед. 
Аж ось на пагорбі з ’явилися ті троє. Вони зупинилися, не дійшовши 
кроків сто. Рука Мірзо стисла приклад.

— Хто ви і чого вам треба? — гукнув він.
— Ми люди Джимшід-бея, — почувся голос одного з трьох. — 

Джимшід-бей звелів, щоб від сьогодні ви більше не проходили через 
його угіддя. Сьогодні — востаннє. Не бійтеся, ми вас не зачепимо. Але 
більше щоб не проходили!

Мірзо підвів голову.
— В Сарагьолі немає води. Ми змушені гнати отару до балки Му

рат. Іншої дороги немає. А шкоди Джимшідовим угіддям ми не чинимо. 
На його землях вівці не скубнули навіть жмутика трави. Чи, може, 
Джимшід хоче, щоб наші вівці пропали?
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— Джимшід-бееві немає діла до ваших овець, — відповів той са
мий голос. — Він не збирається вам співчувати. Адже ваші люди не 
пожаліли ні його слуг, ні його тракторів. Якщо ви інших не пускаєте 
на свої землі, то і вони вас не пускають. Джимшід-бей розсудив спра
ведливо. Нам що: ходіть собі. Ваші вівці землі не їдять. Але так хоче 
Джимшід-бей.

— Не знаю, як вирішать наші, — відповів Мірзо. — Побачимо зав
тра. Не нап’ються ж наші вівці з неба!

— Це ваше діло, — відгукнувся той. — Ми вас попередили.
Вони повернулися й подалися геть. Мірзо й Зозан стояли непоруш-. 

но, аж доки ті зникли з очей. Отара ж пішла далеко вперед. Зрештою 
Мірзо почепив рушницю на плече і вигукнув:

— Зовсім сказився цей мерзотник. Хоче нас заморити голодом. Як 
нам жити без овець, без худоби? Хіба можна напоїти їх з джерела, ко
ли там струмінь з палець завтовшки. Це ж треба таке вигадати — не 
пускати тварин до водопою!

Зозан від обурення не могла вимовити й слова. її пальці ще й досі 
стискали рушницю. Вона ладна була роздерти ненависного Джимшща, 
якби він саме попався їй у руки.

Отара повернулася до села перед вечором. У дворі діда Микко зіб
ралися чоловіки. Посередині сидів відомий в окрузі торговець Топал 
Назим. Коли отара проходила вулицею, він сказав:

— Ваші вівці цей рік дуже худі. Ніяк не можу второпати, чому це 
так. Адже ваше село знається на вівцях.

Микко засміявся.
— Ні, Назим-бею, щодо овець ви помиляєтеся. Таких, як у нас, 

немає у всьому Сарагьолі. Ми вівчарі з діда-прадіда. Хто в Сарагьолі 
краще за нас уміє їх випасти, доглянути? Це тобі так здалося. Просто 
зараз вівці не напасаються. Через те й худі на вигляд.

— Не думаю, щоб тільки на вигляд, — промовив Назим. — От я 
купив п’ятеро баранів у Горанли Мисто. їй-богу, правду кажу: курдюки 
по землі волочилися.

Він підвівся й вийшов на вулицю. Пошукав очима Hypo.
— Старосто, —- гукнув..— Скажи чабанам, хай згуртують ,отаруі
Hypo загадав хлопчакам зібрати овець біля джерела. Туди прийшов

Назим, а за ним селяни. Назим зайшов у середину отари і, зловивши 
одну вівцю, помацав спину, писок та й відпустив її.

— Аби на ній не було вовни, то можна перелякатися — така вона 
худа, — заявив торговець. Потім, схопивши сивеньку ярочку, посмикав, 
її за хвіст і теж відпустив. — І в цієї хвіст зовсім розм’якнув...

Відтак провів очима по отарі й подався до джерела. Помив та ви
тер руки, діставши з кишені велику хустку. Засміявся і сказав дідові1 
Микко:

— Мабуть, ви доручили свою отару недосвідченим чабанам. Бо ра
ніше в цій долині хіба ж такі вівці були. Колись, бувало, поставлять 
барана і тягнуть за хвіст — хто його зрушить. Були такі барани, що
найдужчі джигіти не могли зрушити. Гай-гай...

Він дістав з кишені цигарки і, взявши одну собі, почастував діда 
Микко. Hypo дав ЇМ припалити від своєї закіптюженої запальнички. То
пал Назим глибоко затягнувся й промимрив:

— Ну, добре, ось-ось уже звечоріє. Треба їхати. З  за ш ш  овець не



ОМБР ПОЛАТ. СарагьЬл 47

буде пуття. Та не повертатися ж з порожніми руками. Скільки ви про
сите за пару?

Hypo сказав:
— Базарна ціна відома, бею. І ти її знаєш, і ми. Знаєш і те, — ми 

продаємо вівці не тому, що вони зайві, а тому, що примушує скрута.
— Знаю, старосто, знаю, і далебі ж, тільки жаліючи вас, купую 

овець. Сей рік я купівлю, власне, закінчив. Приїхав сюди тільки заради 
давнього нашого знайомства. Повірте, я буду радий, якщо вдасться про
дати їх без збитку. А що, коли буде збиток? Та товар ваш; спершу ви 
кажіть, що просите.

Hypo проковтнув слину й мовив:
— Базарна ціна відома, бею. На пару овець коливається від двох

сот дев’яноста до двохсот вісімдесяти лір. А що ви даєте, не знаю.
Назим помовчав хвилину, колупаючи палицею землю. Потім промо

вив:
— Бачиш, старосто, дружба — одне, а торгівля — інше. І в мене сі

м’я та діти. Одному аллаху відомо, з якими муками я заробляю на шма
ток хліба. Та хай уже, я згоден вибрати з отари сотню овець по двісті 
тридцять за пару. Повірте, що це тільки зважаючи на вашу скруту. А 
то ваші вівці й того не варті. Ви згодні?

— Та що ви, Назим-бею, змилуйтеся, — озвався дід Микко. — Чи, 
може, ви гадаєте, що купуєте курей. Ми знайомі хтозна-відколи, то оце 
так ви зглянулися на нашу скруту? У всьому вілайєті вівці на вибір 
ідуть не менше двохсот п’ятдесяти за пару. Як то можна давати таку 
ціну?

Топал Назим покректав і засміявся:
— Не сердься, діду. Це ж торгівля. Твій товар ніхто не забирає си

лою.
Потім гукнув одному з юнаків:
— Веди мого коня, парубче. Бо я бачу, що гаю марно тут час.
— Бею, — почав знову Hypo, —ти вибереш у нас з отари сто най

кращих овець, нам же залишаться старі, худі та криві. Ми продаємо 
вівці не для того, щоб влаштувати весільний бенкет. Нам потрібні гро
ші, щоб прогодувати решту, тих, що залишаться. Бери по двісті п’ятде
сят за пару. Що ж робити, ми згодні й на це. Не йти ж тепер шукати 
іншого купця.

Назим зробив вигляд, буцім задумався, а потім сказав:
— Гаразд, старосто, я візьму сорок дев’ять пар по двісті п’ятдесят 

лір, а більше не обіцяю. І це зроблю тільки заради вас. Інакше, повір
те мені, матиму на цих вівцях самі збитки.

І торговець із п’ятіркою юнаків пішов поміж вівцями. Жінки напру
жено стежили за ним. Як тільки він простягав руку до вівці, її госпо
диня падала навколішки, ніби їй у самісіньке серце влучила стріла, 
і заливалася сльозами.

Ще й не зовсім стемніло, як Назим вибрав з отари скільки треба 
було найкращих ярок. Повернувшись до юнаків,1 загадав їм:

— Ви, хлопці, женіть вівці до міста, а я розрахуюся.
Поки Hypo підраховував у своєму записнику, скільки їм нале

жить лір, Назим полічив на пальцях .і, діставши з кишені папушу гро
шей, узяв скільки треба, а решту поклав назад. Почекав хвилину, по
ки Hypo закінчив множити.

— Всього виходить дванадцять тисяч двісті п’ятдесят лір, — на
решті промовив Hypo. . . .

.Назим подав Hypo гроші й сказав:
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— Перелічи ще ти. Хай вам щастить з цими грішми.
Парубок підвів йому коня. Він сів у посріблене черкеське сідло, за

тягнувши вудила, аж кінь забасував. Топал Назим та старий Микко 
потисли один одному руки, а решті селян купець помахав правицею. 
Сказав: «хай допоможе вам аллах» та й погнав коня. Люди стояли, по
хиливши голови, біля джерела.

Мірзо підійшов до Казо й мовив стиха:
— Ходи-но сюди, щось розповім.
Вони одійшли од гурту й сіли неподалік. Мірзо розповів Казо сьо

годнішню пригоду. Коли вернулися до гурту, Казо гукнув:
— Слухайте мене всі.
Гомін затих, очі всіх звернулися до Казо.
— Сьогодні слуги пса Джимшіда перепинили дорогу нашим чаба

нам. Виявляється, цей негідник не хоче, щоб ми переганяли отару через 
його землю.

Севдін стукнув палицею й вигукнув:
— Що значить, не хоче! А вівці що, хай подохнуть від спраги? 

Воістину цей мерзотник — молодець проти овець. Спалив призначене 
для них сіно, тепер боронить їм пройти до води! Хіба личить чоловікові 
воювати з бідолашними тваринами? Якщо не в балці Мурат, то де ж 
іще можуть пити вівці впродовж осені?

— Ну гаразд, діду, — сказав Hypo. — Не лякаймо тут криками та 
зойками жінок і дітей, бо вони, бідні, за ці місяці не мали жодного 
спокійного дня. Краще ходімо в хату до діда Микко і там побалакаймо, 
що нам робити. Звичайно, треба якось порятувати овець. Сядемо рядом, 
поговоримо ладом, то, може, щось і придумаємо.

І чоловіки подалися до хати Микко. Тим часом сонце, незважаючи 
на справи й нещастя людські, скотилося з небосхилу й сховалося за 
бескиди Алмали.

Зоря над Аладагом тільки-но зайнялася, a Hypo та Казо вже ви
йшли з села. Перед ними розлігся степ — скільки оком сягнеш. Поза
ростав будяками, заячим холодком.

Спочатку подалися навпростець. Коли зійшло сонце, натрапили на 
дорогу, що в’юнилася серед стерні. Жовті розлогі лани пролягли аж до 
хутора Дило-бея. Хати здалеку здавалися низкою цяточок. Можна було 
подумати, що то вівці пасуться на підгір’ї. Та що ближче підходили Hy
po й Казо,. хутір дедалі більшав. Росла, й садиба Дило-бея з токами, 
біля яких стояли сотні кіп та ожередів.

— Якби хто не знав та здалеку подивився, то подумав би,.що там 
не менше як сто садиб — справжнє село. А там усього-на-всього десять 
хатин, — сказав Казо.

— У беїв завжди усе примножується. Вони не те, що ми, — зна
ють, як забагатіти. Дило-бей роками розводив овець. Мав не одну й не 
дві отари. А потім бачить, — немає діла з вівчарства. Взяв та купив 
трактори, почав обробляти землю. І правильно зробив. Якби ні, то чо
го б ми оце йшли до його порога? Кому заманулося б іти купувати в 
Дило-бея сіна, якби у нього в самого було десять отар? Він вчасно по
ставив хрест на цьому ділі. Ми теж збагнули, що з овець мало користі, 
та пізно. Тепер до нього військові інтенданти їздять, у ноги кланяються.

— Твоя правда, Hypo. Беї хитрі й розумні. Коли ми їдемо до міс
та, на нас ніхто й уваги не зверне. Наче ми й не люди. А коли бей по
їде? Все містечко перед ним на задніх лапках ходить. Крамарі, чинов-
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ники, власники кав’ярень — усі. Письменна людина читає газети та 
книжки і знає, що вигідне, а що збиткове. Хто серед нас письменний? 
Беї. Отож у них ніколи не буває скрути. Я тебе запитаю: хто спалив 
наше сіно?

— Джимшід.
— А знаєш, кому це на користь? Скажу тобі: Дило-беєві.
Так розмовляючи, вони підійшли до току. Там стояли великі ожере

ди сіна. Поряд них працювала машина, з якої виходили спресовані па
ки. Не машина, а якесь диво. Наймити і водії вилами кидають у неї 
сіно. Всередині те сіно складається докупи, рівняється, пресується, а по
тім додолу вискакує готова пака, рівна, ніби брусок мила. Четверо най
митів підхоплюють паку і відносять її на середину току.

Казо та Hypo так і не зрозуміли, як це вона робить. Підійшли 
ближче й Казо промовив:

— Доброго здоров’я!
Один з наймитів витер долонею піт, що аж котився по обличчю, і 

юглянув на Казо та Hypo.
— І вам доброго здоров'я, — одказав.
А ще один із тих, хто кидав у машину сіно, застромив вила в копи

цю й запитав їх, з якого вони села.
Hypo сказав — голосно, бо не чути було за машиною. Всі покинули 

роботу, машина стала. Кожен із них підійшов до Hypo та Казо й потис
нув їм руки. Почастували сигаретами. Один наймит сказав:

— Хай вам щастить, братове. Ви справжні люди — джигіти. Ми за
хоплюємося вами.

А машиніст, витираючи піт, сказав:
— Хіба тільки ними? І жінками їхніми, й матерями.
— Атож, у таких джигітів і жінки мають бути звитяжні,— вигукнув 

інший.
Казо та Hypo стало тепло на душі й радісно.
Ще один наймит промовив:
— Ми бачили, як горіло ваше сіно. Нам було так гірко, ніби то на

ше. Навіть жінки не спали всю ніч. Дивилися, як горить, і цілу ніч пла
кали.

— Тримайтеся, братове! Хай вам щастить у всьому! А тепер ска
жіть: чого ви до нас завітали?

Казо та Hypo пояснили, що мають справу до Дило-бея. Робітники 
попередили їх, що хазяїн раніше як опівдні не встає, і, ще трохи пого
монівши, знову взялися до роботи — машина загуркотіла. Казо і Hypo 
сіли на паки й спостерігали, як вона працює. Дивувалися, захоплюва
лися,— сподобалася їм машина.

Машиніст помітив, що Казо й Hypo аж роти пороззявляли з поди
ву, і гукнув:

— Гей, братове! Ходіть сюди та покидаєте трохи сіна, бо я бачу, 
ви зовсім оторопіли.

Казо й Hypo взялися за вила й до полудня жбурляли в машину еі- 
но, аж потом їх пробрало. Боліли м’язи — незвично було. Але якби най
мити не забрали вила, пропрацювали б до обідньої пори. Казо запитав, 
чи не встав бува Дило-бей.

Машиніст одказав:
— Мав би вже встати.
Не хотілося їм іти з току. Все повертали голови й позирали на ма

шину.
Вони зайшли через ворота до садиби. Дило-бей сидів у дворі на ка
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мені й мив руки, йому зливала з глека якась жінка. Казо та Hypo зу
пинилися і, склавши поштиво руки, чекали. А Дило-бей вмивався без 
кінця-краю. Hypo дивився з подивом. Він ще ніколи не бачив, щоб лю
дина витрачала на вмивання цілий глек води.

— Ці беї уміють порозкошувати! — промовив тихо Hypo. — Ти 
глянь на нього, плескаеться, наче водяна пташка. И досі ще не натішив
ся. Тією водою нам вистачило б умити все село.

Нарешті Дило-бей устав. Жінка подала рушник, він утерся й поба
чив Казо та Hypo.

— Чого вам треба? — запитав знехотя.
Казо й Hypo шанобливо вклонились, привіталися.
— Щось я вас не впізнаю. Звідки ви?
Казо сказав.
Застигле обличчя Дило-бея пожвавішало, з-під великих вусів блис

нули зуби.
— Он як! Та це ж мої любі сусіди. Ласкаво прошу, сідайте!
Казо та Hypo зніяковіло сіли на гладенькі каменюки і, взявши з 

пачки Дило-бея по сигареті з червоним фільтром, запалили. Дило-бей 
гукнув:

— Приготуйте чаю!
І повів їх у дім.
— Ви дорогі мені, як світло моїх очей! Я пишаюся вами за те, що 

ви втерли носа цьому негіднику Джимшідові. Люблю справжніх муж
чин. Дуже добре, що ви ославили його на весь Сарагьол. Збили з ньо
го пиху. Хай не дере свого носа. Ось гляньте, ми з вами давні сусіди. 
Бачили ви од мене щось лихе, скажіть?

— Ні, бею, — відповів Hypo.
— Чи, може, в мене тракторів немає? Скажіть... Забув, як вас звати.
Посланці назвали свої імена. .
— Казо та Hypo, — доказав Дило-бей. — Я теж маю два трактори.

І не турецького виробництва, як у нього, a «Massey Ferguson». У мене 
врожаї теж не такі, як колись. Адже ми обробляємо цю землю ось уже 
п’ятдесят років. Але, якщо родючість падає, то хіба я маю право зазіха
ти на вашу землю? Ні, так не годиться. Людина повинна мати совість. 
А хіба в нього є совість? Мерзотник він, а не людина!

Жінка принесла чай.
— Якщо ви голодні, скажіть. Почувайте себе як дома, — сказав 

Дило-бей.
— Дякуємо, беїм, — відповів Казо. — Ми нещодавно їли.
— Сейро, — мовив Дило-бей до жінки, — вони не голодні. Принеси 

сніданок мені.
Сейро, опустивши голову, зникла за дверима.
— Я чув, що у вас згоріло сіно. Дуже мені прикро. Хто ж його під

палив? '
, Hypo й Казо мовчали.

— Хто ж, як не той негідник. Це його рука. Знаю я цього підлого
пса.

Сейро принесла тацю з сніданком. Дило-бей спершу накинувся на 
масло з медом, а тоді з ’їв ще п’ятеро яєць. Напхавшися, відсунув та
рілку й запалив сигарету з червоним фільтром. Тоді звернувся до Hypo 
та Казо:

— То що ж вас привело сюди? Заради чого ви так рано повста
вали? Клопіт який у вас, .чи що? . . * . • і
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— Знаете, беїм, настала осінь, і ми змушені гнати свою худобу на 
водопій до балки Мурат. А дорога туди проходить угіддями Джимшід- 
бея. Вчора Джимшідові слуги перестріли наших чабанів і сказали, що 
більше не пропустять нашої отари. Ми вчора думали-гадали, та й ви
рішили, що він має на це право.

— Що це за право?
— Раз ми не пускаємо Джимшіда на свою землю, то й він може 

заборонити нам ступати на його.
— Отакої! — вигукнув Дило-бей.— Такого права немає. Аби це ви 

хліб топтали, чи ще якісь посіви чи навіть траву. А то пройде отара по 
сухій землі, яка з того шкода? Це не що інше, як сваволя. Він хоче 
вас залякати. Але ви не бійтеся. Я вас підтримаю. Хай ваша отара хо
дить через мою землю. Правда, так до Мурата далі, але нічого не 
вдієш. Моя земля — ваша земля. Хай і отара проходить, і череда.

Казо й Hypo подякували Дило-беєві, потім Казо, то паленіючи, то 
бліднучи від сорому, переборов свою гордість і сказав:

— Маємо до вас іще одне прохання. Ви знаєте, що у нас згоріло 
сіно. Узимку наші вівці подохнуть з голоду. Учора Топал Назим ку
пив у нас сотню овець. За безцінь. Гроші ось у кишені. Якщо можна, 
то купили б сіна у вас, бо більше нема в кого.

Дило-бей приклав указівного пальця до чола і якийсь час думав. 
Врешті сказав:

— Аби ви звернулися до мене хоч два дні тому, я дав би вам 
сіна скільки завгодно. Ви ж знаєте, що у мене немає ні овець, ні іншої 
худоби. Все сіно я продаю. Два дні тому його закупило військове відом
ство. Ви, мабуть, бачили машину — вона його пресує. Але три оже
реди я залишу для вас. Я повідомлю, коли можна забрати. Це вас 
влаштує?

— Авжеж, беїм,— одказав Hypo.— Ми почекаємо. До снігу ще да
леко. Головне, що ви обіцяєте дати нам сіно. А забрати його ми може
мо, коли завгодно.

— Так-так, сіно ваше, ви не турбуйтеся. Як тільки армія одержить 
належну їй частку, я одразу сповіщу вас. Можна було б віддати його 
і сьогоднК але самі бачите, як багато у мене різних справ. У кожному 
разі, ці військові для мене люди чужі, а ви ні. Ви мені як рідні.

Hypo дістав гроші і дав Дило-бею. Той, не рахуючи, іюкдзд їх у 
кишеню, сказавши:

— Ну, добре. Я візьму, якщо даєте. Хоч ви могли б розплатитися 
й згодом. Мені не юрить.

. — Ні, беїм, краще ми віддамо їх зразу. Дуже вам вдячні. А те
пер ми підемо з вашого дозволу. Наші вівці мучаться від спраги. Ска
жемо, хай їх женуть до Мурата через вашу землю.

— Атож, хай женуть. Знайте, моя земля — ваша земля. Коли буде
у вас якась потреба, приходьте до мене. Не соромтеся. Ви завжди ба
жані гості. . .

Він подав руку. Казо та Hypo поцілували її і, задкуючи, вийшли з 
кімнати. Залишившися сам, Дило-бей вигукнув:

-т- Начувайся, Джимшіде! Ти вважав, що Ділан мені не пара. Те
пер я зіб'ю з тебе пиху. Побачимо, якої ти заспіваєш, коли я вставлю 
палицю в твої колеса.

Зловтішно посміхаючись, він погукав дружину. Сейро миттю при
бігла, покірна і злякана. Дило витяг з кишені гроші за сіно й подав їх 
Сейро: • . .і
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— На ось, поклади в скриню.

Казо та Hypo пройшли повз тік, помахавши на прощання найми
там, що працювали біля машини. Незабаром вони простували полем. 
Радісно збуджений Hypo сказав:

— Як добре все вийшло. Ми навіть і не сподівалися, що так по
щастить. Тепер Дило на нашому боці. Як бачиш, собаки теж гризуться 
між собою.

Казо засміявся й похитав головою:
— Я бачу, Hypo, ти віриш, що ворон може виклювати очі іншо

му воронові. Швидко ти забув розповідь діда Микко. Очевидно, цьому 
беєві саме вигідно підтримати нас. До того ж він робить це не задар
ма, а за дванадцять тисяч двісті п’ятдесят лір. Не вір у добрі наміри 
беїв. Вони шукають тільки власної вигоди. Якби Дило трапився зруч
ний випадок, він би не вагаючись присвоїв нашу землю. Зараз він нам 
сприяє, спасибі йому. Але нам треба добре затямити ось що: ми, тру
дівники, мусимо покладатися тільки на свої сили. І не вір ні беєві, ні 
паші. Дивися, чи вигідно їм спілкуватися з нами. Якщо так, тоді мож
на покластися на їхню поміч, а ні, то краще від них подалі.

Ці слова трохи охолодили запал Hypo. Він сказав:
— Не думай, що я такий легковірний. А радію я, бо нам таки 

справді пощастило. Що б ми робили, якби Дило не продав нам сіна та 
не дозволив переганяти отару через його землю? Довелося б шукати 
сіна по всьому Сарагьолу. В одному селі купили б півожереду, в іншо
му й того менше. Навряд чи знайшли б корму на всю зиму. І що тоді? 
Пропала б худоба. Отже, нам таки є чого радіти. А беїв я знаю не 
гірше, ніж ти. Ходімо швидше, бо . вівці, либонь, зовсім замучилися 
•без води.

Вони прискорили ходу і невдовзі підійшли до пасовиська. Четверо 
чабанів ледве стримували отару. Вівці кидалися то в один бік, то в дру
гий. Перша побачила Казо та Hypo Зозан. Разом з Мірзо вона кину
лася їм назустріч.

— Яку ви нам звістку несете? — ще здаля крикнув Мірзо.
Hypo радісно помахав рукою й гукнув:
— Добру, Мірзо, добру.
Вони кинулися один одному в обійми. Зозан спинилася осторонь. 

Вона зустрілася поглядом з Казо і не витримала, опустила очі. її за
смагле обличчя зашарілося.

— Віднині все буде гаразд, сестро Зозан, — сказав Hypo. — Годі 
тобі чабанувати, будеш сидіти вдома. Отара ходитиме до Мурата зем
лями Дило-бея.

Зозан радісно сплеснула руками, очі її заблищали.
Мірзо хвацько накинув на плечі коц і гукнув хлопцям:
— Агей, Філіто, Реджо! Хутко ведіть отару до Мурата.
Хлопці побігли попереду отари, а Мірзо глянув на Зозан, і на очі 

йому навернулися сльози.
— Щасливо тобі, товаришко. Якщо вдасться наловити риби, всю 

принесу тобі. До побачення.
Того дня селяни почали вірити, що життя налагодиться. Весело* 

палахкотів вогонь у печах. Жінки усміхалися, варячи юшку. Діти без
турботно гралися на вулиці. Чоловіки почали рихтувати вози на сіно. 
Д о людей повернулась бадьорість.
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VII і
Дні минали за днями, і скоро в Сарагьолі настала справжня осінь. 

Подув холодний пронизливий вітер. З дерев і кущів обсипалося листя. 
Степ лежав голий під захмареним небом. І ніде ні душі. Всі поховали
ся — і люди, й тварини.

Того дня Дило-бей устав рано, одягнувся, накинув пальто й ви
йшов надвір. Обличчя обпекло холодом. Де й ділася сонливість. Сонце 
то визирало з-за хмар, то знову ховалося, — наче гралося в піжмурки.

Дило пішов до току. Солдати з наймитами вантажили останні 
паки сіна. «Треба сьогодні повідомити селян, хай приїдуть та заберуть 
своє сіно»,— подумав він і подивився на останні три ожереди. «Деше
во продав,— промайнуло в голові.— Дарма, зате насолив Джимшідові. 
Заради цього можна було й даром віддати».

Згадалася Ділан. Він не мав сили викинути її з душі. Вона була з 
ним постійно, і вдень і вночі. Йому перехотілося йти до току, і він по
дався в поле. Серце краяли гіркі думки. Сарагьол був у зажурі, як і 
він сам. Зів’яли й висохли зелені трави. Лишилася тільки чорна та сіра 
земля.

Раптом удалині він помітив рухому цятку. Придивився й побачив: 
то вершник жене щодуху навпростець через степ. Почав стежити за 
ним. Зацікавився так, що забув про свої гіркі думи. Вершник мчав рів
но й прудко, як стріла. З-під ніг коня тонкою смугою слалася курява. 
«Хто ж воно їде? Може, посланець із земельної управи»,— подумав 
Дило. Неподалік прогуркотів тягач із паками сіна. Солдати, сидячи 
зверху, помахали йому руками. Він не звернув на них уваги. Вершник 
наближався, кінь перейшов на алюр, потім стишив ходу. «Не кінь, а 
диво. Справжній арабський скакун»,— подумав Дило. Кінь знову по
мчав щосили. «Куди ж це він так поспішає, що аж мордує коня?» Ди
ло щільніше закутався в пальто й вийшов на горбок, щоб краще було 
видно. «Далебі сюди їде. Хто ж це такий?»

Невдовзі вершника можна було роздивитися. За плечима в нього 
була рушниця. Він підганяв коня канчуком. Під’їжджаючи до села, по
мітив Дило і повернув коня до нього.

Дило перевірив, чи пістолет за поясом. Коли до бея лишалося 
кроків десять, вершник натягнув повід, і кінь рвучко зупинився. Він 
махав головою, з рота летіла піна. Вершник був чоловік середнього 
віку; видно, наймит. На голові в нього була козяча папаха. Він скочив 
з коня і, тримаючи в руці повід, рушив до бея. Привітав його, поцілу
вав руку.

— Хто ти такий і звідки?
— Я слуга Джимшід-бея,— відповів той і дістав з кишені скла

дений удвоє конверт.— Джимшід-бей щиро вітає вас і посилає листа.
Серце Дило закалатало, по тілу забігали мурашки. Він розірвав 

конверт, розгорнув лист і почав читати скривобочені рядки:
«Дорогий мій брате Дило-бею. Ти знаєш, що ми сусіди з діда-пра- 

діда. І добре знаєш, як я тебе люблю. На жаль, цієї весни вийшло 
так, що я тебе образив. Щиро в цьому каюся. На знак свого каяття 
віддаю тобі дочку. Хай вона буде запорукою нашого примирення. Якби 
ти завітав до мене сьогодні увечері, я був би дуже радий. Побалака
ли б з тобою. Цілую тебе в очі. Джимшід-бей».

Дило кілька разів перечитав листа. А слова «віддаю тобі дочку» 
він міг би читати тисячу разів, і йому не обридло б. Сталося дивне 
диво. Він не йняв віри власним очам. Невже гора прийшла до гори?

З радощів бей забув про все на світі. І про посланця теж. Під
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вівши очі, побачив, що той ще й досі стоїть у шанобливій позі, склавши 
на грудях свої здоровезні руки.

— Цього листа справді прислав Джимшід-бей?
— Так.
— Він так і сказав, відвези цього листа Дило-беєві?
— Так.
Знетямлений від щастя бей дістав чорного гаманця, витяг папі

рець — цілих сто лір — і простягнув посланцеві.
— На ось. Спасибі тобі. Передай Джимшід-беєві щире вітання. 

Скажи, що я цілую йому руки. Увечері неодмінно приїду. Щасливої 
дороги.

І подав руку для поцілунку. Слуга скочив на коня.
— Бережи себе,— гукнув йому бей.— Обминай село тих клятих 

голодранців, щоб бува чого не сталося.
Посланець поправив рушницю, засміявся й сказав:
— Не турбуйтеся, беїм. Бачили ми таких.
Кінь, ледь торкнули його острогами, рушив з місця і помчав 

через поле. Та бей уже його не бачив, не милувався довершеною стрім
кою ходою. Перед очима у нього була Ділан — з кучериками на роже
вих щоках.

Дивився на гори, на збляклий від осені Сарагьол, а бачив Ділан, 
Бачив, як вона, вигинаючи тонкий стан, входила у дім Шеро-бея. Ба
чив її чорні коси, що сягали пояса.

Від радості він став мов п’яний. Подався в степ. Пальто сповзло 
з пліч і впало додолу. Він не помітив. Ішов далі, белькочучи пристрас
ні, палкі слова. Він марив, уявляв, як прийде до нього наречена. Ось 
вона стоїть перед ним, соромливо схиливши голівку, і чорні вії зату
лили очі.

Він опам’ятався тільки тоді, коли холодний вітер пронизав його 
до кісток. Хотів натягнути пальто і, не знайшовши його на плечах, зу
пинився й озирнувся. Побачивши, що він серед степу, засміявся: «Ой, 
Ділан! Аби ти знала, що ти зі мною робиш!» Пошукав очима верш
ника. Але той ніби розтав удалині. Згадав про листа. Обшукав усі ки
шені й не знайшов. Серце стиснулося від ляку. «А що, коли це тільки 
примарилося?» Він ущипнув собі руку і знову згадав про пальто. По
біг назад, знайшов його. Ось і лист, лежить у кишені. Він полегшено 
зітхнув. Очі знайшли слова «віддаю тобі дочку». Кілька разів прочи
тав їх уголос. Серце знову забилося від радості. Накинув пальто на 
плечі й пішов додому.

Пройшов повз тік. Там гралися двоє хлопчаків, діти тракториста
Едо.

— Хлопче! —Тукнув Дило.— Хутко поклич батька, хай прийде до 
мене.

Хлопець побіг до своєї хати, а Дило Штовхнув хвіртку й зайшов 
у двір. Троє дружин, що розмовляли, стоячи під гаражем, замовкли й 
уп’ялися очима в чоловіка.

— Сейро! — погукав він наймолодшу.
Та підійшла до нього, склавши шанобливо руки та опустивши го

лову.
— Чого ти шкандибаєш, наче ні жива ні мертва,— гарикнув він 

на жінку.— Чи не можна пожвавіше? А то люди подумають, що я тебе 
не годую. Дістань із скрині мій чорний костюм, почисть гарно, випра
суй. Щоб до вечора був готовий. їду в гості. Швидше повертайся, не
дотепо!
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Сейро відійшла від нього ще повільніше, ніж підійшла. їй зовсім 
забракло сил. «Доки ще мені терпіти цю наругу? — думала бідолаха.—
0  аллах, забери мене краще до себе!»

Дило ходив по двору, заклавши руки за спину. Жінки сховалися в 
хаті, мов ті горобці, що уздріли сокола. У двір зайшов водій Едо.

Бей сказав:
— Заводь трактор і їдь до містечка в крамницю пана Ечо. Купиш 

десять кілограмів найкращих помаранчів, десять кілограмів яблук, 
п’ять кілограмів цукру в коробках, п’ять кілограмів горіхів та фіста
шок. Потім заїдеш у магазин пана Шакіра, купиш мені краватку в 
трояндах. І щоб до обіду був тут. Не запізнюйся. Увечері поїдемо до 
Джимшід-бея в гості. Ясно?

— Так.
— Добре, тепер повтори, що ти маєш купити.
Едо повторив.
— А п’ять кілограмів горіхів та фісташок забув. Добряче запа

м’ятай усе, що я сказав. Сейро, принеси сакви!
Потім витяг гаманця, дістав триста лір і подав Едо.
— Купи мені ще три пачки цигарок з червоним фільтром.
Сейро винесла сакви. Едо взяв їх.
— Можна йти, беїм?
— А ти ще тут, вайло? Хутко роби, що сказано.
Едо побіг до гаража. Загуркотів мотор, і трактор виїхав у двір.
— Щоб мчав, як вітер! — крикнув бей.
Едо збільшив швидкість, і трактор вилетів на дорогу, залишивши 

хмару куряви.
Дило глянув на годинник. Наче небагато часу минуло від ранку, 

а в його житті сталися такі зміни. Він подивився на сонце, що пливло 
за хмарами. Скоро полудень. Він заклав руки за спину і почав міряти 
кроками двір. Розмовляв сам із собою, сміявся. Скоро, скоро забубо- 
нять-загудуть у Сарагьолі барабани. Він влаштує таке бучне весілля, 
якого ще тут ніколи не було. З усіх кінців Сарагьолу з ’їдуться вершни
ки. Музика, танці, веселощі. Усі аж роти роззявлять з великого подиву.
1 на всю долину заграє-загуде Шахмуратова зурна.

Сонце ніби застигло на небі. Час теж, здавалося, зупинився.
Щоб скоротити чекання, Дило вийшов із двору й подався доро

гою, що вела до містечка. Ішов, здіймаючи куряву. Став на пагорбі, 
почав удивлятися вдалину. Ні, не видно трактора. Клятий Едо! Як 
можна так довго баритися! Повернувся назад. Зайшов у хату. Там ле
жав випрасуваний чорний костюм і біла сорочка. Він роздягнувся. По
чухався, походив по хаті. По\Чм почав одягатися й роздивлятися себе 
в дзеркалі. Поправив комір, зачесав чуба. Одягнув фетрового капелюха 
і вийшов у двір, а потім на вулицю. Знову подався дорогою, що вела 
до містечка. Трактора не було. Стояв і мучився, вдивляючись у дале
чінь.

Аж ось з ’явився і трактор, виїхав з-за далекого пагорба. Зрадівши, 
Дило поспішив додому. В кімнаті став біля дзеркала. Зачесав і пригла
див чуба та щирокі брови. Одягнув капелюха і збив набакир — як 
у Меджіт-бея. Ледь зачувши гуркіт трактора, вихопився у двір. Жінки 
та наймити стояли біля воріт, але*, забачивши Дило, сховалися в хату. 
Він провів їх гострим поглядом і плюнув. Ось і трактор в’їжджає у во
рота. Едо виліз з кабіни.

— Все купив?
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— Так, тільки краватки в трояндах не було,— відповів Едо, відда
ючи решту грошей.— Ні у пана Шакіра, ні в інших магазинах. Нато
мість пан Шакір прислав ось таку.

І він дістав із саков смугасту краватку.
— Що ж,— промовив бей,— і ця добра буде.
Він приклав краватку до білої сорочки, згорнув її й наказав Едо:
— Принеси подушку. їдьмо негайно!
Едо метнувся до хати й повернувся з подушкою. Поклав її, і бей, 

вмостившись, гукнув:
. — Гайда до Джимшід-бея. Тільки не здіймай куряви.

Хоч кабіну й трясло, Дило поклав краватку на коліна й заходився 
її зав’язувати. Але це йому вдалося аж під хутором Джимшіда. Хутко 
накинувши краватку на шию, він затягнув вузол.

Трактор зупинився перед будинком. Його оточила челядь, водії, 
діти. Дило глянув на вікна. З кімнат визирали жінки. Серед них, ма
буть, і Ділан. Схвильований, але поважний Дило. вийшов з кабіни. Об
трусив куряву. Подумав: «А чи знає Ділан, що її видають за мене?» 
Слуги підходили до нього, цілували руку. Він рушив до дверей. Едо 
йшов слідом, несучи за плечима повні сакви.

Господар зустрів Дило-бея на порозі. Вирячивши очі під рідкими 
жовтуватими бровами та виблискуючи золотими зубами, він простяг
нув до нього руки. Беї обнялися й поцілувалися. Спинилися перед две
рима— кожен давав дорогу іншому, змагаючись у ввічливості. Пере
можцем у цьому змаганні виявився Дило. Він примусив господаря 
зайти першим.

Вітальня була обставлена, як у міських будинках. По кутках сто
яли крісла, біля стіни—буфет, повний чашок та кухликів. А на стіні, що 
навпроти буфета, висіла збільшена фотографія батька Джимшід-бея — 
вусатого й з грудьми, завішаними нагородами.

Дило зачекав, поки сяде господар. Коли ж той потонув у кріслі, 
сів і сам навпроти нього. Слуга стояв і чекав наказу, склавши пошти
во руки.

— А подай-но нашому гостеві кави, щоб зняти утому,— звелів 
Джимшід-бей.

Коли слуга вийшов, господар почав розпитувати гостя, як його 
здоров’я. Дило запевнив, що почувається пречудово.

Тим часом слуга приніс на підносі дві чашки кави й спочатку по
дав гостеві, але той показав на господаря, мовляв, спершу йому. Але 
Джимшід-бей похитав головою:

— Ба ні, спершу нашому гостю.
Дило узяв чашку й подумав: «Моя дурепа Сейро каву і готує, і по

дає. А Ділан я не буду примушувати ні до якої роботи». Допив каву, 
навіть гущу висмоктав. Віддавши чашку слузі, сказав:

— Там я привіз трохи гостинців. Скажи моєму водієві, хай від
дасть сакви жінкам.

І повернувся до господаря. Той був низенького зросту, так що, си
дячи в кріслі, не діставав ногами підлоги. Здавалося, ніби то хлопчик 
їде на велосипеді. Згадалися слова Силго: «Ти не дивися, що Джим
шід-бей такий маленький на зріст. Ще стільки ж зросту у нього під 
землею». Ледве стримавши сміх, сказав:

—  Ви вже даруйте мені. До міста поїхати не зміг, то прибув до вас 
мало не впорожні.

— Та що ви, Дило-бею. Навіщо було клопотатись тими гостин
цями?
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Вони замовкли. Дило шукав тему для розмови, але не міг прига
дати жодної, яка б не стосувалася в той чи інший спосіб до неприєм
ностей, що їх господарю довелося зазнати цієї весни. До того ж із 
думки йому не виходила Ділан... Він підвівся, почастував господаря 
сигаретою і згадав про Кемала, сина Джимшід-бея, який учився в Ан
карі.

— Як там ваш парубок? Вчиться?
Джимшід спершу не второпав, про кого питають.
— А, Кемал? Дякую, непогано. Хоч і з гріхом пополам, а таки 

перейшов на третій курс. Мало не залишився на другий рік. Його нау
ка обходиться мені в добру копієчку. Аби на ті гроші, що я на нього 
витратив, учити вола, то й він вивчився б.

— Не наговорюйте на сина зайвого. Кемал хлопець розумний. 
Ми ж із ним щоліта бачилися, він багато розповідав мені про Анкару.

Дило вчасно прикусив язика. Мало не бовкнув, що Кемал розпові
дав йому про свої походеньки по анкарських барах, про тамтешніх пов
нотілих жінок. Якби це було іншого разу, то розказав би, але тепер 
незручно: перед ним, як-не-як, тесть. Тому він тільки запитав:

— Здається, він іще не приїздив цього року? {
— Ні. Сказати правду, я не дуже й хотів, щоб він приїжджав. 

Що йому тут робити? Почне водити компанію з тутешніми бельбасами, 
догуляється, що й науку забуде.

— Воно то так, беїм. Але ж парубок там, певно, нудиться. Хоч би
якесь діло було. t

— Діло у нього є. Я написав був нашому депутатові Шейху Га- 
зиму, щоб допоміг влаштуватися. Дай йому боже здоров’я, 
не відмовив. Улаштував у якусь американську фірму. Проте платня там 
маленька, не вистачає. Оце знову просить грошей.

— Природна річ, беїм. Недаремно кажуть, молодість. Хай пожи
ве столичним життям. Нам не пощастило, то хай хоч вони поживуть.

— Воно то так, але ж у мене грошей не бездонна бочка. Працюєш 
до сьомого поту, крутишся, стараєшся, а те, що заробиш, син процинд
рить в Анкарі, то ходячи по театрах, то гуляючи з дівками. А що я за
робив цього року, то знає тільки господь та я. Скільки збитків запо
діяли мені хоч би оті розбишаки. Порозбивали трактори, мало ц е пере
калічили слуг. А за що? За те, що я хочу зорати землю, яку мені від
судили по закону. Судова справа тривала десять літ, і я витратив на 
неї аж двісті тисяч лір. Годував суддю, годував прокурора, годував 
адвоката, якого тільки біса не годував. Врешті, таки виграв її. І що ж? 
Ці голодранці нахабно відмовилися віддати мені ту землю. Вони ви
явилися куди хитрішими й підступнішими, ніж я гадав. А їхні верхо
води Казо та Hypo — справжні пройдисвіти. Придумали таке, що й чор
тяка не вигадає. Послали проти мене своє жіноцтво. Знали ж, що я не 
зможу судитися з жінками. Вони завдали мені чималої шкоди. Тож са
мі бачите, як важко мені даються ті гроші, що їх безтурботно тринь
кає в Анкарі мій синок.

— Ваша правда,— промовив Дило.— Живеться нам дуже нелегко. 
Коли я почув про ваші неприємності, про те, що ці гультіпаки мало не 
наступають вам на горло, мені аж мурашки пішли поза спиною. Хотів 
був прислати вам допомогу, та побоявся, що ви це витлумачите не так, 
як треба. Якщо цих голодранців не взяти вчасно в шори, то вони ще 
завдадуть чимало клопоту всім сарагьолським беям. Сьогодні вам, 
завтра мені, післязавтра Міркан-беєві... Надто багато розвелося цієї 
голоти. Раніше всім їм вистачало роботи. Хто йшов чабаном, хто най



58 ОМБР ПОЛАТ. Сарагьол

митом. А тепер? Одйн комбайн'робить діло за сто наймитів. Хіба ж ми 
прогодуємо всіх? Хай ідуть деінде. Хіба мало на світі місця? По суті, 
вони й не дуже винні, більша частина вини лежить на нас, беях. Ми 
кажемо, якщо гадюка нас не зачіпає, то хай живе хоч тисячу літ. А га
дюка є гадюка, Джимшід-бею, — колись та й укусить. І ви гляньте, 
скільки їх розвелося у Сарагьолі цих гультіпак. Вчора вкусили вас, 
завтра вкусять мене. Скоро від них життя не буде. Нам треба допома
гати один одному. Ми повинні єднатися. А ми кожен нарізно. Вони ж 
тримаються купи. Коли ті розбишаки весною порозбивали ваші трак
тори, мої: наймити влаштували свято. Я покликав кількох, поговорив 
з ними,— чого’ ви, мовляв, радієте? Бачу — всі вони думають водно. 
Наступного дня вигнав найзапекліших, але що ж? Вони знайшли робо
ту в маєтку іншого бея:

— Що правда, то Правда,— погодився Джимшід.— У нас немає єд
ності. Не ображайся, але ти теж вчинив не так, як слід. Побачивши, 
що з цими людьми по-Доброму нічого не вдієш, я сказав собі: «Джим- 
шіде, треба їх провчити будь-що». Отож і закрив їхнім вівцям дорогу 
до водопою. Чекаю, що не сьогодні-завтра ті голодранці прийдуть і впа
дуть до моїх ніг. Аж чую: погнали отару до Мурата через твою землю. 
Дуже це мене вразило. Я розумію, що ти зробив це спересердя, але ж 
слід пам’ятати про наші спільні інтереси. Ми мусимо єднатися, 
інакше через десять років у Сарагьолі не залишиться жодного бея.

— Атож,— сказав Дило, збентежено опустивши голову.— Я тоді 
трохи гнівався на вас. А ті люди впали мені до ніг, почали плакати, 
благати, то я й пожалів їх. Тепер я розумію, що вчинив великий гріх.

— Та не переживай. Я не серджуся. А сказав тільки тому, що ііри- 
йшло'ся до слова. З тими розбишаками я ще поквитаюся. Ну та добре, 
забудьмо про це. Бо в тому, що сталося, є і моя вина. Розлад між нами 
почався через мене. Чи треба нагадувати, з якої причини?

І вони, зустрівшись поглядом, засміялися.
— Сказати правду, я тебе здавна люблю й поважаю. Коли твої 

свати пішли, я поміркував гарненько й кажу собі: «Ні, треба віддати 
за нього дочку». Вирішив і викуп за неї взяти. Дай, гадаю, хоч раз за 
сорок літ дотримаюся предківського звичаю. Ділан таки ж донька бея, 
а не якогось там наймита. За першим разом не годиться давати згоду 
сватам. Довго чекав від тебе вістей. А від тебе ні слуху ні духу. Тоді 
я кажу сам собі: «Це ж ми, мабуть, прогнівили Дило-бея». Нащо бре
хати, я пізно зрозумів, що ти на мене образився. За тебе я б видав не 
те що одну дочку, а навіть тисячу, якби у мене було стільки...

Вони помовчали хвилину. Кожен думав про своє. Господар обмір
ковував плани, а гість думав про Ділан. В кімнаті вже стемніло. Гос
подар погукав слугу. Той увійшов.

— Ви що, надумали заморити голодом нашого гостя? Глянь, уже 
поночіє. Засвіти лампу та поглянь, чи готова вечеря.

— Все готове, беїм, чекаємо наказу.
— Тоді хутко подавайте до столу.
Слуга приніс складаний стіл, накрив його нейлоновою скатерти

ною, зняв лампу, яка висіла на стелі, і вийшов з кімнати.
«Ділан звикла до таких речей. І нам треба придбати стіл, щоб 

обідати. їсти, сидячи долі, личить тільки наймитам», — подумав Дило 
і зітхнув. ч

Слуга приніс лампу. Кімнату залило яскраве світло. Невдовзі троє 
слуг заставили стіл стравами. Дило поглянув на засмажені ягнячі ніж
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ки, тарелю, повну плову, тацю з рум’яними пирогами — і проковтнув 
слину.

— Для чого було влаштовувати такий бенкет, Джимшід-бею? — 
сказав він.

— Та який же це бенкет. Скромна вечеря. Мені навіть ніяково пе
ред таким дорогим гостем. Повечеряєм, а потім поговоримо про спра
ви. Адже недаремне кажуть, що голодному не до розмов.

Сіли за стіл. В кімнаті залишився один слуга. Джимшід подав 
знак, щоб і він вийшов. Той теж зник за дверима. Дило чекав, що 
господар перший розпочне трапезу. Цього вимагав давній звичай: Але 
Джимшід, певно, забув про нього. Тоді Дило узяв ягнячу ніжку і почав 
гризти її жадібно, наче вовк, що ледве пережив голодну зиму. Обоє 
їли, аж за вухами лящало. Плямкали, давилися, запивали водою. Ко
ли на тарілках залишилися тільки обгризені кістки, Джимшід покли
кав слуг. Ті зайшли і стали біля порога.

— Чого ви стовбичите! — гримнув господар.— Приберіть хутко зі 
столу та принесіть рушники.

Беї повитирали руки й знову сіли в крісла. Запалили сигарети. 
Джимшід звелів подати міцного чаю. Коли напилися, Джимшід ударив 
рукою по коліні й почав:

— Знаєш, Дило-бею, нещодавно я отримав від сина листа, його 
уподобали в американській фірмі, де він працює. Фірма та змішана, 
тобто в ній є і турецькі компаньйони. Вона має свої представництва в 
багатьох містах Туреччини. Вона продає все — від холодильників до 
тракторів. Коли там дізналися від мого Кемала, що я — бей і в мене 
є маєток, то дуже зраділи. Розпитали нашого депутата Шейха Газима, 
в якому стані моє господарство. А два дні тому я одержав від нього 
листа. Він радить зав’язати стосунки з фірмою: це, мовляв, дуже вигід
не й чисте діло. Нема чого обробляти виснажену землю, адже врожай
ність дедалі падає. Не варто мучитися: люди вже на місяць літають, 
а ви все в тій землі гребетеся. Візьми краще та відкрий у вілайєті 
агентство цієї фірми, станеш її представником. Житимеш у місті, де ні 
грязюки, ні куряви, матимеш добрі гроші...

— Діло непогане,— промовив Дило.— Газим правду пише. Він чо
ловік розумний, недаремно ми його обрали. Рука руку миє — ми йому, 
він нам. Пропозиція хороша. Приймай її не вагаючись. У Сарагьолі 
справи йдуть дедалі гірше, нічого путнього ждати не доводиться. Сам 
бачиш, як нахабно поводяться ці голодранці. Погоджуйся. На твоєму 
місці я не зволікав би жодного дня.

— Мабуть, я так і зроблю. Візьмуся за цю справу. Але ж і маєток 
не можна покинути. Тут вкладено стільки праці моїх батьків і моєї. 
А тепер узяти та й кинути все — ні, так не годиться. То я й думаю, а 
чи не лишити тут мого Джемала. Хай лишається тут, оре, сіє, жне. І 
хай пильнує звичаї нашого роду. Якби ми всі переїхали з Сарагьолу 
до міста, то я втратив би право називатися беєм. Звали б мене Джим- 
шід-ефенді, як звичайнісінького крамаря. А коли тут залишиться син, 
коли маєтком володітиме він, то ні моє ім’я, ні мій титул не зміняться. 
Шейх Газим рекомендував мене фірмі не тому, що йому подобаються 
мої очі, а тому, що я маю вплив у Сарагьолі. Ось тому й залишаю я 
тут Джемала. Але ж Джемал ще недосвідчений, та ще й зайдиголова. 
Що спаде на думку, те й робить. Але тепер, коли ти став моїм роди
чем, я зможу спокійно виїхати до міста,, знаючи, що Джемал зали
шається під твоїм наглядом.

— За це не турбуйся, беїм. Як-не-як, віднині я вважаюся; твоїм



60 ОМБР ПОЛАТ. Сарагьол

сином. А тепер нам треба домовитися про калим. Щоб не пішла по Са- 
рагьолу слава, буцімто я взяв дівчину задурно, а ви не одержали за 
дочку ні гроша.

Джимшід приклав руку до чола й задумався. Врешті промовив:
— Твоя правда, Дило-бею. Якщо я переїжджатиму до міста, мені 

потрібні будуть немалі гроші. Ти й сам це знаєш. Що зможеш дати, 
стільки й дай.

— Ні, Джимшід-бею, так не можна, дочка твоя, ти й кажи.
— Ну гаразд, скажу. Давай двісті тисяч.
У Дило-бея стало сторч волосся, потемніло в очах. Бідолаха мало 

не зомлів. Аби йшлося про якусь іншу дівчину, то встав би й пішов. 
Але заради Ділан він ладен був душу віддати.

— Дуже багато просиш, Джимшід-бею,— промовив він.— Хай уже 
буде сто п’ятдесят. Сей рік і в мене сутужно.

— Гаразд,— сказав Джимшід, ледь приховуючи радість.
— То я піду з твого дозволу, беїм. Вже пізно.
Коли Дило устав, господар промовив:
— Жінку забирай коли хочеш. Влаштовувати весілля немає пот

реби. Тепер гуляти на весіллях випадає лише наймитам.
Дило почервонів.
— Коли тобі здається, що так пристойніше, то хай буде, як ти хо

чеш. Гроші я принесу протягом тижня.
Він хотів поцілувати тестеві руку, але той сховав її назад і вигук

нув:
— О ні, не вводь мене в гріх.
Вони обнялися й поцілувалися.
Джимшід покликав слуг. Ті зайшли і стали в ряд, поскладавши 

поштиво руки.
— Приготуйте все до від’їзду гостя. Подайте трактор.
Ті вийшли. Гість зловив руку господаря, його очі сяяли щастям.
— Дякую, беїм. Я довіку твій слуга. Можеш покластися на мене. 

І, ради аллаха, даруй мою вину.
Загуркотів трактор, вони вийшли надвір. Ніч була зоряна, морозя

на. У небі сяяв місяць. Вони знову обнялися й поцілувалися. Дило сів 
на трактор.

— Скоро приїду,— гукнув, вмостившися на подушці.
Трактор рушив, розтинаючи вогнями нічну темряву.

VIII

Над Аладагом займався світанок. З-за гори Катевілер дув холод
ний пронизливий вітер. Він проникав у найменші щілинки халуп, ніби 
присягнувся заморозити всіх, хто ховався всередині. Його пориви ля
скали по дахах, наче бейський канчук. Безжально будив стомлених 
людей, з царства мрій повертав до суворої дійсності.

Мірзо прокинувся. Поглянув на комин, що стояв посеред хати. 
З-під нього сіялося блідувате світло. Юнак змерз, бо вночі з нього 
сповзла ковдра. Він устав. Потупцяв по хаті. Мати, скоцюрбившись під 
мішком, намагалася заснути. Мірзо відчинив скриню, яка стояла біля 
тандира !, і, діставши дві палянички, поклав їх у сакви. Накинувши на 
плечі коц, вийшов надвір. Лютий вітер шмагав по обличчю. Мірзо за- 1

1 Тандир — місце, де розкладають вогонь.
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кутався в коц і попростував до джерела. Отара тільки-но почала гур
туватися.

Жінки зганяли овець, але ті повертали назад і тікали до свого 
двору, прагнучи сховатися від лютого вітру. В селі не співали півні.

Філіто, зіщулившись, сидів біля джерела, інших хлопців ще не бу
ло. Мірзо підійшов до нього, торкнув, і Філіто наполохано висунув го
лову з-під мішка.

— Чому й досі немає Реджо? — запитав Мірзо.
— Він не прийде, бо захворів.
Мірзо сказав:
— Сьогодні дуже холодно. Коли хочеш, іди додому.
Філіто скинув з голови мішок і сказав, устаючи:
— Я не змерзну.
Мірзо похитав головою й пішов. Вівці ховалися одна за одну, щоб 

знайти хоч якийсь захисток від холоду. Мірзо почав їх гнати, штовхати. 
Зрештою отара рушила. Мірзо пішов попереду, вівці слідом за ним.

За селом вітер накинувся на них ще з більшою люттю. Філіто 
втиснувся всередину отари, намагаючись хоч якось сховатися од вітру, 
бо мішок не допомагав. Він навіть спробував присідати між вівцями.

Мірзо оглянувся й, не побачивши хлопця, подумав: «Мабуть, не ви
тримав, лишився в селі», йому самому кортіло повернутися додому.

Спочатку вівці не хотіли пастися. Опустивши голови до землі, вони 
ховалися одна за одну, щоб хоч трохи зігрітися. АлеГ зрештою голод 
примусив їх скубти ріденьку травичку.

Вітер дошкуляв дедалі дужче. Мірзо вже не міг стояти на місці, 
бігав довкола отари. Раптом з-поміж овець висунулася голова Філіто — 
Мірзо аж злякався. Та побачивши, хто то такий, похитав головою, за
сміявся й гукнув:

— Ходи сюди. Треба гнати овець у яр. Бо вітер їх доконає.
То протискаючись між вівцями, то лізучи по їхніх спинах, Філіто 

добрався до Мірзо, і вони почали гнати отару. Сивий баран-ватажок 
підвів голову, понюхав повітря, а потім, підставивши спину вітрові, 
потрюхикав уперед. Отара почвалала за ним. Мірзо накинув на плечі 
коц і кинувся доганяти барана, ледве перейняв його на тій дорозі, що 
вела до містечка.

В цей час з-за Аладагу визирнуло сонце. Та не встигло сійнути на 
землю хоч жменю скупого проміння, як його знову заступили чорні 
хмари.

Вівці жалібно мекали, кожна намагалася сховати голову під живо
том іншої. Опівдні отара прибилася в яр. Унизу вітер дошкуляв менше, 
і вівці трохи заспокоїлися. Філіто сховався за чималим каменем, а Мір
зо, назбиравши сухого бадилля, склав біля хлопця^ й підпалив. Сухі 
стебла спалахнули і миттю згоріли, так що їм . не пощастило навіть 
погріти рук. ,,

Знову виглянуло сонце й осяяло Сарагьол. Філіто визирнув з-за 
каменя, а Мірзо встав і почав терти руки. Вівці скубли кущики 
трави, а двоє баранів навіть заходились буцатцся. Та ось хмара знов 
заступила сонце, і в Сарагьолі враз потемнішало.

— Філіто, треба нам гнати отару до Мурата. Вівці голодні ще від 
учора. А на схилі Мурата як-не-як є трохи зела.

Філіто встав, і вони погнали отару яром. Знову визирнуло сонце. 
Невдовзі вівці вийшли в долину. Мірзо заспокоївся. Сонячне тепло
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подіяло й, на овець — вони розбрелися по схилах. Мірзо дістав з саков 
одну паляничку й, відламавши половину, подав Філіто.

— На ось, з ’їж, — сказав він. — Може, зігрієш кров.
Філіто взяв і, накривши голову мішком, почав їсти.
Скоро отару можна буде повернути на дорогу, що веде до Мурата. 

Мірзо почав їсти свою половину хліба. Глянув угору. Мало не півнеба 
очистилося від хмар.

Отара ступила на землю Дило-бея. Філіто опустив мішок на плечі. 
Мірзо підбадьорився і навіть завів був якоїсь пісні. Але не стало сили 
змагатися з вітром. Він забивав дух.

Вони рушили вгору, через узгір’я. Раптом Філіто побачив, що до 
отари наближається двоє людей з рушницями. Він гукнув Мірзо й по
казав рукою на тих двох. Мірзо покликав його до себе й сказав:

— Необачні ми. Навіть ножа не захопили з собою.
Філіто дивився на нього наляканими очима. А Мірзо, намагаючись 

приховати страх, повернувся лицем до вітру й примружив очі.
— Поки вони підійдуть, треба згуртувати отару.
І вони кинулися згонити докупи овець. Невдовзі вівці стояли, щіль

но притиснувшись одна до одної. Ті двоє швидкою ходою підійшли до 
отари. Філіто ховався за Мірзо. Той, що був меншого зросту, привітав
ся до них ще здалеку.

— Алейкум селам! — відповів Мірзо, а в самого промайнув здогад: 
«У них на думці щось лихе».

— Не бійтеся нас,— сказав, намагаючись усміхнутися, нижчий на 
зріст.— Ми вас не займемо. Але вісті у нас лихі. Ми слуги Дило-бея.

— Як справи, брате? — запитав Мірзо.
— Хотілося б сказати «гаразд», але ж ні. Погані справи. Учора 

ввечері Дило-бей породичався з Джимшід-беєм. Узяв його дочку.
— Ділан? — скрикнув Мірзо тремтячим голосом.
— Так,— промовив вищий.— Багачеві все дозволено. В нашому 

селі чоловік двадцять юнаків ніяк не можуть одружитися, а п’ятдесяти
річний бей щороку бере собі нову дівчину. Так постановили беї. Цей 
світ належить їм, брате. Нічого не вдієш. Учора він мало не кумався 
з вами, а сьогодні узяв беєву доньку та й має вас за довічного ворога. 
І звелів, щоб його угіддями ви більше не проходили. Зрозумій нас, дру
же. Повір, ми переказуємо тобі ці слова з болем у серці. Але ж ми 
тільки раби його. Двоє нікчемних наймитів. Отож не сердьтеся на нас. 
Завертайте отару назад і цією землею не ходіть. Такий наказ бея. І хай 
вам допоможе аллах.

— Дякую, друже,— промовив Мірзо, опустивши голову.
Той, що нижчого росту, дістав з кишені конверт і, подавши його 

Мірзо, сказав:
— Дило-бей просив передати це вашому старості.
Мірзо взяв конверт тремтячою рукою. Йому раптом забракло сил. 

Ноги не тримали його. Він сів і вхопив голову в руки. Очі дивилися ку
дись удалину. Защеміло серце, з очей закапали сльози. Мірзо тихо-тихо 
заплакав. Той, що нижчий, глянув на Філіто, який тремтів, затулившись 
мішком, тоді повернувся до товариша й промовив глухим голосом:

— Щоб їм добра не було, тим, хто користується з нашої убогості 
й безпорадності. Щоб вони до ноги пощезли, хто нас поробив рабами. 
Повір, друже, аби було де приткнутися, якби оце мав клаптик своєї 
землі, то, коли б навіть сам аллах послав, не те що Дило-бей, — я не 
поніс би вам отакої лихої звістки. А так що ж — хоч лізь у зашморг. 
Даруйте нам.... Прощавайте.
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Мірзо навіть не чув, що йому говорили. Слуги Дило-бея поверну
лися й пішли, а Філіто сів біля Мірзо, прихилившись головою до його 
плеча. Обидва плакали.

Не скоро отямилися і встали. Отара розбрелася по степу. Мірзо 
погладив хлопця по голові й промовив:

— Що ж, коли нам так судилося. Коли ми опинилися між двома 
беями. А я до того ж іще й закохався, не зваживши, хто я, а хто вона. 
Хіба любов для нас, життя хіба для нас, сонцем милуватися хіба для 
нас?! Все це для беїв, Філіто. Нам чабанувати, нам страждати. Оце для 
нас. Отож не барімося, гуртуймо отару та вертаймося в наше злощас
не село.. . .. • . • • « •

Філіто не второпав того, що говорив Мірзо, і подумав: «Мабуть» 
збожеволів». А відтак злякався й знову почав плакати.

— Не плач, хлопче,— сказав Мірзо.— Мені й свого лиха досить. 
Хоч ти не діймай,мого серця. Гайда краще до отари!

Вони насилу позганяли овець докупи. Отара не хотіла йти додому. 
Вівці не зважали на батоги. Упершись передніми ногами, не хотіли 
й з-місця зрушити. І все поривалися бігти в напрямку Мурата. Сива 
вівця Севдіна, улюблениця Мірзо, терлася йому об ноги й жалібно ме
кала, ніби благала про щось, коли ж Мірзо відходив, вона бігла за ним 
слідом.

Мірзо говорив їй крізь сльози:
— Хоч ти не муч мене. Невже ти думаєш, я не хочу, щоб ти пасла

ся на найзеленішій траві або пила найчистішу воду? Хіба я не годував 
тебе з власних рук конюшиною й найкращими гірськими травами? Ти ж 
бачйш, уся отара так мучиться, то як же я тебе пожалію? Краще до
поможи мені. Тепер не те, що було, нині ми безталанні. Потерпи трохи. 
А потім я знову годуватиму тебе конюшиною, знову даватиму тобі тра
ви з полонини й носитиму твоїх ягняток. Напуватиму тебе найчистішою 
водою. Тільки потерпи.

Вівця, ніби зрозумівши, що їй говорили, відійшла від Мірзо й по
далася до отари. Та ледве-но отара потрюхикала до села, вона знову 
підійшла до Мірзо.

— Підмов овець, щоб ішли додому,— сказав їй Мірзо.— А я тобі 
обіцяю, що весною пастиму вас на найкращих пасовищах, напуватиму 
найчистішою водою.

І він показав їй рукою, щоб ішла до отари. Сива вівця знов побіг
ла до гурту. Через годину-другу вони наблизилися до села. Мірзо й Фі
літо простували попереду. Селяни побачили, що отара повертається 
надто рано й побігли назустріч. Невдовзі все село оточило чабанів.

Мірзо, плачучи, почав розповідати, що сталося. Діставши з кише
ні конверта, подав його Hypo:

— Це ось собака Дило передав тобі.
Hypo тремтячими руками розірвав конверт і звідти визирнули зеле

ні папірці — сотки, п’ятисотки. Він тримав у руці гроші й ошелешено 
питав Казо:

— Що це? Що це таке?
Казо відповів:
— Що ж, як не гроші. Отже, собака Дило відмовляється продати 

нам сіно.
До овечого мекання долучилися плачі та зойки жінок.
Перед заходом сонця чоловіки зібралися в хаті діда Микко. У дво-’ 

рі товпилися жінки. Вони марно намагалися тамувати ридання. Діти
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дивилися на них із страхом і подивом. Вони забули навіть про голод. 
У хлівах жалібно мекали вівці.

Чоловіки сиділи мовчки, опустивши голови. Тишу порушив голос 
Фадила.

— Що сталося з вашим задумом? — сердито пробубонів він. — До 
чого він нас довів? Погляньте на наших овець і корів! Щоб ви пощезли 
з вашими вигадками. Ви нас зарізали без ножа. Ні, наймитувати пога
но, ні, краще вмерти, ніж переселитися в інше місце. Невже отак стра
ждати краще за наймитування, краще за переселення? Я звертаюся до 
вас, Казо, Hypo.

І з очей його на сиву бороду полилися сльози. Казо встав і піді
йшов до нього.

— Опам’ятайся,— промовив він тихо.— Коли ти, старий, плачеш, 
то що ж іншим робити? Глянь, у дворі жінки й діти слухають нас і див
ляться на наші сльози. Та й хіба ж плачами зарадиш горю!

І він, діставши з кишені кисет, подав його Фадилу:
— Ось краще скрути цигарку.
Фадил однією рукою витер сльози, а другою взяв у пучки махорки.
Але тут озвався Севдін:
— Що ж ти зробив із нами, Казо! Невже твоя душа не зворуши

лася від нашого горя? Ти послухай, що робиться в селі. Послухай оце 
мекання овець, оці ридання. Невже твоє серце анітрохи не щемить?

На вустах Казо промайнула гірка посмішка. Він промовив:
— Щемить. Ще й як щемить. Але що з того? Хіба, коли я сяду 

й плакатиму, як оці жінки, нам з неба упаде копиця сіна? От якби 
я знав, що плачем можна змінити й покращити наше життя, то я б увесь 
свій вік тільки те й робив, що сидів би та плакав.

— Стривай,— зупинив його Hypo.— Адже ми зібралися сюди не на 
те, щоб гризтися один з одним. Сніг ще не впав, і хуртовина не мете. 
То сьогодні ж, поки не пізно, розійдімося по Сарагьолу й запитаймо по 
селах, чи не продається десь сіно. Може, десь знайдемо.

— Де ти його знайдеш? — вигукнув Севдін.— У інших беїв? А в 
тих селах, де немає бея, хіба назбираєш по оберемку для такої отари? 
Ти переконував нас, що піти в наймити чи переселитися — це ганьба. 
А жебрати хіба краще? Ви хоч розумієте, що ми попали в тісний кут? 
Hypo й Казо помандрують по селах, а нам сидіти й чекати. Ну почекає
мо ще місяць, а що тоді? Тоді візьмуть нас голими руками. Хоча, як 
поміркувати, ви не дуже й винні. Ми самі винуваті, що пішли за вами, 
хлопчаками. Ціле літо сторожували ночами, навіть дірки в дахах не 
встигли позатикати. Побачимо, що ви скажете тепер. Що буде з нами? 
Хоча я й сам скажу, що буде. Зима вже ось-ось. Не завтра, то після
завтра ми відчуємо її. Недовго лишилося чекати хуртовин та снігу. 
А весною Дило-бей та Джимшід-бей познаходять тільки наші та наших 
овець кісточки.

Дід Микко кашлянув, і голови всіх повернулися в його бік.
— Ви знову починаєте чвари, кипите, як окріп у казані. Я бачу, що 

ви, старі, куди вітер віє, туди й повертаєтеся спиною. Коли наші жінки 
побили камінням Джимшідових полигачів та потрощили трактори, від
стоявши нашу землю, ви говорили: «Таких джигітів, як Hypo та Казо, 
немає ніде на світі». Тоді вони були звитяжні джигіти, а тепер хлопча
ки. Краще давайте поміркуємо. Ми взялися за нелегку справу. Всі по
годилися, що їхній задум найкращий. А тепер виправдовуватися їм 
треба самим. Ми казали: «Витримаємо». Чому ж тоді не встав той, хто 
не може витримати, й не пішов від нас? Дорога була відкрита. Хочеш,
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іди в наймити, а хочеш — стань кочовиком... Наша молодь добре все 
обміркувала, але зробила одну помилку. Пам’ятаєте, я вам розповідав 
історію наших дідів-прадідів. Ви слухали наче й уважно, а дечого не за
своїли. У всіх беїв натура однакова. Що ті, які нацькували нас на вїр- 
менів, що ці, з котрими маємо справу нині,— всі одного поля ягоди. А 
я вам нагадував: «Не вірте беям». Ви ж їм довірилися. Рятуючись від 
Джимшіда, пішли шукати захисту в Дило. У них тільки імена не одна
кові, але до кожного імені додається слово, що їх єднає,— бей. Ну, та 
хай уже: помилятися властиво всім. Навіть аллах, і той помилився, 
створивши шайтана. Тож моя порада: не будемо сваритися, бо часу 
в нас обмаль, насувається зима. Краще поміркуймо, що нам робити.

В хаті знову запанувала тиша. Якби не мекання овець та не плачі 
жінок під дверима, можна було б подумати, що село вимерло. Та ось 
мовчанку порушив хорий Геко.

— Не знаю, що ви там надумаєтесь,— заговорив він, похнюпив
шись,— а я оце встану й піду до Джимшід-бея. Поцілую йому руку, і 
він змилується наді мною. Адже поцілувати руку беєві не принизливо. 
Коли ж я послухаюсь оцих молодиків, які несповна розуму, то штовхну 
жінку й дітей прямо в обійми голодної смерті.

Казо схопився з місця.
' — Слухай, Геко,— сказав він тремтячим від гніву голосом,— не
доводь мене до гріха. Ти ж пам’ятаєш, як я попереджав усіх ще вес
ною: хто має охоту, хай іде зараз; потім я вб’ю кожного, хто спробує 
помиритися з ворогом.

Хорий Геко одказав глухим голосом:
— Однаково помирати — хоч зараз, хоч потім.
На ноги схопився син хорого Геко й відсунув на потилицю папаху 

так рвучко, що на чоло йому впали пасма чуба.
— Ні, не однаково, тату! — сказав він.— Якщо вмирати — то ра

зом, а якщо жити — то, щоб усі залишилися живі.
Казо посміхнувся. Сідаючи на своє місце, він похитав головою і 

промовив:
— Ви тільки-но гляньте, що діється. Замість того, щоб боялися 

смерті ми, молоді, лякається її той, кому жити лишилося зовсім недов
го.— Скинув папаху, поклав її додолу й сказав.— Не треба сваритися. 
У нас є спільна мета: залишитися тут, у Сарагьолі, й уникнути рабства. 
Подумайте, як нам домогтися її.

Один з юнаків, Ромо, прошепотів щось на вухо Мірзо. Мірзо мовив:
— Встань і скажи всім.
Ромо вийшов на середину хати й почав:
— Я гадаю, треба перегнати отару за Аладаг, поки ще не пізно. 

Можна буде упросити тамтешніх беїв. Вони ж люди, не звірі. Розділи
мо овець на кілька отар і перебудемо зиму на різних угіддях. Аллах 
милостивий, якось прогодуємося.

Hypo засміявся:
— Ні, Ромо, не вдасться нам цього зробити. Зима вже настала. 

Коли на Аладагу нашу отару захопить хуртовина, ми напевно загинемо 
в дорозі. А якщо навіть і перейдемо гори, то маю сумнів, щоб там було 
доволі паші. До того ж ми вже добре знаємо бейське поріддя. То як же 
можна покладатися на тамтешніх беїв? Хай вони пропадуть пропадом. 
Треба щось інше придумати.

— Діти,— промовив дід Микко,— мені прийшла в голову одна 
думка, але я не можу обмізкувати її як слід. Чи не продати нам овець 
хоч і за низьку ціну? Скажімо, продамо, а що купимо на ті гроші?
З «Всесвіт» № 12.
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Стати торговцями ми не зуміємо. Для цього треба вміти хитрувати, ду
рити, поступатися власною совістю. Та й знати треба багато чого. Ми 
на те не вдатні. А як іще можна вжити ці гроші нам на користь, я не 
придумаю.

Запанувало мовчання, Ромо знову засовався на своєму місці. Мір
зо штовхнув його, але той не втримався. Схопився й гукнув:

— Купімо трактор!
Всі так і витріщилися на хлопця. А він почервонів і потупив голову.
— Гм, — буркнув хорий Геко, — коня кують, а жаба ногу підстав

ляє. Краще б мовчки сидів, ніж балакати такі дурниці. Ми ще й за 
плугом ходити не вміємо, куди вже нам до трактора.

Ромо мовчав, засоромлений. Але в Казо спалахнули очі.
— А чому б і ні? — вигукнув він.— Хіба беї навчилися водити свої 

трактори? Що вміють Джимшід та Дило, окрім їздити верхи? А їхні 
трактори водять наймані трактористи. Раніше їх так і називали — най
мит, а тепер кажуть — водій. Я вважаю, що Ромо висловив непогану 
думку.

— Ось поміркуйте-но, чому це Джимшід зазіхає на нашу землю,— 
озвався жваво Hypo.— Невже йому, клятому, не вистачає тих нив, які 
він має?

— Не в тому справа, що не вистачає,— відповів Казо.— Земля вже 
не дає того врожаю, що колись. Коли жінка народжуватиме кожного 
року по дитйні, що з неї буде? Зів’яне, постаріє замолоду. Так і земля. 
Спочатку родить, родить, а потім виснажується.

— Казо правду говорить,— сказав Hypo.— Джимшідова земля три
дцять років родить без відпочинку, тому й виснажилася. А наша перело
гом лежить. Тепер я розумію, чому Джимшідові так кортить заволодіти 
нашими перелогами, що він рідну доньку свою, свіжу, як пуп’янок 
троянди, дівчину, віддає старому Дило. Можете казати, що завгодно, 
а я вважаю, що Ромо подав розумну думку.

Севдін посміхнувся у вуса й мовив:
— Наші вигадники придумали щось зовсім нове. Проте їхня нова 

вигадка ще гірша за попередні. Тепер на нашу голову звалиться за
лізне лихо — тр. ктор. Та ви ж його не поведете навіть на рівній дорозі.

— Ми не поведемо,— відповів йому Казо.— Але наче в Сарагьолі 
немає людей, які вміють його водити. Тепер по інших селах у собаку 
кинеш палицю, а попадеш у водія. Коли беям потрібні були косарі та 
женці, увесь Сарагьол носив за плечима косу та серп. А тепер на їхніх 
полях працюють машини, й усі поробилися водіями. Якщо ми запропо
нуємо Райо п’ятсот лір на місяць,, він бігом прибіжить, ще й руки цілу
ватиме. Та й наші хлопчаки, навчившись у вас чабанувати, тепер навча
ться й трактор водити. Хіба Мірзо чи Ромо дурніші за Джимшідових 
водіїв?

— їй-богу, Казо говорить правду,— вигукнув Hypo.
Тут озвався Фадил.
— Ви ще молоді, то й шалені. Ми з діда-прадіда вівчарством году

валися. І вас навчили того, що самі вміємо. А ви намагаєтеся перевести 
наш давній лад на новий. Ми не зможемо без овець. Ми звикли до них. 
Звикли лягати біля них у теплому кутку. А без них ми позамерзаємо 
зимою. А що трактор? Нас, старих та досвідчених, ви не слухаєте, а ві
рите слову хлопчака, в якого ще й вус гаразд не посіявся.

Молодь засміялася. Казо ж відповів Фадилові:
ч— Отари здавна були і в Джимшіда та Дило. І не стільки як у нас, 

а по п’ять чи й по десять ватаг. Чому ж вони відмовилися від овець,
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а купили машини? Чи, маже, ти розумніший за беїв? А тепер скажу, як 
нам перезимувати, щоб не померзнути. Ми поробимо печі. Ти, Фадиле, 
знаєш, що таке піч? Ні, не знаєш. А піч є і в Джимшіда, і в Дило. Вони 
знають всі її вигоди. А ти ні. Так от хочете чи не хочете, а іншого вихо
ду в нас немає,— треба влаштовувати життя на новий лад.

Ромо відчув приплив упевненості. Він виступив наперед і сказав:
— Коли в нас буде трактор, то ми й боятися будемо менше. Ви, 

старі, лежатимете собі на печі, а ми, молоді, будемо по черзі сторожува
ти. Це не сіно, то й не страшно, що згорить. І не отара, не треба бояти
ся, щоб без води не пропала.

Здавалося, старі й молоді змагаються, тягнуть мотузку,— хто кого 
перетягне. Молоді хотіли перетягти село в майбутнє, а старі смикали 
в минуле. Врешті переважили молоді.

Старі верталися додому охоплені сумнівами, молоді — бадьорі і 
впевнені. Мірзо підійшов до своєї хати й став, дослухаючись до вітру, 
що вив над головою. Потім махнув рукою і сказав:

— Не боюся тебе. Тепер ти хазяїн тільки в дикому полі.
Цієї ночі в селі одні лягали спати охоплені страхітливими думками, 

інші — сповнені надій. Юнаки ж, дарма що було холодно, довго крути
лися під коцами. Кожен мріяв про те, що стане водієм трактора.

ІХ

На другий день зразу після обіду Топал Назим вже був у селі. Дов
го його убалакували, та він забрав отару за безцінь. Не допомогло ні 
ридання жінок, ні те, що старі мало не кланялися йому в ноги. Ночував 
він у хатині Микко. А ще й сонце не сходило, встав і, одягнувшись, 
вийшов надвір. Потягнувся, потер очі. Підійшов до джерела, умився. 
Там гуртувалася отара. Він оглянув кожну вівцю: боявся, щоб йому за
мість одібраних овець не дали старих, кривих або слабих, яких він за
бракував учора. Коли ж отара була згуртована, хлопці вигнали її за 
село.

Торговець найняв собі за п’ятдесят лір помічника — Мірзо. Добря
че намучившися з отарою, Мірзо передав її опівдні чабанам Топала 
Назима і, взявши п’ятдесят лір, з батогом під рукою почвалав додому. 
Сонце розсипало своє проміння по Сарагьолу, осяяло село. Стомившись, 
хлопець сів на' камінь, дістав кисет і скрутив цигарку. Боліли ноги, 
щеміло серце. Він був наче сам не свій. Разом з отарою він ніби віддав 
половину свого єства.

Згадалася сива ягничка. Він гнав од себе цю згадку, а вона знову 
лізла йому в голову. Він більше товаришував із вівцями, ніж з людьми. 
Йому були знайомі й близькі овеча вірність, упертість, щиросердість, 
хитрощі й глупота. В отарі не було жодної вівці, якій би він не допоміг 
окотитися. Не минало й року, як оті безпомічні ягнятка з лискучою вов
ною, котрих він носив на своїй спині, ставали самі ярками. Отара була 
для нього все. Боронячи її від хижого звіра, він ладен був віддати 
власне життя. Коли вівці були без води чи без їжі, він мучився дужче 
за них. Вони чудово розуміли його сопілку. Щойно він починав грати, 
вівці забували про свій голод і спрагу. Коли ж сопілка замовкала, вів
ці мекали, ніби просили: «Грай ще!» Про це знали тільки Мірзо та во
ни. А тепер їх не стало. Ягнятка, яких він так леліяв, так любив — 
з *
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дужче за себе, — подалися невідомо куди. Отож тепер йому здавалося, 
що нема для чого жити.

Аж ось удалині почувся гуркіт трактора. Мірзо повернув голову 
в той бік і побачив, що з Джимшідового села їде, здіймаючи куряву, 
якийсь трактор. Хлопець звівся на ноги й пішов дорогою. Серце його 
калатало. Ступивши кроків сорок, зупинився і, спершись на батіг, почав 
чекати. Трактор під’їхав. Там сиділо двоє людей — чоловік і жінка. 
Чоловік у святковому чорному костюмі виявився Дило-беєм. Голова 
жінки була в червоному серпанку.

Ділан! — вихопилося у Мірзо.
Він ладен був утекти світ за очі, щоб не бачити її. Та не зміг зру

шити з місця. Щось не пускало його.
Трактор проїхав повз нього. Водій упізнав його й привітався. Жін

ка повернулася і, піднявши серпанок, глянула на Мірзо. Це була Ді
лан. В голові йому запаморочилось, і він мало не впав.

Дило-бей теж повернув голову й глянув на Мірзо. Потім сказав 
щось Ділан. Дівчина рвучко опустила серпанок на обличчя. Дило-бей 
зареготав. Трактор погуркотів далі. На очах хлопця забриніло по сльо
зині. Він не рухався, поки трактор став завбільшки з цяточку. Душевна 
мука перетворилася в ненависть. Щосили вдарив пужалном по камін
чику, що лежав край дороги. Камінець полетів у поле. Мірзо звів голо
ву до неба й зітхнув. Його пройняла жадоба помсти. Він повернувся 
й рушив до села. Не чув нічого й не бачив. В очах стояв червоний ту
ман. «Кровопивці, сьогоднішній день ваш. Ви забрали в нас усе, що 
могли. Але не забувайте, рано чи пізно ми діждемо своєї пори і від
платимо вам за наші муки».

З-за Сюпган-гори насунулися чорні хмари.
Сарагьол зіщулився під темним небом. Купи хмар скидалися на 

лютого змія, який ось-ось дихне полум’ям. Але замість полум’я вони ви
пустили потоки дощу. Здавалося, від неба до землі простяглися без
перервні водяні струмені. Дощ лився без угаву, день і ніч. Ніде ні 
душі — і в долині, і в горах. Все живе поховалося, бо інакше його зми
ло б водою й понесло аж у річки — Мурат чи Арабали. Проте Сарагьол 
витримав зливу. Тоді хмари вперіщили по долині градом, ніби кулями. 
Та долина вистояла й град. Переконавшися, що вони нічого не вдіють 
із Сарагьолом, чорні хмари подалися на схід, у Іран. А з-за Агридагу 
та Коседагу припливли білі хмари. Між ними часом прозирало й сон
це. Вони з жалем дивилися на Сарагьол, що потопав у грязюці. Зреш
тою, не витримавши цього видовища, хмари війнули снігом і за одну 
ніч укрили і чорну брудну долину й голі гори чистесеньким білим за
воєм.

Настала зима і принесла з собою усілякі злигодні. Сарагьол 
зіщулився, принишк під білим сніговим наметом. Усе живе поринуло 
в довгий зимовий сон.

Сарагьолські беї зимували в теплі та добрі. Грілися біля гарячих, 
як вогонь, печей, вилежувались із своїми жінками на м’яких перинах та 
нодушках, солодко їли й пили, викохували свої черева.

Бідноті доводилося гірше. Вона сиділа скоцюрбившись у своїх бла
геньких халупах біля вогнища, де тліли кізяки, в обід з'їдала півмисоч- 
ки юшки, напиналася старим коном і, пригнічена страхом, чекала, 
притискаючи до себе дітей, весни.
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Худоба, що лишилася в селян, ледве животіла, годуючися самою 
соломою. Від бідолашних тварин зосталася сама шкура та кістки.

Цієї зими Казо та Зозан одружилися. Все село раділо. Весілля не 
влаштовували. В селі народилос-я троє дітей. Померли Реджо та хорий 
Геко. Реджо поховали сонячного дня, а хсрого Геко в хуртовину. Тим, 
хто народився, раділи, а за тими, що померли, плакали.

Як тільки розтав сніг, Джимшід-бей переїхав у місто. Речі ледве 
влізли у дві вантажні машини, а сам він із жінками сів у мікроавтобус. 
В селі лишив сина Джемала. Той став Джемал-беєм.

І ось з ’явилися перші весняні квіти. Потому земля вкрилася ряс
том. Ще тиждень-другий, і настала справжня весна: зачервонів мак, 
зажовтіли анемони, земля вкрилася барвистим килимом.

Одного весняного ранку, коли ніжно повівав вітерець, Казо та Hypo 
вирушили до міста. В кишенях у них були гроші, а в серцях — радість 
та надія.

Філіто три дні не мав спокою, чекаючи їх. Вставав разом із сонцем 
і виходив на дорогу, що вела до міста. Сідав на пагорбі й не зводив 
з неї очей. Коли хотілося їсти, тамував голод артишоком, щавлем. І 
повертався додому тільки тоді, коли сонце сідало за бескидами. Кож
ного вечора рвав на підгір’ї синенькі квіточки. їх найдужче любила 
Зозан. Філіто знав про це. І щовечора приносив їй цілий оберемок кві
тів. А Зозан намащувала маслом хліб, частувала хлопця. Вся хата була 
заквітчана. Жінка прикрасила пучечками цвіту солдатську фотокартку 
Казо, натикала квітів за сволоком, понад дверима. Ейшан приходила, 
дивилася й говорила, усміхаючись:

— Спасибі, дочко. Нарешті і в нашій хаті настала весна.
На четвертий ранок Філіто знову встав разом із сонцем. Нишком, 

щоб не бачили інші діти, вибіг на дорогу, що вела до міста. Сподівався 
перший сповістити село про те, що їде трактор. За таку добру звістку 
дід Микко та Зозан неодмінно дадуть йому гостинця. А можливо, Мірзо 
зробить йому сопілку, а Ромо подарує фарбовані хною ашики К

Філіто зійшов на пагорб. З-за гір подував свіжий весняний вітер. 
Веселі співи пташок, які щойно повернулися з вирію, так гарно звучали 
в духмяному від пахощів квіток повітрі. Філіто сів під кущем. Позирав 
на дорогу і смоктав голубенькі квіточки. В роті стало солодко. Опівдні 
він підживився артишоками. Зламав гілку калини, дістав з кишені за
ржавілого ножика і спробував зробити сопілку. Три гілки зіпсував, та 
так і не утяв. Зовні скидалося на сопілку Мірзо, але, коли притулив 
до вуст і подув, як Мірзо, із цівки почулося якесь шипіння. Засмучений 
хлопець перестав удивлятися в дорогу.

Аж раптом до нього долинуло гудіння мотора. Філіто стрепенувся 
й скочив на ноги. Дорогою їхав голубий трактор. Поруч з водієм сиділи 
Казо та Hypo.

Філіто гукнув щосили, але вітер забив голос. Тоді хлопець побіг. 
Казо помітив хлопчика. Трактор зупинився під пагорбом. Філіто так 
біг, ніби за ним гналося сто вовків.

— Філіто, ти що тут робиш? Сідай покатаєшся,— гукнув Hypo.
Хлопець хотів уже сісти, але згадав про гостинця. Відступив і почу

хав потилицю,
— Чого ж ти стоїш, Філіто,— нетерпляче мовив Казо.— Коли сіда

тимеш, то сідай.
Філіто потупився й сказав: 1

1 Ашики — бабки, паці.
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— Дядьку Казо, я вже три дні стережу дорогу. Хотів принести 

добру звістку Зозан, діду Микко і всім. Викуріть по цигарці, а я тим 
часом добіжу до села. Га?

І він благально подивився на Казо та Hypo.
— Ну гаразд,— засміявся Казо.— Зачекаймо трохи, брате Райо. 

Викуримо по цигарці. З нього добрий джигіт виросте. Тож зробімо йому 
ласку.

Райо кивнув головою на знак згоди, і Hypo крикнув:
— Біжи, малий!
Філіто помчав, як на крилах.
Трактор ще й не доїхав до токів, як у селі зчинився галас. Хто ро

бив якусь роботу — покинув, хто сидів задуманий — скочив на ноги, 
хто спав — прокинувся. Райо, побачивши, що назустріч їм біжить усе 
село, аж рота роззявив від подиву. Зупинив трактор і витріщив очі на 
Казо. Той усміхнувся й сказав:

— Не чекав такої зустрічі? Звідки тобі знати, які надії у нас по
в’язані з цією^машиною.

Найперший добіг Філіто. А за ним інші діти. Казо та Hypo скочили 
з трактора, а діти полізли на нього. За ними підбігла молодь, тоді жін
ки. Важко розповісти, як обіймали вони Казо та Hypo, якою радістю 
сяяли їхні очі, як ніжно, мов дитину, гладили вони трактор руками.

Райо сидів за кермом і збентежено озирався, не знаючи, що» робити 
й що казати.

Нарешті притупцяли старі. Дід Микко вів криву вівцю, ;а Севдін 
підганяв її. Попереду йшов Фадил і палицею розштовхував натовп, 
вигукуючи:

— Ну ж бо, розступіться, дайте дорогу жертовній тварині!
Мірзо та Ромо поклали вівцю перед трактором. Дід Микко про

читав молитву, зарізав тварину й, витерши ножа, промовив:
— Хай принесе наш трактор у село щастя і добро!
— Хай буде так! — залунали вигуки.
Казо підсадив старих на трактор. Райо завів мотор. Севдін махав 

на всі боки рукою, дід Микко сміявся, а Фадил намагався відігнати 
палицею дітей, що лізли мало не під колеса. Це вперше в житті спізна
ли всі таку радість.

Трактор зупинився біля двору діда Микко. Люд.і оточили його, 
роздивлялися. Але Ромо не дозволяв нікому торкати новенької машини.

— Не займайте руками,— повторював він.— Ви ж його забрудните.
Дід Микко покликав Казо й сказав:
— Чого ми товчемося на місці, наче ведмідь на ярмарку. Починай

те галай. Сьогодні в нас свято.
Казо помахав руками й гукнув:
— Хлопці, дівчата, заграймо, затанцюймо.
Молодь одразу почала галай. Дівчата, молодиці, юнаки так гарно 

закружляли довкола трактора, що Севдін не втримався і приєднався до 
молоді.

Дід Микко усміхнувся й промовив:
— Наш Севдін віддавна вміє повеселитися. Тепер він старий, але 

якби ви побачили, який був замолоду.
Ромо теж танцював, забувши .про все, і діти досхочу гладили бла

китну фарбовану поверхню трактора.
Неподалік від джерела жінки вже розклали вогнище і поставили
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на нього казан. Старі посідали рядком і курили сигарети, якими при
гостив їх Hypo. Невдовзі по селу полинув запах вареного м’яса. Діти 
позбігалися до казана.

Опівдні обід уже був готовий. Кожному дісталося потроху м’яса, 
а пшеничного плову було всім досхочу. Нарешті настало свято і на їх
ній вулиці. По обіді молодь повела галай довкола джерела. Лунали 
пісні. Старі поверталися думками у дні своєї юності, і їхні очі світилися 
щастям.

Казо підійшов до Hypo й стиха сказав:
— Hypo, поглянь на тих двох.
Hypo подивився. Мірзо та його дочка Джемо, обійнявши одне одно

го за стан, завзято витанцьовували, забувши про все на світі.
— Мірзо не розлучається з твоєю дочкою від самісінького ранку. 

Гляди, не сьогодні-завтра станеш його тестем.
— З таким хлопцем, як Мірзо, я ладен поріднитись і тисячу ра

зів, — відповів Hypo.
Казо засміявся. Він пошукав очима Зозан. Вона вела танок, трима

ючи в руці хустку. її чорні коси струменіли по плечах. Казо підійшов 
до неї, узяв хустку й повів галай. Зозан засміялася, обняла чоловіка, 
і вони почали танцювати разом.

Свято тривало довго. Скрізь лунали пісні. Пізно увечері Філіто 
підійшов до Зозан і смикнув її за поділ. Та повернулася й засміялася. 
Вийшла з кола й, витерши спітніле чоло, поправила хустку, що сповзла 
набік.

— Я знаю, Філіто, що тобі належиться гостинець,— мовила вона.
Філіто опустив голову.
— Ходімо до моєї хати,— сказала вона і взяла хлопця за руку.
Вони подалися до хати. Зозан зняла прив’язаний до пояса ключ і

відчинила скриню. Полізла аж на дно, дістала барвисту хустку й роз
горнула її. Там лежав кинджал із срібним руків’ям. Зі сльозами на 
очах Зозан простягнула кинджал хлопцеві й сказала:

— Бери, хлопче. Відтепер і в тебе буде зброя. Це пам’ять про Ка- 
міло. Хай буде "обі.

Очі Філіто загорілися. Він схопив кинджал і хутко вибіг із хати. 
Не хотів дивитися, як плаче Зозан.

До півночі люди танцювали, гомоніли, сміялися. А потім щасливі 
розійшлися по хатах. У селі настала тиша.

Ледве Казо й Зозан устигли погасити світло й лягти, як за селом 
почулися два постріли — один за одним. Казо скочив на ноги, хутко 
вдягнувся, схопивши рушницю, вибіг надвір і помчав до двору діда 
Микко. Трактор стояв, вилискуючи блакитною фарбою в місячному 
сяйві.

Казо озирнувся. В самій білизні з рушницею в руках сюди поспішав 
Hypo. В хатах загорялося світло.

— Хтось начебто гомонить на току, — промовив Казо.
Вони побігли туди. Там бовваніли дві темні постаті.
— Хто тут? — крикнув Казо.
— Ми,— почувся голос.— Я й Мірзо.
— Це ти, Ромо?
— Так.
— Стріляли ви? — запитав Hypo.
— Ми.
— Що сталося?
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Вони зійшлися докупи. Юнаки були з мисливськими рушницями. 
Ромо почав розповідати:

— Коли всі в селі полягали, ми з Мірзо лишилися біля трактора. 
Як то кажуть: «Вовк любить туманну погоду». Отож і ми вирішили 
постерегти трактор. Аж ось почав нас сон брати. Мірзо й каже: «Ході
мо до токів, розворушимося трохи». Пішли ми. Коли бачимо, з поля 
простують півдесятка людей. Ми заховалися. Дивимося, в них у руках 
рушниці, а в одного каністра така, як на гас. Ми їхній замір 
зрозуміли й залізли в яму. А коли вони підійшли, ми обоє й вистрілили. 
На жаль, не влучили в жодного, але каністру вони кинули й повтікали.

Мірзо підняв каністру й сказав:
— Так, повна гасу.
Hypo засміявся й поклав руку на плече Мірзо.
— Молодець, але як ти дізнався, що в нас у хаті гасу вже майже 

немає?
Якби не темрява, всі побачили б, що Мірзо почервонів. Розмовляю

чи, вони повернулися до села.
— Гляньте, — вигукнув Ромо й показав на двір діда Микко.
Вони подивилися й побачили: все село — старе й мале — збіглося

до трактора. В руках чоловіків виблискувала зброя.
Коли вони підійшли ближче, Севдін гукнув:
— Казо, що сталося? Що там таке?
В руках він тримав старезну кремнівку.
— Та нічого такого, дядьку Севдіне,— відповів Казо.— Бейські по

плічники зацікавилися нашим трактором та й приходили подивитися. 
Удень ніколи, бо лижуть п’яти беєві, так надумали опівночі прийти. І 
подарунок ось принесли — каністру гасу. Либонь, гадають, невігласи, 
що наш трактор на гасі працює. Бейському так бензину подайте, а як 
наш, то хай на гасі.

До Казо підійшов Філіто. В руках він тримав кинджал із срібним 
руків’ям. Хлопцеві кортіло, щоб Казо побачив його зброю. Але той не 
помітив. Очима він шукав Зозан.

Зрештою громада розійшлася. Казо, Hypo, Мірзо та Ромо лишили
ся біля трактора. Казо подав свій автомат Ромо й сказав:

— Поміняймося. Мені твою мисливську, а тобі оцю. Вона більше 
тобі пасує, ніж мені.

І вони помінялися зброєю. Тоді Hypo сказав:
— Ходи, зятю, й ми поміняймося.
Казо й Нур© пішли додому, а юнаки лишилися біля трактора. Дар

ма що місяць уже зблід, грізна зброя в їхніх руках сяяла так само ясно.

З турецької переклав 
Григорій ХАЛИМОНЕНКО



АРСЕН РАЦИФЕХЕРА

Ось уже близько півроку Рам- 
белю знов живе в невеликому селі 
в провінції Ф ’янаранцуа. Він осе
лився тут відразу після виходу з 
тюрми.

Рамбелю був засуджений у 
зв’язку з подіями 1947 року1. Те
пер, хоча його і звільнили, проте 
позбавили права виїздити за межі 
провінції. От і обрав він місцем сво
го поселення Амбухідзуки, де жив 
колись з п’ятирічного віку.

Народився Рамбелю в Антана
наріву. Шукаючи роботи, батьки 
його переїхали в Амбухідзуки, а 
звідти рушили знов на північ, ближ
че до Анцирабе, а згодом у Мана- 

кару. Там помер батько, невдовзі по тому й мати. Єдина сестра Рамбе
лю вийшла заміж і повернулася в столицю. Отже, на час арешту юнак 
був сам-самісінький.

У в’язниці Рамбелю часто згадував своє колишнє життя. Гортав у 
пам’яті безліч подій. І найсвітлішими були спогади про життя в Амбу
хідзуки. Сім років, які він там прожив, були найщасливішою порою 
його дитинства. Тому, коли настав час звільнення і йому запропонува
ли обрати місце проживання, Рамбелю без вагань назвав це село.

Йому поталанило. Щойно він приїхав, одразу ж зустрів якогось 
літнього чоловіка, який утупився в нього чіпким поглядом.

— Послухай,— сказав чоловік,— ти часом не син Разафімбелю?
— Так, а що?
— А мене ти не пам’ятаєш?
— Ні...— відповів Рамбелю.
— Я — Райнібехасіна. Твій батько брав у мене в оренду воза.
Рамбелю, звичайно, не пам’ятав цього чоловіка, але його слова

1У березні 1947 р. на Мадагаскарі відбулося повстання, що стало одним з наймо- 
гутніших антиколоніальних виступів в історії Африки. Під час придушення повстання 
загинуло близько 100 тисяч малагасійських патріотів.



Арсен Рацифехсра (нар. 1919 р.) — один з 
найвизначніших письменників, автор багатьох 
прозових творів, повість «Його гнів» перекла
дена російською мовою 1971 р.

Письменник переклав малагасійською мовою 
твори, М. Горького, М. Островського та Б. По
левого.

нагадали йому, як він разом з іншими хлопчаками бігав далеко за село, 
туди, де селяни возили рис. Хлопці поганяли биків, покрикуючи на них, 
вилазили на хури мішків з рисом.

— Здається, пригадую...— сказав Рамбелю невпевнено.
.. — Як твої батьки? Що тебе привело сюди? — розпитував Райні- 

бехасіна.
Рамбелю відчув потребу розповісти старому про все, що з ним ста

лося.
. — Он воно як,— сказав той замислено, коли Рамбелю замовк.— 

Ну, гаразд, ходімо тим часом до мене. Поживеш у нас.
Рамбелю прожив у старого кілька днів... Подружжя Райнібе про

понувало йому лишатися у них назавжди. Вони не були багаті, але 
жили непогано. І, мабуть, тому, що не мали своїх дітей, охоче допома
гали тим, хто потрапив у скруту. Старі сподобалися Рамбелю, і він 
радо погодився.

Рамбелю не помічав, як збігали дні. Він радів волі, радів новому 
життю, навіть забув, що перебуває на засланні. Усе тут було не таке, 
як в Аналялява. Навіть повітря було інакше, навіть колір неба. Інакша 
їжа. І люди інакші.

Рамбелю вставав удосвіта і повертався пізно ввечері. Цілий день 
працював на землі Райнібе, яку старому вже не під силу було оброб
ляти самому. Рамбелю працював залюбки, не з примусу і тому не від
бував утоми. Йому подобалося спілкуватися з простими людьми, давати 
їм поради, пояснювати незрозуміле. Саме про таке життя він мріяв у 
в’язниці, коли сподівався вийти живим і здоровим.

Нове життя цілком поглинуло Рамбелю, і він не помітив, як над 
його головою купчилися хмари. А коли вдарив грім, для Рамбелю він 
був геть несподіваний.

Якось після вечері Райнібехасіна покликав його у двір.
— Погані новини приніс я тобі,— сказав старий.
.— Що сталося? — спитав Рамбелю.
— Багато говорити немає сенсу,— мовив Райнібехасіна.— Одним 

словом, тобі не випадає залишатися в нас.
— Звичайно, я не можу багато вам допомагати, але...
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— Справа ire в цьому,— перебив його Райнібехасіна.— Ти робиш 
дуже багато, але, коли б ти навіть нічого не робив, це не мало б зна
чення. Я знаю, в якому ти становищі. Іншим я допомагаю, чому ж не 
допомогти синові Разафімбелю, з яким ми товаришували. Але не в цьо
му річ...

— А в чому ж?
Райнібе продовжував:
— Тижнів зо два тому до мене приходили кілька наших старих, а 

вчора сам начальник кантона викликав мене. Вони говорили зі мною 
про тебе. Кажуть, ніби ти погано впливаєш на людей, намагаєшся по
рушити мир і спокій...

— Але ж це неправда,— урвав його Рамбелю.
— Я знаю,— погодився Райнібехасіна.— Багато хто тут до тебе 

добре ставиться. Але є й такі, що згодні зі старими.
— У чому саме? — спитав Рамбелю.
— Вони примусили мене обирати,— сказав Райнібехасіна.— Або 

ти залишишся у мене, і тоді я відповідаю за все, що ти зробиш, або ж 
я повинен прогнати тебе, якщо не хочу мати клопоту. Крім того, вони 
сказали, що можуть зробити з тобою все що схочуть, і лише з поваги 
до мене не займали т«бе раніше.

Вражений, Рамбелю не міг вимовити ані слова. Тільки тепер він 
усвідомив, що ніякий він не вільний, хоча і вийшов з тюрми.

У ранніх сутінках Райнібехасіна бачив розгублене обличчя Рамбе
лю, і старому стало жаль його.

— Не журися, синку,— заспокоїв його старий.— Я допоможу тобі. 
Покладись на мене і ходімо спати, а то вже ніч надворі.

Рамбелю так і не заснув до самого ранку.
Вій картав себе за те, що передчасно радів, вийшовши з в’язниці. 

«Я наче спійманий птах. Раніше був за залізними гратами. Тепер — 
на волі, але на припоні: схочуть — відпустять мотузку, схочуть — на
тягнуть».

Обурення і гнів охопили його. «Адже це справжній терор! Сваво
ля і зловживання владою! — думав він.— За те, що я боровся проти 
цього, мене запроторили у в’язницю! А тепер виходить, що всі муки 
були марні! І марно я просидів десять років у в’язниці».

Настав ранок. Рамбелю вагався: іти працювати чи не йти? До кім
нати зайшов Райнібехасіна.

— Якщо тобі однаково,— сказав він,— піди поки що в поле. Уве
чері подумаємо як нам бути.

— Гаразд,— неохоче погодився Рамбелю.
Він пішов якось бездумно, взагалі не усвідомлюючи, що робить. 

Коли хтось звертавс5гтю нього — відповідав не до ладу.
Один з місцевих селян, Разафіманана, помітив це і заговорив до 

нього. _ *
— Здається мені,' ти дуже чимось стурбований.
Рамбелю здивовано поглянув на нього.
— Звичайно, тебе переслідують несправедливо,— провадив Раза

фіманана. \ і
— Звідки вам це відомо?
— Про тебе тільки й мови у селі,— сказав той.— Ті, що під криль

цем у начальства, радіють твоїм знегодам. Кажуть, ніби ти підбурюєш 
людей. Ти знаєш, що сам начальник кантона приїздив сюди?

— Знаю,— відповів Рамбелю.
— Він сказав, що не допустить, щоб у його кантоні баламутили
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людей і порушували спокій. Уже підготовлено рапорт про заслання те
бе в інше місце. Про тебе поширюють бридкі чутки. Людей залякують, 
щоб вони не зналися з тобою.

Рамбелю уважно вислухав Разафіманана, потім спитав:
— А що думають про це люди?
— Більшість за тебе, але...— він почухав потилицю.— люди бо

яться...
— Так,— зітхнув Рамбелю.
— Ти повинен розуміти,— вів далі Разафіманана.— Людям дуже 

важко. П і с л я  тих подій. Тепер усі бояться. Ми думали, що буде кра
ще, а вийшло на гірше.

— То невже немає нікого, хто міг би виступити й повести за со
бою народ? — тихо спитав Рамбелю.

Разафіманана безпорадно розвів руками.
Ще більше засмутився Рамбелю увечері після розмови зі старим.
— Не журися, синку, — сказав Райнібехасіна, побачивши, як той 

похнюпився.— Я, здається, знайшов вихід. Бачиш оту стару хатину 
край села, біля копиць сіна? Вона моя, і я продам її тобі...

— Та де я візьму грошей, щоб купити її?
— За це не турбуйся.— сказав старий.— Я тобі позичу. Оформимо 

купівлю-продаж законними паперами, і мені ніхто не дорікатиме за те, 
що ти в нас живеш...— Побачивши, що Рамбелю не відповідає, Райні- 
бехасіиа додав:— Мені б хотілося, щоб ти залишався у нас. Вони мені 
хіба що солі на хвіст насиплють, адже я буваю їм потрібний. Але ста
ра боїться, важко її переконати.

— Я вам дуже вдячний,— мовив Рамбелю,— однак...
Старий не став його слухати: . .
— Нема за що дякувати, я вже казав тобі. По-перше, я був дру

гом твого батька. По-друге, ти страждаєш безневинно. Як же не допо
могти? А потім треба, щоб вони не думали, ніби їм усе можна.

Райнібехасіна так захопився своїм планом, що навіть не чув запе
речень Рамбелю.

— Отже, вирішено,— сказав він.— Ходімо спати. На тому тижні 
залагодимо всі наші справи...

Сон не йшов до Рамбелю. Два дні і дві ночі розмірковував він і, 
нарешті, вирішив виїхати з Амбухідзуки, де сподівався спокійно дожи
ти свого віку.

Рамбелю залишив подружжю Райиібе прощального листа. Кілька 
слів подяки. «Однаково вони не зрозуміють, що в мене на душі»,— 
подумав він. Ще не розвиднилось, коли він рушив у напрямку до Ф’я- 
наранцуа. Він надумав податися в Антананаріву, де жила його сестра. 
У кишені насилу нашкріб двісті а р іа р іД о зв о л у  на виїзд з провінції 
Рамбелю не мав, але біль і образа підганяли його.

Вранці останнього дня проти Нового року Рамбелю дістався в Ан
тананаріву. Він був украй здорожений: довелося йти пішки, бо не стало 
на проїзд грошей. До того ж від учора він не мав ні рисочки в роті.

Але він забув про голод і втому. Радів, що нарешті добувся до 
своїх. Йому передався святковий передноворічний настрій, що панував 
навкруги. І Рамбелю бадьоро попрямував у район Амбундруна, де жи
ла його сестра.

В Антананаріву Рамбелю був лише один день, коли повертався із 
заслання. А до того не бачив столиці від дитячих літ. Тому й нелегко 1

1 Дрібна монета (5 малагасійських франків).
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була знайти будинок, що, як. йому здавалося, стояв десь у глибині 
кварталу.,

Рамбелю довго кружляв, питаючи дороги, та врешті-решт знайшов 
цей будинок.... але двері й вікна його були щільно зачинені.

— Хіба тут уже не живе письменник Ракутусон? — спитав він жін
ку, з сусіднього будинку.

— Живе,— відповіла та.— Але вони позавчора поїхали в село. Не 
знаю, чи повернуться сьогодні, чи залишаться там на Новий рік.

Рамбелю все-таки вирішив почекати. «Вони поїхали в село у спра
вах,.— заспокоював він себе,— а святкувати Новий рік, звичайно ж, по
вернуться до міста».

Минула година, друга, третя... Ніхто не з ’являвся. Рамбелю то сі
дав на східці ганку, то схоплювався, не знаючи, куди себе подіти. Тим 
часом навернулася утома, у голові наморочилося від голоду.

«Чекати чи не чекати? —* питав він себе не раз у думці.— Піти, а 
може, вони скоро приїдуть. Сидіти тут, а що, як вони не повернуться?»

Не витримавши, підвівся.
«Піду прогуляюся містом,— вирішив, він,— тим часом вони, може, 

повернуться».
Рамбелю пішов, добре запам'ятавши місце, щоб не заблукати знов. 

Віц походив по Суарану і Амбухіфіляу, обійшов навколо Ісутрі, потім 
повернув в Аналякелі К

. Спочатку з цікавістю розглядав гарні будинки, повз які проходив, 
людей, щог йіоди йому назустріч. Потім у душі заворушилися біль і об
раза. Він відчув, як його гнітить самотність. Надто серед натовпу. Це 
почуття було нестерпне, і він пішов назад, в Амбундруна. Удома все 
ще нікого не було. Геть знесилений, присів у затінку персикового де
рева.
, . Несподівано у двір зайшло двоє чоловіків.

— Ракутусон удома? — спитали вони.
. — Ні, я чекаю на нього,— відповів Рамбелю.
— Скоро він прийде?
— Не знаю,
— А ти його слуга? — спитав один з них, окинувши Рамбелю пог

лядом.— Іди краще додому, даремно чекатимеш.
.— Та й нам, мабуть, треба йти, хоча й домовилися з ним,— додав 

інший.
. Рамбелю образився, що його прийняли за слугу, але зацікавився 

розмовою цих людей і став прислухатися.
— Ходімо. Ніби ти не знаєш цього Ракутусона,— сказав один.—- 

Його можна побачити тільки там, де пахне грошима.
— А я сподівався*, що він все-таки з ’явиться,— відповів його то

вариш.
• Рамбелю не витримав.

— Вибачте, будь ласка. Ви говорите про письменника Ракутусона?
— Про нього. А ти, видно, його не дуже знаєш? А чого прийшов? 

Ти хто йому? Друг, родич? Що в тебе за справи до нього?
Вони закидали йога запитаннями, перебиваючи один одного.
Рамбелю розгубився і, не знаючи, що відповісти, сказав неправду:
— Я не знайомий з Ракутусоном. Просто їду з села і маю йому 

дещо переказати.
— Ну, коли так, тобі нема чого боятися. 1

1 Суарану, Амбухіфіляу, Аналякелі,: Ісутрі* —* квартали в Антананаріву*
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— Але по-вашому виходить, ніби Ракутусон не дуже порядна лю
дина?

Чоловіки, перезирнувшись, посміхнулися.
— Може, скажемо йому? — мовив один. — Хто зна, може, і йому 

коли доведеться мати справу з Ракутусоном.
— Ну, то кажи,— погодився інший.
— Можна сказати, що ми друзі з Ракутусоном. Проте з ним треба 

бути обережним. Ракутусона ніщо не цікавить, окрім грошей; хоч би 
до чого він доторкнувся — все має перетворитись у гроші. На решту 
йому начхати, навіть на родичів, і друзів. Якщо маєш з ним справу, 
будь обережний.

— Ось такий він, друже,—г підсумував інший.— Остерігайся Раку- 
тусона.

Чоловіки пішли, а Рамбелю стояв, не знаючи, вірити почутому 
чи ні.

«Може, мені й не варто іти до них,— міркував він.— Нащо я їм, ко
ли від мене немає ніякої вигоди... Хто поручиться, що мій зять не вчи
нить так, як оті з Амбухідзуки, і не видасть мене за гроші?»

Похнюпившись, Рамбелю поплентався з міста, де сподівався про
вести решту своїх днів.

Ішов, не бачачи дороги перед собою.
Неспокій, гнів, досада охопили його. Відчував смертельну втому... 

Зупинився, щоб оглядітися, зрозуміти, куди забрів. В очах раптом по
темніло, ноги підломилися. Простяг руку, гарячково намагаючись схо
питися за що-небудь. Наштовхнувся на цегляну огорожу, але втрима
тись не зміг. Заточився й упав...

Помалу прийшов до тями. Збагнув, що лежить у незнайомому 
місці.

Насилу розплющив очі, але нічого не побачив. Лише темні кола' ме
рехтіли в темряві. Спробував підвестися, але тіло було як вата, не зміг 
навіть пальцем поворухнути. І знову склепив повіки.

Здалеку долинули веселі голоси. Люди вітали одне одного. Чулося: 
«З  Новим роком, з новим щастям!»

Рамбелю сяйнуло в голові: «Адже сьогодні настає Новий рік! А що 
мені, власне, той Новий рік?»:

Усі радіють, веселяться. А він сам. Нікому не потрібен. Хоч і ви
йшов з в’язниці, та повноправною людиною не став. Він заплющив очі 
і зціпив зуби.

Шум і веселий гомін ближчав. Нарешті, хтось промовив зовсім 
близько:

— Гляньте на цього йолопа! Люди святкують Новий рік і розва
жаються, а цей п’янюга уже валяється!

Серце Рамбелю стислося, і він знов знепритомнів.

З  малагасійської переклала 
Оксана ВІТТЕ та Людмила'КАРТАШОВА
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Л ТТТ  Щодня пополудні хрещена Фрай лягала спочи- 
V I I  ти на низенькій канапці у вітальні, і Рут 

виходила сама на прогулянку. їй подобалися 
тутешні краєвиди — зовсім не схожі на ті, що вдома. Там поля були 
рівні,, а навесні або взимку ще й безбарвні, залиті водою або покриті 
льодом. Дерев там було мало, кущики живоплоту миршаві й ріденькі, 
а небо висіло не тільки вгорі, а й з усіх боків, ніби величезне похмуре 
склепіння.

Тут усе мало свої обриси, а яке розмаїття пагорбів і ярів, високий 
гребінь гори і глухі ліси, живоплоти високі, на зарослих зеленою тра
вою крутих насипах, і коли підійдеш до прогалини чи хвіртки, то очам 
відкриваються поля буйного жнива та пасовища, а на дальших схи
лах — букові ліси і сині гори на обрії.

Був червень, стояла спека. Проте листя на деревах було свіже, 
зелене, цвіла конюшина.

На живоплотах видніли квіти ломиноса, звисали білі дзвіночки 
берізки, на полях рясніли стокротки й ромашки. Щодня Рут збирала 
оберемки різних квітів — білих, рожево-бузкових, ясно-жовтих. Вона 
приносила їх додому і любовно ставила в глечики й вази, та ніяк не 
могла звикнути до того, що наступного ранку знаходила їх зів’ялими, 
бо їм чогось бракувало для життя.

Та все ж вона збирала їх, видряпувалася на кручі за білим сухо
цвітом та братками, чіплялася спідницею за колючки, а іноді, осту
пившись, падала в сухий рів, непомітний під травою. Вона гуляла 
й гуляла, небо над нею було волошкове і все таке дивовижне, таке не
звичайне; ніколи ще не почувала вона себе такою щасливою, але десь 
у глибині душі таївся ніби неспокій, якесь очікування. їй сповнилося 
дев’ятнадцять, вона була вільна і знову й знову згадувала, що батько 
одружився з Елен і вже не самотній, уже не обплутуватиме свою дочку 
путами, які називав любов’ю. Звісно, то й була своєрідна любов, проте 
недобра. Рут навіть не уявляла, що зробила б, як звільнилася б, ко
ли б він не одружився з Елен,— адже вона не була ні винахідливою, 
ні хороброю.

Та все обійшлося, все позаду. Вона ходила полями, берегом річки, 
лежала в низенькій висохлій траві на горі, слухаючи спів жайворонків 
у небі, і почувала себе незалежною, сповненою надій.

Якщо пополудні пекло сонце, вона йшла до лісу і там почувала 
себе якимось морським створінням, що хлюпочеться у водянисто-зеле
ному світлі.

Тієї п’ятниці, побачивши Бена на просіці, Рут збагнула, що це 
той самий хлопець, який дивився на неї минулої неділі, коли вона ви-

Закінчення. Початок див. «Всесвіт» № 11, 1979.
Ілюстрації Миколи Коваленка
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ходила з церкви. Його обличчя Рут добре запам’ятала, сама не знала 
чому.

Він сидів на землі, і біля нього лежала відкрита торбина із сні
данком. Почувши її кроки, він озирнувся.

Тепер вона найвиразніше пам’ятала саме той його погляд. Коли 
згадувала Бена в інших місцях, в інші часи, навіть тоді, коли вони 
були вже разом, то не могла пригадати його обличчя. Прокидалася 
серед ночі й у розпачі знов і знов намагалась пригадати його риси, та 
вони розпливалися перед її зором, такі рідні і все ж забуті.

Але того погляду вона не забуде ніколи.
Згодом Рут ніколи не дивувалася, що так сталось. їй було лише 

дев’ятнадцять, і доти вона майже не знала чоловіків, крім батькових 
приятелів та родичів, бо всіх інших батько віднаджував, убачаючи 
в них загрозу для себе. А тепер вона почувала себе незвично вільною, 
вперше у житті належала сама собі. І зустрівши Бена, одразу й поко
хала його. Рут була вдячна, що покохала саме його, адже, очікуючи 
кохання, вона могла зустріти когось іншого і стати нещасною, бо не 
змогла б захистити себе від цього.

А от Бенова любов до неї завжди її вражала. Він покохав її теж 
одразу, хоча й був старший, двадцятисемирічний молодик, і цілком 
незалежний, і, мабуть, йому зустрічалися й інші дівчата, а Рут ніколи 
не була високої думки про свою вроду. Колись батько сказав їй: «Тобі 
ніколи не стати красунею»,— і вона повірила. Коли ж розповіла про 
це Бенові, то він сказав, що досі не траплялася йому дівчина, з якою б 
він захотів спізнатися ближче.

— Ти чекав?
Атож. У таких справах краще не поспішати.

їхню першу розмову Рут пам’ятала чудово, бо знову й знову від
творювала її в пам’яті — і того вечора в домі у хрещеної Фрай, і ще 
не раз наступними днями, — це було як вірш, вивчений у дитинстві. 
Наче й зараз вона чула їхні голоси і вдихала пахощі лісу, що оточу
вав їх.

— Ви хрещениця міс Фрай? — І одразу всміхнувся, побачивши її 
трохи зляканий погляд.— Таж тут усі про все знають — чого ви дивує
тесь?

«Справді? — хотіла б сказати вона. — А от я вас не знаю».
Але не сказала нічого.
— Ви назавжди сюди приїхали?

Ні, ненадовго, а проте, ще не знаю. Можливо, до осені. Не
знаю.

— Міс Фрай добра, порядна жінка.
Якби це сказав хтось інший, воно прозвучало б дивно, тільки не 

у Бена— така була його манера висловлюватись, і Рут від самого 
початку звикла до неї. І сказав він правду — хрещена Фрай таки була 
жінка порядна й добра.

Бен завжди говорив те, що думав або відчував, він не був двули
ким, а оскільки вона ще не знала, як поводяться чоловіки з жінками, 
др яких лестощів та обману вдаються, то одразу й повірила в його 
щирість, коли він сказав: «Сподіваюся, ви залишитесь тут». Хоча зго
дом прямота Бена не раз лякала її й насторожувала. Інших це уже 
не вражало, вони звикли вислуховувати від Бена те, чого не сказав би 
ніхто, крім нього.

Несподівано для самої себе Рут відчула себе з ним легко-легко
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і розповіла йому про батька й Елен, про свій дім, про те, як їй тут 
подобається, де вона буває, і Бен слухав її дуже уважно.

Згадуючи це, вона думала: ось так тихо сидів він того першого 
разу і так само сидів увечері напередодні смерті, ніби забувши про 
свою звичайну непосидючість. І ці дві події утворили початок і кінець 
маленького замкнутого кола, в якому, проте, як здавалося Рут, минуло 
все її життя.

Бен підвівся тоді і пішов працювати далі, а вона й собі рушила 
вгору поміж буками, думаючи про те, що він сказав, як дивився на 
неї. А коли вже вийшла на осяяну сонцем стежку, то зупинилася, зга
давши, що він не спитав, як її звуть, а його ім’я вона знала. їй навіть 
захотілося повернутись і сказати йому.

Наближалася середина літа. Дні довшали, розмотуючись, мов пре
гарні нитки золотого прядива. Старенька Фрай спостерігала за хреще
ницею, бачила, як та змінилась, та нічого не говорила. Аж поки якось 
у неділю Бен прийшов до них додому — на той час він уже знав її 
ім’я — і запросив Рут на прогулянку до Кантлоу-Хілла. Ось тоді усе 
й вирішилось, і вона анітрохи не здивувалася, тільки повніше відчула, 
як усе-таки добре жити на світі.

Кантлоу-Хілл. Туди було близько шістьох миль, але Рут чудово 
ходила пішки.

— Це тут,— мовив Бен і показав на маленьку кам’яну церкву на 
самій горі, що ховалася серед розлогих каштанів, які відкидали густу 
тінь. Вони зійшли на порослий густою низенькою травою пагорб, де 
паслися вівці, що кинулись перед ними врозтіч, сполохано бекаючи.

Повітря було сухе й пахло сіном, а вгорі мерехтіло від спеки.
Протягом наступних трьох тижнів вона щодня зустрічалася з Бе

ном, та саме ця перша прогулянка до Кантлоу-Хілла знов і знов зри
нала в її пам’яті.

Рут раз у раз поглядала на нього, і їй уже здавалося, що от-от 
він зникне. Коли ж опускала очі й дивилася в далеч з гори, де лежали 
поля й ліси і де простяглася рівна, жовтаво-сіра стрічка дороги, а за 
нею мерехтіло в золотому сонячному сяйві село, то їй здавалося, 
що все якось аж погарнішало, осяяне її щастям...

Бен повів її до церкви, там було холодно, мов у льоху, і мерех
тіло якесь дивне матове світло. Церква була невеличка й проста. Бен 
показував їй тварин і пташок, вирізьблених на капітелях колон, а та
кож образи богоматері і святого немовляти над вівтарем, що міни
лися синіми й золотистими барвами. Лави були із світлого дерева, 
але не було ні вітражів, ні гаптованих завіс, ні подушечок для молін
ня. Тому можна було добре розгледіти арки, колони й склепіння, а в 
рамі вхідних дверей — зелений краєвид і стрічку яскравого синього 
неба.

Десь далеко забекали вівці, а на цвинтарі защебетали дрозди та 
горлиці.

Сидячи в холодку, на траві між могилами, вони їли яйця та сир 
із хлібом, і Рут заплющила очі й мовчки помолилася, щоб так трива
ло вічко.

Тепле вечірнє повітря було напоєне всіма пахощами дня, небо не 
темніло, а навпаки — світлішало, дерева й гори відкидали довгі: тіні,
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і кожен звук тріпотів окремо, мов цятка повітря на мильній буль
башці.

Лісом вони спустилися до струмка і там збирали водяну хрінницю, 
і толочили ногами чебрець. В неглибокому струмочку дзюркотіла по 
сріблястих камінцях вода — прозора, наче кришталь. Рут нахилилася, 
занурила у воду руки, і вони аж засвітилися, коли вода задзюркотіла 
між пальцями. Рут помацала холодні стеблинки водоростів.

Світло стало зеленавим, а вечірній легіт шумів у верхів’ях дерев, 
наче хвилі далекого моря.

— От і гаразд,— сказала хрещена Фрай, коли Рут повернулась 
додому.

І, простигши руку, старенька притягла хрещеницю до свого крісла 
і зазирнула їй у вічі: вона чудово все зрозуміла.

.  п п  Спершу Рут побачила цього чоловіка у вік- 
у  І І І но. Вона прокинулася з півгодини тому, а може,
Y ААА й раніше, вмилася, одяглася, проте не бралася 

нічого робити, стояла собі біля вікна й дивилася, нічого не думаючи, 
не відчуваючи, ще одурманена нічними кошмарами. Дощ уже пере
став, але небо було ще сіре...

Тс був обшарпаний дід, що штовхав поперед себе тачку з погну
тим колесом. Він з ’їхав з дороги і звернув до її будинку. Рут бу
ла подумала, що це хтось хоче її провідати і, прикриваючись турбо
тою, щось випитати про її стан. Вона одсахнулася од вікна.

Та той чоловік був не з тутешніх, вона ніколи раніше його не ба
чила. Коли він під’їхав ближче, Рут помітила, що у візку щось є, при
крите подертим мішком чи якоюсь ганчіркою. Це, мабуть, один з тих 
мандрівних торговців, що продають горщики, сковороди та щітки. їй 
нічого не треба, зараз вона відчинить вікно і скаже йому, 'щоб ' ішов 
собі. Та в неї не стало сили навіть на таку дрібницю, і незнайомець 
заїхав на подвір’я, поставив тачку біля воріт і спроквола пошканди
бав стежкою до чорного ходу. Ну й нехай, постоїть, постоїть та й піде, 
треба лиш почекати.

Та коли він удруге чи втретє постукав, Рут спустилася. Раптом їй 
страшенно закортіло хоч на хвилину побачити людське обличчя. Джо 
не прийшов сьогодні.

Насправді незнайомець був не такий старий, але обшарпаний і 
брудний, з виснаженим обличчям, з натрудженими руками й ногами. 
«Мабуть, він не знає, ні хто я така, ні про Бена»,— подумала Рут. Та ні, 
мусить знати, усі мусять знати — невже є в світі хоч одна людина, яка 
б не знала?

Тільки-но вона відчинила двері, як старий звично заторохтів слова, 
які повторював за день десятки разів:

— Старий одяг, черевики, горщики, сковороди, тарілки, вази, го
динники, будильники — цілі й поламані, срібло, монети, медалі, ножі, 
ножиці, прикраси, праски, щипці для вугілля, ковдри, мідні речі...

— Як, усе це?..
— Будь-що з цього, будь-що...
— І оце стільки речей ви возите на своїй тачці?
Старий скинув кашкета і зразу ж його надів, та Рут устигла роз

гледіти, що волосся в нього росте кущиками і голова вкрита лисин
ками— мов коростява шкура якоїсь тварини.



СЬЮЗЕН ХІЛЛ. Напровесні 85

-г- Продавайте, молода пані, все, що у вас є продати: старий одяг, 
черевики, горщики, сковороди...

— Ні, — одразу сказала вона, бо продавати їй було нічого, а якби 
й було, то навіщо?

Але той не замовк і торохтів, наче заведений, аж поки знову не 
назвав усі речі, які купує.

Рут дивилася повз нього на сад, на розмоклу від дощу землю, на 
стежку, вкриту червоною липучою глиною. Віслюк Валаам стояв біля 
огорожі, голова в нього звисала, ніби на зламаній шиї. Так само щойно 
стояла біля вікна Рут.

— Мені немає чого продати.
— Я дам добрі гроші за ваші старі речі.
— У мене нічого нема на продаж.
Він повернувся, щоб піти,— видно, подумав, що нема чого мар

нувати час на цю дівчину, яка недавно одружилась і тільки починає 
заводити господарство. Це у старих завжди щось є продати, у старих 
або в дуже бідних.

І раптом у неї сяйнула несподівана думка. О ні, вона має що про
дати, і, можливо, це допоможе їй забути про все, почати нове життя.

— Зачекайте!
Старий зупинився і глянув на неї через плече.
— Чи не могли б ви... чи не могли б ви прийти ще раз., піз

ніше?
— Пополудні?
— Гаразд, пополудні. Тоді я вам продам деякі речі... багато всяких 

речей...
Старий нічого не відповів,, і Рут знову гукнула його, коли він пі

дійшов уже до воріт.
— То ви зайдете? Будь ласка, прийдіть ще раз...
Bin поправив кашкета, кивнув головою і взявся за тачку. Знору 

почало .мрячити. і : і
Несподівана думка заполонила Рут, мов напад божевілля, хоті

лося будь-що зробити це, а часу було обмаль. Зате, коли все буде 
позаду, коли прийде цей чоловік і все забере — тоді, о годі...

Але вона мусить підготуватися. Негайно. Почне з другого по
верху.

Спершу вона навмання повитягала шухляди, порозкривала шафи, 
наполовину спорожнила їх і поскидала речі на підлогу й на ліжко. 
Але потім зрозуміла, що треба це робити до ладу, інакше вона не за
кінчить ніколи. Пішла до комори і знайшла там кілька старих мішків 
з-під зерна. Вони були трохи вологі й пахли мишами, але на це зго
дяться. У ті мішки вона й стала пхати все, що потрапляло під руку: 
піджаки, сорочки, черевики, штани, джемпери, все підряд, а коли впо
ралася з одягом, то спустилася вниз — там ще було хтозна-скільки 
всього, вона й не уявляла, що в Бена так багато всяких речей. І в мі
шок полетіли інструменти, книжки, люльки, ключі, усе, що знайшлося 
в письмовому столі, Рут не давала собі жодної секунди на роздуми. 
Лишила собі тільки одну чи дві речі — рожевий кварц, збільшувальне 
скло, шкіряний пояс зі срібною пряжкою і кишенькового годинника — 
це вона хотіла подарувати Джо.

Був ще перстень з печаткою, якого Бен ніколи не носив, але часто 
його розглядав, він дістався йому від діда. Оцей перстень вона й за
лишить собі, а більше нічого, анічогісінько.

Спальня цілком змінилася, одразу було видно, що належить вона
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одній людині. Тільки ліжко було двоспальне. І Рут захотілося позбу
тись і його. Може, той старий з тачкою має якогось знайомого, що 
забере в неї ліжко, а як ні ■— вона віддасть його комусь іншому.

То було старе металеве ліжко, високе й широке. Як і багато інших 
меблів у їхньому домі, воно належало хрещеній Фрай. У маленькій 
кімнаті стоїть невеличке ліжко, от на ньому вона й спатиме. Якби 
стало сили, то одразу переставила б його сюди, щоб нічого не лиши
лося ні від Бена, ні від колишнього життя, ніяких спогадів. їй буде 
куди краще спати на вузькому ліжку, де немає місця для зайвої ковд
ри або подушки, яку вона могла б спросоння обняти за звичкою.

Дверці великої шафи були розчинені навстіж. Рут зазирнула все
редину, простягла руку, та відчула лише порожнечу і гладеньку круглу 
поперечину, на якій раніше висів Бенів одяг.

Мішки були важкі і, коли вона тягла їх наниз, важко гупали по 
сходах. Рут поставила їх у кухні біля самих дверей і сіла дожидати 
чоловіка з тачкою. Ні про що інше вона вже не могла думати, годі 
було уявити майбутнє, не покінчивши з цим.
* • її зовсім не обходило, що подумають про це інші: Бенові батьки, 

люди в селі чь навіть сам Бен. Рут думала тільки про себе, до того ж 
ці речі належать їй, і вона може робити з ними все, що захоче, а нащо 
вони їй? Так найкраще. Можна було б, звісно, пороздавати їх чолові
кам із села, але потім довелося б бачити на них те, що належало 
Бенові, що було на його тілі, а цього вона не знесла б.

Час минав, і вранішня мряка перетворилася на густий туман, що 
Стелився по садку, вигону, огортав будинок, і Рут уже нічого не бачила, 
нічого не чула знадвору, проте байдуже— адже вона сама відгоро
дилася від людей, від життя, і так їй було краще. Та й люди її уни
кали, бо вона нагадувала їм про смерть, а про це нікому не хочеть
ся думати.

Було вже близько п!ятої, і серце її шалено калатало — а що 
як не прийде? Рут ходила з кімнати в кімнату, виглядала то в одне вік
но, то в друге і благала, щоб він прийшов, бо інакше як вона житиме 
з цими мішками, скинутими на купу біля дверей? Вони нагадували їй 
мерців, що очікують похорону. Вона нізащо не зможе їх розв’язати, 
повиймати все й поскладати назад, їй страшно було навіть подумати, 
що доведеться знову торкатися їх.

Пригадалися діти, яких вона зустріла в лісі. Ну що ж, вона зро
бить так само, якось дотягне мішки до луки або гайка і закопає їх 
там. Або розкладе у садку багаття і спалить їх.

Та коли почало смеркатися, і туман став ще густішим, Рут почула 
торохтіння погнутого колеса. Тачка тепер була порожня.

Він нахилився над мішком, розв’язав шворку, якою вона абияк 
зав’язала його, і вже збирався повикладати речі на підлогу в кухні,

— Не треба!
Рут у нестямі схопила старого за руку, бо не хотіла, не могла 

знову дивитись на все це.
— Заберіть їх. Я хочу, щоб ви забрали їх геть.
— Мені ж треба... Я ж мушу подивитися, що там, чи воно годить

ся на щось...
— Ні... Я не хочу, щоб ви розв’язували мішок.

. Він випростався і пильно глянув на неї.



СЬЮЗЕН ХІЛЛ. Напровесні 87

— Там одяг... чоловічий одяг... А ще всякий інструмент... То все 
добрі речі...

— Ви кажете...
— Мені байдуже, скільки ви заплатите. Тільки заберіть їх, будь 

ласка, заберіть скоріше.
І подумала: «Однаково він про все дізнається, йому розкажуть, 

і піде чутка селом».
Старий мовчки поскладав мішки на тачку, накрив їх брезентом 

і подав Рут гроші. Вона й не глянула ні на них, ні на нього, зачинила 
двері й увійшла в дім, а там сховалася в кутку кімнати, щоб не ба
чити навантаженої тачки. Лише чула, як стукотить колесо та відда
ляються в тумані кроки старого.

Вона вся тремтіла, чи то від полегкості, чи від утоми, а може й від 
сорому...

В кімнаті стало зовсім темно. Минуло чимало часу, поки вона роз
тулила долоню і глянула на гроші. Там лежало кілька монет. Вона 
навіть не порахувала їх, вони здалися їй огидними, мов тридцять іуди
них срібняків. їй треба позбутися цих грошей, як позбулася вона всіх 
Бенових речей — і то негайно.

Рут вибігла з дому і поринула в мокрий туман. Пробігла через 
садок, перелізла через тин на луку і бігла й бігла, спотикаючись об 
купини, забризкавшись по коліна в грязюку. Вона задихалася, в гру
дях пекло. Продиралася крізь кущі, папороть і переплутані гілки й ко
ріння, що рвали їй одежу, добігла до гайка, спіткнулася там і впала, 
поранивши руку, а потім знову піднялася й побігла, вся в крові, обліп
лена мокрим листям. Нічого перед собою не бачачи, навпомацки зі
йшла на пагорб і шпурнула гроші. От вона й очистилась, адже вики
нула гроші, навіть не порахувавши їх. Але тільки-но відчинивши двері 
будинку, Рут зрозуміла, як тяжко завинила вона перед Беном — цього 
ніколи їй не спокутувати. І вона впала навколішки і, ридаючи, благала 
прощення.

Здавалося, дощам і- туманам ніколи не бу- 
I  / С  де кінця, а великий піст триватиме вічно.

Та коли другого дня після продажу Бенових ре
чей Рут прокинулася рано-вранці, кімната була залита сонячним світ
лом. Вона підійшла до вікна і подивилась на позолочений зелений 
краєвид, на весну. Був кінець квітня, великодня субота, і Рут зрозу
міла, що прощення прийшло.

Вона спокійно поглянула на спорожнілі шухляди та полиці в ша
фах, усе позачиняла, потім одяглася й розчахнула вікна в усіх кімна
тах, хоча було ще досить холодно...

У коморі знайшла маленьку хлібину, загорнену в білий рушник, 
яку, мабуть, лишив їй Джо, і, хоч вона вже зачерствіла, Рут відрізала 
скибку, намастила маслом і з ’їла, а потім пішла випустити курей та 
забрати яйця.

Сьогодні навіть яйця здавалися іншими, не безбарвними і важки
ми, мов каменюки. Рут розбила двоє і розмішала їх з маслом до зо
лотаво-жовтої маси, що приємно сяяла на сковорідці. Давно вже їй 
не було так смачно. Вона ніби зробила собі подарунок і зрозуміла, 
що треба прийняти його з радістю, не тільки заради себе, а й заради 
Бена. Саме цього він чекав від неї. Усе навколо сьогодні здавалося їй 
подарунком.

Близько восьмої години прийшов Джо. Він теж ніби змінився.
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Зачесаний, чистий, як умита дитина, він ступав легко й весело. Піді
йшовши до неї, подивився їй у вічі і всміхнувся. Отже, він даремно 
боявся...

— Завтра...— почав був Джо.
— Знаю, Великдень... А я мало не забула, Джо, ти уявляєш?..
Адже Великдень — це велике свято. Вона згадала, що торік він

був значно раніше, в березні, коли ще стояла зима.
— Треба буде піти на могилу,— сказав Джо,— або я сам піду, 

як ти не хочеш. Мені це буде приємно, а тобі, може, й ні. Та хтось не
одмінно має піти.

Він озирнувся довкола, глянув на небо поверх дерев.
— Сьогодні чудова погода — якраз для цього. Не завжди перед 

Великоднем випадає такий погожий день.
У великодню суботу люди збирали в лісі та по берегах струмка 

квіти й мох і приносили все це на кладовище, щоб прикрасити могили. 
Годинами викладали на дерні візерунки з квітів, працювали до вечо
ра, а іноді й при світлі ліхтарів, щоб назавтра, на Великдень, покій
ники могли воскреснути серед свіжих квітів.

— Я зрозумію, якщо ти не захочеш піти.
— Ні, що ти. Звісно, піду.
Адже це вперше вона могла щось зробити для Бена. 1 їй приємно 

буде ходити з Джо по навколишніх лісах, наповнюючи кошики мохом 
та весняними квітами.

— Ні, ні, ми підемо разом.
Джо спохмурнів і відвів погляд.
— А як інші? — запитала Рут.
Він знизав плечима.
— Може, Еліс піде?
Він заперечливо похитав головою.
Цей день сяяв двома кольорами — зеленим і золотим, а небо, зда

валося, увібрало в себе все сяйво сонця та жовтих квітів, що вкрили 
поля, луки й узлісся.

Рут і Джо зупинилися на мить посеред поля й озирнулися навкру
ги. Усе потопало в розмаїтті зеленого, ніби хтось накинув ажурне по
кривало на віти дерев, де розпукувалися перші бруньки. «Ніколи в 
житті не бачила я стільки відтінків зеленого,— подумала Рут.— Тут 
тобі і смарагдова облямівка модрини навколо букових лісів, і жовтава 
зелень тополь, і попелясто-зелене листя верби, і світлий, вівсяно-олив
ковий колір молодої пшениці. У затінку берегів трава була темна, як 
мох, а на пагорбах, під сонцем,— світла, мов липовий цвіт. А коли 
вони увійшли до лісу, то й повітря здалося їм прозоро-зеленим, ніби 
вода в ставку, а під ногами зеленіли гладенькі гострячки пролісків.

Вони йшли буковим лісом, спускаючись до струмка, і проминули 
те місие, де Рут уперше розмовляла з Беном,— вона одразу впізнала 
його, та не спинилась, не стривожилася, на душі було спокійно.

У цей самий струмок — правда, вода в ньому сьогодні бігла швид
ш е— вони заглядали з Беном, милуючись, як миготять їхні віддзерка
лені обличчя в проточній воді. Джо став збирати білий торфяний мох 
і вистилати ним кошики. Мох був густий, пружний, мов дитячі кучері, 
і приємно пахнув вологою. Вони рвали його з землею, щоб він завчас
но не зів’яв і добре вкладався на могилі. Робили все це вони спокійно 
й радісно, ходили схилом обережно, щоб не спіткнутися, і все ж таки 
Рут послизнулася й замочила ноги в крижаній воді струмка. Та дарма, 
ніщо не могло зіпсувати цей день. То там, то там зелена в а р в а  лісу
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ставала темнішою, проте листя буків було ще зовсім світле, воно зазе
леніє лиш на початку травня. Все навкруги просвічувалося сонцем, 
воно золотило їхні руки й обличчя, торкалося камінців на дні струмка, 
і тоді вони здавалися прозорими овалами або бризкали пучками про
менів. Тепер можна іти й по квіти.

— Глянь, яке все жовте,— сміючись, сказав Джо.— Так ніби ми 
знайшли на дні моря цілий скарб золотих монет.

Навколо жовтів блідий первоцвіт і трохи темніші баранчики, чи
стотіл та пишна болотяна калюжниця, розпускалися пізні квіти лісових 
нарцисів і яскраві, мов золоті медальйони, кульбаби. Може, це й бур’ян, 
але який же гарний буде він на могилі!

У цьому золотаво-жовтому морі губилися білі та світло-бузкові кві
ти рясту, анемони, барвінок і листя щавлю, помережане рожевими 
прожилками.

Вони пішли додому, щоб поскладати квіти в холодну комо
ру, а потім знову вирушили по сині проліски і назбирали їх стіль
ки, що аж розсипали по дорозі, лишаючи за собою на стежці сизу
вато-синій слід. Руки в Рут були брудні і слизькі від липких стебел, 
вона занурила обличчя в квіти, вдихала запах весни і відчувала, що 
в гелеві паморочиться. Потім звела погляд на Джо, обличчя в нього 
пашіло від сонця, і вперше їй здалося, що вони чимось схожі з Беном, 
якимсь невловним виразом очей та уст. Це її анітрохи не здивувало, 
навпаки, вона зраділа і тепер ще дужче любила Д ж о— адже він схо
жий на Бена і разом з тим .несхожий, однієї крові зі своїм братом, але 
зовсім інша людина.

Піднімаючись на пагорб до церкви, Рут побачила, що на цвинтарі 
вже багато людей. Нахилившись або ставши навколішки, вони при
крашали могили, і на якусь мить їй захотілося повернути назад і втек
ти, бо вони ж дивитимуться на неї чи навіть заговорять, і їй доведеть
ся дізнатися, що вони думають про неї або про Бена, вони вторгнуться 
до її світу.

Була сьома година вечора, старі могильні плити відкидали на 
траву тіні.

Коли увійшли в браму, Джо підступив ближче до Рут, прагнучи 
її захистити. Він розумів, як їй зараз тяжко, а може, й сам потре
бував її допомоги. Люди, зачувши кроки, оберталися, та потім знову 
нахилялися над своєю роботою. Ніхто не розглядав її. Отже, все так 
само. Вони ставляться до неї з підозрою, та це й зрозуміло, бо за остан
ній час наслухались про неї безліч байок. Можливо, їм уже відомо 
й те, як учора вона продала Бенові речі. Рут високо піднесла голову.

Та спершу вони підійшли не до Бенової могили. Біля самої па
перті, під простою буро-жовтою плитою спочивала хрещена Фрай — 
це їй Рут принесла її улюблені голубі, білі та світло-рожеві квіти. 
У садку старенької завжди було рясно: у січні — пролісків, а у квітні 
й травні — незабудок, що росли у затінку кущів лаванди.

Джо мостив мох, утрамбовуючи його в землю, а Рут виклала 
хрест із квітів, безладно змішавши їх, бо саме так любила хрещена 
Фрай, вона ніколи не розділяла квітів і не садила їх рівними рядоч
ками.

В самий розпал роботи Рут почула за собою кроки, і тінь упала 
на покриту мохом могилу. Вона озирнулася.
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— О, Рут, я не думала, що ти цього року прийдеш. Я хотіла це 
зробити за тебе.

То була міс Клара, сусідка хрещеної Фрай, вони приятелювали 
понад тридцять років. Маленька, висхла жінка з покрученими від рев
матизму руками й ногами. Та все ж вона прийшла з кошиком голубих 
квітів і збиралася стати навколішки й прикрасити могилу, не думаючи, 
що ноги можуть задерев’яніти і вона навряд чи додибає додому.

— Я з радістю все тут зроблю. А ти...
Джо стурбовано глянув на Рут. Та вона була спокійна і сама ска

зала:
— Потім ми підемо на могилу до Бена і прикрасимо її жовтими 

квітами.
Міс Клара. Рут і забула про неї; якщо вона й була на похороні 

Бена, то Рут її не помітила. Ця старенька жінка не з тих, хто втру
чається і пліткує. Рут раптом збагнула, що після смерті хрещеної 
Фрай міс Клара лишилася зовсім самотня, і відчула докори сумління, 
що досі її не провідала, не поговорила з нею. Бо ж замкнулася — 
спершу у затишному лоні щастя з Беном, а потім— у холодній шкара
лупі горя. І ні про кого не згадувала, ні про кого не думала.
' — Хочете, ми викладемо ваші квіти? — спитала Рут, бо міс Клара
стояла і схвильовано дивилась на те, що вони вже зробили,— мабуть, 
не хотіла повертатися додому, не вшанувавши пам’яті покійної по
други.

— Джо...
Він одразу підвівся й узяв у міс Клари кошика.
— Земля холодна й волога,— сказала Рут.— Вам не слід ставати 

навколішки. Та якщо ви покажете Джо, як вам хочеться викласти 
квітй...

Очі міс Клари засвітилися вдячністю.
— Я прийду, Рут, як тільки тут закінчу,— сказав Джо.— Зачекай 

мене.
— Звичайно.
Рут узяла кошик з мохом та золотаво-жовтими квітами і, обійшов

ши церкву, сама почала прикрашати Бенову могилу. Тут було темніше, 
сонце вже сховалося за дзвіницею. Дерен на свіжій могилі був холод
ний, а мох на дотик нагадував водорості. І вона подумала про того 
страдника, якого в сутінках зняли з жахливого хреста, поклали у 
гробницю й завалили вхід важким каменем. Уявила, як там було по
рожньо й лунко, мов у печері, уявила безкровне, загорнуте в саван 
неживе тіло і відчула ту саму розгубленість, страх і розпач,’ які охо
пили людей, що бачили ту жахливу страту.

— О, Бене,— прошепотіла вона і поклала руку на могилу, туди, 
де ще не встигла покласти мох. Але була спокійна і вже не намага
лася уявити, що там, під землею.

Сутеніло, і квіти вже не здавалися такими яскравими, як тоді, 
коли Рут зірвала їх, і якими вони знову будуть завтра, під першими 
променями сонця. Хрест вона виклала густо, кожна квіточка приляга
ла до іншої, гострі пелюстки нарцисів торкалися до круглих квіточок 
жовтцю, а між ними — первоцвіт.

Тим часом ужё зовсім споночіло, і коли прийшов ДжЬ, могила 
була вбрана. Спина й ноги в Рут затерпли. Вона передала кошика 
Джо. 1

— Зроби й ти що-небудь.
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І підвелася, розтираючи шию й плечі. У повітрі пахло вологими 
квітами. • »

— Міс Клара пішла додому. Вона просила переказати тобі...— 
Він завагався.

— Що?
— Вона сказала: «Я не забула її. Я щодня про неї думаю».
Дехто приніс на цвинтар ліхтарі, і то там, то там на траві мерех

тіли кружальця світла. Рут спіймала на собі чийсь погляд, що одразу 
ковзнув убік. Але ніхто не озвався. Джо, сидячи навпочіпки, випростав
ся на хвилину і сказав:

— Уявляєш, як це буде завтра?
«Атож,— думала Рут,— завтра засяє сонце, і квіти на могилах зда

ватимуться шатами воскреслих. Але якщо він і воскресне, де я його 
знайду? Я к  я  його в п ізн а ю ?»

Вона втомилась і тілом, і душею, хотілося лягти отут, біля могили, 
і заснути, йк сплять під землею усі ці чоловіки та жінки, дочекатися 
завтрашнього ранку, дочекатися нового життя.

— Джо...
— То що, ходімо? Здається, все зроблено, як ти думаєш?
— Так, усе зроблено.
Порожні кошики були легкі, мов пір’їнки, Джо почепив обидва на 

руку і йшов, погойдуючи ними. Люди на цвинтарі ще були, вони зби
ралися групками біля стежки і гомоніли між собою, та, побачивши Рут 
і Джо, замовкали. Може, зони вже ніколи не зведуть на неї очей, не 
озвуться й словом? Ну що ж, вона витримає, їх не можна за це осуд
жувати.

Вони помітили, що одразу за брамою хтось стоїть на стежці. Джо 
завмер, але Рут ішла, не спиняючись. Вона вже бачила обличчя того 
чоловіка і знов, як і тоді, з міс Кларою, гостро відчула чуже страждан
ня, і знову їй стало соромно за свою нечулість, за байдужість до інших.

Артур Брайс здавався старим і змученим, покалічена рука безсило 
звисала. Рут бачила, що він не знає, як заговорити, з чого почати.

Ось і Джо підійшов до неї.
— Я вже йду, — сказав він. — Скоро буду вдома.
— Та нічого. — Батько похитав головою і переступив з ноги на но

гу. — Я знав, що ти тут, і не турбувався.
Авжеж, ніхто з них ніколи не турбувався, Джо не раз казав їй про 

це: «Вони мене просто не помічають. їм байдуже, що я роблю».
А чи справді це так? Звідки їй знати, що почуває Артур Брайс піс

ля смерті старшого сина і як ставиться до молодшого, який цурається 
родини. Він ніколи не висловлював уголос своїх думок, не виявляв сво
їх почуттів, бо соромився, а може, й сам до кінця не усвідомлював їх. 
Рут подумала, що ніколи не знала його, навіть не намагалася зрозуміти, 
а він же Бенів батько, без нього не було б і Бена. Проте він завжди ви
давався їй чужим. А оце ніби вперше його зустріла. І вона спитала:

— Ви підете подивитися на могилу?
— Та мабуть. Я якраз хотів піти туди.
Проте він не зрушив з місця.
— Ми прикрасили її золотим хрестом... Дуже гарно... Всі квіти мов 

золоті, — сказав Джо. — Та ти зараз не роздивишся. Треба зачекати 
до ранку.

Хтось пройшов повз них, світячи ліхтарем.
— Треба ж було хоч комусь прийти.
— А чому Еліс...
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— її немає. Тепер вона щовечора кудись ходить.
Про Дору Брайс Рут і не питала — й так знала, що та сидить удо

ма, біля каміна, і голосить, а коли вони прийдуть, почне скаржитись і 
нарікати: «Невже ви сподівалися, що я піду? Стоятиму навколішки в 
темряві і працюватиму? Ви думаєте, я витримаю не, знаючи, що мій 
син так недавно ліг у могилу? І який там Великдень, коли в мене таке 
горе!»

«А я чим краща? — подумала Рут. — Я замкнулася у себе в домі і 
думаю лиш про себе, про своє горе. Хіба це не те саме?»

— То я піду. Я тільки хотів поглянути, чи все гаразд, — сказав 
Артур Брайс.

— А ти думав, ми забудемо? — розсердився Джо. — Як тобі могло 
спасти на думку, що Рут або я не прийдемо?..

Рут заспокійливо поклала руку йому на плече.
— Ходімо з нами, — мовила вона до Артура Брайса.
Нарешті щось між ними змінилося, вона помітила це з виразу його 

обличчя. Здавалося, він хоче сказати їй щось приємне, втішити її. Йому 
хотілося піти з ними і не почувати себе самотнім. Йому потрібна була 
її любов. Вони йшли утрьох і мовчали, але відчували, що вони разом, 
що спокутували минуле.

У кінці провулка Артур Брайс сказав:
— Тобі не слід іти самій через вигін.
— Ще не пізно.
— Але вже темно.
— Я звикла і не боюся темряви.
— Я тебе проведу, як завжди, — озвався Джо.
— Не треба. Іди додому. Іди додому з батьком.
Адже інші теж потребують його допомоги, його товариства, а вона 

всі ці тижні егоїстично тримала Джо при собі...
З кошиками в руках Рут ішла додому, і тиха радість сповнювала 

їй душу.

Тепер Рут навіть не могла собі уявити, як це їй могло спасти на 
думку позбутися ліжка,—адже вона так звикла до нього, так добре по
чувала себе в м’яких обіймах перини.

А завтра Великдень.
І ось, лежачи в ліжку, вона ясно пригадала їхню з Беном розмову 

торік, на страсну п’ятницю. Вони пішли тоді гуляти в буковий ліс, було 
холодно, руки і обличчя у Рут обвітрилися й пекли, голову надуло схід
ним вітром. Вони вже повернулися додому, коли десь між дванадця
тою і третьою небо почорніло і знялася буря. Зашуміли дерева в садку, 
шквал ударив по вікнах.

— Послухай, що робиться!
Бен підвів очі від книжки.
— Кажуть, ніби всі пташки замовкли на ці три години. Усе стихло, 

крім вітру.
— А ще кажуть, ніби худоба стає навколішки у своїх стійлах в ніч 

на різдво.
— Дехто й тепер у це вірить.
— А ти не віриш?
— Це лиш спосіб тлумачити деякі незрозумілі явища.
Бен підвівся й підійшов до вікна подивитись на бурю.
— А о третій сонце вигляне знову?
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— Думаю, що сьогодні навіть раніше. Дивись!
І він показав на хмари, що їх вітер шматував, мов старе ганчір’я, 

крізь яке то там, то там уже проглядали сині смужки. На траві лежав 
град, та він швидко розтане.

Рут підійшла до Бена, і він сказав:
— Колись...
— Що буде колись?
Бен завагався.
— Я часто про це думаю. Про смерть. А надто в такі дні, як сьо

годні.
— Не треба!
Він здивовано глянув на неї.
— А ти не думаєш?
— Я... я не знаю. Але не люблю я страсної п’ятниці, скоріше б вона 

минула.
— Чому?
— Хочу, щоб настав Великдень.
— Але ж спершу має бути страсна п’ятниця.
— Я піду варити обід.
— Зачекай, Рут. То ти не думаєш про смерть?
— Ні. А втім, не знаю.
Та розмова відбулася невдовзі після того, як мирно впокоїлася хре

щена Фрай. Але ця смерть здалася Рут цілком природною — адже хре
щена Фрай була вже дуже стара.

Рут заперечливо похитала головою.
— Ще не думала. Принаймні про свою чи твою.
— Звісно, якщо думати — то про мою або твою.
— Може, коли ми будемо старі й хворі. Може, тоді. Я думаю про 

смерть, коли гинуть тварини. Та це зовсім інше.
— Чому? 1 чому ти цього боїшся? Якщо подумати про смерть, то 

зрозумієш...
— Я не хочу думати про смерть.
— Але ж це не страшно. Померти — зовсім не страшно. Невже ти 

не розумієш?
— Це не означає, що ми мусимо думати про це й говорити. Не за

раз. Не тепер.
— Ні, мусимо.
Вона запам’ятала все, що він казав того дня, але так і не зрозумі

ла його до кінця.
— Ми мусимо про це думати й говорити. Смерть завжди з нами по

руч, вона в нас самих. І якщо ти це усвідомиш, тобі зовсім не страшно 
буде померти.

Вона тоді аж за руку його схопила, щоб утримати біля себе, на цьо
му світі, їй стало моторошно від його слів.

— Не говори... не говори про це, ти не повинен згадувати про 
смерть. Ти ніколи не помреш, ніколи. Я тобі не дозволю.

— О, Рут! — І він подивився на неї мудрим і сумним поглядом. — 
О, моя Рут!

Так ніби він говорив про це з нею щойно. Вона виразно чула звук 
Бенового голосу, бачила кожну рисочку його обличчя.

А йому судилося вмерти.
Вона схвильовано сіла на ліжку. Звідки це? Як воно їй спало на 

думку? Адже такого він не казав. І справді, це були не його слова, не 
фантазія — це була істина. Йому судилося вмерти.
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Рут знову впала на подушки, неспроможна збагнути цього, але 
твердо знаючи, що так воно й е. Потім заснула і проспала без снови
дінь, аж покивранціїї ’ розбудив щебет ‘перших пташок. Займався пер
ламутровий світанок великодня.

Учора весь світ був повен квітів і дерев, а сьогодні, йдучи до церк
ви, Рут усюди бачила пташок. У небі знову сяяло сонце, але трава була 
така росяна, що Рут; пройшовши садком, наскрізь промочила ноги. У 
кущах співали вівчарики, а високо в небі, майже невидимі, заливалися 
жайворонки. В полі вона побачила фазанів — розумних і кмітливих 
птахів, яким пощастило врятуватися від рушниці, а тепер їм уже нічого 
не загрожувало, бо мисливський сезон скінчився. їхні пишні хвости мі
нилися мідно-золотими та іржаво-червоними барвами. Усе навкруги спі
вало, і Рут здалося, ніби це вона чує мелодійне гудіння світу, що обер
тається довкола своєї осі. І подумала: «Я досі щаслива, я все ще при 
своєму розумі і так триватиме принаймні до сьогоднішнього вечора, по
ки світитиме сонце». їй здавалося, вона не йде, а лине над землею.

По той бік вигону чекав на неї Джо. Серйозний, у вихідному костю
мі, він здавався старшим і вищим. Сьогодні Рут не побачила в ньому 
ніякої схожості з Беном.

Востаннє вона була в церкві на похороні Бена. Та навіщо ці невеселі 
думки, треба думати про сьогоднішнє свято. І вона має бути сьогодні 
серед людей і не зважати, якщо на неї витріщатимуться й перешіптува
тимуться. Та коли побачила, як підіймається вгору по схилу довга вер
вечка людей і цілий гурт на паперті, то стиснула руки- — серце мало не 
вискакувало з грудей.

— Ой, Рут, поглянь! Ти тільки поглянь!
Вони якраз підійшли до цвинтарної брами. Джо простяг руку, і 

вона подивилась туди.
Невже вона була сліпа минулого року? Невже й торік усе було та

ким? Цвинтар перетворився на чудовий сад з пишними клумбами, кож
на могила була прикрашена вогким зеленим мохом і свіжою травою, а 
на цьому тлі яскріли всіма барвами веселки білі, сині, рожеві й жовто
гарячі квіти. Наче й справді мерці воскресли і вели танок у сонячному 
сяйві.

Рут повільно звернула за церкву до Бенової могили. Вона сяяла, 
мов сонце. І Рут зупинилася — їй не було потреби підходити ближче.

Джо торкнувся її руки.
— Оеь, бачиш, — мовив він, і голос його аж зривався від захва

ту, — це сталося. Насправді.
— А ти сумнівався?
— Та якось було,— серйозно відповів він.— Лиш одного разу.
Лиш одного разу. І Рут знову пересвідчилася, які схожі були брати

у своєму сприйнятті світу. Джо, як і Бен, умів одразу збагнути головне, 
те, що не лежить на поверхні, тоді як їй це вдалося лише раз чи двічі. 
А брати обидва були наділені цим божественним даром.

Коли Рут увійшла до церкви, їй здалося, що вона потрапила на 
освітлену сонцем лісову галявину — всюди квіти і листя, всюди духмя
ні пахощі. Вівтар, кафедра, купіль, поруччя — усе обвите гірляндами 
білих і жовтих квітів, усипаний голубими пролісками зелений мох при
крашав карнизи, мерехтливе сонячне світло, проникаючи крізь шибки, 
підпалювало мідь на хрестах та аналої. Рут почувала себе щасливою, 
вона спустилася між високими дерев’яними лавами до самого вівтаря.
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розглянулася довкола, ловлячи на собі чийсь недовірливий або запитли
вий погляд, усміхалась у відповідь. Сіла на ту саму лаву, і на якусь мить 
їй пригадався той день і довга світла труна, що заповнила собою всю 
церкву, весь світ.

Нараз вона збагнула, що біля неї сидять або стоять навколішки не 
тільки живі люди з села, а й усі, хто будь-коли молився в цій церкві, 
і саме повітря наче виповнилося могутньою силою воскресіння, і Рут 
почула себе ніби часткою величезного, живого гобелена, в якому всі 
нитки переплутувалися, але кожна виділялася, кожна була сама собою. 
Дивна музика звучала в її голові і водночас ніби десь далеко-далеко...

Рут розплющила очі і знову побачила квіти й осяяні сонцем стіни — 
усе це було справжнє, живе, прекрасне, воно не привиділось їй. А потім 
з ’явився священик з усім кліром, і люди підвелися, щоб проспівати ве
ликодній гімн, і Рут уперше, — не після Бенової смерті, а взагалі упер
ше, — відчула, що вона живе з ними одним життям і не повинна відчу
вати в серці ні ворожості, ні підозри, ні страху, ні гордощів — ці почут
тя небезпечні, отруйні і зрештою можуть призвести її до загибелі. Вона 
стала навколішки і промовила: «Ніколи в житті я не буду несправедли
вою. Ніколи не плакатиму з жалю до себе, цінуватиму щирість і не буду 
невдячною. Я стану доброю. Я неодмінно стану доброю». І вірила, що 
так і буде, ночі гіркоти й розпачу відступили кудись далеко-далеко з 
минуле.

Ніщо й ніколи не завдасть їй більше болю.
Рут вийшла з церкви окриленою, сповненою рішучості. Джо десь 

відстав, і вона опинилася сама серед людей, тих, кому всміхалася, йдучи 
до служби, а тепер їй захотілося заговорити до них, показати, що вона 
змінилася, шо вони більше її не дратують і вона не хоче цуратися їх. 
Та слова завмирали на вустах, Рут чекала, поки хто-небудь підійде і за
говорить перший, з надією дивилася то на одне обличчя, то на друге.

Але побачила, що люди не змінилися і все ще страхаються її, стра
хаються того тавра смерті й горя, яке лежить на ній, усе ще Осуджують 
її за гордощі. Вони звикли цуратися її, адже вона сама цього хотіла — 
звідки ж їм знати про переміну, що відбулася в ній?

Рут бачила, як вони непривітно зиркали на неї, а тоді одразу від
вертались і по двоє чи по троє спускалися стежкою до села, і зрозумі
ла, яка вона їм чужа. Тоді їй захотілося закричати їм навздогін, що 
сьогодні Великдень, початок нового життя, що вона хоче стати іншою, а 
де ж їхнє милосердя, чому вони не привітають її, не скажуть’ теплого 
слова? Невже вони сподіваються, що вона зможе почати нове життя са
ма, без їхньої допомоги? Проте знала, що люди мають слушність, що 
вона зараз жне те, що посіяла. І їй нестямно захотілося, щоб Бен був 
поряд, захистив її від цього ворожого світу, і тоді їй ніхто не був би по
трібен, нехай би всі вони йшли своєю дорогою.

Рут розглянулася довкола. Усе було таке саме, і водночас усе зміни
лося. Світ спорожнів, хоча й далі сяяло сонце, співали пташки, пурхаю
чи по заквітчаному цвинтарі. Як і хвилину тому, скрізь буяло життя, 
але вона раптом відчула себе самотньою і беззахисною.

Коли Джо нарешті вийшов із церкви, вона глянула на нього вже 
іншими очима, як на вразливого підлітка, що має свої турботи і своє 
життя. Хіба можна на нього помастися?

Що ж сталося? І чому, чому?
І це після того, як вона помолилася і відчула таку впевненість у 

своїх силах! А тепер почуває себе ошуканою, одуреною. Люди відверну-
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лися від неї, не допомогли почати все заново. Ну що ж, доведеться 
спробувати самій.

— Знаєш, Джо, якщо ти зараз збігаєш додому і перевдягнешся, то 
ми зможемо влаштувати невеличку прогулянку. Зійдемо на гору, потім 
спустимося до річки... Якщо захочеш, звичайно...

Джо подивився на неї знічено.
— Ой, Рут, я не можу. Нікуди не можу піти з тобою.
— Не можеш?
— Я хотів би, але... Треба їхати в Даттон-Річ провідати бабусю 

Холмс, усі наші їдуть, і я пообіцяв, що теж поїду, ще вчора, коли по
вертався з батьком додому. Отже, мушу дотримати слова.

Так, звичайно, він повинен їхати. Не все ж їй тримати Джо біля се
бе, він не належить їй. Хоч він і не любить своїх батьків, вони теж ма
ють якісь права на нього, і треба, щоб він провідав бабусю.

— Авжеж, я не подумала. Звісно, тобі треба поїхати.
— А ти...
— О, Джо, не дивися так на мене, не турбуйся. Я маю повно робо

ти. Треба дещо зробити в садку і піти провідати міс Клару — вона, 
мабуть, захворіла, бо не прийшла до церкви.

— Я не хочу, щоб ти лишалася сама.
— То дарма, Джо. Зі мною все буде гаразд.
— Розумієш, мені конче треба поїхати, я пообіцяв.
— Ну, звісно. Сьогодні ж Великдень. Бабусі приємно буде побачи

ти тебе, всіх вас.
— Я прийду завтра, я не залишу тебе саму ще на один день.
— Джо...
— Що таке?
Рут хотіла сказати йому, який він добрий і як вона любить його, 

і що він ніколи не мусить потурати її забаганкам і жертвувати заради 
неї своєю свободою, своїм життям. Та зрештою не сказала нічого і лиш 
поклала руку йому на плече.

Сидячи пополудні на сонечку, Рут зрозуміла, що нема чого звинува
чувати світ — це саму себе вона ненавидить. Але вона не зміниться, як 
не зміниться і її становище, вона — вдова, і нічого тут не вдієш. А вчо
ра вона просто піддалась ілюзії—надто щасливій і надто передчасній; 
учора, збираючи квіти і прикрашаючи могилу, вона подумала, що зми
рилася зі своєю самотністю і з тим, що вже не побачить Бена на цьому 
світі, і їй здалося, що тепер у неї стане сили й мужності подивитися цій 
правді у вічі.

А сьогодні знову все спочатку. І доки ж це буде, доки її то підно
ситиме вгору, то жбурлятиме вниз? Якщо так триватиме й далі, то во
на взагалі не зможе жити, бо ні радість, ні горе, ні втіха, ні біль не ма
тимуть для неї ніякого сенсу.

Близько полудня Рут спустилася до села провідати міс Клару. їй 
хотілося побути в чиємусь товаристві, а Джо поїхав з родиною в Дат
тон-Річ. Вона не ображалась на нього, але почувала себе самотньою і 
трохи заздрила цьому зближенню родини, з якої самохіть себе викрес
лила.

Рут не застала міс Клару вдома, всі двері були замкнені. Отже, 
вона не така вже й самотня і має друзів або родичів, про яких Рут ні
чого не знає.

Тепер вона вже не відчувала присутності Бена в домі, а те, що ле
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жить у заквітчаній могилі, буде зменшуватись і зменшуватись, аж поки 
перетвориться на ніщо Рут уже сумнівалася, що Бен коли-небудь уза
галі існував.

Вона заплющила очі, але це не допомогло, в голові шуміло, і зда
валося, що там закипає кров. їй стало млосно, і все попливло перед 
очима. Зрештою, вона впала на траву і гірко заплакала, розмазуючи 
по щоках сльози:

— О, господи, о господи... Я ж знала... Ні, я нічого не знаю, нічо
го... О господи, мабуть, я збожеволіла.

її приголомшили власні слова, вимовлені уголос. «Я збожеволіла». 
Рут лежала нерухомо, але земля двигтіла під нею. «Я збожеволіла». І 
вона лежала, очікуючи на якийсь жахливий вибух або смерч, на щось 
таке, від чого вона справді збожеволіє і нестямно заверещить або не
стримно зарегоче. Та нічого такого не сталося. Навкруги все було тихо 
й спокійно. Сонце гріло її в потилицю та в розкидані руки. Вона задрі
мала, і їй привидівся заквітчаний цвинтар і здалося, що ось-ось вона 
збагне просту й величну істину, усе зрозуміє — і про своє життя, і про 
Бенове, і про його смерть, і взагалі про життя і смерть на землі.

Вона не зрозуміла, чи справді спала, та коли прийшла до тями, то 
почувала себе оновленою, розвіявся і страх, і розпач. Якось вона таки 
спроможеться врятуватись.

Ой, ні!
Щось у ній знов надломилося, і вона повільно звелася на ноги. Ні, 

у неї нема сили, щоб урятуватись. У п’ятницю і сьогодні вона збагнула 
це остаточно.

Після смерті Бена жодна її думка, жодне її почуття не мало аніякі
сінької ваги. Та й узагалі, почуття — це ілюзія.

Вона зайшла до будинку — там було прохолодно. Дві істини вже 
відкрилися їй: Бенові судилося вмерти, і в неї немає сили врятуватися. 
Усе її подальше життя — це темний тунель, з якого вона не бачить ви
ходу. І Рут знову заплакала.

— Як я усе це витримаю? Як житиму далі?
Тиша вкривала все, мов шар пороху.

Минув Великдень, весняні квіти на могилах зів’яли, і їх позгрібали 
та попалили. У квітні випав сніг, а в травні знову полили дощі, і Рут 
більше не дошукувалася істини, а просто існувала, не думаючи, не про
буючи щось зрозуміти. А на початку липня, коли вона перейнялася від
чуттям, що живе самотня одвіку, та все ж таки ще не змирилася зі 
смертю Бена, настали жаркі літні дні.

ЧАСТИНА ТРЕТЯ

Х Але наступного дня Рут не пішла до Потте
ра. Минув тиждень, поки вона зібралася з духом, 
і на той час літо почало вже переходити в осінь. 

Вийшовши якось уранці погодувати курей, вона зразу ж відчула 
запах осені, вдихнула його з вологим туманом, що осідав на траву ро
сою, яку, проте, сонце незабаром висушувало.
4. < Всесвіт» № 12
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Рут винесла надвір стільчик і сіла латати рукав сорочки. Було зов
сім тихо, і вона чула, як падають перші яблука. Дерева в гаю починали 
жовтіти, ніби хтось їх покропив жовтою фарбою.

Коли вона ходила вчора на ферму Райдела, то бачила останніх 
женців — стерня здавалася щетиною на постриженій голові, а солома 
була складена в копиці.

Високо в небі кружляли стрижі й ластівки.
Осінь, подумала Рут, ріжучи ножицями біле полотно. Та їй не хо

тілося, щоб вона настала, бо це означало, що прийде ще одна пора ро
ку, яку їй доведеться прожити без Бена. Минулої осені... Нараз Рут 
спохмурніла і різко вивернула сорочку, а потім похилила голову. Та не
вже ж вона, мов та миша в колесі, мусить знову й знову повертатися 
до минулого?

Все довкола мінилося зеленим і золотим, та це вже були інші бар
ви, осінні, — тьмяні й висохлі, а не соковиті, як навесні. Вдень світило 
сонце, а надвечір кружляли в шаленому танці навколо неї та під дере
вами зграї комарів.

їй не хотілося ні осені, ні зими, не хотілося, щоб змінювались пори 
року. І все ж таки це буде прекрасно: листя папороті засихатиме і згор
татиметься в гарні трубочки, жовта барва перейде в оранжеву, а та — 
в темно-коричневу, букові ліси теж стануть іншими, приберуть кольору 
підсушеного тютюнового листя. Вона уявила, як гарно стане біля мо
ря — усе там буде голубе, сіре, світло-лілове, як почорніє ліс, сонце 
зробиться криваво-червоним, а гори вкриються пухким білим- снігом. 
Це літо тяглося дуже повільно, час майже спинився, і їй хотілося ку
дись податися звідси, проте вона знала, що це неможливо.

Та протягом останнього тижня вона майже не думала про себе. Не
має в Цьому потреби, досі вона якось жила, житиме й далі, просто диха
тиме й більше нічого. Але до Поттера вона піде, повинна піти, і ці відві
дини або зміцнять її теперішнє світосприймання, або зовсім його зруй
нують.

Настав і проминув день її народження, їй сповнилося двадцять. А 
відчувала себе старшою на сотні, а то й тисячі років, старою, як сам 
світ, але водночас і зовсім маленькою, немовлям, яке щойно вийшло з 
теплого материнського лона.

Народження, смерть, воскресіння — з одного тунелю людина пере
ходить у інший, потім ще в інший.

Тепер, цими вересневими світанками та вечорами в гущавині лісу 
кричав пугач, а чорні дрозди співали вже не так голосисто — весна давг 
но проминула. Рут поглянула на акуратну латку на Райделовій сорочці 
і подумала, що вона таки зробила якусь роботу і може навіть трохи пи
шатися з цього.

На день народження Джо подарував їй одну із своїх найгарніших 
мушель — важку, з товстими й випнутими, мов губи, краями, з коричне
вими цятками на сріблясто-рожевому тлі. А ще він подарував їй жму
тик пижма, плитку шоколаду і шматок пемзи у формі човника.

Глянувши на Джо, Рут зрозуміла, що він тільки й думає про дале
кі моря, тільки й бачить щогли, вітрила та високі хвилі. Ну що ж, може, 
він і подасться в далекі мандри, адже через рік він скінчить школу і то
ді зможе, як і його прадід Холмс, стати моряком.

Мало не щодня він заглядає до прадідових скринь і риється серед 
скарбів, привезених із далеких подорожей. Цілком можливо, що Джо 
звідвді поїде. Ось тоді уже нікого в неї не лишиться, вона стане зовсім 
самотня...
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«Мені двадцять, — подумала вона, — ну й що з того? І скільки ме
ні ще жити на світі, і чи пам’ятатиму я через двадцать, сорок чи п’ят
десят років, якою була тепер? А що станеться з Беном, чи зміниться 
він, коли я зустріну його вже старою бабусею?» Кажуть: «Любов силь
ніша за смерть». Та все ж якби вона не вірила в потойбічний світ, то 
воліла б зникнути, розвіятися, мов дим од вітру...

Рут підвелася й акуратно згорнула сорочку. Треба нарешті піти до 
Поттера, бо далі зволікати неможливо. Було Чверть на сьому.

«Мені вже двадцять років, — думала Рут, ідучи стежкою через ви
гін, а я досі нічого не знаю. Я нічого не читаю, не знаю, про що гово
рять великі письменники, а Джо знає, і Бен знав також. Може, книжки 
допомогли б мені збагнути істину. Принаймні відірвали б мене від влас
них думок, і дні й ночі не здавалися б такими довгими...»

їй пригадалися два чи три вірші, які вона вивчила в школі* коли Ти 
було років десять-одинадцять, і читала напам’ять батькові тг. й от  дру
зям. Батько любив похизуватися нею перед гостями, вона була його гор
дістю, можливо єдиним, чим він міг похвалитися за всі п’ятдесят років 
життя.

Не бійся ні сонця палючого,
Ні шалених зими хуртовин...

Тут Рут затнулася, слова змішались у пам’яті, і вона насилу змбГла 
укласти їх у два рядки іншого вірша:

Хлопці і дівчата, що тепер сміються,
Підуть в землю, ЯК І ТІ, що в землі довбуться.

То були давні і дуже сумні вірші, і навіть тоді в неї аж сльози на 
очах виступали, хоч вона їх і не розуміла. Маленька Рут дивилась у 
вікно, де видніли болота, переводила погляд на небо, на воду — усе 
безбарвне, мов кістки, і їй хотілося вмерти.

Я поперу, орачу, сорочку твою,
Я чисто її поперу.
Я поперу, орачу, сорочку твою 
І висушу потім її.

До цього вірша була й мелодія. Але Рут і досі не знала, чому ці 
рядки колись викликали в неї сльози.

Книжки. Та книжок уже немає, принаймні Бенових, їх вона Запха
ла в мішки і продала мандрівному торговцеві. Проте кілька книжок у 
неї ще є — ті, які дісталися їй від хрещеної Фрай: біблія, молитовник, 
«Путь пілігрима», кулінарна книга, словник англійської мови і «Життя 
містера Джорджа Герберта». В жодну з них Рут навіть не заглядала.

«Нічого я не знаю».
Та, може, це було й на краще.

В рожево-червоних променях надвечірнього сонця прямо перед нею 
показався дах Поттерового будиночка. Як на самотнього чоловіка, то 
був дуже охайний будиночок, з газоном, з акуратно підстриженим жи
воплотом, з недавно пофарбованими ворітьми й дверима. Невже він сам 
собі й готує, і пере білизну, невже в нього немає ні друзів, ні товари
шів? їй цікаво було, чи почуває він себе самотнім, чи читає книжки, чи 
думає... А може, просто працює в лісі, потім приходить додому, робить 
щось у садку, прогулює собаку і вкладається спати.
4*
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Рут спинилася, майже сховавшись у папороті. Що вона йому скаже, 
Поттерові? І раптом їй пригадалися батько й Елен, у пам’яті спливла 
картина, як вони знімають з дерева груші, і Рут збагнула, як давно їх 
не бачила, як мало знає про теперішнє їхнє життя і як змінилася вона 
сама. Після Бенової смерті вони писали їй, умовляли повернутись додо
му, пропонували приїхати до неї, та вона нічого цього не хотіла, вона 
вже якось сама дасть собі раду. Та, по правді кажучи, вона просто боя
лася, що її знову затягне старе життя, що дні, прожиті з Беном, помалу 
забуватимуться, і кінець кінцем стане здаватися, що його ніколи й не 
було. Вона відділилася, стала жити окремо, отже, нехай обходяться без 
неї. Батько знову одружився, у нього є Елен, тож нащо йому тепер во
на, Рут?

Рут почула, як раз у раз устромляється в землю лопата. Отже, 
Поттер удома, в садку. Зараз вона зайде до нього. Над живоплотом 
струміла вгору тонесенька цівка диму, і коли Рут підійшла ближче і 
вдихнула його запах, то знову несподівано перенеслася в минуле, прига
дала один з вечорів тогорічної осені. Бен тоді розпалив багаття і був 
весь у попелі — обличчя, волосся, руки. «От саме такі дрібниці, як оте 
багаття, — думалось Рут, — от їх і найтяжче забути». Бо їй бракувало 
тепер не палких запевнень у коханні, не благородних вчинків і висо
ких слів, а звичайного повсякдення — обідів, роботи, сну, розмов про 
се-те,.шарудіння його ходи, запаху мокрих черевиків на сходах. Ніщо не 
замінить цього, ніщо, навіть якби вона жила вічно. Вона жадала не при
страсті, не плотського кохання, не дітей — їй хотілося значно меншого 
і водночас значно більшого.

Вона взялася за клямку хвіртки. Справді, фарба ще свіжа, яскрава, 
вона не встигла вигоріти й облущитися на сонці.

Рут ще могла повернутися й піти звідси, поки він не помітив її. На
віщо .вона прийшла сюди? Було тепло, вигін купався в променях сонця. 
Розмірено скрипіла лопата, і чувся запах горілого дерева. Рут штовхну
ла хвіртку і, повільно обминувши будинок, побачила в садку зігнуту 
спину Поттера. Як же вона занедбала свій садок, дала йому здичаві
ти — а ось тут усе квітне, усе плодоносить, живопліт акуратно підстри
жений, соняшники високі; кущі осінніх маргариток підв’язані, а бадилля 
городини — соковите, густе, щойно полите. Все буяло, все було дбайли
во доглянуте. Саме так хазяйнував би Бен, якби йому судилося про
жити ще хоч рік. Вона навіть не потурбувалась поцікавитися, що там 
зробив у її садку Джо.

Поттер на хвильку випростався, спершись ногою на лопату, і пере
почивав — невисокий, майже зовсім сивий, а йому ж нема й п’ятдесяти.

Ось тепер їй треба повернутися й піти. Або озватися, якось подолати 
відстань, що розділяє їх, адже Поттер був на другому кінці садка. Та 
ноги не рухалися. Крізь шпарину в живоплоті вона бачила верхівки 
буків. Піт стікав у неї по шиї, виступив на верхній губі. У Поттера со
рочка теж потемніла від поту і подекуди прилипла до спини. Піт від 
страху і піт від праці. Але чого вона так боїться?

Рут стояла й мовчала. Та ось із дому вибіг собака Тіл і загавкав. 
Поттер озирнувся. Він помітив її, гукнув собаку до себе. Вони дивились 
одне на одного і довго ще не рухалися з місця, не заводили розмови. 
Обоє очікували, думали, згадували і просто не знали, з чого почати.

Собака слухняно сів, та все ще тихо скавулів і здригався. Рут про
стягла руку й гукнула собаку — це був привід порушити мовчанку, тоді 
й Поттер щось пробурмотів. І раптом, якось несподівано, собака заспо
коївся, підбіг до Рут і тицьнувся в неї носом, а вона погладила його по
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голові. А через хвилину вій уже біг назад, до хазяїна. Рут повільно пі
шла за ним.

— Рут Брайс, — Поттер запитливо подивився їй у обличчя, і знову 
опустив очі на лопату, наполовину вгороджену в пухку землю. — Руг 
Брайс.

— Я... я хотіла прийти. Ще раніше. Я справді хотіла прийти...
Поттер ствердно кивнув головою. Його обличчя було ніби сплюще

не якимсь тягарем, що тиснув зверху на голову, глибокі й тоненькі 
зморшки борознили чоло, мов позначки на географічній карті.

— У вас гарний садок, — мовила Рут і відчула себе ніяково. Але 
треба ж якось почати...

— Еге ж. — Він зняв ногу з лопати. — Еге ж, непоганий.
— Ми... Я в своєму нічого не робила. Там усього багато — і горо

дини, і квітів, і дерев, та я навіть не знаю, як їх доглядати. Все занед
бане. Нічого я не робила...

— Мені слід було б зайти, та я не зважувався.
— Ні, не треба було.
— Але ж ви потребуєте допомоги, є ж і важка робота, ось хоч би 

й копати.
— Дещо зробив Джо — він посадив боби. Він робив усе, що міг.
— Знаю.
— Та цього не досить. Я не повинна була занедбувати свій сад 

і город.
— Ще є час виправити це.
— Атож.
— Ось побачите, у вас на все потім знайдеться час.
— А яблуні— я просто не знаю, що з ними робити — вони не ро

дять. Хіба що кілька яблук на все дерево. Вони вже старі. Бен зби
рався їх вирубати.

— За ними просто не доглядали. Багато років.
Собака Тіл сидів біля самих ніг Рут, і вона знов нахилилася по

гладити його чорну шерсть. «А чи не завести й мені собаку?» — поду
мала вона. Хоч якесь буде товариство. Але ж у неї є віслюк Валаам, 
є кури, а вона зовсім про них не дбає, від самої весни — тільки й того, 
шо дає їсти, пити. Хіба може вона взяти ще й собаку?

— У нас гість, — пояснив Тілові Поттер. — Ти зрозумів? У нас 
гість.

Собака завиляв хвостом.
— Розкажіть мені все,— швидко мовила Рут, боячись, що їй не 

стане хоробрості, і вона, вибачившись, утече.— Я... я хочу знати, як 
помер Бен. Давно хотіла вас розпитати, та досі не могла. Розкажіть 
мені все-все.

— Атож, вам треба це знати. Я розкажу.
Середина багаття провалилася, гілля зсунулося, бризнувши до

щем іскор.
— Дуже люблю розкладати багаття,— сказав Поттер.— І взимку 

люблю сидіти біля вогню — це дає мені справжню втіху.
— У вас тут так багато квітів — і стільки різних. А це шо? Я та

кого ніколи й не бачила.
— Це трави,— сказав Поттер.— Міс Фрай, напевне, зналася на них.

1 мало які квіти так гарно пахнуть. Я й вирощую їх задля пахощів, та й 
дивитися на них любо. ,

Рут пройшлася по саду,, розглядаючи духмяні зелені трави, майо
ран, сріблясто-сірий чебрець і високі пагони кропу. Зірвала листочок
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м'яти й потерла його між пальцями — він був сухий і ворсистий, аж 
поки сік виступив.

— Я дам вам усе, що хочете,— сказав Поттер.— Насіння, саджан
ці, щепи. Доглядати їх неважко— аби прийнялися.

Та Рут стомлено відвернулася. Не могла зараз думати ні про що 
інше, крім наступної розмови з Поттером. Про що вона розпитувати
ме, що почує? Так ніби сиділа на березі річки, через яку їй конче тре
ба було переправитись.

— Ходімо краще в дім,— сказав Поттер.
Там теж було охайно, усе сяяло чистотою, усе на своєму місці. В 

каміні лежали акуратно складені сухі поліняки. Поттер пішов помити 
руки, а Рут сіла у велике важке крісло, справжнє чоловіче крісло. 
Усі меблі у кімнаті були старі й потемнілі. «Що він робить вечорами і 
чому не одружився?» — подумала Рут.

За вікном темніло захмарене небо. Напевне, йому добре самому, 
і він не зважає на тишу в домі, задовольняється товариством свого 
собаки.

Ось він зайшов— вишарував руки так, аж вони пашіли. На них 
помітні були білі, як сіль, волосинки.

— Я наллю вам сидру.
Рут відчувала, що він збентежений,— мабуть, не звик приймати 

гостей, а хотів, щоб вона почувала себе як удома.
— А може, хочете чаю?
— Ні, краще сидру.
— Він у мене добрий, прозорий. Минулий рік був урожайний на 

яблука.
Рут узяла кухоль, наповнений трунком медового кольору,— кухоль 

приємно холодив руку.
— У мене часто пересихає в горлі, бо цілий день працюєш у лісі, 

а потім копаєш, та ще й дим від багаття.
— Сьогодні душно.
— Еге ж. Літо цього року сухе.
— Щодня спека, усе вигоріло довкола. Я втомлююся від сонця — 

воно таке сліпуче, аж очі ріже.
Поттер ствердно кивнув і сів у крісло, навпроти неї, а собака вмо

стився на килимку. Сидр був дуже приємний на смак. Поттер поклав 
руки на коліна й опустив очі додолу, а Рут пригадалося, як він при
йшов до неї того вечора, коли загинув Бен, як розгубився, бачачи її 
горе, і нічого не міг ні сказати, ні зробити. Вона подумала, що треба 
зараз вибачитися перед ним або подякувати, та не могла. Просто мовч
ки пила сидр, вдихаючи запах яблук.

— Я збирався зайти до вас,— сказав Поттер,— не раз думав про 
це. Мені не хотілося б, щоб ви думали, ніби я забув про вас. Я не раз 
проходив із собакою повз ваш дім.

— Справді?
— Розмовляв із хлопцем і питав, чи можу чимось допомогти.
— А чим ви допомогли б?
— Ви тільки не думайте, що я забув. Від того дня, як це сталося, 

воно щодня в мене перед очима.
Рут дивилася на Поттера і знову відчула сором. Ось іще одна лю

дина, про яку вона забула, а він же знав Вена все його життя, това
ришував з ним, любив його. Чи ж легко було йому пережити це? Адже 
він останній, хто бачив Бена живого, і перший, хто побачив його мерт
вого. І, мабуть, ще й відчував себе винним, хоча то й був лише нещас
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ливий випадок. їй давно треба було зайти до нього, поговорити з ним. 
А вона сприйняла Бенову смерть тільки як особисту втрату і навіть не 
припускала, що й інші можуть страждати; і як же вона помилялась, 
адже ніхто на світі не живе тільки для себе.

— Ви були чуйний1 до мене,— нарешті спромоглася вона сказати.— 
Того дня... того вечора. Я нічого не могла зрозуміти тоді, але це за
пам’ятала.

— Я тривожився за вас... Не бачив біля дому нікого, крім хлоп
ця... Проходив повз ваш будинок і дивився, чи світиться...

Рут поставила кухоль із сидром. Тіні, мов щупальця, потяглися че
рез кімнату, та все одно було добре видно сиве волосся, білу сорочку і 
сухорляві пальці Поттера.

— Розкажіть мені все. Тепер я хочу знати, як це сталося.
— А ви готові вислухати?
— Мені треба знати все, про що не можу здогадатися, чого раніше 

не хотіла б ні від кого почути. Тепер мені треба знати.
— Гаразд.
Та він ще довго мовчав, і Рут вдивлялася в його обличчя. Мабуть, 

він намагався проникнути поглядом у минуле, в той день, що так змі
нив його. Собака лежав непорушно, мов камінь.

— Той день був погожий, сонячний. Пам’ятаю, я прокинувся, ви
пустив собаку і подумав: сьогодні буде гарна погода.

«Атож,— подумала Рут,— то був гарний день — здавалося, що вже 
настала весна».

— Ми працювали на косогорі, розчищали чагарник. Я був з Беном 
весь ранок, а молодий Колт — трохи вище, сам по собі. Звичайний день, 
як і будь-який інший.

— Бен рЬзмовляв з вами? Що саме він говорив?
— Не дуже. Він ніколи багато не говорив.
— Іноді він казав... щось дуже дивне, знаєте.
— Знаю. А того дня... Бувало, він за годину і слова не мовить, а 

потім скаже щось таке, чого не можна забути. І все зауважував, усе 
помічав, що діється довкола.

— То що ж він сказав того дня?
— Він сказав: «Яке гарне життя. Яке гарне у мене життя».
Поттер нахилився і схвильовано погладив собаку. Рут не вимовила

ні слова.
— Потім я відстав і працював вище, а він спустився в саму запа

дину. Я сказав, щоб він подивився і позначив, які дерева можна пусти
ти на зруб. Райделові треба було зрубати кілька великих дерев, він 
мав замовлення на тонну колод. Але, крім цього, нам лишалося ще ба
гато роботи по розчистці лісу. Пригадую, було жарко. А надто на сон
ці. Вже не пам’ятаю, про що я думав. Ні про що, мабуть, ні про що 
особливе. Просто радів собі, бо я з тих людей, які роблять свою робо
ту з радістю. А тут ще й гарна погода.

Він похитав головою.
— Я не почув тоді жодного звуку — нічого, ніякої перестороги. Я 

здогадався б, якби щось почув, та й він також. Коли працюєш у лісі, 
то швидко навчаєшся розуміти, що означає той чи той звук, і можеш 
за кілька місяців наперед визначити, що дерево згнило і скоро впаде. 
Це й видно. Коли в’яз трухлявіє, то ворони не мостять на ньому гшад. 
Знаєте той ряд в’язів на краю вигону — на самих вершечках там зав
жди гніздились ворони? І ось кілька років тому два дерева лишилися 
без гнізд. Два дерева, що стояли якраз посередині. Бен помітив це, і
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вони справді виявилися трухлявими. І ми їх зрубали. Ворони знають, 
щось їм підказує. А те дерево — ми обидва його прогледіли. Я повинен 
був його помітити. Хоч Райдел і каже, що це навряд чи було можли
во. Але ж я стільки працював у лісі, я повинен був помітити. Якби при
дивився уважно, то зрозумів би.

— Але чому воно впало саме тоді? Чому?
— Коріння розгалузилося неглибоко. Коли рубаєш або пиляєш 

таке дерево, воно все тремтить. А кілька тижнів тому була буря, і де
рево уже ледь трималося, бо давно струхлявіло. Я ніколи не знатиму 
напевне, що ж там сталося. Почув удари сокири — у кожного лісоруба 
свій ритм, ви знаєте. І раптом — якийсь дивний звук, та я не встиг і 
подумати, звідки вій, бо повалилося небо. Уявіть собі лишень, як па
дає величезне дерево і трощить усе довкола.

Він утер піт з чола одним пальцем, і Рут зрозуміла, що він досі 
чує той гуркіт, і сама почула його разом з ним. Вона знала, з яким гур
котом і тріском падає дерево.

— Ось як це було, і я не міг з місця зрушити, так ніби придуши
ло мене, мої ноги... Я не знаю, скільки часу минуло— може, й бага
то. Вій не закричав, не покликав на допомогу, бо я почув би. Було 
зовсім тихо. Я стояв на сонці, мов громом прибитий, і не міг зму
сити себе спуститися вниз, подивитися — і так знав, що це сталося. Від
чував, що він мертвий. Знав напевне.

Поттер безпорадно розвів руками — як їй це пояснити? Та вона 
зрозуміла, бо и сама відчула, коли це сталося, хоч була далеко звідти, 
в своєму садку.

— Зрештою, я побіг туди й побачив... побачив дерєво — те місце, де 
воно зламалося. Стовбур протрухлявів усередині, хоч кора й здавалася 
здоровою. Я повинен був помітити це ще за кілька місяців до нещастя.

— Ні,— озвалася Рут.— Не могли.
Та він, мабуть, не почув.
— Там утворилася ціла галявина,— сказав Поттер.— І так було 

тепло — наче вже настало літо.
Він замовк. Собака потягнувся й випростав лапи.
— Розказуйте,— попросила Рут,— ви повинні все мені розказати.
— Бей лежав під деревом, воно придушило йому спину, трохи ниж

че плечей... Лежав він обличчям до землі, розкинувши руки. Я й не до
торкнувся до нього... Не було потреби...

— Про що ви подумали? Коли побачили все це?..
— Я подумав...
Як їй це поясниш? Він і сам не міг уявити зараз собі ту раптову 

тишу, яка зависла над лісом — ніби все навколо перейнялося відчуттям 
цієї смерті.

— Потім ми стягли з нього дерево, не пам’ятаю вже як. Молодий 
Колт теж почув і прибіг, і вдвох ми відтяглії дерево вбік. Та хлопцю 
стало погано— він ще молодий і ніколи такого ие бачив... Я став навко
лішки і перевернув Бена... Поклав на спину. Я знав, що все скінчено, 
та однаково треба було подивитися та й по допомогу послати. Про всяк 
випадок. Хоча я знав напевне...

— Що...— почала Рут і затнулася. Спробувала ковтнути сидру, та 
руки тремтіли, і вона поставила кухоль.— Розкажіть мені, чи дуже його 
покалічило. Розкажіть усе...

— Воно роздушило йому груди, потрощило ребра...
— А голову? А обличчя?
— Ні, ні, тільки трохи подряпало. Він упав на листя. Кілька подря
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пин на чолі — от і все. Очі були розплющені, і я закрив їх йому. Ні, 
лише груди були наче... наче...— Він стиснув пальці в кулаки.— І тек
ла кров — просочилася крізь сорочку, крізь джемпер. Але обличчя не 
зачепило. Зовсім.

Рут заплющила очі й уявила, як Бен лежить там з потрощеними 
грудьми. «Але обличчя не зачепило,— подумала вона.— І руки та ноги 
лишилися цілі».

— Я послав Колта... туди, до дороги. Там десь працював Дент, 
ставив огорожу... А потім вони зустріли Картера... І пішли по лікаря... 
по людей.

— А ви лишилися?
— Я сів біля нього. Просто сидів на землі. Ми були сам на сам. 

Це таке... В житті не відчував нічого подібного. Ніколи я ще не зуст
річався зі смертю, ие бачив, як вона приходить і забирає людину. Мер
ців бачив. Але такого ще не відчував.

— А чого саме? Чого?
— Істини,— повільно відказав Поттер.— А після цього я вже знав, 

що воно таке— істина, зрозумів це, коли сидів поруч із ним. Коли до
торкнувся до нього. То була смерть і... і водночас життя. Я певен цьо
го. І ніколи не засумніваюсь. Мені це підказував і внутрішній голос, і 
все навколо. І Бен також. Просто сталася зміна... велика зміна...

Поттер неспокійно засовався на стільці. Собака загарчав уві сні.
— Я не можу розповісти, що я тоді відчував. Так, щоб ви зрозу

міли.
— Ні, я добре вас розумію. Відтоді я багато передумала всього — 

сьогодні одне, завтра інше... То вірила собі, то не вірила... Але того 
дня я відчула те саме, що й ви...

І розповіла Поттерові про все, з усіма подробицями. І як повер
талася напередодні з Тефтоиа, і як тоді змінився світ, і про рожевий 
кварц, і як гарно було їй увечері з Беном, і як раптово відчула в сад
ку, що сталося лихо.

— Я зрозуміла,— сказала вона.
•У кімнаті стало зовсім темно.
— А куди вони його понесли? Хто його ніс? Хто оглянув?..
— Лікар — доктор Люїс із Тефтона. Потім я і Картер підняли 

його, винесли до дороги й поклали иа воза. От і все. Більше нам не бу
ло чого там робити.

— А потім усі почули про це, всі дізналися — і Брайси, і все се
ло... Але я знала про це найперша, відчула в ту саму хвилину. Як це 
могло статися?

— Таке буває. Між двома близькими людьми.
— Я не бачила його... після смерті,— сказала Рут.— Вони всі під

ходили, коли він лежав удома, й розглядали його. А я не пішла. Я боя
лася. Не хотіла бачити, що з ним сталося. А тепер хотіла б.

— Але у вас є що згадувати. Правда ж, Рут?
— Якби я його побачила... То обличчя було не ушкоджене?
— Я розповів вам правду... Ви маєте право знати її — от я й роз

повів...
— Я не хочу, щоб ви щадили мої почуття.
— А я й не щадив.
— Справді? — І вона подивилась на Поттера.— А тепер...
їй здалося, що кімната цілком змінилася, бо нарешті вона знає 

правду, ділить її з Поттером і знає також, що відчув того дня він. 
Ніби протяглася між ними тонесенька ниточка, яка ніколи не обір
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веться. Поттер... Він зберіг для неї всі ці подробиці, щоб розповісти 
їй, коли вона буде здатна їх вислухати.

— А тепер...
Та вона не знала, що ж тепер, нічого не знала ні про теперішнє, ні 

про майбутнє, ні про себе, ні про Бена. Знала тільки, що тіло його ле
жало на землі, життя було розтрощене деревом, одежа просякла 
кров’ю. Але обличчя збереглося неушкодженим.

Якось несподівано до очей підступили сльози і покотилися по що
ках. Поттер сидів мовчки, та все ж з ним їй було легше, він брав част
ку її горя собі. Вона плакала, як ніколи ще не плакала на очах у лю
дей, і, зрештою, це було краще, ніж стільки місяців страждати на са
моті. Принаймні вона відчула хоч якусь полегкість.

Поттер приготував вечерю— холодне м’ясо, хліб і квашені огірки. 
Спершу Рут відмагалася — їй, мовляв, нічого не хочеться їсти. Але по
куштувавши рожевого, соковитого м’яса, відчула, що страшенно голод
на. Поттер пильно подивився на неї.

— Вам треба їсти. Не годиться мучити себе голодом. Бенові це не 
сподобалося б.

Рут не розсердилась і не образилась, як раніше, коли люди говори
ли, що сказав би, подумав або схвалив Бен. Поттер мав рацію, і він 
щиро турбувався про неї.

Вона глянула на свою порожню тарілку. Досі вона ні з ким не їла 
після Бенової смерті, навіть із Джо. Розповівши про той день, Поттер 
зумів розважити її, витягти 3 нори, де вона сиділа досі, Замкнувшись 
у собі. А тепер їй хотілося спитати в нього, чи не сумно йому жити *са- 
мому в домі, може, він і її цього навчить, бо так віднині житиме* Й во
на. Немає сумніву, що житиме вона самотня, тож має призвичаїтися 
до цього. Але допитуватися, як це роблять інші, не стала — боялася об
разити Поттера.

Рут підвелася. Сказала, що їй час додому, і Поттер провів її через 
вигін, а собака біг попереду. •

— Я рада, що прийшла до вас. Рада, що ви розповіли мені— роз
повіли все.

— Тепер вам доведеться з цим жити. Забути про таке важко.
— А я й не хочу забувати.
— Якби я не розповів вам правди, ви уявляли б собі щось іше 

гіршеє
— О, так.
Бо ж і справді їй ввижалися кошмари, і не тільки уві сні, а й наяву, 

вдето стояв перед очим»а Бен з побитим, понівеченим обличчям, анітро
хи* не схожий на. себе, або ввижалося, як він умирає, привалений дере
вом, стогнучи від болю,, зовсім самотній. Що ж, насправді було не так 
уже й страшно, і, можливо, їй буде легше жити, знаючи правду.

— Я навідуватиму вас. Щоразу, як проходитиму повз ваш дім,— 
скатав* Поттер.

Але Рут знала, що він ніколи не стане втручатися в її життя.
Поттер покликав собаку і пішов назад, а вона стояла за ворітьми і слухала, як віддаляються його кроки. Була тиха, тепла ніч, і коли во

на поглянула на небо, то пригадала, як Бен пробував навчити її роз
пізнавати зірки, називав їх. «Це ж так просто,— казав він.-1- Все одно 
щ а знати вулиці свого міста». Та їй не просто було запам’ятати, як 
навивається та чи та зірка, вони щоночі змінювали своє місце, були
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безладно розкидані, мов ті квіти на луках. Рут подобалися їх імена. 
Деякі з них Бен написав для неї, і вона вимовляла їх уголос просто 
так, для власної втіхи.

Персей. Аурігаабо. Візничий. Жираф. Плеяди...
Ще малою дитиною вона не вірила, як вірили інші, що небо високо 

вгорі, там, де зірки. Було щось страшне й холодне в чорному зоряному 
просторі, і здавалося, там нема нічого, крім крижаної пустки. А небо, 
вона відчувала, зовсім поруч, просто людина не може його бачити. Таке 
відчуття охопило її й тепер. Досить тільки простягти руку...

Але Рут опустила руку. Нічого вона не дістане. їй лишається тіль
ки- жити і сподіватися. А сьогоднішній день був важливим, вона сту
пила якийсь крок уперед.

І вона пішла через сад — треба впустити на ніч курей.

_ _ Іноді їй здавалося, що вона взагалі не жила до 
V I  зустрічі з Беном. Бо всього навчив її Бен, і вона 

1  v  беззастережно вірила йому, їй не було потреби 
мати власну думку, щось вирішувати самій. А тепер ось доведеться. Та 
вже й осінь давно настала, а все, що Рут бачила або впізнавала, на
гадувало їй про Бена. Здавалося, живучи вдома з батьком, вона мала б 
дечого навчитися і знати, скажімо, як змінюється природа протягом 
року, але єдине, що спливало у неї в пам'яті з тих часів,— це гола 
рівнина, небо, річка, розгалужена на безліч проток, і більше їй не при
гадувалося нічого з того одноманітного з буденного життя. Приїхавши 
сюди, вона мов на світ народилася, зрозуміла, навіщо дано їй вуха й 
очі, навчилася розрізняти речі на запах, на смак і на дотик. Дехто вва
жає, ніби лише в дитинстві всі відчуття загострені, та це не про неї. 
Вона була ніби лялечка в непрозорій оболонці, поки Бен не розбудив 
її, не навчив жити.

Після зустрічі з Поттером вона знову якось непомітно повернулася 
до того ритму життя, яким жила з нинішньої весни. Сама одна спала, 
працювала і їла, дні були схожі один на один, і /вона вже не знала, по
неділок сьогодні чи п’ятниця. Плакала менше, хоча не раз сльози самі 
лилися з очей, навіть якщо вона свідомо не згадувала про Бена.

Вона не була щаслива, але не була й зовсім нещасна. Вона існува
ла. Змінилися барви й звуки, вечори стали коротшими, ранки пахли во
логою, а мочі були холодні.

Бував у неї Джо,— він приходив прямо зі школи,— але не щодня. 
Більш нікого вона не бачила, тільки чоловіка, що приносив шитво від 
Райделів, та раз чи двічі Поттер, проминаючи її ворота чи йдучи виго
ном із собакою, зупинявся, дивився на неї і піднімав на знак приві
тання палицю. Але ближче він не підходив.

Листя на деревах темнішало, ставало іржаво-коричневим або, нав
паки, світлішало і жовтіло, щодалі менше листочків лишалися тьмяно- 
зеленими. На живоплотах червоніли ягоди шипшини і глоду, терен ро
бився сизим і темно-синім, а на вигоні та при дорогах достигали ягоди 
смородини, прибираючи винного кольору. Рут думала, що мож
на було б назбирати кислиць і приготувати з них желе, нарвати тере- 
ну на наливку, купити в Р^йдела груш-падалиць і законсервувати їх. 
За два роки Бен навчив.її, які плоди і коли збирати, як робити сік або 
прозорий і густий джем. Але тепер вона тільки нарвала якось жменю 
смородини і з ’їла, викидаючи недостиглі і кислі .ягоди. Навіщо їй на
повнювати кошик ягодами і годинами стояти в кухні, адже взимку ні



108 СЬЮЗЕН ХІЛЛ. Напровесні

хто, крім неї, не покуштує, не оцінить того, що вона зробила. А мо
же, назбирати фруктів на продаж і вторгувати трохи грошей? Але й 
цього вона не зробила. Просто сиділа в садку або йшла до лісу, де було 
тихо, темно і пахло прілим листям, ходила до річки й дивилась на воду, 
і всі ці дні їй здавалося, що світ навколо неї руйнується, і тільки вона 
ще жива й ціла. Птахи збиралися в небі зграями, готуючись летіти у 
вирій, а дрозди-ялівники ще тільки мали прилетіти; чайки тл куріпки 
ходили за плугом, що перевертав скиби чорної землі. Ніде вже не чуло
ся пташиного щебету, тільки стрекотіли сойки та сороки. На деревах 
мовчки сиділи горлиці, а коники поховалися у траві.

Але й досі світило опівдні сонце, було тепло й сухо, фермери хо
дили стурбовані, худоба була млявою, а в церкві молилися, щоб пі
шов дощ.

- - ТІ  Рут весь час вабило в ліс, тепер вона рідко хо- 
V  І І дила гуляти в поле або на схили гори. Минув ве

ресень, і повітря між деревами було задушливе, 
непорушне, в лісі пахло прілою деревиною, землею, ягодами й гриба
ми— усе просякло вологою від роси й туманів, і здавалося, що це піт, 
вичавлений з кори дерев. Рут навіть ставало трохи лячно від солодка
вого запаху гниття і глибокої тиші. Та ось почало опадати листя, і вго
рі з ’явилися прогалини, крізь які, мов ранньої весни, пробивалося сон
це. У повітрі кружляло крилате насіння явора.

Якщо одразу після Беиової смерті Рут поринала у важке забуття, 
то тепер її ночі були безсонними й тривожними. Вона рано вставала, 
дивилася на себе в дзеркало і бачила на засмаглій шкірі обличчя ледь 
помітні- бліді смуги під очима «Я стала старшою»,— думала Рут. І 
справді, її обличчя змінилося, втратило дитячу округлість і м’якість, 
проступили вилиці. Двадцять років — це багато чи мало? Вона не 
знала...

Перевернувшись у ліжку, вона розплющила очі. У кімнаті ще було 
темно, але Рут знала, що вже не засне. Було прохолодно, але її шкіра, 
простирадла і ковдри а*к пашіли. Рут підійшла до вікна і побачила, що 
вже та пора, коли ніч кінчається, а ранок ще не настав.

Вона вийшла надвір — тиша, спокій. Рут уже звикла до цього і не 
боялася. Проте й сама не знала, чого їй заманулося піти с ній порі до 
лісу, зовсім самій,— адже все навкруги було холодне, мертве, і вона ні
чого не бачила, нічого не чула, крім своєї ходи тз биття власного сер
ця. Мабуть, їй захотілося відпочити від денної спеки, та й думалося о 
цій порі краще.

Спочатку вона пішла до западини. Мертва кора в’яза, що впав на 
Бена, обросла м’якими поруватими грибами. У щілинах ховалися ко
махи, вони перебігали через її руку, заповзали між пальці. У повітрі 
пахло гнилизною.

«Це запах смерті»,— подумала Рут. Навколо неї витала смерть, і 
не раптова, як у Бена, а повільна й підступна. Те, що раніше росло й 
нуртувало соками, тепер зів’яло, засохло, згнило. Тоді була весна, а 
тепер надходить зима. Та потім знову прийде весна. Спершу смерть, 
потім— відродження. Вона почувала в собі і те, і те: стара кров ніби 
висихала, поступалася місцем новій, та це в неї тільки-но починалося. 
Вона відчувала в собі переміну і радо прийняла її, хоча й не знала, що 
її чекає далі — які почуття, сподівання, досвід прийдуть на зміну мину
лим. Та нове може зрости лише на старому грунті. Отже, треба було 
все те пережити.
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На узліссі починало сїріти, і вона сіла, чекаючи, поки світанок дійде 
до неї. Сріблясті стовбури дерев помалу виступали з темряви. Рут під
велася й пішла до струмка. Він майже висох, тоненька цівка води стру
міла між замуленими камінцями.

«Господи,— думала Рут,— скільки ж я ще отак блукатиму, пекти
муся на сонці, сидітиму годинами в лісі або кружлятиму між дерев, 
коли ж нарешті пробудиться в мені якась надія і дасть мені силу жи
ти далі?» Іноді вона картала себе; нічого, мовляв, само собою не змі
ниться, поки вона цього не захоче. А іноді сподівалася на якусь допо
могу — щось прийде і поверне її до життя.

Адже досі їй не доводилось надіятися на себе, на власні сили — 
бо спершу про неї дбав батько, а потім Бен. І тому вона однаково ні
чого не зможе зробити і просто чекатиме.

Камінці в струмочку побілішали, і вода заблищала у вранішньому 
світлі. І тоді Рут почула розпачливий чоловічий крик, майже ридання. 
Вона не злякалася, не зрушила з місця. Але хто, крім неї, міг з ’яви
тися тут о такій ранній порі, спотикатися, але йти і йти, надривно голо
сячи і скрикуючи від болю чи страждання? Хто б то міг бути?

Вона почекала біля струмка, сподіваючись, що незнайомець пройде 
повз неї. Вже трохи розвиднілося, але сонця ще не було.

Кроки стихли, проте плач не змовкав — приглушений, раз у раз 
уриваний важким зітханням. Ці звуки щось нагадували Рут. Ну зви
чайно, так само тужила вона в перші дні і ночі по смерті Бена.

Вона рушила на голос, розглядаючись довкола. Та, побачивши на
решті того чоловіка, стала мов укопана, не наважуючись підійти ближ
че і нічого не розуміючи. То був Ратмен, священик. Він сидів, обхо
пивши руками коліна і похилившії голову. Ридав і плакав, раз у раз 
стискав пальці в кулаки, волосся в нього було сплутане і скуйовджене. 
Він щось бурмотів, ковтаючи слова, так що Рут нічого не могла зро
зуміти. Він не чув, коли вона підійшла, і їй нічого не лишалося, як очі
кувати, не знаючи, що робити. Вона помітила, що одежа в нього пом’я
та, ніби він спав у ній. штани забризкані грязюкою і подерті — мабуть, 
біг наосліп крізь колючі чагарі та гілля. Ніколи в житті не чула; Рут 
чоловічого плачу. І спочатку хотіла піти. Але ж у нього, напевне, якесь 
страшне горе, і вона не може покинути його тут самого. Нарешті вона 
зважилась і підійшла ближче. Ратмен не ворухнувся. Почав сіятися 
дрібний дощик.

— Що сталося? — спитала вона.— Ой, що це з вами?
Та сказала вона це майже пошепки.
За якусь мить він підвів голову, але Рут знала, що він не бачить 

її, не знає, де він і навіщо. Безвиразний погляд, очі червоні й запухлі, 
обличчя мокре від сліз. Він здавався зовсім старим, хоча був молодий. 
На ньому не було стоячого комірця, і видніла мертвотно-біла шия. Він 
тремтів і нестямно хитав головою. Потім знову подивився на Рут і опу
стився навколішки. Вона підійшла і теж стала навколішки поруч із 
ним.

— Я була біля струмка і почула ваш голос... Що сталося?
Він і далі дивився на неї безвиразним поглядом, не озиваючись, не 

витираючи сліз. Зіщулився мов звірятко або дитина, коли їх мучить не
стерпний біль.

Нечутно мрячив дрібний дощик, волосся й плечі Ратмена були вже 
мокрі. «Ми молилися, щоб пішов дощ,— подумала Рут,— і ось нарешті 
настав кінець посухи».

Вона торкнулася його плеча.
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*— Вам треба йти додому. Накрапає дощ. Зараз тільки шосте го
дина ранку. Хочете, я проведу вас?

Вона збагнула, що каже те саме, що казали їй інші люди, і тоді це 
її дратувало, і тільки тепер вона зрозуміла: коли людина в горі, її тре
ба втішити, нехай1 навіть це будуть звичайнісінькі слова.

— Що ви тут робите? Чого ви тут? — спитав він різко.
— Я... Я часто сюди приходжу... Тут тихо. Прокидаюся і прихо

джу. А сьогодні оце почула вас. Ви не хворі?
Він знову затремтів.
— Ви чули, що я казав?
— Ні. Я чула, як ви плакали, але слів не зрозуміла.

' — Планав... Атож... Я плакав...
Він говорив спокійно, але якимсь безживним голосом. Дощ поси

лився і скапував з листя важкими краплями.
— Ходімо звідси. Тут мокро.
— Справді...

• Але Ратмен не зрушив з місця. А тоді сказав:
— Моя донька померла. Учора захворіла, а сьогодні померла. Уже 

померла.
Його донька. Рут пригадала, як кілька тижнів тому — коли ж це 

було? — Картер казав, що священикова дружина народила другу дів
чинку. А була в них ще одна дівчинка, років трьох, з чистою, білою 
шкірою. Рут навіть не знала, як її звуть.

— Моя донька вмерла.
І він схопився на ноги і закричав, аж луца пішла лісом. Здавалося, 

він збожеволів.
— Вона мертва, а де ж ти був, господи, зі своєю добротою і мило

сердям? Вона мучилася від болю, а ти не полегшив її страждань, і вона 
вмерла! Чому ти вбив не мене, а її? О, моя дитина!..

Голос його урвався, і він мовчки втупився в небо, що проглядало 
синіми клаптями крізь завісу пожовклого листя. Рут із жахом чекала, 
що його спостигне кара, ударить блискавкою. Або впаде дерево. Або 
небо. Та нічого такого не сталося.
' Дощ не вщухав, і Ратмен знову заплакав, затуливши обличчя 
руками.

— Прости мене, господи,— благав він.— О, господи, прости мене!
Тоді Рут підвелася, лагідно взяла його за руку — він не опирався —

і повела до села. З похмурого неба лив і лив дощ, і вони змокли до 
рубця. Ратмен слухняно ішов за нею, плачучи, мов дитина. Рут знала, 
що повинна допомогти йому...

В  д о м і б ул о  тем н о  й ти хо . Р у т  с т о я л а  б іл я  То- 
XI  II м а с а  Р а т м е н а  в  тем н о м у  п еред п ок о ї, і к р ап л і 

д о щ у  ст ік ал и  з  ї ї  во л о сся  н а плечі, а  з  сукні —  
н а п ід л огу . В о н а  ту т  н іколи  р ан іш е  не б у л а  і в з а г а л і  м а й ж е  не зн а л а  
цих лю дей . Щ о  ж  їй теп ер  робити  —  іти д о д о м у  чи ли ш и ти ся  т у т ?  З д а 
в а л о с я , Р а т м е н  ї ї  зо в с ім  не п ом іч ає . В ід  д вер ей  вій н ул о п ро тягом . А 
д е сь  н аго р і ч увся  п л ач  го л о д н о ї дитини.

—  Т р е б а  скинути м окри й  о д я г ,—  с к а з а л а  Р у т .
. В ін  о б ер н у вся  і зд и в о в а н о  гл ян ув  н а  неї.

—  А  в а ш а  д р у ж и н а  д е  —  н аго р і чи...
В о н а  за т н у л а с я , бо  з р о з у м іл а : він  не чує, щ о  в о н а  к а ж е , і не у с в і

д о м л ю є, ні д е  він  є, ні щ о  с та л о с я .
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Ратмен пройшов уперед, відчинив двері, потім зачинив їх за собою. 
Запала тиша, але й далі чувся плач дитини.

Це був великий старий будинок. Сходи покривав витертий килим. 
Бен казав їй, що священик— бідна людина, та все одно її вразила за
недбаність і вбогість цієї оселі. Так ніби тут мешкали дуже старі люди, 
що позамикали половину порожніх кімнат, аби не платити служницям 
і за опалення.

Дитина плакала все голосніше, і Рут не витримала. Піднялася схо
дами й погукала місіс Ратмен. Відповіді не почула, навіть коли двічі 
постукала в двері, звідки долинав плач. Вона увійшла до кімнати.

Штори були напіврозсунені, а вікна так забризкані дощем, що 
якусь мить Рут нічого не могла роздивитися. Вона стояла і нервоЬо 
стискала ручку дверей.

— Що там таке?
Місіс Ратмен лежала в ліжку, спершись ліктем на подушку, світ

ле волосся було заплетене в коси, що спадали на плечі. Ще зовсім мо
лода жінка, мабуть, не набагато старша за Рут, але в очах і скривле
ному роті застиг вираз страждання. І Рут пригадала, як хтось казав, 
ніби після народження другої дитини вона весь час нездужала. Тепер 
місіс Ратмен дивилася на Рут без подиву і особливої цікавості.

— Що там таке?
Дитяче ліжечко стояло поруч з великим і звідти чувся дедалі го

лосніший плач. Мати повернула голову і глянула туди, та не промо
вила до дитини ні слова, навіть не спробувала взяти її на руки.

Рут пройшла в глиб кімнати. Краще було б узагалі не приходити, 
бо чим вона може зарадити? Що подумає про неї ця жінка?

— Воно плаче. Весь час плаче. Нема вже сили терпіти цей плач.
— Може, йому щось дати? Або взяти на руки?
— Воно тільки й знає, що плакати. Айсобел — та не плакала. Май

же ніколи не плакала. Навіть учора, коли була так тяжко хвора, і то 
зовсім не плакала. А тепер вона мертва і вже не заплаче ніколи. Вона 
померла, ви знаєте? Наша Айсобел померла.

— Так, я зустріла вашого чоловіка. Я гуляла в лісі, і він теж... був 
там. Він сказав мені. Я привела його додому.

— Ви вдова Бена Брайса.
— Так.
— Чого ви прийшли сюди?
— Та я... Я подумала, що містерові Ратмену краще повернутися 

додому. Надворі дощ. Він був такий схвильований і... я подумала, що 
зможу чимось допомогти.

— А чим ви можете допомогти?
— Нічим,— спокійно відповіла Рут.
— Отож-то й є, що нічим.
— Може...
— Що «може»?
— Може, я зварю їсти або догляну немовля. Я ж можу це зро

бити.
— Навіщо воно вам?
— Чи ви хочете, щоб я пішла? Щоб не було чужих у домі?
— Де мій чоловік?
— Він унизу. Зайшов у якусь кімнату.
— Він плакав, ви знаєте? Усю ніч плакав. Не лягав спати, не роз

дягався. Сидів на стільці і плакав, а я нічим не могла допомогти йому.
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Я не плачу, а мій чоловік і дитина весь час плачуть. Зате Айсобел 
ніколи не плакала, навіть.коли була зовсім маленька.

— Атож, ви казали мені.
Проте місіс Ратмен говорила і говорила, ніби боялася тиші:
— Коли вона була немовлям і хотіла їсти, то просто розплющувала 

очі; пхикала лише тоді, коли різалися зубки, та досить було взяти її 
на руки і заговорити, як вона замовкала. її легко було заспокоїти і 
вкласти спати. А вчора...

Вона засовалася в ліжку і випростала руки й ноги, зсунувши набік 
злинялу стьобану ковдру.

— Вона сказала: «У мене болить голівка, у мене болить голівка». 
Але не плакала, зовсім не плакала. Я б і не здогадалася, що вона хво
ра. Що так серйозно хвора. Але Том — він знав. Вона була скоріш його 
дитиною, він дуже любив її — і все зрозумів. Очі в неї стали якісь див
ні, і вона раз у раз затуляла їх долонькою. І повторювала: «У мене 
голівка болить». Була така гаряча, що жар можна було відчути навіть 
крізь ковдру. Потім прийшов лікар і сказав, що вона вмирає, що в неї 
запалення мозку чи щось таке, і вже ніхто їй не допоможе, і ніхто не 
винен у цьому. Я не могла витримати, не могла сидіти й чекати, поки 
вона помре. Тому я пішла. А Том лишився. Він сидів біля неї, а немов
ля кричало й кричало. Воно завжди кричить. А Айсобел не кричала, 
поки й померла... Ніхто не міг урятувати її. Ніхто не винен у цьому.

Раптом вона підвелася і закричала на дитинча:
— Замовкни, чуєш, замовкни! Несила далі терпіти твоє скигління!
Рут перейшла кімнату і взяла немовля на руки. Воно одразу ж

замовкло і дивилося на неї темними, мов сливи, оченятами. Рут сіла 
на стілець і почала гойдати дитину. Тоді глянула на молоду матір. Але 
та уже відвернулася, товста коса впала їй на обличчя, і через мить вона 
заснула, а Рут усе сиділа з немовлям на руках, аж поки й воно засну
ло, сиділа й дивилася, як стікають краплі дощу по шибках.

Рут і сама не знала, як це вийшло, але вона лишилася в Ратменів 
на цілий тиждень. Ніхто нічого їй не казав, не просив її лишитися чи 
поратися по дому, та коли наступного ранку вона викупала й сповила 
немовля, а потім затопила в кухні і приготувала сніданок, вони просто 
цілком поклалися на неї, як і вона свого часу на Джо. Рут усе робила 
в домі — і прала, і прасувала, і готувала їсти, і прибирала, бо знала, 
що, крім неї, ніхто цього не зробить.

Дружина Ратмена вставала десь опівдні, вдягалася й сідала біля 
вікна, дивлячись на дерева. Або, що траплялося частіше, ходила слідом 
за Рут і говорила, говорила без упину про свою померлу дитину, про 
плач немовляти, повторюючи одні й ті самі слова, так ніби Рут ніяк 
не могла зрозуміти, про що йдеться. І Рут аж лячно ставало, вона 
почала боятись цієї жінки з безумним поглядом і істеричним голосом. 
Мабуть, Міріам РатМен була хвора ще до смерті Айсобел, і не тільки 
тілом, а й розумом, думала Рут. Очі її бігали, навіть коли вона розмов
ляла, вся її увага була зосереджена на чомусь, що ховалося в ній са
мій, слова лилися з неї бездумно, і вона їх просто не помічала, не усві
домлювала, що каже.

Бувало, підійде до Рут, безпорадно зупиниться перед нею й питає: 
. — Чи не час мені їсти? Чи не пора мені перевдягатися? А дитину 

будемо купати чи ні?
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Рут звикла до цього і відповідала їй, але така безпорадність диву
вала і лякала її.

Самого священика вона бачила дуже рідко. Але що найдужче її 
вражало, то це відчуженість між чоловіком і дружиною — вони майже 
не помічали одне одного в домі. Ратмен або замикався у себе в кімнаті, 
або виходив з дому і годинами десь блукав, а повертався блідий, стом
лений, у промоклому або подертому одязі, сідав і їв що-небудь, при
готоване Рут, не помічаючи, що перед ним на тарілці. Приходили люди, 
та він не виходив до них. Рут нарешті зрозуміла, що сама була такою, 
такою здавалася іншим, коли ховалася від людей, годинами блукала 
в лісі або ходила вночі на могилу Бена, цілком утративши почуття часу.

Як Рут ходила на могилу, так Ратмен ходив у маленьку спальню, 
де лежала його мертва дитина і сидів біля неї, можливо, сподіваючись, 
що якимось чудом йому вдасться оживити її.

Рут уникала цієї кімнати. Та за день до похорону, витерши руки 
після миття посуду, вона зрозуміла, що повинна зараз піти туди, поди
витися і побути там.

Коли взялася за ручку дверей, до горла їй підкотився клубок, і 
вона аж задихнулася. Але треба було зайти, і вона відчинила двері.

Ратмен сидів і плакав, похиливши голову на руки. Рут підійшла 
до ліжка, що стояло біля вікна. Він її не помітив. Рут подивилася.

«Ось яка вона, смерть»,— подумала Рут. Таким був Бен, і хрещена 
Фрай, і кожен, хто жив на світі, а потім перестав дихати. Ось яким 
стає тіло, коли з нього вилітає дух. Рут простягла руку і торкнулася 
дитини, шкіра була холодна й гладенька, мов шкуринка якогось плоду. 
Але в кімнаті панував спокій, спокій і відчуття неминучості. Здавалося, 
ця дівчинка була приречена вмерти, і їй не судилося вирости. Саме 
стільки було їй відмірено.

Але що вона відчула б, якби це була її власна дитина, зачата від 
Бена і виплекана в її лоні? Чи не здалася б тоді ця смерть несправед
ливою і безжальною? Хто його знає. Вона бачила тільки горе і розпач 
батька, потьмарення матері і розуміла, як їм тяжко і скільки ще вони 
мають вистраждати.

Молодий священик підвів голову. Неголений, з пом’ятим обличчям, 
він ще менше скидався на живого, ніж дитина, що лежала перед ним.

— Чому? — спитав він.— Чому інші живуть — і старі, і хворі, і вся
кі негідники, а моя дитина померла? Чому не вони? Чому?

Рут мовчала.
— Хіба ви над цим не думали? Мабуть, думали, мабуть, думали. 

Чому помер ваш чоловік? Де ж правда, де ж справедливість? А я ж 
молився. Молився, щоб вона одужала, а коли вмерла, молився, щоб 
сталося чудо й вона воскресла. Але вона мертва. Вона все одно мертва.

— Так, мертва.
— А завтра я мушу віднести її на кладовище і покласти в могилу. 

Як же я це зроблю? Як я зможу розлучитися з нею?
— Але ж треба.
Обличчя в нього перекосилося, мов від удару, і він одвернувся. 

Нахилився над ліжечком і знову гірко заплакав, і Рут вчувалися в його 
риданнях гнів і обурення.

Вона вийшла, бо не знала, що сказати, як зарадити його горю. По
вернулася на кухню і стала прати пелюшки, а за вікном сяяло сонце, 
зеленіла трава і стрибали чорні дрозди. їхнє пір’я виблискувало на сон
ці, як мокре вугілля.
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Рут сиділа в кріслі-гойдалці біля вікна у кухні, і там її знайшов 
Ратмен.

Зараз їй хотілося одного — повернутися додому, лишитися знову 
самій, бо за цей тиждень у Ратменів вона зовсім вибилася із сил. 
У домі було повно роботи, і під кінець дня у неї все нило від утоми, 
хоч двічі й приходила допомогти Картерова дружина. Та найбільше 
змучило Рут їхнє горе, їй здавалося, що вони змусили її розділити його 
з ними, а іноді навіть нести за них цей тягар, а вона ще й від свого 
горя як слід не отямилась...

Рут не пішла на похорон дитини, а лишилася з Міріам Ратмен, яка 
цілий день пролежала в ліжку. Вона то мовчала, то спала, то сиділа й 
щось белькотіла, ледь устигаючи звести подих і пильно дивлячись в очі 
Рут.

Рут бачила у вікно, як священик виходив із дому з труною в руках. 
Що він, мабуть, відчував у цю мить! І вона подумала: «Допоможи їм, 
боже!» Але не дуже вірила, що це можливо.

— Вони обидві поснули,— сказав Ратмен, підійшовши до Рут.— А 
в мене на душі таке, що, здається мені, я вже ніколи не спатиму. Я хо
тів, щоб лікар оглянув її, та вона нізащо не хоче. Я й не знаю, чи 
справді вона хвора, чи справді не при своєму розумі. Не знаю. І нічим 
не можу зарадити.

— А хіба лікар їй допоможе? — Рут здавалося, що, як і вона, Рат- 
мени повинні пережити своє горе, і ніякі ліки їм не допоможуть.

— Я прийшов подякувати вам,— сказав священик.
— Немає за що.
— Я повинен вам подякувати.— У голосі його чулися ввічливі, май

же офіційні нотки, та раптом він закричав: — Навіщо ви це робили? 
Навіщо лишилися з нами? Чи мало вам своєї смерті, своїх страждань?

«Справді»,— подумала вона. Та не відповіла нічого. А він важко 
опустився на дерев’яну табуретку.

— Я мушу виїхати звідси,— сказав Ратмен.— Я відмовлюся від 
сану священика і поїду геть. Яке я маю право лишатися тут?

— Це тому, що померла ваша дитина?
— І дитина моя померла, і разом з нею померло все, у що я вірив, 

заради чого жив. І виходить, що моє життя — обман. Як я зможу при
ходити тепер до людей, що хворіють, помирають, мучаться і потребують 
слова правди, що я казатиму їм? Як я зможу тепер правити службу, 
проповідувати й молитися, розуміючи, що все це брехня? Я знав, якими 
словами розраджувати людей, та насправді немає таких слів, таких 
вчинків, і немає розради ні в чому. Коли я згадую, як ходив до людей, 
розмовляв з ними про смерть, милосердя і втіху, то стає соромно, бо я 
нічого не розумів, не відчував того, що вони. Я читав книжки, завчав 
прочитане і думав, що все знаю. Та це було брехнею. Як же мені лиша
тися тут?

— Усе змінюється,— сказала Рут.— Минає час, і все здається нам 
зовсім іншим.

Та це були теж тільки слова, і вона не знала, чи зрозуміє він їх, 
бо й самій їй було ще не все ясно.

— Але ж ви почували те саме. Я знаю. Ви відгородилися від усіх, 
не хотіли бачити ні мене, ні будь-кого, а на його похороні навіть не 
плакали. Я бачив, як уночі ви лежали біля його могили,— про що ви 
думали тоді? Хіба міг вам хтось допомогти? Я тоді засуджував вас, 
але тепер я добре це розумію.
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— Але бували дні... після його смерті... Бували дні,: коли мені ста
вало легше. І и починала дещо розуміти...

Він похитав головою.
— Що тут можна розуміти? Цьому немає пояснення. Ваш чоловік 

був молодий, здоровий, він був щасливий, і ви з ним були щасливі, та 
він помер, а тепер і моя дитина померла. У світі панує несправедли
вість, і в усьому цьому немає ніякого сенсу. Ніякого.

Рут сиділа і м’яла пальцями спідницю. Розпач і гіркота, що брині
ли в його голосі, лякали її, адже досі вона вважала, що пастор має 
знати більше, ніж інші люди, краще розуміти й пояснювати життя. 
Вона спробувала розповісти йому, як іноді змінювався для неї світ і 
яким здавався прекрасним, і як іноді вона починала розуміти сутністо 
речей,— розповіла про свої почуття на похороні і про те, що відчував 
Поттер, коли стояв навколішки біля мертвого Бена. Ратмен дивився на 
неї, та вона бачила, що її слова не доходять до нього. Мабуть, даремно 
вона; завела цю розмову, бо зараз не може полегшити його горя.

— Все розлетілося на друзки, і ніхто вже не збере його докупи. 
Чому? Чому? — мовив Ратмен.

Та звідки ж їй це знати?
— Мій батько був пастор, і батько мого батька також, і ні в кого 

не було сумніву, ким стану я. Мій батько був добра людина, і я споді
вався, що буду схожим на нього. Перед смертю він довго хворів, стра
шенно змарнів, схуд і страждав від болю. Він терпів, пробував, працю* 
вати, правив служби і відвідував людей, бо вони довіряли йому, але 
під кінець уже не міг навіть читати. Проте смєрть не поспішала, хоч він 
і просив про це. Я тоді вчився в університеті, і мене викликали додо
му — досі не можу забути, який він був. Я не впізнав його. Весь висох, 
сама шкіра та кістки. А шкіра була жовта, як віск. Він здавався дуже 
старим і не міг нічого їсти. Мати сиділа біля нього й давала йому 
попити води, ото й усе. А однієї ночі, коли ми думали, що він уже 
вмирає, я лишився біля нього, і він тоді сказав: «Я завжди вірував. А 
тепер я знаю». А що сталося зі мною? Я не вірую і нічого не знаю. На
віщо я взагалі живу?

Він похилив голову на стіл і сидів нерухомо, не в змозі навіть 
плакати,— такий був стомлений і змучений.

— А ви, Рут? Як ви збираєтесь жити далі?
— Я про це не думаю. Я звикла жити з Беном. А тепер не знаю.
— Чому б вам не виїхати звідси?
— А куди я поїду?
—■ Як ви можете витримати, живучи в тому ж будинку, ходячи 

у той самий ліс, знов і знов згадуючи?
— Я не забуду цього, хоч би куди виїхала.
— Брайси...
— Я не бачуся з ними. Тільки з Джо. Брайси мені чужі.
— Усі люди чужі одне одному.
— Але у вас лишилася дружина. І друга донька.
— А мені потрібна Айсобел. Вона єдина, без кого я не можу жити, 

і я втратив її.
— Не треба так.
—  Що зі мною буде?
«А що буде з нами всіма?» — подумала Рут. Вона трохи боялася 

і- Ратмена, і його схибленої дружини — адже її власний світ ще такий 
несталий, і вона повинна уберегти його.

• — Я завтра піду додому.
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— Так. Звичайно.
Але побачивши вираз його обличчя, вона відчула сором.
— Ви маєте когось, хто міг би побути тут? Щоб доглянути за вами, 

допомогти вашій дружині?
Він потер рукою чоло.
— Моя сестра... або... не знаю... Я подумаю...
«Я повинна лишитися,— подумала Рут,— я не маю ніякого права 

тікати, я повинна допомогти їм». Але вона не могла, уже ніяк не могла.
— Вам дати чогось поїсти?
— Ні.— Він звівся на ноги.— Ні.— І вийшов з кухні. Рут почула, 

як клацнув ключ у дверях його кабінету.
Нагорі було тихо. Міріам Ратмен і немовля спали. Рут запнула 

фіранки і вийшла.

Наступного дня вона покинула цей дім. Тепер вона прийде додому, 
зачинить двері і нарешті лишиться сама, відповідатиме тільки за себе, 
житиме своїм життям, плакатиме за Беном і згадуватиме.

«А ви, Рут? Як ви збираєтесь жити далі?»
Можливо, отак і житиме.
Повітря було холодне, і вже пахло першими морозами. Усе живе 

готувалося до зими, коли дерева стоятимуть голі, завиватиме вітер, 
ночі будуть довгими, а дні — короткими.

_ ___ _ Рут стояла біля вікна і дивилася на вкриті гро- 
V  І \ /  нами ягід кущі глоду та гостролисту — оранжеві, 

1  v мов полум’я, червоні, наче кров. Глибоко вдихну
ла й повільно видихнула повітря і подумала: «Я знов стала сама со
бою». Коли раптом побачила, як до її дому неквапно йде якась жінка. 
Крізь прогалини в живоплоті було видно її голову, запйуту синім шар
фом. Хто ж це до неї іде? Рут згадала дружину пастора, і її охопила 
тривога, вона відчула себе винною, що покинула напризволяще хвору 
жінку; атож, вона була хвора, і не тільки з горя за померлою дитиною: 
белькотіла всякі нісенітниці, нестямно втуплювалася поглядом перед 
собою, поринала на години в тяжкий сон і не зносила плачу власної 
дитини. І вона по-своєму просила, щоб Рут допомогла їй, щоб хтось 
зцілив її збурений розум і хворе тіло, але ні Рут не змогла нічого 
зробити, ні Ратмен, бо він поринув у своє власне горе, свої власні без
надійні думки і сумніви. Що вони тепер там роблять — самі у своєму 
домі, чоловік і дружина, але такі далекі одне від одного, мов люди 
з різних світів? Хто з ними поруч, хто догляне малу дитину, хто скупає 
і заспокоїть її?

«Я зробила все, що могла»,— подумала Рут і заплющила очі.
А коли розплющила їх, то побачила молоду жінку з розпухлим і 

блідим, мов ягода омели, обличчям. Вона йшла стежкою, якось дивно 
притискаючи до грудей руку, ніби захищалася від когось. Та це була не 
Ратменова дружина, а Еліс Брайс. Та сама Еліс, що завжди ставилася 
до Рут вороже, була сувора і непривітна. Вона й тепер не всміхалася. 
Але якось дуже змінилася і мала такий вираз обличчя, ніби її щойно 
спіткало якесь велике лихо. Вона не бачила, що Рут стежить за нею 
у вікно. І минуло чимало часу, перш ніж вона несміливо постукала 
в две^і.

Еліс Брайс. Чого це вона прийшла? Щоб розбити шкаралупу самот-
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пості, в яку сховалася Рут, щоб воскресити спогади про минуле, про 
давні сварки й кривди, нагадати, що Бен не завжди належав їй, Рут? 
Ні, їй немає про що говорити з Еліс. То, може, краще не відчиняти 
дверей, а піти нагору й дочекатися, поки зовиця піде собі. Окрім Джо, 
ніхто з Бенової родини не прагнув бачити Рут, та й вона не дуже хоті
ла зустрічатися з ними, для них вона вмерла так само, як і Бен. «Чу
жі»,— сказала вона Ратменові.

Еліс уже не стукала в двері, але і не йшла геть. Ну що ж, однако
во день зіпсовано. Треба піти й відчинити.

Бенова сестра сиділа на східцях, спиною до Рут. Вітер знявся над 
вигоном, розгойдував верхівки дерев і зривав з гілля пожовкле листя. 
Еліс повернула голову, але не підвелася.

— Мені більше нічого не лишалося робити,— сказала вона.— Я 
збиралася сидіти тут і чекати, доки ти з ’явишся. Гадаєш, я прийшла б 
сюди, якби мені було куди піти?

Вона здавалася хворою, та в голосі її вчувалась давня ворожість. 
Проте Рут відчула, що зараз Еліс говорить, немов захищаючись.

— Я була у священика. В нього померла донька.
— Джо казав мені.
— Хтось же мусив допомогти їм.
— Хтось завжди допоможе. Коли вже запізно.
Еліс підвелась і довго дивилася Рут в обличчя. Вона мовчала, 

а Рут, як і завжди при зустрічах з Еліс або Дорою Брайс, відчула 
себе приниженою, але водночас і розсердилась — вона не дозволить 
їм глумитися з себе. Вони не люблять її і навіть не намагаються це при
ховати. Здається, жодного разу вона не чула ні від кого з них доброго 
слова.

Але щось інше змінилося. Е л і с , яка завжди була надією матері, її 
гордістю, Еліс, я к ій  не дозволяли й за холодну воду братися, яка мала 
чекати нагоди, що не трапилася Дорі Брайс, Еліс, для якої не шкоду
вали ні часу, ні хвали, ні грошей, хоч і забували про любов і ласку, ця 
сама Еліс була не просто стомленою чи хворою, а ще й неохайною, роз
христаною, брудною, з-під бавовняного шарфа вибивалося немите во
лосся, комірець на сукні був несвіжий. А на лівій щоці червоніли якісь 
смуги, ніби хтось її подряпав або побив. Виявляється, й Еліс не була 
чимось винятковим, рідкісним — і з нею могла трапитися біда.

Вони стояли й дивились одна на одну, а вітер усе дужчав і грюкав 
хвірткою. Зрештою, Рут відступила вбік і розчинила двері ширше, щоб 
пропустити зовицю.

їхні голоси переслідували його, він нікуди не міг сховатись від них. 
Навіть коли замикався у своїй кімнаті на горищі, ці розлючені голоси 
проникали крізь стіни, крізь підлогу.

Тремтячим голосом мати повторювала одне й те саме, мов папуга, 
яку він колись чув на базарі у Тефтоні, а потім голосила, як і тоді, коли 
помер Бен. А Еліс кидалася короткими, мов удари ножа, глузливими 
словами, а батько щось бубонів, намагаючись угамувати їх. Щоправда, 
Джо й не пам’ятав, коли в цьому домі був спокій. Тільки інколи запа
дала напружена тиша, що розповзалася по кімнатах, та це було схоже 
на море, яке причаїлося перед штормом.

Він лежав на ліжку, і голоси здавалися йому інструментами яко
гось жахливого оркестру, вони звучали невлад і неприємно деренчали.
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Коли тут жив Бен, було трохи краще, він умів заспокоїти їх — і не так 
словами, як самою своєю присутністю.

Джо затиснув вуха, аж боляче стало, і спробував читати щоден
ник — він знайшов їх кілька в прадідовій скрині. Спробував уявити собі 
те, що читав, перенестися в інший, уявний світ.

9 вересн я . Ось уже сім днів стоїть гарна погода, і це нам 
винагорода за ті злигодні й прикрощі, що спіткали нас під час 
штормів минулого місяця. Команда трималася стійко, і, хвалити 
бога, у нас досить питної води, і ми більше не зазнаємо втрат 
від дизентерії, сплативши їй мито сповна.

11 ве р е сн я . Ми кинули якір у бухточці, на самому заході 
цього архіпелагу, і перед нами просто дивовижні краєвиди. Та
кої пишної і яскравої зелені не побачиш у жодному, навіть най- 
мальовничішому куточку Англії. Чиста, прозора вода набирає 
кольору то нефриту, то аквамарину — залежно від освітлення. 
Сьогодні ми збираємося висадитись на берег. Мене тішить 
згадка про розмову в Портсмуті з капітаном Колфексом, який 
запевнив мене, що тут нас приймуть добре, хоча тубільці й ви
являтимуть неабиякий інтерес і до нашого вигляду, і до наших 
вчинків.1

25  вер есн я . Другий помічник Голлард помер сьогодні вдос
віта від проривної виразки шлунку, що супроводжувалася висо
кою температурою, і ми нічим не могли зарадити. Майже шість 
годин він лежав непритомний, та все ж таки зміг вислухати 
кілька слів з євангелія та молитовника, а тоді впокоївся смер
тю праведника. Поховали його у морі, і вся команда салютува
ла. Люди журилися, бо Голларда всі любили, а щодо мене, то 
я сприйняв його смерть як особисту втрату.

На цьому тижні пропливемо повз острів Яву, і пошли нам, 
господи, ще кілька днів такої погоди.

Джо прочитав уже один такий зошит, а тепер закінчував і цей. 
Були й ще зошити в темно-зелених шкіряних палітурках із застібками, 
він прочитає в них про шторми, про тропічні джунглі, про дивовижні 
палаци, про птахів з довжелезними хвостами, що грають усіма барвами 
дорогоцінного каміння, про табуни дельфінів, що пливли за кораблем, 
про всіяне зорями нічне небо. Він читатиме щовечора, аж поки очі зли
патимуться, і картини прочитаного з ’являтимуться йому в снах, і він за 
якісь хвилини долатиме тисячі миль, і ніколи це йому не набридне, і він 
слухатиме голоси моря й вітру і ще якісь дивні голоси. А вранці проки
неться — і не знатиме, де він, і цілий день носитиме в собі ці мрії, і 
страх, і непевність, і почуття провини і навіть зради. Бо він не знав 
напевне, і ніхто, ніхто не міг йому підказати, чи не помиляється він, 
прагнучи стати моряком, чи знайде він у цьому втіху, радість і щастя. 
Він не знав. Він розгортав прадідів щоденник і читав, а потім ішов 
гуляти через зорані осінні поля до гір. А вдома не змовкали злі, без
душні й розпачливі голоси. Він не розумів, чому вони сваряться і чому 
нарешті не запанує мир і спокій у їхньому домі.

«Рут»,— подумав він, і на душі одразу полегшало. Рут має знати 
відповідь, вона, напевне, уже вдома. Ось він піде до неї, і нехай вони 
тут хоч гіоказяться — йому байдуже.
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Нараз Джо сів у ліжку, виглянув у вікно й подумав: «Якби я тіль
ки зміг жити тут разом з Рут, то нікуди б я й не поїхав, не захотів би 
мандрувати по чужих краях або навіть жити в якомусь іншому домі». 
Чого ж він тоді не піде до неї? Хіба це когось обходить? Та Джо не 
знав, як їй сказати про це і чи захоче вона, адже він завжди нагадува
тиме їй Бена. Та й у глибині душі знав, що їй найкраще самій, їхні 
взаємини могли бути такими, як тепер, але не ближчими.

Він знову ліг і нарешті заснув, а голоси лунали все гучніше, пере
криваючи один одного і сповнюючи сни Джо тривогою і сльозами. Він 
уже не чув, як ніч нарешті затопила будинок і в кімнатах запала на
пружена, непевна тиша.

_ г л  т  — Куди б я ще могла піти? Що мені було 
у С \ /  робити?

v Але тёпер це був не виклик. Не зневага 
й гордість звучали в голосі Еліс, а волання про допомогу. Скільки вона, 
Рут, чула останніми тижнями таких безнадійних запитань —■ серед них 
їй вчувався і власний голос.

— Що мені було робити?
Еліс безсило відхилилася на спинку стільця, та тіло її лишалося 

напруженим. їй було страшно.
Отак вони й сиділи, довго-довго — то розмовляли, то мовчали, ди

вились одна на одну або кудись убік. Рут не знала, що сказати, і не 
тому, що була приголомшена або сердилась, що Еліс з ’явилася непроха
на зі своїми турботами. Вона намагалася бути лагідною і нічого не роз
питувати, просто мовчки слухала, бо не знала, що тут можна сказати. Та 
все ж таки спитала:

— А чом би тобі не одружитися з ним?
— Одружитися?
— Атож, з Робом Фолі. Це ж його дитина. Він повинен одружити

ся з тобою. Так буде порядно.
— Ні. .
— Чому?
Еліс лише мимохідь згадала про коваля, як про щось Неістотне 

для неї.
Рут не знала, чи довго вони зустрічалися і Що між ними було.
— Він не одружиться зі мною. Та й яке це Має' значення? Хіба 

в цьому річ?
— Але якщо він тобі йе байдужий, а ти й дйт'ина не байдужі йому...
— Байдужі...
— Він так сказав?
— Він сказав: «А що Мені до цього, дівчйно? Інші теж приходили 

до мене з цією ж баєчкою. І думаю, що будуть Ще не раз приходи
ти». Зрештою, нічого іншого я й не сподівалася.

— Та це ж б езч есн о !
— Ні. Це реально. Принаймні він сказав правду. Вій ніколи нічого 

р'е обіцяв мейі. Навіть не прикидався.
— Він любивс’я з тобою.
— Ох, Рут! Я бачу, ти нічогісінько в цьому йе тямиш.
— Може, й ні. Але я знаю, як мають поводитися двоє людей.
— У тебе був Бен.

Атож.
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— І більше нікого. Правда ж?
— Більше ніхто не був мені потрібний.
— Ти думаєш, я не знаю? І не знаю, що й він почував те саме? — 

Еліс підвищила голос, і в ньому забриніли заздрощі і давня неприязнь.
— Пробач.
— Чого тут вибачатися. Бен помер. Ти знаєш тільки це одне. А я 

знаю й інше.
— І що ж ти почуваєш? Ти любиш його?
Якийсь час Еліс мовчала, водячи пальцем по краєчку стільця. Руг 

уперше затопила цієї осені — тими ясеновими дровами, що їх нарубав 
і привіз Бен за тиждень до смерті. Рут акуратно наклала їх у камін, як 
він учив її. Та розпаливши вогонь, аж здригнулася. Серце стислось, і 
вона відчула себе винною, коли побачила, як голубі язики полум’я, мов 
зміїні жала, лижуть дрова. Це ж вона спалює ще якусь частку свого 
минулого. Воно перетвориться на дим і ніколи вже не повернеться.

Зате вони сиділи вдвох біля каміна, і вогонь зігрівав їх, і було на 
що дивитися, коли уривалась розмова, а запах диму навіював спогади.

І Еліс відповіла:
— Мабуть, я нікого не любила в своєму житті. Нікого, крім свого 

брата Бена.
Ці слова потрясли Рут. Але потім на душі їй потепліло, прийшло 

розуміння і відчуття полегкості. То ось чому Еліс ніколи не любила її, 
а потім зненавиділа й усіляко принижувала. Ось чому. Бо Еліс любила 
Бена, а Рут забрала його.

Але любов до Бена може їх і об’єднати, хоч цього ніколи й не було 
раніше. А він помер і вже не побачить їхнього зближення.

Тепер у Еліс буде дитина від чоловіка, який їй зовсім байдужий. 
Чого ж тоді вона з ним зійшлася? Якщо між ними не було ні любові, ні 
навіть приязні, то що ж було?

— Хіба ти не знаєш, що за життя в тому домі? Хіба не можеш 
уявити, як я його зненавиділа за ці роки? Тільки завдяки Бенові там ще 
можна було почувати себе як дома, бути самим собою. А коли він 
помер, то всьому настав кінець. Тепер там тільки мати, що день і ніч го
лосить, та батько — а що з нього?

— Джо...
— Джо? Та він же дитина.
«Е ні,— подумала Рут.— Джо розуміє більше, аніж будь-хто з вас». 

Та вона нічого не сказала.
— І всі ці роки я змушена була сидіти і вислуховувати її: яке май

бутнє вона для мене готує, ким я маю стати, чого досягти. Вона й гад
ки не припускала, що я хочу жити своїм життям — я мусила жити для 
неї, бути знаряддям її честолюбних мрій. Вона ніколи й нічого не знала 
про мене. Ні про будь-кого з нас. Вона дбає лише про себе, а мене ста
ла називати гордячкою. Та що тут говорити! Усе своє життя вона жила 
тільки гордістю. Я мусила знайти якийсь вихід, кудись утекти. Все одно 
куди. Головне було показати їй, що я можу сама обрати собі дорогу.

— Справді...
. Рут ясно уявляла собі, як усе це відбувалося, як Еліс на зло мате

рі зійшлася з Робом Фолі, хоч він для неї не був і шеляга вартий. 
Зате він уособлював усе, що зневажала Дора Брайс; така людина, на 
її думку, не гідна була навіть привітатися до її дочки.

І от Еліс збирається стати матір’ю, і їй сказано й ногою не потика
тися в батьківський дім; вона може робити усе, що їй заманеться* на
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роджувати дитину чи позбутися її, заводити собі друзів, чоловіка, до
мівку або ні. Дору Брайс це більше не обходить.

— Вона репетувала як несамовита: «Забирайся звідси, забирайся 
геть!» А батька навіть не слухала — а він умовляв її дозволити мені 
лишитися вдома. Йому хочеться спокійного життя. І він мене не соро
миться. Але мати правила своєї: «Геть із цього дому!» Ну, та я не ду
же й сумувала, зрештою, це не те місце, де хотілося б лишитись до 
скону віку, правда ж?

Вона заплющила очі. Обличчя в неї схудло і зблідло від пережито
го. «І як люди можуть отак поводитись,— подумала Рут,— вигнати 
свою дитину, навіть не вислухавши її? Ніхто не має права так чинити».

А вголос мовила:
— Я рада, що ти надумала прийти сюди. Ти вчинила розумно.
— Я не хочу, щоб ти жаліла мене. І щоб дала мені притулок з по

чуття обов’язку, як Беновій сестрі. Не думай, що мені це потрібно.
— А я й не думаю.
— Я знайду, куди податися. Щось вигадаю. Коли зможу зібратися 

з думками.
— Лишайся тут.
— Ти ж мене не любиш.
— Я не знаю тебе,— сказала Рут, і це була правда.— Я ніколи 

тебе не знала.
— А ти хотіла? Намагалася?
— Ні.
— У тебе був Бен. І ти більше ні про що не думала.
— Так, ні про що.
— О, я тебе не звинувачую. Ти не думай, що я тебе звинувачую.
Еліс тихо заплакала, сльози текли по щоках, та вона їх не витира

ла, а Рут сиділа поруч, гріла руки біля вогню і мовчки дивилась на 
язики полум’я. «Як багато ллється на світі сліз,— думала вона.— О бо
же, і чого це люди такі нещасливі, безсилі й самотні, чого вони лютують 
і не можуть порозумітися одне з одним?» У цю мить їй здалося, що всі, 
кого вона тільки знала, плачуть і дні, і ночі, що останні місяці вона не 
чула нічого, крім голосіння.

Невже так і далі буде? Доки ж це може тривати?

Рут постелила Еліс у маленькій кімнаті, і та одразу ж лягла. А 
Рут ще сиділа з годину біля вогню, аж поки пересвідчилась, що Еліс 
заснула. В домі було зовсім тихо, тільки потріскували дрова, бризкаючи 
іскрами. І все ж таки щось змінилося — здавалося, у кожній кімнаті, 
у кожному куточку відчувається присутність чужої людини.

Рут знала: те, що вона сьогодні вчинила, потрібно не лише Еліс, 
а й їй самій, це правильний крок, і тільки вона могла зважитися на ньо
го. Не можна їй лишатися тут зовсім самотньою, ні про кого не дбаю
чи, та їй уже й не хотілося цього. Так далі жити не можна. Треба за
бути про давні сварки та приховану ворожнечу, адже в цьому винна 
й вона, може, навіть більше, ніж інші.

Рут надягла пальто і вийшла з дому. Вітер не вщухав, дув їй у спи
ну, мало не підіймав її над землею. Дерева під його поривами гнулися і 
гойдались, мов корабель, що попав у бурю. Останні солодкаві запахи
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осіннього гниття поступалися першому холодному й свіжому подихові 
зими. У лісах, мабуть, тепер опадає, кружляючи, мов сніжинки, листя, і 
вже завтра крізь чорне плетиво гілля засиніють клаптики неба.

Ніч була безмісячна, та Рут звикла ходити поночі цими стежками 
й дорогами, вона не могла б тут заблукати навіть із заплющеними 
очима.

На розі Фос-Лейн вона зупинилася, щоб перевести дух, набратися 
хоробрості. Десь у глибині душі вона сподівалася, що Брайси вже ляг
ли спати і . в неї буде виправдання, щоб повернутися додому. Що вона 
їм скаже, з чого почне? їй здавалося, ніби Брайси говорять якоюсь 
чужоземною мовою — так важко з ними буває порозумітися.

«Але ж і вони люди,— заспокоювала себе Рут,— з людськими по
чуттями й турботами. До того ж вони вже немолоді й самотні».

Крізь запнуті навіски проходило світло. Рут повільно наближалася 
до будинку, міцно притискаючи до грудей руки. І благала: «Допоможи 
мені, будь ласка, допоможи». Це до Бена вона зверталася, бо без нього 
й досі почувала себе безпорадною, ніколи не знала напевне, чи гаразд 
вона говорить або чинить.

«Д о п о м о ж и  м ен і».
Пронизливий вітер гуляв по провулку. Заходячи з Артуром Брай

сом до кімнати, Рут пригадала, як уперше прийшла сюди з Беном і що 
тоді почувала, та те, здавалося, було сотні років тому,— так вона від
тоді змінилася. А вони — ті самі. Дора Брайс поглянула на неї бай
дуже — і не сказала нічого.

В кімнаті було дуже тепло, в каміні яскраво палахкотів вогонь, 
а меблі, здавалося, з усіх боків посунули на Рут. Вона вдихнула за
душливе повітря, і їй знову пригадався той ранок, коли ховали Бена, 
і чорні постаті, схожі на круків, що сиділи на стільцях і з осудом роз
глядали її.

Ні, вона не осуджує Еліс, що та захотіла втекти з цього дому — 
байдуже куди, хоч світ за очі.

Артур Брайс підсунув Рут стільця до самого каміна, та вона від
сунула його і сіла на самий краєчок. їй перехопило горло, язик затерп, 
а в роті пересохло. «Д о п о м о ж и  м е н і!»

Нарешті Артур Брайс порушив мовчанку і мовив:
— Ну, й вітер надворі. Справжній буревій.
— Еге ж. — І Рут швидко заговорила, дивлячись на Дору Брайс:— 

Я прийшла сказати вам про Еліс Що з нею усе гаразд. Вона у мене. 
Я думала...

— Я не хочу, щоб у цьому домі згадували її ім’я. Прошу тебе не 
ходити сюди, не нагадувати, не ворушити все знову. З цим покінчено. 
Вона зганьбила нас — чи ж легко мені це зносити?

— Прошу вас, вислухайте мене... — Рут була тепер зовсім спокій
на. Вона не хоче сваритися. Досить уже цього було.

— Чого це ти раптом прийшла сюди?
— Я хотіла... Я знаю, що мені давно треба було зайти до вас... Чи

мось допомогти вам, поговорити...
— Про що нам говорити?
— Доро...
Але дружина зміряла Артура Брайса таким зневажливим погля

дом, що той одразу замовк, згорбившись на стільці.
— У тебе ж ніколи не знаходилося часу для нас.
— Я хотіла б усе це змінити. Принаймні спробувати. А Еліс нехай
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лишається у-мене, і ви зможете з нею бачитися. Якщо, звичайно, вона
захоче.

—  А то ж , ви об и д ві о д н а к о в і, н іколи  не д у м а є т е  п ро ін ш и х.
— Облиште... — Та Рут одразу ж опанувала себе. — Будьмо дру

зями. Навіщо нам і далі ворогувати, не бачитися одне з одним? Спро
буймо знайти спільну мову! Хоча б спробуймо.

Д о р а  Б р а й с  о д в е р н у л а с я  і в т у п и л ась  у во го н ь .
Рут у відчаї провадила:
— Заради Бена. Хіба не можемо ми стати друзями заради нього? 

Він був вашим сином і моїм чоловіком. Ми обидві пережили цю втра
ту, обидві страждаємо. Невже це не може зблизити нас?

—  З в ід к и  ти  зн а є ш , щ о  я п о ч у ваю ? Н іч ого  ти  не зн а є ш . Я  н оси ла  
його під сер ц ем , н а р о д ж у в а л а , р о сти л а . А  щ о  ти  п ро все  це зн а є ш ?

—  Н ічого . А л е  ж ...
—  Н іх то  з  в а с  не зн а є .
—  Інш им  т е ж  не л е гк о , —  о з в а в с я  А р ту р  Б р а й с , —  к о ж н о м у  по- 

сво єм у . А л е, зр е ш т о ю , це од н е й те  с а м е .
І Рут пригадала, як він прийшов увечері на цвинтар, коли вони з 

Джо прикрасили могилу квітами, згадала, як зблизила їх спільна лю
бов і горе. Між нею і Артуром Брайсом не було ніякої ворожнечі, хоч 
вони майже не знали одне одного.

— Еліс...
— Я ж тобі сказала, хіба ти не чула? її більше нема. Вона сама 

ього захотіла, і я не хочу більше про неї чути.
—  Т а  во н а ж  н ещ асн а . Н а л я к а н а .
—  Ти не ч у л а , чого во н а  н а го в о р и л а  мені в ч о р а  увеч ер і. Ч и м  я  з а 

сл у ж и л а  це?
—  Т а к е  й з  інш им и т р а п л я л о с я . А д ж е  во н а ч ек ає  дитини, в я к о ї не 

буд е б а т ь к а . В о н а  п р о сто  не т я м и л а , щ о  го во р и л а .
—  В о н а  т я м и л а . І зн а є , щ о  я в ід п о в іл а . А  я не зв и к л а  к и д ати  сл ів  

на в ітер .
—  А л е  ж  ви ї ї  м ати !
—  М ені н ем а чого цим п и ш ати ся .
Рут хотіла заплакати від безсилля, їй здавалося, що вона молотить 

кулаками і дряпає пальцями залізні двері, замкнені на важкий засув.
— Невже ви ніколи не захочете побачити її, чимось допомогти?
— Мені більш немає чого сказати.
—  А  я ?  Я к  ж е  з і  м н ою ? Н е в ж е  ви не ви б ач и те  м ені, н ехай  т а м  щ о  

я зр о б и л а , не сп р о б у єт е  зб л и зи ти ся  з і  м ною ... Х о ч а  б сп роб у й те ... Я ж  
б у л а  дружиною Бена!

Мовчанка. Полум’я в каміні розгорілося ще дужче. Рут стало 
млосно — і від задухи, і від марних зусиль, а ще було їй страшенно 
прикро, адже вона прийшла сюди, зібравши всю свою мужність, щиро 
прагнучи помиритися і подружитися з ними, назавжди забути минуле. 
Та все даремно. Вона зробила все, що могла, — і більш не пробувала 
заговорити до Дори Брайс.

Вітер не вщухав, стало ще холодніше, та вона раділа, що зможе 
остудитися після задухи, гніву й напруження, що панували у тому домі. 
Коли відчиняла хвіртку, Артур Брайс торкнувся її руки.

— Вона сама не своя. Це для неї страшний удар. Адже вона спо
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дівалася зовсім на інше, стільки надій покладала на дочку. Це важко 
знести.

— Звичайно.
— Не гнівайтеся на неї.
Рут обернулася і глянула на нього. Подумала:. «Він усе ще любить 

її. Любить, незважаючи ні на її слова, ні на вчинки».
— А ви? — спитала вона у нього. — Ви хочете зустрічатися з 

Еліс? Хочете, щоб вона повернулась додому? ,
Він похитав головою.
— Вона зробила хибний крок. І мусить сплатити за це. їй буде 

нелегко.
— Але ж їй потрібна чуйність, увага. Потрібні мати й батько — 

потрібні всі ми.
— Трохи згодом, — сказав він, озирнувшись на дім. — Нехай ми

не якийсь час, і все владнається. Нехай тільки мине час...
— Якщо захочете побачити її/то знаєте, де знайти.
— Ви добра, Рут. — Він стис її руку. — Я був радий за нього... 

за Вена. Чи казав я про це раніше? Ви добра.
їй треба було б відповісти, принаймні сказати, що зони одне од

ного розуміють, та він уже пошкандибав назад до будинку і тільки 
злегка підняв на прощання руку, перш ніж зачинити за собою двері.

«Ну що ж, — подумала Рут, — я спробувала, зробила все, що 
могла».

І .вона рушила через село додому, поринувши в темряву і долаючи 
зустрічний вітер.

На самому вершечку гори лежав долілиць Джо. Вітри та дощі, 
здавалося, стерли і змили з природи всі барви. А сьогодні випав сухий 
і погожий день. Голі поля то спадали вниз перед його очима, то знову 
підіймались на пагорби, а на самому обрії видніли мов крізь серпанок 
диму. Небо було молочно-біле. Джо поглянув туди, де стояли букові 
ліси — дерева вишикувались, ніби закуті у крицю воїни, що чекали на
казу кинутися вперед і захопити поля. Дві сороки пролетіли в Джо 
над головою.

Цими ночами, коли надворі завивав вітер, Джо лежав у себе в 
кімнаті з розплющеними очима, відчував, як од вітру ходить ходором 
під ним.ліжко, чув, як шумлять і хитаються дерева, мов хвилі на морі, 
і твердо вирішив, що поїде звідси. 1 побачив це у своїх снах. А от сьо
годні все було, інакше. Цілий ранок він блукав лісом, ходив понад річ
кою, що виблискувала, як метал. Слухав, як шарудить під ногами зі
в’яле листя, погладжував холодну кору ясенів, модрин та буків, і тріск 
гілля здавався йому хрускотом кісток. Він постояв у западині, вдиха
ючи морозне повітря, .просякнуте духом плісняви, відчував, що навко
ло сплять по своїх норах та барлогах багато всяких тварин. А потім 
вийшов сюди на гору і уявив собі, що вибрався на дах світу. Десь 
далеко бекали вівці. Довкола — неозорий простір і чисте повітря.

І Джо зрозумів, що нікуди він не поїде, що ніколи не буде щасли
вим ні на морі, ні в чужих краях. Як і в Бена, його місце тут, він на
лежить0$н м  3|ісам, ярам-; гаямита струмкам, йому треба чути, д к  щебе
чуть пташки, "як шарудять білки в гіллі дерев, як пробираються куща-



125СЬЮЗЕН ХІЛЛ. Напровесні



426 СЬЮЗЕН ХІЛЛ. Напровесні

ми лисиці та борсуки, йому треба підставляти обличчя під зимовий ві
тер, вдихати пахощі весни, грітися у промінні літнього сонця.

Нікуди він не поїде. Є на це й інші причини. Адже він не маже 
покинути Рут, а також матір і батька, які, хоч і не розуміють, але по
требують його, він це бачить по їхніх очах, а надто тепер, коли Бена не 
стало, а оце пішла з дому й Еліс. Вони не переживуть, якщо й він 
утече. Джо знав себе, розумів, що дуже схожий на Бена, а тому він, 
хоч і по-своему, повинен заступити брата. Десь за рік він закінчує 
школу, а тоді піде працювати до Райдела, стане лісником або єгерем.

Джо перевернувся на спину і подивився на безкрає голубе небо. 
Потім заплющив очі і відчув, як обертається земля, заколисуючи йЬго.

Наближався кінець року, усе готувалося до зими, папороть і трава 
на вигоні зморщилися, зів’яли і потемніли. Про смерть Бена Брайса 
дехто уже забув, а дехто ще пам’ятав. Та ця смерть у той чи в інший 
спосіб зачепила усіх, і наприкінці року це відчув кожен.

Дружину Ратмена відвезли за багато миль до лікарні, а її немовля 
— до сестри, отже, Ратмен лишився сам. Він молився в темному бу
динку, плакав, інколи згадував про Рут Брайс і тоді вірив, що зможе 
пережити своє горе. Але щоночі лежав з розплющеними очима і почу
вався далеким і від людей, і від бога, а ще далі від істини і будь-якої 
надії. Ночі здавались йому нескінченними, але й дня йому не хотілось 
бачити, коли нарешті він просотувався крізь штори.

Хоч Еліс Брайс і не виходила з дому, люди однаково довідалися 
про все і пліткували, а в Роба Фолі була вже інша дівчина, Енні Пе
терс; вона була за прислугу в Райдела і щонеділі приходила в дім 
коваля, і теж думала, що кохає його. Люди жили, працювали, готува
лися до зими. В одну з листопадових ночей помер у своїй халупі ста
рий Муні, а ворон сидів нашорошений і мовчки дивився на тіло хазяї
на. Минуло аж три тижні, перш ніж Поттер знайшов його мертвого, 
гуляючи з собакою біля халупи. Поттер знову опинився віч-на-віч зі 
смертю і сумно похитав головою: тепер це була холодна, самотня й не
втішна смерть — кому й коли було якесь діло до старого Муні?

У домі на Фос-Лейн Дора Брайс усе ще не згадувала про свою 
дочку, але, сидячи вечорами біля каміна, вона відчувала, як у ній 
зроджується цікавість до майбутньої дитини. Уночі, знаючи, що дру
жина не спить, і згадуючи, скільки нещасть спіткало їх цього року, 
Артур Брайс обнімав її своєю скаліченою рукою і бажав, щоб він був 
іншим чоловіком, здатним утішити її й підтримати. А нагорі, пе
ред тим як лягти спати, Джо тихо зачиняв прадідову скриню і відсову
вав її у самий куток кімнати, за завісу.

Ударили перші морози, і все вкрилося льодом, вода в баках і стіч
них трубах позамерзала, а на подвір’ї Райделової ферми звисала з 
кранів, мов сталактити. Але сніг усе не випадав. Уночі вівці спускали
ся на поля і тулились одна до одної, важкі й незграбні під грубою 
збитою вовною...................
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Настав грудень. Була неділя. Вийшовши з чорногр ходу надвір, 
Рут пройшла садом і спинилася між яблунями, на тому самому місці, 
де була того полудня, коли відчула, що Бен помер. Стояла і вдихала 
морозне нічне повітря. Трава й бадилля городини були вкриті інеем, 
мов цукровою пудрою.

Вона зовсім самотня. І все ж таки не самотня. Вона та сама Рут 
Брайс. І все ж таки не та сама. Вона й досі любить Бена і хоче, щоб 
він був з нею, і досі не знає, як житиме далі. Та повинна жити від дня 
до дня. Тепер зима. Але настане й весна.

Підібгавши ноги і склавши руки на округлому животі, спала у 
своїй кімнаті Еліс. Рут не знала, ні що вона почуває, ні що думає, і, 
можливо, вони так і не полюблять одна одну, так ніколи й не стануть 
близькими. Та поки що горе і пам’ять про Бена зблизили їх, і вони 
якось жили, чекаючи народження дитини. Джс провідував їх. А 
якось зайшов і Артур Брайс, і, хоч він майже не розмовляв, Рут зра
діла — ці відвідини були приємні для Еліс та й для неї також. Бо вона 
вже чула про смерть Муні — і її страшенно вразило, як це людина 
може померти, не маючи ні рідних, ні друзів. Вона не допустить, щоб 
таке сталося з тими, хто близький їй.

Рут провела рукою по стовбуру яблуні. Потім повернулась і пішла 
стежкою до будинку, де вже не було порожньо, де жила не тільки во
на. «О, Бен!» — мовила вона, майже викрикнула його ім’я.

Уже на порозі вона озирнулась і побачила, як, скрадаючись, пробіг
ла через садок лисиця. Та кури були вже замкнені, у безпеці, і лисиця 
побігла далі через луку до темного лісу.

У світлі місяця, що плив у небі, нерухомо, мов вирізьблений із 
граніту, стояв віслюк Валаам.

Рут зачинила двері.

З англійської переклала 
Оксана ТАРАНЕНКО



ДРУГА МІЖНАРОДНА ЗУСТРІЧ 
ПИСЬМЕННИКІВ
Софія, 7 —9 червня 1979 р.

Влітку 1979 р., як і за два роки перед 
цим, до столиці Болгарії з ’їхалися на свою 
другу зустріч передові письменники Євро
пи, США та Канади. Зустріч відбувалася 
в Міжнародний рік дитини, і її традицій
ний девіз «Мир — надія планети» набув 
особливого значення.

У софійському форумі взяло участь 
близько сімдесяти літераторів з двадцяти 
країн — учасниць хельсінкської наради; як 
відзначив у своїй промові глава радянської 
делегації Сергій Михалков, зустріч стала 
ще однією віхою на шляху зміцнення в сві
ті духу Хельсінкі. Це підкреслювали й ін
ші учасники зустрічі.

Друкуємо далі деякі з їхніх висловлю
вань.

О

ПАНТЕЛЕЙ ЗАРЕВ
Болгарія

На нашій планеті й досі неспокійно, й 
ми розуміємо, що жити на ній можна 
лише завдяки силі розуму, чистоті по
чуттів. Література, ця пам’ять людства, 
повинна відображати мрію про доскона
лість, а то є мрією про майбуття.

На цій зустрічі ми продовжимо нашу 
корисну дискусію про письменника та 
мир, про відповідальність перед людст
вом, перед майбутнім світу. І наше сло
во набуде особливої ваги, бо воно луна
тиме в рік, оголошений Організацією 
Об’єднаних Націй Міжнародним роком 
дитини.

О

СЕРГІЙ  МИХАЛКОВ
СРСР

Чому письменники Радянської країни 
надають софійській зустрічі такого вели
кого значення? Через те, що ми вбачає
мо в літературі могутню силу, здатну 
впливати на мільйони людей, формува
ти суспільне уявлення про добро й зло, 
правду й неправду.

Нехай люди світу знають, що справж
ній письменник, справжній знавець люд
ської душі, хоч де б Вій жив і якою мо
вою розмовляв, якою мовою писав би 
свої твори,— є поборником миру на Зем
лі! Та й хіба ж могло бути інакше? Чи
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здатен справжній письменник, поклика
ний удосконалювати людську душу, вод
ночас бажати людині смерті в ядерному 
вогні!?

0

ДЖОН Ч ІВЕР
США

Сподіваюсь, ми порозуміємося в бага
тьох питаннях. Уже сама ця зустріч е 
досягненням. На мою думку, література 
є історією розвитку боротьби людства. 
Вважаю, що вона, окрім цього, є ще 
формою комунікації, зв'язків між на
родами. Звичайно, радіо й телебачення 
теж виконують подібну функцію, але ні
що не можна порівняти з літературою. 
Це фах, утіха й разом з тим джерело 
інформації, однаково корисної й для 
письменника, й для читача...

0

РАФАЕЛЬ АЛЬБЕРТІ
Іспанія

...Якщо вже ця міжнародна зустріч 
відбувається в Міжнародний рік дитини, 
то зробімо так, щоб діти (а я зараз ду
маю насамперед про дітей, загиблих і в 
Іспанії, й у пеклі другої світової війни, 
й усюди по світі) відчули і в наших ді
ях, і в слові добру руку, міцну опору для 
спокійного й вільного життя.

0

ВІЛЬЯМ САРОЯН
США

Найлегше — висловлювати почуття 
радості з того приводу, що ми зібралися 
в Софії поговорити про мир, але те, що 
ми вважаємо абсолютно правильним, му
дрим, людяним, загальноприйнятим і іс
торично необхідним, нелегко висловити 
таким чином, щоб це змусило противни
ків миру прислухатися до нас, стати 
врешті прихильниками миру. И ми по
винні зробити в цьому напрямку все, на 
що здатні.

ЕЛЛІ ПЕОНІДУ
Кіпр

Гендлярів смертю не хвилюють ні ми
стецтво, ні взагалі цивілізація, ні на
вколишнє середовище, а ще менше — 
людське життя, коли вони обмірковують 
свої плани.

0

ІМРЕ ДОВО ЗІ
Угорщина

Мир — це умова для найсвятіших ви
явів гуманізму, чесності, солідарності й 
розквіту наших нащадків.

Чи варто нам, письменникам, ще й тут 
повторювати, що ми виступаємо на за
хист миру? Варто, бо небезпека нової 
війни зростає. Ось що мене найдужче не
покоїть.

0

АНДРЕ СТІЛЬ
Франція

Те, що ми робимо, має дати нам змогу 
дивитись у майбутнє зчистим сумлінням, 
щоб ми могли сказати нашим дітям: 
«Зробіть іще більше, ніж зробили ми. 
Але не забувайте, іцо ми зробили все за
лежне від нас!»

0

ЯН КОЗАК
Ч ехословаччина

Діти — це прийдешнє кожної країни. 
Вони сприймають літературу безпосеред
ніше за дорослих. Ми повинні вказати їм 
шлях до добра й краси, виховати в них 
повагу до гуманістичних традицій людсь
кого духу, творчої праці, солідарності й 
взаєморозуміння, виховати чуття прина
лежності до всіх народів і рас. Це ро
дюча нива, яка чекає на нас, сіячів. Са
ме тому ми відповідальні за врожай, що 
вродить у наступні роки.

5. «Всесвіт» № 12.
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ГГЄР ГАМАРРА
Франція

Розмовляючи з дітьми про той чи той 
мій роман на молодіжну тематику, я не 
раз казав їм: «Я  розповів далеко не про 
всі жахи війни. Остерігався завдати вам 
болю. Що мені робити далі? Чи хочете 
ви, щоб я розповів про все і якнайдо- 
кладнішє?»

«Так, треба розповісти про все,— 
іноді відповідали мені діти. — Спробуй
те розповісти про все. Якщо знову по
чнеться війна, ми б хотіли знати все».

Я не збираюся повчати письменників. 
Пиши, брате, про що хочеш і як сам це 
бачиш.

Тільки благаю: проймися чуттям від
повідальності й за ту дитину, яка мріє 
про щастя, й за ту, якій сниться, нібито 
над краями й народами знову шаленіє 
війна.

о

Й О ЗЕФ  РИБАК
Чехословаччина

Я пережив дві світові війни. Коли ви
рувала перша, мені минав десятий рік.

Тоді я втратив батька. Друга війна про
йшла в гітлерівській окупації. В бороть
бі проти фашизму загинуло восьмеро 
моїх найкращих друзів і товаришів. Се
ред них — Юліус Фучік. Через те я 
ненавиджу війну й борюся за мир.

©

БОГОМИЛ РАЙНОВ
Болгарія

Так, діти й війна. Або, скажімо, діти 
й локальні війни. Лише після останньої 
великої війни наш мирний світ пережив 
десятки малих воєн, у яких загинуло де
сятки тисяч дітей. Просто так собі, між 
іншим. Мов подробиця без особливої ва
ги.

Нагадую про ці загальновідомі речі, 
щоб підкреслити, якою «гарантією» мо
же бути пишна риторика деяких політи
ків на тему «діти та їхнє майбутнє», ко
ли слово розходиться з ділом. Я не ка
жу, нібито віртуози такої риторики вза
галі ненавидять дітей. Боюся тільки, що 
вони не люблять чужих діток.

І в своїх роздумах про світ, і в своїй 
творчості ми повинні дбати про долю 
молодого покоління.

ооо
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НЕВМИРУЩЕ
СЛОВО

ВАПЦАРОВА

(До 70-річчя 
з дня народження)

Хто за свободу в битві поляже,
той не вмирає...

Ці знаменні рядки з поезії видатно
го поета-революціонера Христо Ботева 
стали бойовим закликом болгарських 
патріотів, які боролися за щасливе май
бутнє свого народу. їх з гордо піднесе
ною головою проспівали перед стратою 
в софійській тюрмі поет Никола Вапца- 
ров і п’ятеро його вірних друзів-анти- 
фашистів.

Тридцять сім років минуло відтоді. 
Сьогодні поетові виповнилося б сімде
сят...

Народившись у невеликому місті 
Банско, що притулилося край легендар
ної Пірин-планини, в сім’ї з революцій
ними і культурними традиціями, Нико
ла від своєї матері — вчительки Єле- 
ни Вапцарової — чує народні казки, 
розповіді, гайдуцькі пісні про захоплю
ючі пригоди легендарних героїв, про 
красу рідного краю. Мати ж прищепи
ла синові і любов до книги.

Антифашистське повстання у вересні 
1923 року і наступні революційні по
дії в країні мали величезний вплив на 
формування поглядів і вдачі Вапцарова. 
Розгул реакції, спрямований проти ко
муністичної партії й повсталого народу, 
розкрив юнакові очі на жахливу дій
сність.

Життя Вапцарова було сповнене зли

годнів. Ким він тільки не працював: 
чорноробом, механіком на паперовій та 
утилізаційній фабриках, кочегаром на за
лізниці, мандрував по світу моряком на 
пароплаві, бачив страждання не лише 
свого народу, а й зубожіння трудящих 
Александр!!* та Порт-Саїда, Бейрута і 
Фамагусти. Бачене глибоко запало юна
кові в душу й пізніше вилилось у вір
шах.

1932 року на прощальному бенкеті у 
зв ’язку із закінченням Морського тех
нічного училища пролунав пристрасний 
голос молодого Вапцарова. Його палка 
промова зустріла гаряче схвалення то
варишів і викликала обурення началь
ства. «Кожний з нас у якійсь мірі зата
їв у душі жах, — сказав він.— Уві сні 
ми чуємо моторошне відлуння Кроків 
безробітних... І чи можемо ми, — звер
нувся він до викладачів,— бути такими, 
як ви, коли нас виховала зовсім інша 
епоха, коли ми маємо зовсім інший сві
тогляд?..»

Справа робітничого класу надихає 
Вапцарова, він пише вірші, пройняті ре
волюційною романтикою.

1933 року поет вступає до лав неле
гальної Болгарської комуністичної пар
тії.

Борючись проти старого світу, поет
5<
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бачить себе будівничим нового, вільного 
від гніту життя:

Збудуєм завод, 
великий завод,
з міцними бетонними стінами.
Чоловіки й жінки, народ, 
збудуєм завод життя!

(Переклад Р. Братуня)

Вірші Вапцарова наснажені всепере- 
магаючими ідеями комунізму, безком
промісною партійністю. До поезії Вап
царова можна було б поставити епігра
фом слова Максима Горького: «Є люди, 
у яких класова революційна свідомість 
стала джерелом незламної волі». Лю
бов до людини була у нього визначаль
ним почуттям, і Горького він, до речі, 
вважав своїм учителем. Свою шану до 
великого пролетарського письменника 
Вапцаров висловив у вірші «Горький».

Цікавила болгарського поета і твор
чість Тараса Шевченка. У книзі «Ни
кола Вапцаров — літопис життя і твор
чості», яка вийшла недавно в Софії, 
Бойка Вапцарова, дружина поета, зга
дує, що 1939 року Вапцаров був при
сутній на влаштованому болгаро-радян- 
ським товариством літературному ранку 
з нагоди 125-річчя з дня народження 
Т. Г. Шевченка і з інтересом читав спе
ціальне видання газети із статтями ви
датних болгарських письменників про 
українського Кобзаря.

Вапцаров став полум’яним продов
жувачем справи X. Ботева і X. Смирнен- 
ського, він вірив, що «завтра настане 
життя красивіше, розумне, жадане».

У своїх віршах «В іра», «Лист», «Вес
на» та інших поет висловлює непохитну 
віру в близьку революцію, свою готов
ність віддати життя на її барикадах:

Може, ви хочете 
задля наживи 
знищити віру 
в майбутнє щасливе?
Ні! Перестаньте!
Годі! Не варто!
Міцно броньована 
в грудях вона є, 
і бронебійних патронів 
для неї 
в світі немає!
В світі немає!

(Переклад Д. Павличка)
Не раз звертається Вапцаров до улю

бленого образу В. І. Леніна. Вперше 
ім’я вождя світового пролетаріату він 
згадує у вірші «Доповідь», де пише про 
свою любов до батьківщини:

Я знаю, що перша 
та крапелька крові, 
яку я проллю 
за найвищі ідеї,

то й буде за рідних 
братів у неволі, 
то буде за Неї!
Чи ти сперечатися хочеш зі мною?
Не встоїш ти проти нищівних ударів.
І Леніна слово іде тут луною: 
«Правильно каже товариш Вапцаров!»

(Переклад Д. Павличка)

Патріотизм Вапцарова органічно по
в ’язаний з його послідовним інтернаціо
налізмом. Вірші про мужню боротьбу 
іспанського народу проти фашизму з 
циклу «Пісні про одну країну» належать 
до найкращих у його творчості:

Тепер я зв'язаний з тобою, 
тепер для мене ти, як доля.
Ми разом стаємо до бою 
за щастя за твоє, за волю.
Тепер горю, тепер радію 
побідним вісткам із боїв.
І вірю силі молодій я— 
свою ж бо силу в неї влив.

(Переклад М. Петренка)

Вапцаров — один з найвидатніших 
представників світової соціалістичної 
літератури. Газета англійських комуніс
тів «Дейлі уоркер» свого часу писала: 
«Він є поетом рангу Маяковського, Паб
ло Неруди, Гарсіа Лорки, Гільєна і Ара
гона».

За виняткові заслуги поета й націо
нального героя Болгарії Николи Вап
царова в боротьбі за мир і дружбу між 
народами Всесвітня Рада Миру наго
родила його посмертно Почесною Пре
мією миру за 1952 рік.

Нам, радянським людям, Вапцаров 
дорогий і своєю величезною любов’ю до 
Радянської країни, своїми активними 
виступами на її захист.

В 1940 році, коли над болгарським 
народом нависла загроза бути втягне
ним у війну на боці гітлерівської Ні
меччини, Радянський Союз запропону
вав урядові Болгарії укласти пакт про 
дружбу і взаємодопомогу. Болгарські ко
муністи розгорнули кампанію за всена
родну підтримку цієї позиції. Одним з 
організаторів руху за укладення цього 
пакту став Вапцаров. Сотні тисяч під
писів було зібрано під вимогою про під
писання цього документа. За це Вапца
рова було притягнуто до судової відпо
відальності.

Коли ж гітлерівські орди напали на 
Радянський Союз, Болгарська комуніс
тична партія закликала трудовий народ 
до опору фашистам, які хазяйнували в 
країні, до збройної боротьби з ними, на



ОЛЕКСАНДР КЕТКОВ. Невмируще слово Вапцарова Ш
захист Країни Рад. Вапцаров перейшов 
у підпілля і за завданням партії почав 
організовувати групи для диверсій на 
важливих воєнних об'єктах. Цю відпові
дальну і небезпечну роботу він до са
мого арешту здійснював під керівни
цтвом завідуючого військовим відділом 
ЦК БКП Цвятко Радойнова.

На одному з міжнародних симпозіу
мів перекладачів болгарської літерату
ри в Варні двічі Герой Соціалістичної 
Праці НРБ поет Младен Ісаєв, який 
три тижні перебував разом з Вапцаро- 
вим в одній камері, схвильовано розпо
відав, як мужньо тримався болгарський 
революціонер в управлінні поліції. Чо
тири місяці тортур не зломили мужньо
го патріота.

Фашистський суд засудив Вапцарова 
до страти. Поет зустрів вирок безстраш
но, крикнувши в обличчя катам: «Я  ді
яв, усвідомлюючи, що служу своїй бать
ківщині! Я не розкаююсь. Милості ні 
в кого не прошу».

Мати героя Єлена Вапцарова згадує 
той жахливий день:

«...23 липня 1942 року над полудень 
йому оголосили смертний вирок, а о пів 
на шосту у нас остання зустріч, останнє 
побачення. Пішли ми в тюрму. Знайшли 
ми їх, шістьох героїв, за подвійними 
гратами. Стали ми кожна проти свого..-.

Потім Кольо сказав мені:
— Від тебе хочу я, мамо, щоб ти 

завтра принесла на мою могилу великий 
букет квітів, а замість того, щоб клас
ти кутю, як за звичаєм належить, зго
туй добрий обід для моїх товаришів по 
тюрмі. Ти ж пам’ятаєш, мамо, як ка
зала мені, що зерно в землі не вмирає, 
що там воно принесе більше користі. 
Тож знай, що і після моєї смерті в тебе 
буде більше синів і дочок. Не треба 
плакати!»

За кілька годин до страти Вапцаров 
написав свого останнього вірша:

Йде боротьба безжалісно жорстока, 
йде боротьба епічна, як то кажуть. 
Мене замінить друг — і... вся морока, 
що тут якась одна людина важить!
Я впав. У серці куля, потім — хроби. 
Це так логічно — битва і могили.
Та будем знов з тобою в час негоди, 
народе мій, бо так тебе любили ми!..

(Переклад Д. Павличка)
Інший передсмертний вірш Вапцаро

ва — «Прощальне»,— присвячений його 
дружині, є неперевершеним зразком лю
бовної лірики, внутрішнього морального 
багатства й художньої сили:

У сни твої приходити я буду, 
як несподіваний, далекий гість.
Не залишай мене надворі, люба, 
дверей не зачини й не бійся.

Нечутно увійду, тихенько сяду, 
побачу в пітьмі постать молоду.
Коли тобою погляд свій нарадую, 
тебе я поцілую і піду.

(Переклад Д. Павличка)

Всі, хто добре знав Вапцарова, згаду
ють, що він був людиною високої мо
ральної чистоти, надзвичайної скромнос
ті й готовності до самопожертви. Він 
ненавидів егоїзм, підлесливість, лукав
ство, брехню.

За життя Вапцарова вийшла в світ 
лише одна збірка його творів «Пісні 
мотора». Нині його книжки можна по
бачити в кожному болгарському домі. 
Вірші полум’яного поета звучать ба
гатьма мовами світу, в тому числі ук
раїнською. З великою силою відтворив 
образ поета Платон Воронько в своїй 
поемі «Поєдинок».

В пам’яті народній вічно житиме світ
ле ім’я Николи Вапцарова. Разом з брат
нім болгарським народом ми глибоко 
шануємо пам’ять героя-борця.

Олександр КЕТКОВ
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(До 900-річчя з дня народження П ’єра Абеляра)

Давно вже стало традицією вважати 
середні віки синонімом відсталості і не
уцтва, «темними» віками. Тим-то на тлі 
цієї традиції імена видатних мислителів 
середньовіччя сяють особливо яскраво, 
більше того — ці люди здаються непояс
нимими винятками, таємничими «при
бульцями» з інших, цивілізованіших 
епох. А проте неупереджений аналіз і 
оцінка середньовіччя спростовують таку 
точку зору. Звичайно, немало рис, влас
тивих середнім вікам, давало підстави 
називати їх «темними». Але не слід забу
вати, що істотний зміст середньовіччя 
визначався специфікою його як певного 
періоду. Негативістська оцінка середньо
віччя є, по суті, антиісторичним передсу
дом буржуазної свідомості, який виник в 
епоху Відродження, в умовах напруже
ної ідеологічної боротьби молодої буржу
азії проти феодально-християнського 
світогляду, але надалі став джерелом ви
кривленого відтворення реальної історії 
середньовіччя буржуазною наукою.

Тому оцінювати творчість П’єра Абе
ляра, видатного мислителя і поета XII 
століття, слід, виходячи з реальних об
ставин, з тієї історичної ситуації, на тлі 
якої розгортались його життя і діяль
ність, а не протиставляючи його цим об
ставинам. Феодальний лад, як відомо, 
ніс з собою соціально досконаліші, про
гресивніші від рабовласницьких суспіль
ні (перш за все виробничі) відносини.

На противагу тілесно-речовим харак
теристикам, які визначали основну со
ціальну цінність людини в античності 
(цінність основного виробника того пері
оду — раба — визначалася передусім 
фізичним здоров'ям, міцністю м’язів і 
та ін.), за феодалізму помітніше висту
пають характеристики духовні.

Зрозуміло, перетворення духовності на 
провідну характеристику людини серед

ньовіччя аж ніяк не означало цілковито
го заперечення її тілесно-речових харак
теристик. Проте, не заперечуючи реаль
ності «речово-матеріального» світу, се
редньовічна суспільна свідомість надає 
йому характеру лише «зовнішньої види
мості» ідеально-духовного світу — як 
справжньої, фундаментальної реальності. 
Тому ключ до розв’язання всіх, отже, і 
суто «земних» проблем середньовічна 
людина шукає у сфері духу. Оскільки ж 
духовний світ мислиться окремим і абсо
лютно протилежним своїй матеріальній 
«видимості», його найбільш досконалим 
втіленням, його сутністю виступає бог. 
За цих умов теологія неминуче стає «го
ловною наукою», а філософія, природо
знавство та ін. перетворюються на її по
кірливих служниць. «Універсалізм» се
редньовічної теології, проте, спричинився 
до того, що вона мусила включати в се
бе, хоча і в деформованому вигляді, дея
кі справжні, значні філософські та науко
ві проблеми. Якщо, з одного боку, за 
свідченням Ф. Енгельса, в епоху феода
лізму всі революційні — соціальні й по
літичні — доктрини повинні були пере
важно являти собою одночасно і бого
словські єресі, то, з другого боку, най
глибші філософські і наукові ідеї неми
нуче прибирали теологічного вигляду. 
Лише враховуючи цю обставину, можна 
зрозуміти справжній смисл тієї неприми
ренної ідейної боротьби, що точилася в 
середні віки між прогресивними мислите
лями (серед яких Абеляру належить од
не з почесних місць) та ідеологічними 
обскурантами, що представляли офіцій
ну лінію церковної влади.

П’єр Абеляр, який народився 1079 ро
ку в містечку Палле поблизу Нанта в Бре
тані. виступив проти одного з вихідних 
принципів християнської теології — 
принципу незаперечного підпорядкував-
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ня розуму релігії. Щоправда, за життя 
Абеляра теологи вже відійшли від кате
горичного Тертулліанового формулюван
ня цього принципу — «вірю, бо абсур
дно». Уже А. Августін {354 — 430), 
один з провідних християнських мислите
лів, який чи не найпристрасніше захищав 
принцип примату віри над розумом, вод
ночас досить виразно намагався раціо
нально упорядкувати й систематизувати 
теологію. Іоанн Скот Еріугена (810— 
877) висловив тезу про відсутність су
перечності між «правильним розумом» 
та «істинним авторитетом», а Ансельм 
Кентерберійський (1033— 1109) вже
дав по суті «раціоналізований» варіант 
августіанства, висловивши думку про 
можливість раціонального обгрунтування 
догматів. І все ж увесь цей «раціоналізм» 
строго підпорядковувався правилу, сфор
мульованому Ансельмом Кентерберійсь- 
ким: «Не для того треба розуміти, щоб 
вірити, навпаки — треба вірити, щоб ро
зуміти».

Абеляр апелював до розуму в принци^ 
пово інший спосіб. Ще юнаком, навча
ючись теології і філософії у відомих то
ді Гільйома з Шампо й Ансельма .Пансь
кого (учителя Гільйома і, в свою чеогу, 
учня Ансельма Кентерберійського), Абе
ляр вступав з ними в палкі дискусії і 
часто перемагав їх. Ці вчителі не задо
вольняли Абеляра і своєю начотницькою 
манерою, і браком у них звичайнісінької 
логічно-змістовної аргументації. Вельми 
красномовну характеристику дав одному 
з них сам Абеляр: «...При всій позірній 
красномовності, мова його вкрай бідна, і 
позбавлена думки. Запалюючи вогонь, 
він наповнював дім свій димом, а не ос
вітлював його. Він схожий був на вкрите 
листям дерево, що здаля видавалося ве
личним, а як пильніше глянути, виявляло
ся безплідним. І ог, коли я підійшов до 
цього дерева, аби скуштувати плоду йо
го, виявилося, що то проклята богом смо
ківниця».

Полишивши вчителів, Абеляр відкрив 
власну школу. Невдовзі слава про нього 
поширилася по всій Франції і сягнула 
навіть за її межі — учні йдуть до нього 
з усієї Європи. Що ж приваблювало їх, 
змушувало покидати рідні місця, долати 
сотні й тисячі кілометрів? Відповідь на 
це дає сам Абеляр у знаменитій «Історії 
моїх поневірянь»: «Вони жадали від ме
не людських і філософських доказів. Во
ни казали, що слова, яких годі збагнути, 
— то все марнота, що не можна вірити в 
незбагненне, і що тільки сміху варті про
повіді про те, чого ні сам проповідник, 
ані його слухачі не можуть осягнути ро
зумом».

Було б неправильно приписувати Абе- 
лярові свідоме прагнення боротися проти 
християнського світогляду чи говорити 
про якісь атеїстичні тенденції в його

творчості. Абеляр був сином свого часу, 
вважав себе глибоко віруючою людиною 
і, постійно звертаючись до розуму та ло
гіки, думав передовсім про звеличення 
авторитету християнства. Саме з цих по
зицій виступав він проти «сліпих прово
дирів сліпців», які не відають «того, що 
самі кажуть, того, що доводять чи засуд
жують... Вони вважають за смертний 
гріх скуштувати того, чого ніколи не 
куштували. Все незрозуміле їм назива
ють глупством і все недосяжне для себе 
вважають за маячню».

Абеляр наполягав на раціонально-до
казовому сприйнятті істини, бо істину, 
писав він, треба вміти не тільки сприйма
ти, але й захищати.

Офіційні ідеологи церкви вороже зу
стріли новації Абеляра. І пояснюється 
це не стільки заздрістю «вчених мужів» 
— таких, як Гільйом з Шампо чи Ан
сельм Ланський, — або «запальною вда
чею» Абеляра (а саме цими чинниками 
буржуазні дослідники намагаються пояс
нити трагічну долю видатного середньо
вічного мислителя), скільки тими об’єктив
ними наслідками, до яких логічно вели по
гляди Абеляра. Рано чи пізно — і мра
кобіси чудово розуміли це — спроба об
грунтувати теологічні «істини» з позицій 
логічних не могла не привести до конф
лікту абелярового раціоналізму із зміс
том самого християнського вчення. Аль- 
берік Реймський і Лотульф Ломбардсь
кий — учні померлого на той час Ансель
ма Ланського — домоглись у 1121 році 
скликання у Суасоні церковного собору 
для обговорення Абелярового вчення. Не
зважаючи на блискучий виступ самого 
«відступника», який не тільки спросту
вав аргументи своїх супротивників, а й 
показав їхню цілковиту теоретичну не
спроможність, собор ухвалив звинувачу
вальний вирок: Абеляра змусили власно
ручно спалити свої праці й вирядили до 
монастиря із суворим статутом.

Абеляр болісно сприйняв свою поразку, 
але невдовзі йому вдалося звільнитись Із 
монастиря і заснувати невеличку моліль- 
ню в Труа, куди знову починають сходи
тися численні учні й прихильники його 
вчення. Це викликає лють в обскурантів. 
Найзапекліший з-поміж них — Бернар 
Клервоський — вимагає скликати но
вий церковний собор для остаточного за
судження Абеляра. Це був той самий 
Бернар, який «істинну благочестивість» 
убачав у сліпій вірі догматам церкви, 
який домагався розповсюдження влади 
Ватікану «хрестом і мечем» на землі по
лабських слов’ян, говорив про любов до 
ближнього і освячував грабіжницькі хре
стові походи на Схід. Ось як відгукував
ся цей «ревнитель релігії» про Абеляра: 
«З а  допомогою своїх мудрувань Абеляр 
намагається досліджувати те, що благо
честивий розум сприймає через живу ві-
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ру. Віра благочестивих вірує, а не мір
кує. А людина ця, ставлячись підозріли
во до бога, погоджується вірити тільки в 
те, до чого вона завчасу дійшла розу
мом». Бернар виступив головним супро
тивником Абеляра після того, як той 
вдруге у 1136 р. відкриває школу на гор
бі святої Женев’єви у Парижі (згодом 
там утворився всесвітньовідомий універ
ситетський осередок французької столи
ці — Латинський квартал).

Абеляр на той час уже відверто виз
навав наявність суперечностей і помилок 
не тільки в трактатах отців церкви, а й у 
тексті самого священного писання. «Та
кож і блаженний Августін, — зауважу
вав Абеляр, — переглядаючи і виправля
ючи багато які зі своїх творів, заявляє, 
що чимало стверджував там скоріше на 
основі висловлювань інших, аніж на під
ставі власної переконаності. Дещо і в 
євангелії здається висловленим скоріше 
відповідно до людських здогадів, аніж до 
істини...» Звичайно, така спроба раціо
налістичного :: захисту християнського 
вченнґя закономірно веде до його критич
ного аналізу, а це вже відкриває шлях до 
визволення філософії, всього змісту сус
пільної свідомості від духовної диктату
ри церкви. Абеляр свідомо прагне ото
тожнити поняття «християнин» і «філо
соф», урівняти теологію з філософією, 
що об’єктивно дорівнювало виведенню 
філософії з-під контролю теології. Само
го Ісуса Абеляр перетворює на філосо- 
фа-раціоналіста, що вербує своїх при
хильників невблаганною силою логічних 
аргументів. Така інтерпретація аж ніяк 
не в ’язалася з традиційним тлумаченням 
засновника християнства.

1140 року в Сансі збирається церков
ний собор для розгляду Абелярових ідей. 
Абеляр розуміє, що йому справи не ви

грати і, відмовившись виступати на собо
рі, рушає до Рима шукати справедливос
ті в самого папи. Але собор засуджує 
Абеляра заочно, й папа Інокентій II сво
їм рескриптом затверджує цей вирок. 
«Порадившись з браттями нашими кар
диналами і єпископами, — говорилося у 
рескрипті, — і спираючись на авторитет 
священних канонів, ми засудили переда
ні нам... розділи і всі хибні догмати цьо
го Петра разом з їх автором. І ми засуди
ли його як єретика на довічне* мовчання. 
І ми вважаємо, що всі послідовники і 
захисники його єресі мають бути видале
ні з  громади віруючих і піддані відлучен
ню». Довідавшись про вирок дорогою до 
Рима, Абеляр впав у розпач і тяжко за
хворів. Помер він 1142 року, провівши 
два останніх роки життя у монастирі 
Клюні.

Але ні папа, ні наступні ідеологи церк
ви не спромоглися втілити в життя вирок 
про «довічне1 мовчання» Абелярових 
ідей. Навіть убрані в теологічні шати, ці 
ідеї стали філософським підгрунтям се
редньовічного номіналізму — цього, за 
характеристикою К. Маркса, першого ви
разу матеріалізму, який протягом кіль
кох століть успішно протистояв ідеаліс
тичній схоластиці «реалізму». В. І. Ле
нін вбачав у боротьбі середньовічних но
міналістів, і реалістів аналогії з бороть
бою матеріалістів та ідеалістів.

Звісно, Абеляровому вченню притаман
на була обмеженість, зумовлена самою 
історичною епохою. Але, як підкреслю
вав Ф. Енгельс, у Абеляра головне — не 
сама теорія, а опір авторитету церкви. 
Саме за це, за його мужній виклик сліпо
му авторитетові і релігійному догматиз
му цінує прогресивне людство цього 
мислителя.

Ігор БИЧКО
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ЩОДЕННИКИ
ДЛЯ

ЗАГАЛЬНОГО ВЖИТКУ
За сімнадцять років по смерті Жюля 

Ренара (1864— 1910) вийшов з друку 
його «Щоденник», який, як це не пара
доксально, своєю популярністю мало не 
перевершив інші твори видатного пись
менника...

Інтерес читачів до такого виду літе
ратури зрозумілий.

Щоденник не тільки джерело відомос
тей про особу письменника і авторський 
коментар до його творів, а й важливий 
документ епохи. Недарма П. Меріме зі
знався, що охоче віддав би Фукідіда за 
аутентичні мемуари Аспазії або якогось 
Періклового раба...

Щоденник у теперішньому розумінні 
цього мемуарного жанру виник у XVII 
сторіччі. Щоденники першого губернато
ра Массачусетсу Джона Вінтропа відомі 
також під назвою «Історія Нової Англії». 
Багато почерпнули історики з щоденни
ка англійського публіциста Семюеля 
Піпка, датованого 1660— 1669 роками.

Чимало цікавих зразків залишила нам 
література доби Просвітництва з її 
схильністю до мемуарних жанрів: «Щ о
денник для Стелли» Джонатана Свіфта, 
« Мадагаскарський щоденник» Роберта 
Друрі, «Щоденник подорожі до Лісабо
на» Генрі Філдінга, «Щоденник мандрів
ки на Гебрідські острови з Семюелем 
Джонсоном» Джорджа Босуела,— кожен 
з цих творів може зацікавити читача й 
сьогодні.

Щедрим було і XIX сторіччя. Щоден
ники Байрона, Стендаля, Жуковського і 
Пушкіна, «Женевський щоденник» Шел- 
лі та «Журнал» Тараса Шевченка, що
денники Вальтера Скотта, Ралфа Уолдо 
Емерсона, Генрі Девіда Торо, братів 
Гонкурів, Л. М. Толстого, «Щоденник 
письменника» Достоєвського, «Щоденни
ки» Арнольда Беннета — яскраві свід
чення злету цього жанру.

Для кого пишеться щоденник? Для са
мого письменника, для близьких йому 
людей, для широкого читача? Добре ска
зав з цього приводу Франсуа Моріак: 
«Автор, який Запевняє вас, що він пише 
тільки для себе й що його мало турбує, 
почують його чи не почують, просто

хвалько, який дурить себе самого або 
вас».

Генрі Філдінг вів свій «Щоденник», бу
дучи тяжко хворий під час морської по
дорожі до Лісабона, звідки йому вже не 
судилося повернутись. Між тим його роз
думи про суспільне життя і літературу, 
безперечно, адресовані широкій читаць
кій аудиторії, на яку раніше орієнтував
ся і Філдінг-романіст.

Макс Фріш 1950 року сам опублікував 
свій «Щоденник 1946— 1949 рр.», зро
бивши тим чималу послугу своїм майбут
нім біографам та критикам, хоча передо
всім він звертався саме до своїх читачів.

Батько готичного роману Хорейс Уол
пол писав, що в «Щоденнику подорожі 
до Лісабона» Г. Філдінг розповів чита
чам лише про те, як «трактирниця на 
острові Уайт лікувала його від водянки»; 
ми ж, читаючи філдінгівськйй «Щоден
ник», грунтовніше знайомимось і з авто
ром і з ідеями його часу. Франц Кафка 
був у захопленні від «Анналів» Гете, вва
жаючи їх свідоцтвом того, як «геніальна 
людина могла висвітлити будь-яку зви
чайнісіньку подію». «Щоденники» само
го Кафки переповнені до країв авторсь
кою рефлексією, але ця рефлексія по- 
своєму, опосередковано віддзеркалює й 
реальний світ.

Реакція на обставини зовнішньої дій
сності стає особливо гострою у тривожні 
для людини і людства часи. Історія літе
ратури нашого сторіччя показує, як зро
стає соціальна вага щоденників у добу 
соціальних зрушень.

Щоденник, писаний не тільки літера
тором, а й далекою від красного пись
менства людиною, стає цінним докумен
том епохи. Прикладом могли б служити 
хоча б щоденники Анни Франк і Ніни 
Костеріної, сповнені любові до життя і 
ненависті до темних сил. Вони стали 
пристрасним звинуваченням фашизму.

1965 року у ФРН відбувся симпозіум 
на тему «Щоденник як літературна фор
ма»; в ньому взяли участь відомі захід
нонімецькі письменники Ганс-Вернер 
Ріхтер, Вольфганг Кеппен, Арно Шмідт 
та інші. Всі вони зійшлися на тому, що
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жанр, який обговорювався на симпозіумі, 
Заслуговує вивчення літературознавцями. 
Але під час полеміки виявилися різні 
підходи до обговорюваного питання. Зо
крема, група учасників симпозіуму вис
ловила думку, що щоденник — це «ком
фортабельний напівхаос», в якому не 
завжди знайдеш щось цікаве й цінне. 
Проте більшість підтримала думку Ганса- 
Вернера Ріхтера, який вважає, що кожен 
щоденник — «документ унікальний і вже 
тому цікавий».

Спеціаліст із стилістики художнього 
мовлення, звичайно» може проаналізува
ти будь-який щоденник із своєї спеціаль
ної точки зору. Але результатів такого 
аналізу буде недостатньо для того, щоб 
вирішити питания про те, куди віднести 
щоденник — до публіцистики чи до бе
летристики.

Часто від щрденникових записів почи
нається шлях до художнього твору. Так, 
щоденник став поштовхом до створення 
мемуарів Сен-Сгмона, в «Щоденнику 
письменника» Достоєвського вміщено 
кілька його прозових шедеврів, у щоден
нику Фріша знаходимо начерки майбут
ніх п’єс. Щоденник,, зрештою, сприяв по
яві нової епічної форми — своєрідного 
щоденникового роману.. Такі твори писа
лися ще у вісімнадцятому столітті: «Сен
тиментальна подорож» Л_ Стерна, знаме
нитий «Робінзон Крузо» Д, Дефо,, який 
являв собою твір, написаний начебто на 
підставі щоденника.

Яскравими прикладами- можуть- бути 
також інші дві книги Дефо— «Щоденник 
чумного року»* та «Записки кавалера» 
В* зв ’язку з  цим видаються промовистими 
слова Габріеля Гарсіа Маркеса» сказані 
в одному інтерв’ю: «...Я  постійно пере
читую «Щоденник чумного року» Даніє- 
ля Дефо. Дивний текст, що нагадує ре
портаж. Довгий час я думав, що це справ
ді репортаж* поки не дізнався, що це 
чиста вигадка, бо Данієлю Дефо випов
нилося п’ять років, коли в Лондоні лю
тувала чума. От книжка, де справді не
має ніякої різниці, між романом і репор
тажем...»

Література пізніших часів також бага
та на такі приклади: журнал Иечоріна в 
«Герої нашого часу» Лєрмонтова, «За
писки божевільного» Гоголя, «Орля» Мо
пассана, «Царівна» О. Кобилянської.

Чимало видатних романів І повістей 
у формі щоденника з ’явилося і в двадця
тому сторіччі. Саме так написаний! «Ко
ла Брюньйон» Ромена Роллана — ця, 
за словами Горького, «можливо, найча- 
рівніша книга наших днів»., Анрі Барбюс 
дав* своєму славнозвісному романові «Во
гонь* підзаголовок — «Щоденник взво
ду».

Над романом «Щоденник полковника 
Момора» Роже Мартен дю Гар працював- 
багато років» так і не завершивши його».

Роман, тема якого навіяна подіями дру
гої світової війни, мав стати своєрідним 
заповітом одного покоління іншому.

До такої ж форми звернулася і відома 
англійська письменниця Доріс Лессінг, 
написавши «Золотий щоденник» (1962). 
Отже, роман-щоденник як жанровий 
різновид зовсім не застарів, він приваб
лює прозаїків і нині.

Та все ж, коли в романі-щоденнику 
автор виявляє свою позицію (опосередко
вано через персонажа, на кшталт пол
ковника Момора), то для щоденника в 
первинному розумінні характерне безпо
середнє спілкування з  майбутнім чита
чем. В новітній літературі щоденнику 
властиве відверте виявлення соціальних 
позицій автора й навіть, певною мірою, — 
своєрідна публіцистичність. Проповідни
ком вистражданих ним політичних та мо
ральних істин виступає у своєму «Щоден
нику» Моріак. Фріш, подібно до Томаса 
Манна, зізнається, що він мораліст. 
Джеймс Джонс у своєму « В ’єтнамському 
щоденнику» (1973 р.) відверто і прист
расно висловив своє політичне і мораль
не кредо, засудивши «брудну війну». Ця 
публіцистична пристрасність звинувачу
вального документа робить його особли
во цінним для читачів, що є сучасниками 
описаних у ньому подій.

Але щоденник читають не тільки су
часник». Між читачем щоденника й до
бою, яка в ньому змальована, часто про
лягає велика часова відстань.

Джон Гвлін, свідок бурхливих подій 
XVII століття в Англії, вів свій щоден
ник протягом шістдесяти п'яти років —з 
1641 по 1705, але тільки 1818-го ця цін
на (передовсім для істориків) праця поба
чила світ. Відома новелістка Кетрін Мен- 
сфілд, тяжко занедужавши, вела щоден
ник до кінця своїх днів (1923 р.), але 
опублікував його її чоловік, теж літера
тор, Джон Мідлтон Марі лише 1954 ро
ку. В 1978 році вперше потрапив до чи
тачі» щоденник англійського романіста 
Джорджа Гіссінга, де подано картини лі
тературного життя Англії 1887— 1902 
років. Три дуже різні твори, як не дивно, 
мають дещо спільне в своїй долі: кожен 
з них після виходу з друку викликав над
звичайний інтерес у читачів, бо знайо- 
mhbv не тільки з особою автора, а й ставав 
важливим документом певної епохи. В 
них шукають правдиві свідчення про лю
дей минулого. «Перо у наших руках схо
ж е на стрілку на сейсмологічній станції, 
— зауважив якось Макс Фріш ,— і, по су
ті, це не ми пишемо — нами пишуть». 
Щоденники чесних і талановитих пись
менників — це книги роздумів «про час 
і про себе».

Марк СОКОЛЯНСЬКИИ

Одеса. і
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(До десятиріччя 
журналу

«Латинская Америка»)

ЖИТТЯ

«ПАЛАЮЧОГО КОНТИНЕНТУ»

Заснування 1969 року в СРСР журналу 
«Латинская Америка» стало важливою по
дією культурного й громадського життя, 
вагомим внеском наших науковців, літера
торів і журналістів-міжнародників у до
слідження і вивчення широкого кола проб
лем, які стосуються латиноамериканського 
континенту. Досі журнал виходив шість 
разів на рік російською мовою і чотири — 
іспанською. Тепер «Латинская Америка» 
виходитиме щомісячно російською мовою 
і шість разів на рік іспанською. Про попу
лярність видання свідчить зростання числа 
ного передплатників у всіх країнах світу.

Про напрямок журналу, коло проблем, 
які порушуються в ньому, промовляють 
самі його рубрики: «В комуністичних і 
робітничих партіях», «Сторінки історії», 
«Мистецтво і література», «СРСР—Латин
ська Америка», «Дискусії, обговорення», 
«По сторінках зарубіжної преси», «Книж
кова полиця», «Наукове життя».

Найважливіші статті публікуються поза 
рубриками на початку журналу. Як пра
вило, це матеріали, присвячені сучасним 
політичним та економічним проблемам, ши
рокі історичні екскурси, як наприклад 
грунтовна стаття К. С. Тарасова «До 
особливостей розвитку монополістичного 
капіталу в Латинській Америці» (1971, 
№ 2), де автор досліджує своєрідності 
формування монополістичних груп серед 
великої латиноамериканської буржуазії.

Яскравим прикладом суспільного прогре
су стали для багатьох народів Латинсь
кої Америки соціалістичні перетворення на

Кубі. З середини 60-х років соціалістичні 
виробничі відносини запанували в усьому 
народному господарстві Острова свободи. 
Саме в цьому аспекті аналізує економіч
ний розвиток Куби перед І з'їздом її ком
партії В. І. Бондарчук у статті «Кубинсь
ка економіка напередодні з'їзду» (1975, 
№ 5).

Важливим і, безумовно, дуже плідним 
заходом стали дискусії на сторінках жур
налу з тих чи тих питань, як наприклад 
питання про шляхи розвитку мексикансько
го суспільства, або ж проблеми залежності 
латиноамериканського капіталізму від ім
періалізму США (1979, № 1—2). Дискусі
ям часто передує стаття, в якій пропону
ється розгорнута під певним кутом тема 
для подальшого обговорення. Так, цікавій 
і важливій розмові про роль соціал-демок
ратії на континенті передувала стаття І. В. 
Данилевича «Міжнародна соціал-демокра
тія і Латинська Америка», де простежу
ється характер взаємин європейської і ла
тиноамериканської соціал-демократії та їх 
справжня, здебільшого антикомуністична, 
сутність (1978, № 2).

Спеціальні номери журналу були свого 
часу присвячені питанню «Науково-техніч
на революція і Латинська Америка» (1972, 
№ 5), своєрідному розвиткові Перу за ос
таннє десятиріччя (1975, № 4).

Значна частина матеріалів присвячена «по
діям культурного життя, зокрема літе
ратурі. Адже важко уявити сьогодні світо
ве письменство без імен П. Неруди, М. А. 
Астуріаса, А. Карпентьєра, X. Кортасара,
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Г. Гарсіа Маркеса, М. Варгаса Льйоси, 
К. Фуентеса, X. Рульфо, О. Паса, Ж. Ама- 
ду та багатьох інших митців, творчість 
яких дала підставу говорити про «вибух 
талантів» у літературі країн Латинської 
Америки.

Протягом тривалого часу проза конти
ненту відбивала навколишній світ з пози
цій представників європейської цивіліза
ції. Фольклор і міфологія негрів, індіан
ців, мулатів в окремих випадках познача
лися на цій прозі, але не мали на неї ви
рішального впливу. Згодом фольклорно- 
міфологічна стихія все частіше входить у 
роман, переважно на соціальному тлі. Зіт
кнення різних типів художнього бачення 
поставило нову естетичну проблему перед 
латиноамериканськими митцями — пробле
му взаємодії європейської літературної 
традиції і фольклорно-міфологічної свідо
мості народних мас.

Питання розвитку новітнього латино
американського письменства розглядають 
відомі радянські літературознавці В. Ку- 
тейщикова та Л. Осповат у проблемній 
статті «Новий латиноамериканський роман 
— новий тип художньої свідомості» (1975, 
№ 5), в якій ідеться про формування і ут
вердження так званого «магічного реаліз
му».

Однією з найцікавіших публікацій, при
свячених латиноамериканській культурі, є 
стаття І. Тертерян «Вплив зарубіжної 
культурології XX ст. на латиноамерикансь
ку думку» (1977, №№ 4,6). В ній розгля
даються питання культурної самобутності 
континенту, загального впливу європейсь
кої буржуазної культурології на його ду
ховний клімат, на зміни ціннісної шкали в 
свідомості латиноамериканських митців. 
На величезному фактичному матеріалі ав
тор досліджує впливи ідей О. Шпенглера, 
X. Ортеги-і-Гассета, Г. фон Кайзерлінга, 
У. Франка, А. Тойнбі на латиноамерикансь
ку самосвідомість, вирізняючи як окремі 
позитивні аспекти цих впливів, так і нега
тивні.

Значна увага приділяється і творчості 
письменників. Під різними кутами зору 
розглядають творчість талановитого ку-. 
бинського прозаїка А. Карпентьєра в проб
лемних статтях Л. Осповат та А. Гриба
нов (1973, № 4). Своєю глибиною приваб
лює стаття В. Земскова «Маріо Варгас 
Льйоса: свідомість митця і реальність»
(1975, № 4), в якій автор аналізує твор
чість відомого перуанського письменника.

Великий інтерес викликає і розмова з 
М. Варгасом Льйосою, проведена редакці
єю журналу за участю провідних радянсь
ких латиноамериканістів, в якій гість Спілки 
письменників СРСР поділився думками про 
здобутки сучасної латиноамериканської лі
тератури і відповів на запитання, що пе
редовсім стосувалися його творчості, доб
ре відомої радянському читачеві (1977, 
№ 6).

На сторінках часопису було обговорено

роман колумбійця Г. Гарсіа Маркеса «Сто 
років самотності» (1971, № 3). Характерно, 
що саме «Латинская Америка» надрукува
ла гострий публіцистичний матеріал цього 
письменника про революційні події в Анго
лі (1978, № 6; 1979, № 2).

Значну увагу приділено також творчо
сті видатного аргентінського прозаїка Ху- 
ліо Кортасара, а грунтовна стаття В. Си
монова присвячена одному з найвизначні
ших аргентінських письменників XX ст.— 
Роберто Арльту (1900—1942), творчість 
якого вплинула на становлення всієї арген- 
тінської і латиноамериканської прози, 
(1979, № 3). Журнал друкує і переклади 
нових художніх творів, зокрема поезії. Се
ред найцікавіших публікацій — добірки вір
шів молодих перуанських поетів та еква
дорця Хорхе Каррера Андраде в перекла
дах С. Гончаренка.

Чимало матеріалів у журналі присвяче
но і кіномистецтву. Так, латиноамерикан
ські митці розповіли про контакти кінема
тографістів своїх країн з радянськими ко
легами (1977, Хе 5). З грунтовними матері
алами на цю ж тему виступила І. Шату- 
новська. Зокрема, привернула увагу її 
стаття про V кінофестиваль країн Азії, 
Африки і Латинської Америки в Ташкенті, 
де всебічно розглянуто здобутки нового 
кіно «Палаючого континенту» (1976, № 6).

Чимало матеріалів присвячено театрові 
і живопису. В кожному номері друкуються 
кольорові вклейки з репродукціями картин 
латиноамериканських художників. Публі
куються й статті про сучасну архітектуру, 
народне і професійне мистецтво тієї чи ін
шої країни континенту.

Особливий інтерес для нашого читача 
становлять матеріали, присвячені українсь
ко-латиноамериканським зв'язкам, публіка
ції авторів нашої республіки.

Привертає увагу стаття А. Стрілка (Ки
їв) «Біля джерел українсько-латиноаме
риканських зв ’язків» (1978, № 3); де, зо
крема, йдеться лро офіцера генерального 
штабу армії С. Болівара — Михайла Скиби- 
цького, який був родом з України. Автор 
статті згадує і про книжку І. Фран
ка «Сімон Болівар» (1904), адресова
ну українським селянам. Боротьбу за 
незалежність Куби свого часу підтри
мали Б. Грінченко, Л. Мартович. У статті 
розповідається і про контакти науковців 
Київського університету з латиноамери
канськими вченими в XIX ст. Сучасні літе
ратурні взаємини розглядає М. Жердинів- 
ська в статті «Літературні зв'язки України 
та Латинської Америки».

За десять років свого існування журнал 
«Латинская Америка» зробив серйозний 
внесок у вивчення і популяризацію .ла
тиноамериканської культури, у вивчення 
політичних і економічних питань. Хочеться 
побажати редакції видання нових успіхів у 
їхній цікавій і важливій праці.

Юрій ПОКАЛЬЧУК
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Психологія творчості, історія написання 
того чи того твору хвилюють не менше, 
аніж сам твір. Читач хоче знати все — від 
прототипів до причин, які спонукали авто
ра взятися за перо. Іноді це звичайнісінька 
цікавість, частіше ж — захоплення літера
турою, бажання глибше пізнати природу 
творчості. На допомогу приходить критик, 
часом — сам автор; його щоденники, лис
ти, начерки, виступи. Крім читачів і літе
ратурознавців, є ще одна категорія заці
кавлених у письменницькому одкровенні: 
молодші колеги, надто початкуючі.

Книжка «Письменники Франції про лі
тературу», мабуть, задовольнить як про
фесіоналів, так і читацький загал. Продов
жуючи серію, започатковану видавництвом 
«Прогресе» 1974 року збірником «Амери
канські письменники про літературу», во
на вирізняється більшою насиченістю ма
теріалу. Охоплює збірка великий період 
в історії французького письменства — від 
1914 року до наших днів.

Вибрати з величезної кількості матеріа
лів найцікавіші — завдання відповідальне 
і нелегке. Та все ж укладачам збірника 
(Т. Балашова і Ф. Наркір'єр) вдалося пі
дібрати такі тексти, які розкривають чита
чеві глибоке зацікавлення письменників 
проблемами епохи, прагнення осмислити 
суспільне значення мистецтва, усвідомити 
своє місце в сучасному світі.

Укладачі надали слово і тим авторам, чиї 
книжки не раз видавалися в нашій країні, 
серед них — А. Барбюс, Р. Роллан, 
А. Франс, Л. Арагон, А. Сент-Екзюпері,

МОНОЛОГИ
ПИСЬМЕННИКІВ

ФРАНЦІЇ

Писатели Франции о литературе. 
Сборник статей.
М., «Прогресс»,

1978.

А. Моруа, А. Лану, і тим, хто порівняно 
менше відомий радянському читачеві — 
А. Бретону, П. Реверді, А. Мальро, Сен- 
Жон Персу, П’єр-Жану Жуву... Май
же кожен з письменників розкривається 
тут новою гранню своєї творчості, оскіль
ки, на відміну од художніх творів, їхні фі
лософсько-публіцистичні трактати й статті 
перекладалися мало. А тим часом упро
довж останніх десятиліть спостерігається 
піднесення цього жанру за рубежем. 
Критика стала предметом глибокого ви
вчення, привертає до себе не мен
ше уваги, ніж художня література. Окремі 
літературно-критичні праці часом викли
кають більше суперечок, аніж якийсь із 
«романів року». Поряд із численними пре
міями в галузі художньої літератури у 
Франції присуджується і Велика премія 
критики.

Як зазначено в передмові, «переважна 
більшість праць належить прихильникам 
реалістичного мистецтва, яке розвивалося 
в боротьбі і водночас у складній взаємодії 
з авангардистськими течіями, з модерніз
мом». Такий вибір, на думку авторів вступ
ної статті, зумовлений тим, що на Заході 
Франція справедливо вважається класич
ною країною реалізму. З цим не можна не 
погодитися, як і з тим, що «саме у Фран
ції складалися загальноєвропейські «моде
лі» літературних течій». Читаючи збірник, 
ми маємо можливість відчути гостроту по
лемік, що точилися довкола різних «шкіл» 
та їхніх програм, ознайомитися з гучними 
деклараціями їхніх засновників і контрар-
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гумеитами супротивників, одне слово, пе
рейнятись атомосферою літературного 
життя Франції XX століття і переконати
ся в тому, що, як і раніше, реалістичні, 
прогресивні тенденції визначають цю ат
мосферу.

Це безперечна заслуга укладачів, які не 
ставили собі за мету детально зупинятися 
на естетичних поглядах кожнрго письмен
ника, тим більшу, що деяким з них уже 
присвячені книжки та статті. Тексти явля
ють собою фрагменти великих трактатів і 
короткі есе, виступи й інтерв'ю, маніфести 
й передмови — загалом шістдесят дев’ять 
назв. Можна зрозуміти прагнення уклада
чів дати панорамну картину, але такий ме
тод викликав вимушені скорочення. Фраг
ментарність відчувається особливо гостро 
тоді, коли подаються матеріали письмен
ника, який буквально вистраждав свою лі
тературну систему й присвятив її розробці 
не одну книжку.

Пильна увага до сучасності об’єднує ба
гатьох письменників, передовсім найвиз
начніших — Барбюса і Роллана* Франса і 
Сент-Екзюпері, Моруа і Лану. Розбіжності 
починаються, тільки-но мова заходить про 
вибір теми, способи трактовки сучасності, 
ставлення до неї. Так, Наталі Саррот за
кликає в своїй статті «Ера підозри» до 
посилення творчої активності письменни
ка, щоб «струснути» читача, який звик до 
«інтелектуального комфорту». Проти під
ходу до роману як до надійного засобу для 
«коротання часу» виступає Мітель Бютор. 
На відміну від письменників, які в ім’я 
новаторства заперечують класичну спадщи
ну, Бютор — сам новатор — не тільки не 
протиставляє сучасну літературу минулій, 
а й захищає великі твори минулих століть 
від зазіхань невігласів. Щоб у цьому пере
конатися, досить прочитати його статті 
«Расін і боги», «Про «Принцесу Клевську», 
«Про «Розвиток душі» Джона Донна».

Дуже полемічно звучить стаття Ерве 
Базена «Лист до молодого письменника,

який хоче одержати Гонкурівську премію». 
З іронією відгукується автор про літерато
рів, які застрягли в дрібнотем’ї і наглухо 
зачиняються в «лабораторії» нового рома
ну. Базен закликає молодих письменників 
навчитися відчувати п р и с у т н і с т ь  
м а й б у т н ь о г о ,  справжню новизну, ста
ти обличчям до найгостріших проблем ча
су.

Ряд уміщених у збірнику публікацій 
свідчать про постійну зацікавленість фран
цузьких письменників російською літерату
рою. Серед них — «Про боротьбу проти 
воєнної небезпеки і про ювілей О. М. 
Горького» А. Барбюса, « їй  відкриваєте 
нове тисячоліття», «Про роль письменни
ка в сучасному суспільстві» Р. Роллана, 
«Соціалістичний реалізм» Л. Муссінака, 
«Соціалістичний реалізм і реалізм фран
цузький», «Від Петрарки до Маяковсько- 
го» Л. Арагона, «Чехов на французькій 
сцені» Ельзи Тріоле, «Кириллов» А. Камю, 
«Островський. «Як гартувалася сталь», 
«Народжені бурею» А. Вюрмсера, «Толстой 
і сердиті молоді люди» А. Лану.

Особливе місце посідають у збірнику 
праці, автори яких виступають і як блиску
чі стилісти. Наприклад, промови Сен-Жон 
Перса, фрагменти книжки Сент-Екзюпері 
«Цитадель» звучать, як вірші в прозі. 
Уривок із трактату А. Мальро «Голоси ні
моти» збудований з плавних, урочистих 
періодів, схожих на гармонію набігаючих 
хвиль. Висловлювання Рене Шара й Робе
ра Десноса подані у формі ліричних афо
ризмів, своєрідних девізів. Більшість же 
письменників тяжіють до грунтовних роз
думів, щоправда, не завжди позбавлених 
повторів і повчального тону.

Безперечно, читачі цього збірника зустрі
нуться з цікавими співбесідниками, яким 
близька доля мистецтва, невіддільного 
від долі людства.

Іван Ів. КАРАБУТЕНКО
Москва.
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П’ЯТДЕСЯТ ВИПУСКІВ 
«ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ»

«Іноземна філологія». Республікан
ський міжвідомчий науковий збір
ник. №№ 1—50. Видавництво Львів
ського державного університету 
ім. Ів. Франка.

Двадцять рбків тому видавництво Львів
ського державного університету ім. їв. 
Франка видрукувало перший випуск науко
вого збірника «Класична філологія», що з 
1964 року, прибравши назву «Іноземна фі
лологія», став міжвідомчим збірником Мі
ністерства вищої та середньої спеціальної 
освіти УРСР. Торік з ’явився п'ятдесятий 
його випуск.

Літературознавчі матеріали подавалися в 
збірнику широко і постійно, про ЩО свід
чить сама кількість статей — понад двісті, 
їхня проблематика теж багатогранна — 
від теоретичних питань сучасного й кла
сичного літературознавства до конкретних 
рецензій на нові видання зарубіжних пись
менників на Україні.

Чи не найбільше матеріалів у збірні при
свячено Шекспіру, зокрема в спеціальному 
випуску \  з нагоди 400-річчя з дня його 
народження. В подальших номерах стиліс
тичні засоби Шекспіра-драматурга розгля
дають М. С. Шаповалова, В. Г. Вілюман 
тяг Л. Г. МиЛовидОва.

У збірнику знаходимо також статті й 
розвідки, в яких порушуються нові, нетра
диційні питання з шекспірівської тематики. 
Такими є, наприклад, статті І. О. Селезін
ки, який досліджує комплекс чітких мо
ральних критеріїв у шекспірівських хроні
ках «Король Генріх VI», «Король Річард 
III», «Король Річард II», «Король Іоанн» 
та в драмі «Макбет» і доводить, що гені
альний драматург стверджував свої мо- 1

1 Див. «Всесвіт», 1971, №  7.

ральні принципи не стільки словами, скіль
ки вчинками персонажів, усією дією п’єс.

Не обійдено в рецензованому збірникові 
й інших видатних представників англійсь
кої та американської літератур. З-поміж 
цих публікацій привертають увагу статті 
М. Г. Соколянського про етичну Проблема-, 
тику роману Г. Філдінга «Амелія» та О. В. 
Плаушебськаї про політичну проблемати
ку п’єс Дж. Драйдена, розвідки Л. А. Куз
нецовой присвячені побутовим романам 
Г. Уеллса та стилістичним засобам викрит
тя потворних аспектів дійсності США в 
сучасній американській публіцистиці.

Проблему відчуження людигіи в буржу
азному суспільстві досліджує в своїх стат
тях прб сучасний американський роман І. В. 
Вікторовська. Авторка цитує слова Н. Мей- 
лера про те, що за останні п'ятдесят років 
американський письменник не почував се
бе таким відчуженим, як сьогодні, і н а ' 
підтвердження їх аналізує творчість та
ких письменників, як Дж. Селінджер. Дж. 
Джонс; Дж. Апдайк, Дж. Парді,* В. Барро- 
уз.

На жаль, пов’язаних тематично й згру
пованих в окремі випуски матеріалів у 
збірникові небагато. Все ще переважають 
тематично розрізнені, традиційні статті про 
ті чи інші аспекти творчості (або стилістич
ні риси) класиків і сучасних прогресивних 
письменників Англії та США — Ч. Діккен- 
са, В. Теккерея, Г. Лонгфелло, Е. Хемінгуея, 
Е. Колдуелла та ін. Найбільше тут пощас
тило Дж. Голсуорсьта Б. Шоу, яким у різ
них випусках присвячено відповідно шість 
і чотири статті.
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З літератур німецькомовних країн в 
збірнику найповніше й найчастіше аналізу
ється література Німецької Демократичної 
Республіки. Зокрема, чимало розвідок при
свячено Иоганнесу Бехерові (Г. Д. Бор- 
дюк, П. Є. Мілясевича), а також творчос
ті Бертольта Брехта. У статті О. С. Чирко
ва простежуються зв’язки Брехта-режисе- 
ра з радянським театром, О. С. Смикалова 
досліджує вплив Бертольта Брехта на 
представників «нової хвилі» в англійському 
театрі.

Окремі етапи розвитку німецької літера
тури розглядають І. А. Гофман (літератур
но-естетичні погляди представників «Бурі і 
натиску»), І. Г. Геніна (проблеми творчого 
методу Л. Фейхтвангера), А. С. Вольф, 
М. Д. Култаєва («інтелектуальні» романи 
Т. Манна і Л. Фейхтвангера).

Впадає в око деяка нерівномірність у 
висвітленні літературного життя німецько- 
мовних країн на сторінках «Іноземної філо
логії». Зокрема, мало уваги приділено су
часним літературним процесам у ФРН та 
Австрії.

Хронологічний діапазон досліджень 
французької літератури досить широкий: 
від лірики Франсуа Війона (XV ст.) до 
творчості наших сучасників — драматургії 
Жана Ануя, романів С. де Бовуар, Ж. П. 
Сартра, Армана Лану.

У статті «Ідеї і стиль «нового роману» у 
Франції» О. О. Андріївська переконливо до
водить ідейну безплідність сучасних бур
жуазних течій, їх згубний вплив, зокрема, 
на літературознавчу теорію.

В розвідці О. І. Новикова про вплив ідей 
Жовтня на формування революційного гу
манізму Анрі Барбюса змальовано картину 
літературного життя Європи на зламі двох 
епох.

У багатьох статтях збірника досліджу
ються літературні взаємини іноземних та 
українських майстрів художнього слова. 
Цікаві паралелі в творчих манерах визнач
них майстрів травестії — І. Котляревсько
го й француза П. Скаррона, а водночас і від
мінності в ставленні їх до першоджерела 
(Вергілієвої «Енеїди») спостеріг X. В. Па
ляниця. Цікаві факти про українські моти
ви в італійській та французькій класичній 
трагедії XVII століття наводять Д. С. На
ливайко, В. Г. Матвіїшин, Я. Д. Погребен- 
ник, Я. І. Кравець. Вони порівнюють у сво

їх дослідженнях окремі переклади класи
ків західноєвропейської літератури україн
ською мовою, вказують (як правило, цілком 
слушно) на деякі недоречності й помилки.

Заслуговує схвалення те, що в кожному 
четвертому випуску збірника надається міс
це літературознавчим матеріалам з класич
ної філології, причому в дослідженнях 
римської та старогрецької літератур, яких 
опубліковано близько сотні, висвітлюються 
питання, прямо чи опосередковано пов’яза
ні з проблематикою сучасного літературо
знавства. Так, И. О. Баглай у серії статей 
аналізує мовні і сюжетні засоби виражен
ня комізму в комедіях Арістофана, В. Є. 
Мілясевич досліджує соціальні мотиви й 
мовно-стилістичні засоби комедій Плавта. 
Роль тропів у зображенні постатей Помпея 
і Цезаря в поемі Лукана «Фарсалія» роз
глядає Н. А. Синюк, а мову і стиль Демо- 
кріта — С. Д. Мисько. В кількох статтях 
Т. О. Олійник розповідає про ораторське 
мистецтво Юлія Цезаря та Ціцерона. Вплив 
старогрецької літератури (зокрема Гомера 
і Геракліта) на німецьку літературу XIX— 
XX ст. та на формування реалізму в ній 
простежує в кількох статтях І. Ю. Гузар. 
Проте найбільше статей з класичного літе
ратурознавства (і це цілком закономірно) 
присвячено розглядові окремих питань 
творчості славетних поетів і драматургів 
античних Греції та Риму.

Літературознавчі проблеми порушуються 
і в статтях з теоретичних питань перекладу. 
Автори переважно розглядають питання, 
пов’язані з відтворенням граматичних, лек
сичних та стилістичних особливостей оригі
налу. Наприклад, Т. В. Козланюк зупиня
ється на засобах відтворення семантико- 
стилістичних аспектів прози Ів. Франка ан
глійською мовою. В. П. Березинський про
стежує способи перекладу фольклорних 
елементів поетичних творів Лесі Українки 
цією ж мовою. Детальний аналіз відтворен
ня різних шарів лексики Дантового «Ново
го життя» в українському перекладі прово
дить О. А. Домбровський.

На жаль, статті здебільшого торкаються 
окремих аспектів перекладознавства. Збір
никові ще бракує грунтовних, полемічних 
статей з теоретичних питань перекладу.

Ілько КОРУНЕЦЬ, 
Василь БУБЛИК
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БОРОТЬБА 
ЗА ЛІТЕРАТУРУ

Bretislav Truhlar, Literatiira a sku- 
tocnost'. Slovensky spisovateP, Bra
tislava, 1976. Bretislav Truhlar, 
Proza socialistickeho realizmu. Slo- 
venske pedagogicke nakladatel’stvo, 

Bratislava, 1978.

Дві книжки д-ра Бржетіслава Труглар- 
жа, що вийшли одна за одною з невеликим 
проміжком часу в Братіславі («Література 
і дійсність» — 1976 р., «Проза соціалістич
ного реалізму» — 1978 р.), об'єднали в собі 
найкращі статті критика, який ось уже 
двадцять п’ять років досліджує проблеми 
словацької літератури в широкому контек
сті культурного й суспільного розвитку Че- 
хословаччини й усієї соціалістичної систе
ми.

Перша збірка складається з трьох вели
ких розділів: «Роздуми». «Портрети» і «З 
нової соціалістичної літератури», до яких 
увійшли, відповідно, загальнотеоретичні 
статті, літературно-біографічні нариси і 
низка коротких рецензій на новини словаць
кої літератури. Доцільність саме такого ком
понування очевидна — перший розділ, зо
крема статті «Початок боротьби за соціаліс
тичний реалізм», «Партія і література», 
«Боротьба партії в словацькій прозі», 
«Література в центрі життя»,— ключові для 
розуміння як самої збірки, так і багатьох 
літературних і суспільних явищ у довоєн
ній і повоєнній Чехословаччині.

Рішуче спростовуючи спроби деяких кри
тиків зобразити виникнення соціалістичної 
літератури в Словаччині як безконфліктну 
перемогу нового напрямку, Б. Тругларж пи
ше: «Не було б сенсу характеризувати окре
мих письменників як піонерів соціалістичної 
літератури, якби їхній прихід до словацької 
літератури після Жовтня 1917 р., після ви
никнення самостійної Чехословаччини в 
1918 р., і, особливо, після утворення Кому
ністичної партії Чехословаччини в 1921 р.,

був, образно кажучи, приходом у відчинені 
двері. Від часу появи перших віршів, опові
дань і літературно-критичних статей, що 
знаменували виникнення нової, соціалістич
но орієнтованої літератури, постало питан
ня боротьби з попередніми стилями й по
глядами на літературну творчість, і бороть
ба ця супроводжувалась одночасним по
глибленням ідейного, методологічного й 
творчого конфлікту з іншими літературни
ми напрямками та школами».

В процесі становлення соціалістичної лі
тератури в Чехословаччині провідну роль 
відіграла марксистська літературна крити
ка, передусім твори таких талановитих 
письменників і публіцистів, як К. Конрад, 
Б. Вацлавек, Е. Уркс, 3. Неєдлий, Л. Штоля, 
Ю. Фучік. Ішлося не тільки про утверджен
ня якісних переваг нового творчого методу 
над колишнім «описовим» реалізмом і роз
маїтими авангардистськими течіями, а й про 
сумлінне засвоєння митцями всіх найвизнач
ніших здобутків сучасної літератури й кла
сики. Обстоюючи перед вульгарно-соціоло
гічними доктринерами неперехідну вартість 
класичної мистецької спадщини, передові 
критики не забували, однак, про переваги 
методу соціалістичного реалізму над усіма 
іншими художніми методами. Наприклад, 
Б. Вацлавек писав: «Від «описового» кри
тичного реалізму синтетичне мистецтво від
різняється передусім тією соціалістичною 
суспільною перспективою, якої старий реа
лізм не знав, відрізняється діалектичним 
поглядом, котрий бачить не лише факти, а 
й зв'язки між ними, повністю охоплюючи 
суть динамічних процесів дійсності».
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Нове мистецтво черпало свій новий зміст 
V реальних процесах класової боротьби, в 
розкритті основних суспільних закономірнос
тей, в утвердженні історичної неминучості 
перемоги трудящого люду.

Завдяки принциповому і водночас тактов
ному й терпеливому ставленню чехословаць
кої комуністичної критики 30-х р. до пред
ставників лівої інтелігенції, завдяки залу
ченню їх до співпраці з комуністичною пре
сою, а в часи німецько-фашистської оку
пації — до участі в нелегальних друкова
них органах, було створено сприятливі 
умови для поступового переходу багатьох 
авангардистських і лівохристиянських мит
ців на позиції соціалістичного реалізму. І 
саме у «фундаментальному порушенні діа
лектики», в нетерпимості й нетерплячості, в 
«механічному й ідеалістичному тлумаченні 
мистецтва і його завдань» вбачає Б. Труг- 
ларж причину багатьох хиб розвитку чесь
кої й словацької літератури початку 50-х рр.

Допущеними помилками не забарилися 
скористатись нравоопортуністські, антисоці- 
алістичні сили. Включившись у 60-х рр. в 
критику догматизму, вони поспішили вида
ти всі деформації суспільного й мистецько
го життя, що мали місце на початку 50-х рр. 
за «справжню суть» соціалізму, проголосити 
т. зв. «кризу критеріїв», поставити під сумнів 
усі здобутки мистецтва соціалістичного ре
алізму й сам художній метод у цілому. Ут
вердження соціалістичної літератури піс
ля визволення Чехословаччини в 1945 р., а 
особливо — після лютневої перемоги тру
дящих над реакцією в 1948 р., ревізіоністи 
намагалися зобразити як неорганічний, на
в’язаний ззовні злам у мистецтві. Велике 
значення рецензованих праць полягає в то
му, що Б. Тругларж відстоює вершинні до
сягнення соціалістичної літератури, акценту
ючи увагу на об’єктивній закономірності 
утвердження й розквіту соціалістичного ре
алізму в народній Чехословаччині. Не ви
падково Б. Тругларж значну частину обох 
збірок присвячує літературно-біографічним 
нарисам про класиків чеської і словацької 
соціалістичної літератури — П. їлемниць- 
кому, Ф. Кральові, Л. Новомєському, 
М. Майєровій, 1. Ольбрахту, М. Пуймано- 
вій, Р. Яшіку, критикам Едуардові Урксу та 
Куртові Конраду.

Становлення соціалістичної літератури в 
Чехословаччині Б. Тругларж показує на 
чіткому суспільно-історичному тлі, пов’язу
ючи розвиток літератури з такими знамен
ними подіями, як Велика Жовтнева соціалі
стична революція в Росії, утворення в трав
ні 1921 р. Комуністичної партії Чехословач- 
чиии, будівництво соціалізму в СРСР, 1-й 
з ’їзд радянських письменників, антифашист
ський рух у довоєнній Європі й рух Опору, 
виникнення світової соціалістичної системи 
й поглиблення загальної кризи капіталізму.

Партійність і народність, підкреслює кри
тик, завжди були визначальною рисою чесь

кої і словацької соціалістичної літератури: 
«Від початку діяльності КПЧ починає про
являтись у народному житті Словаччини її 
вплив, відчувається це й на сторінках крас
ного письменства». В творах, надрукованих у 
комуністичних часописах, формувався «пер
ший літературний портрет комуністів, їх но
ва мораль. їх кредо боротьби й любові до зне
долених...» Слова, сказані П. їлемницьким 
з нагоди вручення йому державної премії, 
можуть справедливо належати кожному 
письменнику-комуністу: «Нічого зі створе
ного мною не з ’явилось би, коли б не сло
вацький трудовий народ — робітники на 
фабриках, бідняки в селах, батраки в ма
єтках,— коли б не ті прості словацькі люди, 
товариші, працювати з якими і разом боро
тися стало моєю природною необхідністю 
і радістю; нічого зі створеного мною не 
з'явилось би, коли б не комуністична пар
тія, що мене виховала, загострила мій слух 
і зір, додала мені сил для праці».

Любов до трудящого люду своєї країни 
була для передових митців нерозривно по
в’язана з почуттям інтернаціоналізму, з 
почуттям глибокої пошани до Країни Рад. 
Ще задовго до 1934 р., де на з’їзді ра
дянських письменників була присутня де
легація чехословацьких літераторів, кілька 
словацьких і чеських митців (Е. Уркс, 
П. їлемницький, І. Ольбрахт, Я. Сейферт, 
М. Пуйманова та ін.) побували у Радян
ському Союзі й захоплено поділилися з чи
тачами своїми враженнями від поїздок у 
книгах віршів, новел, нарисів і репортажів.

В книжці «Проза соціалістичного реаліз
му» Б. Тругларж переконливо доводить, 
що література соціалістичного реалізму в 
Чехословаччині, як і традиційна дружба 
радянських і чехословацьких митців, аж 
ніяк не є «штучними насадженнями» пово
єнних літ: «Ще наприкінці 30-х років со
ціалістична проза (і вся соціалістична літе
ратура) поступово переймала ініціативу й 
ставала головним нервом усієї літератури. 
Але не тільки нервом — роки двадцяті 
й тридцяті знаменують принципову транс
формацію народної літератури в літературу 
соціалістичну. Це органічний процес і — як 
у чеській, так і в словацькій літературі — 
історичний факт, що відіграв неабияку роль 
під час другої світової війни... і яскраво 
проявився після визволення — при новому 
наступі соціалістичної літератури. Треба, 
проте, усвідомити, що ні розвиток маркси
стських поглядів на літературу, .ані сам лі
тературний розвиток не закінчився. — він 
тривав і триватиме надалі. Це процес, у 
якому збереження спадкоємності й пошук 
сучасних форм відбуваються за нових 
умов».

Обидві книжки Б. Тругларжа — вагомий 
внесок у марксистське літературознавство.

Микола РЯБЧУК
Львів. ,
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Польський тижневик «Жицє літерацке» 
надрукував інтерв'ю з відомим французь
ким поетом, президентом Академії Мал
ларме Еженом Гільвіком. На Україні його 
знають і як талановитого перекладача вір
шів Тараса Шевченка французькою мовою. 
Передруковуємо це інтерв'ю з деякими 
скороченнями.

— Свого часу чимало йшлося про кризу 
французької поезії...

— Так, 1974 року найбільші французькі 
видавництва випустили тільки по одній по
етичній збірці. Тепер начебто становище ви
правляється.

Зрештою, не розумію самого вислову 
€ Криза поезії». Може, йдеться про те, що 
її не читають? Але ж поетів стає дедалі 
більше, і віршів також. У Франції велика 
частина поезії завжди була своєрідним 
привілеєм інтелігенції. В інших країнах 
інакше. В Угорщині, наприклад, поезію 
люблять усі. Не відбувається жодного свя
та ні в родині, ні на виробництві без чи
тання віршів. Я бачив також таксистів, які 
чекали пасажирів, заглибившись у томик 
поезії. У Франції такої картини мені ні ра
зу не доводилось спостерігати.

Невеселе становище в нас і з тиражами. 
Коли в Угорщині, наприклад, збірку відо
мого поета видають тиражем у ЗО тисяч 
примірників, то в нас друкують тільки 2— 
З тисячі.

— А які основні напрямки можна про
стежити в сучасній французькій поезії?

— Існує традиційна поезія. Є також по
езія авангардистська, яку не назвеш уже 
ні віршем, ні прозою — лише слова, по-

Ежен Гільвік.

нівечені, розчленовані речення, вибух слів. 
Багато авангардистів.— люди, безперечно,, 
талановиті, тільки-от мають ту суттєву ваду,, 
що пишуть лише для себе і, можливо, для 
кількох фахівців. Разом з тим є чимало йг 
інших напрямків.

— Яке місце, на вашу думку, посідає 
французька поезія у світі?

— Я багато подорожую і не перестаю 
дивуватися, як багато важить французь
ка поезія для. інших, народів. Звичайно, 
йдеться про класичну, романтичну, симво
лічну, а також сюрреалістичну поезію, бо 
сучасна майже невідома. Втім, є й винят
ки. Я був свідком, як 1964 року в Руму
нії молоді румунські й польські поети цілу 
ніч розмовляли про творчість своїх фран
цузьких ровесників.

— За походженням ви бретонець, але 
пишете французькою мовою. Чи не пере
шкоджає це вам?

— Так, я бретонець і моє прізвище пе
рекладається з бретонської мови як «ди
яволеня», але я не знаю цієї мови, бо мої 
незаможні батьки дуже мріяли, щоб я ви
бився в люди, став учителем. А для цього 
необхідно було знати французьку. В ті ча
си викладати бретонською мовою в міс
цевих школах заборонялося, а того, хто 
розмовляв нею, суворо карали. Напис «Не 
плювати й не розмовляти по-бретон- 
ському!» — на жаль, був зовсім не анекдо
тичним...



ШЛЯХИ МИСТЕЦТВА

НА БІЛОМУ ЕКРАНІ
Нещодавно в США з сенсаційним успіхом демонструвався багатосерійний теле

фільм «Коріння» — сага про негритянську родину від часів полювання на рабів в 
Африці й до наших днів. Хоч однойменний твір Алекса Хейліг що ліг в основу сце
нарію, критика — передовсім прогресивна — зустріла неоднозначно, телефільм, за 
загальним визнанням, вийшов напрочуд вдалий, переконливий, позначений суворим 
реалізмом і високою публіцистичністю.

Негритянська критика вітала цю стрічку як перше правдиве слово про негрів на 
екрані, вбачаючи в ній остаточне утвердження реалістичного підходу до расової 
проблеми в кінематографі і телебаченні США. В таких захоплених оцінках є еле
мент перебільшення: американський кінематограф ще не створив екранного образу 
негритянського борця за соціальні права масштабу Генрі Уїкстона й Анджели Девіс, 
борця проти расової дискримінації масштабу Мартіна Лютера Кінга й Поля Робсона. 
В підході до негритянської проблеми кінематограф США відстає від соціальної дій
сності — але дійсність ця знову й знову нагадує про себе масовими виступами чор
них робітників, фермерів, студентів, активізацією діяльності прогресивних негри
тянських організацій, розквітом літературних талантів, яких уже не може замовчати 
консервативна критика.

Образ чорного з'явився в кіно США майже одночасно з появою самого кінема
тографа в цій країні. Проте « з ’явився» — не зовсім влучне слово. Точніше було б 
сказати, що він був перенесений в кіно з усіма тими стереотипами, якими наділила 
його расистська свідомість Америки. Витривалий, але безвідповідальний, відданий, але 
ледачий, слухняний, але брехливий і безчесний. «Маски» чорного в кіно США пер
шої половини нашого століття не важко перелічити — вони визначались расизмом, 
яким було просякнуто суспільство: брехун, злодій, боягуз, блазень, гвалтівник. 
Інакше кажучи, чорному відмовляли в усіх тих якостях, що мали високий пріоритет 
у етичній шкалі цінностей пересічного американця.
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Коли 1944 року спробували проаналізувати сто американських кінофільмів від 

німого кіно по 1940 рік включно, дослідники не могли не визнати їх «антинегри- 
тянськими за своїм змістом». Як писав доктор Лоуренс Реддік, куратор Шомбур- 
зького фонду негритянської літератури Нью-Йоркської публічної бібліотеки, «існу
вав повний рівень, над яким образ чорного в американському кіно практично не 
міг піднятися... Цей екранний рівень був навіть нижчий від того, що існував у ре
альному житті».

На жаль, така стереотипізація не проминула й фільмів Т. Едісона («Коли чорний 
танцює», 1894) та Д. Гріффіта. Останній 1911 року випускає в світ дві одночастинні 
стрічки — «Його довіра» та «Його довіру виправдано». Стрічки ці — розповідь про 
старого відданого слугу, який лишається з родиною білих під час громадянської 
війни, рятує їхню доньку й виносить з будинку, підпаленого «дикими солдатами 
Півночі», шпагу свого хазяїна. Слуга виховує дочку хазяїв і жертвує своїми невели
кими заощадженнями заради того, щоб вдало видати її заміж. Наприкінці фільму 
старий слуга здалеку спостерігає за шлюбною церемонією й «обливається чесними 
слізьми», а потім вертає до своєї жалюгідної хижки з почуттям, що довіру свого 
улюбленого покійного хазяїна він виправдав. Утративши все, що мав, він винагоро
джений зате «шляхетним» потиском руки білого адвоката — єдиної людини, що знає, 
звідки йшли гроші на освіту юної леді (сама вона про це, звісно, не здогадувалася).

ідеологічним вираженням здійснюваної в США расової дискримінації були 
стрічки 20—30-х років «Ніггер», «Боягуз», «Сватання й одруження чорнопикого»; ви
правданням злочинів ку-клукс-клану багато в чому став фільм Д. Гріффіта «Народ
ження нації».

Класичним прикладом втручання Конгресу США в кінобізнес був федеральний 
закон, ухвалений після того, як чорний боксер Джек Джонсон переміг колишнього 
чемпіона у важкій вазі — білого Джіма Джеффріза (1910). Саме після цього з'явив
ся закон, що забороняв «будь-яке фото- чи кінозображення кулачних боїв». Що
правда, з часом американці звикли до того, що в боксі треба рахуватися з чорними. 
Звикли і, як завжди, комерціонізусали їхній образ. Але про це нижче...

Кадр з фільму «Вгадай, хто приїде до нас на вечерю».
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Минули десятиліття.
Вже в 50-ті роки в кіно з'явилися (нехай у дещо мелодраматичній формі) тво

ри, що брали під сумнів такі стереотипи, як боягузтво чорних солдатів («Батьківщи
на сміливих»), неможливість змішаних шлюбів («Пінкі»), непорушність расистських 
порядків («Втрачені кордони»). Як зазначив відомий негритянський письменник і 
критик Ралф Еллісон, це були бодай якісь спроби знайти позитивну відповідь замість 
звичної негативної — несміливі спроби, але, враховуючи особливе місце кіно в 
системі американської культури, проблеми, порушені на екрані, мали часом куди 
більший суспільний резонанс, ніж найсенсаційніші газетні виступи. Та й революційні 
настрої, що наростали серед чорних американців, небажання терпіти приниження, 
відверто висловлюване найвідважнішими з них, авторитет діячів культури — все це 
змушувало до перебудови — бодай поверхової — деяких діячів американського 
кіно.

1957 року на екрани США вийшов фільм прогресивного режисера Мартіна Рітта 
«На околиці міста». Цей фільм, як зазначала в той час передова, демократична кри
тика, не декларував бажаність інтеграції, а показував її в дії. Навіть якщо дія ця 
існувала лише в уяві художника.

Волею випадку подружжя чорних заприязнилося з родиною білого. Чоловіки в 
обох цих сім'ях — робітники, вантажники. Робота зближує їх, і різниця в кольорі 
шкіри перестає для них існувати. Більше того, виявляється, що родина чорного до
лає труднощі легше, ніж біла, в якої більше психологічних проблем. Фільм був зня
тий без традиційних мелодраматичних надривів, розрахованих на те, щоб білий гля
дач пожалів чорного героя й поліпшив своє ставлення до негрів узагалі.

Після стрічки М. Рітта, яка мала широкий розголос, демократичне кіно США 
інакше трактувати образ чорношкірого вже не могло. Вагомий внесок у цей новий 
процес зробив фільм Стенлі Крамера «Ті, що не схилили голови» (В радянському 
прокаті «Скуті одним ланцюгом», 1958).

Це розповідь про втечу двох каторжників — білого й чорного. Скуті одним 
ланцюгом, вони рятуються від переслідувачів, що полюють на них, як на диких 
тварин. Долаючи разом небезпеки й труднощі, вони поволі переборюють і расову 
ненависть, відкривають один в одному добрі людські риси й стають друзями.

Фільм цей викликав найсуперечливіші оцінки, навіть у середовищі демократично 
настроєних критиків. Слабкість його вони вбачали, звісно ж, не в намірах творців і 
навіть не в символічній кінцівці картини, що належить скоріше до сфери міфології, 
а не реальних соціальних колізій. Ні, йшлося про інше. Виконавець ролі негра-ка- 
торжника Сідней Пуатьє «переграв» свого партнера Тоні Кертіса до такої міри, що 
змістив усю шкалу акцентів. Чорний виявився кращим, благороднішим за білого, й 
американського глядача це шокувало, бо американський глядач звик до того, що 
чорний винний навіть тоді, коли він не винний, винний через те, що він чорний, і са
ме тому він гноблений і позбавлений усіх прав і на волі, і в тюрмі. Дещо пізніше, в 
іншому фільмі, Пуатьє-поліцейський скаже: «У тюрмі є білий строк і є чорний 
строк. Чорний строк — найстрашніший». Підтвердженням цих слів у реальному жит
ті стане у 1975 р. повстання негрів, ув'язнених в тюрмі Аттіка.

Білий партнер Пуатьє—Каллена у фільмі «Ті, що не схилили голови» шкодує, що 
не спромігся видертись угору драбиною успіху. Було б дивно, якби на це нарікав 
чорний. Його місце — внизу. 1 навіть рух угору він здійснює по іншому кону пекла.

Саме тому глядач в США зовсім не однозначно реагував на фінал фільму, коли 
Пуатьє—Каллен стрибає з рятівного поїзда, бо на нього не зміг сісти поранений Кер- 
тіс—Джексон. Ось як описує цю реакцію Джеймс Болдуїн: «Білі ліберали аплодува
ли... В залах Гарлема ж чути було голоси: «Ідіот, лізь назад»... Але чув я і шепіт, 
сповнений відчаю: «Господи, прости дітей своїх, бо вони не відають, що чинять».

Тим часом у Сполучених Штатах ставало все більше людей, які «відають, що чи
нять» — свідомих революціонерів, біло- та чорношкірих.
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не міг не з'явитися новий чорний герой — 
повноцінна людина з усіма її радощами й 
гіркотаїми, з її щоденними проблемами. 
Спроба* зобразити такого героя зроблена 
в сценарії фільму «Ізюминка на сонці», 
який 1Ф61 року зняла за п'єсою Лорсйн 
Хенсберрі кіностудія «Колумбія» (перед 
тим п ’єса з успіхом ішла на американській 
сцені). Фільм привернув до себе неабияку 
увагу, але він торкався проблем, що відби
вають інтереси лише невеликого прошарку 
кольорового населення, так званого серед
нього класу, і це тоді, коли в країні назрі
вала битва проти сегрегації й хронічних 
злиднів чорних.

В центрі картини — родина чорношкірих 
робітнику яка одержує 10 тисяч доларів 
страховки за померлого батька. Виникає 
проблема: як краще використати гроші. 
Мати за те, щоб придбати помешкання в 
«пристойнішому» районі: Дочка просить
допомогти їй грішми — вона має заверши
ти медичну освіту, старший син: — шофер— 
хоче відкрити магазин алкогольних напоїв. 
Незважаючи на всі труднощі й витративши 
останні кошти, родина все ж таки переїз
дить у «пристойніший» район. Що чекає на 
неї там без засобів до існування — неві
домо.

Звичайно, порушена тема не торкалася 
тих справді животрепетних проблем, які 
стояли в той час перед неграми, хоч зага
лом право жити за межами гетто було од
нією з вимог борців за громадянські 
права. Однак найважливіше було те, що 
фільм сприяв знищенню стереотипів, які 
показували чорного гультяєм, котрий мріє 
лише про шмат курки чи скибку кавуна. 
«Ось воно — особисте життя чорного, про 
яке білий нічого не знає, — ніби про
мовляв фільм. — Ось його труднощі. І 
в цьому його тяжкому житті зовсім не
має місця для якихось антисуспільних за
мірів».

Цей дрібнобуожуазний мотивчик, що до
сить виразно звучить у фільмі, був від
сутній у п'єсі. «Це п'єса не про чорних, — 
зазначила Л. Хенсберрі свого часу, — а 
про чорних г,юдей. Писалася вона в 50-ті ро
ки й тому не відбивала нових віянь. Про
те її могли з таким же успіхом грати й 
білі. В ній показані проблеми американ-

Кадр з фільму «Хатина дядька Тома*.

Поль Робсон у фільмі «імператор Джонс*.
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Кадр з фільму «Задушливої південної ночі».

ців взагалі, чесних трудівників». Голлівуд же зробив фільм лише про негрів, надав
ши загальнолюдським проблемам звуженого, буденного звучання.

Фільми, які вийшли потім, свідчили, що кінематограф США і передусім Голлівуд 
спішно перебудовується, зображуючи чорних на екрані. Пояснювалося це не демо
кратизацією «фабрики мрій», а необхідністю зняти з полиць і сховати відверто ра
систський «товар», котрий став аж надто непопулярним.

Й ось 1967 року режисер Норман Джюїсон знімає на студії «Юнайтед артістс» 
фільм «Задушливої південної ночі».

Позитивний образ негра в незвичній ролі детектива, який разом із білим шери
фом розслідує вбивство в маленькому містечку на Півдні, знову втілив на екрані 
Сідней Пуатьє — чорна «суперзірка» Голлівуда. Глядач з інтересом стежить за по
єдинком двох характерів: шерифа (Род Стайгер) і детектиеа з Філадельфії. В цьому 
двобої переміг незалежний, сповнений відчуття власної гідності Тіббс—Пуатьє. Не 
менш цікавим був і образ, створений Стайгером. Він показав не просто зміну в сві
тогляді представника консервативного Півдня. Актор доніс до нас душевне сум'яття 
шерифа, в якому стійкі расові забобони борються з почуттям новонародженої по
ваги до чорного спочатку як до професіонала, а потім і як до людини. Поки що цю 
повагу здобув лише один негр — детектив з  Півночі. Але це вже початок.

Негритянська критика зустріла фільм загалом доброзичливо, але водночас і на
сторожено. Так, один з критиків писав: «Важко повірити, що шерифу на Півдні США, 
надто в такій глушині, так уже важливо домогтися визнання від цього красеня-детек- 
тива з  Півночі. Будь-який чорний, особливо поліцейський, знає звички Півдня й ніко
ли не робитиме пересадки рано-вранці в такому містечку, а тим більше ніколи не 
лишиться один у вокзальному приміщенні».

Цікаве й інше спостереження: шерифа примусило завагатися й припустити, що
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чорний не причетний до вбивства, тільки повідомлення Тіббса про розміри платні, 
яка значно перевищувала його власну. О, всемогутній гіпноз долара!

Того ж року на екрани країни виходить стрічка Стенлі Крамера «Вгадай, хто 
прийде до нас на вечерю» — повість про 37-річного лікаря-негра, професійна слава 
якого сягнула далеко за межі США. Лікар познайомився з білою дівчиною, й вони 
разом приїздять у дім її батьків у Сан-Франціско, щоб оголосити про намір побрати
ся. Диво-лікар — не хто інший, як Сідней Пуатьє. Батьки дівчини — актори Спенсер 
Трейсі й Кетрін Хепберн. Всі персонажі глибоко порядні люди. Одне слово, бать
ківське благословення майже в кишені. Мати, правда, спочатку трохи налякана, батько 
засмучений, але ми заздалегідь знаємо, що все буде гаразд, інакше на ці ролі не 
запросили б «позитивних» Трейсі й Хепберн — так уже заведено в Голлівуді.

Герой повідомляє батьків нареченої, що хоч їхня дочка ладна вийти за нього за
між навіть без їхньої згоди, він не може піти на це й просить їхнього благословення. 
Будь-кому, хто знає, що таке кохання, така заява видасться вельми дивною. Але дія 
фільму має інші обертони.

Все відбувається в багатих районах Сан-Франціско — на пагорбах. «Ніггери» ж 
мешкають унизу. Пуатьє поспішає тактовно повідомити, що відразу після шлюбу во
ни виїдуть за кордон, куди його запрошують працювати. Автори сценарію, таким 
чином, знімають ще одну перепону на шляху до хеппі-енду. Як влучно зазначив один 
з американських критиків, «таких поступок ніхто не чекає від ролей, виконуваних, на
приклад, Стівом Маккуїном».

Вів’ен Лі й Хетті Макденіел у фільм» «Розвіяні вітром»
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А далі йдуть образи-штампи. Таксист обурюється, побачивши в дзеркалі, як зако
хані цілуються. Він відмовляється потиснути руку Пуатьє. Проте бере з чорних рук 
чайові. З жахом дізнається про те, що сталося, помічниця матері нареченої по картин
ній галереї, біла жінка. Правда, напруженість дещо пом'якшено тим фактом, що 
Пуатьє не просто чорний, а лікар із світовим ім ’ям.

Образ чорних слуг у фільмі стереотипний. Джейм Болдуїн провів цікаву, на наш 
погляд, паралель, порівнявши образ служниці в цьому фільмі з відповідним образом 
у «Народженні нації». Там віддана служниця заявляє чорному конгресменові, що во
на не любить «ніггерів», котрі не знають свого місця. За п'ятдесят років по тому 
диво-лікар, зіткнувшися з чорною служницею в домі своєї нареченої, чує ті ж слова. 
Образ такої служниці, няньки, повторюється скрізь — і в «Розвіяних вітром», і в 
«Учасниці весілля», і в «Реквіємі по черниці».

Аналізуючи соціальну значимість фільму, Дж. Болдуїн звів його сутність до такої 
тези: «чорні мають право одружуватися з ким вони хочуть, але за умови, що відразу 
ж після вечері виїдуть за кордон, подалі від американських берегів».

В зв'язку з розмовою про фільми за участю Сіднея Пуатьє слід, мабуть, бодай 
коротко зупинитися на його кар’єрі. Якщо на початку її актора називали «чорною на
дією» і «верстовим стовпом Голлівуда» (на шляху до справді гуманістичного зобра
ження негрів у кіно), то в 70-х роках газети друкували матеріали під такими заго
ловками, як «За що біла Америка так любить Пуатьє!»

Докори на адресу актора були не безпідставні. Більшість його ролей одномірні, 
а образи надміру спрощені. Але не можна вину всієї кінопромисловості покладати 
на одного актора. Він і так «витискав» усе можливе зі своїх ролей і не слід забувати, 
що в умовах Америки «суперзірці» не так страшно померти, як втратити популяр
ність, бути забутим. До того ж не можна не погодитися з тим, що сам прецедент 
присутності Сіднея Пуатьє в голлівудській іконології мав неабияке значення.

Отже, новий чорний герой зробив свої перші кроки по екрану, хай навіть ходою, 
в якій було ще дуже багато від дядька Тома. Але одразу по тому з'явилася ціла 
низка фільмів про чорних бізнесменів, що досягають успіху, чорних детективів і 
навіть чорних суперменів. Почалася відверта комерціалізація теми рівності на дого
ду негритянській буржуазії, яка охоче наслідує смаки (або, вірніше, відсутність смаків), 
характерні для білої дрібної буржуазії.

Великі студії почали гарячково шукати талановитих чорних акторів, письменників 
і режисерів, які б трансформували для чорного глядача сценарії, розраховані на 
білих. Здебільшого результати такої переробки бували вельми сумнівними^ Як писав 
журнал «Ньюсуїк» у жовтні 1972 року, громадська думка негрів стосовно таких філь
мів поділилась: одні вважали, що ці фільми принижують гідність чорного; інші дово
дили, що таке зображення чорних шкодить їхньому бізнесу, а ще інші вважали, що 
це необхідний крок негрів до інтеграції в американському суспільстві.

У 1970—1972 рр. з'явилося п'ятдесят картин, адресованих безпосередньо негри
тянському глядачеві, що давали кінотеатрам 120 мільйонів доларів щорічно. По
чатком цього процесу вважають фільм режисера Оссі Девіса «Наркотик привозять 
в Гарлем» (1070), Цей детектив започаткував серію фільмів, присвячених життю й про
блемам американських негрів. Слідом за ним з'явився фільм режисерів Гордона 
Паркса й Лілвіка Ван Піблза. Серед них і «Ніггер та проповідник» — своєрідний не
гритянський вестерн за участю Сіднея Пуатьє й Гаррі Белафонте.

Хоч як це парадоксально, такі фільми, як «Шефт», героєм якого є чорний де
тектив, і «Ніггер та проповідник»», сподобалися і білій публіці й відповідно дали при
буток у 12 і 10 мільйонів доларів. За деякими прогнозами, в наступні роки близько 
25 відсотків американських фільмів адресуватимуться негритянській аудиторії.

Представники демократичної чорної громадськості виступають з вимогами від
городити чорних дітей од фільмів, які героїзують роль сутенера, торгівця жінками, 
гангстера, самця й гвалтівника. Але кінокомерсанти відкидають ці протести. Демон
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страція бойовика «Супермуха», що уславлював пригоди гендляра наркотиками й жи
вим товаром, відразу ж викликала хвилю наслідування. Актора Рона О'Ніла, його ма
нери й одяг чорні хлопчаки копіювали так само, як у 30-ті роки їхні білі однолітки 
наслідували ходу й жести гангстерів, чиї ролі виконували Джеймс Кегні й Едвард 
Джі Робінсон.

Коментуючи такі фільми, відомий американський психіатр Аївлі Ф. Пуссен пише: 
«Гадаю, що ці фільми згубно впливають на молодь. Вони уславлюють негідників і 
штовхають чорних підлітків в обійми злочинності й насильства і таким чином роблять 
їх небезпечними для оточення».

Щоправда, негативні образи чорних камуфлюються нині старанніше, ніж колись. 
Але сенс їх лишається тим же: чорні, мовляв, це жорстокі злочинці, що мріють на
слідувати, наскільки це можливо, світ білих.

Так експлуатується тема виключного для США соціального значення. Охочі до 
влучних висловів американські засоби інформації охрестили ці фільми «блексплуата- 
цією» (від слова «блек» — «чорний»).

З'явилися картини, що імітують відомі типи комерційного «білого кіно» — «Бле- 
кула» (негритянський варіант фільму-жаху «Дракула»), «Блекенштейн» (чорний варіант 
«Франкенштейна»), «Чорний хрещений батько» (від «Хрещеного батька»), «Темно
шкірий Христос» і таке інше.

Голлівуд спішно вкладає гроші у варіації на ці теми. Вже на початку 1974 року 
компанія «Юнайтед артістс» виробила 12 таких фільмів, «Парамаунт» — 11, «Уорнер 
Брззерс» — 9. «Колумбія» — 8, «Евко-Ембасі» — 3, «Юніверсал» — 2 й так далі.

Вторгнення Голлівуда в галузь міжрасових взаємин призводить до того, що тем
ношкірих глядачів отруюють проповіддю жорстокості, насильства й расової нена
висті. Все це змусило прогресивних чорних кінематографістів США об'єднатися у 
власну організацію — «Конгрес расової рівності» (КРР), який вимагає контролю над 
усіма сценаріями про чорношкірих американців і вважає своїм завданням виховувати 
кольорового глядача, прищеплювати йому вміння відрізняти справжнє мистецтво від 
підробки, яку підсовує комерційний кінематограф, щоб відвернути увагу глядача 
від актуальних проблем і від реальності взагалі. В статті «Нове негритянське кіно — 
культура чи ошуканство!» Б. Дж. Мейсон пише, що доля цього кіно залежить не 
тільки від режисера, але й від глядача. «Йому самому доведеться вирішувати, чи на
лежить до естетичних цінностей обридла риторика, одвертий секс і безцільне на
сильство, які сьогодні демонструються в кінотеатрах. Йому доведеться вирішувати, 
чи теперішні негритянські персонажі є портретами достойних людей, чи це потворні, 
сміховинні карикатури».

Сучасні прогресивні режисери борються проти комерціалізації «чорного кіно», 
проти перетворення його на прибутковий бізнес. Вони прагнуть порушувати гострі 
соціальні проблеми, пов'язані з боротьбою негрів за громадянські права.

Одним з найвидатніших творів «чорного кіно» є фільм Мартіна Рітта «Саундер» 
(1971) — екранізація роману Т. Андерсона про життя орендарів Луїзіани в 30-х ро
ках. Перед глядачем проходять картини тяжкого життя негритянської родини. Ла
конічними, виразними засобами показано взаємини між Ребеккою (її блискуче грає 
Сесілія Тайсон) та її* чоловіком Натаном, між батьком і сином, які в глухому лісі 
полюють разом із собакою Саундером. Неспроможний прогодувати трьох дітей, 
батько краде окіст, й за цей злочин його засуджують на рік виправних робіт. Роль 
глави родини бере на себе старший син Девід Лі. Його заповітна мрія — вчитися в 
школі, але він змушений працювати, щоб прогодувати матір і молодших братів. Од
ного разу, під час поїздки до батька, він зустрічає вчительку, яка вмовляє хлопця 
вступити до школи. Врешті батько вертається додому й підтримує сина в його праг
ненні до знань.

«Саундер» — фільм надзвичайно зворушливий, він розкриває багатство людських 
взаємин, що існують у звичайній негритянській родині. Картина одержала високу
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оцінку в американській кінокритиці й мала успіх не тільки в негритянських геттог 
але й по всій країні.

Другий популярний негритянський фільм — «Хеммер» (1972) режисера Брюса 
Кларка. Це розповідь про життя негритянських кварталів, з  їх бідністю, наркоманією, 
організованою злочинністю. Герой фільму — молодий боксер — починає боротьбу 
з гангстерами, що тероризують негритянський район. Врешті-решт боксер разом зі 
своїми друзями перемагає гангстерів. Правда, у фільмі є елементи ідеалізації героя, 
але в цілому він підкупає своїм оптимізмом, вірою в здібності й сили чорного на
селення. В дещо іншому ключі знято фільм Мартіна Рітта «Конрек» (1974). Герой йо
г о — білий учитель Конрой (актор Йон Войт) — приїздить на невеличкий острівець 
поблизу тихоокеанського узбережжя Південної Кароліки, щоб викладати в негри
тянській школі. Конрой, або, як звуть його діти, Конрек намагається зруйнувати 
усталену в школі рутину, передати негритянським дітям усі свої знання. Але молодий 
вчитель зазнає фіаско, він нездатний протистояти офіційній владі, яка бажає, щоб усе 
лишилось, як було. Цей сумний, зворушливий фільм пройнятий тривогою за долю 
чорних дітей, їхнє майбутнє. Варто відзначити, що в основу фільму покладено реальні 
факти.

Успіх цих творів свідчить про підйом негритянського кіно, перетворення його в 
значне соціальне й художнє явище в сучасному прогресивному кінематографі США.

Під час XI Міжнародного Московського кінофестивалю автор цих рядків розмов
ляв з відомим американським кінознавцем, професором кафедри кіно Каліфорній
ського університету в Берклі Альбертом Джонсоном, який, зокрема, сказав: «Трагедія 
американського кінематографа стосовно негрів полягає в тому, що він увічнив сте
реотипи 20-х, 30-х і 40-х років. Тож крок, зроблений в бік правдивого зображення 
життя чорних американців, виявився дуже неістотним».

Отже, увічнюються лише стереотипи. Споглядаючи масову продукцію Голлівуда, 
мимоволі запитуєш себе: чи еволюціонує образ чорного в американському кінема
тографі! Чи є різниця в його зображенні від кінця XIX ст. до вісімдесятих років 
XX ст.! Майже сто років кінематограф США, працюючи на расистську міфологію, 
прагне підкреслити в негрі лише негативні якості, і лише одинокими острівцями в 
потоці масової кінопродукції виступають твори справді демократичні.

Танкред ГОЛЕНПОЛЬСЬКИИ

Москва.



УКРАЇНІКА

ДОВЖЕНКО І СВІТ
Поїзд підходить до Берліна.
Уповільнює хід. Ще кілька хвилин, і 

він зупиняється.
Довженко легко стрибає з приступки 

на перон, допомагає зійти Солнцевій.
їх зустрічають. Холодно зблискують 

об’єктиви фотоапаратів. Теплі усмішки. 
Потиски рук.

Повідомили, що коробки з «Землею» 
вже прибули. І завтра в Бабельсберзі — 
невеличкому кіномістечку на околиці — 
відбудеться перший перегляд. Якщо, 
звичайно, гості не дуже стомлені з до
роги й погодяться...

Ні, гості не відчували втоми. Лише 
трішки хвилювалися.

їх чекало два автомобіля.
Довженко і Солнцева сіли в перше 

авто, Демуцький — в друге.
Помчали до готелю. По дорозі — чем

на розмова. Про дорогу, погоду, само
почуття.

Відповідала Солнцева. Бо Довженка 
цікавило інше...

Примружив очі, згадав, як він упер

ше так фантастично потрапив до Берлі
на. Чому — фантастично?

...Він тоді сидів скулений на табуретці 
перед великим дзеркалом. На колінах — 
диктина, папір. Малював автопортрет. 
Увійшов Омелян Макаревич, працівник 
губкому партії (вони мешкали разом). 
Подивився з-за спини:

— Ого! Он ти що вмієш...
Вранці Омелян схопив Сашків порт

рет і побіг до Гамарника.
— Ні, товариші,— рішуче мовив то

вариш Ян.— Ми не маємо ніякого мо
рального права тримати в губнаросвіті 
на чиновницькій посаді отакий талант. 
Треба послати його вчитися. Але ж — 
куди? Тут ось тільки з білополяками 
впоралися. Розруха. Хіба що за кордон, 
у Берлінську академію художеств...

— Слухай, Макаревич,— далі розна- 
лювався Гамарник.— А як же ми його 
пошлемо? За які гроші? Зачекай... Дня
ми у Харкові мені сказали, що формує
ться перша українська радянська місія 
за кордон — спочатку у Варшаву, по
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тім — Берлін, Мануїльський навіть про
сив тямущу людину з Києва. От ми й . 
пошлемо Довженка. Спочатку попрацює 
в посольстві, призвичаїться. А тоді ми 
йому якусь стипендійку через Нарко- 
мос....

Так Довженко опинився у Варшаві 
на дипломатичній роботі, потім — у Бер
ліні. А за рік — залізне слово в това
риша Яна! — Наркомос України виді
лив Довженкові стипендію. І він почав 
навчатися в майстерні професора Гек
келя.

Прекрасні дні, місяці вростання у ве
лике мистецтво. Мандри музеями Бер
ліна.

...І ось він знову тут.
Як почувається старий Ціллє? Слід 

зазирнути в Кюнсглерхільф. Відвідати 
знову музеї — вже разом з Юлією. Чи 
залишився хто з старих працівників у 
консульстві?

Бабельсберг. Німецька фабрика кіно. 
Цікаво подивитись там звукові фільми. 
Які вони?

ї... як же німці сприймуть «Землю»?
...На перегляд зібралися, здається, 

всі берлінські кіномитці та кінознавці.
І журналісти.

Офіційний холодок перед переглядом. 
Обмін незначущими фразами.

Та ось початок.
На екрані — море пшениці. Хмари. 

Україна.
Довженко і його друзі сидять позаду.

І через незворушно застиглі пози гляда
чів, з того, як вони прикипіли до екра
на, розуміють — «Земля» зацікавила 
німців.

Коли ввімкнули світло, якусь хвили
ну тривала пауза. Відтак — дружні гуч
ні оплески. Всі підвелися. Стоячи вітали 
творців фільму.

Виступи — короткі, схвильовані.
— Небувалий фільм...
— Нове явище в світовому кіномис

тецтві.
— Перша кінопоема...
— Тепер ми знаємо, яка вона, ваша 

Радянська Україна!
Відчувається щирість у словах німе

цьких кіномитців.
Далі — слово журналістам. Ті зверну

лися до режисера з питаннями. І — не
простими.

— ...Чи не заважає нормальному жит
тю радянського мистецтва партійне ке
рівництво, а також і те, що в радян
ській країні визначається терміном 
«соціальне замовлення»?

Довженко посміхнувся.
— У нас на Україні іноді на питан

ня відповідають запитанням. Дозвольте 
й мені вчинити так само.

— Бітте!
— Чи вважаєте ви, панове, що ваша

кінематографія має такі фільми, як 
«Броненосець «Потьомкін», «Мати» і, 
пробачте за нескромність, «Земля», яку 
ви щойно так тепло сприйняли?

У відповідь — без вагань:
— Звичайно, ні. Ми таких фільмів 

не маємо.
— Ви в цьому впевнені? — перепитав 

Довженко.
— Упевнений
— Спасибі. Я вважаю, що ви самі 

відповіли на своє запитання.
...Було це 23 червня 1930 року. Дов

женка і його друзів чекали Париж, Лон
дон, Прага; зустрічі з Леоном Муссіна- 
ком, Анрі Барбюсом, Жоржем Садулем, 
Гансом Абелем, Любомиром Ліигартом, 
Альбертом Ейнштейном, Роменом Ролла- 
ном і ...з Анатолієм Васильовичем Лу- 
начарським, який саме в цей час здійс
нював ділову поїздку по країнах Захід
ної Європи.

Попереду його чекали країни й кон
тиненти.

А йшов лише третій рік його світової 
слави, що почалася в Москві...

Весна 1928 року.
На Одеській кінофабриці виходить 

перший воістину довженківський фільм 
«Звенигора» — широка поетична пано
рама боротьби українського народу за 
свою щасливу долю. Цілі віки народно
го життя пропливають на екрані — вій
ни, ординські навали, підневільна праця, 
тортури, гірка доля жіноча, наївні по
шуки героями фільму скарбів, що буцім
то мають дати народові полегкість; пов
стання і нарешті Велика Жовтнева 
соціалістична революція, з якою народ 
знаходить своє справжнє щастя. І все 
це подається стрімко, в незвичайному 
ракурсі, через самобутні образи: фільм 
новаторський, незвичайний. І саме тому 
не всі могли одразу збагнути його.

Тому поїздка Довженка до Москви 
мала принципове значення. Керівники 
української кінематографії запрошують 
на перегляд видатних революційних ро
сійських кіномитців Пудовкіна та Ейзен- 
штейна.

І ось як схвильовано пише Сергій Ей- 
зенштейн про цей перегляд у «дзеркаль
ному залі» тодішнього театру «Ермі
таж»:

«...Під хорошим дахом приймає бойо
ве хрещення молодий українець.

Під історичним дахом: тут «Чайкою» 
починався Художній театр.

Сідаємо разом з Пудовкіним...
Серед метушні похапцем знайомимо

ся з режисером. Називає він себе Олек
сандром Довженком.

І на трьох екранах — одному справж
ньому і двох відбитих — застрибала 
«Звенигора».

Нене рідна! Чого тут тільки не було!



...Однак фільм усе більше й більше 
починає бриніти невимовною чарівністю. 
Чарівністю своєрідної манери мислення. 
Дивним переплетенням реального з гли
боко національною поетичною вигадкою. 
Гостросучасного й міфологічного. Гумо
ристичного й поетичного. Чогось гоголів- 
ського.

...Перегляд закінчився. Люди підво
дяться з місць. Замовкли. Але в повіт
рі носилося: серед нас нова людина кіно, 
майстер з власним обличчям. Майстер 
свого жанру. Майстер своєї індиві
дуальності.

І водночас, майстер наш. Свій. Спіль
ний.

Кревно зв ’язаний з кращими тради
ціями наших радянських творів. Май
стер, що не йде жебрати до західників.

І коли дали світло, ми всі відчули, 
що перед нами чудова мить кінобіогра- 
фії. Перед нами стояла людина, що ство
рила нове в галузі кіно»...

За три тижні, ЗО березня 1928 року, 
Довженкова «Звенигора» вражає Па
риж. Того дня відбулося два великі 
громадські перегляди, що завершились 
оваціями парижан на честь творця філь
му, який переконливо показав, що кіно 
може, бути не тільки розважальним чи 
пригодницьким, а й філософським, де
монструючи при цьому чіткі соціальні 
симпатії автора. Французька критика 
зазначала, що ця стрічка є великим 
досягненням усього радянського кіно. 
Видатний кінознавець Жорж Садуль 
писав: «Звенигора» знаменує прихід у 
кіно нової сили».

«Звенигора» швидко обійшла екрани 
Англії, Голландії, Бельгії, Мексіки, Ка
нади, Туреччини, США, Греції, Чехосло- 
ваччини. Цією стрічкою Довженко про
довжив (після появи «Броненосця «По- 
тьомкіна») процес прилучення світової 
громадськості до ідеалів та ідей мисте
цтва соціалістичного реалізму.

Ще не затихли вигуки захоплення з 
приводу «Звенигори», а вже був знятий 
новий Довженків фільм «Арсенал» — 
гостра політична стрічка про збройне 
повстання робітників-арсенальців Києва 
проти контрреволюційної Центральної 
Ради. Фільм відзначався стрімким сю
жетом, динамічною композицією. Але 
динамізм досягався Довженком не за 
рахунок запаморочливих трюків, бігани
ни, карколомних стрибків і пустої буфо
нади, що було так характерно для «ма
сової продукції» тодішнього зарубіжно
го кіно, а завдяки психологічній напру
зі, яку давала швидка зміна монумен
тальних, наче скам’янілих картин.

«Картина виникнення повстання бу
дується на монтажі статичних кадрів, 
що є тут основним засобом драматичної
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Ескіз Довженка до фільму «Мічурін».

виразності...,— зазначає Садуль.— Не
рухомість тут підкреслена, але в той же 
час вона природна; тому вона захоплює 
глядача дужче, ніж безконечна й пуста 
жестикуляція натурщиків у наших філь
мах».

Такий засіб у світовій практиці про
бував розробляти американський ре
жисер Гриффіт у фільмі «Спекуляція 
пшеницею», але — підкреслює кінозна
вець — Довженко не міг знати того 
гриффітівського фільму, а по-друге, 
Гриффіт не освоїв цього засобу так до
сконало, як це згодом здійснив Дов
женко.

Отже, Довженко один із перших у кі
номистецтві розробив прийом драматич
ного нагнітання і створення напруги за 
допомогою зміни статичних кадрів та 
пауз, який нині широко застосовується.

Глибоко вражав фінал фільму — сим
волічний епізод високого ідейного зву
чання.

...Заїло кулемет у Тимоша Стояна, 
він, мужній арсеналець, випростався, 
роздер на грудях сорочку й став, як за
лізний. Страшною ненавистю й гнівом 
палають очі.

«Три залпи дали по ньому гайдама
ки і, бачачи марність нікчемних пострі
лів своїх, закричали, приголомшені:

— Падай! Падай!
І самі зникли.
Стоїть Тиміш — український робіт

ник».
Це був апофеоз довженківської рево

люційної романтики і разом з тим — 
освоєння нового творчого методу. В 
«Історії кіномистецтва» Жоржа Садуля 
читаємо: «Фільм завершується сміливою 
метафорою — розстрілом повсталих ро
бітників, тоді як герой, пронизаний кіль
кома кулями і, без сумніву, мертвий, 
усе ще продовжує йти вперед. У цьому 
образі, виключно літературному, поетич
ному, епічному, лаконізм дозволив Дов

женкові здобути перемогу там, де бага
тослів'я Абеля Ганса (відомого францу
зького режисера.— С. П.) незмінно за
знавало поразки».

Садуль відзначав також композиційну 
стрункість « Арсеналу ».

«Три характерних епізоди проголошу
вали новий стиль кіномистецтва,— писав 
він,— залізнична аварія, початок страй
ку, придушення повстання».

Справді, у фільмі немає нічого зай
вого,— ні сюжетних відгалужень, ані 
ефектних трюків — всі події раціональ
но згруповані навколо цих трьох явищ.

Тому фільм Довженка «Арсенал», за 
визнанням провідних критиків, мав над
звичайно великий вплив на мистецький 

рівень /світового кіно.
Характерно, що «Арсенал» і донині 

живе на екранах світу. Коли восени 1962 
року в Англії проходив фестиваль ра
дянських фільмів, цю Довженкову стріч
ку було включено до програми. Прогре
сивний кінознавець Річард Роуд писав 
з цього приводу в рекламному бюлетені 
«Національний кінотеатр»: «Ми зали
шаємо в програмі сезону фільми «Путів
ка в життя», «Три оповідання про Ле
ніна» і «Арсенал»... Включивши до про
грами ці великі класичні твори, ми 
даємо змогу глядачеві належно оцінити 
їх».

А нещодавно дружина і великий друг 
Довженка — народна артистка Росій
ської Федерації Юлія Іполитівна Солн
цева знову пройшла Довженковою орбі
тою по країнах і континентах, відвідав
ши велелюдну Довженкову ретроспекти
ву в Сан-Франціско, фестивалі його філь
мів у Лондоні, Відні, Бомбеї, Парижі... І 
скрізь з-поміж інших Довженкових стрі
чок популярністю користувався і «Арсе
нал», де радянський митець відтворив 
героїчні образи борців за комуністичні 
ідеали.

Визначною подією в радянському й 
світовому кіномистецтві була поява 
1930 року кінофільму Олександра Пет
ровича Довженка «Земля». Доречно тут 
згадати Брюссель 1958 року, коли сто 
сімнадцять членів жюрі Всесвітнього 
кінофестивалю — найавторитетніші кі
нознавці планети — люди різних полі
тичних поглядів, різних творчих методів 
й уподобань одностайно назвали Дов
женкову «Землю» серед дванадцяти най- 
видатніших фільмів за всю історію кіно
мистецтва. Звідки ця одностайність, у 
чому «таємниця» «Землі»?

Олександр Довженко показав великі 
революційні події, соціальні перетворен
ня на селі в епічному плані, через приз
му вічних загальнолюдських тем і про
блем: людина і земля, людина і смерть, 
людина і кохання, старе і нове. І зна
менно, що Довженко у високохудожній
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формі розв’язує ці проблеми, дає відпо
відь на жагучі питання людства. Нага
даймо хоча б мотив «людина і смерть», 
що переростає за геніальною Довженко- 
вою інтерпретацією в могутню тему 
безсмертя борців за високі революційні 
ідеали.

В центрі твору — трагічна подія: кур
кулі підступно вбивають першого трак
ториста на селі, комсомольця-активіста 
Василя Трубенка. Ворожий постріл гли
боко вразив село, яке досі нібито збері
гало «нейтралітет», мовчки й затамовано 
споглядаючи з-за тинів своїх смертний 
класовий двобій між революційною час
тиною селянства і куркульством. Заги
бель юнака викликала глибокий протест, 
нестримний гнів — навіть у найбільш 
обережних і нерішучих. Все село ви
йшло проводжати Василя в останню 
путь — все село пішло за трактористом, 
уже мертвим і, водночас, живим у спра
ві своїй. Велелюдний похорон, що зай
має третину фільму, перетворився, гово
рячи словами самого Довженка, в «на
родну героїчну перемогу життя на зем
лі». Художник майстерно показав, як 
проростають на селі зерна соціалістич
них ідей — живе і торжествує справа 
Трубенка. Лише той перемагає смерть, 
хто віддає своє життя народові.

Не дивно, що вже через місяць після, 
виходу «Землі» в світ прогресивні кіне
матографісти кількох європейських кра
їн запрошують Довженка на творчі 
зустрічі.

Характерно: в закордонну поїздку
Довженко не бере з собою перший свій 
повнометражний фільм «Сумка дип- 
кур’єра». Хоча стрічка — динамічна, 
пройнята інтернаціональним пафосом.

За постановку революційно-пригодни
цького фільму «Сумка дипкур’єра» (сце
нарій М. Зада та Б Шаранського) Дов
женко взявся з великим ентузіазмом: 
дуже хотілося насамперед використати 
свої спостереження та враження часів 
дипломатичної діяльності. Імпонував 
Довженкові й політичний мотив фільму: 
в його основу було покладено факт убив
ства за кордоном радянського диплома
тичного кур’єра Теодора Нетте 5 лютого 
1926 року. Правда, спершу підготовле
ний для Довженка сценарій був написа
ний, як свідчить критика, за зразком 
тогочасних американських та німецьких 
детективів: моторошні сцени вбивств, 
безконечні дикі бійки, стрілянина... Дов
женко грунтовно переробив сценарій, зо
середив увагу насамперед на героїчній 
постаті радянського кур’єра. З великою 
любов’ю розроблені у фільмі також об
рази зарубіжних робітників, залізнични
ків, матросів.

Ідея класової солідарності, дружби 
народів — ось що ніс Довженко світові
6. «Всесвіт» № 12.

Ескіз Довженка да фільму «Зачарована 
Десна».

вже в першому своєму повнометражно
му кінотворі.

...В поїзді на радянського дипкур’є
ра, що везе важливі документи, напада
ють вороги. Він мужньо захищається, 
поранений стрибає з поїзда, його під
бирає залізничник, у домівці якого дип- 
кур’єр і вмирає.

Іноземному робітникові зрозуміла 
мужність радянської людини, її  ідеали. 
Він передає портфель з важливими па
перами знайомим морякам, що і мають 
доставити документи в СРСР. Пошуки 
ворожими агентами портфеля складають 
основу сюжету другої частини фільму.

Події відбуваються в шаленому тем
пі; Довженко показав справжню режи
серську винахідливість, композиційну 
вправність*, уміння використати мисте
цтво оператора. Вперше в цьому фільмі 
він застосовує прийом місткої психоло
гічної паузи (момент, коли шпик довго 
прикурює в матроса).

Запам’ятовуються зарубіжні моря
ки їхні розумні відкриті обличчя, міц
ні постаті й руки, їхня згуртованість. 
Привабливий образ моряка-негра. Сим
патична постать кочегара, якого виразно 
зіграв сам Довженко (вперше і востан
нє він тут виступив як актор). Кочегар 
сповнений гідності, він небагатослівний, 
стриманий, вольовий, уміє постояти за
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честь матроса, трударя (сцени в каюті 
шпика).

Тут чи не вперше в світовому кіно
мистецтві просто й органічно показаний 
інтернаціоналізм трудових людей різних 
національностей. Довженкові вдалося 
підкреслити глибокий патріотизм радян
ського дипкур’єра та наголосити на між
народній революційній солідарності тру
дящих. , .

Під враженням від зйомок «Сумки 
дипкур’єра» Юрій Яновський написав 
схвильований, романтичний нарис «Істо
рія майстра».

З тонким ліричним чуттям говорить 
Яновський про Десну і Довженкове ди
тинство, де криється початок цієї історії 
майстра; згадує Берлін, художню май
стерню Геккеля, болісні пошуки митцем 
свого покликання, розчарування, невда
чі. І поряд — хвилюючі картини на
тхненної праці молодого митця, що зна
йшов себе. в кіно. Запальним, одержи
мим і щасливим постає перед нами Дов
женко вночі на палубі «Літке», де йдуть 
зйомки фільму. А ось ще епізод:

«На студію завітав міністр закордон
них, справ Туреччини Тевфік-Рушті-бей. 
Він спостерігає смерть радянського дип- 
кур’єра при світлі «юпітерів». Плаче 
прибиральниця і вільні від зйомок акто
ри, а міністрові стає моторошно. «Р е
жисер знає, як умирають», говорить 
Тевфік-Руіпті-бей і виходить з павіль
йону»/
*. І все ж «Сумку дипкур’єра» Довжен

ко не бере з собою в закордонну поїзд
ку: його самого не задовольняв художній 
рівень твору. Орієнтувався лише на най
досконаліші мистецькі зразки. Про це 
свідчить «Щоденник», що його писатиме 
згодом, у зрілому віці:

7.ХІ.1945

«...Я  хотів би вмерти після того, як 
напишу одну книжку про український 
народ.; Коли я оглядаю межі цієї книги, 
сусідні, так би мовити, її держави, я 
бачу Дон-Кіхота, Кола Брюньйона, Тіля 
Уленшпігеля, Моллу Насреддіна, Швей
ка. Я думаю про се вже років п’ять, шу
каючи форми. І часом" вже здається 
мені, що я знаходжу форму. Я хочу так 
її  написати, щоб вона стала настільною 
книгою і принесла людям утіху, відпо
чинок, добру пораду і розуміння життя».

Твір, про який ідеться, зветься «Зо
лоті ворота». Прозова епопея мала охопи
ти великий період життя українського 
народу. Літопис династії Кравчин ^- гла
ва сім'ї Тарас (подекуди <в; чернетках ^  
Богдан), п’ять чи шість синів (у тому 
числі відомий нам артилерист з опові
дання «Перемога»), дрнька, мати, невіст
ка — це історичний шлях народу від

Жовтня до взяття Берліна, коли старий 
Тарас ставить свій підпис на стінах 
рейхстагу.

Вдача головного героя чітко вимальо
вується в наявних фрагментах — це без
журний невмирайло, тонкий політик — 
народний мудрун, великий трудівник, 
чесний воїн, справжній мислитель і фі
лософ. У лукавій манері — іноді саркас
тичній, іноді гумористичній, а то і в ’їд
ливо-іронічній — оповідач часто вдає
ться до роздумування, полемізує з висо
кими авторитетами. Одним словом, перед 
нами вимальовується образ планетарний, 
постать воістину світового масштабу — 
в підтексті Кравчина становить своєрід
ний позитивний ідеал людства.

Це глибоко розуміє Довженко. Тому 
працює дивовижно плідно. Навіть восе
ни 1945 року, коли нелегко народжува
лась «Повість полум’яних літ», в непрос
ті часи, Довженко пише по розділу, а 
іноді по 25 машинописних сторінок на 
добу.

Епопея з дня на день розростається, 
поглиблюється, ширшають її філософ
ські обрії.

У «Щоденнику» читаємо:
«Все, що записано в мене про літера

туру й народ, мусить цілком увійти до 
роману («Золоті ворота»). Все, що при
значалось до п’єси «Молода кров», і, 
якщо можна навіть, що написано для 
п’єси «Міра життя...»

І далі:
«Я  проведу Кравчину через пекло дві

чі і раз через чистилище. Я не Вергілій, 
і Кравчина не Данте. Він солдат-піхоти- 
нець, не закований в броню перед все
сильною зброєю двадцятого віку, його 
рятує земля і нове слово.

Через пекельні огні він перейде обпа
лений і в темних водах Стіксу він по
топатиме не раз. Кров грішних і пра
ведних не раз змішається з його кров'ю.

Але Рай в своїй душі він пронесе чис
тий, хоч і обпалений на вуглях, закуре
ний димом і в кривавих плямах. І Слово 
як наріжний камінь нових тисячоліть — 
Ленін».

Передчасна смерть урвала роботу над 
широким полотном, але епічна масштаб
ність, глобальна проблематичність лиши
лися не лише в численних фрагментах, 
розділах «Золотих воріт». Ними позна
чені й викінчені твори Довженка. Та 
сама «Повість полум’яних літ» або «За
чарована Десна», або кіноповість-пам- 
флет «Прощай, Америко!». Цей твір 
письменник написав 1949 року, коли бо
ротьба за мир, за солідарність трудящих 
усього світу набирала широкого розмаху 
на планеті, й Довженкове слово було т.ак 
потрібне у ній.

. ...Анна Бредфорд, мрлода.., американ
ська дипломатка, приїздить у , Москву на
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роботу в своє посольство якраз 9 травня 
1945 року, в день Перемоги. Письмен
ник показує, як сприймають свято Пере
моги американські дипломатичні особи. 
Власне, тут і починається конфлікт: 
Анна Бредфорд радіє разом з радян
ськими людьми з приводу перемоги над 
фашизмом і вже цим насторожує керів
ників посольства, які присвячуються хо
лодній війні, реалізуючи тогочасну полі
тику свого уряду. Довженко протистав
ляє паліям війни чесних американців, 
борців за дружбу між народами, пока
зує, за яких складних умов доводиться 
їм жити.

... Та все це буде потім, а зараз — 
літо 1930 року. Він — у Берліні. І п’ят
десят шість німецьких центральних та 
периферійних газет пишуть про нього, 
беруть інтерв’ю, публікують його фото. 
Треба побувати в Гамбурзі, Франкфурті- 
на-Одері, треба порозмовляти з фізиком 
Ейнштейном, якому припала до душі 
«Земля».

Потім — Прага. Чехословацький кіно
знавець Любомир Лінгарт показує гос
тям місто, знайомить з колегами і шану
вальниками. У клубі кінорежисерів де
монструються «Звенигора», «Арсенал» 
і «Земля». Празькі журналісти влашто
вують прес-конференцію, на якій Довжен
ко говорить про роль сучасного кіномис
тецтва у зближенні народів, у вихованні 
людини гармонійної краси. Спиняється й 
на питанні майстерності, взаємозв'язків 
мистецтв. Наголошує, що радянський 
фільм визначається своєю змістовністю.

У Парижі Довженко і Солнцева зустрі
чаються з Анрі Барбюсом, Роменом 
Ролланом, Леоном Муссінаком, Жоржем 
Садулем. Парижани — перші зарубіжні 
глядачі й шанувальники творчості Дов
женка — вітають улюбленого радянсько
го митця.

Демонструються «Звенигора», «Арсе
нал», «Земля». Після одного з перегля
дів Ганс Абель, відомий французький 
режисер і актор, замість промови підхо
дить до Олександра Петровича, обіймає 
його і тричі цілує. З глибоким аналізом 
Довженкових фільмів виступають Анрі 
Барбюс, Ромен Роллан, Леон Муссінак.

США. Американські кінокритики на
зивають Довженка першим поетом у кі
но. Для них його дивовижні, незнані до
сі кінометафори (вкриті сизою патиною 
яблука на весь екран, соняшник — пое
тична емблема батьківського краю; сим
волічна постать робітника Тимоша, яко
го кулі не беруть; рясний дощ, що мовби 
змиває тугу й смуток у фіналі «Землі»; 
дід з вилами — уособлення старовини; 
пологи в матері тої самої миті, коли хо
вають її сина Василя Трубенка,— знак 
невмирущості народу, тощо) стали не 
лише еталоном високого мистецтва, а й

проявом людяності, утвердженням народ
ності в кіно.

Італія. Режисери Карло Лідзані та 
Массімо Мідо в своїй праці «Чого нав
чає Довженко» стверджують, що прогре
сивне кіно Італії, зокрема італійський 
неореалізм, сформувалися під впливом 
Довженківської школи. Увага мистецтва 
соціалістичного реалізму і одного з най
більших його майстрів Довженка до про
стої трудової людини — творця всіх зем
них статків і носія найпрекрасніших рис 
людства — визначила провідну тему іта
лійського, а згодом і японського прогре
сивного кіномистецтва. Лідзані й Міда 
досліджують, як, скажімо, Роберто Рос- 
селіні реалізує на практиці уроки Дов
женка, переосмислює його поетику, мис
тецькі засоби...

Творчість Довженка — яскраве свід
чення того, як мистецтво соціалістичного 
реалізму — мистецтво позитивного ідеа
лу — завойовує міжнародний авторитет, 
впливає на розвиток світової культури. Як 
відомо, французькі критики назвали 
Юрія Яновського «українським Гоме
ром», підкреслюючи тим самим,' що ра
дянський письменник зумів у восьми но
велах свого славетного роману «Вершни
ки» з епічною майстерністю показати 
революційну боротьбу народу за своє 
національне й соціальне визволення. Але 
не можна не пишатися і тим фактом, що 
вже самі земляки Гомера зі шпальт ко
муністичної газети «Авгі» назвали Олек
сандра Довженка «Гомером XX століт
тя» — за його кіноепос «Повість полу
м’яних літ» у постановці Юлії Со лице
вої.

1969 року відбулася довженківська 
теоретична конференція. До Києва з ’їха- 
лися провідні кінознавці і кінодіячі з  ба
гатьох країн світу. Говорили про те, що 
нині — через багато років після смерті 
Довженка — авторитет його, і слава, і 
вплив у світі зростають. Бо зростає на 
планеті потреба краси, добра, гармонії, 
що їх так палко і талановито пропагував 
Довженко. Бо є він, підкреслювали гос
ті, світовою школою кіно, школою глибо
кої змістовності, народності, передової 
думки й істинної художності.

— Останнім часом у Франції неспо
дівано великої популярності набув «Ае- 
роград», — сказав відомий французький 
кінознавець Аменгаль. — Чому це так? 
В «Аерограді» Довженко на тридцять 
років випередив сучасних режисерів, які 
хотіли б перейняти його формальні за
соби. Але ж за кожним мистецьким при
йомом у Довженка — думка, символ, ве
лич. його творчість — неповторна. Він 
родоначальник нового не тільки в кіно, 
а й у літературі.

Цікава доля видатного кінорежисера 
з Німецької Демократичної Республіки
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Ріхарда Грошоппа. Під впливом фільмів 
Довженка «Арсенал» і «Земля» він став 
кіноаматором. Потім — професіональним 
кінорежисером.

— Фільми Довженка, — говорить 
Грошопп,— стали для нас справжнім од
кровенням. Уповільнений ритм, невтомна 
робота з кінокамерою, глибокий ліризм 
і чарівлива поезія розкріпачили серце ні
мецького глядача.

Свій відомий фільм «Посли миру» 
Ріхард Грошопп знімав, за його власним 
свідченням, під впливом «Мічуріна». 
Олександр Петрович виступив новатором 
і в жанрі біографічного кіно. Захопив
шись цим жанром, Грошопп вдався до 
концепції Довженка. «Біографія героя є 
біографією доби і народу. Тільки через 
добу і народ будь-який герой — револю
ціонер, письменник, вчений — може бу
ти виявлений у всій своїй суті...» — ці 
Довженкові слова стали для багатьох ні
мецьких митців добрим творчим дорого
вказом.

Ось уже майже п’ятдесят років чеські 
та словацькі кінознавці вивчають твор
чість Довженка. Тому цілком зрозумілий 
той серйозний аналіз режисерського до
робку митця, що його було запропонова
но на Київській конференції Празьким 
інститутом кінознавства. Було, зокрема, 
нагадано і про історію словацького вчи
теля Карла Пліцки. Пристрасний збирач 
народної творчості й аматор кіномистец
тва, Пліцка вже зняв кілька стрічок чис
то етнографічного спрямування, коли на 
початку 30-х років познайомився з Дов
женком, побачив «Землю»... Створений 
ним невдовзі поетичний фільм «Земля 
співає» не сягнув до вершин філософіч
ності Довженка, однак саме цією стріч
кою Пліцки започатковано характерний 
для сучасного чехословацького кіно «дов- 
женківський» струмінь. Коли після війни 
в Празі відкрився кінофакультет, пер
ший його професор Карл Пліцка став 
палким пропагандистом творчості вели
кого нашого режисера.

Пам’ятна конференція, де багатьма мо
вами було пошановано Олександра Пет
ровича, закінчилася у Сосниці. На око
лиці тихого наддеснянського містечка в 
глибокій повазі, з благоговінням замислю
вались прославлені митці — перед мо
лодим босоногим Довженком, що вже 
в бронзі пам’ятника виходить з воріт от
чого дому в'широкі світи, у своє без
смертя. Він іде до людей, і люди йдуть 
до нього.

Пролітає кіноекранами світу довжен- 
ківський безсмертно молодий Микола 
Щорс — наче втілена молодість режи
сера, герой Революції, з якої постала і 
довженкова доля і нова доля всіх радян
ських народів. Яке ж тут безмежжя для 
роздумів!

...Вже друге літо приїздить до Києва 
молодий німецький дослідник Рольф Геб- 
нер — науковий співробітник Інституту 
славістики Академії Наук НДР. Тема йо
го нової монографії: «Довженко й антич
ний епос». Свою книгу Гебнер планує за
вершити наступного, 1980 року, а далі 
має намір взятися за дослідження «Дов
женко й німецьке кіномистецтво».

А нещодавно на Україні перебував 
югославський письменник, секретар Спіл
ки перекладачів Сербії Срджан Рашко- 
вич, який також глибоко вивчає життя 
й творчість Довженка. 1978 року Рашко- 
вич надрукував у себе на батьківщині есе 
про Олександра Петровича, а також 
власний переклад щоденника та записних 
книжок Довженка. Це лише поодинокі 
приклади того, як зростає інтернаціо
нальний авторитет видатного митця Кра
їни Рад. Своїми кінострічками й літера
турними творами він щодень природніше 
й глибше вростає у пам’ять і в душу люд
ства. Нещодавно ми переконалися, як 
«Повість полум’яних літ» хвилює світову 
громадськість. Однойменний фільм у по
становці Юлії Солнцевої дістав почесний 
приз на Каннському фестивалі і згодом 
обійшов увесь світ, зустрінутий зливою 
захоплених відгуків.

«Це перший кіноепос. «Іліада» остан
ньої війни, її ліричний підсумок, осанна 
наймогутнішому гуманізмові, найсвітлі
шому патріотизмові... «Гомер XX століт
тя» Довженко та об’єктив Солнцевої роз
повідають вам «Повість полум’яних літ», 
поетичний згусток того, що довелося пе
режити Європі і всьому світові внаслідок 
нацистської бурі». Так писала газета 
«Авгі» (Греція).

«У фільмі звучить заклик до справж
ньої дружби між народами. Яка прірва 
розділяє танк і плуг — ось про що мо
вить цей твір! («Юманіте», Франція).

«Фільм вражає своєю художністю, спе
цифічно радянською формою кінооповіді, 
і якщо ви дивитиметесь його як ординар
ну стрічку, без підготовки, то гігантський 
екран не вміститься у вашій свідомості» 
(Кохакура Ясуєсі, кінокритик, Японія).

«Повість полум’яних літ» — новатор
ський фільм. Народжується нове мистец
тво. Довженко, мабуть, перший автор 
фільму в повному розумінні цього слова» 
(«Франс обсерватер», Франція).

Пристрасне Довженкове слово на за
хист планети від війни не залишає бай
дужим людину будь-якого віку, націо
нальності, фаху.

«Стій, людино! Ось твій світ, вічний 
і прекрасний, і ти в ньому живеш корот
ку свою мить... Радій, добрій!»

Це не просто поетичний рефрен Дов- 
женкової кіноповісті, це — ідея твору. 
Хоча неможливо кількома словами ви
разити широчінь думок, що їх несе сві
тові Довженкова стрічка.
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Епопея охоплює багато подій, різно
манітних епізодів — ліричних, героїчних, 
романтичних, гумористичних, сатиричних 
і навіть виключно хронікальних, в ній 
зображено і фронт, і підневільне життя 
окупованої України, і польовий госпіталь, 
і генералітет союзних армій, і форсуван
ня Дніпра, і весілля. Довженко вміє «пе
реключити» образ з плану конкретно 
реалістичного, земного на узагальнюю 
чий, символічний. Ось солдат Орлюк пря
мо на полі бою, серед вибухів, свисту 
куль і смертей розмовляє з дипломатами, 
союзними арміями і всім світом, апелю
ючи до совісті людства... Бій на Волзі ■— 
Орлюк біжить в атаку і раптом падає... 
«на земну кулю, і хоч куля вислизала з-під 
нього, він усе-таки підвівся з закривав
леним обличчям, але довше триматися 
на ногах не міг і знову впав, цього разу 
на великий критий червоним сукном стіл, 
за яким товпилися представники друж
ніх країн усього світу. Не ховаючи свого 
захоплення, вони почали зразу гучно 
аплодувати йому. Але він не зрозумів їх. 
Він ще не опам'ятався від оглушливого 
бойового грому і не розібрав, що то за 
люди — чи то журналісти, чи письмен
ники, чи продавці, чи які інші персони 
світової історії. їх було багато. Вони бу
ли дуже різні, але всі однаковою мірою 
делікатні й винятково чемні.

Деякі з них, як видно з погонів, пере- - 
вдягнуті були в військові кофтинки, що 
надавало їм, однак, не войовничого, а, 
навпаки, якогось ніби жіночого вигляду, 
їх виразні лагідні очі світились розумом 
і цікавістю, а свіжовиголені щоки грали 
таким благодушним рум’янцем, що Ор
люк, якому притаманна була, як уже зга
дувалось, прямолінійність і запальність 
навіть у нормальному стані, раптом зна
віснів.

Шматований нестерпним болем, закри
вавлений і брудний, він закричав, і важ
ко, й голосно, й зло застогнав і заговорив 
казна-що. а вони аплодували йому й 
наперебій записували кожен його стогін.

— Виходь на війну!..
— Містер Іван, ви не повинні так го

ворити...
— Виходь на війну!!! Розтуди-пере- 

туди!»
Цитований фрагмент характерний для 

довженківського стилю. Письменник ви
користовує марення пораненого солдата, 
щоб тонко висміяти союзників: посилю
ється ідейне навантаження твору, істо
рично достовірно зображується справж
ній хід Вітчизняної війни. Монумента ль- 
иішим стає і образ Івана Орлюка.

Довженко часто вдається до зображен
ня грізних батальних сцен. Орлюка кіль
ка разів дуже важко ранять; він марить, 
втрачаючи кров; його не раз оперують — 
це не повторення, письменникові необ

хідно наголосити, якою ціною було здо
буто перемогу. Багато крові пролив герой 
повісті Орлюк, і тому такою разючою, 
сильною є сцена суду над фашистськими 
виродками та їхніми холуями.

Оптимізмом пройнята в «Повісті» світ
ла картина весілля, щасливого шлюбу 
Івана й Уляни. Вони обоє зазнали вели
ких випробувань, вони обоє осиротіли: 
фашисти знищили їхні родини, спалили 
домівки. А навколо руїни, попіл, обвуг
лені головешки, чорні димарі. Та нездо
ланний радянський народ. І на весілля 
сходиться весь навколишній люд: жінки, 
діди, вдови, діти-сироти, каліки. Прий
шли офіцери й солдати з Іванової части
ни, і бойовий генерал, взявши за руки 
Івана й Уляну, благословляє їх. Генерал 
дивиться в прийдешнє, і для нього, як і 
для всіх присутніх, шлюб просто неба, 
серед руїн і нестатків — великий акт 
невмирущості народу:

«Знаю, довго будуть народи обмацува
ти нашу зброю, лічити наші рани, сяяти 
вдячністю чи заклякати з ненависті. Пи
шатимуться нами, боятимуться нас, ля
катимуть нами один одного, збиватимуть 
капітал на недосконалості нашій і при
меншуватимуть нашу перемогу й кров.

Творіть дітей, молоді. Були ви щедрі 
на бойовий труд, будьте й щедрі на лю
бов, на крики народжень...»

Та найвеличнішим вимальовується 
сержант Орлюк на руїнах Берліна, біля 
Бранденбурзької брами (ця сцена є ком
позиційною рамкою кіноповісті).

Іван пропускає біля себе війська, мов 
головнокомандувач, і промовляє віщі 
слова про війну і участь народу в ній, 
про перемогу; він — воїн, уособлення на
шого невмирущого народу, — усвідомлює 
свою місію у війні, значення перемоги.

...Люди — живі й мертві! — засівають 
вручну щойно переорану багатостраж
дальну, кров’ю окроплену землю. І на 
цьому тлі бринить голос Довженка:

«Ні! Не припиниться буття, краща з 
планет, наша Батьківщино, Мати-Земле! 
Зникнемо ми, зміняючись на твоєму ло
ні, покоління за поколінням, як хвилі в 
океані, в кривавих обіймах страждання з 
радістю. Але, зникаючи, завжди казати
мемо: «Слава тобі! Слава твоєму хлібові, 
винограду й вину, слава приходу й відхо
ду, весні й осені, дням і ночам, росі ве
чірній і вранішній росі, любові й праці, 
й дорогоцінній крові, пролитій в ім’я 
волі й братерства народів, в ім’я збагнен
ня найголовнішої таємниці життя на то
бі — таємниці нашої людської спіль
ності! Ми твої діти, і ми твоя міра: ти 
прекрасна!»

Сергій ПЛАЧИНДА
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НОВЕ НАДБАННЯ 
АНГЛОМОВНОЇ 
ДОВЖЕНКІАНИ

The Enchanted Desna, A film story by 
OLEXANDR DOVZHENKO. Kiev, 

Dnipro publishers, 1979. У

У 1970 p. видавництво «Прогресс» запо
чаткувало англомовну Довженкіану пере
кладом лірико-автобіографічної кіноповісті 
«Зачарована Десна» (з деякими скорочен
нями) та оповідання «Воля до життя» у 
збірці «Оповідання Радянської України». 
До 85-річчя від дня народження видатно
го кінорежисера і письменника видавни
цтво «Дніпро» опублікувало англійською 
мовою «Зачаровану Десну» в перекладі 
А. Біленка.

Перед перекладачем стояло складне зав
дання. А. Біленкові необхідно було збе
регти в перекладі національну своєрідність 
оригіналу в його соціально-історичній кон

кретності, вловити й передати особливості 
авторського почерку.

О. Довженко творить свої, часом гіпер
болічні, характери кількома фразами — 
прабаби Марусини, яка «понад усе любила 
прокльони» («Вони лились з її вуст не
впинним потоком, як вірші з натхненного 
поета»1), діда Семена доброго духа лугу 
й риби, іронічного пророка («Старі люди по 
дідовому кашлю вгадували навіть пого
ду»), матері Одарки, яка дуже любила 
прикрашати землю рослинами, дядька Са- 
мійла, який «охоче обкосив би всю земну 
кулю». Образним словом художник наче 
просвічує сутність людини й конкретизує 
її якоюсь деталлю, подробицею. Твір на
писаний надзвичайно соковитою народною 
мовою, багатою на експресивні, оригіналь
ні, відважні тропи, зокрема порівняння. 
«Все жило в моїх очах подвійним жит
тям,— читаємо в повісті.— Все кликало на 
порівняння, все було до чогось подібне, 
давно десь бачене, уявлене й пережите». 
Вражає багатство назв сільських реалій: 
речей побуту, рослин, знарядь, а також 
зразки живої мови, серед них і прабабині 
лайливі лементи, скомпоновані автором у 
гумористичному ключі.

Зіставляючи переклад з оригіналом на 
різних мовних рівнях, відчуваємо, що
А. Біленко із завданням загалом впорався. 
На нашу думку, збережено Довженкове 
романтичне піднесення, емоції художника, 
що, говорячи його власними словами, вмів 
«бачити зорі навіть у буденних калюжах 
на життєвих шляхах».

Очевидно, в аналізованому перекладі не 
все ідеально, трапляються тут і недогляди, 
семантичні неточності, стилістичні костру
батості. Так, авторового улюбленого пра
дідуся Тараса у перекладі названо просто 
Grandpa («дідусь»), а ім'я його взагалі не 
згадується, хоча дід Семен, його син, ви
ступає у творі окремо.

Недостатній ступінь адекватності пере
кладу дає і така інтерпретація: «А коли 
ми ото часом наловимо волоком чи топ- 
чійкою риби і принесемо до куреня...» — 
«And when we went fishing and took our 
booty to his summer hut...» (дослівно: «I 
коли ми ходили рибалити й приносили на
шу здобич до його літньої хати»). Це не 
більше, ніж передача загального змісту, ко
ли зникає художній план, а залишається 
загальноінформаційний. На жаль, у рецен
зованій роботі можна знайти немало ви
падків такого перекладацького підходу. 
Так, О. Довженко, розповідаючи, як ще 
в дитинстві дівчата співали малому Саш
кові колядку про яблукатого коня («А кінь 
у яблуках, шия крута, червона стрічка в 
гриві, одспівує мені на вухо не продавати 
його...»), створює дуже самобутній, захоп
люючий образ-символ високого покликан
ня мистецтва. У перекладі «Му dappled •

• Усі цитати з твору «Зачарована Десна» 
подаємо за виданням: Довженко О. П. Твори 
в п'яти томах. К., 1964. т. 1.
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mount, a red ribbon in his mane, whispered 
to me not to sell h‘im» безпідставно випу
щені слова «шия крута».

У текстовому масиві перекладу, при зі
ставленні його з оригіналом, зустрічаються 
вдало віднайдені, із стилістичних мірку
вань, відповідники. Інколи адекватність до
сягається описовим перекладом. Щоб не 
порушити самого «тонусу» оригіналу, А. Ві
денко уважно поставився до перекладу ре
чень, присвячених Десні, і домігся в основ
ному точності при відтворенні їх.

Семантика та емоційно-стилістичні від
тінки фразеологізмів — цих грізних під
водних рифів перекладацької справи — у 
більшості випадків відтворені правильно, 
що дуже важливо, бо фразеологія, більше, 
ніж будь-який інший рівень мови, відобра
жає її національні риси, багато дає для 
розуміння образного мислення майстра сло
ва, його бачення світу.

Хочеться зупинитися ще на реалії чу
мак. Про свого дідуся О. Довженко пише: 
«І була в нього велика грижа ще з моло
дих чумацьких літ». Перекладач перетво
рив Довженко-вого дідуся просто на віз
ника: «From his younger years when he 
was a wagoner he had inherited a large 
hernia». Це невірно. Чумацтво було яви
щем, типовим лише для України, і транслі
тероване українське слово чумак увійшло 
до інших мов, в тому числі до англій
ської, і зафіксоване не раз в іншомовних 
перекладах українського красного пись
менства. Доречно було б транслітероване 
слово chumak супроводити виноскою. Це ж 
бо слово належить до тих реалій, про які 
В. Россельс писав у статті «Переклад і на
ціональна своєрідність оригіналу»: «Які ж 
слова з оригіналу слід вносити в пере
клад, а які не слід? Гадаю, що залишати 
в перекладі треба реалії, які не побуту
ють у житті того народу, мовою якого твір 
перекладається».

Бувають і реалії іншого роду. їх, як і

міжмовні омоніми, можна назвати «фаль
шивими друзями перекладача». Слова, що 
позначають ці поняття, мають відповід
ники в інших мовах, але самі поняття різ
няться певними особливостями. Ось хоч би 
лексема рушник. Відповідником її в росій
ській мові є слово полотенце, в польській 
— r§cznik, у англійській — a towel. Усе ж 
семантика українського слова значно шир
ша, ніж його різномовних відповідників. 
Причина криється у позамовній дійсності: 
споконвіку вишиваний рушник для укра- 
їнців — необхідний предмет багатьох зви
чаїв і обрядів. Перекладаючи речення 
«Притулившись на лавці край вікна під 
рушниками... я весь перетворююсь на слух», 
А. Біленко відчув, що сама лексема 
a towel не передасть відповідного змісту 
і тому транслітерував слово рушник: 
«Pressed to the edge of the window under 
the rushnik towels I was all ears». Але 
оскільки підрядкового пояснення не по
дано, то таким заходом перекладач бажа
ного ефекту не досягнув, а, навпаки, ще 
ускладнив розуміння тексту. Доречніше бу
ло б словосполуку під рушниками пере
дати виразом «under the embroidered, to
wels», бо, по-перше, українські вишиванки 
відомі повсюди, і, по1*друге, оскільки;, в анг
ломовному світі немає вишиваних рушни
ків, то пропонованим перекладом було б, 
хоча б частково, відтворено потрібний на
ціональний колорит.

З поліграфічного боку, видання бездо
ганне, майже без друкарських помилок, з 
відповідним шрифтом. Дуже цікавий, з ху
дожнього погляду, формат видання. Гра
фік О. Івахненко ілюстрував книжку май
стерними рисунками пером. Вони виконані 
в довженковому ключі, у відповідності з 
художнім баченням О. Довженка, із де
тальним знанням етнографічних рис побу
ту, зображеного в «Зачарованій Десні».

Роксоляна ЗОРІВЧАК
Львів.
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І. Молостова і С. Турчак у Лейпцігу, 1978 рік 
Гастролі Київської опери пройшли тут з вели

ким успіхом.

ЩО МОЖЕ 
МИСТЕЦТВО?

З Іриною Олександрівною Молостовою ми зустрілися невдовзі після повер
нення Київської опери з Іспанії. І вся розмова наша відбувалась мовби на тлі 
ще дуже свіжих і дуже небуденних вражень, радісного піднесення від цьогорічно
го справді надзвичайного — навіть для київських митців, звиклих уже до овацій і 
захоплених рецензій, — успіху. Народна артистка УРСР, професор І. О. Молос
това — режисер-постановник двох із трьох вистав, які театр грав на XVI Мадрід- 
ському фестивалі опери, нині головний режисер Київського драматичного теат
ру імені Лесі Українки — не потребує рекомендацій: багаторічну роботу її давно 
визнав і оцінив і український, і зарубіжний глядач. За кордоном почерк Моло- 
стової знають не тільки по гастрольних спектаклях київських театральних колек
тивів. Ірина Олександрівна належить до ентузіастів будівництва нового соціаліс
тичного театру в найширшому розумінні цього явища, аж до географічного ас
пекту включно. її  постановка горьківських «Міщан» у краківському театрі 
ім. Юліуша Словацького набула широкого розголосу, однак сама Ірина Олексан 
дрівна надає значення цьому урокові співпраці тільки в контексті творчих взаємо
зв ’язків діячів театру соціалістичних країн, у контексті дедалі ширшого співро
бітництва між українським радянським театром і театрами держав соціалістич
ної співдружності, в процесі творчого засвоєння нашої системи Станіславсько- 
го, такої авторитетної нині в світі.

Уроки, звісно, бувають різні, проте кожен з них вмуровується в будівлю до
свіду; отож наступний чисто інформативний перелік, сподіваємося, не видасться 
непотрібним.

Протягом кількох останніх років у нашій країні відбулися три фестивалі 
польської драматургії, два — чехословацької та два угорської, а також огля
ди болгарського і румунського драматургічного мистецтва. Торік у двадцяти те
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атрах Радянської України було поставлено тринадцять п’єс лише болгарських ав
торів. Лауреатами болгарського і польського театральних фестивалів стали кия- 
ни-франківці. Врахуймо: київський варіант вистави «Біля підніжжя Вітоші» 
П. Яворова народжувався в співдружності з болгарськими митцями, над п’єсою
В. Вогуславського «Краків’яни і гуралі» працювала постановочна група з Поль
щі. Народний артист УРСР Я. Геляс першим на Україні дав сценічне життя 
угорській історичній драмі Ш. Петефі «Тигр та гієна». А молодий в’єтнамський 
режисер Та Нгок Су єн поставив у Центральному театрі Армії СРВ «Голубих 
оленів» О. Коломійця. Зовсім свіжий приклад — п’єса Іштвана Еркеня «Тоот та 
інші» здійснена в театрі імені Лесі Українки відомим угорським режисером Лас
ло Ромхані. За спільною програмою працюють Ворошиловградський музично- 
драматичний і болгарський Перникський театр ім. Бояна Дановського, Донець
кий театр ім. Артема і Сілезький драмтеатр ім. С. Виспянського в столиці поль
ських шахтарів Катовіце, Тернопільський і Сливенський, Житомирський і Ми- 
хайловградський театри... Не говорячи вже про давні традиційні зв ’язки між ко
лективами театру Лесі Українки і Варненським театром з Болгарії, франківця- 
ми і краківським театром Словацького. Імена режисерів і сценографів народних 
артистів УРСР С. Данченка і С. Сміяна, М. Рєзниковича, М. Улановського зна
йомі зарубіжному глядачеві. Цей перелік можна продовжити і деталізувати, на
повнюючи часто вживане слово «зв ’язок» конкретним змістом, щоденним відчут
тям не просто колег-побратимів.

Ще один тріумф. Іс
панські газети не 
скупилися на похвали 
українським акторам
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Минулої зими Молостовій довелося взяти участь у творчій зустрічі пред
ставників театральних спілок соціалістичних країн, які з ’їхалися до Москви, щоб 
обговорити проблеми виховання молодих акторів і режисерів. Одна з «гарячих 
точок» триденної дискусії виникла довкола аналізу унікального досвіду вихован
ня театральної молоді різних національностей, взаємодії різних театральних тра
дицій, інколи досить далеких за своїм характером, в одній інтернаціональній сту
дії. (Такий досвід накопичений радянськими педагогами.) Йдеться, тобто, не лише 
про подолання мовного бар’єру — про творче поєднання національного і інтерна
ціонального (в питаннях репертуару також). Ідеться насамперед — про виховання 
глибокої внутрішньої єдності ідейно-творчих устремлінь серед митців різних те
атральних шкіл, поєднаних спільним світоглядом.

— Ми маємо ясно усвідомити, що сьогодні розвиток національної те
атральної культури повинен приймати до себе дуже широкі впливи, — говорить 
Ірина Олександрівна. — Сьогодні розвиток національних культур визначається 
взаємодією, яка стала важливим джерелом збагачення їх новими цінностями. Це, 
власне, схоже на процес інтеграції, в рамках якого країни соціалістичної спів
дружності вже давно розв’язують свої економічні проблеми і поза яким нині рух 
вперед неможливий, — у будь-якій галузі. В питаннях культури не все просто, 
але головне — напрям руху — обрано точно. Ми працюємо для сьогодення і для 
прийдешності — розуміння цього для нас так само елементарне, як і те, що зав
трашній театр немислимий без молоді, вихованої сьогодні. Міркуючи інакше, ми 
ризикуємо опинитися в становищі людей, котрі, як сказав на московській зуст
річі болгарин Николай Сасов, чекають народження дитини поза материним ло
ном... * У

— Як реалізується ця теза про співдружність (в тому числі — про 
співдружність у вихованні зміни) на практиці? А конкретніше — як пра- 
цювалося в Кракові?

У відповідь Ірина Олександрівна витягає з шафи паку вирізок і чернеток — 
рецензії з польських газет, її власні записи про те, що вдалося і що не вдалося 
зробити їм з Улановським, головним художником театру Лесі Українки, за три 
місяці роботи в Польщі. >

— Це була справді нелегка праця. Робота надзвичайно відповідальна і над
звичайно інтересна. Інакше і бути не може, коли на одному театральному коні 
стикаються дві традиції, два погляди на літературний матеріал. Сфера задуму 
режисера і коло акторської дії, як визначали пізніше польські рецензенти. Нам 
вдалося зробити спектакль на одному диханні. Можливо, я вперше відчула наш 
майбутній спектакль, коли актори прийшли на першу додаткову репетицію, — а 
краківські актори пильнують регламент і надзвичайно цінують свій вільний час... 
Пізніше критика з деяким подивом навіть відзначала відродження «традиції ко
лективності», акторського ансамблю... А тепер про найголовніше. До «Міщан» 
театр Словацького звернувся втретє. Попередні інтерпретації цієї чи не найбільш 
канонічної з горьківських п’єс на краківській сцені мали широкий резонанс, хо
ча багато в чому були суперечливими. І не дивно, що краківські журналісти пе
редусім запитали мене: а чому саме «Міщани»? Я відповіла тоді, що театр, ви
рішивши поставити саме цю п’єсу, дуже точно відчув вимогу дня. Тому що рево
люція не завершилася залпом «Аврори» 1917 року. Ні, ленінська революція день 
у день триває, вона живе в умах і серцях людей, і міщанство лишається її лю- 
ійм ворогом. Проблема, порушена Горьким, — це сучасна проблема, — ось у 

?нім суть. Починаючи роботу в Кракові, я не збиралася ні спростовувати поперед- 
- ^постановки «Міщан», ані навіть. полемізувати з ними,- Ще менше мене ціка- 
?вйдр^ексцентричне псевдоноваторство. Але ми мали по-своєму висвітлити смисл, 
закладений у драмі.
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Молостова говорить гаряче, переконливо. Над усьми цими проблемами стіль

ки думано-передумано, тут стільки списів поламано...
— Досліджуючи сьогодні міщанство як категорію, і категорію, безумовно, 

соціально небезпечну,— продовжує Ірина Олександрівна, — театр повинен зосере
дити увагу на духовній сфері. Задубілість, млявість думки. Рабська звичка жити 
готовими оцінками. Легкодухість, бажання сховатися за чужими формулами, як за 
чужими спинами. Повна нездатність відмовитися від догм. Саме в духовних проя
вах міщанства — його слабкість, але і його сила також — джерела живучості, 
опірності... П’єса Горького неоднозначна, тут не розмежовано чорне і біле, доб
рочесність і порок, як не розмежовані вони і в житті. Ми поставили спектакль 
про випробування людини повсякденністю, спрямувавши його проти «раба, що 
сидить у людині», — і це, на мою думку, найголовніше.

Можливо, не варто було б так детально зупинятися на цій постановці. Але 
проблема лишається надзвичайно актуальною — також для всіх країн соціаліс
тичної співдружності, де театр покликаний усіма приступними йому засобами 
впливати на формування характеру, мислення, світосприйняття нової людини. І 
відтворюючи картини минулого, театр виховує сучасників. Не слід применшува
ти значення людської пам’яті для розвитку культури. Між іншим, щойно постав
лена в театрі ім. Лесі Українки надзвичайно популярна п’єса Еркеня «Тоот та 
інші» також порушує один з аспектів обговорюваної проблеми. Спектакль Ласло 
Ромхані повстає проти зневаження людської гідності, він спрямований проти вар
варства і фашизму. Не вдаючись до детального розгляду постановки, скажу тіль
ки, що і для акторського колективу, зайнятого у виставі, і для всіх нас спілку
вання з угорським режисером було корисним і повчальним, хоча мовний бар’єр 
таки давався взнаки. Ромхані працював з перекладачем. І цілком впорався із 
своїм завданням. Хоча, — сміється Ірина Олександрівна, — колись мій профе
сор говорив, що ставити спектакль з перекладачем це все одно, що цілувати жін
ку крізь скло...

Повертаючись до свого краківського уроку, І. О. Молостова зауважує:
— Коли б не мій колега Сміян, нам було б значно складніше... — І пояс

нює: «Народний артист УРСР Сергій Сміян ставив у Кракові «Голубих оле
нів» О. Коломійця. Спектакль мав великий успіх, і в театрі дуже тепло згаду
вали роботу з київським режисером. Тоді й виникла ота атмосфера взаєморозу
міння, творчої співдружності...

Принагідно зауважимо, що п’єси Олексія Коломійця охоче грають також у 
В'єтнамі, Болгарії, Чехословаччині, що протягом останніх років на сценах брат
ніх соціалістичних країн поставлені спектаклі за творами О. Корнійчука і М. Ку- 
ліша, М. Зарудного, В. Кисельова, Г. Усача і Ю. Чеповецького.

А тепер повернімося до початку нашої розмови — до іспанських гастролей 
Київської опери. Останнє запитання Ірині Олександрівні Молостовій — як режи- 
серу-постановнику «Хованщини» і «Катерини Ізмайлової».

*с

— Успіх українських митців на іспанській оперній сцені визнаний і 
безумовний. Яка відмінна риса цього успіху, чим він знаменний?

— І найвідповідальніші гастролі не новина для київських співаків. Але цьо
го року — в рік 325-річчя возз’єднання України з Росією — українська трупа 
репрезентувала радянське оперне мистецтво в місті, відомому своєю високою 
музичною культурою, дуже точним професіоналізмом оцінок — ідеться не тіль
ки про критиків-рецензентів, але й про глядачів; “У ~зв’язку з-цим мені хотілося 
б нагадати, що в переможеній ,Жовтнем'царській імперії української опери вза
галі не існувало — її заборонив закон, а для європейської і світової критгіки кет- 
ло українського музичного мистецтва тривалий час обмежувалося, гоц^рм^^і
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бандуристами. Аж ніяк не применшуючи значення народних ансамблів і фольк
лору взагалі, я, проте, хочу підкреслити, що протягом кількох десятиліть укра
їнське радянське музичне мистецтво піднялося на якісно новий щабель. І коли 
тільки за останні роки Людмила Юрченко перемагає на Міжнародному конкурсі 
імені Марії Казальс у Барселоні, Євдокія Колесник бере найдіяльнішу участь у 
підготовці й виконанні опери Глюка на сцені берлінської «Коміше опера» (я мог
ла б назвати десятки інших імен, адже тільки минулого року провідні київські солі
сти побували більш як у тридцяти країнах світу!), то це не лише особистий успіх 
кожного з них. Це насамперед аргумент на користь радянської влади, її національ
ної політики. Неможливо й безглуздо сьогодні уявляти багатонаціональне радянсь
ке мистецтво без представників української вокальної школи!.. А тим часом в Іспа
нії, куди на оперні фестивалі заїжджаються найяскравіші зірки вокалу, досі не
має свого постійного професійного оперного театру. Жодного. Так що наші гаст
ролі стали аргументом не лише чисто культурним — але й політичним. Театр 
прагнув гідно представити радянську культуру. Віддаючи належне солістам, і 
глядачі, і критики особливо захоплено приймали весь київський ансамбль в ці
лому, відзначаючи «подиву гідний і незвичайний» хор, оркестр як «стрижень 
спектаклю», режисуру, декорації, освітлення, костюми. Певно, найпопулярнішим 
учасником гастролей був, і цілком заслужено, головний диригент С. Турчак. Від. 
мінною і найголовнішою рисою успіху Київської опери на Мадрідському фестивалі 
я б назвала його невипадковість!

Не можу не розповісти ще про одну зустріч. Якогось вечора після вистави 
за лаштунки прийшли двоє іспанців, батько і син. Батько, певно, належав до тих 
глядачів, що простежують виконання за партитурою. Його захоплення було, так 
би мовити, цілком кваліфікованим. А син, мале і дуже серйозне дошкільня, ска 
зав: «Я  хочу жити у вашій країні, коли виросту».

Що може мистецтво? Ні, це зовсім не пусте запитання...
Інтерв’ю вела Ярослава СОВКО

ФАКТИ — ПОДІЇ — ЯВИЩА
У Соціалістичній Респуб

ліці В’єтнам відбулися Дні 
Радянського Союзу (на при
кладі Української РСР). Го
ловні події Днів розгорну
лися в провінціях Тхайбінь 
і Хаузянг. Жителі Хонгая, 
Тхайбіня, Кантхо, Ханоя по
знайомилися з фотовистав
ками «В об’єктиві Украї
на», «Щасливе дитинство». 
«Конституція живе, діє», 
«В’єтнамські студенти на 
Україні». Величезний інте
рес викликали виставки ди
тячого малюнка, дитячої 
іграшки, українського на
родного декоративно-при
кладного мистецтва, аква
релей і графіки українських 
художників. Книжкова екс
позиція (понад 1000 томів!), 
де була представлена про
дукція українських видав
ців, стала ще одним дже

релом інформації про жит
тя і працю радянських лю
дей. У переповнених кіно
театрах демонструвалися 
стрічки українських майст
рів. Творча група, до скла
ду якої входили і профе
сійні і самодіяльні актори, 
з успіхом виступала не 
тільки в містах, але й у від
далених селах. Дні Радян
ського Союзу на землі 
мужнього В’єтнаму набули 
широкого громадсько-полі
тичного резонансу, стали 
ще одним свідченням 
дружби двох братніх наро
дів.

* *  *

Делегація Товариства 
«Україна» у складі голови 
його правління Володими
ра Бровченка та головного

редактора журналу «Радян
ська жінка», члена респуб
ліканської комісії по від
значенню Міжнародного 
року дитини Галини Литви
новой перебуваючи в Кана
ді, взяла участь у заходах 
Товариства об ’єднаних ук
раїнських канадців, присвя
чених 28 річниці встанов
лення пам’ятника Т. Г. Шев
ченку в Палермо, Дню Ка
нади, Міжнародному року 
дитини.

На крайовій конференції 
ТОУК по відзначенню Між
народного року дитини, на 
яку були запрошені пред
ставники Радянської Ук
раїни, йшла мова про необ
хідність забезпечити мир
не майбуття дітям планети, 
про боротьбу за отримання 
гонки озброєнь, перехід до 
роззброєння.



УКРАЇНІКА

(До 125-річчя 
з дня народження)

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ: 
І МАНДРИ

С Васильківський в Італійському 
костюмі. Ф ото  1900-х років.

СЕРГІЙ
студії У

У березні 1886 року стипендіат Петер
бурзької Академії мистецтв Сергій Ва
сильківський виїжджає за кордон з ме
тою вдосконалення майстерності. Він 
має намір відвідати Францію, Іспанію, 
Італію, Англію, африканський континент.

У Парижі ще жива була пам’ять про 
І. Тургенева, секретаря Товариства взає
модопомоги й доброчинності російських 
художників, палкого прихильника 
і колекціонера пейзажистів барбі- 
зонської школи. Ще бринів відголос вис
тупу А. Боголюбова на похороні його, в 
якій промовець підкреслив, т о  справж
ній митець і за кордоном зберігає причет
ність свою до рідної культури. Ці слова 
були звернені й до художників-співвіт- 
чизників, які жили тоді у Парижі, вдо
сконалюючись у пейзажному живописі.

С. Васильківський почав з копіювання 
барбізонців — Дюпре, Діаса. Добіньї. В 
одному з листів на батьківщину худож
ник пише: «Випадково зустрівшись з 
вельмишановним професором В. Орлбв- 
ським у Парижі, я прислухався до його 
порад і вказівок, які високо ціню, внаслі
док чого буду намагатися виконати їх

точнісінько. Отже, я в даний час працюю 
над вивченням майстрів Коро, Руссо, 
Мілле, Тройона, Добіньї». Однак Ва
сильківський не збирається бути тільки 
інтерпретатором ідей, що визріли на 
французькому грунті. Він наполегливо 
шукає свій шлях — обгрунтовуючи своє 
бачення пейзажу, своє сприйняття приро
ди. Поступово сухість і описовість, влас
тиві творам художника академічного пе
ріоду, відступають, народжується гостро
та і точність колірного рішення. Нові ро
боти Васильківського ввібрали в себе со
нячність пейзажів Діаса і чистоту фарб 
Дсбіньї, в них чимало спільного з полот
нами Руссо і Коро. Втім, слід говорити не 
стільки про індивідуальні впливи на Ва
сильківського того чи іншого європейсько
го пейзажиста, скільки про близькість ук
раїнському митцю прогресивних тенден
цій тогочасного живопису. Зберігаючи 
свою вірність традиціям і тематиці віт
чизняної школи, художник поглиблює і 
удосконалює відкриті в Парижі худож
ні прийоми. Він прагне зафіксувати і 
зберегти безпосередність першого вра
ження, втіливши цю безпосередність у
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£ання весна. Франція. 

Венеція.
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Алжір

Околиці Желоса в Іспанії.

строго і ясно організованому образі, зі
грітому ліричним почуття^* Поєднання 
узагальненого й «камерного» створюва
ло особливий пластичний ла^полотна.

Твори С. Васильківського ^«Околиці 
Сан-Себастьяна», «Околиці Байонни», 
«Околиці Парижа», «Дорога до моря», 
«Ранок у Безансоні», «Бретань. - Ранок» 
вишукані за колірними рішеннями, бага
ті за нюансами, відтінками. Художник 
позбавляється темних, похмурих фарб, ті
ні стають прозорими і легкими. Під впли
вом Похитонова він пише на невеличких 
дощечках, сам грунтує їх. Нова техніка 
відповідала новому образному змісту пей
зажів Васильківського, високо оцінених 
французькою критикою. Художник ді
став право виставляти свої картини поза 
конкурсом — привілей, яким міг похва
литися мало хто з його паризьких колег- 
співвітчизників. Про авторитет митця 
свідчить і те, що вже 1888 року відомйй 
московський колекціонер П. Третьяков 
придбав картину С. Васильківського 
«Околиці Сан-Себастьяна» для свого 
славного зібрання, вважаючи її прина- 
лежною до найяскравіших зразків вітчиз
няного мистецтва.

Етюди, виконані в Бретані, Іспанії, 
Італії та Алжірі, вражають точністю пе
редачі місцевого' колориту. В іспанській 
серії — це випалені сонцем рівнини і го
ри, в алжірських пейзажах — важка пів
денна спека, віслюки на вузеньких ву
личках і, несподівано високою нотою, си
луети пальм. Васильківський прагне що
разу створити виповнений поезії образ. 
Особливо це відчутно в італійських пей
зажах. Яскраво-голуба затока, поверхня 
лагуни, сповнена життя і руху, — така 
«Венеція» Васильківського...

З Італії художник їде до Англії, де зо
середжено вивчає роботи Тернера і Кон
стебля. Він слідом за Констеблем вважає 
зображення неба «ключем» до краєвиду, 
ретельно «розробляє» повітряне середо
вище. підмічаючи найменші його зміни. 
С. Васильківський виявився здібним уч
нем і невипадково зажив слави «небесно
го художника». Але при всьому тому 
батьківщина все владніше нагадувала 
митцеві про себе й про те, що він, насам
перед, «художник земний». У травні 
1888 року, не вичерпавши терміну свого 
академічного стипендіатства, С. Василь
ківський повертається на Україну, на 
рідну Харківщину.

Його талант найбільш повно розкрився 
саме на батьківщині.

Інна ПАРХОМЕНКО
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Видавництво «Фольк унд Вельт» випу
стило в світ переклад книги Дмитра За- 
тонського «Мистецтво роману і XX століт
тя». Це перша велика праця українського 
радянського літературознавства, видрукува
на в Демократичній Німеччині, хоча пуб
лікація художніх творів українських авто
рів стала вже.тут звичайним явищем. Тіль
ки протягом останніх десятиріч окремими 
виданнями в НДР побачили світ твори 
Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, 
М. Коцюбинського, В. Стефаника, О. Гон
чара, М. Бажана, М. Стельмаха, В. Собка, 
Ю. Збанацького, В. Дрозда, І. Драча та 
ін. З творчістю багатьох представників ук
раїнської дожовтневої і радянської літе
ратури німецькі читачі мали можливість 
познайомитися в антологіях та збірках, що 
виходили у видавництвах «Ауфбау», «Нойєс 
Лебен», «Фольк унд Вельт»,— останнє спе
ціалізується на перекладній літературі і 
широко пропагує твори письменників Ра
дянського Союзу та інших країн соціалі
стичної співдружності.

В німецькому перекладі книга Д. Затон- 
ського має назву «Роман і XX сторіччя». 
«Київський літературознавець Дмитро За- 
тонський,— читаємо у видавничій анота
ції,— знаний у всьому світі завдяки публі
каціям з питань західноєвропейської та 
американської літератур, розвиває оригі
нальну теорію роману. Цю книгу не змо
же обминути жоден, кого цікавлять від
криття на вже відкритих літературних кон-

«ВІДКРИТТЯ 
НА ВЖЕ ВІДКРИТИХ 

ЛІТЕРАТУРНИХ 
КОНТИНЕНТАХ»

Dmitri Satonski, Der Roman und das 
20. Jahrhundert, Berlin, Verlag Volk 

und Welt, 1978.

тинентах». Тут же дається стисла харак
теристика праці Д. Затонського, в якій пе
реконливо показана еволюція форм роману 
від давнини до сучасності: «Романи Фолк
нера і Фріша, Джойса і Кафки, Маркеса 
і Музіля так само, як і «Життя Клима 
Самгіна» Горького та «Доктор Фаустус» То
маса Манна, своєю формою відрізняються 
від класичних романів XIX ст.,— йдеться 
передусім про сконцентрованість бачення 
зсередини, бачення, націленого більше на 
духовне пізнання життя, ніж на його хро
нологічне відображення. Це бачення зсе
редини є не що інше, як ущільнений ДО
СВІД епохи і потреба сучасності, воно є 
тим новим, що принесло в літературу XX 
століття».

Торкаючись творчої манери самого За
тонського, автор анотації підкреслює, що 
літературознавець теж веде свою розпо
відь у формі сконцентрованого бачення 
зсередини. Представляючи у вигляді окре
мих есе твір за твором, він показує, як 
формувався сучасний роман. У вільній асо
ціативній формі Затонський робить екс
курси в далеку історію. Перед читачем 
постає жива картина розмаїтого розвитку 
жанру, — починаючи від давньогрецького 
роману, через епоху іспанського шахрай
ського роману та Сервантеса, гротескного 
роману часів Ренесансу, англійського та 
французького роману XVIII ст. і захід
ноєвропейського та російського роману 
XIX ст., аж до тієї нової форми роману
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XX ст., яку Затонський називає «доцентро
вою». Хоч автор тематично обмежується 
майже виключно своєю спеціальною га
луззю — західними літературами, він ви
світлює також проблеми, які знаходять но
ве вирішення у радянській літературі ос
танніх років. Затонський переконливо спро
стовує неокласичні і вульгарно-соціологіч
ні концепції, згідно з якими занепад бур
жуазного класичного роману і реалізму 
XIX ст. подаються як свідчення занепаду 
реалізму і роману взагалі.

Переклад здійснила Маріанна Мізгін за 
текстом випущеної видавництвом «Худо
жественная литература» (Москва, 1973) 
чниги Д. Затонського, в якому автор зро
бив незначні доповнення спеціально для 
німецького видання, додавши зокрема роз
діл про колумбійського письменника Габ- 
ріеля Гарсіа Маркеса.

Відтворення іншою мовою літературо
знавчої праці вимагає від перекладача не 
лише грунтовного знання обох мов, а й доб
рої обізнаності з відповідною галуззю на
уки. Маріанна Мізгін загалом успішно впо
ралася з інтерпретацією книги Д. Затон
ського, в якій термінологічна насиченість 
і синтаксична складність суто наукового 
викладу чергуються з невимушеною лег
кістю емоційно забарвлених суджень та тро
пів, що наближують її стиль до стилю 
художньої літератури. Майстерно оперу
ючи словниковим багатством рідної МОВИ; 
М. Мізгін вправно добирає лексичні від
повідники, враховує їх найтонші відтінки 
для передачі образної системи першотво
ру, для збереження в перекладі змістової 
адекватності, архітектоніки і стилю ори
гіналу.

В перекладі здебільшого зберігається у 
всій повноті не лише зміст і система ме
тафор, а й структура речень, незважаючи

на їх синтаксичну складність, хоч остан
нє і не є обов’язковою вимогою передачі 
іншою мовою будь-якого тексту, а тим 
більше тексту наукової літератури.

Правильно передані літературознавчі тер
міни і авторські неологізми: der monumen- 
tale Roman (монументальний роман), der 
Panoramaroman («панорамний» роман), 
ein «offener» Roman («відкритий» роман), 
ein «geschlossener» Roman («закритий» ро
ман), der «zentripale» Roman («доцентро
вий» роман), das «Samgintum» («самгін- 
ство»).
~ При відсутності в німецькій мові точного 
відповідника М. Мізгін вдається до вправ
ної описовості. Наприклад, слово «під
текст» передано в неї групою слів «das 
unausgesprochene, im Text Verborgene», які 
в такому сполученні повністю передають 
семантику оригіналу.

До недоліків перекладу слід віднести 
скорочення деяких речень, що інколи при
зводить до збіднення емоційної і пізна
вальної суті оригіналу. В Затонського чи
таємо: «Шлегель надеялся отразить мир в 
каждой капле воды (ибо, как говорил Но
валис, истинный поэт — асеведущ, он дей
ствительно вселенная в малом преломле
нии), но читатели не нашли этого в «Лю- 
цинде». І в перекладі: «Schiegel hoffte, die 
Welt in jedem Wassertropfen widerzuspie- 
geln, aber die Leser finden nichts derglei- 
chen in «Lucinde».

Це, однак, не зменшує загального пози
тивного враження від перекладу. Сумлінно 
виконана праця Маріанни Мізгін, що від
крила німецьким читачам один з кращих 
творів радянського літературознавства, яв
ляє собою вагомий внесок у збагачення 
міжнародних культурних зв’язків.

Юрій МИХАЙЛЮК

ФАКТИ — ПОДІЇ — ЯВИЩА
* * *

Центр по розповсюджен
ню видань Польської Ака
демії наук «ОРІАН» надав 
627 праць з різних галузей 
знання для проведення в 
Одесі виставки польської 
наукової книги. Одеський 
державний літературний 
музей, де відбувалася ви
ставка, доповнив експози
цію матеріалами із свого 
фонду: йдеться про давні 
зв ’язки видатних польських 
письменників — від Адама 
Міцкевича до Ярослава 
Івашкевича — з Одесою, з 
півднем України.

* * *
Понад місяць тривали в Ки

єві курси української хорео
графії, організовані Товари
ством культурних зв’язків 
з українцями за кордоном 
та Бюро міжнародного мо
лодіжного туризму «Су
путник» для танцювального 
ансамблю Товариства об’єд
наних українських канадців 
«Кобзар» із Ванкувера. На
вчання канадських танцю
ристів велося під керів
ництвом завідуючого ка
федрою хореографії Київ
ського державного інститу
ту культури імені Олександ
ра Корнійчука Кіма Васи-

ленка, солістів Державного 
заслуженого ансамблю тан
цю УРСР імені Вірського 
Є. Макарова і Л. Козаченко.

«Кобзар» також зустрів
ся з танцювальними ан
самблями «Трипілля» та 
«Горлиця», акторами й ре
жисерами кіностудії імені 
Олександра Довже н к а, 
здійснив подорож по рес
публіці. «Ми вражені рів
нем українського хореогра
фічного мистецтва. Споді
ваємося, що наше зна
йомство переросте у міцну 
дружбу», — сказала керів
ник ванкуверського ан
самблю Беатріс Якимчук.



С. Подерев’янський. У Сукеницях. С. Подерев’янський. Кафе на Вавелі.

У К Р А ЇН ІК АІ
УКРАЇНСЬКІ 
ХУДОЖНИКИ 
ПРО ПОЛЬЩУ.

М. Шелест. Нафтопровід «Союз» для Гути-Катовіце.

М. Шелест. У краківській Академії мистецтв.



1. Дзюбан. У старовинному Гданську. С. Подерев’янський. Роковини визволення Польщі.

(------ ' ---------------  т -------------------------------------------------
І Н ещ одавно в приміщенні Українського товариства дружби та культурного 
/ зв 'я зку  з  зарубіж ними країнами відбулася виставка робіт українських художни- 
\ ків, які протягом останніх років побували у Польській Народній Республіці. Се- 
\ ред багатьох  цікавих живописних і графічних творів увагу  привертають полотна 
/ С. П од єреван ського, роботи молодого граф іка М Ш елеста та заслуж еного

( художника У РС Р  /. Д зю бана.

____________________________ ________________________________________

І. Дзюбан. Варшава будується.



Р О ЗД ІЛ  Д Е В 'Я Т И Й

НАДІЯ
...А пам'ять відкрутила фільм життя мого рівно на тридцять три роки назад, і 

згадав я стіни Києва 1946 року, коли на стадіон «Динамо» потрібно було діставатися 
крізь недопалки дерев колишнього парку, крізь руїни колишнього центру міста, де 
виглядали дивними прикмети передвоєнного побуту — ванни, мармурові плити під
лог, позеленілі мідні крани, що стирчали в провалах померлих будинків мого міста. 
Футбол, мов птах-фенікс, відродився у нашому місті, ставши для більшості тодішніх

Закінчення. Початок див. у М М  10, 11 1979 р.
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хлопчаків ознакою безперервності й непереможності життя; київське «Динамо» на
половину складалось з учорашніх фронтовиків, яких рік тому ще могли вбити на 
війні, та от не вбили; ось ми в футбол граємо, ось він, мир!

Я згадав про все це, може, й не так докладно, але зразу, одним махом поно
вив у собі настрій тих років, коли побачив хлопчаків, які грали в футбол на галя
винці поблизу одного з прокатних станів Східнословацького металургійного комбі
нату в Кошіце. Хлопчики грали дуже погано— я здаля глянув на них і навіть зди
вувався, чому в нашу футбольну епоху вони так погано грають. Але, коли набли
зився, зрозумів: це були не діти — і не було їм коли займатися футболом змалку — 
дитинство їхнє згоріло під бомбами, навіть останню з весен спалено китайськими 
вогнеметами. Ці люди приїхали до Кошіце з В'єтнаму; були вони зовсім не юними і 
надзвичайно серйозними,— футбол прийшов до них ознакою миру, а не спортив
ною грою, і в'єтнамці, граючи, раділи мирові, а не футболу.

Сорок три в'єтнамці опановували професію металурга на комбінаті в Кошіце; 
вони прибули на кілька років і ще матимуть час звикнути до миру.

Місто Кошіце також звикло не зразу. Це тепер тут спокійно так і певно. Зовсім 
недавно місто було дуже бідним, брудним, голодним, маленьким — я це читав, про 
це мені розповідали. Нині тут лишилось уже небагато місць, просякнутих його згірк
лим минулим,— сірувате, закурене Кошіце пахне велетенськими підприємствами — 
воно трохи скіптявіле, зосереджене, димне. До міста належить придивитися, щоб 
звикнути,— другий за розмірами центр Словаччини зовсім не подібний до Братіслави, 
схильної часом підкреслювати свою столичну розкішність. Кошіце— місто-робітник; 
воно й само не забуло про це і вам не дозволить. Неподалік звідси енергетичні ріки з 
СРСР впадають до Чехословаччини, і перші краплі радянської нафти, кіловати елек
трики, кубометри горючого газу перетинають Карпати, прийшовши трубами і дро
тами до Словаччини саме в район Кошіце, бо всі 98 кілометрів державного кор
дону з нашою країною прокреслилися по камінні й полях цієї області.

Я вже вам казав — Кошіце пахне димом; сірувате, дуже зосереджене місто, що 
знає сенс свого існування і живе гідно. Можна б навести тут-(в інших місцях книги 
я це наводжу) безліч свідчень того, що жилося у Словаччині дуже важко й дуже 
бідно,— зону Кошіце розруйновували духовно і в прямому розумінні, руйнували,
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громили, палили; з війни виходили цілими один-два будинки з десяти, не більше. І 
споруди, і сірий пил на них — переважно повоєнні. Це вже пов'язано з статисти
кою — одна тільки сусідня ТЕЦ у Воянах дає електроенергії більше, аніж уся Чехо- 
словаччина напередодні другої світової війни; Східнословацький металургійний ком
бінат випускає продукції вдвічі більше, ніж уся передвоєнна Чехословаччина,— лише 
бляха розходиться до понад сорока країн світу. Отак. Ще буквально кілька цифр 
для порівнянь, щоб до них більше не повертатись, але чітко означити дистанцію 
змін. Цей край грабували усі, хто міг,— тягли так енергійно, що деяким злодіям не 
вистачало і вони нервували. Що тут можна було взяти перед початком війни, напри- 
кінці тридцятих років? Промисловість давала усього 2,2 процента всієї продукції краю; 
90 процентів населення складали безземельні селяни.

Досить статистики? Гадаю, що цього разу досить,— тим більше, що, підсумовуючи 
її, я можу процитувати популярне визначення словацького Закарпаття в європей
ській передвоєнній журналістиці: «Земля вимираючого народу». Лише в двадцятих 
роках звідси в пошуках заробітку емігрувало понад двісті тисяч чоловік.

Просто не знаю, як вам розповісти зразу про все, що мені здається таким важ
ливим у долі Кошіце, котру ж нитку з напнутих між східною Словаччиною і нами 
торкнути першою — їх заплетено, наче гарну перепелину сіть: зачепиш одне вічко — 
оживуть усі. Знаєте, що важливо: на нас тут завжди сподівалися й сподіваються. 
Ми — спершу навіть не держава і не соціальна система, а народ,— були такою На
дією для Словаччини, що, здавалось,— коли б не вона, нічого в житті не лишиться. 
Не втратили; любов до руських (в цьому імені єдналось чимало народів з-за Кар
пат) сторіччями визрівала в словаках, а ненависть нав'язувалась їм ззовні. Тут пану
вала ситуація, природна для більшості країн передвоєнної Західної Європи: величезні 
натовпи людей, позбавлених праці й хліба, і — колосальні нестатки найнеобхідніших 
виробів та продукті в.Тобто — нові підприємства могли б відкритися, робочої си
ли не бракувало; але лишалися і злидні, і безробіття — мінуси не могли поєднатися 
в один плюс. Безнадія густішала, а в роки війни стала зовсім нестерпною...

— Коли на початку сорокових було нам зовсім безнадійно, бо нацисти тут лю
тували німецькі, угорські та наші власні,— розповідає мені Юрай Падо, письменник 
з Кошіце,— раптом рознеслася звістка про радянську перемогу під Сталінградом. 
Я вчився у школі, й ми, діти, пошепки повідомляли один одному про наближення 
волі; в нашого учителя математики народилася дочка, і він її назвав не словацьким, 
і не угорським іменем — Надежда...

Народ, в якого забрали все, жив, доки міг сподіватися,— хліба не було, праці 
не було, землі не було, не було волі — надія й пісня лишалися останніми гаран
тами виживання...

— Війна кристалізувала погляди,— веде далі Юрай Падо.— Ми вираховуємо в 
подробицях моральну рентабельність деяких заходів — а все ж буває так просто, 
навіть коли вирішуються найскладніші проблеми народної долі. Зразу ж після війни 
у нас був голод — спалено все, поруйновано — ні хліба, ані домівки. Ми вже звик
ли, що не допоможе ніхто,— так нас привчили, і раптом — краплями нового дос
віду, ще до того, як Радянський Союз почав ділитися з нами нафтою,— пішов до 
Словаччини хліб. Кілька сотень тисяч тонн хліба — через Дуклянський, через Дар- 
гівський перевали, де щойно пройшла армія визволителів, ішов хліб — порятунок 
від1 нашого повоєнного голоду. Може, і сам я вижив завдяки тому хлібові...

Це й справді було аргументом небаченим — хліб. їх морили, пацифікували, 
придушували, але — ніколи не годували уволю. З Радянського Союзу, зі Сходу, саме 
з головного напряму Надії прийшов хліб, якого і в Союзі не було досить; назавжди 
пам'ятаю квадратики, що їх продавщиця витинала з продуктових карток, відпуска
ючи мені належну норму житнього рятунку. Напевно, ми на кілька дірочок тугіше 
затягали паски і тому, що думали не лише про скатертину-самобракку в своєму домі. 
Ще* пороги в спалених будинках диміли — в нас, у словаків, у багатьох народів Євро
пи,— а будинки пограбувала армія, на олов'яних пряжках солдатів якої красувався
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напис «З нами бог!». Ми прийшли, щоб визволити і повернути до життя народи, 
принісши на своєму прапорі набагато молодше, але куди людяніше гасло «Проле
тарі всіх країн, єднайтесь!». Олов’яний заклик був страшний, бо з ним уби
вали, відділяли народ від народу, навіть метафізичного бога ганьбили — це запам'я
талось навіки; так само, як те, що наш інтернаціональний заклик було аргументо
вано добротою і людяністю. Я ж вам казав — велике слово Надія воскресло у 
людських душах завдяки нам, оживило цілий народ.

Просто нагодували. Просто навчили (іще в Конституції Будапештської комуни 
1919 року була стаття про загальну безкоштовну освіту, та статтю реалізували тільки 
після Визволення). Просто дали всім працю. Просто?

У 1958 році XI з'їзд КПЧ прийняв рішення про будівництво Східнословацького 
комбінату в Кошіце— не було в той час тут ні кваліфікованих кадрів, ані сировини. 
Найперше розв'язалось питання енергетичне — нафта й газ пішли з СРСР; коксівне 
вугілля теж прийшло сюди із Союзу — просто з Донбасу, спеціальним відгалужен
ням залізниці; залізна руда прийшла з Кривого Рога — теж прямо залізничною 
колією.

Відчуття колективу — різноманітне, можна й слід, напевно, сказати, як на очах 
одного-двох поколінь надійно формується й міцніє відчуття спільноти. Я тут наво
див передвоєнну словацьку статистику, коли не було ні землі (де вона поділась?), 
ані робочих місць (при тисячах безробітних) — промисловості фактично не існувало 
(«Конго в серці Європи...»). За повоєнні роки змінилась не лише соціальна струк
тура Чехословаччини — змінилося ставлення до життя; крім того, більша частина 
населення взагалі змінила — навіть фахово — умови свого існування. Сталь витоплю
ють нащадки безземельних селян, які осягнули науку колективізму. Чи просто це? А 
самі уроки колективізму — чи прості вони? Я вже казав, які доставляються до Коші
це вантажі з Криворіжжя й Донбасу; але в найскладніших вибоях і розрізах РУДУ 
й вугілля вантажать на транспортери, зроблені для нас у Пухові, на вже знайомому 
нам підприємстві «1 Май». Транспортери робляться з продуктів переробки радянської 
нафти. Труби для частини нафтопроводу з Східнословацького металургійного комбі
нату, з Кошіце. Нафта по тих трубах надходить і до ТЕЦ поблизу Воян, що дає енер
гію для багатьох підприємств Словаччини, і на «Словнафт», який...

Замкнуте коло. Неможливо визначити порівняльну цінність ниток з клубка вза
ємної корисності — це надзвичайно важливо,— не можна й не варто обчислювати в 
усій конкретності економічних статистик результати душевного наближення народів. 
Я складно говорю? Тоді ще одна-єдина статистика: у Східнословацькій області є 246 
тисяч членів Товариства чехословацько-радянської дружби; діє 650 гуртків по вивчен
ню російської мови; щороку близько 150 тисяч школярів беруть участь у конкурсах 
дитячих малюнків і творів про братерство наших народів. А знаєте, скільки співробіт
ників у штаті обласного відділення Товариства чехословацько-радянської дружби? 
Четверо. Всього четверо на сотні тисяч ентузіастів нашої співдружності. Теза Покор- 
ни, перший секретар Товариства, розмовляє зі мною саме про це. Про те, як люди 
самі, масово, добровільно приймають на себе клопоти про дружні взаємини з нашою 
країною,— це надзвичайно показовий процес. Звичайно ж, люблять чи не люблять 
нас насамперед на класових підставах — як носіїв дуже певних тенденцій, на яких 
будується суспільство. І так само класово, масово, патріотично шанують нас, як гаран
тів незалежності, влаштованості; кажу про масове сприйняття нашої країни і її по
літики. Комусь ми руйнуємо життя, а комусь стабілізуємо. Ще є чимало ворогів — 
ми заслужили на них, ми ніколи їх не боялися, а деякими навіть пишаємось. Але 
друзів у нас стає все більше: їхню любов аргументовано з тією ж переконливістю, 
що й ненависть ворогів наших країни й ладу. Кажучи простіше — ніколи ще народ 
не жив тут так певно, як зажив він у дружбі з нами. Любов і ворожнеча соціальні 
й конкретні; не слід їх вульгаризувати спрощенням— але вже час твердо зрозуміти 
й засвоїти очевидне. І нам, і всьому світові...

В'єтнамці вчилися, грати в футбол на галявинці між цехами. Вони добре бачили,



184 Віт а л ій  к о р о т и ч . обличчя друга

як широкою колією радянської залізниці йшли сюди без перебоїв руда й вугілля. 
Вони знали, що трубопроводами «Братерство» й «Дружба» йдуть сюди нафта й газ, а 
системою «Мир» — електрика. Можна було б прочитати їм сто тисяч лекцій про те, 
що таке інтернаціоналізм, але ніколи пропагандистський ефект оповіді не був би 
таким очевидним, як конкретні ілюстрації до неї,— життя заводу, де вони вчаться 
(особливо в співставленні, скажімо, з долею заводів в'єтнамського Лангшона, роз
монтованих і вкрадених маоїстами). Повчальність наших доль недвозначна; факти 
переконливі, як ніщо інше.

— Вороги в нас спільні й друзі ті ж самі,— каже мені Стефан Гудак, заступник 
секретаря парткому Кошіцького комбінату.— Це вже чимало. Ви ж добре знаєте, 
що і вороги наші збагнули, наскільки соціалізм привабливий для всіх, хто працює. 
Раніше, на початку шістдесятих, нас намагалися переконати із Заходу, що такий дер
жавний лад непотрібний нам,— по радіо кричали, по австрійському телебаченню по
казували. Нині брешуть обережніше, інакше, хитріше: співчутливо шепочуть, що на
родний лад був би гарний, коли б змінити його, ще й підправити — так «підправи
ти», щоб і сліду не лишилося (це мається на увазі). Принаймні у відкриту проти со
ціалізму виступати вже не наважуються — знають, що люди не хочуть іншої країни 
й іншого життя.

Мені здається, що всім зрозуміло вже — і любов, і нелюбов до нас витримали 
випробування часом. Ми навчилися спілкування з ворогами і друзями; бачили вже й 
нещирих друзів, і людей, яких просто дезінформували, а то й обдурили, настроївши 
проти нас. Все непросто; але за роки впевненого нашого існування на планеті ми 
багато чого навчилися — і навчили інших. Але,— при всій гнучкості нашій, при всій 
тактовності, класове чуття має бути незмінно твердим і недвозначним. Це закон, не
порушний, мов аксіома...

—- Багато що стало іншим — не те життя вже, чимало оцінок змінюється. Яс
ність чи уявна ясність дарують не лише певність — декому дарують безтурботність, 
і це вже тривожно,— дивиться на мене Стефан Гудак.— Про себе скажу. Я друге 
покоління комуністів у нас у родині; батько— член партії з 1932 року, за плечима в 
нього підпілля, й Словацьке національне повстання, і всі складності боротьби за 
нове суспільство. Він давно на пенсії, але контрреволюцію 1968 року передрікав 
мені ще тоді, коли чимало з нас (і я) навіть не думали ні про що таке й підсміюва
лись над істериками закордонного радіо. Старі передчували контрреволюцію так 
само, як передчувають з болю в суглобах майбутню мряку. Власне, кістки й суг
лоби їм в охранках ламали капітально, так що про «біль в суглобах» я не дуже пе
ребільшую.

І ще один урок спілкування з вами — старі його засвоїли і вистражда
ли—-ніколи ні на одненьку мить не можна втрачати класового чуття. Нізащо не 
можна, щоб доброта соціалізму привела хоч одного з нас до класового розмагні
чування. Мій батько, знаєте, був лісорубом; він досі розмовляє, мов розрубує— чіт
ко й націлено,— чимало перестраждав за свої літа. В мене вже інакше було — ка
піталізм своїх тавр на душі мені не випалював; жив у достатку, навчався в Ленін
граді, гірничий інститут закінчив там, попрацював на знаменитих металургійних під
приємствах, побачив світу. А вдома виріс син: все в нього готове, все ще легше, ніж 
у мене було. Я спокійно до цього ставився, не замислювався — аж доки син якось 
не перепитав діда, що при обіді розповідав нам про життя своє: «Як-як діду? 
Та не могло ж такого бути...» Це не просто неввічливість, то був тривожний сигнал 
для мене; знаєте, батьків наших у ідейному відношенні виховували боротьба й пра
ця, а деяких дітей, вибачайте, самі гасла. Діти все діставали готове, і не кожен за
тямив, що почому...

Невдовзі мій синок забажав мати гірські лижі; тут вже я сказав йому, що хай 
піде і сам заробить на ті лижі. В сезон косарям у нас платять по 80 крон за 
центнер заготовленого сіна. Поїхав мій син з приятелем на сіножать — за три тиж
ні заробили по три тисячі крон, мозолі понатирали, але, сподіваюся, що збагнули.
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Збагнули? Каже мені синок: «Хлопець я здоровий, навіщо вчитися, коли я на 
сіні зароблю більше...». Бачите — освіта для них — річ сама собою зрозуміла, роботи 
скільки завгодно. Хлопці виросли без барикад, на готовенькому — ет, треба б нам 
такого об’єкту, як БАМ ваш! До речі, ті, хто зміг попрацювати у наших будівельних 
загонах на газо- й нафтопроводах, простягнутих нам від Сибіру та Уралу, мислять 
ширше. Дуже важливі ті уроки інтернаціонального мислення. Не можна дозволити 
душевного розмагнічування, зупинки в русі— тільки так, у невтомності реалізується 
Надія. В цьому також — ваш досвід...

Металургійний комбінат Кошіце не зупинявся. 760 гектарів, зайнятих ним, стали 
однією з основних територій, де формується майбутнє і престиж сучасної Словач
чини. Позбування минулого — також тут. Понад 23 тисячі робітників— колись по всій 
Чехословаччині ледве можна було знайти стільки майстрів. Заводи в Коомпаху, які 
уособлювали колись тутешню металургію, було закрито ще в тридцятих — бракувало 
руди, вугілля, кваліфікованих робітників: коротше кажучи, всього. Зараз Донбас і 
Кривий Ріг забезпечили безперервне надходження металургійної сировини; перші 
домни й прокатні стани надійшли з Уралу; металурги Магнітки, Запоріжжя, Дніпро
петровська приїздять сюди і працюють разом з кошіцькими колегами — це зветь
ся «від машини до машини».

— Співробітництво вже не є виключно офіційним, в ньому додалось ділови
тості,— каже Гудак.— Коли ми по двадцять чи більше металургів щороку обмінює
мося з Запоріжсталлю, то це зближує нас куди переконливіше й точніше, аніж сто 
застіль з найполум’янішими промовами. Братерство по борні, братерство по праці —-
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така ж це красива і така необхідна нам повсякденність: ставши звичною, вона вже 
не дивує. Мов вода, мов повітря — не пам'ятаєш уже, коли й звикнув. У тому, що 
скінчилася самотність,— одна з найбільших перемог соціалізму: скінчилася і націо
нальна самотність наша! Ми звикли й до цього — до того навіть, що в Болгарії наш 
комбінат має біля моря власний будинок відпочинку на 1400 місць, а в Угорщині, в 
Союзі, в Польщі відпочивають сотні дітей металургів щороку! Звикли. 'Переконані, 
що надії збуваються. Були романтиками — багато хто став прагматиками; не за
надто б... Справді ж — ніхто більше ніж півроку не стоїть у черзі на квартиру: по
працював півроку — діставай. В робітничих гуртожитках — понад п'ять тисяч місць 
у кімнатах з усіма вигодами. Ми не завжди до кінця замислюємось над тим, що 
якість життя визначено його соціалістичною суттю; нова якість за нових суспільних 
умов. Ви починали — тому нам було в сто разів легше; адже були і є на світі ви, 
радянські люди. Справа нашої честі пам'ятати про це.

На Кошіцькому металургійному комбінаті старі фахівці казали мені, що в бажан
ні вчитися чи набувати надійний фах завжди було щось від інстинкту самозбережен
ня. Так само, як у бажанні ствердити свою національну ідентичність чимало було 
від бажання знайти підтримку в таких, як ти сам,— у товаришів по недолі.

Бути товаришами по радості часом складніше — основне, коли зникає почут
тя страху,— не зародилася б безтурботність... Утім — заходив я до чудового про
фесійно-технічного училища імені Юрія Гагаріна при комбінаті (навчається там по
над дві тисячі молоді, в тому числі й в'єтнамці, згадкою про яких починався розділ, 
і не тільки в'єтнамці — гості й учні з-за кордону тут не дивина). Училище — із кри
тими спортивними залами, басейном, зимовим садом, кінозалом, лабораторіями, му
зеєм. (Книгу почесних гостей училища відкрито на записі від 13 липня 1967 року. 
Занотовую слова Юрія Гагаріна, звернені до майбутніх металургів: «Пам'ятайте, що 
все прекрасне на світі твориться руками трудящих...» Він сам починав з ремісничого, 
Перший Космонавт...)

Біля входу до училища Кошіцького комбінату стоїть цікава скульптура — довгий 
стовп кокону, з якого, неначе велетенський метелик або птах, з'являється людина з 
обличчям Гагаріна.

Надія. Людина сподівається на злет, наближення до сонця, наближення до май
бутнього. Надія.

Десь віддалік чути голоси в'єтнамців, що грають у футбол,— перезмінка, обід
ня перерва та інші часи відпочинку чергуються один за одни/ц. Чути різкий дзві
нок. Бригадир трубопрокатників Ян Яцканин озирається в бік автобусика, з якого 
закінчують роздавати робітникам гарячу їжу. Ми розмовляємо про умови праці, а Яц
канин у такій справі компромісів не визнає.

— Ось у вас на Запоріжсталі,—г каже він,— є по цехах куточки з пальмами в 
бочках. Там і попоїсти можна, і листа написати. А нам ось в автобусику гарячу їжу 
привозять...

— А як було раніше?— риторично питаю я.
Яцканин не сприймає запитання; він молодий, повний свідомості власної гідності, 

і йому ніколи роздивлятися стенди з фотографіями про минулі часи. Капіталізм від
далився в часи неозначені, в «колись» — воно, звісно, й гарно, але все ж таки...

Територією комбінату метушаться автобусики, які здійснюють транспортний зв'я
зок між цехами,— підприємство дуже мобільне; в призначений час сто двадцять 
трамваїв везуть усіх, хто вільний від справ, до центру Кошіце й привозять нову 
зміну. Східнословацький металургійний комбінат сполучено з Радянським Союзом 
трубопроводом, рейками і Надією на Майбутнє — в цьому, певно, найголовніше.

Гагарін звільняється на пам'ятнику від свого монументального кокона і пильно 
дивиться на дим комбінату,чщо розчиняється поміж хмар. Неподалік перегукуються 
в'єтнамці, які щойно завершили гру. Радіо в музеї училища транслює пісню Пахмуто- 
вої, присвячену Космонавтові. Я знаю, що ця пісня зветься «Надія»; запис старий, 
але слова чути добре.
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АВТОРСЬКИЙ ВІДСТУП (14)
Б аб у ся  в Татрах, умикаючи газову  плиту, щоб закип'ятити воду, широко 

посміхнулася, вказуючи на сине полум 'я : «Сибірський плин!» С тара знала, 
що га з  прийшов з  Сибіру. С тара п ам 'ятал а  червоноармійців, які ш турмували  
тутешні перевали; уявлення про мою батьківщ ину були пов'язан і в неї з  па
м 'яттю  про тепло її дому. К ож ен авторитет і всяке знання конкретні; 
вона в ід ал а, звідки прийшли тепло й воля; значення цього знання було не
подоланно великим, і це чесне, об'єктивне значення визначало авторитет  
радянської країни і ї ї  місце в ж итті старої словачки.

А скільком людям на світі не дозволяю ть знати про нас! Я  не р а з  пе
реконувався, як багато  справді повчального для світу лиш ається невідомим  
для багатьох  людей на З ахо д і (втім  — щ о таке З ах ід ?  Коли вж е десь народ  
не в ід ає про нас нічогісінько — то це в К итаї, а  Китай леж ить на зах ід  
хіба щ о від  Каліфорнії, де, втім, про нас теж  небагато знаю ть). Щ о ж  — 
З ах ід  так  З ахід , у кожному пункті м ож е виявитися зах ід н а околиця. П ро
цитую західнонімецького письменника П етера Ш ю тта, добре знаючи, що 
антирадянщина, згадавш и про яку, мій західний колега починає оповідь,— 
явищ е, простерте густою, як штемпельна ф арба, хм арою  над ставленням  
одного соціального світу до іншого. Н ас не люблять, нас бояться відтоді, 
як виникла Р адян ська, д е р ж а в а ;з о в с ім  .точно відомо вж е, чия нелюбов ви
явилася найстійкішою. Я кі вж е  тут Сходи й Заходи, при чому тут фізична 
географ ія? В ж е понад ш істдесят років складаю ть всякі небилиці про нас 
(деякі м ож на почути в Б р атісл ав і по віденському телебаченні) — і ф ан тазія  
здається, вичерпується; х іба  що впертості додалося. О тже, я процитую П етера  
Ш ю тта з  Бонна: «...Чи м ож на дивуватися, що найчастіше на вечорах мені з а 
давали одні й ті ж  стандартні запитання. Чи їдять люди в Радянському Сою зі 
досхочу? Чи правда, що власний автом обіль м ож е м ати лише партійний пра
цівник? Чи справді паспорт видається лише членам партії і тільки вони мо
ж уть вільно роз'їж д ж ати  країною ? Хоч деякі запитання звучать провокаційно, 
вони задавали сь щиро і були продиктовані крайньою необізнаністю людей... 
Автори подібних запитань посилаються звичайно на псевдодокументальні по
відомлення наш ої преси, наприклад, на наклепницьку серію « Так ж ивуть ро
сіяни», опубліковану в ж урналі «Ш пігель»... В  кожній дискусії про Радянський  
С ою з я відчував внутрішній зв 'я зо к  з  боротьбою  у нашій власній країні. Поки  
чимало людей переконані в тому, що в країнах реального соціалізму існу
ють голод, духовна порожнеча, військова м уш тра і потогінна система, вони 
не здатн і сам і замислитись над необхідністю соціалізму у себе вдома... Часом  
буваю ть приголомшені, коли довідую ться, що Сибір це не морок і сірість, а  
новий край необмежених можливостей, зем ля перш овідкривачів».

Серед м оїх  записів — інформація, одерж ана від  Ю рія Ілліча Ьоксермана, 
заступника голови Д ерж авн ої експертної комісії Д ерж плану С Р С Р , розум 
ної і знаю чої людини, одного з  тих, хто  відкривав і освою вав  — для наш ої 
країни і лю дства  — тюменські підземні скарбниці. М ова йде саме про ті р а 
йони радянської країни, щ о такі немилі авторам  Ш прінгерових видань. 
Отже, говорить Ю. Боксерман: «1964 року на Омський нафтопереробний з а 
вод надійшли перші двісті тисяч тонн нафти разом  з  газовим конденсатом. 
Це, ясна річ, мало. Тепер поставлено завдання довести видобуток нафти  
у 1980 році в цілому по країн і до 620—640 мільйонів тонн... М ай
ж е весь приріст нафти і газу  в країні на Довш у перспективу забезпе
чуватиме Західний Сибір. Пошуки нових покладів тривають і в  З ах ід 
ному, і в Східному Сибіру. Пошуки йдуть енергійні, широким фронтом, бо 
потреби народного господарства в  пальному і сировині для хім ії щ ороку



188 ВІТАЛІЙ КОРОТИЧ. Обличчя друга

зростаю ть». Миру потрібна н аф та; світові потрібна наф та; ми добуваємо  
нафту.

Я там  був. Бачив, як добуваю ть нафту в Західному Сибіру; бачив, як її 
добуваю ть на Апиіероні, на Північному Сахаліні, в Середній А зії; знаю  лю
дей, які добуваю ть нафту, думаючи про тепло для всіх, радість для всіх, 
мир і волю для всіх. Р озм овляв у Західном у Сибіру з  інтелігентними бу
ровиками, що добровільно виходять на роботу в дні, коли працю вати не м ож 
на,—  такий мороз і такий вітер. Рукавиці примерзають до труб; попример
зали б авторучки до пальців брехунам, які вигадую ть неправду про таких 
людей. Але — так чи так  — три роки тому, коли «Ш пігель» готував до друку  
чергову порцію антирадянщини, країна, де цей ж урнал видається, закупила 
понад 7 мільйонів тонн радянської нафти. Все ж  таки  — подиву гідне вміння 
пити з  колодязя, в який ти ж  і плюнув. Бабуся з  Татр була куди поряд
нішою...

Р О ЗД ІЛ  Д Е С Я Т И Й

КОМіИТАР
У моєму готельному номері в Будапешті радіоприймач стояв просто в головах 

велетенського ліжка, на якому я легко міг лягти вздовж чи впоперек. Коло
сальні можливості для маневру, надані мені хворою на гігантизм спорудою для 
спання, дозволяли пересуватися нею у всіх напрямках, і перше, що я робив, про
кидаючись рано-вранці, — підповзав до радіоприймача фірми «Відеотон» і, ще не 
розплющуючи очей, натискав на кнопку, від дотику до якої приймач починав роз
мовляти. Хоч «Відеотон» і займався випуском обладнання для легкових автомобілів 
країн соціалістичної співдружності, приймач, зроблений ним для готельного номера, 
був у чудових взаєминах з нашими ідеологічними противниками,— його робочий 
день починався з того, що негайно ж після ввімкнення апарат дарував мені коли 
вже не передачу «Свобода», то «Німецьку хвилю» чи, в крайньому разі, «Голос Аме
рики». По неділях, яку б кнопку я не натиснув, невідомий мені дідусь з ватікан
ського радіо велів замислитись про гріхи,— коли б я послухався, міг би зіпсувати 
собі настрій принаймні на півдня. Втім, передачі всіх антисоціалістичних «Свобод» і 
«Хвиль» мій «Відеотон» нав'язував мені й по неділях — зранку ж з багатьма акцен
тами мені починали розтовкмачувати, до чого ж невдало живу я і разом зі мною 
усі, хто наважився будувати суспільство, засноване на увазі до отих «простих лю
дей», які не закінчували ні Сорбонн, ані Оксфордів, не купують нафту там, де її ку
пує Америка, і взагалі живуть так, як їм ніхто на Заході не дозволяв і не дозво
ляє. Питання вигоди, свободи, самостійності — все це переплутувалось вигадливо й 
досить підло; і так-от з раннього рана, ще до того, як сонце зійде, радіоголоси пе
реконували мене, між іншим, і в тому, що Будапешт, який був колись осередком 
розважальних закладів у центрі Європи, багато втратив, здобувши велетенські зак
лади зовсім іншого типу, зокрема, нафтохімічні.

Пригадуєте класичну новелу Вашінгтона Ірвінга про Ріп ван Вінкля?
Бідолашний Ріп задрімав у горах і прокинувся через багато років — повернувся 

зовсім у інше життя, де і люди, і стосунки між ними були не схожі на відомі йому. 
Ріп ван Вінкль намагався розповісти, хто він такий і як жив колись, але дивного діда 
не дуже слухали, знущалися з його рушнички і його спогадів. Та дід був лагідний — 
він тільки трохи дивувався з такого поводження, не розуміючи, що з ним трапи-
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Люди з радіоприймача теж, напевно, не розуміють, що з ними трапилось. А мо

же, і розуміють. Головний редактор Будапештського журналу «Фігюело» Йосиф Га
рам сказав мені дуже точно (я чував це визначення — чимало людей дійшло спіль
ного висновку): «Ми навчилися буркотіти, що те не так, це не так — часом уміємо 
по-снобістському не замислюватись над глибинною добротою влаштування нашого 
світу — сприймаємо все, як належне. Ми не розуміємо іноді важливих речей і несві
домі сили своєї; вороги ж добре збагнули конкретність і значення сили нашої і на
шого прикладу, тому й атакують нас по радіо та в пресі». Доктор Йосиф Гарам — 
економіст, редагований ним журнал займається проблемами міжнародної еконо
міки. Ми перебираємо по черзі аргументи всіх недобрих «голосів», якими мій 
«Відеотон» виповнено поверх шкали, і розмовляємо про те, що для мене давно 
вже звичне і до чого угорці не зразу звикли, — до активної, навіть агресивної чу
жої злоби. Нам Революцію не вибачають з першого її дня до сьогоднішнього; Угор
щині також не прощають — насамперед ті, кого народна влада позбавила багатства, 
палаців і всього комплексу господаря життя, вершителя доль. Це вже не просто 
зненависть, це зненависть класова; це вже не тільки лють, що затискає горлянку,— 
це готовність натиснути автоматний курок; 1956 року вона ще стріляла, ця лють. 
Сучасну Угорщину ненавидять ті ж, хто ненавидить нас,— з усім болем за втрачені 
маєтки і холопів, яких можна бити різками, скільки завгодно; з усім безсиллям люті, 
неспроможної повернути народне життя, зробити його, як було. З адміралом Мікло- 
шем Хорті на білому коні. Мої ранкові радіопередачі кілька разів переривались 
угорськими військовими маршами кінця тридцятих — початку сорокових років, — 
отже,* є ще люди, які відбивають знайомий їм такт витертими підборами гусарських 
чобіт. Оті родичі відомого Кіси Вороб’янінова з ільфо-петровського роману; Кіса 
всього боявся, але, коли йшлося про гроші, міг перегризти горлянку.

А йдеться про гроші.
За останні чверть сторіччя Угорщина витратила на розвиток хімічної промисло

вості близько ста мільярдів форинтів і на дві третини вже сама себе забезпечує 
хімічними виробами, а бензином — повністю. І нікому не кланяється. І підписує з 
Москвою рівноправні угоди.

Наївний Ріп ван Вінкль, згаданий мною, ні на що не претендував; просто було 
йому прикро від того, що його час минув. Ми розмовляємо з редактором «Фігюело» 
доктором Гарамом, і він, загинаючи пальці, перелічує передачі, виступи, статті тих, 
хто хоче повернути епоху втраченого панування. Тих, хто лякає, пзреконує, умовляє 
не дружити з Радянським Союзом.

— Кажуть, ділити з вами нафту чи що завгодно,— продовжу: розповідь Йосиф 
Гарам,— це все одно, що їсти черешні з однієї тарілки з велетнем. Тільки забувають, 
що черешні — радянські. В нас у країні з корисних копалин вдосталь є лише бокси
тів. Решту ми так чи так маємо купувати. Якщо, припустімо, не купували у нас, вияви
лися б прирослими до економічної колісниці Заходу (що від нас і вимагається), му
сили б брати — за золото — те, що нам потрібно. Що вже можна сказати напевно — 
прикладів без ліку — вивернули б нам кишені й душі навиворіт; великих підприємств 
ми не могли б мати — така Сосхаломбатта виникає з кооперації, такі заводи, як зна
менитий «Ікарус»,— теж. Нам дозволили б мати нерентабельні маленькі фабрики, 
повністю прив’язані до покупців і постачальників із Заходу. Сільське господарство, 
яке виробляє нині надмір продукції, навіть організаційно чуже капіталістичному спо
собові життя й виробництва — за що ж їм любити нас? Ми ж були країною малень
ких заводиків, малих крамничок, ресторанчиків на десять столів, ферм без механіза
ції. О, як любили пани приїздити до нас на уїк-енди, щипнути балеринку з кордеба
лету, випити токайського вина й послухати цигансько-гусарську скрипочку! Перебу
дова промисловості, нафтохімічної, наприклад,-— це ж і колосальна перебудова спо
собу життя, психології — австрійці, що прориваються на заправку до наших бензоколо
нок, зразу ж це відчувають і починають ображатися. їм ще належить навчитися 
спілкування на рівних. Пам’ятаєте, як у казці Кіплінга звірі, щипаючи й торсаючи
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слоненя, почали дивуватись, коли в того виріс хобот і слоненя навчилось давати 
здачі. Ми іноді чуємо від візитерів: «До чого ж весело було в Будапешті колись!». Це 
вже, даруйте, кому як...

...Я щоранку вислуховував закордонні радіоскиглення, бо, напевно, злі диверсан
ти впаяли до мене в приймач якогось потаємного транзистора і холодні радіовітри, 
перетинаючись над центром Європи, залітали до транзистора на побачення. Сумні 
диктори просто замучились від турботи про мене. Дикторам легко було. Коли б до 
редакції, де я працюю, приносили повідомлення, оформлені, як оформлюється ін
формація в них, — жодне б не пішло до друку. І справді: найсенсаційніші повідом
лення приправляються посиланнями на «з добре обізнаних кіл передають», «з Моск
ви повідомили», «як стало відомо», «за деякими даними». В порядних виданнях таке 
не проходить, бо той, хто популяризує інформацію, повинен відповідати за джерело 
її і гарантувати якість. А вони брехали, бо їм, м ’яко кажучи, не подобалось, як ми 
живемо, і вони дуже гарно заплатили б — і вже платили — за те, щоб перебудувати 
життя наше на власний копил. Щоб воно було — як їхнє радіо велить і як тому радіо 
велять. І до чого тут високі матерії — коли 1956 року передачі на Угорщину велись 
просто з віденського готелю «Регіна» (ближче до кордону підлізти не вдалось), 
«Вільна Європа» інструктувала відкритим текстом, як закладати міни, знімати варто
вих і вести вуличні бої. Екзальтовані юнаки, які верещали в той час на будапештських 
вулицях, не знали ще, за які ниточки смикають їх закордонні диригенти. Навіть 
Бі-бі-сі, яка пишається британською врівноваженістю, полишила в будапештських анна
лах сліди своєї невитриманої відвертості — директиву про напрямки, куди контррево
люцією націлювався головний удар: «чи... надаватиметься Угорщині надалі більше 
свободи і чи зможе піти вона власним шляхом? Це відбудеться лише в тому випад
ку, коли водночас з виведенням радянських військ буде скинуто весь комуністичний 
державний лад». Ніхто й ніколи не відділяв на Заході не лише угорську нафту — все 
угорське життя від дружби з нами; ті, хто ладен перекусити магістраль нафтопрово
ду, з насолодою перегриз би горлянку будь-кому з нас. «Свій шлях», що непрохано 
пропонується милостивими радничками, — це перш за все шлях, що йде вбік від ра
дянського; і чим він далі відходить, тим більше пораднички-антирадянці славлять 
його. Знаєте, чому я повернувся нині до спогадів двадцятирічної давності? Бо доктор 
Гарам і чимало знайомих мені угорських журналістів та письменників розповідали, 
як західні радіоголоси, що в п’ятдесятих роках закликали стріляти по комуністах, 
поливають їх сьогодні слізьми з приводу того, що й контрреволюцію 1956 року, мов
ляв, теж мало не організували зловмисники з комуністичного Сходу. Все, що народом 
засуджується, намагаються якось поєднати з нами: просто як в анекдоті про діяча 
«Вільної Європи», що вирішив був покупатися у листопадовому Рейні: зайшов по ко
ліна в крижану воду і зосереджено вилаявся: «У-у, комуністи прокляті!». Втім, нині 
ніхто вже не наважується заперечити найочевиднішого — що Угорщина за соціалізму 
досягла небаченого розквіту; тоді угорцям почали нашіптувати от що: «Ви так чудово 
живете, співробітничаючи з Радянським Союзом! Уявляєте, чого б ви досягли без 
нього! Та ми б вам...». Ще в античні часи це звалося політикою батога й медяника; 
батогів угорці надивилися вдосталь, а медяУ/іків їм обіцяли-переобіцяли... Втім, обі
цянки дуже добре чути всюди на Карпатах та Балканах; кожен, врешті, може чинити, 
як йому забагнеться. І все-таки угорці довели, наскільки хочеться їм дружити з нами — 
історично хочеться, коли вжити це слово. Оце і є найконкретніший революційний 
досвід. Масове розуміння того, наскільки життєво вигідне й важливе співробітни
цтво саме з радянською країною, стало в Угорщині визначеним і твердим — як ма
ло що за минулі сотні років.

Чи є проблеми? Ого-го! Ми лише за кілька днів у «Фігюело», згодом у Держ- 
плані, а потім ще в міністерстві важкої промисловості виділили чимало: виділяли 
щиро, бо досягнуто рівень відвертості: щоразу з нього радію! Про що ми розмов
ляли більше за все? Ну, ясна річ, лаяли бюрократів — це взагалі ознака гарного тону
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в інтелігентських балачках: полаяти бюрократів. Але цього разу ми розмовляли про 
те, що багатостороннє співробітництво необхідно розвивати ще ширше,—  в принципі 
воно так і розвивається, і наслідки його розвитку —  від угорських «Ікарусів» до Схід- 
норловацьких металургійних заводів і знаменитого ВАЗу, на чиї «лади» черга в ба
гатьох країнах Європи шикується на кілька літ наперед. Я вам назвав підприємства, 
прогрес яких пов’язано з нафтохімією, міг би назвати чимало подібних ще, але —  
не заглиблюватимусь до питомої економіки, яку в наших країнах досліджують уваж
но й всебічно люди, які добре знаються на цьому.

Просто я радію з того, наскільки легко досягали зі мною відвертості у роз
мові про складні цінотворення в РЕВІ; про необхідність ще більшої узгодже
ності в торгівлі наших країн із Заходом та між собою; стежити за долею наших то
варів за рубежем; про переконливішу та оперативнішу рекламу... Перелічую кілька 
проблем, про які ми сперечалися особливо часто,—  навіть не класифікую їх щодо 
важливості; просто радію, як водночас з економічною інтеграцією поглиблюється 
інтеграція моральна. Сосхаломбатта виросла в чистім полі —  це справді так; але 
зросла й людина, гідна сучасного виробництва. Виросло багато нових людей —  і Ро
бітники, і Селяни, і Вчені, і Міністри; це незбагненно для шептунчиків, що скачуть 
по лампах і транзисторах мого «Відеотону». Власне, в Угорщині завжди —  і перед 
війною —  виробляли продукцію світового класу: лампочки «Тунгсрам», електропоїзди, 
дизелі. Гірше було з провінційністю мислення, самотністю, безвихіддю, від яких ніде 
було подітися.

Якось ми довго розмовляли з відомим будапештським поетом Габором Гараї 
про те, що й націоналізм долається в нашій співдружності надзвичайно ус
пішно. Розумними людьми —  насамперед. Зразу по війні його ще було доволі у 
психології мас —  немов щит від Європи, зміненої до невпізнання, спосіб вря
туватися в незвичному світі. Хоч треба сказати, що старий і мудрий гуманіст
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Альберт Швейцер означив у двадцятому сторіччі націоналізм з вистражданою і таки 
справедливою категоричністю: «Щ о таке націоналізм? Неблагородний і доведений 
до абсурду патріотизм, який перебуває в такому ж стосунку до благородного і здо
рового почуття любові до вітчизни, як настирлива ідея, що оволоділа ідіотом,—  до 
нормальних людських переконань». А  як же націоналізм підбурювали в мадярах: 
чим завгодно —  навіть спортом! Націоналізм оживлювали в свідомості, він муркотів 
чужими голосами в радіоприймачах, криваво лютував у дні контрреволюції 1956 ро
ку —  і програв. Програв, бо непросто, але певно, крізь століття забобонів та підбу
рювань проростала, проросла, утвердилась традиція народної взаємоповаги —  а в 
XX  сторіччі —  вже Будапештської комуни 1919 року; високі слова й точний смисл 
«Інтернаціоналу» день до дня ставали все масовіше зрозумілими.

...Не раз я ловив себе на бажанні, просто-таки рефлекторному, спростити про
цеси, що відбуваються в житті соціалістичних країн,—  як же просто й мило уявити 
собі весь суспільний розвиток, наче святкову демонстрацію на проспекті. Але 
насправді все не так к а р т и н н о в і д  того ще цінніші перетворення, що переконливо 
відбулися в житті Угорщини, бо вони вистраждались, виболіли, проросли природно 
і природно ж стали невід’ємними від людських душ.

Щ е одна показова подробиця: в багатьох зовнішньоторговельних установах
Угорщини мені розповідали, як до них унадилися китайці. Сині чоловічки із значками 
на кителях неодмінно ходили групками і групками ж декларували свою готовність 
купити в Угорщині щось таке, що дуже хоче купити і Радянський Союз. Вони навіть 
переплатили б —  тільки б Сою з образився на угорців (коли можливе таке форму
лювання в поважних міжнародних справах). Я ж вам казав: вороги сприймають нас 
як частини одного цілого і —  чи наївно, чи то підступно —  діють проти всіх зразу. 
Надто ж гарно вони засвоїли, що нас не можна перемогти, якщо не вдасться нас 
поділити. Суверенітет Угорщини гарантовано саме її співдружністю; а була ж вона 
кволою, роздертою на клапті, духовно й територіально, слухняною країною в центрі 
Європи; як хотіли б недоброзичливці, щоб вона знову стала слухняною, галантно 
ввічливою з кожним, хто бажав тут напитись вина чи почистити чоботи. Принаймні 
на це сподівалися надзвичайно, а найтвердіші лоби, по-моєму, сподіваються досі.

—  Звісно, сподіваються,—  каже Ш імон Пал.—  Щ е й як! Бачу ностальгічні очі, 
спрямовані нам у спину. «Ностальгічні», можливо, і не те слово, але я просто-таки 
фізично відчуваю чужу тугу за моєю батьківщиною. Адже моя доля і ще мільйони 
угорських доль геть перекреслили кілька тисяч життєвих планів, які не зичили нам 
нічогісінько доброго. За колишніх порядків був би я щонайбільше священиком,—  
провадить далі Ш імон Пал.—  Це я не до того, що родина в мене була дуже релігій
ною чи ще щось. Просто священицький амвон був верхом суспільної кар’єри, на 
яку міг розраховувати син простого робітника, такий, як я. Те, що я став міністром,—  
нині звичайна справа, але навіть у її звичайності —  наслідок багатьох змін, які відбу
лися в житті народу. Нині відповідальним працівникам, і письменникам, і журна
лістам невпинно повторюють: «Не відривайтесь від мас, вивчайте життя робітників...». 
А  знаєте, як я в дитинстві вивчав робітниче життя? Скільки пам’ятаю себе малим —  
крутився в батька під ногами в цеху, носив з дому обіди, ні дитячого садка для 
мене, ані робітничої їдальні для батька не було ж...»

Міністр важкої промисловості Угорської Народної Республіки Ш імон Пал при
ймає мене в темнуватому від дубових панелей і опущених штор кабінеті, серед книг, 
між якими чимало з російськими написами на корінцях. Помітивши мій погляд, госпо
дар кабінету озирається і показує на одну з полиць: «Он там є навіть книги, за 
якими я сам учився,—  кілька моїх московських посібників. З 1955 до 1959 року закін
чував аспірантуру й захищав дисертацію там; це як друга батьківщина для м ене—  
Москва.

Шімон Пал робить паузу і похитує головою:
—  Друга батьківщина... Гарна формула. І смисл у неї чудовий —  вітчизна душі
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моєї і розуму; точніше, та земля, де розум та душа мої формувалися і міцніли. Але 
найперша, єдина вітчизна теж завжди пульсує в мені, наче єдине серце. Коли 
1956 року в Угорщині заворушилась була контрреволюція, я пішов у наше москов
ське посольство до військового аташе —  навіть дату пам’ятаю точно, 24 жовтня, й 
сказав, що хоч зараз готовий до повернення, щоб збройно боротися за народну 
владу, за соціалізм. Аташе похитав головою, велів іти до гуртожитку, де я жив, а 
назавтра подзвонити йому. Я подзвонив. «Ти заспокоївся? —  спитав аташе. —  Тебе хто 
надіслав до Москви? Народна влада. От і вчись, захищай її. А від тебе з гвинтівкою 
користі менше. В нас влада надійна —  це не дев’ятнадцятий рік'...». Не забувайте, що 
Угорщина засвоїла уроки дев’ятнадцятого року міцно —  вішателі Хорті й Салаші теж 
не змогли випалити з нас дух Будапештської комуни. І —  що важливо —  народ чу
дово зрозумів, звідки свобода в нас і звідки неволя. Ми дуже подорослішали за 
кілька десятків років. Ми звикли до нової своєї гідності: підкресліть це слово і на
пишіть його в розрядку: Г І Д Н І С Т Ь .  Ось тут, уздовж Дунаю, поряд з міністер
ством, де ми з вами бесідуємо, пролягав променадний бульвар, і простих людей 
туди не пускали ще недавно, в сорокових; тут проїжджав адмірал Хорті на білому 
коні, змахував долонькою в білій рукавичці, і дами салютували йому білими пара
сольками. А  я, син угорського робітника, не мав права ходити деякими вулицями 
угорської столиці —  навіть на обурення права не мав,—  усе було регламентовано аж 
до покарання за мій можливий непослух. Коли 1956 року вбивці верещали, що ко
муністів належить перевішати на ліхтарях, вони зовсім не були оригінальними —  вони 
продовжували власну лінію, започатковану розстрілами народних повстань початку 
століття. Історична пам’ять, історичний досвід живуть і в нас, і в них. Нас вже не 
можна придушити й розстріляти; надто ми сильні. Духовно сильні. А нафта, яка при
йшла з Союзу, машини ваші, допомога в підготовці фахівців вросли в нас частиною 
не просто економічної —  духовної сили. Про це мені казати легше —  я з радян
ською нафтою працюю мало не все доросле життя і знаю. Розумієте, можна радити 
народові, можна агітувати народ, але —  неможливо зробити так, щоб люди масово, 
з доброї волі, приймали рішення, які їм не до душі. Ми ділами, рішеннями —  дуже 
точно означилися в сучасності. А  малі народи ж дуже залежні від кола друзів своїх —  
так було завжди; ми нечисленний народ, і нам легко, нам надійно поруч з вами; це 
чесне життя...

ІНімон Пал був директором нафтопереробного комбінату в Сосхаломбатті протя
гом одинадцяти років і двох місяців. Починав він своє директорство з отого куку
рудзяного поля, на якому зводився комбінат. Прийшов на будову просто з лабора
торій московського науково-дослідного інституту нафти й газу, полишивши академіч
ну кар’єру й почавши шлях організатора виробництва.

—  Коли мене призначили, на всю Сосхаломбатту було сорок працівників, а я 
став сорок першим. Найперші набори робітників контролював сам і перших триста 
знав на обличчя й ім ’я,—  зітхнувши, каже міністр важкої промисловості Ш імон Пал, 
якому відтоді не завжди вдається запам’ятати всі імена людей, з якими працює. 
Сосхаломбатта в ньому —  як школа власного формування, школа, з якої починалося 
велике і красиве життя.

Ми до цього звикли; Угорщина також звикла —  але перші директори з робітни
ків, і перші міністри з робітників, і перші нові робітники на нових заводах —  цього 
ще потрібно було навчитися. Навчилися. Ш імон Пал розповідає мені, як Сосхалом
батту розмінували та будували за типовими радянськими кресленнями —  подібні під
приємства розгорталися в болгарському Бургасі, радянському Новополоцьку, 
польському Плоцьку, словацькій Братіславі —  одразу ж почували себе причетними 
до такої важливої і справедливої спільності. Зростали спільно...

Шімон Пал твердить, що це випадок зробив директором і міністром саме його,—  
стільки ж людей розкрилося в спільній праці для спільного майбуття! Належним чи
ном оцінивши керівницьку скромність,—  репутація в міністра важкої промисловості

7. ♦ Всесвіт» № 12.
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дуже висока,—  я згоден з ним у тому, що величезне соціалістичне підприємство —  всі 
нафтопереробні заводи Сосхаломбатти —  справді стали школою нового мислення, а 
не лише новітнього виробництва. Шімон Пал називає мені дипломатів та працівників 
Держплану, які починали на будові разом з ним. Сосхаломбатта —  школа формування 
особистостей. З деякою відносністю, але її роль у вихованні угорської молоді була 
такою самою, як у нас —  роль Дніпрогесу чи Магнітки. Просто, коли ми будували 
перші свої Турксиби —  нікого не було поряд як реальної і допоміжної сили. Ми все 
у соціалізмі починали найпершими —  і першими його збудували. Коли я розмовляв 
з Ш імоном Палом про статок, то подумав, що товариш Цюрупа, нарком продоволь
ства в ленінському уряді революційної Росії, непритомнів від голоду, а в пореволю- 
ційному нафтовому Баку, майже не було письменних робітників. Тому, що ми подо
лали таку гігантську путь, Сосхаломбатті легше йшлося...

Згадую дві бетонні долоні сосхаломбаттського Пам'ятника дружби та язик вічного 
полум'я, що їх облизує. Колись прийшли сюди місцеві селяни і стали першими ро
бітниками—  тепер Сосхаломбатта вже й будапештців перебірливо приймає —  з наф
тохімією пов’язано чимало найінтелігентніших професій завтрашньої Угорщини 
Твердість бетонних долонь пам’ятника —  від сили, а не від мозолів, які поети оспі
вують за зворушливою інерцією, вважаючи, що пишуть про робітничий клас. Біль* 
шість людей в Сосхаломбатті працює в чистих цехах чи за столами —  в акуратних 
синіх, білих та коричневих халатах, користуються особистими дезодорантами і в обід
ню перерву читають книжки. А  знаєте, яке місце займає хімічна промисловість —  
переважно нафтохімія —  в житті Угорщини? Так ось —  1975 року за п’ятнадцять днів 
випускалась продукційна норма всього 1950 року, а це, як зауважив міністр Шімон 
Пал, етап уже давно перейдений. Рік тому майже шоста частина прибутку, одержа
ного країною від усієї промисловості, пов’язана була з хімією і нафтою. Це я все 
про те саме —  про нафтопровід, роль якого в тому, як люди вчаться, працюють, жи
вуть, і в тому, як вони житимуть завтра й післязавтра,—  величезна!..

Стоп.

Урочистому спілкуванню в кабінеті з панелями із темного дерева настав кінець, 
бо в міністра досить справ, багато важливіших за спогади про часи, коли він був ди
ректором Сосхаломбатти, що будувалась. Нафтопереробний комбінат виглядає зараз, 
наче він був завжди. І Ш імон Пал здається таким, мовби його з дитинства готували 
до урядової роботи, а не доручали носити обіди батькові до цеху. Це —  поновлення 
історичної та моральної справедливості; добре знаю, що така справедливість не всім 
до душі, —  збрикувались проти неї і в дев’ятнадцятому, і в тридцятих, і п’ятдесят 
шостому —  називаю роки контрреволюції,—  виють проти неї на сотнях радіохвиль. 
Але справедливість її, історична, класова логіка —  неподоланна, і це чудово! Знаєте, 
на мою думку, кожній нормальній людині повинно бути приємно, коли робітникам 
живеться розумніше й легше, люди праці виходять у міністри, а країна розвиває су
часне виробництво; втім —  у мені теж, напевно, промовляє логіка суто класова, і я 
не можу через неї домислитись до тих насолод, які обіцяно непроханими радіохвиля
ми замість всього вищезгаданого. ІЦоранку зустрічаю в готельному ресторані ті
рольського туриста в коротких замшевих штанцях; турист, як годиться, п’є пиво, й 
очі в нього такі, наче дивиться він на знайомий краєвид і не може його впізнати. 
Пригадуєте історію про Ріпа ван Вінкля?

Я теж сиджу за скляною вітриною «Асторії», гортаю сторінки в нотатнику і ду
маю, що догодити всім неможливо й нізащо не слід догоджати всім. Існує Угорщина—  
багата, розумна і справедлива країна в центрі Європи. Є на світі безліч інших країн 
і людей, частині з яких Угорщина не подобається. Радянський Сою з також не подо
бається, і це, зрештою, природно, як природно і те, що ніколи ще тутешнє життя не 
було таким надійним і певним. Коли б я сказав це своєму «Відеотону», він би, напев
но, вкусив мене. Але не тільки несвідомий приймач завинив у тому, що в моєму го
тельному номері блукають, мов привиди чи протяги, химерні голоси, яким наказано
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переконати мене в тому, що життя, яке вирує навкруг, нецікаве. Турист у замшевих 
штанцях, який п’є пиво за сусіднім столиком, чимсь дуже розстроївся. Туристові не 
поталанило. Але вчора я був на Сосхаломбатті і знаю, наскільки цікаве, перспективне 
й людяне це життя в кожному із своїх проявів. Життя так складається, що ніколи 
не буває легко всім зразу. Я знаю, кому в сьогоднішній Угорщині жити легко і гар
но, й мені самому від того стає радісніше.

АВТОРСЬКИЙ ВІДСТУП (15)

Все це було красиво, як у ф ільмах київської кіностудії. І  жінки були 
граціозні, і чоловіки були мужні, і костюми були яскраві — в лижників з  
плаката, — й одяг і обличчя були прекрасними, а , судячи з  плакатного тек- 
сту, душ а й думки в лижника мали бути щ е прекраснішими.

Н авколо мене готельним вестибюлем рухались орди надзвичайно коло
ритних осіб, що могли довести простого смертного до комплексу неповно
цінності, до світової скорботи і до баж ання складати вірш і про невдале 
ж иття. С права в тому, щ о Високі Татри приймали в себе черговий етап ро- 
зиграш у К убка світу з  лижного спорту і в готелі «Ф ІС »  (це скорочена н азва  
М іж народної федерації лиж ників) зібралась еліта керівників та  спортсме
нів. К ож ен мешканець «Ф ІС » , крім власної лю бові до лижного спорту, в ід 
чував щ е палку любов до себе — переваж но з  боку фірм, що випускають 
спортивне спорядження;  фірми направо й наліво дарували костюми свого  
виробництва, вбачаючи в цьому гарну рекламу. М ешканці « Ф ІС » носили ко
стюми конкуруючих фірм, не дуж е переймаючись,— у багатьох  були поваж ні 
клопоти. Щойно приїхало десять лижників з  Ф Р Н , і срібноголовий квартир
мейстер їхній з  виправкою  відставного офіцера ш укав готельне начальство. 
Спортсмени, підлеглі квартирмейстерові, не баж али  жити в наданих їм  но
мерах. Вони хотіли ж ити в інших номерах.

— От радянські лижники виграіЬть усі гонки,— пробуркотів мені ди
ректор готелю ,— а  ніколи не вередують. Західн і німці нічого не виграю ть, а  
гонору — хоч позичай в них...

Д иректор «Ф ІС »  Здено Банко — стрункий і красивий; спортивне минуле 
подарувало йому струнку фігуру і дружину-лижницю із С вердловська, з  
якою Банко познайомився на зм аганнях 1962 року. З а р а з  директор готелю  
сидить на дзиглику біля стойки бару, розташ ованого взд овж  стіни вестибю
ля, і час по час по-диригентському зм ахує руками  — це він вітається з  усі
ма, бо з  усім а знайомий особисто. Номер, що його зай м ає родина самого  
Здено Банко у підпорядкованому йому готелі, обвішаний необрамленими  
картинами. Ц е син директора малю є все, що завгодно ; крім гір. Гори йому 
набридли,, гір у нього понад норму — син директора хоче малю вати море й 
пальми, зовсім  не схож і на сосни, які обступили готелі в  районі Високих 
Татр  — а ж  від міськради з  прилеглими до неї старими готеликами «О рбісу» 
в районі Ш тробске Плесо. Син директора малю є симпатичне помаранчове 
сонце і зелену траву, яка подобається йому більш е за  сніг. Втім, у дирек
тора в кімнаті стоять вузенькі синові лиж і з  пластика й висить спортивний 
костюм. Хлопця немає вд ом а  — він у школі, до канікул далеко ще... Здено  
Банко розповідає мені, як в часи Словацького національного повстання він 
був зв 'язкови м  у партизанів,— бідний хлопчик з  села, як р аз у теперішньому  
віці власного свого сина. Х іба щ о Банко-старш ий нічого на той час не бачив
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у ж итті, крім високих татранських сосон, м іж  якими вм ів знайти найпота- 
ємнішу стежку. А м алю вати було ніколи — та  й нічим — принаймні було не 
до пальм, коли дивізія СС, переведена із  сусідньої П ольщ і, піш ла в 
атаку  на партизанські бази, — чорні мундири на білому сніжному схилі. 
Чорні мундири і ж овті вогники при автом атних дулах. З  біль
шості тутешніх старих сосон корабельних щ огл зробити не вдасться — їх  
небезпечно пиляти, ці сосни, бо полотно електропилки м ож е розірватися й 
поранити лісоруба. К улі та осколки повростали в товщ у стовбурів — зал ізо  
в дереві — автогеном такі дерева зр ізати  б .

Коли звільняли цей район і тут, не слабнучи з  осені 1944 року, вирува
ли бої, словацькі горяни зап ам ’ятали чимало радянських імен. Мені розпо
відали про командира партизанської бригади волю слов’ян !» Євгена 
Волинського; про партизанів В. А хмадулліна, Л . Л еонова  — на пам ’ятниках 
біля братніх могил перемішано імена представників багатьох радянських  
націй — вони падали в цей сніг, створений для лижників і тури
стів. Сніг танув, просякнутий кров’ю ; стовпчики, якими позначено братні по
ховання, стоять при кожній дорозі, куди б ти пішов.

— Тут буваю ть радянські люди,— к аж е мені Банко .— Ш кода, що мало  
їх  відпочиває в нас. Якось довелося познайомитися з  Іваном  Миколайовичем  
Ф еданом із Х аркова, виявляється, було його поранено біля тутешнього пе
ревалу. Татри визволяла й 18 Армія, та  сам а, де служив Леонід Ілліч 
Бреж нєв. Ніколи щ е в історії наш ого народу не було, щ об люди, які при
йшли з  іншої країни, так самовіддано йшли на бій і гинули за  нас. Тепер 
ж иття тут зовсім  інше — навіть у сосон рани позагоювались, пішли у гли- 
бинь, під кору. П риїздять багаті туристи з  А встрії, Ф Р Н  — ходять, роздив
ляються схили; а  я, як побачу туриста З В ІД Т И ,— згадую  себе, втуленого в 
сосну, а  стовбуром живиця тече, поранено стовбур, — і чорні мундири на 
сніжному схилі, ж овті вогники бгля автом атних дул...

Були тут санаторії для багати х туберкульозників; після війни тубер
кульозників стало зовсім  небагато  — санаторії в основному перебудували  
для лікування хворих на бронхіальну астму. Чимало готелів для гірсько
лижників та для багати х туристів з  усього світу. Колишній партизанський  
розвідник дивиться у бік військового обеліску, перелічує мені напам ’ять 
імена, написані на ньому,— радянські і словацькі. Зеленим обеліском вро
стає в небо сосна, яку не м ож на спиляти електропилкою, бо сосну поранено 
й осколки й досі у ній.

Р О ЗД ІЛ  О Д И Н А Д Ц Я Т И Й

слова
(мре Добозі був у Радянському Сою зі разів сорок —  але не знає російської 

мови настільки; щоб упевнено розмовляти нею; він розмовляє по-угорському, але 
російські слова вряди-годи з ’являються в мові голови Спілки угорських пись
менників —  надто багато вже пов'язано в Добозі з нашою країною, імре До
бозі —  член ЦК; він раптом переходить з обговорення літературних проблем до спога
дів про недавній пленум ЦК УСРП і зводить вказівний палець вертикально вгору, 
збираючись повідомити про щось важливе.

—  На останньому пленумі нашого ЦК, —  каже Добозі, —  товариш Кадар знена
цька вдивився в зал і викликає двох людей на прізвища: «Давно ви,—  каже,—  на пле
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нумах буваєте, а більше року вже не висловлювались,—  прошу сюди, до трибуни...» 
Потрібно, щоб ми висловлювались на найгостріших обговореннях. Навіть на тих, 
які ще назрівають. Розумієте, як це важливо? Наше суспільство зобов’язане не уника
ти найгостріших дискусій і проводити їх до того, як вороги за кордоном збагнуть 
наші проблеми, перебрешуть їх і з радіопомиями нам на голови ж виллють, І треба 
йти вглиб — • спробуйте і нафту, про яку хочете написати, зачепити в різних аспектах, 
гаразд? —  І замислений Добозі торкнув розчепіреними пальцями власну потилицю. 
Наші очі зустрілися.—- Голова болить,— сказав Добозі.—  Просто болить голова: хто 
це вигадав, що писати легко і що муза на шнурочку спускає нам натхнення зі стелі. 
Голова болить...

Голова в нього боліла й тоді, наприкінці сорок четвертого, коли чотирнадцять 
офіцерів угорської армії відмовилися присягнути режимові Салаші й пішли назустріч 
червоноармійцям. їм стріляли у спини з нацистського кулемета —  головний біль при
йшов тоді до Добозі разом з твердим переконанням у тому, що необхідно вижи
ти, бо справжнє життя буде завтра. Під Секешфехерваром (Імре Добозі елегантно 
видихає складнюще ім’я міста) він уже стріляв по німцях, бо в Червоній Арм ії пові
рили всім угорським офіцерам, що прийшли з Добозі, повернули кожному зброю 
і послали в бій. Угорцям лишалися ще найважчі півроку війни.

...В розпал війни майбутньому голові Спілки угорських письменників було 
27 років; він працював у банку, був досить незалежним матеріально, і ко
ли його забрали до недобитої армії Хорті, не все ще чітко уявляв собі. Процес 
пізнання —  безмежний, і процес пізнання вітчизни й себе самого теж. Кілька мільйонів 
угорців шукали шляхи, на яких почне відроджуватися повоєнна Угорщина. Не всі були 
впевнені, що доживуть до миру, але всі хотіли дожити; не всі точно й чітко уявляла 
собі коло нових своїх знайомств та обличчя нових знайомих. Безумовно було, що в 
центрі Європи встановлюється нове життя і мало що тут лишиться таким, як було...
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—  Я втиснувся до ніші, вибитої в скелі крутого берега Буди; бій ішов страш
ний —  кожен сантиметр простору було прошито свинцем навиліт —  німецьким і на
шим,—  каже Добозі.—  Раптом хтось поторкав мене автоматним дулом у спину, і я 
почув запитання, яке вже міг перекласти з російської: «Гей, хто ти?». І треба ж було 
такому трапитися, щоб дулом у спину торкав мене Борис Миколайович Полевой, лю
дина, що стала відтоді другом на все життя. Так я познайомився з першим радян
ським письменником; відвів його до штабу повз палаючі нафтозбірники —  так я по
знайомився з першою нафтою в житті; в штабі побачив, як генерал кинувся обійма
ти Полевого,—  і так почав я пізнавати новий тип інтелігента, здатного не тільки бур
котіти і впадати в патріотичну замисленість, але й знищувати ворогів у відкрито
му бою. Щ одня доводилось дізнаватися багато про що...

В Добозі вже було кілька інфарктів —  пізнання не лише нескінченне, але й неспо
кійне. Він дуже розумна людина, дуже натомлена людина, дуже переконана людина, 
тому що вистраждав кожен свій крок і кожну декларацію. В Спілці письменників —  і 
не лише в ній —  бачив я, як вірять Імре Добозі, блискучому прозаїку (військова те
м а —  військова доля —  пише про те, що пережив; але гарно пише), членові ЦК, лю
дині, не схильній до спрощень ні власного шляху, ані шляху свого народу. Добозі 
прихильник такого погляду, що історія дуже логічна, і коли ми з ним розбалакалися 
про нафту, про мораль, що дозволяє будувати нафтопровід, наче руку друзям про
стягати, він сказав мені істину очевидну, але сформульовану точно:

—  Є ще в країні й такі, хто хотів би жити інакше,—  хто вміє інакше жити і, зреш
тою, жив інакше. Вони, ці люди, ця сила —  скомпрометовані самим ходом суспільного 
розвитку. Дуже спрощено можна сказати, що за соціалізму живеться краще, аніж 
за капіталізму жилося, і —  мільйон доказів тому.

Далі я процитую два місця зі статті Добозі, надрукованої в травні 1979 року. 
Стаття офіційна, сухувата у викладі —  але послухайте, як пояснює чимало що в 
житті Угорщини один з її провідних інтелігентів, керівник письменницької Спілки, 
есеїст і прозаїк із світовим ім’ям. Отже, Імре Добозі підсумовує: «...буржуазія, зем- 
п*5ласники, офіцери, міщани маніпулювали тезою про «модифікацію минулого» в 
коаїні. Молода партія угорських комуністів, прийнявши на озброєння досвід Великого 
Жовтня, одразу ж відкинула цю тезу. Не «модифікація» підвалин старого світу, а 
класова боротьба... Я часто запитую себе: з яких джерел перейняв наш народ силу, 
щоб після білого терору, після страшної хортістської ночі, що протривала чверть 
століття, з такою силою, неймовірною енергією взятися за будівництво нового жит
тя, коли 1945 року частини Радянської Арм ії визволили Угорщину? Щ о допомогло 
нашим людям зрозуміти необхідність історичних перетворень на шляху соціалізму? 
Звичайно, насамперед, вирішальну роль тут відіграло саме визволення країни від 
фашистського ярма, безприкладний подвиг радянського народу у Великій Вітчизня
ній війні, принесені ним у боротьбі з коричневою чумою жертви. Разом з тим вели
чезне значення мали тут наші революційні традиції, приклад батьків і старших бра
тів, які йшли у першотравневих колонах вулицями Будапешта навесні дев’ятнадцятого 
року, відчуваючи радість за Угорську Народну Республіку, готові віддати за неї най
дорожче —  життя».

Я вже казав і скажу щ е — історія великих народів безперервна; а угорці —  вели
кий народ. Уміння неметушливо знайти визначальну лінію власної історії позбавляє 
від несподіванок у наступному її коментуванні. Тут має значення ще одне: відчуття не 
лише означеності світу свого народу, але й причетності його до долі інших націй 
і відповідальності за ті долі. Нафтопровід нафтопроводом, але світ ізшито в одне 
ціле не лише трубами,—  є велика поєднаність ідеєю, яка пояснює все інше. Це ж не 
можна забувати нізащо, а то можна розтягти по сторінках і розділах: туди нафту, 
сюди пам’ять, а туди —  охорону природи.

—  Розумієте, —  похитав головою Добозі, знову приклавши руку до потилиці.—  
В історії народів є такі можливості, а є інші. От через дорогу від Спілки письменни
к ів—  китайське посольство; шлють вони нам, і не тільки нам, товсті альбоми, інфор
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маційні бюлетені, виставки: на кожному фото —  керівники Китаю з військовими ФРН, 
з американськими політиками-антирадянцями, з чілійськими генералами. Дехто в Китаї 
ладен «використовувати досвід» отих мандаринів, які ще в двадцяті й трид
цяті роки влаштовували провокації у вас на кордоні. Все за логікою —  історич
на логіка завжди класова; коли б у нас перемогли ті, хто у 1919 вішав комунарів на 
ліхтарях, —  з чілійцями і з китайцями в нас взаємини були б інші, «засновані на 
спільності мети і взаємному розумінні», як пишуть у дипломатичних протоколах. Іс
торія Угорщини зараз на дуже гарному, чесному витку; хоч і не завжди нам було 
просто й чесно —  але з кожним роком стає легше й легше. Пам’ятану як у минулій 
війні американські солдати могли не піти до бою, якщо недоодержували, приміром, 
порцію шоколаду. В нас інша війна, інший мир, інший світ...

Добозі наливає до чарок молдавський коньяк і киває на пляшку:
—  Теж з нафти?
—  Ні, з винограду,—  з повним знанням відповідаю йому і розказую про білого 

лелеку, який носив виноградні грона до оточеної фортеці й став за це геральдичним 
птахом.

—  Які красиві легенди бували в давнину, —  всміхається Добозі.—  Спокійно жи
лося людям, був час казочки про лелек складати. Античний інтелігент чував про сім- 
вісім країн, не більше, до того ж у найзагальніших описах. А  скільки зараз держав 
у О О Н ? Сто вісімдесят? Двісті? Слід мислити широко й не лише про себе самих: ваш 
урок, ми вже гарно його засвоїли. Ось ви про нафту пишете; а як ви гадаєте, коли б 
нафта була в нас, а у вас її не було, чи всі угорці так само щедро поставилися б до 
будівництва трубопроводу на ваш бік? Гадаю, що більшість зрозуміли б усе вірно, 
а ті, хто не зрозумів,—  сказали б відверто. Щ е один урок нового способу жит
тя—  люди навчилися висловлюватись без страху, це важливо! Стали ширше мислити, 
державніше.

—  Оце ми сидимо з вами і розмовляємо. Будуємо однотипні суспільства, але я 
прийшов на свою будову з країни капіталістичної, причому —  досить розвиненої. А  
ви вже народилися за соціалізму; навіть батьки ваші таких рекламно привабливих 
капіталістичних вітрин, як я замолоду, не бачили. Так, ми брати, ми поруч, але не 
слід спрощувати, забуваючи, що в нас із вами закладалась різна аксіоматика, різна 
система координат. Ми невіддільні в будівництві соціалізму, і тим більше повинні 
відверто спілкуватися, доходити суті. Ось ви хочете написати про підприємства, по
в’язані з нафтою; а знаєте, про що спитайте в робітників? Щ о таке міжнародна солі
дарність —  чи все вони розуміють і знають? Чи знають вони, де розташовані Анго
ла і Мозамбік? Чи готові люди пожертвувати бодай крихтами сьогоднішнього сво
го достатку, щоб незнайомим людям в іншій країні легше жилося? Це дуже важливі 
питання, тісно пов’язані з нафтопроводом, який вас цікавить. Он, по нитці «Адріати
ка» ми можемо докуповувати з Югославії арабську нафту. Час по час —  докуповує
мо, коли виникає дуже нагальна потреба. Чому ж до вашої нафти і до тієї таке 
різне ставлення? А  яке ставлення молоді до всього цього? Ні, коли копати, то копа
ти, —  письменники мають писати не про нафту, а про душу. Нафта закінчиться ко
пись —  душа лишається.

Добозі має рацію. Добозі має досвід. Він розповідав мені, як виступав нещодав
но з лекціями в Парижі; аудиторія була така, що все у житті вже бачила й чула,—  
і його слухала спокійно де байдужості. Аудиторія лиш одного разу недовірливо за- 
гула-таки і вже не могла стриматись до кінця. Це —  коли Добозі сказав, що селяни 
в Угорщині дістають державну пенсію. Слухачі не вірили; вони відмовлялися збагнути, 
що те, чого в їхній державі немає близько, може так успішно реалізуватися в іншій 
країні. Коли Добозі відповідав на запитання, слухачі засумнівалися й про нафту; са
ме черговий танкер, розпоротий гострими скелями Бретані, сочився чорною кров’ю; 
слухачі не вірили, що так ось просто, звичайно, по трубі в кілька тисяч кілометрів 
завдовжки може спокійненько текти нафта, необхідна іншому народові, і цій и й по
ставки можна погодити на роки наперед.



2 0 0 Віт а л ій  к о р о т и ч . обличчя друга

Навіть слова несли в собі енергію тієї нафти, що ставала аргументом у бесіді про 
нове життя.

...Навчилися розмовляти предметно, по-діловому. Вже ніхто не хизується —  мис
лимо спільно, бо вросло в нас точне відчуття пов'язаності з буттям усього людства, 
з долею всього світу соціалізму.

—  Ми стали від цього дорослішими й дужчими, —  каже Добозі. —  Але як же 
необхідно поважати і простежувати шлях, на якому сягнули ми духовної зрілості. 
Молоді повинні більше знати про міжвоєнну Угорщину, про її тодішній спосіб жит
тя, день сьогоднішній іноді затуляє їм образ батьківщини дідів, який належить об
трусити з душі, але не витрушувати з пам’яті. Всі ми продовжуємо історію, виводи
мо її на новий виток, і тут багато що поєдналося; на дереві нашої долі понаростали 
нові кільця, корені його ще більше пішли вглиб, а гілки ще дужче розгалузилися з 
спільнім саду... Даруйте, я прозаїк і офіційна особа, а заспівав, як гривастий поет- 
лірик на творчому вечорі...

(мре Добозі гладить потилицю долонею. Він втомився.

...В цьому розділі мені хочеться об ’єднати розмови з людьми, які в себе в краї
ні посідають однакове громадське становище. Далі я згадую про дещо, перемовлене 
з Андреем Плавкою, головою Спілки словацьких письменників, —  хочеться це зро
бити саме після бесід з Імре Добозі. Крім усього іншого, обидва керівники пись
менницьких організацій, люди не дуже молоді, вражали невтомністю у праці для 
інтернаціональної справи —  це теж вистраждане й продумане, бо що є прекрасні
шим за намагання робити так, аби народи повноцінніше почувалися саме в атмосфе
рі співробітництва й дружби. Не було ж такої атмосфери раніше; ні в центрі Європи 
взагалі, ані між мадярами та словаками зокрема. Багато що тут —  на крові: землі, 
які переходили з рук у руки, принижувані національні мови й культури, погроми і 
військові сутички зіштовхуваних народів.

—  Нафтопровід, яким ви цікавитесь, а головне —  мораль, з якою він виникнув, 
інтернаціоналізм, яким перетворено саму якість життя —  це перебудова не лише 
енергетичного балансу, це перебудова балансу взаємин між націями, —  каже Плав
ка. —  і в цьому найголовніше. Нафта —  як нафта, вона всюди чорна; але ви нам 
викладаєте науку міжнаціональних взаємин, які чорними бути не можуть. Ви нав
чаєте нас жити спільно й широко мислити; минуле йде на дно ріки часу —  чи легко 
ж розлучатися з ним? Я пишу —  вже закінчую —  п’єсу про моє село (ви проїдете 
повз нього дорогою до Татр). Село затоплено велетенським водосховищем, і на місці 
моєї хати гойдається синій поплавець-буй. Електростанція, збудована над штучним 
морем, надішле електрику і мадярам, і нам; а мою хату, мов спомин, позначено 
синім поплавцем на поверхні. Тут і моє особисте життя —  і метафора, що видалась 
мені достатньою для організації п ’єси... Ми все далі від націоналізму. В так зва
них малих націй, яким завше викручували руки й душі, націоналізм був іноді схожий 
до почуття самозахисту, —  але найчастіше він оживлювався, насаджувався, відрод
жувався, підштовхувався, як сила жорстока и зверхня, а головне —  самовбивча. Ко
ли б народи вміли вчитися масово, враховувати, продумувати всі уроки й всі помил
ки минулого, вони чимало б збагнули з історії власних воскресінь та смертей; назав
жди б затямили, напам’ять вивчили б. А  так —  зіштовхнуть тебе з усіма сусідами, 
стаєш беззахисний і маленький, можна з тобою творити все, що завгодно. Як при
блудне щеня в темній кімнаті, бігає націоналізм, стукотить кігтиками —  виростає у 
великого смердючого пса, якого нічим прогодувати. Потім цей пес тебе і зжере, як 
зжерли швейківські собацюги донощика Бретшнейдера... Наприкінці першої світової 
війни. Словаччина гинула —  на всю націю лишалося щось там 500— 600 інтелігентських 
родин. Зберігала свою орієнтацію на Схід словацька Матиця, наші просвітителі каза
ли про шлях до Росії, як єдину дорогу порятунку. Офіційні політики, войовничі за
гарбники лякали нас —  прийдуть, мовляв, росіяни —  й кінець вам. Але тут уже ожи
вала історична пам’ять народу —  звідусіль нас таки добре потоптували —  лише не з
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вашого боку Карпат. Уся історія народу вчить, що в націоналізмі ми не виживемо 
як сучасна нація; історія, пам’ять звернуті до вас, мов до надії. Народ продовжує 
власну історію, засвоюючи її уроки; якщо уявити собі неможливе —  що тоді, в со
рокових, ми не пішли б спільним з вами шляхом, —  однаково прийшли б до спілки 
з вами. Все одно! Це історична логіка народної долі, засвоєна і осягнута народом; 
спілкування наше завжди було інтенсивним —  зараз нафта прийшла через Карпати 
—  це чудово, але сто років тому наші прості лудильники каструль ходили до Росії 
й поверталися; вони також на своєму рівні —  були пропагандистами співробітництва 
й дружби. Народ зробив вибір. Під час війни словаки масово переходили на бік 
Червоної Армії: коли чехословацький корпус бився проти фашистів,—  це були не ли
ше такі герої, як генерал Свобода, капітан Янош чи Ян Налепка,—  це був вибір, 
зроблений масово. Он брешуть через кордон, нібито нас примусили, —  бре
шуть, як собаки! А  те, що 1968 року, коли контрреволюція звелася була тут на всі 
лапи, жоден кооператив (колгосп, по-вашому) у Словаччині не розпався —  жоден! —  
це брехуни замовчують! Так, я вірю в соціалізм, вірю в його норми взаємин 
між народами і людьми; жодна інша влада за всю нашу історію не могла карди
нально розв’язати головні проблеми суспільства—  крім Радянської влади, жодна ін
ша... Для мене основне не лише в тому, що я особисто вірив, —  народ повірив, ви 
ж бачите. Хоч —  не настроюйтесь на ідилію —  великі повороти викликають і великий 
опір тих, від кого відвертається життя. Та що вони можуть, наші спільні противники? 
Це ж так важливо, що і друзі, й вороги в наших народів спільні. Все нарівно. Це 
зветься —  спільна доля...

Андрей Плавка завершує роботу над п 'єсою в Будинку творчості у Будмеріце —  
старовинному замку за сорок кілометрів від Братіслави. Предків Плавки не допуска
ли й на подвір’я таких замків, бо його предки були бідні селяни. Замок стоїть на 
горі в старому парку —  Плавка пам’ятає, як 1961 року тут було влаштовано прийом 
на честь Леоніда Ілліча Брежнєва, і він, Плавка, сказав тост на прийомі. Голова Спіл
ки письменників звикнув до справ і проблем найвищого рівня —  він причетний до 
народної долі повсякчас, і в багатьох пунктах життя Плавки —  досить характерна й 
помітна частка цієї долі; слова Луговського про тридцять життів, які могли б увійти 
в таке життя, —  за його наповненістю, інтенсивністю —  цілком його стосується.

—  Різних я перебачив словаків, —  каже Андрей Плавка. —  Не тому, що старий, 
а тому, що я —  крихта від народного короваю. Хто лиш нас не клював за моєї па
м ’яті! Протягом дитинства мого, наприклад, мені взагалі було заборонено розмовля
ти словацькою мовою; палицею били по спині за рідну культуру —  так і вбили її в 
мене —  від зворотного. Розумію, вас нафта цікавить, але ж завше пам’ятайте, що 
господарча політика —  лише частина загальнонаціональної; нам ніхто зроду нічого 
не давав —  тільки забирали в нас. Люди йшли на еміграцію —  нація вимирала і роз
бігалась —  он брат мій виїхав на шахти до Бельгії та й пропав там. Навіть коли з 
1919 року в деяких гімназіях дозволили розмовляти по-словацькому, легше жити не 
стало —  спільної мови з правителями народ однаково не знаходив. Знаєте, що дає 
віру в батьківщину? Можливість реалізувати себе вдома; знання, що на землі пред
ків твоїх теж можна бути людиною! Ми відчули на собі всі варіанти гноблення і всі 
пошуки виходу з нього. Причому —  за життя мого нами крутили і сяк і так, маса- 
риківська буржуазна республіка початку сторіччя, мюнхенська зрада і розпад Чехо- 
словаччини, фашистсько-клерикальна диктатура Тісо... Історія вчила нас, і ми таки 
твердо засвоїли, звідки не доводиться чекати добра. Ви знаєте, що наші хлопці, мо- 
білізовані до фашистського війська, ледве потрапляли до СРСР —  тікали до парти
занів; їх же ніхто особливо не агітував —  самі розуміли, самі йшли —  осмислений 
історичний досвід. У Словаччині піднялось Національне повстання; те, що і я, і дру
жина моя Анна були з повсталими від першого до останнього дня, —  урок душі, рі
шення, прийняте самостійно і твердо. Я ж вам кажу —  ми крихти з народного ко
роваю...
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Парком старого Будмеріцького замку ходять письменники, які з ’їхалися сюди по
працювати, а вночі блукають духи колишніх господарів, ображені таким демократич
ним товариством Щ ороку в Словаччині видається понад дві з половиною тисячі кни
жок і третина з них —  художня література; працює шістнадцять театрів (перед вій
ною було два). В коридорах замку похитуються на протягах обернені на пил голоси 
тих, кому належали колись ці стіни, ці дерева —  голосів уже не чути. В парку риють 
траншею —  підтягають до замку відгалуження магістралі, якою ще одна порція ра
дянського природного газу піде у Будмеріце.

—  Слова,—  повільно вимовляє Андрей Плавка гамлетівську репліку. —  Слова, 
слова, слова... А  все ж таки, перш ніж прийшла нафта, ми повірили словам, мовленим 
з вашої країни; нам стільки років було тепло від вашого сусідства, від надії на вас, 
що нафта, прийшовши з Союзу, пролилась до вже палаючої топки...

З АРМІЙСЬКИХ НОТАТНИКІВ 
СЕМЕНА ГУДЗЕНКА

16 ЛЮТОГО

Через Дунай човном переправилися до Буди. Щ е горять, вибухаючи, будинки в 
Пешті й Буді. Дунай каламутний і стрімкий, криги немає, брили громадяться лише на 
правому березі. Урвища кам’янистих гір. Стародавня цитадель —  піднімаємося туди, 
важко дихаючи, провалюючись у сніг, повз червоні полотнища парашутів і розбиті 
літаки... Сходимо до підвалу —  рідка грязюка, покинута зброя. Ночуємо в Буді. По
ром не прийшов за нами. Заходжу до квартири, беру книгу Петефі. Всі здивовані. 
Ранком несу її під пахвою. Мадяри озираються. Здивовані. Вночі заходимо до квар
тири. Старий щось пояснює: пролетар, комуніст. І потім співає «Інтернаціонал» по- 
мадярському.
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25 лютого
Сьогодні в Будапешті день зовсім травневий. Ніхто з нас не знав, що готується 

демонстрація. І раптом —  оркестр, колони з червоними прапорами і портретами 
вождів. Дівчата, оперезані триколірними стрічками, —  зелена, біла, червона. Крики 
«Хай живе мир!», «Смерть Салаші!», і все це триразово, якось не по-російському. З 
колоною йду через усе місто. Рухаються тисячі робітників та інтелігенції, організо
ваних компартією. Всі йдуть до спортпалацу, де має відбутися мітинг. На тротуарах 
натовпи...

Уранці 8 квітня у Братіславі
Б р а т  і с л а в  а. Дивно. Затоплене сонцем місто. Нагадує курорти Криму. Гори і 

гори.
Дунай чудовий —  набережна, гуляють. Біля театру пам’ятник Гвєздославу —  

поетові-класику... Рінгштрессе —  парламент, опера, міський театр... Барикади. До 
центру звідси 10 хвилин ходу. Тут-таки гармата на прямій наводці. Дунай стрімкий і 
сірий. Зараз, навесні, він якогось сталевого кольору, як німецьке шкіряне пальто...

Бабусі 94 роки. Вона старезна. Але йти з кухні не хоче: «Я приготую перший 
обід для російських солдатів».

РОЗДІЛ ДВАНАДЦЯТИЙ

МІСТ
Задунайська веселка формувалася в мене перед очима. Вона вигиналась високо 

в небі, і не можна було визначити зразу, в австрійській чи в словацькій землі за
якорено її опори. Я намагався пройти поглядом попід семибарвним арочним мостом 
веселки; існує прикмета, що до людини, яка проходить під ним, прийде немилосерд
ний і необхідний дар гострої пам’яті...

Щ о запам’яталося землі цій, Словаччині? Які уроки із засвоєних нею були справ
ді необхідними їй? Щ о саме —  з величезного досвіду —  обирає народна пам’ять і 
кожна з людських пам’ятей, щоб зберегти в собі?

О бов’язок пам’яті існує в безсмертній свідомості Братіслави, не кам’яніючи. Мені 
дуже важливо було обирати з безконечності мозаїк древнього міста саме ті іскри
ни смальти, в котрих відбито обличчя й життя людей, які приходили сюди «звідти», 
з-за Карпат, з того боку, що споконвіку звався тут Росією, а згодом став називатися 
Радянський Союз. Власне, в цьому був сенс усієї книги і повернення по сліду, по
вернення по пам’яті, повернення до витоків —  дотик до ситуацій і до життів, яким 
визначено взаємини наші з прадавен до сьогодні, до сучасності, в якій формуються 
нові долі цілих країн та народів, що визріли на полях, засіяних у роки ситі й голод
ні, мирні та воєнні, —  скільки ж тих літ перебуло в долях наших!

Бували тут кельти, германці й навіть турки. Тут, під Братіславою, в старовинній 
фортеці Девін жили легендарні Кирило й Мефодій; слов’янські поселення були тут 
невідомо з яких часів —  археологи класифікують часи, перекопуючи руїни, нагро
маджені на цій землі загарбниками, що, всупереч усім Кирилам та Мефодіям, при
носили сюди не абетку, а смерть. Так і поділялось воно в історії народу та в історії 
міста —  старий, з попелу, смертний шар чергувався з білим —  кольором надії та 
воскресіння. Нині біля Девіна, де зливаються Морава з Дунаєм, ходять прикордонни
ки —  а на іншім березі Австрія, на іншому березі чужі верби й чужа трава на за
кордонних заплавних луках.

Покручений стовбур дерева з гілками, простягнутими в бік хмар, пливе М ора
вою, не відаючи, до якого берега приб’ється. Прикордонник про всяк випадок уваж
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но стежить за стовбуром. Я подумав, що жили тут і в кам’яному, і в бронзовому, і в 
залізному віках,—  від четвертого тисячоліття до нашої ери. Живуть і в атомному. 
Тутешні стіни руйнувались, перебудовувались; на початку минулого сторіччя форте
цю капітально розваляло Наполеонове військо —  як більшість загарбників, францу
зи не думали тоді ні про поразку, ні про полон.

А коли армії трьох монархій розгромили Наполеона під Лейпцігом, до Братісла- 
ви привели полонених французів. Ян Коллар згадує, як вони плакали, як просили 
хліба й води. Монархи-переможці зібралися на Віденський конгрес, і багатьом з 
них весело було з ’їздити до сусідньої Братіслави. Трамвай між Віднем і Братіславою 
піде ще через століття (а в тридцятих роках XX  віку трамвайний рейс між містами 
триватиме півтори години); монархи ж приїздили в каретах, а російський цар Олек
сандр їздив містом на дрожці й сам тримав віжки. Запам’ятали навіть, що цар був 
рудий. Розповідають про старі пороми й броди; дуже популярний у Словаччині жур
наліст Владімір Жабкай водить мене вздовж австрійського кордону біля руїн Д е
вонської фортеці —  ми роздивляємось дерево, що пливе Дунаєм, і говоримо про те, 
як упав Наполеон, а Братіслава вижила знову; під час Віденського конгресу 1815 ро
ку трапилися великодні канікули, і монархи спостерігали в Братіславі дунайську по
вінь. Д ев’ятнадцяте сторіччя було ще таким юним! Пушкін в ліцеї; щойно народився 
Шевченко; цілих десять років і кілька місяців було до того дня, коли декабристи 
вийдуть на Сенатську площу. Дунай тривожив поромну переправу —  після винайден
ня кіно такі розливи зніматимуть як алегорію рішучих змін у житті; на початку Х!Х 
сторіччя до такої вишуканості ще не додумалися...

Д о чого ж суворі ріки без мостів! Принаймні —  без мосту в полі зору; як же 
багато значить —  метафорично й реально —  міст.

На річковому прикордонні бачу лише катери, придатні для переправи з берега 
на берег —  з країни до країни. Мости розташовані десь далі, десь в іншому місці. 
От, наприклад, з центру Братіслави видно зразу два. Один —  чудовий витвір фанта
зії архітектора, який все знає про бетон та сучасні конструкції. Міст —  на вантах, 
що розходяться від бетонного вісімдесятиметрового стовпа з бетонною тарілкою ре
сторану, настромленою на стовп. Хвацькі з ’їзди з мосту закручуються штопорами над 
набережною, і все це дуже сучасно, дуже красиво; тільки історія ще не приросла 
до цієї бетонної досконалості, натягнутої над сталевим дунайським розливом. Якщо 
повернутися до новітнього мосту спиною, полишаючи ліворуч від себе собор із зо
лотою короною на шпилі (в соборі святого Мартіна коронувалися 17 угорських мо
нархів), то просто по Дунаю, перекресливши чорною масою його течію, важко видніє 
другий міст. Цей міст не дуже декоративний —  схожий на заклопотані залізничні 
мости через Дніпро, Даугаву чи Волгу, —  я в  Києві такий міст бачу мало не щодня. 
Міст працює з безперервним навантаженням —  від 1945 року працює; його хотіли 
знести, збудувати новий, час уже —  та шкода, бо всі знають історію мосту.

...Був колись тут гарний міст через Дунай. Будували його за Франца-Йозефа, то
го правителя Австро-Угорщини, який прокрасувався в короні святого Стефана понад 
всякі пристойні строки; ніхто після Ференца-Йожки (так монархове ім ’я увічнилося 
у фольклорі) корони не носив. Короною лякали, корону крали —  ми про це згаду
вали в іншому місці книги; тут —  про міст. Міст було збудовано за Франца-Йосифа, 
а фінансував його знаменитий Ротшільд —  люди ці символізували багатство й владу 
Австро-Угорщини; міст видався гарний. Полотно переправи капітально з ’єднувало бе
реги —  словацькі робітники звели міст усього за кілька років, до того ж задешево 
—  не було в тодішній Австро-Угорщині робочої сили більш старанної та безправної...

Коли в квітні 1944 року фашисти збагнули, що не втримають столицю Словаччини, 
вони замінували місто й міст. Місто пощастило врятувати —  подиву гідно, як радян
ські воїни останньої миті перерізали шнури, що вели до вибухівки. Місто врятували, 
а міст —  вибухнув і впав у Дунай, бо лише в казках та поганих детективах вда
ється врятувати геть усе. Міст загинув, прослуживши людям півстоліття, на трид
цять років переживши імперію, іменем якої зводився.



Віт а л ій  к о р о т и ч . обличчя друга 205

...Я не певен, що капітан Карпушенко знав у той час історію мосту в подробицях 
і пильно прочитав книгу буття Австро-Угорщини. Капітан знав інше: в одних завдан
ня —  руйнувати, в інших —  будувати. Капітан протистояв руйнуванню. Він полишив 
на стінах історичний автограф: «Перевірено —  мін немає» і йшов слідами ворожої 
армії, рятуючи будинки й людей від світової війни, що закінчувалась, від фашистів, 
від усякої наволочі, яка не знати звідки й вилазила і стільки лиха накоїла.

Сапери капітана Карпушенка збудували новий міст через Дунай точно за дев’ять 
місяців, і вся Братіслава стежила за тим, як вони будують.

Отже —  найперше було діло. Був міст. Щ е не збудували на горі Славін мемо
ріал над 6845 червоноармійцями, які загинули тут, —  за місяць до падіння Берліна 
(які страшні, які гіркі втрати в останні тижні війни). Ще не було проведено най- 
грандіозніших мітингів, не було запалено найяскравіших з Вічних вогнів; сапери 
капітана Карпушенка збудували міст через Дунай, і п'ятдесят тисяч жителів Братісла- 
ви прийшли на його відкриття. Маршал Конєв казав капітанові щось приємне, грала 
музика, хлопчики підкидали шапки й залазили на холодні дерева —  до Братіслави 
прийшов мир; чорним залізничним мостом, свіжими ще могилами, попелом —  при
йшов мир зі Сходу. Мир був дуже конкретний —  в цьому ще одне з вражень від 
радянської країни, від першого дня волі, від перших зусиль визволителів.

Міст. Зрощування берегів. Зрощування часів. Зрощення доль народних.
—  Боже мій,—  каже Карол Томащик, одсуваючи від себе .стос білого паперу й 

коробку з фломастерами.—  Мовби вчора був цей міст, як зараз бачу його і чую 
стукіт коліс по залізу...

Томащик майже зовсім глухий; Томащик сліпий —  ті кілька процентів зору, які 
збереглися ще на дні світлих вибляклих очей Карола Томащика, не дозволяють йо
му читати та дивитись телевізійні передачі. Вже осліпнувши, Томащик вивчив стено
графію і яскравими фломастерами записує на великих аркушах паперу все, що має 
запам'ятати. Крізь кілька процентів збереженого зору яскраві стенографічні знаки 
приходять до нього, і тоді Томащик читає власні стенограми. Він так написав кілька 
книг про війну —  так він пише і накази, що їх точно розшифровує його всезнаюча 
секретарка. Я вам не сказав ще —  Карол Томащик керує однією з найбільших баз 
словацької столиці. Тридцять один рік керує, хоч після 1952 року не прочитав уже 
самостійно ані рядка. Втім, Томащик добре знає літературу, декламує Пушкіна і Тют
чева —  він знає напам’ять близько шістдесяти російських віршів. Не забув. Мостами 
пам’яті він легко повертається до Білорусії та на Україну —  в партизанські загони, де 
мав конспіративне ім’я Данко. Красивий псевдонім цей —  теж від знання російських 
класиків, особливо Горького, якого Томащик почав читати ще перед війною.

Війна виявилась мостом у світ, раніше незнаний. Коли його, селянського сина, 
що народився біля Жиліни і дуже рано став наймитом, забрали до війська, він був 
ще такий молодий —  не уявляв навіть у проклятому тому сорок другому році, що 
йде така війна, якої не бувало, а життя може обірватися від першої ж, найдурнішої, 
найвипадковішої кулі. Наймита Карола Томащика вбрали у форму словацького війсь
ка каноніка Тісо і послали на Східний фронт; армія Тісо була гітлерівською союз
ницею і зобов’язалась оплатити словацькою кров’ю тевтонські військові плани.

Томащика перевезли до Білорусії чужими мостами —  повітряним, а згодом за
лізничним, що діяли з перевантаженням: гітлерівці квапились. Томащик вступив до 
підпільної компартії і знав, що перейде на бік Червоної Арм ії при першій же на
годі. Так само точно він знав, що нагода може й не трапитись; переконався на білору
ській землі, бо був у чужій шинелі і ніхто не вірив йому. Томащик вчився російської 
мови —  підручник носив з собою весь час; коли забував його в казармі, солдати жар
тували, що сьогодні Томащик не дезертирує, бо підручник російської не з ним.

—  Які найперші уроки Радянської країни —  нехай частково окупованої (в тому 
числі й вами, словаками, не ображайтесь), які найперші уроки дістали ви від на
роду, до якого прийшли із загарбниками?..

—  Уроки ненависті,—  серйозно відповідає Томащик і дивиться очима перед со-
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бою. —  Уроки ставлення до фашизму. Уроки згуртованості. Люди нас ненавиділи. 
Чимало словаків лаяли нацистів одверто, шукали шлях до партизанів, але навколо 
—  наче глуха стіна була, ніхто не вірив ні нашій лайці, ані пошукам нашим. У місті 
Хойники жив я на вулиці Зеленій, 9, у місцевого ветеринара, намагався залицятися 
до його дочки, виголошував при столі антинацистські промови —  все було марно. 
Хоча одного разу мені подарували фотографії членів Політбюро; не те, щоб пода
рували, а зробили так, щоб фотографії опинилися в мене. Але скільки я не допиту
вався про шлях до партизанів —  ніхто й не збирався допомогти мені. Кажу вам —  
то були уроки великої ненависті. Повз Хойники ішли партизани Ковпака, йшли заго
ни Сабурова, але нам, словакам, ніхто не показував, де вони. В радянських людей 
була своя війна, а в нас —  своя. Для того, щоб опинитися на справедливому, на ра
дянському боці барикад, належало довести свій антифашизм ділом. На слово нікому 
не вірили...

Розмірковуючи поважно, я саме так собі це й уявляв. Я так і хотів собі уявити: 
мені не дуже віриться в історії, коли противники просто на полі битви падають в 
обійми один до одного, відкидаючи автомати якнайдалі. Не буває такої війни, і не бу
ває такої дружби. Щ о ж, на словаків всупереч їхній волі одягли форму ворожого 
війська, відправляючи їх на Східний фронт. Так, душа і думки кожного порядного 
словака були проти такої форми, такої війни і такої відправки. Але словацькі дивізії 
все ж прийшли на радянську землю. І при зустрічі з фашистськими офіцерами сол
дати цих дивізій зобов'язані були викидати праву руку вперед —  угору. Щ о вони 
й робили; Карол Томащик показує мені, як це виглядало в натурі.

Томащикові доводилось демонструвати цей рух безліч разів —  проклятуще ві
тання; але він прибив начальника поліції, дістався-таки до партизанів і став розвідни
ко м —  зв'язковим,—  ходив шляхами окупованої країни, казав, що шукає лікаря, бо 
захворів. Вітав офіцерів армії, з якої вже давно дезертирував, і боявся стрінути зна
йомих. Він чесно воював проти фашизму, і в нього є шість урядових нагород за це. 
Розповідає мені про жінок —  Софію Зенюк, Ольгу Степанівну Курінь, вони приве
ли його до партизанів; який же це міг бути фільм чи пригодницький роман з не
банальними поворотами —  такого не вигадаєш! Неможливо вигадати історію про те, 
як Ольга Курінь відводила Томащика до партизанів і раптом заплакала, спершись 
на ріг старого будинку. «Що з вами?» —  «Там діти, троє моїх дітей. Вони ще малень
кі й лишаться зовсім самі. Якщо німці довідаються, що це я провела вас до загону, 
вони спалять і хату, і дітей». (Томащик показує мені свіжі листи від Ольги Курінь —  
вона живе і працює в Караганді.) Він розповідає мені, як лежав, сховавшись під ліж
ком, а словацький патруль перевіряв документи у всіх мешканців дому, що був пар
тизанською базою. Документи виявилися в порядку, а під ліжко патрульні не зазир
нули. (Після війни Томащик зустрівся з чоловіком, який командував тим патрулем, і 
розповів йому все; вони посміялися, хоч, якби патруль поліз тоді під ліжко, вони 
могли застрелити один одного.)

До кінця війни з частини, де Томащик служив, на бік Червоної Арм ії перейшло 
понад тисячу словаків; уроки кожного переходу були дуже предметними —  вбива
ли поліцаїв, приводили полонених нацистів, прикочували штабний сейф. Карол Тома
щик усміхається, гортаючи на змертвілому дні очей фотоальбоми пам’яті. Раптом 
каже:

—  Багато що бачу, мовби на фотографіях, —  наче скам’яніли там люди з мо
лодості моєї. Згадалась жінка —  найперша моя зв’язкова з партизанського загону; в 
неї кумедний пароль був: «Я вам принесла справжню російську горілку!».

Він партизанив у дуже знаменитих з ’єднаннях (розповідає про з’єднання генерала 
Сабурова, про свого командира загону Григорія Дмитровича Селивоненка; показує 
листа від Селивоненкового сина Бориса —  лист надійшов на адресу: «Братіслава. То- 
мащику». Тут його знають усі).

Я бачив, як цю людину люблять. Бувають люди, що створюють навколо себе ат
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мосферу тривоги, атмосферу змови —  знаю таких; Томащик іррадіював упевненість, 
і, крім того, знайшовши власний свій міст до радянського світу, Томащик прагне 
провести ним якомога більше людей —  він з багатьма листується, організовує екс
курсії, оповідає про свої уроки ненависті й любові.

В Мінську його виказав зрадник, і Томащика засудили до страти. Чотири місяці 
він чекав страти в мінській тюрмі —  жити хотілося, але він багато разів б£чив уже, 
з якою гідністю йдуть радянські люди на смерть. Він вважав себе радянським —  це 
теж було соціальним уроком, бо найважливіше —  здобути в житті таку ідею, за яку 
і вмерти не жаль.

З Мінська перевели до камери смертників у Монте-Кассіно в Італії, звідки переда
ли словацьким «чорним гардистам» для повчального виконання вироку. Від гардистів 
Карол Томащик утік —  і знову до Червоної Армії, зустрів її, був розвідником —  вів 
визволителів Словаччиною, і тут уже, на батьківщині, одна з останніх фашистських 
мін вибухнула біля його окопчика. Томащик назавжди оглух на праве вухо, і згодом 
почав сліпнути. Бачив ще Прагу в перший день волі —  увійшов туди дев’ятого травня. 
Але останні 27 років Карола Томащика чорні від воєнного диму, який набився в зіни
ці. Його лікували навіть у Москві, в Кремлівській лікарні, але він однаково осліпнув.

За двадцять сім років невидющості його жодного разу не обшахраювали. Тома
щик при мені вимагає по телефону дати комусь партію червоного вина, стенографує 
відповіді фломастерними закарлюками, жартує з бухгалтеркою, що принесла на під
пис якийсь довгий реєстр. Бухгалтерка бере директора за руку і прикладає перо до 
того рядка, де належить розписатися. Його люблять і йому вірять —  я ж вам кажу, 
що Томащик двадцять сім років підписує накладні величезної братіславської бази і 
його жодного разу не обдурили.

Увійшла секретарка, несучи на таці єдину чашечку кави, яку ставить переді 
мною.
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—  А  ви? —  запитую в господаря.
Збирався почути про лікарські заборони на каву, але директор всміхається світ

лими невидющими очима:
—  Я тридцять один рік працюю тут і не випив за цей час жодної казенної чарки 

сливовиці, ані чашечки казенної кави.
В цьому —  ні грама позерства. Такий він, Карол Томащик; такими, певно, були 

наші корчагінці двадцятих років, які навчилися в Леніна відправляти подарунки, ад
ресовані їм особисто, до дитбудинків, бо там все це потрібніше.

Томащик не бачить портретів. У кабінеті в нього немає портретів; біля дверей 
стоять невеликі бюсти —  Маркса, Леніна, Готвальда. Він торкає тверді обличчя лю
дей, що втілили для нього ідею народної справедливості й революції; він так дов
го йшов до тієї ідеї, так наполегливо прагнув її втілення —  і завжди з Радянським 
Союзом, —  що вже може напомацки йти своїм мостом без парапетів.

—  Ми, словаки, романтики, —  каже Томащик. —  Люблю, щоб красиво було.
У нього в житті все красиве —  таке життя. Я запитую про мости —  останнім з 

побачених Каролем Томащиком був міст, зведений саперами капітана Карпушенка.
—  Кожна людина має збудувати свій міст, —  каже Томащик і дивиться просто 

мені в обличчя синіми великими очима.
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ВОНИ ПРАГНУТЬ 
ПОНЕВОЛИТИ ЮНІСТЬ...

Правда про становище української молоді
на Заході

Ідеологічна боротьба в сучасному світі не вгавас й на день. Класове протибор
ство на міжнародній арені охоплює всі сфери суспільного й політичного життя, всі 
актуальні проблеми сьогодення.

«Добиваючись утвердження принципу мирного співіснування,— зазначав Л. І. 
Брежнєв,— ми усвідомлюємо, що успіхи в цій важливій справі ні в якій мірі не 
означають можливості ослаблення ідеологічної боротьби. Навпаки, треба бути го
товими до того, що ця боротьба буде посилюватись, ставатиме дедалі гострішою 
формою протиборства двох соціальних систем».

Кожний день нашого життя приносить нові й нові свідчення правильності цих 
висновків. Питання гострої боротьби за уми людей, і особливо молоді — цього еко
номічного, політичного, соціального і духовного резерву суспільства, — набуває роз
маху, стає одним з вирішальних плацдармів змагання соціалізму й капіталізму.

Пильна увага апологетів імперіалізму до молодого покоління визначається, перш 
за все, збільшенням питомої ваги молоді в сучасному світі. За даними ЮНЕСКО, 
на 1977 рік молодь становила понад половину населення планети, і ворожа нашому 
ладові пропаганда прагне це врахувати. «Сьогодні даремно переконувати в перевагах 
капіталізму Івана Івановича, груди якого прикрашені орденами за всі п'ятирічки 
й Вітчизняну війну,— цинічно писав один із західнонімецьких «радянологів».— Ми 
повинні конфіденційно розмовляти з простодушним молодим Іваном, який завтра 
також стане Іваном Івановичем, бо саме від цих Іванів Івановичів залежить май
бутнє Росії і багато в чому майбутнє світу».

Для боротьби за молоді уми й серця стратеги імперіалізму створили величез
ний апарат... Лише в США молодіжною проблематикою займається понад 200 спе
ціальних служб, наукових центрів і університетських кафедр. На розтлінній «діяль 
ності», спрямованій проти молоді соціалістичних країн, віддавна спеціалізуються 
зокрема, такі установи як «Радіо Свобода» (PC), «Радіо Вільна Європа» (РВЄ) га інші 
дітища Центрального розвідувального управління США. У першому пункті затвер
дженої ЦРУ таємної директиви для PC недвозначно сказано, що основною аудито
рією радіопровокаторів з Мюнхена має бути «молоде покоління». У своїх пропа
гандистських атаках на нашу молодь боси PC і їхні співробітники з числа колишніх 
гестапівців, поліцаїв та інших зрадників намагаються використовувати отруту націо» 
налізму і сіонізму, релігійні почуття і дрібновласницькі пережитки, заздрісність і че
столюбство.

Намагаючись привернути до себе молодь країн соціалістичної співдружності, 
посіяти невіру в комуністичні ідеали, викопати траншею ворожнечі між молодим

8. «Всесвіт» № 12.
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і старшим поколінням, ці ідеологи всіляко рекламують «безмежну демократію» 
Заходу, «необмежену свободу» і «вседозволеність», видають себе за «друзів мо
лоді», начебто вболіваючи за її долю. В своїй демагогії вони не гребують нічим, 
у тому числі буржуазно-націоналістичним та сіоністським охвістям, різного роду 
перебіжчиками та відщепенцями, що знайшли собі притулок на задвірках імперіа
лістичних держав. Відчуваючи неспроможність сучасного капіталістичного суспіль
ства хоча б якоюсь мірою забезпечити соціально-політичні та духовні прагнення 
молоді, апологети монополістичного капіталу докладають зусиль, щоб відірвати мо
лодих від класової боротьби, одурманити їх антикомуністичною пропагандою й вреш
ті перетворити на слухняну отдоу, яка бездумно виконувала б волю реакції. Адже 
широкі верстви трудової молоді дедалі сміливіше виступають проти порядків у ка
піталістичних країнах, поповнюють лави антиімперіалістичного руху, очолюваного ро
бітничим класом, рішуче відкидають буржуазну мораль.

Кризові явища в країнах капіталу — безробіття, грубе порушення демократич
них прав і свобод, злочинність і наркоманія — роз'їдають і молодь українського 
походження — нащадків емігрантів, що свого часу змушені були покинути рідну 
землю, шукаючи хліба й кращої долі за океаном. Не оминули вони також дітей 
і онуків колишніх гітлерівських посібників і націоналістів.

Націоналістичні бонзи та церковні ієрархи не можуть не зважати на поширення 
серед молодого покоління емігрантів культу зухвалого цинізму та грубої сили, в то
му числі щодо батьків і націоналістичних вихователів. «Закони тваринного світу, 
закони джунглів щораз частіше даються взнаки серед нашої молоді, навіть її осві
ченої верстви»,— констатують у своєму журналі уніатські проповідники з Торонто. 
«За останніх кілька літ дійшло до жахливого збільшення злочинності, особливо по 
великих містах,— вторує їм орган чікагського єпископа газета «Нова зоря» в номері 
від 9 червня 1978 р.— Немає ні одного дня, а то й години, щоб не відбувся якийсь 
більший злочин. Порядна людина не має відваги виходити з хати не тільки вечірньою 
порею, але навіть у білий день». Газета з жалем говорить про слабість та продаж
ність американської системи судочинства. «Злочинець, який майже смертельно вас 
побив, скоріше вийде з в'язниці на волю, як ви зі шпиталю,— пишуть отці-уніати.— 
І та сумна правда є дійсністю з тієї причини, що нечесні адвокати можуть за гроші 
виправдати найбільшого злочинця».

Чимало дітей емігрантів, утративши життєву перспективу, вдаються до органі
зованої злочинності й торгівлі наркотиками, потрапляють у залежність від профе
сійних злодіїв. Однією з причин цього зарубіжні церковні та буржуазно-націоналі
стичні лідери вважають наркоманію, що стала, особливо в США, «жахливою вираз
кою суспільства». Вживання наркотиків молоддю,— визнають націоналістичні верхо
води так званого Українського конгресового комітету Америки (УККА),— досягло 
епідемічного розміру. Зрозуміло, українська молодь не імунізована від цієї по
шесті».

«Молоде покоління,— пише уніатський журнал «Світлою,— котиться вниз. Ко
лишні ідеали, за які боролись і вмирали предки (йдеться про петлюрівців, банде
рівців та інших найманців капіталу, іноземної реакції та фашизму.— К. Д.|, стали 
звичайними, без жодного значення фразами... Пониження людини, розбиття родин, 
вбивства, грабежі, расова ненависть, алкоголізм, наркоманія — усе це наслідки упад
ку моралі».

Та найбільше лякає буржуазно-націоналістичних зверхників масовий відхід молоді 
від зарубіжних, оунівських осередків, категорична відмова брати участь в антира- 
дянських провокаціях, щедро оплачуваних розвідувальними і пропагандистськими 
службами, щире захоплення звершеннями Радянської України в квітучій сім'ї на- 
родів-братів, підтримка прогресивних сил країн поселення.

Все менше хлопців і дівчат відвідує створені оунівцями молодіжні організації.
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все частіше зриваються заплановані націоналістами «здвиги» та «імпрези», все мен
ше молодих людей бере участь в опереткових «демонстраціях» та «походах», орга
нізованих уніато-бандерівськими лідерами за завданням центрів ідеологічної ди
версії.

Зустрічі буржуазно-націоналістичних групок, претензійно названі «конгресами» 
та «з'їздами», які відбувалися в Нью-Йорку протягом листопада минулого року й 
були спеціально присвячені молоді, відзначили величезні труднощі при вирішенні 
«найскладнішої проблеми» — виховання молодого покоління в націоналістично-релі
гійному дусі. Бандерівські ватажки констатували, що молодь не виявляє інтересу 
до націоналістичних осередків, не читає оунівських книжок і журналів. Особливе за
непокоєння викликає «інфільтрація марксистської ідеології» в середовище емігрант
ської молоді, надто ж студентської, а це, мовляв, «негативно відбивається на настав- 
ленні молоді до українства». (Читайте — до буржуазно-націоналістичних зрадників 
та їхньої провокаційної, ворожої справі миру й прогресу діяльності.— К. Д.)

Чимало емігрантської молоді відходить від релігії й чимраз активніше прихи- 
ляєіься до позицій матеріалістичного світогляду.

Побоюючись остаточно втратити молоде покоління, бандерівці в США, Канаді, 
ФРН та інших капіталістичних країнах у прийнятому в листопаді 1978 р. зверненні 
закликали мобілізувати всі зусилля на «боротьбу за душі молоді, бо проблема мо
лоді — це проблема змісту життя».

До «виховання» намагаються докласти руку й колишні есесівці та поліцаї, за
тавровані кров'ю сотень і тисяч людей. Не так давно на цю тему вирішив вислови
тися шеф створеної окупантами «української охоронної поліції» Києва Анатолій Ка- 
байда. В статті, що з'явилась у вінніпезькому «Новому шляху» під досить-таки ха
рактерною назвою «Сумна дійсність», він змушений визнати наявність «прірви» між 
молодшим і старшим поколінням націоналістичного емігрантського середовища. 
А. Кабайда вимагає звернути увагу на молодь, яка зневажає їхню політику.

Хто ж він, оцей новочасний «рятівник» і «навчитель»! Багаторічний агент фашист
ської розвідки, Кабайда з'явився у Києві в перші дні гітлерівської навали. За вка
зівкою своїх хазяїв Кабайда і його поплічники з охоронної поліції вбили безліч не
винних людей: старих, дітей, жінок. Він брав участь у розстрілах у Бабиному Яру, 
в концтаборах на Сирці та в Пущі-Водиці, в допитах і катуванні радянських патріо
тів. Для заохочення поліцаїв Кабайда видав особливий наказ: за кожну затриману 
або закатовану людину зрадник одержував «нагороду» — кілограм сала і стільки ж 
борошна. З Києва кат утік у фашистському обозі, однак і нині не припиняє своєї 
юдиної роботи. Запродавшись іншим хазяям, отримуючи вже долари, він закликає 
«школити нашу зміну», «готувати молодь до майбутнього змагу» з Країною Рад...

Намагаючись будь-що стримати необоротний процес відходу молоді, апологети 
хреста і тризуба почали бити на сполох. Спекулюючи на релігійних та націоналі
стичних почуттях зарубіжних українців, ототожнюючи свої особисті цілі з «інтере
сами загалу української еміграції», вони говорять тепер про занепад «українського 
духу», «прискорену асиміляцію» та «втрату національної субстанції».

Лідери УККА навіть запровадили в обіг новий термін «колишні українці», до 
яких відносять не тільки емігрантів, чиї діти втратили рідну мову, але й тих бага
тьох американців — вихідців з України, які, за їхніми словами, порвали «усякий зв'я
зок з українством». (Тобто з буржуазно-націоналістичними осередками.— К. Д.)

В зв'язку з таким непринадним становищем останнім часом висунуто нову «ка
тегоричну вимогу» — повністю взяти справу виховання підростаючого покоління 
в свої руки, починаючи з дитячого садка. Окреслюючи головні напрямки такого, 
з дозволу сказати, «виховання», священик Михайло Шудло безапеляційно писав, 
що основою його повинен бути «християнський націоналізм», тобто симбіоз реак
ційного уніатського віровчення й буржуазного націоналізму.

8*
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Саме на цих засадах і побудовано «українське шкільництво» в США, Канаді 
та деяких інших капіталістичних країнах. Так у США, де проживає понад мільйон 
вихідців з України, створено близько тридцяти невеликих парафіяльних шкіл з анг
лійською мовою викладання. Є також близько сорока так званих шкіл україно
знавства, що входять до системи «шкільно: ради» УККА. їхніми вчителями і вихова
телями працюють священики уніатської та автокефальної церков, ченці й черниці, 
а також спеціально підібрані бандерівські наглядачі, чимало з яких заплямувало 
себе кривавими злочинами в гітлерівських поліцайлегіонах та бандах ОУН—У ПА.

Всі ці школи, безперечно, надзвичайно далекі від нашого, радянського, розумін
ня характеру й цілей учбових закладів. У щоденних «парафіяльних» школах, біль
шість яких належить уніатській церкві, а певна частина приватним особам, вражає 
нехіть до навчання, погана дисципліна, відверта зневага до вчителів, хуліганство. «Ні 
вчителі, ні учні, ні їх батьки не беруть поважно шкільного навчання,— нещодавно 
скаржились богослови з українського журналу «Голос спасителя».— І ця справа не 
йде до ліпшого, але щораз до гіршого».

Своєрідним розсадником українського буржуазного націоналізму є так званий 
Український вільний університет в Мюнхені (УВУ). Його завдання — готувати кадри 
«радянологів» та «українознавців» для ідеологічних центрів та розвідувальних служб 
країн НАТО. Чимало випускників УВУ працює нині в ЦРУ та його філіях типу 
«Радіо Свобода», в розвідувальних та пропагандистських органах Англії, ФРН, Ка
нади, посідає провідне становище в різних буржуазно-націоналістичних центрах.

Керівний та професорсько-викладацький склад цього псевдонаукового закладу 
повністю відповідає його призначенню в розгалуженій системі антикомунізму і «ра- 
дянології». В переважній більшості це — колишні військові злочинці та гітлерівські 
спомагачі, професійні шпигуни та диверсанти, «теоретики» та «чолові» діячі оунів- 
ського істеблішменту. Візьмімо хоча б ректора УВУ професора Володимира Яніва, 
сімдесятиріччя якого з великою помпою відзначалося зарубіжними оунівцями й уні
атами. Яких тільки «заслуг» та «достоїнств» не вичисляли вони в ювіляра, яких бен
кетів не влаштовували на його честь... Виявляється, що пан Янів — і «видатний по
ет», і «критик-славіст», і «визначний філософ та історик». Та насправді все це дешева 
балаканина. В його доробку лише кілька незначних компілятивних статей з питань 
української літератури й історії. ...Хоч свого часу пан професор справді займався 
розробкою «психологічних і філософських проблем»... на завдання Головного ім
перського управління безпеки, що об'єднувало фашистські каральні служби СД 
й гестапо. «Науковими лабораторіями» Яніва були нацистські концтабори, де він 
разом з гестапівцями «досліджував» психіку в'язнів та «найефективніші системи» 
морального й фізичного тиску на них. За «вагомий внесок» у розробку цієї «теми» 
нацисти й удостоїли нинішнього ректора званням «доктора філософії».

Подібні біографії і в багатьох інших викладачів УВУ. Географію України тут 
читає старий агент абверу, колишній «провідник» створеного гітлерівцями Україн
ського центрального комітету Володимир Кубійович, на совісті якого — сотні тисяч 
запроданих у нацистське рабство галичан і масові пограбування селянства. Бого
слов'я та історію церкви викладає уніатський священик Іван Гриньох — колишній 
капелан «Нахтігалю», нагороджений за ревну службу залізним хрестом; по війні 
він був офіційним працівником ЦРУ, викладачем розвідувальної школи, займався 
підготовкою оунівських шпигунів і диверсантів, яких літаками американських ВПС 
закидали на Україну. Справами «ідейного виховання» студентів і слухачів курсів 
при УВУ займається колишній штурмбанфюрер СС, ватажок створеного фашист
ською розвідкою з націоналістичних найманців карально-диверсійного батальйону 
«Роланд», а потім командир полку дивізії СС «Галичина» Євген Побігущий, що несе 
особисту відповідальність за знищення тисяч мирних радянських людей на Україні
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та Білорусії. Цей список можна продовжити, але й названих прізвищ, мабуть, досить, 
щоб переконатися, які одіозні особи займаються тут підготовкою «кадрів».

Матеріальними джерелами «університету» є центри ідеологічної диверсії Заходу 
та різні «благодійницькі» фонди капіталістичних корпорацій. Це, по суті, прихована 
форма підкупу найманих «радякологів» і антикомуністів, досить широко практико
вана у стосунках між монополістичною буржуазією й різними антирадянськими 
організаціями. І хоч такі зв'язки, як правило, тримаються в секреті, інформація про 
них часом потрапляє на сторінки преси. Так, В. Янів у жовтневому номері мюнхен
ського «Християнського голосу» 1977 року заявив, що УВУ своїми «досягненнями» 
у видавничій діяльності завдячує капіталістичним фірмам, завдяки яким вийшло 
12 різних видань.

Цей університет, як, до речі, й інші навчальні заклади націоналістів, постійно 
підгодовується церковно-релігійними центрами. Особливо старається в цьому напря
мі один з найближчих прихильників ката польського та українського народів Ганса 
Франка — кардинал Иосиф Сліпий, якого обрано «почесним доктором» УВУ1. Тіль
ки протягом 1976—1977 навчального року на оренду будинку, в якому розміщений 
університет, уніатська ієрархія внесла 450 тис. марок.

Паралельно з підготовкою «нової зміни» УВУ виконує ще одну досить-таки 
делікатну функцію. Йдеться про надання для «солідності» наукових звань без міри 
амбітним буржуазі.о-націоналістичним верховодам. Це якоюсь мірою задовольняє 
їхній потяг до «слави?» й разом з тим, принаймні ззовні, зміцнює авторитет у сере
довищі різномастої антикомуністичної челяді, що товчеться по численних міжнарод
них підривних центрах.

Власною кухнею г.с випіканню «вчених мужів» став для оунівців насамперед 
УВУ. Тут одержали дипломи «докторів» історії, права та філософії такі «науковці», 
як шеф бандерівської служби безпеки (СБ) Іван Кашуба, ватажок бандерівців у Ав
стрії Осип Тюшка, охоронець штаб-квартири 34 ОУН Василь Сушко, один з редак
торів бандерівської газети «Шлях перел оги», шпигун кількох іноземних розвідок 
Степан Костюк та інші оунівці, більшість яких не має навіть початкової освіти і да
леко краще володіє ножем і обрізом, аніж науковою термінологією.

Та попри таку саморекламу, попри галасливі кампанії для залучення хлопців 
і дівчат українського походження до «вільного університету», переважна їхня біль
шість, особливо діти трудівників, не бажаючи потрапляти в націоналістичні тенета, 
категорично відмовляються від навчання в ньому. Кількість студентів УВУ рік у рік 
зменшується. Силкуючись компенсувати ці втрати, керівництво УВУ останнім часом 
практикує організацію т. зв. літніх семестрів, зимових та літніх курсів «україно
знавства». Аби бодай чимось привабити молодь на ці курси, їх провадять у ма
льовничих місцевостях, поєднують з відвіданням історичних пам'ятників, туристич
ними подорожами, спортивними змаганнями тощо. Наприклад, протягом 1976—1979 
років у зимовий період такі курси відбувалися в уніатській обителі французького 
містечка Маквілер під Страсбургом. Викладачами тут були бандерівські верховоди, 
шпигуни та колишні есесівці Г. Васькович, Б. Вітошинський, О. Коваль та інші, які 
всіляко заохочували курсантів до участі в семінарах та дискусіях.

Зрештою, й на подібні курси не так-то легко зібрати слухачів. Серед 34 осіб, 
яких пощастило залучити з усього світу до Маквілера (грудень 1978 — січень 
1979 рр.), за повідомленням «Християнського голосу», було лише 14 студентів і
З старшокласники, решта — бандерівські функціонери, професійні антирадянщини, 
уніатські священики та ченці, які вкупі з викладачами УВУ займалися, передусім, 
вивченням «майбутньої зміни», визначенням гідності того чи того хлопця для «від
повідних завдань» оунівських лідерів та їхніх господарів з іноземних спецслужб,

1 Між іншим, «почесними докторами» УВУ обрано ще декілька махрових реакціо
нерів і антирадянщ иків. які виступаю ть проти політики миру й міжнародної розрядки 
Серед них — колишній прем’єр канадського уряду Діффенбейкер, американський сена- 
тор-«яструб» Дервінський та інші
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і практично більше виконували роль наглядачів над молоддю, аніж цікавилися «на
укою».

Таким чином, «вільний університет», як й інші «радянологічні» та «українознавчі» 
установи, займається розробкою і проведенням підривних антирадянських операцій 
та ідеологічних диверсій, готує кадри професійних антикомуністів і націоналістичного 
«активу». Колишні співробітники гестапо і абверу, найманці розвідувальних органів 
західних держав — кістяк керівного і викладацького складу УВУ — намагаються от
руювати молоде покоління емігрантів отрутою фашизму, націоналізму і реакційної 
уніатської ідеології, оманою і підступом притягти його до ворожої нам діяльності. 
Однак, незважаючи на підтримку реакції та гучну рекламу зарубіжних націоналі
стів і клерикалів, УВУ вже давно скомпрометував себе в очах трудової еміграції, 
юнаків і дівчат, які не бажають мати нічого спільного із зрадниками свого на
роду.

Своєрідним інкубатором оунівських екстремістів стала буржуазно-націоналістич
на Спілка української молоді (СУМ). Ця напіввійськова профашистська організація 
створена за зразком нацистського гітлерюгенда. її основним завданням є підготовка 
резервів для Закордонних частин ОУН, виховання юнаків і дівчат у дусі антикому- 
нізму і націоналізму, ненависті до Країни Рад, до українського радянського народу.

СУМ очолюють бандерівські верховоди з числа колишніх есесівців, поліцаїв 
і бандитів УПА, які посідають у «спілці» всі без винятку «чолові посади» і практич
но грають тут роль ідейних зверхників і наглядачів. Ватажком центральної управи 
СУ Му є старий оунівський провокатор Є. Гановський, його заступником — колишній 
есесівець Я. Дерименда, керівником так званої «виховної ради» агент кількох захід
них розвідок О. Коваль, «виховником» молодіжних таборів згадуваний вище військо
вий злочинець Є. Побігущий тощо. І хоч кожному з фюрерів СУМу (а їх перелік 
можна продовжувати) далеко за п'ятдесят, а деяким і за шістдесят років, вони 
й далі грають роль таких собі «бравих вояків», намагаються видавати себе за моло
діжних лідерів, що «живуть інтересами» емігрантської молоді.

Задля поширення цієї брехливої тези підстаркуваті словоблуди під час прове
дення різних молодіжних «дефіляд» і «здвигів» одягаються в сумівську уніформу, 
в коротенькі штанці, й, підтягнувши черевце, як і колись у складі гітлерівських полі- 
цайбатальйонів, крокують попереду молодих. У СУМІ запроваджено чимало різних 
«титулів» та «звань». Тут є і «почесні члени», і чотири ступені «виховника», і по кілька 
ступенів «суспільника», «міжнародника» ; навіть «лицаря-витязя». Останнє збіговисько 
сумівців. що відбулося в листопаді минулого року в таборі СУМу в Елленвілі (штат 
Нью-Йорк), відзначило, наприклад, четвертим ступенем «виховника» вже згадуваного 
Євгена Побігущого. До цього ж рангу, що є, до речі, найвищим у спілці, підне
сено ще кілька колишніх гітлерівських найманців, шпигунів і штатних наглядачів 
СУМу із бандерівських 34 ОУН. Неначе на сміх, збіговисько надало звання «лицаря» 
Омеляну Ковалю, який майже 20 років очолював «спілку» і нещодавно змушений 
був піти з цієї тепленької посади. в зв'язку із скандальними провалами кількох його 
вихованців, ретельно підготованих і направлених бандерівцями на Україну для вико
нання шпигунських завдань і акцій ідеологічної диверсії.

Взагалі прищеплювання так званого «військового гарту», навчання «військової 
штуки», наслідування «традицій» недоброї пам'яті есесівських і оунівських банд, під
готовка до «збройної боротьби з Москвою» — є альфою і омегою «виховання» мо
лоді в сумівських осередках і таборах. Саме для цього юнаків і дівчат одягають 
у напіввійськову уніформу. Саме для цього у «спілці» запроваджена ціла система 
різних «звань» і «чинів». Саме цьому служать «іспити» сумівців на одержання чер
гових ступенів. Так, «молодше юнацтво» СУМу, що охоплює дітей віком від 6 до 12 ро
ків, повинно складати три іспити: відповідно на ступінь «отрока», «вістового» (ко
мандира відділення) і «звідуна» (командира взводу). «Старше юнацтво» (молодь 
від 13 до 19 років) складає іспит на ступінь «воїна» і «дружинника».
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Згідно з виданим у Мюнхені в Друкарні 34 ОУН так званим «Правильником 

юнацтва СУМ», «всїни»-сумівці повинні, наприклад, уміти командувати невеликими 
загонами юнаків, знати фотографію, друкарську справу, вміти писати напереміну 
правою і лівою рукою, добре читати топографічні карти, орієнтуватися на місце
вості, будувати як мінімум «дві різні споруди» типу «криївок» чи куренів, що їх 
будували колись бандити УПА. За системою підготовки горезвісних «зелених бере
тів», що знеславили себе кривавими справами на землі багатостраждального В'єт
наму, вони повинні навіть «відбути триденну пробу перебування в дикому терені 
без власних харчових припасів». Тобто переслідується мета підготовки «людського 
товару» для імперіалістичних розвідувально-диверсійних служб, товару, на який 
завжди є попит на шпигунських біржах Заходу. Цій же меті підпорядкована ідео
логічна обробка сумівців.

Основним змістом «виховного процесу» в осередках СУМу та інших молодіж
них націоналістичних організаціях є зоологічний антикомунізм і націоналізм, підго
товка молоді до майбутньої війни. З цією метою широко рекламуються «теоретичні 
постулати» Дмитра Донцова, який намагався культивувати «психологічний тип» мо
лодого націоналіста за канонами «кодексу відплати і звіриних інстинктів», всіляко 
роздмухується культ «збройної сили». Вивчення кривавої «спадщини» націоналістич
них людоморів типу Донцова і Коновальця, вивчення історії УПА, теорії й практики 
українського націоналізму,— зазначав у лютому цього року молодіжний націоналі
стичний журнал «Крилаті»,— «є дуже на часі» для зарубіжної емігрантської молоді. 
Пропагуючи культ мілітаризму і війни, журнальчик публікує жалюгідну «баляду», 
в якій на всі заставки вихваляє «брязкіт зброї, крик і стогін», «стальну мову маши- 
нову», «вбивство і смерть ворогів».

З метою ідейного затуманення молодих, понівечення їхніх душ націоналістич
ним словоблуддям, а, зрештою, поступового перетворення сумівського «матеріалу» 
на знаряддя бандерівських верховодів, ватажки СУМу в одній із обов'язкових ін
струкцій вимагають від кожного сумівця безоглядно «повинуватися наказам і вико
нувати доручення своїх «керівників», «виробляти силу волі», «заправлятися до твер
дого життя». Члени СУМу повинні в усьому керуватися засадами націоналізму, бути 
«носіями українських націоналістичних ідей», суворо дотримуватися релігійних зви
чаїв, добре знати «історію» буржуазно-націоналістичних «змагань» (під якою оунів- 
ські горе-ідеологи, як відомо, розуміють кривавий шлях злочинів і зради, якими 
прямували петлюрівські погромники, катюги з УПА та інші вороги українського 
народу] і навіть... вчитися популяризувати «культ і традиції» церковного патрона 
організації «святого архистратига Міхаїла».

Проте головну увагу в роботі по наверненню емігрантської молоді суддівські 
заводії зосереджують на підготовці кадрів для шпигунських служб країн НАТО, 
на так званому військовому вишколі юнаків. Отруїти молодь романтичним дурма
ном боротьби за «визволення» (тобто за поневолення) України, розпалити в їхніх 
душах фанатизм, екстремізм і готовність «пролити кров» в ім'я «державницьких ам
біцій» і поповнення гаманців бандерівських вождів і вожденят — ось до чого зво
диться вся «виховна робота» наглядачів 34 ОУН у Спілці української молоді. «Допо
міжним у вихованні,— повчає головний бос ОУН-бандерівців Я. Стецько,— буде зав
жди мілітаризація молоді, військовий дух, дух дисципліни, суворості, порядку, по
слуху».

І вони мілітаризують. Осередки СУМу за військовою системою поділені на «рої», 
«курені», «коші», «відділи», які носять імена апостолів націоналізму або названі на 
честь розгромлених есесівських частин та оунівських банд. У Філадельфії (США) 
навіть існує дитячий садок імені УПА. На чолі осередків СУМу поряд з бандерівськи
ми ветеранами стоять вишколені оунівцями молодики, які згідно з сумівським «та
белем про ранги» іменують себе хорунжими, бунчужними, булавними, чіпляють на 
груди й на рамена «старшинські відзнаки», щоб принаймні зовні бути подібними 
до петлюрівських та бандерівських вовкулаків.
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Та вони не обмежуються зовнішньою подібністю. У створених під орудою 34 
ОУН сумівських таборах бандерівські інструктори всіляко пропагують культ У ПА. 
Навчають володіти різноманітною зброєю, одбирають та готують придатних на їх 
думку юнаків для виконання шпигунсько-диверсійних завдань на території СРСР. 
Кілька разів проходив відповідний «вишкіл» у таборі СУМу у Франкополі (Бельгія) 
виученик бандерівців і уніатів Ярослав Довбиш. Роками йому втовкмачували ненависть 
до радянського ладу, до нашого народу. З часом він став ватажком СУМу в Бельгії, 
членом редакції сумівського журнальчика. І, переконавшись у його надійності, бан
дерівські верховоди направили Добоша із спеціальним завданням на Україну, де 
віч був спійманий на гарячому радянськими чекістами.

З аналогічним дорученням приїхав до Радянського Союзу і вихованець сумів
ського табору «Тарасівка» громадянин Великобританії Андрій Климчук, який мав 
передати зашифровані інструкції 34 ОУН про ведення антирадянської діяльності 
на території республіки та 10 тисяч карбованців, пригнічених для фінансування цих 
ворожих дій. Син колишнього вояки з дивізії «Галичина», вихованець бандерівського 
наглядача СУМу в Англії есесівця Ярослава Дерименди, «набирався досвіду» серед 
сумівських «хорунжих» в обладнаних націоналістами кошарах на березі річки Трент 
у графстві Дербішір. Тут у перерізах між військовими і фізичними вправами май
бутньому вивідувачеві «промивали мозок» за найновішими рецептами задурманювання 
молодих людей. На отруйному грунті, з отруйного коріння тут зростали і навчалися 
оунівські пішаки, що мають бездумно і безоглядно виконувати накази ватажків 34 
ОУН, які вже давно стали політичними мерцями.

Пізніше, на прес-конференції, що відбулася в січні минулого року у Львові, нев- 
даха-емісар, розкаюючись, скаже: «Проживаючи в Англії, я мав спотворене уявлення 
про Радянську Україну, як і в цілому про Радянський Союз. Українські націоналісти, 
в тому числі ватажки СУМу, постійно дурманять голови молодим людям — вихідцям 
з родин українських емігрантів. Я приїхав на Україну з  упередженою думкою і спо
діванням побачити тяжке, безправне і жебрацьке життя знедолених людей...» Звер- 
таючися з відкритим листом до верховодів ОУН, Климчук зазначав, що він побачив 
у нашій республіці справжню демократію, вільну Україну, щасливих трудящих. «Я ді
став хороший урок, — писав він. — Я тільки благаю бога, щоб до вас вернувся здо
ровий глузд і ніхто інший не потрапив би під ваш божевільний вплив».

Та все ж таки чекати здорового глузду від засліплених ненавистю зрадників — 
марна справа. Хіба може, прикладом, прозріти такий «навчитель» Климчука, як Де- 
рименда, що вже давно заробляє саме на поставці «людського товару» шпигунським 
службам. Прибувши після війни разом з недобитими есесівцями до Англії, Деримен- 
да невдовзі перепродав душу англійській розвідці, на завдання якої жваво добирав 
агентуру з українських емігрантів для засилання на територію СРСР. Саме Деримен- 
да, прикриваючись плащиком СУМу, в часи горезвісної «холодної війни» підбирав і го
тував для нелегального закидання на Україну сумівських «бойовиків» Малисевича, Ри
бака, Ткача та інших виучеників бандерівців, що на завдання іноземних розвідок ма
ли збирати шпигунські відомості про наші аеродроми і військові частини, заводи і за
лізниці, склади пального і уранові копальні... Але й ця авантюра Дерименди і його 
хазяїв закінчилась провалом.

Знайшовши в собі сили назавжди розірвати із своїм минулим і розкриваючи дійс
не обличчя Дерименди та його спільників з 34 ОУН і СУМу, Василь Малисевич спра
ведливо писав, що «вони використовують сумівське прикриття для того, щоб було 
легше ангажувати молодь до розвідницької діяльності на Україні, до злочинної шпигун
ської роботи «на чужого пана». Дерименда та інші оунівські заводії, — писав він, — 
зробили «продаж братів своїх іноземним розвідкам своєю професією. їм не шкода 
ні рідного краю, ні його народу, ні його землі. Немає в них нічого святого. Вони по
силають таких, як я, на Україну за розвідкою, щоб потім передати чужинцям відо
мості про те, куди треба кидати водневі бомби у випадку війни».

І цілком зрозуміло, чому саме оунівські продайдуші здіймають лемент з приво-
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ду кожного чергового провалу своїх невдалих виучеників. Вони бояться, що їхні ше
фи з розвідувальних та ідеологічних служб країн НАТО можуть, врешті, збагнути 
марність мишачої метушні навколо так званих «визвольних змагань» і перестануть 
виділяти їм гроші.

Власне, з цих мотивів націоналістичні верховоди останнім часом підняли на За
ході шарварок навколо особи Климчука, намагаючись хоч якось підфарбувати, за
гримувати цю шпигунсько-провокаційну акцію, зняти з себе відповідальність за чер
говий ганебний провал свого так ретельно готованого агента. Гідну відповідь банде
рівським отаманам дала прогресивна американська газета «Українські вісті». Зазна
чивши, що вояж Климчука був підготовлений і інспірований «цілком виразними зару
біжними чинниками», а ті, хто відряджав молодого сумівця, зробили джерелом сво
го існування антирадянську діяльність, автор статті цілком слушно вказує: «Зашив
шись у безпечні і теплі місця десь в Англії, в США, в Канаді, чи в Аргентіні, оті під- 
бріхувачі, інструктори та інспіратори підшукують собі всіляких климчуків чи їм подіб
них, відповідно їх інспірують, засилають, щоб вони для них пожинали лаври «геро
їв». Це чистої води паразити, які жирують або на несвідомості молодих людей, або на 
їх глупості, або, вкінці, навіть на їх жадобі до легкого заробітку. Цей рід паразитів 
заслуговує на найбільше засудження». Відзначивши далі, що вся «життєдіяльність» 
буржуазно-націоналістичних лідерів спрямована «лише на безглузді акти провокації 
та шкідництва, суто фінансованого з різних секретних джерел», газета підсумовує: «Так, 
чи інакше, черговий чин хвалених націоналістичних визволителів, помножений, як во
ни самі окреслюють, на глупоту молодої людини, зазнав ганебного провалу».

Одним з головних завдань сумівських осередків бандерівські наглядачі вважають 
організацію різного роду провокацій проти радянських зарубіжних представництв, 
наших виставок і павільйонів, зрив гастролей творчих і мистецьких колективів, що не
суть правду про Країну Рад, про Радянську Україну широким колам трудящих Захо
ду. Особливо стараються в цьому відношенні верховоди СУ Му в Сполучених Штатах. 
Очолювані колишніми прислужниками гітлерівців, молоді сумівці, нерідко в одній 
компанії з фашиствуючими ультра, сіоністськими штурмовиками з банди скандально 
відомого рабина М. Кахане та іншими антирадянцями, намагаються блокувати примі
щення, в яких виступають радянські митці, влаштовують провокаційні витівки біля 
нашого посольства та представництв при ООН. Прагнучи заслужити подяку своїх гос
подарів із ЦРУ та інших подібних відомств, вони розмахують плакатами з антирадян- 
ськими гаслами і жовто-блакитними прапорцями. Під'юджуючи своїх вихованців до 
чергових провокацій проти радянських дипломатичних представництв, один з банде
рівських заводіїв, якийсь Мотрук, у лютому цього року в сумівському журнальчику 
вибовкнув, що такого роду акції — «це одинокий спосіб, що дає дещо реклами» ан- 
тирадянським спробам українських націоналістів.

Разом з тим верховоди зарубіжних ОУН обурюються, що більшість емігрант
ської молоді саботує антирадянські демонстрації, збіговиська та інші подібні заходи. 
Наприклад, за визнанням однієї мюнхенської бандерівської газети, незважаючи на га
ласливі заклики, в одній із подібних витівок у ФРН «...взяло участь 25 осіб, себто од
на десята одного відсотка всіх українців, що живуть у цій країні». Додамо, що абсо
лютна більшість оунівських «демонстрантів» становили не молоді люди, а підстарку
ваті недобиті есесівці, поліцаї та інші зрадники, які свого часу слугували фашистським 
окупантам.

Рішуче засудження прогресивної емігрантської громадськості, ганебні провали 
агентів і категорична відмова переважної більшості юнаків і дівчат українського по
ходження від участі в сумівському гітлерюгенді змушують бандерівських верховодів 
змінювати тактику залучення молодих до «спілки», шукати нових засобів згубного 
націоналістичного впливу на підростаюче покоління. Цій меті був присвячений вишкіл 
молодіжних «фюрерів» СУМу, що проходив зимою 1978—1979 років у створеному 
бандерівцями таборі у Франкополі (Бельгія). Муштруванням і натаскуванням сумівських
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ультра, зібраних із країн Західної Європи і США, займалися згадувані вище Я. Дери- 
менда, О. Коваль та інші бандерівські «спеціалісти» з  молодіжних справ. Зібраних 
«хорунжих» і «булавних» школили за програмою молодого солдата, водили в «похо
ди», отруювали антикомунізмом і антирадянщиною й навіть возили на екскусію до 
військового музею в Брюсселі, де вони старанно знайомилися зі зброєю та іншими 
експонатами. Одночасно учасники «вишколу» вивчали інструкції про методи втягуван
ня дітей і підлітків до СУМу, проводили дискусії про недоліки в роботі сумівських 
осередків, заслухали кілька лекцій оунівських ватажків про завдання організації на 
сучасному етапі. Серед них центральне місце посідав курс лекцій «правої руки» 
Стецька, старого агента іноземної розвідки Григорія Васьковича (Меєра), що очолює 
нині фінансову референтуру 34 ОУН.

Васькович, який, працюючи керівником шпигунсько-диверсійного підрозділу 34 
ОУН — т. зс. референтури К—3,— свого часу добре набив руку на закиданні до Ра
дянського Союзу запроданих ворожим розвідкам оунівських ландскнехтів, зосередив 
увагу слухачів на необхідності ідейної та військової підготовки молодих емігрантів до 
майбутніх «визвольних змагань», на вкоріненні в сумівських осередках «культу УПА», 
тобто пропаганди збройної боротьби з вітчизною своїх батьків і д'дів. Однак войов
ничі заклики ; гучна балаканина про «військове гартування» емігрантської юні 
разом із підготовкою «гарматного м'яса» для збройних сил країн НАТО на випадок 
війни мають й іншу, так би мовити, сьогоденну мету. Йдеться, зокрема, про добір 
та підготовку кадрів для імперіалістичних шпигунських служб, про створення своєрід
ного «резерву» юнаків і дівчат, які не тільки знають мову та звичаї радянських лю
дей, але й попередньо пройшли відповідну військову й розвідувальну підготовку.

Саме на підготовку такого «людського матеріалу» Васькович орієнтував бандерів
ських наглядачів СУМу в своїх статтях, надрукованих у лютому цього року в лондон
ській газеті «Українська думка». Просторікуючи про підвищення рівня «політичної 
освіти» сумівців, зокрема старшого віку, він зосередив увагу функціонерів ОУН на 
необхідності залучити молодь до складання «списків усіх громадських, політичних, 
молодіжних, церковних і виховних організацій у своїй місцевості» та виявлення їхньо
го «керівного складу і діючих управ»; встановлення адрес «осередків політичних пар
тій і політичних діячів, організацій молоді, скаутів, окремих учителів, священиків і 
редакторів місцевої преси, видатніших громадян різних професій» та нав'язування 
контактів з окремими особами, групами і організаціями (звичайно, реакційного анти
комуністичного характеру. — К. Д.) з метою проведення спільної антирадянської ді
яльності й з'ясування їм цілей і завдань оунівців. Що не кажіть, а відповідна підго
товка, фахова практика для майбутніх шпигунів і ідеологічних диверсантів у процесі 
цієї роботи здобувається дійсно непогана.

Але Васькович іде далі. Він пропонує створити в сумівських осередках своєрід
ний клан «ратників» — молодих людей, які б цілком присвятили себе військовій спра
ві. За його словами, «ратники» повинні вивчати військову техніку, організацію зброй
них сил, структуру й діяльність окремих військових частин тощо. Вони мають вивчати 
сучасну зброю, вміти застосовувати її в будь-яких умовах. Ратники, додає Васькович, 
повинні вступати також до напіввійськових організацій за місцем свого мешкання, а 
там, де є нагода, йти на військову службу, яка може «дуже прислужитися кожній мо
лодій людині». Таким чином ідеться фактично про підготовку нового покоління «лица
рів» ножа й обріза, про поповнення кадрів імперіалістичних шпигунських і диверсій
них служб, про вихованка та вишколення карателів і убивць, яких можна було б по
слати на загибель в ім’я інтересів монополістичного капіталу.

Саме про це свідчать ганебні факти рекрутування емігрантської молоді до армії 
США під час корейської війни, коли за кожного поставленого ландскнехта буржуазно- 
націоналістичні «батьки народу» одержували від Пентагону по 200 доларів. Саме цій 
меті була підпорядкована розв'язана оунівцями галаслива кампанія під провокаційним 
гаслом: «Молодь — заступи шлях світовому комунізмові у В'єтнамі». Виходячи з інте
ресів реакційних ї мілітаристських кіл США, оунівські заводії заклйкали емігрантську
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молодь, «не гаючи часу, зголошуватися на призовні пункти» американської армії, бра
ти «найактивнішу участь» у боротьбі з волелюбним в'єтнамським народом. Оунівці 
й уніати на всі заставки вихваляли «героїчні вчинки» вихованців молодіжних націона
лістичних осередків, які брали участь у кривавих розправах над мирним населенням, 
надсилали їм поздоровлення і посилки, жовто-блакитні прапорці й розмальовані три
зубці. Оунівські заводії розгорнули в цей час бучну кампанію за створення з моло
дих українців — громадян США особливого «куреня», вояки якого «ставили б чоло 
комунізмові в джунглях В'єтнаму». Для участі в цьому «курені» вони навіть пропону
вали надіслати «досвідчених старшин» і «українських капеланів», що ім'ям бога бла
гословляли б юнаків на смерть за інтереси капіталістичних монополій. Та охочих бра
ти участь у цій авантюрі майже не було, і чергова провокація бандерівських ультра 
провалилася.

Про запродання сумівських «кадрів» шпигунсько-диверсійним службам країн 
НАТО, так би мовити, «на корені», свідчать також непоодинокі факти залучення моло
ді до роботи в розвідувальних органах і центрах ідеологічних диверсій. Про одного 
з них розповів Степан Джугало, який повернувся до СРСР, розірвавши з бандерівця
ми. Йдеться про Богдана Чепака, що кілька років тому прибув із США до Мюнхена 
начебто на «медичні студії», а в дійсності для виконання завдань Центрального роз
відувального управління. Нахабний і самовпевнений американський сумівець не при
ховував своїх зв'язків з ЦРУ. Навпаки, скрізь, де траплялася нагода, він вихвалявся, 
що перебуває на повному утриманні розвідки і за кожну «добру новину» дістає від 
своїх господарів щедрі грошові подачки.

Чимало колишніх сумівців за порадами бандерівських босів залучені ідеологічни
ми диверсантами до роботи на підривних радіостанціях, у різноманітних псевдонау
кових центрах. Багато вихованців СУМу, за хвалькуватими повідомленнями націоналіс
тичної преси, відбувають службу у вишколених в антикомуністичному дусі американ
ських військах спеціального призначення (ВСП). Точніше було б сказати — у сумнозвіс
них десантних і диверсійних частинах, що заплямували себе кривавими операціями у 
В'єтнамі й Лаосі, в Гватемалі й Болівії, в Панамі й Домініканській Республіці.

Проте ні галаслива реклама, ні уніформа, ні «військові звання», ні підлещування 
до молоді вже не допомагають утримувати юнаків у жовто-блакитних шорах, замкнути 
їх у сумівських осередках, не можуть відірвати від участі в прогресивних організаціях, 
у громадському і молодіжному житті країн поселення. Лише незначна частина моло
дих людей українського походження, за оцінкою самих оунівців, бере участь у моло
діжних націоналістичних організаціях, відвідує сумівські «вишколи» та табори. Жалію
чись на емігрантську молодь і батьків, що відмовляються віддавати своїх дітей на 
«виховання» військовим злочинцям, журнальчик СУМу у Великобританії змушений був 
визнати, що все менше й менше юнаків і дівча,т іде у націоналістичні табори. «Гонит
ва за грішми під час вакацій здержала від табору одних, а байдужість — других... 
Навіть діти провідного активу СУМу і виховників сумівських таборів не являються на 
вишкільний табір, хоч їхні батьки краще розуміють справу, як звичайні громадяни».

Та небажання переважної більшості емігрантів-трудівників віддавати своїх дітей 
під «опіку» бандерівської мафії, окрім ідейно-політичних причин (а вони, без сумніву, 
тут голозні), має під собою й інші, досить-таки вагомі, суто батьківські міркування. 
Йдеться про аморальну поведінку підстаркуватих оунівських інструкторів, про розбе
щення ними молодих сумівок. Про це розповів колишній учасник зарубіжного центру 
ОУН-бандерівців Федір Бідник, який, переконавшись в антинародній діяльності на
ціоналістичних верховодів, розірвав з ними стосунки і повернувся на батьківщину. 
«Мені не раз доводилося чути нарікання старших емігрантів, діти яких відпочивали у 
сумівських таборах, — розказував він. — Батьки з обуренням говорили про те, що 
виховання молоді там доручено особам, котрі не відповідають загальноприйнятим 
нормам моралі, заохочують розпусту і самі беруть у ній участь». Бідник розповів, що 
ватажок бандерівської катівні СБ Іван Кошуба, один з лідерів ОУН у Франції Борис 
Вітошинський та інші «вихователі» СУМу після кожного «вишколу» вихвалялися своїм
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друзям, скількох молодих сумівок їм вдалося спокусити цього разу за допомогою об
ману, залякування чи грошей.

І не дивно, що оунівські верховоди, в тому числі й ті, які самі безпосередньо зай
маються обробкою молоді, остерігаються віддавати своїх дітей до сумівських таборів. 
Адже вони доСре знають, які порядки існують у цих таборах, по суті справи, перетво
рених «батьками еміграції» на кубла ідейного та морального розкладу підлітків і 
юнацтва.

Одним з найважливіших засобів ідейно-політичного впливу на молоде покоління 
української еміграції є, як відомо, релігійна ідеологія, використання уніатських, авто
кефальних та сектантських парафій, об'єднань і осередків. Емігрантські церковні 
угруповання, які разом із націоналістичними центрами віддавна перебувають на служ
бі імперіалістичної реакції, покликані, перш за все, виправдовувати експлуатацію тру
дящих мас монополістичним капіталом, виховувати в молодих віру в непорушність 
буржуазного ладу, ненависть до соціалізму, до нашої Радянської держави. Вся ді
яльність отців церкви спрямована на задурманення молоді, на закріплення в її свідо
мості стереотипів буржуазної пропаганди, на її підготовку до майбутніх «хрестових 
походів» проти світу соціалізму.

Духовні наглядачі з уніатської та інших церков звертаються до молоді із спеці
альними посланнями, працюють «виховниками» і капеланами в молодіжних оунів- 
ських організаціях та таборах, не шкодують грошей на утримання «парафіяльних» і 
«українознавчих» шкіл, на публікацію та поширення спеціально розрахованих на під
літків буржуазно-націоналістичних та релігійних видань.

Проте всі ці заходи не досягають мети, і отці унії, згнітивши серце, змушені ви
знати, що «в сьогоднішніх часах» дуже тяжко мати вплив на молодь, дуже тяжко 
плекати свій обряд, свої традиції (реакційні релігійні та буржуазно-націоналістичні.— 
К. Д.). «Правдою є те, — з жалем визнають уніатські богослови з чікагської «Нової 
зорі», — що тільки малий відсоток нашої молоді охоплений нашими організаціями». 
Молоде покоління, — повторювала за ними в січні минулого року клерикальна «Аме
рика», — цурається своєї спільноти. «Молодь не прийняла духовного світу своїх бать
ків, а тих, що прийняли, — бідкається далі газетка, — занадто мало, щоб зберегти 
його для майбутнього й передати наступним поколінням те, що їм хотіли передати їх 
батьки». Деякі отці церкви відверто визнають, що старше покоління націоналістичної 
еміграції остаточно втратило вплив на своїх дітей. «Батьків і дітей, — писав у вересні 
1978 р. уніатський богослов М. Гринчишин, — ділить прірва, яку, здається, не можна 
подолати. Діти пустились іти дорогою, яку батьки не апробують. Постійний конфлікт 
існує між батьками і дітьми, і цей конфлікт зростає та загострюється. Діти відстали 
від родини, від громади, від спільноти, від парафії і від церкви».

Перелякані церковні достойники останнім часом видали десятки різних послань 
і звернень, опублікували сотні статей, адресованих віруючим батькам, в яких слізно 
просять, радять і вимагають посилити релігійно-націоналістичне виховання дітей, по
чинаючи буквально з пелюшок. Але панотці турбуються не лише «духовною опікою» 
молодих парафіян. Виконуючи волю міжнародної реакції, вони піклуються про підго
товку і виховання націоналістично-клерикальних кадрів, які б постійно поповнювали 
ідеологічні та інші спеціальні служби країн НАТО. Верховоди зарубіжних уніатів ма
рять створити «молоду зміну», яка на випадок очікуваної ними «великої війни» проти 
Країни Рад разом з імперіалістичними агресорами «хрестом і мечем» навертала б 
радянських людей у лоно проклятої трудящими масами небіжчиці унії. «Найперше — 
писали ієрархи уніатської церкви в одному з своїх послань — ми потребуємо тисячі 
ревних і святих священиків, монахів і монахинь для голошення божого слова не лише 
серед наших вірних у різних країнах нашого поселення, але рівно ж серед наших бра
тів на рідних землях... Ми повинні про це думати й приготовляти такі кадри христо
вих апостолів». Отцям унії вторують богослови з мюнхенського «Християнського го
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лосу». Бідкаючись, що «релігійне виховання нашої молоді занепадає, а на благослужен- 
нях чим раз менше молодих людей», уніатські проповідники жахаються від думки, 
що при такому стані їм може забракнути... «місіонерів, що із запалом рицарів, під 
прапором Христа-царя в слушний час» вирушили б на Схід для втілення у життя дав
ньої мрії Шептицького щодо насильницького окатоличення українського, російського 
та інших народів «аж по Урал і Сибір». У травні 1977 року «Християнський голос» 
знов нагадав про ефемерну фантазію уніатської еліти, закликавши емігрантську мо
лодь до «великого змагу», до «огненої боротьби» в ім'я ідеалів уніатства та україн
ського націоналізму. Богослови з Мюнхена все ще плекають надію, що їм удасться 
виховати «нових українських хрестоносців-лицарів», «христових воїнів», які розійдуть
ся «по всій Україні» і «огненно заговорять» з радянськими людьми.

Особливі сподівання в плані підготовки своєї «зміни та майбутніх місіонерів-ли- 
царів» уніатська ієрархія покладає на Папську малу українську духовну семінарію іме
ні святого Йосафата, яка завдяки старанням Східної конгрегації Ватікану знайшла при
тулок у затишному римському передмісті Прімавалле на вулиці Боччеа. До семіна
рії, що, по-суті справи, є середнім релігійним учбовим закладом, приймаються хлоп
ці віком від одинадцяти років, які мають початкову освіту і (обов'язково) рекомен
дації від уніатського парафіяльного священика та єпископа. Вже з цього видно, що 
сюди спеціально добираються діти з родин, які в першу чергу задовольняють соці
ально-політичні критерії церковних ретроградів і, звичайно, поділяють уніато-націона- 
лістичну ідеологію.

Семінарією «опікуються» ченці з уніатського чернечого ордену салезіанців, які 
здебільшого живуть поруч з учнями і виконують тут обов'язки вчителів, вихователів 
та ідейних наглядачів. Уся обстановка в семінарії просякнута духом буржуазного на
ціоналізму і уніатства. Це проявляється на кожному кроці, в кожній розмові виклада
чів з семінаристами, навіть у інтер'єрі семінарії. Стіни учбових класів, холів та кори
дорів завішані оунівськими тризубами, жовто-блакитними прапорцями, портретами во
рогів українського народу з числа махрових націоналістів і реакціонерів від унії.

Про методи ідеологічно-політичної обробки учнів Папської семінарії та їхню ідей
ну підготовку до проведення підривної діяльності проти соціалістичних країн розпо
вів один з вихованців ченців-салезіанців уже згадуваний Ярослав Добош, що був на
правлений центром ОУН-бандерівців для проведення ворожих дій на території Укра
їнської РСР. Виступаючи з покаянням на прес-конференції в Києві, він зазначив, що 
глибоко усвідомлює свою провину перед Радянською державою і карає себе за те, 
що взявся за виконання цієї злочинної місїі. Добош ствердив, що, навчаючись у Пап
ській малій семінарії, а потім в інших релігійних закладах, він не одержував правди
вої інформації про нашу країну, мав лише націоналістичні джерела і «виховувався в 
дусі ненависті до комуністів і комуністичної ідеології».

«Найвищим щаблем» уніато-націоналістичної псевдонауки є розташований в Римі 
Український католицький університет імені св. Климента, який, до речі, приймає в свої 
стіни і деяку, правда, дуже невелику частину випускників Папської малої семінарії. 
У своїй претензійності і зарозумілості «отці унії» нарекли УКУ «єдиним й унікальним» 
центром «християнського духу», рівним... Києво-Могилянській академії. Насправді це 
невеличкий двоповерховий будинок на території побудованої уніатами в Римі церкви 
св. Софії, де розміщено кілька аудиторій, невеликий гуртожиток, бібліотека і їдальня.

Тут під керівництвом уніатського кліру (нагляд за УКУ, згідно з так званою кон
ституцією «університету», належить особисто кардиналові Сліпому) щороку ведеться 
цілеспрямована ідейно-політична обробка ЗО—40 студентів — дітей українських емі
грантів з різних капіталістичних країн.

Уніатські ловці душ використовують аудиторії УКУ для пропаганди ідей клерика
лізму та буржуазного націоналізму, фальсифікації історії України і сучасного станови
ща в нашій республіці, для отруєння свідомості молодого покоління емігрантів, пере
творення їх на слухняне знаряддя імперіалістичної реакції. Цій, так би мовити, гло
бальній меті підпорядковані й навчальні програми «університету», зокрема його літніх



2 2 2 КЛИМ ДМИТРУ К. Вони прагнуть поневолити юність...

курсів. Так, за рекламними об'явами, що друкуються уніато-націоналістичною пресою, 
на черговому «вакаційному курсі» УКУ (червень-липень 1979 р.) мали читати лекції з 
питань сучасної історії, культури, літератури, мистецтва України, «становища релігії» 
в СРСР тощо. Зрозуміло, що всі ці лекційні курси, які читають професійні «радяноло- 
ги» й антикомуністи, начинені сфальсифікованими фактами та злісною антирадянщи
ною. І справді, чого можуть навчити «курсантів» уже згадуваний капелан лихозвісного 
«Нахтігалю» шпигун і провокатор, а нині «професор» УКУ і мюнхенського «вільного 
університету» Іван Гриньох, який взде на цьогорічних «вакаційних курсах» літургічно- 
богословський семінар, або каратель з дивізії СС «Галичина», він же «доктор бого
слов'я» та викладач католицького «університету» Іван Музичка, — що керує семіна
ром з філософії!.. Звісно, вони намагаються передати «новій зміні» свою патологічну 
ненависть до всього радянського, до соціалізму і прогресу взагалі, внести у свідо
мість молоді бацили фашизму й буржуазного націоналізму, отруїти її людиноненавис
ницькими гаслами.

Та попри галасливу пропаганду запеклих антирадянців з-під пошарпаних жовто- 
блакитних штандартів, попри загравання і підлещування буржуазно-націоналістичних за
водіїв, до орбіти облудної оунівської діяльності втягується все менше і менше моло
дих людей. Молодь прагне задовольнити свої життєво важливі потреби, — одержати 
освіту, влаштуватися на роботу, вирішити актуальні соціально-економічні проблеми, 
які постають перед нею в країнах поселення, врешті, поліпшити своє матеріальне ста
новище, — її не цікавлять «самостійницькі» марення підстаркуватих політиків. Вона 
дедалі критичніше ставиться до антикомуністичної метушні націоналістів, раз у раз 
викриває їхню брехню та інсинуації щодо Радянської держави.

Багато молодих людей, як і представників старших поколінь трудової еміграції, 
зберігає в своїх серцях любов і повагу до землі, з якої беруть початок їхні корені. Во
ни прагнуть більше знати про життя рідного краю, про соціалістичні звершення його 
народу. І задля цієї заповітної мети тисячі зарубіжних українців — і молодих, і лю
дей старшого віку — їдуть до Радянського Союзу, на Україну, щоб на власні очі по
бачити, як живуть і працюють радянські люди.

Саме це й лякає націоналістичних фальсифікаторів, що, як справедливо писала 
нещодавно прогресивна американська газета «Українські вісті», «бояться контакту 
молодого покоління з рідною землею, як чорт кадила». Адже відвідуючи Країну Рад, 
зарубіжні українці наочно переконуються в брехливості оунівської пропаганди, бачать 
разючу розбіжність між радянською дійсністю і тим, як її намагаються змалювати 
буржуазно-націоналістичні «вожді».

Відкрити очі нашим землякам — цій благородній справі служать поїздки на Захід 
наших мистецьких та творчих колективів, фестивалі та виставки, що організуються в 
країнах поселення української еміграції, наші книжки, газети та журнали, які завдяки 
радянським людям, зокрема копіткій, повсякденній праці Товариства культурних зв'яз
ків з українцями за кордоном, знаходять численного читача за межами нашої Бать
ківщини. І немає сумніву, що чим більше зростатимуть контакти зарубіжних українців 
з рідним краєм, чим більше посилюватимуться їхні культурні та інші зв'язки з Соціа
лістичною Україною, тим скоріше зрозуміє велику правду нашого радянського сього
дення і та невелика жменька обдурених молодих людей, які ще варять націоналістич
ним банкрутам.

І як би не силкувалися апологети монополістичного капіталу, між ними й оунівці, 
поневолити юність, перетворити молоде покоління на слухняне знаряддя імперіаліс
тичної реакції, на найманих бандитів і вбивць, їхні зловісні плани приречені, як при
речений і сам імперіалізм.
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«ПЕРВОРОДНИЙ

Рецензуючи в журналі «Букс енд букмен» 
книжку Сімона Лувіша «Мить мовчання» 
(видавництво «Мартін енд О ’Кіф», Лондон), 
Крістофер Хітченс пише:

«Сімон Лувіш народився в Ізраїлі від 
батьків, що належали до першого поколін
ня сіоністської імміграції. Він служив в із
раїльській армії і, будучи в ній офіційним 
фотографом, провів не один виснажливий 
день на окупованій території. Там він зро
бив для себе відкриття, що для арабів із
раїльська окупація —  аж ніяк не благосло
вення господнє. Переконавшись у цьому, 
він вирішив простежити витоки своїх родин
них традицій, а заразом і розібратися в 
палестинській проблемі, про яку доти йому 
втовкмачували тільки одне —  що її не. 
існує...»

Хітченс розповідає далі, що Лувіш дохо
дить, зокрема, такого промовистого виснов
ку: в усіх країнах світу існує проза і поезія, 
що оспівує революційний, бунтарський дух. 
В Ізраїлі такої літератури не існує, і ізраїль
тянин, що вирішує перейти в опозицію, по
винен критично переглянути все те, що він 
всмоктав з молоком матері. Адже змалку 
його привчають до провідної тези сіоніст
ської пропаганди: світ, мовляв, поділяється 
на євреїв і на неєвреїв, і, отже, виступ із
раїльтянина проти власного уряду,—  навіть 
якщо цей уряд провадить політику терору

ПІВТИСЯЧІ СТОРІНОК

Американський письменник Джон Грего- 
рі Данн згадує в «Нью-Йорк тайме бук 
рев'ю», що перший художній кінофільм, 
який він побачив в університетському міс
течку, називався «Броненосець «Потьомкін». 
Було це чверть століття тому, коли Данн 
навчався в Прінстонському університеті. 
Фільм демонструвався в малесенькій ауди
торії, за екран правила її зелена стінка, а 
глядачів —  студентів, що цікавились істо
рією кіно, —  було всього сім чоловік. Рік 
тому Данн також переглядав кінокартину 
в навчальному закладі. Показували триві
альну стрічку під назвою «Співи під до
щем», дивились її кількасот студентів, що 
спеціалізувалися з кінознавства, кінозал був 
обладнаний за останнім словом техніки, й 
після сеансу була проведена дискусія з

ГРІХ» ІЗРАЇЛЮ

і гноблення, —  дорівнює виступові проти 
власного народу.

«По суті, —  пише Хітченс, —  книжка Лу
віша —  це викриття шовінізму й .вияв обу
рення з приводу того, що він існує в се
редовищі євреїв, які через шовінізм самі 
зазнали таких страждань. Лувіш усвідомлює, 
що з.виникненням Ізраїлю пов'язаний «пер- 
вородний гріх» —  створена ним проблема 
палестинських біженців. І він розуміє, що 
війна триватиме, доки цей борг не буде 
сплачено до кінця».

Загалом правильно оцінюючи книжку Лу
віша, Крістофер Хітченс припускається, од
нак, помилки, намагаючись зобразити його 
таким собі героєм-одинаком, що наважився 
сам один піти проти течії. Історія давно вже 
довела неспроможність горезвісної теорії 
«єдиного національного потоку» —  однако
во, до якого б народу не намагалися засто
сувати її націоналісти. Суспільство Ізраїлю, 
так само, як будь-якої іншої капіталістичної 
країни, розшароване на антагоністичні кла
си, й багатий ізраїльтянин розуміє бідного 
ізраїльтянина рівно настільки, наскільки це 
треба, щоб визискувати його чи робити з 
нього гарматне м'ясо. Реакційному урядові 
Ізраїлю протистоять не окремі герої-одина- 
ки, а прогресивна опозиція, що складаєть
ся з трудящих євреїв і арабів, і передовсім 
Комуністична партія країни.

І П'ЯТДЕСЯТ РЯДКІВ

приводу художніх особливостей фільму, 
причому керувала дискусією ціла група ви
кладачів та запрошених фахівців (до остан
ніх належав і Данн).

«Я розповідаю про все це,— пише Данн,— - 
щоб показати, що кінознавство перетво
рилось у нас на процвітаючий сурогат гу
манітарного навчання. В 70-х роках кіно- 
факультети в наших вузах стали тим, чим 
у 50-х роках були факультети психології —  
шляхом до забезпечення амбітних посеред
ностей університетським дипломом. Студен
ти, яким не хочеться гризти камінь науки —  
чи яким він просто не по зубах,—  протягом 
чотирьох років готуються до того, щоб про
вести своє життя в темряві (кінозалу), й 
виходять із вузу обтяжені однією-однісінь- 
кою ідеєю, а саме —  банальним висловом
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Жан-Люка Годара про те, що «фільм —  це 
правда з двадцяти чотирьох кадрів на се
кунду».

Далі Данн переходить до розгляду книж
ки Джеймса Монако «Американське кіно 
сьогодні. Діячі, влада, гроші, фільми», ви
даної нью-йоркською філією видавництва 
Оксфордського університету. Ця книжка, 
зазначає рецензент, завдяки своєму пусто
порожньому змістові, може правити за під
ручник для всіх отих кінофакультетів, що 
готують пустопорожніх фахівців. Думок у 
ній просто немає, як немає й нічого, бодай 
віддалено схожого на аналіз (всупереч ав
торським спробам робити «узагальнення» 
і «висновки»): «Містер Монако створив
просто книгу списків. Він наводить списки 
режисерів, що починали як письменники, 
режисерів, що починали як продюсери, ре
жисерів з бродвейських театрів і режисерів 
з телебачення, режисерів-акторів і режи- 
серів-негрів... Він перелічує акторів з Англії, 
що здобули славу в Америці, й акторів з 
Англії, що слави в Америці не здобули, 
тощо».

В світлі всього сказаного вище, пише 
Данн, «найбільш промовистим є той факт, 
що ці півтисячі сторінок пустослів'я, зака
муфльованого під кінознавство, видрукува
ло чи не найсолідніше в англомовному світі 
університетське видавництво».

Незабаром після появи цієї рецензії і 
зовсім не в зв'язку з нею чи з виходом 
книжки Джеймса Монако інша американсь
ка газета —  «Дейлі уорлд» —  вмістила лис
та Тома Фоулі під назвою «Скарга батька». 
На нашу думку, цей лист на п'ятдесят ряд
ків характеризує деякі аспекти сьогодніш
нього американського кінематографа влуч
ніше за багатотомні псевдодослідження. 
Том Фоулі, зокрема, пише:

«Я хочу поскаржитися на становище, до

МІДНІ

Вважається, що битися головою об стін
ку —  справа безнадійна: як кажуть, лобом 
муру не проб’єш. Але в Америці —  країні, 
де культ реклами й традиції «самостверд
ження за всяку ціну» народжують найбез- 
глуздіші в світі рекорди, де влаштовуються 
«чемпіонати», учасники яких з'їдають влас
ного капелюха чи перекочують носом по 
шосе горошину, —  в Америці команда з 
п'ятнадцяти каратистів заповзялася довести, 
що наведене вище прислів'я не відповідає 
дійсності. І довела-таки. Як повідомив жур
нал «Х'юман нейчер», ці каратисти, в при
сутності двохсот глядачів, за шість робочих 
годин, орудуючи тільки руками й головами.

якого докотилося кіномистецтво в СШ А, і 
до моєї скарги приєдналося б, мабуть, ба
гато людей. Сьогодні у нас майже немож
ливо знайти кінофільм, на який можна було 
б піти цілою родиною —  навіть якщо ти 
можеш дозволити собі такі витрати.

Протягом кількох у Ік єн дів я переглядав 
кінопрограми Нью-Йорка, вишукуючи 
фільм, який можна було б подивитися ра
зом з дружиною і дванадцятирічним та 
десятирічним синами. В Нью-Йорку, з його 
десятимільйонним населенням, далеко не 
я один, очевидно, гайнував час на ці без
плідні пошуки.

Про це свідчить хоча б те, що, коли з 'я
вилася реклама фільму «Маппет» і ми по
спішили до кінотеатру, то застали перед 
ним чергу на два квартали, що складалася 
з похмурих від утоми дорослих і знервова
них дітей...

Ми так і не подивилися цього фільму, бо 
в тій черзі довелося б простояти до ве
чора...

За мого дитинства в більшості міст існу
вав лише один кінотеатр, у якому демон
струвалися фільми з позначкою X (тобто 
фільми з непристойними сценами.—  В. Г.). 
Містилися вони, як правило, де-небудь на 
околиці, й люди, що відвідували їх, напев
но, і почували себе, і в очах інших людей 
були покидьками, паріями. І здебільшого 
такі фільми в газетах не рекламувались.

Сьогодні ж ситуація змінилась на пря
мо протилежну. Я міг би подивитися скіль
ки завгодно фільмів-Х у Нью-Йорку. Газети 
рясніють рекламними оголошеннями про 
них. А  люди, що хочуть разом із своєю ро
диною подивитися гарний дитячий фільм, 
почувають себе паріями...

Схоже на те, що наша кінопромисловість 
просто відмовилася від виробництва філь
мів, адресованих сімейним глядачам».

ЛОБИ

розтрощили шестикімнатний будинок, спо
руджений 150 років тому.

Найміцнішу частину споруди —  брандма
уер —  вони ламали, використовуючи один 
одного в ролі живих таранів: розгойдували 
найтвердолобішого на руках і гатили голо
вою об цеглу.

Капітан команди Філ Мілнер потім заявив 
кореспондентові журналу, що «це був доб
ре зведений будинок... Ми перемолотили 
тонни матеріалів».

Лишається додати, що це видовище було 
влаштоване з... благодійною метою.

Володимир ГАЛЧИН
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НАЙУЛЮБЛЕНІША РОЛЬ

Варбара Врильська з донькою.

«Ті називають польською «ББ» (Бріжіт 
Бардо), бо саме цими літерами починаєть
ся також ім'я та прізвище відомої актри
си Барбари Брильськоі. Вона популярна 
не лише в своїй країні: знімалась у вось
ми фільмах НДР, трьох радянських (пам'я 
таєте 11 героїню в «Іронії долі»), двох чехо
словацьких та болгарському. «Брильська —  
єдина іноземна актриса, удостоєна Держав
ної премії СРСР, а ця відзнака багато про 
що свідчить», —  такими словами кореспон
дент словацького журналу «Свєт соціаліз 
му» розпочав інтерв'ю з польською актри 
сою.

—  Моя перша роль, —  сказала Барбаро 
Брильська, —  дівчина Кама у фільмі «Фара
он», знятому за романом Б. Пруса. Вона й 
визначила мою подальшу акторську долю

Я працюю виключно в кінематографі. На 
театр просто не лишається часу, вже не ка
жучи про те, що сцена вимагає зовсім ін
шої підготовки. Я добре почуваюсь перед 
камерою, але не уявляю собі, як можна з 
однаковою майстерністю володіти мистецт
вом одночасно двох муз..

Та в актриси є ще одна «роль» —  матері 
•ютирирічної доньки.

—  Ця роль. —  посміхається Ьаобара, —  
найулюбленіша, найважча й найвідповідаль
ніша. Хоч де б я була і хоч як добре мені 
працювалося, я завжди рвуся додому, бо 
знаю, що на мене чекає донька Вона ду
же любить переглядати ?і мною мої фото
графії, слухати мої розповіді. Години, про* 
ведені вдвох, для мене найщасливіші.
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Один з павільйонів 
Левиного подвір’я 
Альгамбри.

Перлиною Андалузії називають знамени
тий замок Альгамбра, що височить над 
Гренадою. Як свідчать історичні джерела, 
на тому місці ще в IX сторіччі стояла не
велика арабська фортеця «Аль-Гамбара», 
тобто «Червона», названа так за кольором 
її мурів. Сам же замок збудували в XIV 
сторіччі.

Це був час розквіту Гренади, яка слави
лася своїми вченими і поетами, ткачами і 
ювелірами, зброярами і гончарами. Справ
жнім гімном її зодчих став замок — ви
датна пам’ятка арабо-мусульманської ар
хітектури.

Є чимало легенд, пов’язаних з форте

цею. Та, мабуть, найкращою легендою в 
сама Альгамбра.

Будівлі замку, що збереглися до наших 
часів, зосереджені довкола двох основних 
подвір'їв — Миртового та Левиного. В пів
нічно-східній частині першого з них висо
чить масивна вежа — Комарес, всередині 
якої міститься Зала послів. Там стояв 
трон, де правителі Гренади приймали чу
жоземних гостей, скликали двірцеву раду. 
Одна з легенд розповідає, що саме в цій 
залі королева Іспанії Ізабелла та її чоло
вік Фердінанд вели напутню розмову з 
Христофором Колумбом перед його знаме
нитою подорожжю до Америки.
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Альгамбра. 
Левине подвір’я.

Через Залу мосарабів потрапляєш до по
двір'я Левів. Прикрашає його водограй з 
дванадцятьма мармуровими левами. Над 
ними, по периметру чаші, звідки дзюркоті
ла вода, вирізьблені примхливим арабським 
мереживом касиди відомого гренадського 
поета Ібн-Зумрука.

Мистецтвознавці порівнювали композицію 
колон та арок Левиного подвір'я з араб
ською музикою. І справді, кількість колон 
та їх чергування вибрані так, щоб справи
ти враження строгої й навдивовижу прекрас
ної гармонії. Підсилює це й алебастровий 
орнамент.

Альгамбра віддавна приваблювала до се
бе увагу художників, письменників, зодчих. 
В XIX сторіччі відомий англійський ар
хітектор Оуен Джонс, автор капітальної 
двотомної праці, присвяченої цій перлині, 
збудував у себе на батьківщині подібний 
маврітанський замок. А коли Європу поло
нила архітектурна мода на орієнталізм, не
мало помешкань багатіїв було зведено за 
мотивами внутрішніх покоїв Альгамбри.

Палац і його стіни будувалися з недов
говічних крихких матеріалів, отож нащад
кам довелося докласти чимало зусиль, щоб 
врятувати цю видатну пам ятку архітектури. 
Перші реставраційні роботи почалися там 
ще всередині XIX сторіччя і тривають по
стійно

Фрагмент інтер'єру.
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ДЖЕЙН
ФОНДА

Джейн Фонда з чоловіком 
Томом Гейденом і сином Тро
ем.

В розмові з кореспондентом польського журналу «Фільм» відома американська 

кіноактриса Джейн Фонда розповіла:

—  Повернувшись 1969 року з Ф ранції у СШ А, я була приголомшена тим, що там 
відбувається. Я запитувала себе: чому наших хлопців убивають у В’єтнамі? Чому ми 
гнобимо індіанців? Щ о ми зробили для негрів?

Я ладна була зректися всього, що мала, все до останнього цента віддати боротьбі 
з несправедливістю. Протягом кількох років уряд Ніксона, до якого приєдналася 
преса, робив усе, щоб очорнити моє ім ’я. М о ї телефонні розмови підслуховували, 
листі/ переглядали. Звісно, за тих умов ніхто з кінопродюсерів не наважувався запро
понувати мені роботу. Та от скінчилася війна у В’єтнамі, було розкрито уотергейт- 
ську аферу, у С Ш А  великого розмаху набув рух за громадянські права, за емансипа
цію жінок, і я знову здобула можливість виступати в кіно. Боротьба, яку я вела, не 

булй марною

Мій останній фільм «Повернення додому» —  це спроба розповісти про солдатів, 
не зображуючи війни. Ми хотіли показати, як війна спустошує душі людей.

Мої творчі переконання? Грати пише ті ролі, які несуть у собі щось важливе, 
брати участь лише в тих фільмах, які видаються мені правдивими і значущими. Для 
цього ми з Брюсом Гілбертом заснували нову студію, в якій найближчим часом 

знімемо чотири фільми.



ЕКРАНІЗАЦІЯ 
«РОЗПРАВИ З МЕТОДОМ»

На основі роману Алехо Кариентьєра «Розправа з методом» (див. «Все
світ», 1976, №  6 —7) чілійський кінорежисер Мігель Літтін створив фільм, який 
нещодавно вийшов на екрани Франції під назвою «Хай живе президент!». У 
зв ’язку з цим у французькій пресі опубліковано інтерв'ю з режисером. Він, 
зокрема, сказав.

«Вже з перших сторінок «Розправи з методом» в моїй уяві почав розкру
чуватися фільм Уявилася людина, в руках якої величезна влада, і тло — 
континент суперечностей. Своєрідна велетенська мексіканська фреска. Алехо 
Карпентьєр розповів мені, як виникла книжка. Він передав також величезний 
документальний матеріал про мексіканського диктатора Порфіріо Діаса і про 
венесуельця Гусмана Бланко. Я хотів показати те опереткове безумство, якими 
були диктатури на початку нашого століття, і далеко не опереткове безумство 
таких сьогоднішніх диктаторів, як Піночет у Чілі.

Для мене втіленням надій Латинської Америки є сьогодні Куба. Уряд Ка
стро — це влада народу, керівники тут роблять все для задоволення народних 
прагнень.

Тепер я змушений жити у вигнанні. У стародавній Греції це вважалося най- 
суворішою карою. Вигнання для мене і для таких, як я,— велике випробування. 
Та ми, чілійці, боремось, і наша боротьба надає нам снаги».

Кадр з фільму «Хай живе президенті».
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Г. ГАРСІА МАРКЕС
ПРО КУБИНСЬКУ РЕВОЛЮЦІЮ

Кубинський журнал «Каса де лас Амерікас» звернувся до ряду латиноамерикан
ських письменників із. запитанням: «Що для вас особисто означала кубинська револю- 1 
ція!» Нижче наводимо відповідь відомого колумбійського письменника Габріеля Гар- 
сіа Маркеса.

— Кубинська революція допомогла мені стати письменником. Ще ввечері 31 груд
ня 1958 року я був другорядним журналістом у Каракасі. Я видав на той час один 
роман і кілька новел і мав деяку популярність серед своїх друзів, але все ще вва
жав, що споконвічну ворожнечу між багатіями та бідняками можна розв'язати за до
помогою президентських виборів. Кубинська революція переконала мене, що це 
неможливо й тим самим допомогла мені уникнути багатьох непоправних помилок.

Якби не відбулося кубинської революції, я не став би письменником, книжки 
якого перекладені двадцятьма п'ятьма мовами світу, а був би, мабуть, якимось полох
ливим офіційним представником своєї країни за кордоном і мріяв би стати президен
том республіки. Сьогодні ніхто в моїй країні не наважується запропонувати мені 
офіційну посаду, бо моя щира й непохитна солідарність з кубинською революцією 
робить мене соціально небезпечним для капіталістичного суспільства...

Кубинська революція. Героїчна епопея. Перша вільна територія Америки. Відсіч 
імперіалізмові. Боротьба з дискримінацією, неписьменністю, голодом, хворобами, не
уцтвом, несправедливістю, безробіттям, корупцією. Розвиток промисловості. Глибокі 
соціальні перетворення. Опір блокаді. Братерство. Колективна воля народу. Ідеоло
гічна боротьба. Інтернаціональна солідарність народів... Герої революції Абель Сан- 
тамарія, Франк Паїс, Каміло, Че...

Кубинська революція для мільйонів латиноамериканців була великим прикладом, 
вона дає їм можливість виявити свою братерську солідарність, демонструє, що гніт, 
експлуатація, тортури, геноцид, ненависні диктаторські режими Латинської Америки, 
що їх підтримують Сполучені Штати, не пануватимуть вічко. Самим своїм існуванням 
кубинська революція живить надію латиноамериканських народів на визволення.

«КРАСУНЯ ОТЕРО»
Взимку 1890 року Хосе Марті, який 

жив в еміграції в Нью-Йорку, побував 
на концерті однієї іспанської танцівниці. 
Врода й талант балерини полонили пое
та, й він присвятив їй поетичні рядки, 
що ввійшли до книжки «Прості вірші».

Душа самотня без упину 
Болить у присмерку густім.
Ну що ж, поглянути ходім 
На ту іспанську балерину... 
Затихнув зал — чекає дива. 
Актриса йде. Бліде лице.

Іспанка? Ні, неправда це!
Богиня горда і сяйлива!
Ось — ніг легенькі перестуки, 
Ось — кинута на плечі шаль,
Ось — мрійне поривання в даль. 
Ось — зведені, мов арка, руки. 
Вона змією в’ється в колі 
І мов з долівки вироста;
І ваблять жадібні вуста,
І танець затиха поволі.
Я надививсь на балерину 
І повернувся в тихий дім.
Боли ж у присмерку густім,
Душе самотня, без упину!

Скорочений вар іант вірш а подано в перекладі Д митра Павличка.
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Хто ж вона, ця балерина, яка надих

нула Хосе Марті на одну з найкращих 
поезій збірки? Це була Кароліна Отеро, 
«красуня Отеро», як її називали свого 
часу. За багато років Федеріко Гарсіа 
Лорка в своїй п’єсі «Чарівна чоботар
ка» порівняв героїню з красунею Отеро.

Зовсім молодою бідною дівчиною при
їхала Кароліна до Парижа з Іспанії, де 
вона народилася 1871 року. її краса й 
талант за кілька місяців примусили за
говорити про неї весь Париж. У салоні 
балерини збиралися видатні художники, 
письменники, артисти. Серед її шану
вальників був, зокрема, Ренуар. Чарів
на й розумна Кароліна, здавалося, зов
сім не цікавилася багатством: вона лю
била танцювати і ще... грати в карти. 
Багато ночей проводила вона в Монте- 
Карло, де програвала величезні суми. 
1913 року в повному розквіті сил Каро
ліна залишила сцену. Не в змозі відсту

питися від своєї згубної пристрасті, во
на дуже швидко програла все, що мала. 
Уряд Франції призначив Отеро невели
ку пенсію, якої ледве вистачало, щоб 
звести кінці з кінцями.

Минав час, і люди забували про Ка- 
роліну Отеро. Та ось 1955 року відома 
мексіканська актриса Марія Фелікс ви
рішила поставити фільм про славетну 
балерину й зіграти її роль. Яким же 
великим було здивування мексіканської 
актриси, коли, зацікавившись долею 
«красуні Отеро», вона несподівано зна
йшла її в Парижі! Немічна й самотня, 
колишня балерина жила в притулку для 
старих. Вона померла 1965 року в 
94-літньому віці.

Мало хто тепер знає ім’я Кароліни 
Отеро, воно, мабуть, і зовсім забулося 
б, якби не побачив її раз у житті вели
кий кубинський поет і не увічнив «кра 
суню Отеро» в своїй поезії.

ТРИЛОГІЯ БЕРНАРА КЛАВЕЛЯ

Широку читацьку аудиторію швидко 
здобула трилогія на історичну тему ві
домого французького письменника, лау
реата Гонкурівської премії Бернара 
Клавеля «Стовпи неба», остання книга 
якої — «Жінка на війні» — нещодавно 
вийшла в світ. Перші дві книги «Вовча 
пора» та «Світло озера», видані 1976 і 
1978 року, дістали високу оцінку фран
цузької критики. Чим пояснюється ін
терес письменника до французької дійс
ності XVII сторіччя? «Я не намагався 
написати історичний роман. Поставив 
перед собою мету розповісти про долю 
кількох простих людей. Тлом їхнього 
життя, як і життя всіх нас, є історія. 
Мої персонажі — це люди, яких я зуст
річав: їхні голоси виразно чути й у XX 
столітті».

Епічний твір Бернара Клавеля відзна
чається яскравою антивоєнною спрямо
ваністю, пройнятий любов’ю до простих 
людей. Бернар Клааель.



232 РОЗМАЇТОСТІ

ЗУСТРІЧ З МІРЕЙ

Мірей Матье.

Журнал «Квєти» (ЧССР) надрукував 
нарис Иозефа Готмара «Авіньйонський 
соловейко» про відому французьку спі
вачку Мірей Матьє. Подаємо кілька 
фрагментів з нього.

«...Сьогодні співає Мірей Матьє. Напе
редодні газети писали: «Мірей досягла 
зрілості. її голос здатний передавати 
найтонші нюанси. Вона стала міфом. 
Авіньйонський соловейко вже перевер
шує горобчика» (Піаф — французькою 
мовою «горобчик»).

Так, у Франції залюбки розповідають, 
як бідна дівчинка, донька авіньйонсько
го муляра й робітниці з картонажної 
фабрики, стала знаменитістю, бо при
йшов «принц» Джонні Старк. Менед
жер Джонні Старк, той самий, що «ви
вів у люди» Джонні Холлідея. Почина
ли з нуля, а вже 1967 року Мірей стала 
найпопулярнішою співачкою Франції.

І от я бачу її, вона тримається на 
сцені із упевненістю королеви. Та це 
враження відразу зникає, коли я опи
няюся за лаштунками поруч з нею. їй 
усе ще можна дати двадцять, а може, й 
менше. Де й поділася її впевненість. На 
мої запитання відповідає: «Співаю, бо
живу. Живу тим, що співаю. На радість 
собі, друзям, людям, яких я не бачу, 
але відчуваю. Власне, нічого іншого я 
робити не вмію.. А коли повертаюся до
дому, то взуваю великі пантофлі, — ви 
уявити собі не можете, як у мене болять 
ноги після двох годин на сцені, — і див
люся з тітонькою телевізор».

...1967 року Мірей включила до сво
го репертуару пісню «Коли надійде твій 
день, товаришу!», присвячену Жовтне
вій революції, викликавши справжній 
переполох серед снобів. У своїх турне 
вона ніколи не обминає Радянського Со
юзу. Репертуар її виступів на святі 
«Юманіте», де збирається півмільйона 
парижан, складається не лише з лірич
них, а й революційних пісень.

На святі французьких комуністів ми 
зустрілися знову. Тут, де комуністи зви
чайно відзначають своє свято, вона ска
зала мені: «Знаєте, іноді здається, що 
цей простір і ця маса людей тебе погли
не. Але деякі пісні цього простору і пот
ребують. Я так хочу наступного року 
бути о цій порі в Парижі, щоб знову 
приїхати сюди, побачити ці привітні об
личчя, їхні усмішки, сотні тисяч усмі
шок...»
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ї. Пізанська вежа очима п’я

ного риста.
2. Кошик для сміття ? двома 

викинутими качками.
3. Суиеркорова.
4. Двобій снайпеоів.
5. Бутерброд з помідором
6. Дух, в око якого потрапила 

порошинка.
7. Випраний і випрасуваний 

акордеон.
8. Павук робить стійку.
9. Сучасний будинок, увесь із 

скла, за винятком вікон, 
викладених цеглою.

10. Занадто висока корова.
11. Два рази по чотири.
12. Багата сардинка (у власній, 

приватній бляшанці).
13. Найпрекрасніша жінка Са

удівської Аравії із своєю 
бридкою подругою.

14. Носоріг, запакований у па
перовий мішок.

15. Ейфелева вежа крізь заб
рало рицаря.
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ЖУРНАЛУ 
«ВСЕСВІТ» 

ЗА 1979 РІК

нець. З французької переклали В. Тка
ченко, О. Масикевич, С. Ткаченко. З 
арабської переклав Є. Микитенко. З 
англійської переклали С. Жолоб, В. За- 
баштанський). № 6 .
Ріцос Янніс. Поезії. (Переклад М. Бажа
на, С. Жолоб. В. Степаненка, С. Єомолен- 
ка. О. Петькуна. Н. Куренкової), № 5 .
То Хиу. З тих пір. Вірш. (З в’єтнамської 
переклав В. Різун), № 6 .
Тудев Лодонгійн. Поезії. (З монгольської 
переклав О. Масикеви«), № 1 1 .
Фаїз Ахмад Фаїз. Поезії. (З англійської 
переклав В. Коротич). Mb 6 .

ПРОЗА
Світ читає, захоплюється, думає, вчить
ся. № 1.
Славний ювілей, № 1
Лауреати міжнародних Ленінських премій 
«За зміцнення миру між народами», № 7. 
35 років визволення України від німець
ко-фашистських загарбників, Mb 11.

СУЧАСНА ЛІТЕРА ТУРА

ПОЕЗІЯ

Дахбур Ахмед. Чорна ніч. Уривки з пое
ми. (Переклав Л. Горлач), Mb 6 .
Діавара Гауссу. Жовтень. Вірш. (З фран
цузької переклав В. Ткаченко), Mb 11. 
Ернандес Да в ід. Вірші. (З іспанської пе
реклали М. Литвинець, С. Борщевський),

З поезії Німецької Демократичної Рес
публіки. Луїс Фюрнберг. —  Еріх Арендт.
—  Гайнц Калау. —  Фолькер Браун. (З
німецької переклали М. Петренко, Л. Че- 
реватенко, П. Марусик, П. Рихло), Mb 10... 
З поезії Чехословаччини. Йозеф Рибак.—  
Іржі Тауфер. —  Донат Шайнер. —- Вой- 
тєх Мігалік. —  Мілан Руфус. —  Любомір 
Фелдек. (З чеської переклали Д. Павлич- 
ко. О. Новицький. Л. Череватенко, П. Мов- 
чан, В. Лучук. Із словацької переклали 
Р. Лубківський. П. Марусик, М. Рябчук, 
Д. Павличко), Mb 9.
З угорської поезії. Аттіла йожеф. —  
Іштван Шимок. —  Ласло Надь. —  Жужа 
Раб. (З угорської переклали М. Лукаш,
І. Мегела, П. Іванов. В. Фединишинёць, 
Ю. Шкробинець, В. Коротич), Mb 7.
Із поезії Кіпру. Павлос Ліасідіс. —  Ахіл- 
леас Піліотіс. — Йоргос Молескіс. (З но
вогрецької та кіпрського діалекту ново
грецької мови переклали А. Білецький. 
Т. Чернишова), Mb 8 .
Маггеу Хуліо. Поезії. (З іспанської пере
клав М. Литвинець), Mb 1 1 .
Маурер Георг. Поезії. (З німецької пере
клав її. Рихло), Mb 3.
Містраль Габріела. Поезії. (З іспансько) 
переклали Д. Павличко, Г. Латник), Mb 4. 
Неруда Пабло. Поезії. (З іспанської пере
клали С. Борщевський, П. Марусик), Mb 7. 
Ніколич Мілан. Поезії. (З сербохорват
ської переклав С. Реп’ях), Mb 7.
Павезе Чезаре. Поезії. (З італійської пе
реклали Ю. Педан, Ю. Буряк), Mb 12. 
Поезія мужності і боротьби. Віктор Хара,
—  Отто Рене Кастільйо. —  Архіміро Га- 
бальдон. — Рікардо Моралес. (З іспан
ської переклав С. Борщевський). Mb 5. 
Поети Африки. Агоогіньо Нето. — Давід 
Діоп. —  Девід Рубадірі. —  Елолонге 
Епанья Йондо. —  Tavcy Діавара. —  Ові- 
діу Мартінш. —  Руй де Норонья. —  Ма
ма Суману. —  Ва Мбангі Бамба-Дебер. —  
Аяльнех Муляту. —  Абдаррахман аль- 
Хамісі. —  Мессаур Булануар. (З порту
гальської переклали П. Марусик, М. Дер- 
нівський, М. Жердинівська, М. Литви-

Бернт-Бертл Юрген. Вітряк молодості. 
Оповідання. (З німецької переклав 0. Де
ко і М. Тупайло), Mb 10.
Брезан Юрій. Змарнований семестр. Ро
ман. (З німецької переклав 0. Мокро- 
вольський), Mb 8 , 9.
Вальтер йоахім. Казка про маляра. Опо
відання. (З німецької переклав Б. Гав- 
ришків), Mb 10.
Вітана Гунасена. Хочеш жити — живи. 
Оповідання. ІЗ англійської переклав 
В. Коробко), Mb 7.
Гартунг Гуго. Ми, Майзегайєри. Роман. 
(З німецької переклав О. Логвиненко), 
Mb 1, 2.
Доміно Збігнсв. Блукаючі вогні. Роман. 
(З польської переклали І. Бречак та 
Е. Волкова), Mb 1 —3.
Ірландська новела. Джордж Мур. За
йняття Джулії Кагілл. — Лайєм О’Флаер- 
ті. Лист. — Джім Фелан. Баран із дзві
ночком. — Френк О’ Коннор. Неможливий 
шлюб. — Падрейк Фаллон. Пригоди з 
човном. — Една О’Брайен. Родинне. — 
Вільям Тревор. Далеке минуле.— Джеймс 
Планкетт. Сенсація. — Мері Лейвін. Том. 
(З англійської переклали Р. Доценко, 
Е. Хоменко). Mb 10.
Ірландські прислів’я та приказки. (З анг
лійської переклав Р. Доценко), Mb 10. 
Канафані Гасан. Лист з Гази. Оповідання. 
(З арабської переклали О. Вітте та 
О. Фролова), Mb 6 .
Касмі Ахмад Надім. Знедолені. Опові
дання. (З урду переклали О. Сухочев та 
В. Сулима), Mb 3.
Керуак Джек. Малий Пік. Повість. (З анг
лійської переклала М. Габлевич), Mb 8 . 
Кіффер Розмарі. Ніколя і марки. Новела. 
(З французької переклала Ю. Зоренко),

Клер Рене. Плюшовий ведмедик. — Мрія. 
Оповідання. (З французької переклав 
В. Омельченко), Mb 4 .
Кубинська новела. Ноель Наварро. Чере
вань. — Хесус Діас. Випробування. — 
Сесар Леанте. Обложений будинок. — 
Мануель Кофіньйо. Зниклий краєвид. (З 
іспанської переклала М. Жердинівська). 
Умберто Нуньес Л ем ус. Назад вороття 
немає. (З іспанської переклав Ю. Нєгін). 
Mb 1.
аль-Куні Ібрагім. Ковток крові. Оповідан
ня. (З арабської переклали І. Єрмаков та 
Г. Колосова). Mb 6
Монтейро Мануел Руй. Годинник. 0пові: 
дання. (З португальської переклав 
В. Ксьондзик), Mb 7.
Мягмар Дембегійн. Ювілей. (З монгольсь
кої переклали Ц. Ерденебілег та Н. Коб
цева). Mb 6 .
Науково-фантастичні оповідання. Рей 
Бредбері. Джордж Бернард Шоу — мо
дель 5. —  Курт Воннегут. Все завтра, та 
все завтра, тз все завтра. — Артур  
Кларк. Ляклива орхідея. (З англійської 
переклали В. Мусієнко, Н. Лень, Б. Жол- 
дак, Н. Боровик), Mb 9.
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Нгугі Ва Тхіонго. Відійшла з посухою. 
Оповідання. (З англійської переклала 
Н. Биховець), JMb 6.
Нгуєн Ван Боні*. Початок наступу. Опо
відання. (З в’єтнамської переклала М. Ка
шель). № 6.
Несін Азіз. Смерть поліцейського. (З ту
рецької переклав О. Ганусець), № 6. 
Нушин абд-оль-Хосейн. Скарга. Опові
дання. (З фарсі переклали І. Беляева та 
Г. Колосова), N q 6.
Плудра Бенно. Папужка помер. Опові
дання. (З німецької переклав М. Дятлен
ко), N q 10.
Полат Омер. Сарагьол. Роман. (З турець
кої переклав Г. Халимоненко), N q 11, 12.
Рацифехера Арсен. Новий рік. Оповідан
ня. (З малагасійської переклали Л. Кар
ташова і О. Вітте), N q 12.
Рібейро Хуліо Рамон. Під кручею. — Ва
гомий аргумент — Розбиті надії. — Без
пері круки. — Банкет. Оповідання. (З іс
панської переклав М. Рой), № 2. 
Самаракіс Антоніс. Прорахунок. Роман. 
(З новогрецької переклала Т. Чернишо- 
ва), N q 7.
Станев Еміліан. Тасо. Повість. (З болгар
ської переклав Б. Ананченко), № 8. 
Тарані Нур Мухаммед. Поневіряння Бан
та. Повість. (З пушту переклали 3. Калі- 
ніна, К. Лебедев, С. Нікіташенко, Л. Яце- 
вич), № 6.
Томан Йозеф, Томанова Мирослава. Со
крат. Роман. (З чеської переклав Д. Анд- 
рухів), № 4, 5
Хемінгуей Ернест. Після дощу. — Пост
ріл. Новели. (З англійської переклав 
В. Митрофанов), № 7.
Хілл Сьюзен. Напровесні. Роман (3 ан
глійської переклала О. Тараненко), 
N q 11. 12.
Шоу Ірвін. Нічний черговий. Роман. (З 
англійської переклала Л. Маланчук). 
N9 3—5.

СКАРБНИЦЯ (ІЗ СКАРБНИЦІ СВІТОВОЇ Л І
ТЕРАТУРИ)

Вольтер. Мікромегас. Філософська по
вість. (З французької переклав Я. Кра
вець). Епіграми. (З французької пере
клав В. Коптілов). No 1.
Голован і вський Сава. Переспіви з ан
глійських поетів, N ° 5 .
Ібадулла. Туті-наме. (Книга папуги). (З 

. перської переклали М. Ільницький та 
Я. Полотнюк). № 6.
Марло Крістофер. Трагічна історія док
тора Фауста. Драматична поема. (З ан
глійської переклав Є. Крижевич), № 9. 
Пісні Великої французької революції. (З 
французької переклав Борис Тен), № 7. 
Хілл Джо. Пісні. (З англійської пере
клав М. Тупайло), N q 11.

ПИСЬМЕННИК, ЛІТЕРАТУРА, ЖИТТЯ  
(ЖИТТЯ І СЛОВО)

Д о 7 5-р і ч ч я  М и к о л и  Б а ж а н а .  
Привітання від журналу «Всесвіт». 
Віктор Коптілов. Роздуми про майстра. 
Олександр Кетков. Щастя, право і обо
в ’язок поета.
Володимир Полєк. Різьбяр думок і слів, 
№ 10.
Друга міжнародна зустріч письменників 
у Софії, № 12.
Алегрія Сіро. Мій друг Габріела Міст
раль. Спогади, № 4.

Баканов Андрій. Людина й історія в ро
мані Юрія Брезана, 9.
Бендзар Богдан. Інтернаціоналізм літе
ратури Демократичної Німеччини. № 10. 
Бичко Ігор. Рицар розуму (До 900-річчя 
з дня народження П. Абеляра). N q 12. 
Бредбері Рей. Майбутнє створюється на
ми тепер, N q 9.
Воровська Тереза. Тібор Дері, N q 7. 
Гавришева Галина. Фольклор у творчос
ті західноафриканських письменників, 
N q 3.
Гіленсон Борис. Непереможна пісня Джо 
Хілла, № 11.
Голишева Аліса. Англомовний канадсь
кий роман 70-х років, N q 1. 
Долматовський Євген. Поет здійсненої 
надії, № в.
Дончик Віталій. Ідеали правди і краси, 
N q 8.
Доценко Ростислав. Новелістична Ірлан
дія, N q 10.
Захаржевська Вікторія. Вірність життє
вій правді, № 5.
Іваненко Дмитро. Про роман Гуго Гар
туй га «Ми, Майзегайєри», № 2. 
Карбівнича Лідія. Джек Ліндсей — тео
ретик літератури, JNIb 11.
Ліндсей Джек. До читачів «Всесвіту», 
Нотатки про мою концепцію роману. — 
Моя данина Толстому, № 11.
Кетков Олександр. Невмируще слово 
Вапцарова, № 12.
Колесніченко-Братунь Наталя. Новинки 
чеської історичної прози, № 9. 
Кононенко Петро. Лао Ше і його твори. 
N q 11.
Коротич Віталій. Сади Жужі Раб, N q 7. 
Ксьондзик Василь. Сучасна поезія Ан
голи, N q 6.
Кухалашвілі Володимир. Африканська 
культура: боротьба ідей, № 6.
Кудін Микола. Іспит на зрілість. (Моло
да проза НДР), № 10.
Лауреати літературної премії «Лотос», 
N q 6.
Лубківський Роман. Сталь і ніжність, 
N q 9.
Мегела Іван. Співець народної надії. № 7. 
Міщенко Людмила. «Ми прокладаємо 
шлях у нове суспільство», № 10. 
Микитенко Олег. Дух Ташкента: шляхи 
і перспективи афро-азіатського літера
турного єднання, № 6.
Мушкетик Юрій. Коментар до роману 
«Сократ», № 4.
Неборячок Федір. Чутливість до епохи, 
N q 3.
Огнєв Володимир. Читаючи угорські по
вісті, N q 7.

Педан Юрій. Нас довірливо слухати
муть люди..., № 12.
Полотнюк Ярема. Ібадулла та його «Кни
га папуги». № 6.
Салганік Маріам. Закоханий у красу сві
ту, № 6.
Соколянський Марк. Щоденники для 
загального вжитку, № 12.
Соколюк Віктор. Особа і суспільство у 
«міфологічних» поемах Янніса Ріцоса, 
№ 5.
Соловйова Наталя. Світ похмурих розду
мів і світлих надій. № 3.
Такач Лайош М. Поезія Ласло Надя, № 7. 
Томанова Мирослава. Післямова до ро
ману «Сократ». № 5.
Халимоненко Григорій. Омер Полат і йо
го роман «Сарагьол», N° 11.
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Череватенко Леонід. Мікеланджело. 
Спроба прочитання, N° 7.
Чернишова Тетяна. Поет солідарності. 
N° 5.
Чернишова Тетяна. Антоніс Самаракіс 
та його герої, Ns 7.
Чернишова Тетяна. Мужні голоси Кіп
ру, № 8.
Шахова КІра. Про творчість Георга 
Маурера. № з.
Шахова КІра. «Нічний черговий» Ірвіна 
Шоу. N° 5.
Шевчук Василь. Ідейно-тематичні обрії 
сучасного чеського роману. № 2.
Яценко Вадим. Південь Ерскіна Колду- 
елла, № 2.

З ПОГЛЯДУ РЕЦЕНЗЕНТА (РЕЦЕНЗІЇ, ВІД
ГУКИ, АНОТАЦІЇ)

Баканов Андрій. Жива спадщина Брехта. 
(Вернер Міттенцвай. Суперечки про реа
лізм і творчість Брехта. «Ауфбау-Фер- 
лаг», Берлін і Веймар, 1978 — німецькою 
мовою), N9 10.
Горський Іван. Наукова розвідка про 
творчість Єжи Путрамента. (В. II. Вєді- 
на. Єжи Путрамент. К.. «Наукова дум
ка». 1977), N9 8.
Доценко Ростислав. Шляхами «Зарубіж
ної новели» (про . однойменну книжкову 
серію видавництва «Дніпро»), № 2. 
Жердинівська Маргарита, в одних ла
вах. (Анхель Аух’єр. Гаряча кров літе
ратури. Гавана. 1977 — іспанською мо
вою), № 8.
Захаржевська Вікторія. Сповідь патріо- 
та-борця. (Добрі Жотев, Пережиті опові 
дання, К., «Молодь». 1978), N° 11. 
Карабутенко Іван І в. Нове про імпресіо
ністів. (Импрессионисты, их современни
ки, их соратники. (Живопись — графи
ка—литература—музыка), М., «Искусст
во», 1976), № 4.
Карабутенко Іван 1в. Монологи пись 
мєнників Франції. («Писатели Франции 
о литературе»), N° 12.
Кетков Олександр. У світі образів бол
гарського мистецтва. (Д. В. Степовик 
Болгарське образотворче мистецтво. 
1878—1978. К., «Наукова думка», 1978), 
N° 1.
Корунець Ілько, Бублик Василь. П’ятде
сят випусків «Іноземної філології, № 12. 
Моторний Володимир. Нові літературні 
портрети. (Ян Адам. Зденєк Плугарж 
«Ческословенськ: спісовател». Прага
1978. — Йозеф Полак. Йозеф Томан. Ми
рослава Томанова. «Ческословенскі спі 
совател». Прага. 1978 — чеською мовою), 
N 9  9.
Моторний Володимир. «Меридіани 12-23» 
представляють літературу Чехословач- 
чини. («Меридианы 12-23». вип. 1. (1977) 
та 2 (1978) — російською мовою), № 9. 
Покальчук Юрій. Жи^тя «Палаючого кон
тиненту». (До десятиріччя журналу «Ла 
тинская Америка»), N° 12.
Рихло Петро. Невгамовний Манфред Юст 
або Про виховання вихователів. (Гюнтер 
Герліх. Повідомлення в газеті. «Нойес 
Лебен», Берлін. 1978 — німецькою мо
вою), N° 10.
Рябчук Микола. Боротьба за літературу 
(Б. Тругларж. «Література і сучасність». 
Прага 1978 — чеською мовою), N° 12 
Ссбко Вадим. Добра зустріч. (Відкриття. 
Оповідання письменників НДР. Переклад 
з німецької. К., «Дніпро», 1878) № 8. 
Содомора Андрій. Гомерова «Іліада» в  
перекладі Бориса Тена. (Гомер. Іліада 
К., «Дніпро», 1878). N° 3.

Чайковський Богдан. Борцям за свободу. 
(«Свобода». Збірник. К.. «Дніпро», 1978). 
Nfe 9.
Чайковський Богдан. Провісник друж
би. («Обзор» — болгарский литератур
но-художественный журнал. София, 1978 
— російською мовою). N9 10.

УКРАЇНІКА (УКРАЇНА І СВІТ)

Безродний Євген. Великий друг Радян
ського Союзу, № 4.
Волод Зіновій. Джона Ріда читають ху-
Рожники. N° 11.

уць Михайло. З творчої майстерні 
Рильського-перекладача, № 11 .
Кравчук Петро. Василь Касіян і Канада.
№  10.
Кухарчук Микола, Туркевич Василь.
Скарби музеїв п’ятого континенту, Ne 7. 
Лисенко Леся. На варті найбільших цін
ностей життя, N° 2.
Москаленко Михайло. Кубинська літера
тура на Україні. Nb І.
Неуважний Флоріан* Польсько-українські 
літературні Езаємини. N° 7.
Пархоменко Інна. Сергій Васильківський: 
студії і мандри, Nb 12.
Петренко Дмитро. Нові німецькі видання 
сучасної української прози, N° 2. 
Плачинда Сергій. Довженко і світ, N& 12. 
Погребенник Федір. Два листи Отто Рун- 
га до Ольги Кобилянської, N° 9. 
Решетилов Вадим. ВААП: ділове руко
стискання, N° 9
Русанова Вікторія. Інтернаціональний 
рух мільйонів, N° 5.

Саноцька Христина, Труш Аріадна. Араб
ські мотиви Івана Труша, N° 11.
Стасюк Юрій. Дні радянської культури в 
Сьєрра-Леоне і Сенегалі, N° 6.
Українські 
N° 12.

художники про Польщу,

Чернишова Тетяна. З історії дружніх 
зв’язків народі* СРСР та Греції, N° 3.
Що може мистецтво? (Інтерв’ю з голов
ним режисером Київського драматичного 
театру імені Лесі Українки І. О. Моло- 
стовою), N° 12.

Р е ц е н з і ї  на к н и г и ,  в и д а н і  в 
С Р С Р .

Євтух Володимир, Жлуктенко Наталя. 
Зриваючи маски. (Приречені історією. 
Збірка памфлетів і статей. К., «Дніпро». 
1978 — англійською мовою), N° 8. 
Зорівчак Роксоляна. Англомовному чи
тачеві — твори Шевченка-поета, Шев- 
ченка-художника (Тарас Шевченко. Ви
брані поезії. К.. «Дніпро», 1977 — анг
лійською мовою), № 3.
Зорівчак Роксоляна. Нове надбання 
англомовної довженкіани. (Олександр 
Довженко. Зачарована Десна. К.. Дніп
ро», 1979 — англійською мовою), № 12.

Р е ц е н з і ї  на к н и г и ,  в и д а н і  за  
к о р д о н о м .

Асенова Пенка. Шлях до людини. 
(В. Дрозд. Ірій Софія. «Народна мла- 
деж». 1978 — болгарською мовою). N° 11. 
Білик Іван. Сторінка до літопису. (Дмит
ро Міщенко Особисто відповідальний. 
«Отечество», Софія, 1977 — болгарською 
мовою), N° 8
Гримич Віль. Шлях до турецького чита
ча. (Михайло Стельмах Кров людська -
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не водиця. «Хабора Кітабеві». Стамбул 
1978 — турецькою мовою). № 8. 
Дзюбишина Наталя. Роман про радян 
ську молодь. (Іван Григурко. Канал. 
«Бухферлаг дер Морген» Берлін. 1976 — 
німецькою мовою), № 8.
Калениченко Павло. Радянсько-польське 
культурне співробітництво. (Богуслав 
Плаза. ПНР — СССР. Культура сближает 
народы. «Интерпресс», Варшава. 1978 — 
російською мовою), Nb 7.
Кетков Олександр. Червонозоряна кін
нота. (Матей Шопкін. Звездна конница 
София. «Народна младеж», 1979), № 11. 
Михайлюк Юрій. «Відкриття на вже від
критих літературних континентах». (Дми
тро Затонський. Мистецтво роману і XX 
сторіччя. Берлін, «Фольк унд Вельт» 
1978 — німецькою мовою), № 12.
Піус Мірослав. Натан Рибак. «Помилка 
Оноре де Бальзака». (Натан Рибак. По
милка Оноре де Бальзака. «Татран». 
Братіслава, 1977 — словацькою мовою). 
№  2 .

Зарубіжна література на Україні. Рік 
1978. Бібліографія, № 7.
Твори письменників країн Азії та Афри
ки, видані на Україні в 1973—1978 рр 
Бібліографічний список. № 6.

ШЛЯХИ МИСТЕЦТВА

Верба Ігор. Девіз Джакомо Манцу. № 8. 
Верба Ігор. Свідок свого часу, № 11. 
Голенпольський Танкред. Чорні на бі
лому екрані. N° 12.
З висловлювань Оскара Німейєра, Jve 4. 
Кашалос Міхал Крісту, № 8.
Костін Валерій. Діла і мрії великого 
бразільця, N° 4.
Федоренко Микола. Між сакурою і хри
зантемою, № 6.

З ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ

Завадська Євгенія. Класичне тібетське 
мистецтво, № 6.
Наливайко Дмитро. Класицизм, № 1. 2.

ЗОРІ СОЦІАЛІЗМУ

Коротич Віталій. Обличчя друга, N° 10—
12.

НА РУБЕЖІ ВОГНЮ

Валах Яків, в окопах «психологічної» 
війни», Mb 5.
Голенпольський Танкред, Софійський 
Всеволод. Акредитовані в Москві. N° 8. 
Дмитрук Клим. Вони прагнуть поневоли
ти юність... N° 12.
Зрезарцев Борис. У боротьбі за мир, 
N° 8.
Ернст Генрі. Політика сучасних манда
ринів, № 10.
Капиця Михайло. «Три світи», або 
Альянс з імперіалізмом, № 2.
Кива Олексій. Успіхи і труднощі афри
канських визвольних рухів, № 6. 
Коротаєвський Геннадій. Антиліві сцена
рії, № 10.
Котляр Микола. «Щоб єсми навіки всі 
єдино були!», N° 4.

Росенно Євген. На припоні двопартійної 
системи. Листи з Нью-Йорка. Лист сьо
мий. № 7.
Чередниченко Віталій. За лаштунками 
так званого «СКВУ», N° 3.
Шлепаков Арнольд. Навіки єдина. N° 9.

ВОНИ —  ПРО СЕБЕ

Валах Яків. Лауреат союзу промислов
ців, N° 9.
Гал чин Володимир. Прозріння Джона 
Стоквелла, Nb 3.
Галчин Володимир. Азбучні істини — 
американський варіант, № 4.
Галчин Володимир. Свобода словоблуддя, 
Nb 5.
Галчин Володимир. Ярмарок принижень. 
— Пожива для «кроликів», Мі 8.
Галчин Володимир. Портрет диктатора. 
Nb 9.
Галчин Володимир. Демагоги, № 10. 
Галчин Володимир. «Первородний гріх» 
Ізраїлю. — Півтисячі сторінок і п’ятде
сят рядків. — Мідні лоби, Nb 12.
Славіна Ніна. Історія навиворіт, № 6. 
Славіна Ніна. Два погляди на історію, 
N° 7.

ЗУСТРІЧІ, ІНТЕРВ’Ю

Географія наукових інтересів. (Інтерв’ю 
з директором Інституту соціальних та 
економічних проблем зарубіжних країн 
АН УРСР А. М. Шлепаковим). N° 8. 
Ернандес Давід — поет із Сальвадору. 
N° 9.
Інтерв’ю з виконуючим обов’язки 
генерального секретаря Асоціації пись
менників країн Азії й Африки Алексом 
Ла Гумою, № 6.
Інтерв’ю з заступником генерального 
секретаря Асоціації письменників країн 
Азії й Африки Субхасом Мукерджі, № 6. 
«У нас попереду багато роботи». (Інтерв’ю 
з членом академії Афганістану «Пашто 
толіна» літературознавцем Мухаммедом 
Саддиком Рухі), Nb 2.
Чотири томи Хемінгуея. (Інтерв’ю з ди
ректором видавництва «Дн.про» О. І. 
Бандурою), № 7.

ПОРТРЕТИ «ВСЕСВІТУ»

Арнольд Френк. Ayryctro Сандіно: «Кра
ще вмерти повстанцем, ніж жити ра
бом», № 5.
Десомбр Герхард. Антоніо Майдана: Двад
цять років по стреснерівських катівнях, 
N° 7.
Ростовець Микола. Генрі Уїнстон, № 11.

КРАЇНИ, МІСТА, ЛЮДИ

Болдріні Джуліана. В’язниця для непов
нолітніх злочинців. (Уривки з книги), 
N° 10.
Веселицький Панас. В пустелі моральних 
чеснот, Nb 10.
Дятленко Микола. Місяць у ФРН, № 1. 
Зінченко Олександр. Америка перед
мість, № 11.
Клаузнер Вольфганг. Монголія сьогодні, 
N° 6.
Пфаннштіль Маргот. Кільця Нойбранден- 
бурга, Nb 10.
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Устименко Юрій. Під мурами Деррі.
№ 8.

З МІСЦЯ ПОДІЯ

Гарсіа Маркес Габріель. Як це почина
лося, № 1.
Кузнецов Георгій. Ефіопія: революція в 
дії, № 3.
Ламгер Феліція. Я, ізраїльський адвокат, 
свідчу... № 11.
Леанте Сесар. Перший день. № 1. 
Магарадж Мак. «Іншого шляху немає». 
№  11.
Плауманн Ганс. «Щоб жити — замало, 
щоб вмерти — забагато», 8.
Трагедія Південної Кореї, № 1.

РЕПОРТАЖ З ПРОДОВЖЕННЯМ

Балле Рене. Лотарінгію — на злам! №9. 
Карлен Даніель. Скажи мені, Емманюе- 
лю... № 9.
Бретуайт Едвард Рікардо. «Почесний бі
лий». № 2.
Будревич Ольгерд. Ніч у Йоганнесбурзі.
№  2.
Гарсіа Маркес Габріель. Блискавична опе
рація в Манагуа, № 5.

Дзіковська Ельжбета. Марія і Роман. № 5. 
Гедьї Ганне лоре. Уроки Баболни, № 4. 
Балле Рене. Наввипередки з годиннико
вою стрілкою, № 4.
Статисти чи наймити, № 4.

ПОДОРОЖІ І ВРАЖЕННЯ

Бус Роберт. Юкон — поклик ПІВНОЧІ. 
*Г« 3.

АФОРИЗМИ

Уайльд Оскар, № 1. 
Кант Іммануїл, № 3.

РОЗМАЇТОСТІ, № 4 -1 2 .

(ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКА ХРОНІКА. JSfc 1—3).

СВІТ СМІЄТЬСЯ, Ns 4— 12.

(ВЕСЕЛІ СТОРІНКИ) № 1—3.
Зміст журналу «Всесвіт» за 1979 р. № 12.



240

Головний редактор 
Віталій Коротич.

Редакційна
колегія:

Дмитро Білоус.
Олесь Гончар,
Павло Загребельний. 
Дмитро Затонський,
Віктор Коптілоа,
Юрій Кочубей,
Олег Микитенко 
(заст. головного редактора), 
Володимир Митрофанов, 
Василь Оснач,
Воліна Пасічна,
Олександр Підсуха,
Арнольд Шлепаков.

Здано до набору 17. 09. 79. Підписано до друку 
02. 11. 79. БФ 23387. Формат видання 70ХІ00/ів 
Високий друк. Умовних друк арк. 19.5. Обл.-вид 

арк. 21.41. Тираж 53090 Зам. 04500.

Відповідальний секретар 
Богдан Чайковський.

Художній редактор 
Володимир Писаренко.

Адреса редакції: 252021, Ки?в-21, вул. Кірова, 34. 
Телефони: головний редактор — 93-13-18, секре
таріат — 93-06-13, відділи: художньої літератури 
— 93-28-88, 93-27-10, критики — 93-29-61, публі

цистики — 93-27-60.

Рукописи обсягом до одного друкованого арку
ша не повертаються.

Ордена Леніна комбінат друку видавництва 
«Радянська Україна», 252047, Київ-47, 

Брест-Литовський проспект, 94

«ВСЕСВІТ» («Весь мир» —  «Всэсвит»), № 12, 1979 г. 
(на украинском  языке). Ежемесячный литератур, 
но-худож ественный и общ ественно-политический  
ж урнал Сою за писателей Украины , Украинского  
общества друж бы и культурной связи с зарубеж
ными странами и Украинского республиканского  
комитета защ иты  мира. Ж урнал основан 1925 г.

Адрес редакции: 252021, Киев-21, ул. Кирова, 34. 
Издательство «Радянський письменник», 252133. 
Киев-133 бульвар Леси Украинки, 20. Комбинат 
печати издательства «Радянська Україна», 252047, 
Киев-47. Брест-Литовский проспект, 94,






