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ПОЕЗІЯ ФРАНЦУЗЬКОГО ОПОРУ
ПОЛЬ БАЮ АР

СВОБОДА
На шкільних своїх зошитах 
На парті своїй на деревах 
На піску на снігу пухнатім 
Ім’я твоє я пишу

На всіх сторінках прочитаних 
На чистих усіх сторінках 
Камінь кров папір чи попіл 
Ім’я твоє я пишу

На малюнках у позолоті 
І на військовій зброї 
На королівських коронах 
Ім’я твоє я пишу

На джунглях і на пустелях 
На гніздах птахів на травах 
На відлунні мого дитинства 
Ім’я твоє я пишу

На дивних видіннях ночі 
На щоденному нашому хлібі 
На весни заручинах з літом 
Ім’я твоє я пишу

На клаптиках мого неба 
На ставку де сонце сміється 
На озері де живе місяць 
Ім’я твоє я пишу
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На полях і на горизонті 
І на крилах пташиних 
На мерехтінні тіней 
Ім’я твоє я пишу

На подихові світання 
На кораблях на морі 
І на скелі причинній 
Ім’я твоє я пишу

На хмар шумовинні білім 
На перших грози краплинах 
На дощі густому й сумному 
Ім’я твоє я пишу

На силуетах мінливих 
На кольорів передзвоні 
На правді нашого світу 
Ім’я твоє я пишу

На стежках що прокинулись вранці 
На дорогах малих і великих 
На повенях площ серед міста 
Ім’я твоє я пишу

На запаленій лампі 
І на лампі що гасне 
На оселях де будь-коли жив я 
Ім’я твоє я пишу

На яблука двох половинках 
Дзеркалі і моїй спальні 
На порожній мушлі постелі 
Ім’я твоє я пишу

На своїй собаці-ласунці 
На її гострокутних вухах 
На лапах її незграбних 
Ім’я твоє я пишу

На порозі мого будинку 
На звичних усіх предметах 
На хвилі вогню священній 
Ім’я твоє я пишу

На тілах що були зі мною 
На обличчях найближчих друзів 
На кожній долоні відкритій 
Ім’я твоє я пишу

На крихкому склі здивування 
На вустах сторожких тремтливих 
Далеко за межами тиші 
Ім’я твоє я пишу

На руїнах усіх своїх сховищ 
На маяках розбитих 
На стінах щемливого болю 
Ім’я твоє я пишу

На безнадійній розлуці 
На самотності голій 
На вічних сходинках смерті 
Ім’я твоє я пишу

На здоров’ї що відродилось 
На небезпеці минулій 
На безсумнівній надії 
Ім’я твоє я пишу

І силою слова одного 
Я знову життя починаю 
Тебе народжений знати 
І називати тебе

Свобода.

ВБИВАТИ
На Париж цієї ночі 
Падає дивний спокій 
Спокій сліпих очей 
Безбарвних снів 
У стіни замурованих 
Спокій рук непотрібних 
Схилених долі голів 
Відсутніх чоловіків 
Жінок що їх час минає

Блідих холодних без сліз 
Пада цієї ночі 
Серед тиші
На Париж дивне світло 
На серце Парижа старе і добре 
Приглушене світло замаху 
Правдивого й чистого в задумі 
Замаху на катів 
На смерть
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ПО-ЛЮДСЬКОМУ

Пам'яті полковника Фаб'ена та Ло
ранов і Казанова, що так добре роз
повів мені про нього.

Вбито людину
Чоловіка що був колись хлопчиком
Серед безмежжя природи
Кривава пляма
Ніби сонце на схилі
Чоловіком його величали
Жінки і діти
Він був ідеалом людини
Із тих що безсмертні

Він упав
І серце його спорожніло 
Очі його спорожніли 
Спорожніла його голова 
Руки його розпростерлись 
Без жодного зойку 
Він бо вірив у щастя 
Інших
Він повторював без упину 
Я люблю тебе на всі голоси 
Своїй матері і охоронниці 
Співучасниці і союзнику 
Життю
Він пішов на бій
Проти тих хто нам горе несе
Проти зла
Навіть в найгірші дні
Він долю й біль свій беріг
Незупинно — любити
І поважати життя
Долю свою — бути одним із нас

Над усе тільки мужність 
І гордість свого народу 
Я люблю тебе — закінчилось бідою 
Але життя переможе —

він вірив до кінця 
Я люблю тебе — це Іспанія 
Що боролась за сонце 
Це передмістя Парижа

Із стежками дитинства
Із привітними хлопчаками
Це і перший рішучий замах
На охоронців зла
На відворотність смерті
Слова ці світять крізь темінь
Ночі усім нещасливим
Це завжди і скрізь перше світло
Завжди прекрасне
Світло людських взаємин
Глибших дедалі гнучкіших
Видовженіших і живіших
Зерно і квітка і плід і зерно
І я люблю тебе — добре скінчиться
Для тих хто житиме завтра

Добірку поезій ілюстровано фотодокументами із книги До
мініка Поншардье про боротьбу французьких бійців Опору 
€ Дороги крізь пекло».
Париж. 1950 р.
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* * *
Схиляю чоло перед очима вікон мов перед стражами скорботи1
І небо цієї ночі лишаю поза собою
Простору так небагато в моїх розкритих долонях
У подвійному їх горизонті байдужому нерухомому
Схиляю чоло перед очима вікон мов перед стражами скорботи
Шукаю тебе поза всякими сподіваннями
Поза самим собою
І вже насправді не знаю так я тебе люблю 
Кого із нас двох тут немає

доля
З-поміж тих, що поринули в сон
Якийсь блукалець знаходиться завжди той самий
На спорожнілій вулиці
Наставить револьвер до свого серця

І час зупиняється

Бо не можна до цього звикнути

ФРЕСКИ
Найскромніша квітка у січні 
Похвалить зиму

Чорна кров зблискує на обличчі 
Мертвого що пішов у холод

Чудові троянди у липні 
В його матері квітнуть на грудях

А смерть їй рахує роки

САМОТНІЙ
Я без тебе прожити б зміг 
На самоті

Хто це сказав
Хто це може прожити на самоті
Без тебе
Хто

Існувати всупереч усьому 
Існувати всупереч собі

Глибшає ніч

Прозорого як криі_таль 
Ніч поглинає мене

З французької переклав 
Юрій ПОКАЛЬЧУК
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ЛУЇ АРАГОН

ГАВАНЬ
Лічили бариші мандрівники бувалі 
Очима в далечінь потупився ліхтар 
А в трюмі корабля там де лежав товар 
Бунтарські прагнення в заковах знемагали 
Забудьмо що на них наліг тепер тягар 
В якусь пекельну гру на палубі гуляли 
І скототоргівці яких вітри патлали 
Вантаж свій вигідно збували без забар

Враз посвітлішало і зринуло каміння 
Пречистий ніби ніч з’явився острівок 
А понад ним лежить живий вінок пташок 
Мов коропи навкруг підплигують дельфіни 
І море огорта цей острів іцоривок 
1 накрива його своїм подолом піни 
Вам певне арфове почулося квиління 
Бо брижиться вода від дотику пучок

За присудом яким визвольнице жадана 
Ти на прибулу ждеш де чорні стрімчаки 
їй голубий булат стискає п’ясть руки 
На ній рубінова обручка філігранна 
На незнайомку цю дивились моряки 
Поблідла від страждань до скель прикута

панна
Була оголена і врода несказанна 
їх кидала у дрож нервовий і тремкий

0  бранко чарівна о Андромедо мила 
Невже твій чую плач невже Медузи сміх 
Пегаса б запрягти Персей сучасний зміг 
Чи б дав йому наказ розправить дужі крила 
Немає в наші дні більш велетів земних
То що ж богів чекать щоб доля возвістила 
Що Андромеда тут по-своєму спочила 
Парижем марячи у пасмах золотих

Повідай світові що тільки Андромеда 
Яку він уважав забутою в імлі 
Помре рабинею на рифовому тлі 
Ти срібноокої Медузи не розгледів
1 солов’я вночі бояться вепри злі
Бо є повчальне щось у кожній із трагедій 
Підводьте ж небеса численні Архімеди 
Підспівуйте мені о велети землі
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А узбережжя все міраж оповиває 
І хвиля котиться чимдуж до берегів 
Тоді я сподівавсь під пахвами вітрів 
Побачу острів ту що в розпачі волає 
Та нездійсненне це хоч як би не хотів

Відколи бескидів полишив темну зграю 
Я ніби гордий птах собі роботу маю 
Стрічаю досвіток на шканцях кораблів 
Та я даремно жду на гавані заморські 
О землі Та не ті де ти колись зростав 
Як тихо ніби край загарбник подолав 
Зодягненим у твид і у шовки тюссорські 
Усім мандрівникам подобався цей плав 
Бо море князь вони підлеглі командорські 
От і життя мине мов острови Азорські 
Так Володимир Маяковський написав.

ПОКИНУТА
Не йди від мене о життя 
Без тебе небосхил хмурний 
Сад без квіток пусті лани 

Не йди
Не йди куди ідуть вітри 
Без тебе птах втекти захоче 
Без тебе навіжені очі 

Не йди
Не йди де губиться вода 
Що зневажає щастя скла 
І навіть буйний світ зела 

Не йди
Не йди мов кров що обілляла 
Ту руку що мене скосила 
О слабосте моя о сило 

Не йди
Не йди куди вогонь тікає 
Коли горить солома ясно 
Вона згорить як він погасне 

Не йди
Не йди до хмар чудовий орле 
Хоча ти бурі родич кревний 
Та твій політ мені непевний 

Не йди

Не йди до ворога що зброю 
Твою забрав й твоє обійстя 
На пам'ять сліз гірких надійся 

Не йди
Не йди це зрада чоловіче 
Промови свята і пісні 
А знай що робиш ти в ці дні 

Не йди
Не йди туди куди іти 
Сказали у гучній промові 
Коли пролито стільки крові 

Не йди
Не йди до палацу тирана 
Яка б не була в тебе скрута 
Ти викуй нелюдові пута 

Не йди
Не йди Бери свою рушницю 
Собаку клич жени примари 
Стрільці стрільці тепер вас хмарк 

Не йди
Бери свою рушницю

Я НЕ ЗНАЮ ЦІЄЇ ЛЮДИНИ
Знайти слова подібні до вітрів 
Знайти слова що ніби сонце зрання 
Усіх людей пробуджують од снів 
Слова щоб вгамувати пожадання,



10 ПОЕЗІЯ ФРАНЦУЗЬКОГО ОПОРУ

Знайти слова що більше ніж шалені 
Знайти слова із кольором таким 
Що для сліпого блискавки вогненні 
А для глухого гуркотливий грім

Слова щоб ви не мали супокою 
За морок на який прирік ваш зір 
Як нерви рани скрипкою страшною 
Ячали тужно на тілах офір

Що ви тоді придумали для нас 
Ви бавились старими пісеньками 
Простим і ніжним словом повсякчас 
І вогником мандрівним над горбаї

В яку непам’ять впала скруха ця 
Що вас гнітила довго за мовчання 
І стукали віконниці-серця 
В безсоння лицемірне маскування

Проте настане ще пора нова 
І про Людину скажуть чужаниця 
Тоді за зраду нашого єства 
Рум’янцем запалають наші лиця

Ще навіть кров не висохла густа 
Ще хрест вона несла супроти ночі 
А я обпльований назвав Христа 
Словами що немов відкриті очі

Словами що подібні до вітрів 
Словами схожими на сонце зрання 
То був набір звичайних слів 
Словами що світилися коханням

РІЗДВЯНІ ТРОЯНДИ

І як були ми келихом розбитим 
У зливу геть відквітлим вишняком 
Поритим грунтом і полеглим житом 
Мерцями що валялися кругом І

І як були ми жовтою травою 
Та хлібом награбованим тихцем 
Глухою піснею риданням над

юрбою
І як були ми змореним конем
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І як були чии в Франції чужими 
Та жебраками на своїх шляхах 
Як до примар надії невмолимо 
Здіймали толїсть наших костомах

Тоді всі ті що стали враз борцями 
Дарма що 'постріляв їх супостат 
Були узимку нашими квітками 
А їхній аф  'блищав немов булат

Різдво різдво те сяйво таємниче 
Вернуло вам хто віру вже втрачав 
Жагу велику що боротись кличе 
За день яцо вперше землю обновляв

Ви мусите той Грудень1 пам’ятати' 
iQ провеши Ніщо вас не страшить

Вам пам’ятні троянди аромати 
Коли зірниця угорі зорить

Вам буде пам’ятне світання 
Коли настануть врешті дні нові 
Чи може Іфігенії1 2 кохання 
Коли надме вітрила вітровій

Чи вії в маргариток пурпурові 
Чи краплями кривавими взялись 
Сокира вже давно напоготові 
Наосліп їх побачите колись

Пролита кров мовчати вам не стане 
Та чи згадаєте ви про зерно 
Про виноград що виросли із рани 
Про чорний присмак що дало вина

З Французької переклав: 
Всеволод ТКАЧЕНКО

РОБЕР ДЕСНОС

ЗАВТРА
Мені й в сто тисяч літ задосить буде

сили
Тебе чекати, дню шляхетних сподівань. 
А нині стогне час, як дідуган похилий: 
Новими стали вже і сутінки, і рань.

Ми стільки місяців не падаємо духом, 
Тримаючи вогонь і світло про запас,
І все гомонимо, уловлюючи вухом 
Далекий шум, який стихає раз у раз.

З нічної глибини ми стверджуємо
зрання

Величне сяйво дня в його красі новій. 
Тому і не спимо, чекаючи світання,
Яке і провістить, що нині ми живі.

1 У грудні 1941 р. фашисти розстріляли велику групу французьких патріотів —~ 
учасників Опору (прим, перекл.).

2 Іфігенія — героїня грецького міфу, дочка Агамемнова, який перед походом на 
Трою приніс П в жертву Артеміді.
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КУПЛЕТИ ВУЛИЦІ СЕН-МАРТЕН
Тепер ця вулиця чужа мені,
Відколи тут нема Андре Платара.
Тепер ця вулиця чужа мені,
І не знайти розради у вині.

Тепер ця вулиця чужа мені,
Відколи тут нема Андре Платара.
В нас узи приязні були міцні,
Ми з ним усе ділили день при дні.
Тепер ця вулиця чужа мені.

В нас узи приязні були міцні, 
його схопили навесні.
І, так розтанувши у далині,
Він не стрічався більш мені.

Даремні й молитви гучні —
Святі Мартен і Жак зостались мовчазні.
І навіть Валер’ян, що за горбом

сховався.
Без жодних змін проходять дні.
Платара й слід пропав на нашій стороні. З

З французької переклав 
Всеволод ТКАЧЕНКО
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ЖАН КАССУ

СОНЕТИ

VII

Тож пий цю чашу тьми, а потім спи, благий. 
Ми візьмемо твої страждання, мов корону, 
і в смерті сад її знесемо безборонну.
Ти, мов сновидець той, який тремтить, нагий,

у вічність попливеш крізь тіньову заслону, 
щоб миртове гілля збирати навкруги, 
його червоний блиск і сяйво анемону 
крізь свіжу ніч зведуть тебе на береги

життя справдешнього в ясній основі сутній. 
Дозріли душі там, жахливі та могутні.
Через ранкову синь у завтрашнє без меж,

0 душе зранена, всі прийдуть, гарні зроду,
1 ти зустрінеш там, за руки їх візьмеш — 
сестер своїх — Любов, Поезію, Свободу.

XXII

В усіх краях завжди й повік робітники 
вмирають. їхня кров змиває брук плескатий. 
Кричать і падають в диму, щоб вже не встати. 
Вогонь, хвороба, гніт, нужда й маховики

вбивають їх. І скрізь — каміння-кругляки 
та голі дерева, притулків ржаві грати, 
і, всюди і всякчас, завдаючи утрати, 
нуждою гнані мчать скривавлені роки...

О боже правоти, який не в небесах, 
але в серцях людських, серцях, пойнятих

гнівом,
чи розіллєшся тут, над світом гримкотливим?

Ти — сили й сильних бог, дивись, якщо забагії 
Німі вуста мовчать, таять слова пророчі, 
а руки в кайданах міцних. Але ж робочі?

З французької переклав 
Михайло ЛИТВИ НЕНЬ



14 ПОЕЗШ ФРАНЦУЗЬКОГО ОПОРУ

ІГЄР ГАМАРРА

ПІСНЯ ТІЄЇ, ЩО ЧЕКАЄ
В сорок другім він з дому теж пішов...
Я вам розкажу, щоб ви зрозуміли, 
як над житом плив місяць із дібров...
Я палаю вся, у вогні — мій милий.

Він черкнув мені кілька звичних слів, 
не забуду їх, вмиюся сльозою...
Холод нас жене, де знайти нам зброю? 
Слухайте — в гіллі вітер зашумів.

Ми поберемось із тобою скоро, 
як війне тепло, як весна прийде,— 
він грози й вовків не боявсь ніде.
В моїм серці — біль, в моїм серці — горе.

Зиркали діди в небо цілі дні, 
потім сніг війнув, криє гори й доли.
Борони його, я благаю, доле!
В моїм серці — сум, боляче мені.

Кажуть — він поліг, кажуть стільки всього... 
Знову по зимі настає весна.
Слухайте цей крик, що крізь ніч луна,— 
в двері б’ють вітри й дихають волого.

Це вони взяли в мене його сміх, 
узяли його, і я мру від муки...
В мене узяли ті вуста і руки, 
його кроків жду зі шляхів усіх.

З французької переклав 
Михайло ЛИТВИНЕЦЬ

1942.

МАДЛЕН РІФФО

ДЕВ’ЯТЬ КУЛЬ
Жану-П'еру М., шістнадцятирічному

Дев'ять куль в моїй обоймі,
Щоб за всіх братів помститись.

Це так важко було вбивати.
Це так важко у перший раз.
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Сім куль у моїй обоймі. 
Це так просто було.

Тої ночі людина стріляла. 
Це був я.

ПАСТКА

Боюсь чобіт,
Боюсь ключів,
Боюсь дверей,
Боюся пасток.

Вони ведуть мене удвох 
В цей сонячний недільний день 
До темної тюрми,
До входу в пекло — через сквер. 
Ліворуч мене — поліцай, 
Праворуч мене— поліцай.
У кожного є револьвер.
Уже важкі 
Переді мною,
Ой, грати зводяться тепері

Боюсь чобіт,
Боюсь ключів,
Боюсь дверей.
Боюся пасток.

Як тільки засув прогримів,— n 
Знов чути наші крики.
А в місті — день недільний,
А там, надворі,— літо.
Біліє голуб у блакиті.
Той, що печаль мою не стер. 
Переді мною,
І за мною,
Ой, грати зводяться тепері

Боюсь чобіт,
Боюсь ключів.
Боюсь дверей.
Боюся пасток.

Якщо мене взяли, кажу я.
То чи зостанеться мені 
Куточок неба голубого.
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Аби дивитися на нього. 
Куточок неба, що завмер, 
Як в лісі дощова калюжа, 
Д е п’ють поранені тварини? 
Довкола мур встає тепер!

Боюсь чобіт,
Боюсь ключів,
Боюсь дверей,
Боюся пасток!

23 липня 1944

БУРЯ

У людей ледь прочинені вікна, 
забились люди 
у свої домівки.

Птахи не шукають схову 
ніколи
у норах людських.
Птахи линуть і линуть 
і кричать 
у небі без жалю.

— Якщо ж пораненого птаха 
ви несете додому,
він не розуміє вас, 
боїться ваших рук, 
боїться більше вас, 
аніж котів та бурі 
і яструба кружляння.

Гине, втікає, 
опору не чинить...
— Існують люди на світі 
ще самотніші за птахів. 
Витягніть їх із нори, 
розтлумачте їм, що таке буря, 
скажіть: «Захищаймось!»
І покажіть їм шлях: 
рука людей самотніх 
ожити може 
у нашій долоні.

З французької переклав 
Михайло ЛИТВИНЕЦЬ.



ПОВЗІЯ ФРАНЦУЗЬКОГО ОПОРУ 1Т

РЕНЕ ГІ КАДУ

РАВЕНСБРЮК
В Німеччині у Равенсбрюку 
Катують спалюють жінок

Повідрізали їм волосся 
Що сяйвом заливало світ

Вони впізнали сором гніт 
Та їх любов не згасла й досі

Холодна ніч стоїть над ними 
В руці кинджал напоготів

І їхні вірні побратими 
Сховались в брижах прапорів

їм видно ката що зарання 
Злякався поглядів оцих

І віра в наше сподівання 
Ще жевріє у серці в них

З французької переклав 
Всеволод ТКАЧЕНКО

АННА-МАРІЯ БОБР

РОЗСТРІЛЯНИЙ
Стіна позад мене була біла,
А трава переді мною — жовта, зім’ята, натомлена. 
Чи була вона справді така? Не знаю,
Але я бачив її такою, так я її завжди уявляв,
Коли передбачав цю мить.
Отож, стоячи, нерухомий, самотній, як уві сні, 
Був я там: вже мені зав’язано очі,
Невидимі гвинтівки націлено в мене.
Був я там: я — їхня мішень, їхня ціль.
Та раптом,
Схвильований, щось наспівуючи, сам не знаю що, 
Я відчув себе у пориві до тисячі побратимів,
Серед стихії тих голосів,
Чия смерть була зайва, як тінь від трави,
І неминуча, як безжальна і рівна хода моїх

товаришів.

Попливло в очах.
Переді мною стояла затвердла на сонці чорна

смерть.

З французької переклала 
Тетяна МАРТИНЕІЇКО
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АНДРЕ ФРЕНО

БРАНДЕНБУРГ
Маркграф бранденбурзький примусив мене 
серед сосен
просівати пісок для бетономішалки, 
і до сну моя кров просякала цементом.
Зі сходом сонця сяяли високі мури, 
а ввечері берези йшли гуляти, як фламінго. 
Злетів лелека із сусідньої будівлі, 
він пролетить і над моїм зруйнованим

краєм —
над збруєю забитих коней, над слізьми,
що так і не визріли в перлини,—
він пролетить і над моїм життям,
яке, дарма що вимерло
в Бургундії, в Парижі,
ніяк не може дочекатися мене.
На мене дивиться улюблений Нотр-Дам 
і щиро усміхається.
Я піднімаю лопату в бік вечірньої заграви, 
і сиплеться пісок з мого обличчя.

З французької переклав 
Всеволод ТКАЧЕНКО



19

«Ш'Я ТВОЄ Я ПИШУ ~ СВОБОДА!»

Щороку наприкінці серпня, у День визволення Франції, збираються біля 
Тріумфальної арки в Парижі посивілі учасники руху Опору. І сьогодні, через 
тридцять п’ять років після Перемоги над фашистською Німеччиною, французи 
молодших поколінь з незмінною повагою дивляться на їхні бойові ордени й ме
далі: рух Опору став однією з найважливіших сторінок історії Франції і багато в 
чому визначив загальний подальший розвиток і орієнтацію країни.

Французька інтелігенція, а передовсім літератори, не залишились обіч полі
тичних подій, які потрясали Францію з літа 1940 року — після її капітуляції і 
окупації двох третин її території німцями за домовленістю з петенівським уря
дом. Лише мізерна частина французьких літераторів пішла на співробітництво з 
фашистськими окупантами та зрадниками-петенівцями. Вже 18 серпня 1940 року 
генерал де Голль звернувся до співвітчизників із закликом не припиняти бороть
бу, опиратися ворогові. Навколо маловідомого доти генерала, заочно засудженого 
петенівцями до страти, об’єдналися основні антифашистські французькі сили.

Рух Опору, що охопив найширші верстви французького народу, був полі
тично дуже неоднорідний. Але ядром його, найактивнішою і наймогутнішою си
лою стала Французька комуністична партія. Основний орган ФКП «Юманіте» був 
офіційно заборонений ще в серпні 1939 року, за тиждень до початку війни. Газе
та перейшла в підпілля і регулярно виходила далі, викриваючи зрадницьку полі
тику петенівського уряду. Саме на її сторінках 10 липня 1940 року була надру
кована полум’яна відозва, в якій говорилося: «Франція хоче жити вільною і
незалежною... Франція не перетвориться на колоніальну країну. Франція, з її 
славним минулим, не впаде на коліна перед групою лакуз, готових на будь-яку 
піллість. Тільки в народі коріниться велика надія національного і соціального 
відродження. І тільки навколо полум'яного, самовідданого, сповненого віри й 
мужності робітничого класу може бути створений фронт свободи, незалежності й 
відродження Франції».

У травні 1941 року різні сили французького Опору, керовані спільним пат
ріотичним почуттям, об’єдналися в організацію, що дістала назву «Національ
ний фронт боротьби за визволення і незалежність Франції».

Всю історію французького Опору, а відповідно й розвиток літератури цього 
періоду можна поділити слідом за істориками на чотири основних періоди.

Перший тривав від моменту капітуляції Франції до нападу фашистської 
Німеччини на Радянський Союз. Другий — від 22 червня 1941 року до листо
пада 1942 року, коли Радянська Армія перейшла в наступ під Сталінградом, 
англо-американські війська висадились у Північній Африці, гітлерівці окупували 
всю територію Франції, а французькі моряки затопили французький флот у Ту
лоні. Третій період — з листопада 1942 року до висадки 6 червня 1944 року 
англо-американських військ у Франції. І, нарешті, четвертий період — від на
ціонального повстання з червня по вересень 1944 року — до визволення Франції.

В історії французької літератури Опору є, однак, ще один період. До нього 
належать твори, написані вже по закінченні війни. Цей період, можна сказати, 
триває від завершення воєнних дій по сьогодні й триватиме далі.

Під час боротьби французького народу проти гітлерівських окупантів ство
рювалася не лише публіцистика, хоч майже всі французькі літератори бралися за 
перо і як публіцисти. За період руху Опору виникла також велика і важлива як 
у мистецькому, так і в ідейно-політичному розумінні література художня.

Давні громадянські традиції французької культури стали передумовою для 
того, щоб література Опору стала великою національною літературою, в якій 
рівномірно розвинулися майже всі жанри.

У перший період Опору, коли прогресивні літератори мали бодай обмеже
ний доступ до сторінок легальної преси (бо південь Франції ще був формально 
неокупований), у літературі переважають мотиви тривоги і болю за долю країни, 
ремінісценції із славного історичного минулого Франції, постають образи Жанни 
д’Арк та інших національних французьких героїв; письменники принаймні у такій 
формі висловлювали свій протест проти окупації, будили в народних масах волю 
до опору фашистам.

Поетичні збірки визнаного керівника літературного французького Опору 
Луї Арагона «Ніж у серце» та «Очі Бльзи» (1939—1941) присвячені страждай-
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ням Франції; вдалині від Парижа ліричний герой, поет-вигнанець, присягає на 
вірність знеславленій, але любій вітчизні.

Деякі поезії із цих збірок майже цілком побудовані на алегорії. У вірші 
«Гавань» розповідається про корабель, на якому торгівці, байдужі до долі батьків
щини, програють її ворогові. Саме тоді поет бачить острів, на якому з води 
піднімається прикута до рифа Андромеда. Це образ полоненої 
Франції, що чекає на свого визволителя. Чимало віршів збірки «Очі Ельзи» 
стосуються історії Франції, водночас порушуючи тему героїчного кохання, вір
ності, честі. Образ Франції в особі стражденної жінки, беззахисної жертви, якій 
поет зберігає вірність, переважає у багатьох тогочасних віршах Арагона; такі мо
тиви характерні й для творчості інших французьких поетів.

Луї Арагон боровся проти фашизму з дня його виникнення. Один з керів
ників Асоціації революційних письменників та художників Франції, він веде 
антифашистську боротьбу як поет і як переконаний комуніст і під час окупації 
Франції.

23 серпня 1941 року секретар Паризької організації Спілки комуністичної 
молоді П’єр Жорж, відомий ще з часів республіканської Іспанії під легендарним 
іменем полковника Фаб’єна, застрелив у паризькому метро німецького офіцера. 
Цей постріл пролунав як сигнал для розгортання збройної боротьби проти за
гарбників по всій Франції. Одним з найвідоміших командирів партизанських заго
нів став видатний французький поет Рене Шар. Боротьба була тривалою і тяж
кою, величезних втрат зазнала вся французька культура.

У грудні 1941 року фашисти розстріляли редактора підпільного видання 
«Юманіте» комуніста Габріеля Пері. В травні 1942 року вони стратили пись- 
менника-комуніста Жана Декура. Окупанти знищили публіциста Люсьєна Сампе і 
філософа Жоржа Політцера. В концентраційних таборах загинули поети Робер 
Деснос, Макс Жакоб, ІГєр Юнік, критик Бенжамен Крем'є. В боях з німецькими 
фашистами полягли поет Андре Шенев’єр та романіст Жан Прево. За гратами 
опинилися Леон Муссінак і Жан Кассу.

Відомий у довоєнний період як тонкий і ніжний лірик, Поль Елюар восени 
1940 року повернувся до Парижа і вже наступного року видав поетичну збірку 
«На нижніх схилах», що стала одним з перших підпільних видань літератури 
Опору. Незабаром він очолив Національний комітет письменників у Північній 
зоні Франції, а 1942 року вступив до лав Комуністичної партії, саме тоді, 
коли людину могли стратити за самою лише підозрою у зв’язках з комуністами.

Арагон був керівником літератури Опору, а Поль Елюар — її душею, її 
сумлінням. «Щоб перекрити глухе гарчання звіра, щоб живі перемогли і щез 
страх,— писав тоді Елюар у своєму щоденнику, — поезія повинна пробитися до 
правди зовсім оголеної, зовсім злиденної, жагуче полум’яної і завжди прекрас
ної».

його вірш «Свобода» називали Марсельєзою Опору, листівки з текстом цьо
го вірша розкидали з англійських літаків над Францією. Калейдоскоп образів 
безмежного світу думок, почуттів і уявлень закінчується постійним повтором — 
«ім я твоє я пишу». І тільки в останній строфі вірша звучить це головне слово, 
увінчуючи і підкреслюючи епічність високої поетичної думки — Свобода!

Елюар завжди залишався ліриком, навіть у своїх виразно публіцистичних 
поезіях. Він постійно тяжіє до особистісного начала в людині, до сповіді про 
власне почуття, про пережите ним. Неголосна й дуже особиста поезія Елюара 
йонГвЛаСЬ нав1ть у т о н ш і й  ліриці співзвучною з настроями й думками міль- У

У період Опору французькі письменники й поети писали й чимало ліричних 
творів. І хоч ця лірика, як правило, була тривожна, забарвлена смутком, стра
хом перед розлукою, в ній переважають життєствердні мотиви. І це особливо 
помітно у віршах Елюара.

Проводячи й величезну організаторську роботу, Поль Елюар за допомогою 
товаришів випустив дві підпільні політичні антології під назвою «Честь поетів», 
у яких твори письменників друкувалися здебільшого під псевдонімами.

З гострою сатирою на гітлерівських лакуз-колабораціоністів увійшов до літо
пису поезії Опору Робер Деснос, що, як і Арагон та Елюар, починав свого часу 
з сюрреалістських та дадаїстських експериментів. У суворі роки боротьби з оку
пантами Деснос без вагань приєднався до лав борців руху Опору. З полум’яною 
пристрастю трибуна, з уїтменівським розмахом звертався він до розуму й совіс
ті своїх земляків, закликаючи їх до боротьби. Особливу ж лють викликали в 
зрадників-петенівців уїдливі й водночас легкі, забарвлені фольклорними мотива-
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ми сатиричні «куплети» Десноса, спрямовані проти них. Дуже швидко ці поезії 
ставали піснями й ширилися в народі.

Вісімнадцятирічною бере участь в активній боротьбі проти ворога ад’ютант 
«полковника Фаб’єна» Мадлен Ріффо. Як поетеса вона дебютувала в часи оку
пації — у підпільній пресі. Заарештована й засуджена на смерть, вона рятуєть
ся тільки завдяки щасливому випадкові. Перша збірка її поезій, написаних у 
найтяжчі часи, виходить з передмовою Поля Елюара. Нині Мадлен Ріффо відо
ма як пристрасний публіцист і репортер з тих найгарячіших місць на землі, де 
йде боротьба за свободу і незалежність, проти експлуатації і рабства.

До найкращих творів французької поезії Опору належать вірші Рене Шара 
й П’єра Емманюеля, Жюля Сюперв’єля і Андре Френо, Рене Гі Каду й Лоїса 
Массона, Жана Тардьє і Жана Кассу, Жана Кейроля і П’єра-Жана Жюва, Лео
на Муссінака й Ежена Гільвіка, П’єра Реверді і Жака Превера та багатьох інших.

1942 року у Франції було створено перше підпільне видавництво, яке дру
кувало й твори художньої літератури. Серед перших книжок цього «Опівнічного 
видавництва» були «Паноптікум» Арагона, «Чорний зошит» Франсуа Моріака, 
«Авіньйонські коханці» Ельзи Тріоле, «Мовчання моря» Веркора, «Крізь біди» 
Жака Марітена, «Ціна людини» Клода Моргана, «Мертвий сезон» Клода Авліна, 
згадувана вже антологія «Честь поетів».

Трохи згодом література Опору поповнюється забороненою фашистами по
вістю А. Сент-Екзюпері «Військовий льотчик».

Зрозуміло, що в літературі Опору головне місце посідають жанри мобільні, 
здатні швидко донести до читача ідею твору, а саме, поезія і публіцистика.

Збагачується в часи Опору й найрізноманітніша за жанрами публіцистика, 
особливо в традиційному для Франції жанрі есе. Насамперед привертають до се
бе увагу «Листи до німецького друга» Альбера Камю і «Чорний зошит» Фран
суа Моріака, твори Жана Жіроду, Жана По лана та інших.

Видатними зразками документальної прози стали нелегально видані брошу
ри Арагона «Мученики» (1942) і «Злочин проти розуму» (1943), перша з яких 
написана на основі свідчень очевидців та останніх листів двадцяти семи залож
ників, розстріляних у Шатобріані 21 жовтня 1941 року, а друга розповідає про 
те, як гинули від рук фашистів видатні представники французької культури.

Чимало письменників, що емігрували з Франції напередодні її окупації, 
також включилися в боротьбу проти фашизму. Великою пристрасністю перейня
ті такі видатні твори, як «Лист англійцям» Жоржа Бернаноса з Ріо-де-Жанейро, 
«Лист до заложника» Антуана де Сент-Екзюпері із США, виступи по радянсько
му радіо Жана Рішара Блока з Москви, твори Жозефа Кесселя і Моріса Дрюо- 
на, написані в Лондоні, зокрема їхня «Пісня партизанів», що стала свого роду 
гімном французьких макі.

Ще на французькій землі точилася боротьба проти окупації, а прозаїки 
країни вже працювали над ширшими полотнами художньої прози. Жозеф Кессель 
написав збірку оповідань «Армія тіней», об’єднаних навколо головного героя 
Філіпа Жерб’є, одного з керівників великої підпільної організації в окупованій 
Франції. Звичайному, буденному героїзмові французьких жінок, що допомагали 
Опорові, присвятила свої оповідання Ельза Тріоле, — вони склали збірку «За 
псування сукна — штраф 200 франків». Трагічній долі людей в окупованій краї
ні, учасникам руху Опору присвячені повість Луї Парро «Чорна солома хлівів^» 
та роман Жоржа Адана «Переслідувані по п’ятах».

Непримиренність до фашизму — основна ідея роману Андре Мальро «Аль- 
тенбурзька ліщина» (1943). Як відомо, сам письменник ще 1936 року очолив 
інтернаціональну ескадрилью в Іспанії і боровся там до 1939 року, а коли гіт
лерівська Німеччина напала на Францію, воював у регулярних військах своєї 
країни. Згодом Мальро під іменем полковника Берже командував диверсійною 
групою Опору. Потрапивши до рук фашистів, які засудили його до страти, орга
нізував повстання в’язнів, разом з ними вийшов на волю. 1944 року очо
лив партизанський загін, а після визволення Франції в чині полковника коман
дував танковою бригадою «Ельзас-Лотарінгія», яка громила гітлерівців на ні
мецькій землі. Погляди Мальро відзначалися суперечливістю, але вони завжди 
були принципово антифашистськими.

Велику цікавість викликали опубліковані 1967 року «Антимемуари» 
А. Мальро, в яких автор розповідає про свою діяльність у часи Опору, про 
тогочасні події і обстановку в країні.
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Мемуарна література, присвячена рухові Оііору, широкого розвитку набула 
в повоєнний час. Це, зокрема, твори активних учасників літературного французь
кого Опору — Луї Арагона, Бльзи Тріоле, Поля Елюара, Андре Шамсона, Морі- 
са Дрюона, Жоржа Бернаноса, Філіпа Супо, Рене Шара, Роже Вайяна, Альбера 
Камю, Жан-Поля Сартра, Сімони де Бовуар, а також книжки Блеза Сандрара, 
Жана Геєно, Габріеля Одізіо, Леона Муссінака.

Серед найвідоміших творів французької прози, присвячених рухові Опору, 
що побачили світ у повоєнний час, слід назвати романи «Дивна гра» (1945) Ро
же Вайяна, «Смерть — моє ремесло (1952) Робера Мерля, «Чума» (1947) Аль
бера Камю, «Кров інших» (1945) Сімони де Бовуар, «Час мертвих» (1953) 
П’єра Гаскара, «Майор Ватрен» (1956) Армана Лану, «Зброя мороку» (1946) 
та «Могутність світла» (1951) Веркора, твори Бльзи Тріоле, Жана Лаффіта, 
Андре Стіля.

Героїчне піднесення руху Опору, безсумнівно, вплинуло і на розвиток пое
тичного слова у Франції. Під впливом національно-визвольного руху, що розгор
нувся в країні, почалося свого роду оновлення поетичного мислення, воно спря
мувалося в громадянське, патріотичне і героїчне річище. Максимальної конк
ретності зображуваного при всій складності образів досяг Елюар у своїх збірках 
«Сім віршів про кохання на війні» та «Віч-на-віч з німцями».

На прикладі розвитку поетичної творчості Поля Елюара повоєнного періоду 
можна побачити, яким плідним був вплив тяжкої життєвої школи Опору на мит
ців, що брали безпосередню участь у боротьбі з фашизмом. Навіть у суто лірич
них поезіях Елюара пізніших років бачимо точність і прозорість витонченого об
разу, поєднання тонкого естетичного смаку, високої художності й конкретності, 
зримості, виразності образного слова.

Високі здобутки літератури руху Опору всебічно збагатили французьке пись
менство, дали могутній поштовх його подальшому розвиткові.

Юрій ПОКАЛЬЧУК

Підпільна антифашистська 
другої світової війни.

французька преса періоду
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І̂ШЖІІАШІ̂ ХМЦАИ0
ПОВІСТЬ

З У С Т Р ІЧ

«Той, хто зустрінеться віч-на-віч із богом, у ту ж хвилину помре..,»
Коли я почув цей вислів, то засміявся. А сьогодні почув майже те 

саме, і аж здригнувся від жаху:
«Хто зустрінеться віч-на-віч із правдою, то!} ризикує, що його 

зітруть на порох!»
Пошуки правди, як виявляється,— це одна з найскладніших азарт

них ігор. І до того ж ця небезпечна гра невтримно вабить людину...
Зрештою, усе в світі — гра. Гра або серйозна, або небезпечна, або
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дуже цікава. Але пошуки правди — це найдієвіша і найнебезпечніша 
гра, бо в ній виявляється справжня сутність людини.

Тільки тоді, коли твоє серце палає жагою пізнати людину в деяких 
критичних ситуаціях,— бери участь у цій грі. Ризикуєш втратити життя. 
Та якщо й виживеш, то будеш уже не таким, як колись. Тебе захлюпне 
пристрасть до істини, і відтепер ти житимеш задля однієї мети: перемог
ти страх у своєму серці і коли-небудь сказати усю відому тобі правду, 
сказати просто, не лякаючись і не чекаючи похвали. Ось те нове поле 
бою, на якому ти воюватимеш.

У гестапо на вулиці Мерлін і в концтаборі Хайдарі нічого нового 
ти не побачиш. Про все, що там твориться, ти вже чув. Не знаєш тіль
ки, як сам себе там поводитимеш. Побувавши у гестапо, ти напевне 
скажеш: «Усе це я добре знаю, але завжди боявся у це повірити. 
Смерть — у нас самих». Тому, коли ти переможеш самого себе, ти ви
граєш велику гру — і не тільки для себе, а й для всього людства.

Страхаючись, людину породили, страхаючись, виховували; уся її 
історія сповнена тінями жахливих примар. Вона завжди боїться. І дуже 
боїться залишитися самотньою.

Боїться чарівної краси світу. Усе її життя — безнастанне відчуття 
небезпеки. Цілковита каламуть. Жахлива боротьба зі своїм сумлінням, 
яка ніколи не припиняється. Терзати самого себе — корисна справа! 
Щоб у тебе не лишалося часу на боротьбу за визволення з обіймів 
страху, на те, щоб відчувати чарівну красу життя і зробити висновок: 
я теж маю право порозкошувати під ясним небом, доки земля ще не 
перестала крутитися.

Коли людина отак вирішить, ніщо не зможе зробити її рабом. Ні 
катування, ні тюрми, ні погрози. Повсюди вона буде вільною. І спо
кійною!

Спокій приходить на зміну страхові. Без цього ніяк не можна! 
Інакше якщо ти й виживеш, то однаково перетворишся на живого мер-

Пропонована увазі читачів «Всесвіту» художньо-документальна повість — ро
весниця перемоги над фашизмом у другій світовій війні. Вона побачила світ у 1945 
році й одразу стала в ряд найвизначніших антифашистських творів грецької літера
тури.

Автор повісті Темос Корнарос (нар. 1909), відомий грецький письменник-кому- 
ніст, пройшов складний життєвий шлях. Щоб здобути змогу жити і вчитися, Корна
рос з дванадцяти років іде працювати: спочатку чистильником взуття, потім робіт
ником на ткацькій фабриці, механіком і т. ін. Уже перші його опубліковані твори — 
повісті-памфлети «Святі без масок» і «Сінгалонга» (1933), роман «Бродяга» (1934) — 
привернули увагу широкої громадськості гостротою порушених у них соціальних 
проблем. З 1936 року, за реакційних режимів та під час німецько-фашистської окупа
ції Греції, Корнарос за свої прогресивні переконання і активну патріотичну діяльність 
зазнавав жорстоких переслідувань та репресій і близько двадцяти років, з невелики
ми перервами, провів у тюрмах і концтаборах. Цей особистий життєвий досвід і ліг 
в основу повісті «Концтабір Хайдарі» — хвилюючого людського документа, що гнівно 
викриває звірячу сутність фашизму й показує яскраві образи волелюбних грецьких 
патріотів, комуністів, які в тяжких умовах концтабору організовували опір загарб
никам і йшли на боротьбу, на муки й смерть з гордо піднесеною головою, демонст
руючи глибоку віру в свій народ, в його краще майбутнє, в перемогу над фашизмом.

Темі антифашистського Опору в Греції присвячено й інші повоєнні твори Темоса 
Корнароса, зокрема збірку оповідань «Разом із синами бурі» (1956) та повість «Попіл 
і фенікси» (1957).

Повість «Концтабір Хайдарі» друкується в журнальному варіанті.
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ця. Вічно страждатимеш від манії переслідування. Навіть більше: роз
повідатимеш про своє жахливе минуле і думатимеш: «А рабство, влас
не, не являє собою нічого особливого!»

Але ж рабство буде колись переможене!
Познайомимося ж із майстернями, в яких виробляють страх, боя

гузтво, рабів та несправедливість.

К А Т И
Вхід. Величезні двері. Двері старого особняка. Сходи із справжньо

го, добре відшліфованого пенделійського мармуру. Як тільки увіходиш, 
тебе зупиняють. Мармурові сходи звертають ліворуч і ведуть на верхні 
поверхи, до квартир, де колись жили люди. Прямо перед тобою сходи 
брудні. У кожному особняку є своє пекло. В оце пекло мене й ведуть. 
Здається, чорні сходи поглинають мене. Знадвору не чутно ні звуку, не 
проникає жодного промінчика світла. Мене тепер поховано в глибокому 
підвалі.

Спочатку нічого не бачу. Тільки чую звідусіль моторошні звуки. 
Десь далеко хрипкий голос просить води. Хтось бурмоче безперестану 
щось нерозбірливе, з якихось камер долинає важке уривчасте хрипіння. 
Десь голосить жінка, плачуть діти, розлючені голоси щось наказують 
чужою мовою. Брязкає залізо, тупотять чиїсь ноги на сходах, угору- 
вниз, дзенькають ключі, дзвякає зброя — таке враження, ніби десь на
горі точиться боротьба.

З напівтемряви виринає обличчя тюремника: бліде, змарніле, не
рухоме. Різкий, мов гадюче сичання, голос запитує, чи знаю я німецьку 
мову. А оскільки я її не знаю, дві руки хапають мене і, наче м’яч, 
жбурляють до камери, в якій я й перебуватиму невідь скільки часу...

Дивує, що тут якось заспокоюєшся. Принаймні ти тут сам. Розу
мієш, звичайно, що тебе не залишать жити відлюдником і філософству
вати, проте хвилини перебування в камері мають ні з чим не зрівняну 
цінність. Вони дорівнюють цілому життю. Пробуєш призвичаїтись до 
умов. Камера для в’язня — це старт до боротьби. Будь-що мусиш при
звичаїтися до неї, «полюбити» її, щоб мати змогу відпочивати тут і зо
середжуватись. Дивлюся на стелю: до неї сім-вісім метрів! Завдовжки 
і завширшки камера — не більше метра. Справжній колодязь. Верти
кальна, викладена з каменю труба. В кутку валяється необтесаний 
камінь: то твоє ліжко і твій стілець.

Цікаво, як саме використовували це приміщення пани, що жили 
в цьому будинку? Воно ж ні до чого не придатне. Хіба, може, збирали
ся встановити ліфт? Але ж будівля давня. Мабуть, ця келія утворилася 
сама собою. Незалежно від чийогось бажання, а скоріше — через по
милку архітектора. І ось тепер людина намагається полюбити її. Залізні 
двері із знайомим тюремним вічком угорі відокремлюють тебе від тем
ного коридора.

На вогких стінах — рясні сліди перебування людей. Цілі історії, 
нашкрябані олівцем. І, поза всяким сумнівом, писали їх люди серйозні, 
бо немає тут усіляких дурниць, які часто трапляються на деяких стінах. 
Тут намагаються познайомити тебе з умовами життя в ув’язненні.

Ось анонімний напис попереджає:
«Єдина твоя зброя на допиті — спокій!»
Хтось інший відповідає:
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«Нічого ти не знаєш про тортури першого ступеня!»
І знову:
«Ніколи не втрачай мужності і надії. Ніщо інше не врятує тебе!»
Ще трохи далі:
«Мерлін — передостання станція, Хайдарі — остання!»
Тобі не спадає на думку замислитися над тим, що мав на увазі 

автор під отими «станціями». Бо ти добре розумієш, яка станція чекає 
на тебе.

«Тут я прожив три доби із зв’язаними руками й ногами».
Під цим написом є й підпис. Отже, є надія, що через три доби 

виберешся звідси! Ти намагаєшся не помічати слів «із зв’язаними рука
ми й ногами». Та уява вже схопила тебе за горлянку. Змушує перечита
ти геть усе. до того ж багато разів. Аж поки не відчуєш виразно, як 
тріщать кістки, німіють нерви, як ломить поперек і каламутиться ро
зум. Три доби!..

«Якщо зможеш, старайся не думати!» — турботливо радить 
тобі Н. К.

Обертаюся, сідаю на камінь. Мені не лишається нічого іншого — 
тільки чекати. На голову капнула вода. «Це волога із стелі»,— думаю 
собі й не рухаюсь. А втім, було б смішно звертати тут увагу на якусь 
краплю води!.. Та за першою впала й друга, і третя... ще й ще. Підводжу 
голову. Виявляється, в моїй камері нема стелі! Але я впевнений, що 
вона була, коли я увійшов. Намагаюся пригадати краще, і раптом бачу 
у відтулині вгорі солдата, який перехилився й зловтішно осміхається 
порожнім, беззубим ротом. І поки я дивлюся на нього, згори бурхає 
потік води. Справжнього окропу, який потрапляє у ніс, у рот, в очі, на 
груди. На тобі не лишається й нитки сухої. Найболючіші опіки — на 
вухах і на чолі.

Лунає глузливий сміх, і владний голос наказує мені знову підвести 
голову. Тримаючи в руках казанок, гестапівець харкає мені в обличчя. 
Схиляю голову. Наказ лунає знову. І знову він харкає, погрожуючи 
пістолетом. Очевидно, я мушу додивитися цю виставу до кінця. Бо 
досить мені опустити голову, як, люто лаючись, кат змушує мене під
водити її...

Вистава, мабуть, тривала довго, бо у мене жахливо болить шия, 
я не можу ні підвести голови, ні нахилитися.

Завіса впала. Але ти вже не сам. Щомиті чекаєш, коли знову роз- 
верзеться стеля або розчиняться двері. Немає довіри й стінам— а що, 
як і вони раптом розсунуться? Невідоме, несподіване — ось від чого 
тебе кидає в дрож! Який же ти самотній і всіма покинутий!

Але найдивніше те, що тобі починає здаватися, ніби у тебе всереди
ні оселилися якісь люди, і вони розмовляють, міркують уголос, так наче 
ти не маєш до них ніякого відношення. Один спокійно каже, що за 
горою їда, серед степу лежить село. Наче я сам цього не знаю! Навіщо 
йому треба, щоб тепер, за таких обставин, я згадав про якесь там село 
за горою їда? Навіть про ластівчине гніздо, яке я колись знайшов 
у церкві, на вершині гори, нагадав він мені...

Спершу я розсердився. І обурився. Та через якийсь час погладив 
опіки, кривлячись від болю, витер обличчя і став дослухатися до роз
мови, яка точилась у мене всередині. Навіть сам узяв у ній участь... 
Зрештою, це добре, адже так відчуваєш себе не таким самотнім!..
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Раз у раз ти схоплюєшся на ноги. Небезпека! Та кроки уже відда
ляються. Затихають. Чуєш, як відмикають іншу камеру. Як це добре! 
Ти мало не посміхаєшся, але губи твої і м’язи обличчя через опіки не 
ворушаться.

Чую, як у сусідній камері когось б’ють, а той стогне.
Насилу розрізняю кілька слів і розумію: від в’язня вимагають, щоб 

він вийшов з камери. Але той закутий у кайдани. Відчуваю по
легшення — там, здається, домовились. Але знову побої, знову накази. 
Розумію, що в’язню велять вийти з камери. Як завгодно, але вийти 
негайно. Після цього не чую ні стогону, ні наказів. Підходжу до две- • 
рей, спинаюся навшпиньки і заглядаю у вічко. Який жах! Припавши до 
вічка по той бік дверей, у мене втупилися двоє зелених нерухомих 
очей.

Відступати уже запізно. Не можу навіть поворухнутись. Немов 
у кошмарі, тремчу під поглядом холодних і жорстоких очей! Та ось, 
нарешті, вони зникають. Тюремник із жахливими зеленими очима — 
високий, худорлявий, жовтий, із цибатими, як очеретини, ногами — 
байдужно іде собі геть, навіть не обернувшись. На худій шиї у нього 
сидить муха — я захоплююсь її сміливістю. Він підносить руку й про
ганяє її. Та вона сідає йому на вухо. Виходить, він теж людина?

З кінця коридора, якого я не бачу, чую голос, що називає ніби 
знайоме прізвище: Петрос Мармарас. Голос наближається, дужчає, і 
моє прізвище дивно відлунює в цьому брудному коридорі. Можливо, 
щоб не чути його більше, я кричу:

— Є!
Тюремник із зеленими очима!
— Кошті Кошт! 1 — каже він мені й робить знак, щоб я вийшов 

з камери.
Але ж він знає, що двері замкнено. А проте квапить мене, очі його 

метають блискавки. Ніби й не помічає вартового, який ліниво набли
жається з ключами. Дивиться тільки на двері моєї камери, тупає ногою 
і скаженіє.

Я намагаюся йти якомога швидше, нехай бачить, що не я винен 
у затримці. Ми немов женемося один за одним по темних коридорах. На 
сходах я спотикаюсь, падаю й сильно забиваю підборіддя. Це він на
вмисне зробив мені підніжку! І, наче нічого й не сталося, наче я винен 
у цій затримці, грубо штовхає мене й сердито гримає:

— Los! Lo-o-s!1 2
Цікаво, куди ми так поспішаємо? Що має статися? Але, хоч би що 

там на мене чекало, я волію дістатися туди якомога швидше... Не дуже 
приємно іти коридорами підвалів з оцим сатаною...

Чомусь пригадую — і навіщо воно мені тепер? — підвал у батьків
ському домі. До чого смішним здався мені мій тодішній страх! Як тоді 
було гарно!

«...Та все на світі має свій кінець...»
Голоси, що звучать у мені, намагаються мене підбадьорити. Отже, 

я ніколи не залишуся сам, хоч куди мене поведуть, хоч що зі мною 
робитимуть.

Півгодини, а то й більше мене примушують стояти на другому по*

1 Іди, іди! (Нім.)
2 Швидше! Швидше! (Нім.)
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версі обличчям упритул до стіни. Я навіть відчуваю запах вапна. Цей 
запах мені приємний. Не знати чому, згадую в цю хвилину якусь луку, 
розлогі платани, сріблясті верби, своїх сестер, що перуть на річці. Десь 
там бачу й себе: я намагаюсь витягти з нірки невеличкого рака. Та рак, 
хоч і хапається клішнею за травинку, яку я тицяю в нірку, але зразу ж 
і вертається назад. Був би на моєму місці оцей звір, що вів мене кори
дорами, тоді рак дізнався б, почому ківш лиха...

Не дозволяється навіть поворухнути головою. Чекай, доки надійде 
твоя черга...

Краєм ока оглядаю коридор. Довгий, затишний; крізь два величезні 
вікна його заливає світло. Меблів ніяких. Обабіч замкнені двері. Багато 
дверей. Під кожними стоїть такий самий загіпнотизований, як і я, і ню
хає стіну.

За два метри від мене таке саме важливе завдання, і до того ж 
дуже серйозно, виконує якийсь літній добродій. Та ось наші скісні по
гляди зустрілися. Він перший усміхнувся до мене, і я йому дякуватиму 
за це довіку.

Позад мене розчинилися двері, і в коридорі почулися крики, лайка, 
мішана говірка і хтось так відсапувався, ніби щойно тонув у воді. Двері 
одразу ж і зачинились. Вийшли два німецькі офіцери. Вони спокійні
сінько про щось герготіли собі і швидко зникли в глибині коридора...

Відчинилися двері, біля яких стовбичив я. Звідкись іздалеку доли
нули спокійні, анітрохи не збуджені голоси. Видно, кімната дуже велика. 
Чекаю, поки хтось вийде звідти. Нікого. Тільки висовується чиясь рука 
і мацає стіну. Чи не мене вона, бува, шукає? Цілком спокійно — це я 
добре пам’ятаю — схиляю голову до довгих кощавих пальців, що обма
цують порожнє місце. Я таки не помилився. Пальці злякано здригаю
ться і, немов зрадівши, хапають мене за чуб і тягнуть у двері, наче 
вівцю на стрижку.

Кімната і справді чимала, з чотирма великими вікнами. Двоє на 
північ і двоє на схід. За великим письмовим столом сидить німець у ци
вільному і дивиться на мене байдужими, сонними очима. Другий стіл, 
ще більший, з телефоном і склом на зеленому сукні, певно, для слідчо
го. Посеред кімнати стоїть якийсь опецькуватий чолов’яга із скуйовдже
ним сивим волоссям, явно мій співвітчизник.

Мого чуба відпустили, і я глянув на того, хто навіть не озвався 
до мене, а втягнув до кімнати, мов якийсь непотріб...

Зелені очі! То були вони. Від їхнього погляду мене аж мороз про
брав поза шкірою.

І ось цей носатий, у якого, здавалось, отрута стікає з кінчика носа, 
а в зелених очах зачаїлась ненависть, іде й сідає за великий стіл, що 
навпроти. Це, певно, і є слідчий. Усі троє дивляться мені в очі. Я стою 
й собі дивлюся на них.

«І довго ми будемо отак видивлятися?»
Цього ні я не сказав, ні хтось інший. Це фраза, яка застряла у мене 

в горлі. Бо внутрішні голоси не змовкли навіть у таку критичну для мене 
хвилину. Я ще встиг збагнути, що то озвався малий шибеник, який і 
досі витягував з нори рака...

— Отже, Мармарас Петрос. Так?
Почав слідчий. Я знаю кілька слів німецької мови, але чекаю, щоб 

мені переклали все, слово в слово. Так я виграю час, щоб ковтнути 
слину, приховати страх, подумати, яким тоном' мені розмовляти, а все 
це — не жарти. Сивий перекладає запитання з таким виглядом, ніби
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щонайменше тлумачить мені слова оракула. Другий німець щось пише 
і позіхає.

Де народився, як звати батька й матір. Можна подумати, що Тм 
більше нічого від мене й не треба. Носатий підводиться, бере мене за 
руку і, мов дитину, тягне в коридор...

Думаючи, що повертаюсь до камери, я поспішаю, немов додому 
після неприємного візиту.

Спускаємося вниз, до середини сходів. Раптом німець зупиняється, 
ніби щось пригадавши, і ми йдемо назад. Тільки тепер заходимо до ін
шої кімнати, в якій нема нічого, крім вузької довгої лави. На ній хтось 
лежить і хропе: напівголе тіло, біле, як тісто, черево аж звисає з лави. 
Слідчий будить сплюху. Звівшись на ноги, той обертається на справж
нього слона. Оглядає мене з голови до п’ят малюсінькими очицями. 
Ніби ось-ось скаже: «Оцього? Та я ж-його як муху...» Сплюха біжить і 
відчиняє другі двері. З його вигляду, з того, як він знову зиркнув на 
мене, я зрозумів: це кат!

Ніколи не забуду, яке враження справило на мене це відкриття. 
В голові завирували тисячі думок...

Я здригаюсь і йду за катом до сусідньої кімнати. Там чекає і пере
кладач. Одразу все стає зрозумілим. Слідчий довів мене до середини 
сходів — це його прийом. Щоб у мене виникла надія. А тоді раптом 
повернув назад. Щоб убити надію раніш, ніж вона розпростерла крила. 
Щоб у мені почалася душевна боротьба.

Я запитую себе: чого вони прагнуть досягти всім оцим? Що знають 
вони про мене?

На низенькому столику червоного дерева стоїть радіоприймач марки 
«Вестінгауз». Поруч, на двох стільцях,— груба, необстругана, брудна 
дошка. На ній лежать плетений канчук із бичачих жил, дерев’яний 
кийок, закривавлений дротяний канчук з колючками. На держаках 
криваві відбитки пальців.

Усі заходилися розв’язувати якісь вузли на новій вірьовці. Мене 
тим часом залишили посеред кімнати, і я чекаю, ніким не тривожений. 
Чекаю і розглядаюся довкола. Осторонь стоїть великий стіл, а на ньому 
якісь дивні інструменти. Тільки електрик міг би здогадатися про їхнє 
призначення. Серед них залізне пристосування з пружинами та якимись 
шворками, схоже на диявольську корону.

Слідчий глянув на перекладача. І той зрозумів: пора починати. 
Підскочив до радіоприймача й увімкнув його. Весела музика виповнила 
кімнату. Стало легше дихати Перекладач зачинив вікна. Я внутрішньо 
готуюсь до будь-якої несподіванки.

Ось і з вузлами покінчено, геть усі розплутано. Двоє німців здаю
ться задоволеними.

У мене промайнула думка, що мене зв’яжуть цією вірьовкою і ста
нуть бити. А вікна позачиняли, щоб на вулиці не чутно було крику. Не 
можу тільки зрозуміти, навіщо вірьовку перекинули через блок, що 
стримить зі стелі. Теж психологічний прийом? Цілком можливо.

— Wasser\ 1 — кидає слідчий.
Трусячи від надмірної послужливості задом, перекладач вибігає. 

Німці показують на мигах, що мені здушать зашморгом шию, язик 
висолопиться і... голова схилиться на плече. Що за вигадки? Зашморг

Води! (Нім.)
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на горлянці — і щоб голова схилилася на плече!? Ні крихти уяви у цих 
катів! А проте, байдуже. Нехай хилиться на плече...

Перекладач повертається з повним відром брудної, аж чорної води, 
ставить його в кутку й подає німцю наручники. Вони виблискують, 
наче ними ще не користувалися. Очевидно, з формальностями покінче- 
но. Мені заламують назад руки й надягають наручники. їх закручують 
надто туго. Я кажу про це перекладачеві. Він посміхається й квапиться 
перекласти. Німець відповідає:

— Ну, коли так, то я зараз трохи попущу.
І закручує ще тугіше. Я зрозумів: тут не слід розтуляти рота, так 

буде ліпше.
Німець серйозним тоном запитує, чи краще мені тепер.
— Набагато краще! — відповідаю.
Він удає, ніби вірить, і задоволено підморгує перекладачеві.
— Одведи руки якомога далі назад,— загадують мені.— Ні, не такі 

Дивись-но, я тобі покажу.— І перекладач витягує перед собою руки, 
піднісши їх на висоту плечей.

— Отак і ти роби... тільки назад! Від тебе самого залежить, щоб не 
довелося терпіти зайвого. Гляди, старайся з усієї сили!

Я намагаюсь відвести руки якомога далі назад. Але вони не підні
маються більше навіть на сантиметр, бо заважають наручники. Щоправ
да, я й не дуже старався, робив це лиш для того, щоб не дратувати 
катів.

— Виходить, більше він не може? — спокійно запитує німець.
— Не може,— відповідають йому.
— Тоді допоможемо йому трохи. Допоможи! — суворо наказує він 

катові.
Той хапає мене за наручники і тягне назад. Від болю я нахиляюсь. 

Він тягне дужче, воднораз упершись черевиком мені в хребет, потім 
щосили штовхає ногою. Падаю ниць. Нога давить мене, чужі руки 
стискають мої, як обценьками. Чутно хрускіт. Тепер німець піднімає й 
опускає мої руки, безвільні, слухняні, як хоче і скільки хоче. А я не 
витримую більше і намагаюся вп’ястися зубами в підлогу.

«Оце, певно, і є катування першого ступеня, про яке я читав у ка
мері на стіні». Так я думаю. Виявляється, ти ще можеш і думати серед 
цього кошмару!

— Потерпи трохи! Зараз тебе розв’яжуть!— лагідно каже пере
кладач.

Ця звістка дає мені більше радості, аніж дали б слова: «Ти — віль
ний!» Коли б міг, я сказав би йому спасибі, обійняв би його й поцілу
вав. Але в душі обіцяю, що ніколи не забуду цієї його доброти.

Відчуваю, що до наручників прив’язують кінець вірьовки, яка зви
сає зі стелі.

— Тягни! — гукає слідчий.
Кат робить свою справу незворушно. За мить я в повітрі. Ривок 

такий сильний, що я вдаряюсь головою об той блок, що на стелі. Аж 
в очах темніє. Та це ще найменше лихо. Тріщать суглоби в плечах 
і в ліктях. Вся моя вага відтягує униз викручені руки, і вони помалу 
випрямляються в одну лінію з тілом. Головою, що опинилась між ними, 
не можна й поворухнути. Я відчуваю, як викручуються кістки, жили, 
нерви, як усе це перемішується, стає однією суцільною масою. Чого 
кати домагаються? Зламати моє бліде скручене тіло? Як ту сиру пали-
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цю, що досягла межі гнучкості, а ти згинаєш її й далі; ось вона починає 
пускати сік, потім лопається зелена кора, тріскається сама палиця і 
показується блискуче, оголене, біле дерево. Це кістка палиці. Вона не 
витримує більше, і від неї потроху, потріскуючи, немов стогнучи від 
болю, починають відлущуватись вузенькі скалки.

Другий кінець вірьовки прив’язують до кільця, вмурованого у стіну. 
У мене таке відчуття, ніби кістки проштрикнули м’язи й, гострі, закри
вавлені, вистромились десь у пахвах. Ось-ось побачу, як капає на підло
гу кров. Ні, не капає. Єдине, що бачу, це своє тіло: воно гойдається 
на метр над підлогою.

Очі шукають такого, на чому могли б відпочити. Та не знаходять. 
Бачать тільки трьох канібалів, які дивляться на мене жорстокими, спов
неними ненависті очима.

«Що ж буде далі?»
Це не розум запитує. Це стогне все тіло... Ох, якби знепритомніти! 

Але ж ні, розум знову прояснюється... І уява, і пам’ять, що на якусь 
мить сполошилися були й принишкли, знову чітко виконують свої функ
ції, щоб усе, усе без винятку, спостерігало оцю повільну смерть.

Кат крутить ручку радіоприймача. Можна подумати, що передачу 
замовлено спеціально. Чути приємний жіночий голос. Хто знає, з якого 
куточка землі, з якої залитої світлом, духмяної і мирної зали. Пісня так 
упевнено, так пристрасно розповідає про красоти й радощі Всесвіту, що 
ти починаєш усе ненавидіти, проклинаєш і життя, і людину.

Та ось кати виходять з кімнати й замикають мене. Тепер я зрозу
мів, що присутність канібалів давала мені якусь полегкість. Залишаю
чись на самоті, ти зосереджуєшся, світ перед тобою зменшується, стає 
зовсім обмеженим.

Думки концентруються на зламаних кістках, на нерухомих руках, 
що їх хтось невидимий наче тре терпугом. Тре повільно, не кваплячись; 
цілком виразно чуєш шурхіт — але це не тільки слухове відчуття. Від 
нього крутить у зубах, дзвенить у вухах, стугонить у скронях. Біль 
проймає кожний нерв, кожну кістку, кожну краплину крові. Потім знову 
зосереджується тільки в плечах, тільки в плечових суглобах. Тіло стає 
в тисячу разів важчим, аніж насправді. А уява оточує тебе зграєю 
людиноподібних мавп, які танцюють довкола і скалять зуби. Ось одна 
стрибає й чіпляється тобі за плече. Потім — друга. А за ними й усі 
волохаті істоти гронами повисають у тебе на плечах і сміються своїм 
чудним сміхом, вишкіряють жовті зуби із слинявими смердючими 
яснами.

Ти намагаєшся струсити із себе цей додатковий тягар. Вірьовка 
тріщить, плечі не витримують більше, і ти безвладно, не пручаючись, 
зависаєш у повітрі. Суглобів у тебе більше нема. Існує тільки час. Не
скінченний час. І хаос. І біль, що не вщухає й на мить.

Єдина різноманітність: час від часу біль концентрується, впинає
ться у певну мікроскопічну точку тіла. Цей концентрований біль імало 
не роздирає тебе. І раптом проривається, розливається бурхливою хви
лею, затоплює усе твоє єство.

«Мабуть, зараз знепритомнію»,— блискавкою проноситься в отупі
лому мозку.

Але людина — витривала істота. Не так-то легко її паралізувати. 
А це була б для мене полегкість — знепритомніти. А ще краще— по
мерти. Ось коли людина по-справжньому прагне смерті.



ТЕМОС КОРНАРОС32

Дивне самопочуття: наче це не ти. Наче спостерігаєш агонію 
когось іншого. Спостерігаєш, як людина задушується, і в ту мить, коли 
намагаєшся її визволити, зависаєш сам. А потім уже нема нічого. Тіль
ки два тіла висять поруч, десь у пустелі... Ось-ось налетять стерв’ятники 
і склюють їх живцем...

Підлога під тобою мокра від твого поту. Жодного сухого рубця не 
лишається й на тобі. Все поприлипало. Навіть з очей тече піт, а не 
сльози. Щоб із тіла по краплині вийшов увесь піт, потрібно багато часу. 
Дуже багато.

Тебе кидає в холод, усе тіло тремтить, зуби цокотять у лихоманці, 
голова холоне... Голова паморочиться, як у того курця, який палить 
після дво-триденної вимушеної перерви.

«Мабуть, зараз знепритомнію»,— знову глухо стугонить кров.
«Ні!» — твердо відповідає їй голос, що долинає невідомо з яких 

глибин.
У цю хвилину всім своїм єством я прагну вимовити одне слово. 

Просте, звичайне слово, яке нагадує про людину, про життя. Але язик 
неспроможний допомогти мені. Він тепер ні до чого непридатний, мерт
вий. І я відчуваю, як уся моя істота, повільно, по складах, з побожністю 
вимовила: «Ма-мо!»

Атож, язик мій мертвий Він тепер зайвий, наче присох і тільки 
заважає дихати. У роті пересохло. Спочатку слина загусла була, як 
смола. Потім стала тверда, як камінь. А оце розсипалася на порох. Як 
тільки намагаєшся вдихнути, він набивається тобі в легені, бронхи, 
трахеї, у кров, у мозок... Дихати неймовірно важко.

«Отак, виходить, непритомніють?» — запитує кров.
«Атож»,— лагідно відповідає їй той далекий голос.
...З моря підноситься скеля, стрімка і гола. Від вершини до води 

метрів два-три. Там, нагорі, стоять мої товариші й тримають кінець 
вірьовки. Я прив’язаний до другого її кінця і спускаюся, щоб сісти в бі
лий човен. Але човен раптом зникає. Мені не скоряються ні руки, ні 
ноги, і прив’язаний я невдало. Ті двоє, нагорі, попускають вірьовку. Я 
уже досягаю води. У розпачі озираюсь, шукаючи білого човна. Даремно, 
навколо нічого не видно. Вода уже лоскоче мені підборіддя, добирається 
до губів, і я кваплюся востаннє глибоко вдихнути. Навіщо?

Мені спадає думка: «А чому це я не кричу: «Тягніть!»?
Тепер я можу крикнути». Та тільки очі лишилися над водою. Я обу
рююсь. Дригаю ногами, стріпую всім тілом, хочу крикнути: «Тягніть 
мене!» — але не можу, ковтаю воду. Я втрачаю самовладання. Широко 
розплющені очі бачать водяне пекло до самого дна. Та ось до мене хтось 
наближається. Хапає за ноги і тягне вгору. Устигне? Чи не встигне? 
Здається, я бачу його обличчя під скляною маскою...

Потім усе плутається... Біля мене гестапівці. Перекладач хлюпає 
в обличчя водою з відра. Здається, мене сердито запитують, чому я кри
чав. Потім здається, що мене б’ють чимось колючим. Я знову вислизаю 
й занурююся в море... Цікаво, чи цього разу допоможе мені хто- 
небудь?..

...Розглядаю добрих товаришів, які підводять мене. Молоді хлопці. 
Двадцяти двох—двадцяти п’яти років. Вони намагаються не робити зай
вих рухів і ступати легко, щоб мені не було боляче.

Наглядач чекає з ключами під дверима. Хлопці якомога обережні
ше кладуть мене на мокру підлогу і шепочуть теплі, заспокійливі слова.
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Стоячи спиною до наглядача, один із них зручніше примощує мою голо
ву, нахиляється і цілує мене в чоло. «Тримайся, друже!» .1 на очах 
сльози. Я хапаю ротом повітря. Він зрозумів:

— Води?
Я ствердно киваю. _
Ламаною грецько-німецькою мовою він просить у наглядача дозволу 

принести мені трохи води.
— Ніхт вода! То — комуніст!
Наглядач замикає двері і йде собі. Чую, як він тупотить якимись 

сходами. Не минає й трьох хвилин, як крізь вічко долинає жіночий 
голос: «Товаришу!.. Друже!..» І щось падає всередину. Я збираюсь на 
силі і ледь повертаю голову до дверей. Мокрий рушник! Доброта людей, 
які ще живі! Які ще прикрашають сповнене мук життя!..

Як би мені хотілося притиснути цей рушничок до обпалених окро
пом губів, відчути холодний доторк води до гарячого обличчя, до 
очей — двох розжарених вуглин... Але як поворухнути руками? Де взяти 
сили?

Підсуваюся ще трохи і пнуся, щоб губами та зубами схопити кін
чик рушника. Та губи — суцільна рана, і їх не можна стулити. Викори
стовую, як тільки можу, зуби, і з насолодою жую вологий рушничок, що 
його подарувала мені любов і солідарність добрих людей, чиє існування 
у цьому пеклі здається неймовірним. Мені важко дихати, в голові ні
яких думок. Усе тіло наче паралізоване. Не хочеться нічого, хіба що 
тільки померти, тут-таки, цієї ж хвилини, щоб позбутися нестерпного 
болю... Хоч би які нові тортури вигадали кати, мені здається, гірше не 
буде. Дійшовши цього висновку, відчуваю навіть полегкість...

Одчиняються двері. Мені байдуже. Нехай заходить хто хоче і робить 
що хоче. Чийсь носак боляче б’є мене в спину.

— Вставай! — лунає голос перекладача.
Встати я навіть і не пробую. Та й він, звичайно, не може сподівати

ся від мене такого подвигу.
— Вставай, кажуть тобі!
І, бачачи, що вставати я не збираюсь, він рвучко смикає мене за 

ногу і перевертає на спину. З ним і слідчий.
— Ну, тепер ти нам скажеш, де сховав зброю?

— Пити хочеш?
Я киваю головою.
— Розтули рота, та дивись не похлинися!
Він вставляє мені в рота лійку і ллє з карафки воду. Виявляється, 

вода солона! Я не можу оборонятись, у мене нема сили поворушити 
головою. Ковтаю швидко, щоб не похлинутись...

У стані цілковитого знесилення нічого вже не відчуваю, крім 
зненависті, яка тільки посилюється від усвідомлення того, що лежу під 
п’ятою наймерзеннішого раба, людини-машини «нового порядку».

«Напоївши» мене, кати надівають наручники на безформні культяп
ки, які колись були руками. А ноги скручують дротом. Та, правду ка
жучи, мені болить не більше, ніж раніше. Руки можна й відрізати, вони 
однаково нічого не відчувають. Так само й ноги. Біль досяг уже край
ньої межі. Годинами не думаю ні про що. Немов горю в огні. І чекаю 
кінця. Більше нічого. Ніяких почуттів. Ніяких бажань. Тільки бажання 
смерті. І певен, що вона наближається. Лише раз відчув я радість — 
коли спробував вимовити любе слово і... вимовив!
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Чотири доби тривали ці тортури. Кожні три-чотири години мене під
хоплювали під пахви — перекладач з одного боку, слідчий з другого — 
і, як лантух, волокли на допит.

— Де зброя? Куди ти її подів?
Два стереотипні запитання. І, чуючи незмінне: «У мене зброї 

нема»,— вони казилися чимраз дужче. «Не може бути, щоб ці люди 
були при здоровому глузді»,— думалося мені. їх поймає якась дивна 
гарячкова нетерплячка: обличчя болісно зсудомлені, руки тремтять, очі 
палають і мало не вискакують із орбіт.

Одного разу до мене привели якогось чоловіка, переляканого на 
смерть: очі бігають, руки тремтять, і весь він в обіймах жаху. Я зрозу
мів: прийшов з незаперечними доказами. І справді, то був мій поста
чальник. Кати оголошують, що їм усе відомо. І перераховують, що саме. 
Бідолаха, якого привели для очної ставки, тремтить, умовляє мене... 
бути спокійним... «абсолютно спокійним... розумієш, мене вішали... ро
зумієш, заарештували всіх посередників... і тебе, і... я не міг більше... 
нас не повбивають... тільки ти скажи їм, хто... хто... хто я... адже ти ку
пував, розумієш?..»

Його заляканий мозок ладен верзти казна-що. Але цей потік слів — 
мені на шкоду. Йому відомі й інші таємниці. Я різко перебиваю його:

— Усю зброю купив я.
А вороняччя тут як тут:
— Навіщо ти купував її?
Оце так! Навіщо купував! Не можуть запитати чогось безглузді

шого...
— Я купив її тоді, коли італійці пустили з аукціону і прапори, і 

танки. Щоб помститися на них. Я ненавиджу їх як завойовників моєї 
країни. У нашому селі було двадцять п’ять тисяч оливкових дерев. 
Плоди праці десятків поколінь, робота тисячоліть. І їх повиривали з ко
рінням. Хати спалили, щоб побудувати аеродроми. Мати та двоє моїх 
братів живцем згоріли разом з хатою. Якби ви мене зараз випустили, 
я б знову накупив зброї. А коли б у мене було більше грошей, я б на
купив ще більше...

Я знав, шо мені скажуть. Знав, про що запитають. Готувався 
й чекав.

— Sehr schort!1 — чую голос слідчого.— Але що ти зробив зі 
зброєю?

— Це таємниця, про яку ви ніколи не дізнаєтесь!
Гестапівці перезираються. З тих небагатьох слів їхньої мови, які 

я знаю, мені стає зрозуміло, що той з них, котрий сидить і раз у раз 
позіхає, лає слідчого. Мовляв, той завжди доводить допитуваного до 
такого стану. До впертості!

Слідчий ніби замислюється. Німці перезираються знову. І це мов
чазне взаєморозуміння означає: раз дійшло до такого, то пішла намарне 
вся їхня праця.

У них, звичайно, є досвід. Та щоб цей досвід став у пригоді, потріб
на фантазія. А фантазія ніколи не прикрашала убогих мізків творців 
«нового порядку».

— Тебе розстріляють!
— Знаю. І навіть... 1

1 Чудово! (Нім.)
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— І навіть що?
— І навіть хочу, щоб мене розстріляли.
— Чому?
— Бо краще смерть, ніж допит, який провадиться в такий спосіб.
— А як ми скажемо тобі, що заарештовано усіх твоїх рідних: і 

батька, і дружину, і дітей... Чи зможеш ти спокійно дивитися, як ми 
робитимемо з ними те саме, що й з тобою?

— Готовий і до цього.
— Виходить, вони причетні до справи?
— Ви й без цього можете їх заарештувати.
— Чому? Що ти хочеш цим сказати? Не довіряєш німецькому пра

восуддю?
— Тут нема ніякого правосуддя...
Це не я відповідаю на їхні безглузді запитання. В мені прокину

лась уся Греція — і стародавня й сучасна. І дає бій, не маючи ніякої 
надії на перемогу. Аби тільки швидше кінець. Достойний кінець...

Заходить офіцер вищого рангу. Всі стають навитяжку. Наскільки 
я розумію, слідчий інформує його про справу. Інформує, в якій стадії 
перебуває слідство. Той наказує продовжувати допит.

— Отже, ти вважаєш, що ми поводимося з тобою несправедливо?
— Ви несправедливо поводитеся з тією країною і з тим правосуд

дям, яке представляєте.
— А що б ти робив на нашому місці?
— Судив би і розстрілював тільки в тому разі, якби мав грунтовні 

докази. Справжній грек ніколи не опуститься до того, щоб стати катом 
своїх полонених.

У допит втручається старший офіцер:
— Зброя, яку ти купував... убиває?
— Я перевіряв її. Вона була справною. '
— То чому ж ти так квапишся помирати?
— Життя має ціну, тільки коли воно діяльне. А тут воно нічого 

не варте — хоч би скільки тривало.
— Виходить, ти не боїшся смерті?

— Ти квапишся померти, щоб позбутися болю?

— Чому не відповідаєш?
— А навіщо?
— Скоро пожалкуєш!
Офіцер натиснув кнопку дзвоника. Заходить кат з білим пухким 

тілом. Йому щось кажуть, він виходить і зразу ж повертається швид
кою пружною ходою — мабуть, радий, що знову береться до роботи.

В одну мить він надягає мені на голову залізну корону з численни
ми пружинами та іншими пристосуваннями. На ній п’ять якихось висту
пів, схожих на гвинти, з якимись пробками всередині. В тих місцях, де 
корона торкається голови. Один гвинт на лобі, другий — ззаду, по 
одному — на скронях, а п’ятий — на маківці.

Кат трохи відступив, як художник від мольберта, примружує пта
шині очиці, перевіряє, чи все приладнано як слід. Здається, задоволе
ний. Тепер вовтузиться з отими незрозумілими гвинтами, з’єднує їх 
з електричними шнурами, що на кінцях сходяться в один. Потім підво
дить мене до стіни, вмикає струм. Усі гвинти з диявольською швидкістю 
починають крутитися. Мені здається, то не гвинти, а цвяхи, вони проді
2*
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рявили мені череп і тепер крутяться в мозку. Таке враження, ніби на 
голові утворилися тріщини і від розвихреного повітря волосся випадає 
й летить геть.

— Ну, що тепер ти скажеш? Невже тобі не шкода хоча б своїх 
дітей?

— Мені шкода твоїх дітей,— кажу я перекладачеві,— за той опо
ганений хліб, яким ти їх годуєш!..

Більше нічого не пам’ятаю. Хіба тільки те, що на якусь мить упізнав 
місце, де перебував,— свою камеру. Але ніяк не міг пригадати, хто я, 
як мене звати...

Отямивсь я у величезній кімнаті, чистій, освітленій сонцем. Стоять 
у чотири ряди ліжка, акуратно застелені ковдрами. Довкола багато 
людей: одні ходять туди-сюди, перебираючи чотки, інші стоять навко
лішки круг мого ліжка. І всміхаються. Мені кажуть, що я в концентра
ційному таборі Хайдарі...

Я попросив пити. Щоб принести мені води, схопилося чоловік 
десять. І все ж — пам’ятаю добре — я виявив велику нечемність: випив 
геть усю воду, яку мені принесли, і подякував лише тоді, коли двічі- 
тричі облизався, підозріливо поглядаючи на присутніх. Але ці милі 
люди анітрохи не образились. Тільки здивовано перезирнулись, ніжно 
погладили мене по голові й усміхнулися так приязно, що мені довіку 
буде соромно за цю сцену.

Це мої товариші, з якими я маю ділити біду та вбогі радощі життя 
в концентраційному таборі. Це брати мої, що потрапили сюди раніш за 
мене, але тією ж дорогою і з ще важчим хрестом на спині.

Протягом першого тижня я не брав ніякої участі в житті табору. 
Дні спливали приємно. Але дуже швидко, як спливають, коли чекаєш, 
що от-от ударить гроза. Всією душею радів я кожній хвилині перебу
вання серед цих близьких мені людей, що ставилися до мене & лагід
ною турботливістю.

Мені впало в око, що в’язням бракує курива. Ніколи не бачив, щоб 
хтось одразу викурював півсигарети. Щонайбільше третину. Але на по
душці у хворого їх завжди вдосталь. І кожен намагається підійти і спи
тати, чи не треба ще чого-небудь.

Барба 1 Апостоліс, вісімдесятирічний дідок, протягом дня навідував
ся кілька разів, щоб посидіти коло мене. І щоразу з якимось сюрпризом. 
Навіть кави примудрився десь роздобути. Я помітив, що у свій кухоль 
він наливає її зовсім трошечки. Та поки я не випивав своєї, він удавав, 
ніби теж п’є. І жодного разу не згадав про щось неприємне. Не те 
щоб був оптимістом від природи. Просто він досконало володів мисте
цтвом спілкування з людиною. Так немовби доглядати хворих було 
його професією. Незабаром я уже не міг обійтися без нього. Гарна, 
округла сива голова і білі, як сніг, підкручені вуса. Свої розповіді він 
доповнював спокійними, наче досконало продуманими, жестами. А го
ворив ніби казку розказував — не кваплячись, голосом глибоким, лагід
ним і сповненим якогось чару. Так розмовляють в Анатолії, де він дов
го жив.

1 Дослівно: «дядько». У розмовній мові вживається перед ім'ям, особлизо у звер
танні до літніх людей.
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У цій же кімнаті ще п’ятеро хворих. Усі після катувань у гестапо. 
Більшість ще в гіршому стані, ніж я. Нам жодного разу не довелося 
там бачитися. Тут же ми знаємо один про одного все до найменших 
подробиць. Навіть заприятелювали. Ділимося думками, обговорюємо 
загальне становище, іноді обмінюємось невеличкими подарунками — 
кілька родзинок, шматочок лимонної кірки або сигарета. І все це — че
рез посередництво барби Апостоліса.

їжу нам завжди готували старанно, чисто і в достатній кількос
ті. Це турбувалися про нас, хворих, хлопці, які працювали на кухні. Всі 
з камери № 1. У цій камері сиділи ті, хто перебував у тюрмі з 4 серпня 
1936 року *. Ув’язнені завжди говорили про них з повагою:

— Це не люди, а святі! Ніколи не сердяться. Ніколи!
— Але брехні вони не терплять! — докидає хтось.— Кажуть, тільки 

боягуз може брехати!
Багато всякого розповідають про них. Вони «оселилися» в Хайдарі 

у вересні 1943 року. їх привезли з тюрем міста Ларісси. До того шість 
років тримали в Акронавплії. Як комуністів. Багато хто із в’язнів за
питує, чи треба бути такими, як вони, щоб стати комуністами? Кажуть, 
ніби й звичайна людина, спілкуючись із ними, робиться на них схо
жою — неодмінно! А лиха людина почуває себе незручно в їхньому 
товаристві. 1 раніше чи пізніше відходить від них. Атож, до них треба 
підходити з чистим серцем. Як до святих...

У концентраційному таборі різні люди. «Старожили» просвіщають 
мене, що довіряти не слід нікому. В адміністрації «свої люди» у кожній 
камері. На їхній совісті — багато загиблих. Мені показали всіх підозрі
лих. Тільки-но котрийсь із тих суб’єктів підходив до мене, як тут же 
підбігали свої, щоб я не сказав чогось зайвого. Коли ж підходила по
рядна людина, я це розумів одразу, бо ніхто не квапився підбігати до 
мене й поправляти мою подушку.

Дні спливали так спокійно, так чудово. А коли я згадував про пере
бування на вулиці Мерлін, то здавалося, ніби ангели з казки підхопили 
мене на свої крила й перенесли в рай. Але вночі важко доводиться отим 
милим людям, які оточують мене. Тут жахлива холоднеча. Бо місце
вість — висока, а навкруги — жодного деревця. Осінній вітер проймає 
до кісток. Наші вікна виходять на північ, і оскільки вони мають усю 
ніч лишатися розчиненими, більшість в’язнів або ходять до самого ран
ку по камері, або ж збиваються десь у кутку, щоб зігрітися своїм 
диханням. Одна ковдра на чотирьох! А багато хто й ці ковдри віддав 
тяжкохворим. До того ж декому часто доводиться ночувати в мокрій 
одежі: певно, вимокли на примусових роботах, а зайвої зміни білизни 
нема. Та вони знаходять у собі силу ще й на жарти... І ховаються по 
кутках, щоб не бачили їх хворі, яким вони віддали свої ковдри. І трем
тять цілісіньку ніч. А з якою гідністю терплять усі злигоднії

Ніколи не забуду хлопчика років дванадцяти на ім’я Лікуріно. 
Однієї крижаної ночі він підійшов до мене.

— Ти спиш? — питає.
— Ні, синку. Тобі холодно? Лягай коло мене.
— Я маю ковдру. Але хотів би спитати тебе про дещо. Тільки щоб 

ти нікому не прохопився. 1

1 У цей день відбувся військовий переворот генерала Метаксаса, після якого були 
заарештовані тисячі комуністів.
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— Та що ти, Лікуріно! Як же я можу розповісти комусь чужу 
таємницю!

— Дай мені сигарету, якщо маєш. От побачиш, я завтра віддам!
— У мене багато сигарет, синку, та хіба ж ти куриш?
— Сьогодні хочу закурити. Бо бачив поганий сон. Мені шкода 

барбу Апостоліса тя Костаса. З ними щось скоїться!
— Може, ти розкажеш мені про свій сон?
— Ні, ти не зрозумієш. У дітей сни інакші.
Мене непокоїв цей хлопчик. Ми в таборі мало думали, якими самот

німи почувають себе тут підлітки. І вони сприймають це як щось при
родне. Тому й доходять убивчого висновку: «У дітей сни інакші». Горе 
тому суспільству, яке не вміє завоювати довір’я дітей!

Я підвівся, як міг, і, згорбившись та накульгуючи, поплентався 
камерою.

Хлопець сказав неправду, що курить. Сигарети він роздав дідам, 
які тремтіли, сидячи в кутку. А тоді став розповідати їм казки. Як мені 
соромно перед цією дорослою дитиною! З якою мудрістю і як шляхетно 
поступається він своїми привілеями, щоб пом’якшити біль у серцях до
рослих! А потім, самотній, без будь-якої надії, блукає по камері, тре 
рученята, щоб зігрітися, і чекає, коли ж спливе ніч.

У тому віці, коли б йому тільки втішатись іграми й сміхом, він 
бився за свободу батьківщини! Невтомний епоніт *, він боровся в пер
ших лавах патріотів. Есесівці напали на слід його організації. Але він 
виступив наперед і заступив їм дорогу. Його вішали, піддавали нелюд
ському катуванню.

— Від мене ви нічого не довідаєтесь,— така була його відповідь.— 
Єдине, що я вам скажу: мій батько нічого не знає, тож дайте йому 
спокій. А зі мною робіть, що хочете.

Його призезли в Хайдарі, і тут він боровся далі, намагаючись бути 
для дорослих тим, чим дорослі мають бути для дітей.

Першого ж дня, коли мені пощастило зіп’ястись на ноги, я взяв 
участь у житті камери. Починаючи з ранкової переклички.

Уперше оглядаю місцевість. Немов підкова, вигнута на північний 
захід. Стрімко підносяться голі скелі. Де-не-де видніють вузенькі стеж
ки, що наче запрошують тебе в якесь мирне пристановище пастухів. На 
сході й на півдні — Аттіка, Фалірон і Чорні острівці Саронічної затоки.

Нема ніяких ознак, що тут. усередині, всі — приречені. Мирний 
краєбид змушує тебе забутися. Просто перед очима — недосяжні Афіни, 
обернені, немов навмисне, всією своєю широчінню до Хайдарі, щоб за
суджений міг бачити кожний квартал, кожну вулицю. Багато хто навіть 
може показати свій дім, свої вікна. А проте ніколи ще не перебували 
вони так далеко від своїх Афін..

— Як тільки вийдеш з камери, гляди — не барися!
Це була перша настанова про те, як поводити себе в Хайдарі. Я при

гадав її, коли йшов, щоб стати на своє місце в шерензі. Один з тяжко 
покалічених не надав цій пораді належної уваги. Та коли б і надав, то 
однаково не зміг би йти швидше. До нього з канчуком у руці кинувся 
Ковач. Поряд опинився барба Апостоліс. Він спритно вклинився між 
тяжко покаліченим, який нічого не підозрював, та розлюченим есесів
цем, і вдав, ніби, забувшись, байдуже дивиться на дорогу. Щоб ударили 
його і не потерпів хворий... 1

1 Єпон — єдина грецька організація молоді.
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Окидаю поглядом табір. Навколо — мур заввишки понад два метри. 
Через кожні двісті метрів вартові — італійці — і кулемети, націлені на 
подвір’я. Нові триповерхові бараки. Багато великих вікон — на всі 
боки. Просторе подвір’я. Кожен барак має свій номер. Ліворуч бачу 
третій, поперед себе — четвертий і двадцять перший; трохи далі — 
двадцятий, щойно побілений, з гарним садком. То будинок адміністрації. 
В глибині подвір’я завершує півколо будівля під номером п’ятнадцять, 
що вирізняється своїми мікроскопічними загратованими віконцями і 
пліснявими стінами. То — ізолятор. Місце катувань. Могила! І, мов са
тана біля пекельної брами, там стоїть біля розчинених дверей низень
кий опецькуватий чоловічок із вицвілими блакитними очима.

В’язні ніколи не кажуть «камера-одиночка». Це слово ні про що їм 
не говорить. Коли ж хтось каже «п’ятнадцять», усі жваво цікавляться, 
в чому справа. Чого він сказав «п’ятнадцять»? У якому зв’язку згадав 
«п’ятнадцять»? Від змісту цього слова невіддільний Андреас. Архікат 
одиночних камер.

Три цифри ніколи не зітруться з пам’яті людини, яка побувала тут: 
«15», номер барака, в якому жив, і «21».

У будівлі під номером 21 розміщено спеціальні служби, «майстер
ні», як ми називали їх. І перукарня, і кравецька майстерня, і кузня, 
і годинникарня. Усі професії, усі ремесла, необхідні для обслуговування 
есесівського гарнізону. Там же прилаштувався і якийсь спритний грек; 
він твердив, нібито в 1821 році Гомер брав участь у боротьбі за визво
лення Південної Греції. Отож йому доручено написати для начальника 
табору історію Акрополя. Тобто цей грек узяв на себе відповідальність 
за освіту есесівців Хайдарі в галузі історії й археології. Начальник, 
видно, почуває до нього велику повагу, але це не заважає йому частень
ко шмагати свого вчителя канчуком...

Та незвичайність корпусу 21 не в тому, що він є осередком мис
тецтв, ремесел і... науки, а в іншому.

Перед ним тягнеться довга вузька прибудова, схожа на крамницю 
багатого лахмітника. Коли її двері відчинено, бачиш там пальта, валі
зи, парасольки, плащі, сітки з цибулею, портфелі, сумки з робочим ін
струментом, усе, що тільки можна собі уявити. А в окремому приміщен
ні— тисячі невеликих торбинок з написаними на них прізвищами.

Це оселя спогадів і надій. Жоден будинок ніколи так не любили, як 
цей.

Щойно сюди прибуває в’язень, його насамперед обшукують. До 
табору він потрапляє тільки в тім, що на ньому. Усе, що в кишенях — 
аж до темних окулярів, обручок або годинників,— ви повинні здати на 
схов. Траплялося, когось хапали на базарі з повною сіткою цибулі або 
учнів з книжками чи бубликами в руках. Усе це треба було здати. 
Одержиш, мовляв, коли вийдеш із табору.

Щоразу, коли когось викликають, нікому не відомо, куди він іде. 
Та коли його ведуть до корпусу двадцять один, стає зрозуміло: його 
звільняють. Одержуй свої речі — ось що це означає. У гіршому випад
ку— висилка в Німеччину чи переведення до іншої тюрми. Але — не 
смерть.

За 600—700 метрів, осторонь головного «ансамблю», трохи на схід, 
стоїть ще один подібний барак, обгороджений колючим дротом. Туди 
підходити заборонено. Ми бачимо там силуети в’язнів-жінок, але облич
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розрізнити не можемо. Тільки з одягу чи з ходи ти можеш упізнати 
свою дружину або матір. Там перебувають жінки з немовлятами і діти 
до шести років. Діти віком понад шість років утримуються разом з до
рослими, зазнаючи тих самих небезпек, страждань і злигоднів. Коли 
відбуваються масові страти, на вік не зважають. Враховуються душі. 
А що діти теж мають душі, хоч і маленькі, то й вони беруть участь 
у лотереях смерті.

З першого ж Яня перебування в Хайдарі дізнаєшся, що в’язні поді
ляються на кілька категорій. Одних тримають у камерах-одиночках. 
Інших — у великих спільних камерах. Це в ізоляторі номер п’ятнадцять.

В корпусі № 4 — напівізоляція. Там утримується близько двохсот 
в’язнів. І ще — «вільний табір», в якому тисячі.

«Напівізоляція» означає: менше подвір’я, на примусові роботи не 
водять, ніяких стосунків з іншими в’язнями.

Найбільше страт припадає на «вільний табір».
Треба уточнити, що в найсуворішій ізоляції перебувають люди, 

проти яких не висунуто конкретних звинувачень, навіть справ на них 
не заведено. У «вільному» ж таборі утримують таких, у кого знайдено 
справжні склади боєприпасів. Уся ця плутанина ретельно продумана, 
щоб ми не мали ніякої змоги розгадати систему роботи есесівців.

У такий спосіб хочуть окутати все таємничістю, щоб посилити пси
хологічну напругу, щоб тримати в’язня в повсякчасному неспокої. Цій 
проблемі кати надають великої ваги...

Концентраційний табір Хайдарі організовано у вересні 1943 року. 
Ще тоді, коли гітлерівці беззастережно вірили в перемогу, в те, що вони 
підкорять усю Європу. Однією з перешкод, що виникла перед ними, 
став опір грецького народу. Лобова атака не вдалась. Могутня фортеця 
опору їх непокоїла, бо була в стратегічно важливому місці Епіру. Опір 
треба було придушити за всяку ціну. І тут на допомогу німцям при
йшли «воєнні злочинці». І друга категорія: залякані греки, які заклика
ли до «поміркованості», до «співробітництва» із загарбниками. «Нам 
не потрібні партизани, страйки, саботажі». Так писали в газетах та 
в підпільних листівках інтелігенти з цього жалюгідного угруповання.

Самі гітлерівці ніколи не здійснили б цього плану, що вимагає 
фантазії і справжнього таланту психолога.

Підкорення грецької душі, поневолення народу, знищення особи
стості грека. Ось мета, яку переслідувало заснування концентраційного 
табору. «Школа» Хайдарі мала продукувати рабів, пораженців, зрадни
ків. Інакше кажучи, стати лабораторією для розведення особливих мік
робів, щоб заразити чумою паніки весь грецький народ.

Першими «учнями» цієї «школи» були кілька покидьків грецької 
інтелігенції та більшість пойнятої панікою грецької аристократії.

Перебування в Хайдарі мало бути чимось невизначеним, неясним, 
пов’язаним з уявою про постійну небезпеку. Воно мало асоціюватися 
зі смертю, гнітюче вплинути на свідомість нашого чутливого народу.

Засновуючи концентраційний табір, розраховували переважно на 
тих, хто перебував поза ним, ніж на тих, хто в ньому.

Досі усе йшло так, як і хотіли загарбники. В Хайдарі ти не мав змоги 
якось впливати на події і навіть на свою долю. Лише чекав смерті. І 
більш нічого. Ніякої надії. Але своїми стражданнями, своєю смертю, 
оточеними похмурою таємницею, ти впливав на свідомість людей поза 
табором.
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Діяльність цієї «школи», П внутрішній розпорядок грунтувалися 
на досвіді середньовіччя, застосованому в гіперболізованому вигляді.

Слідчий центр на вулиці Мерлін, де провадили допити, був на
справді входом у Хайдарі. Не завжди тортури мали на меті випитати 
в тебе таємниці. Частіше вони були просто підготовкою до головної, 
ширшої процедури: тероризувати й поневолити душу грецького народу.

А в Хайдарі на тебе чекали нові випробування: систематична пси
хологічна атака, продумана до дрібниць. Мета її: паралізувати твої 
сили, зламати волю, не дати спокою жодному твоєму нерву. Але не 
для того, щоб потім тебе убити. Зовсім ні. Ти ставав потрібним, коли 
тебе випускали на волю... Мікробом, що розповсюджуватиме серед 
інших людей жахливу хворобу.

Але, — і цього не змогли передбачити керівники «школи», — у та
борі точиться запекла боротьба проти ворога. Діями керує штаб табо
ру. Двісті шістдесят чоловік із камери № 1 на чолі з в’язнем, якого 
звуть Наполеон. Мета битви: відстояти душу в’язня. Душу народу.

Гасло штабу: незламна воля, цілісна особистість, залізна витримка.
Будь-який захід адміністрації наражався на могутній контрзахід. 

Кожен підступний маневр, кожна диверсія знешкоджувались і не до
сягали мети, завдяки мудро організованому опору...

Ось яка атмосфера огортала тебе, коли ти потрапляв у Хайдарі. 
Твоя воля міцніла, ти. відчував, що береш участь в одній із грандіоз
них битв світової історії. Історії життя — бо хоч тобі й доведеться зус
трітися тут зі смертю, але не як покірному рабові, а як гордому супро
тивникові.

П Е Р Е Д  Л И Ц Е М  С М Е Р Т І

До табору потрапила газета. її принесли в’язні, що працювали на 
примусових роботах у Скараманзі. Вони порвали її на вісім клаптів, і 
кожен заховав у себе один, щоб легше було пронести крізь прохідну. 
У темряві клапті склеїли докупи, і потім новини розповсюдили серед 
в’язнів.

У пітьмі, пронизаній кількома тьмяними відблисками світла зна
двору, можна було бачити картину гарячкової нетерплячки, картину, 
ще ніколи не зображену пензлем художника: очікуючи, в’язні сидять 
на матрацах. Тиша. Упала б нитка — і то було б чути. Кому доводило
ся жити в тюрмі, чиї очі звикли до темряви, той міг би розрізнити голі 
тіла, судорожно витягнуті шиї, голови, що тривожно крутяться навсі
біч. В’язні немов принюхуються, намагаючись хоч краєм вуха вловити, 
що говорить товариш, який переходить від групи до групи і присідає 
навпочіпки біля кожної на кілька хвилин. Десять матраців — група. 
Кожна група — картина, сповнена трагізму. А вся камера з двомаста
ми смертників — величезна панорама.

На першому плані, з волі художника-садиста, у безладних від
блисках світла, що проникає з тюремного подвір’я,— поголені голови, 
худющі, аж наче прозорі шиї. На другому плані — чорні тіні го
лів і трохи яскравіше освітлені голі груди та руки, неспокійні руки з 
довгими, мов якісь химерні свічки, пальцями, тільки на тих свічках
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замість полум’я — рух. Рух — як тонко відчувають його в'язні Хайдарі. 
Тло картини — рухливі тіні, невиразні обриси, немов покриті фосфо
ром, що снують серед темряви, раз у раз потрапляючи в світляні 
смуги. У повітрі — кислий дух поту, яким пахне натруджене тіло 
людини. Ледве вловний шерех, — не голосніший за той, що його чує 
мисливець, коли десь поблизу п’є воду заєць, — долинав звідти, де 
присідав вісник. І з цього шереху було ясно, що вісті недобрі. Ледве 
вловний шепіт дорівнював тут бурі, ревінню натовпу на волі.

Раптом від гурту тіней у глибині камери відривається якийсь си
лует. Він усе збільшується, зростає і швидко посувається вперед, на 
перший план, де в смузі світла стає видно величезну, напівголу пос
тать з голеною головою, з повислими, мов у безсилому розпачі, рука
ми Ця тінь— не Костас. Уся камера знає, що це не каменяр Костас, 
який, коли візьметься за кирку, то аж земля двигтить. Це — тривога 
й нетерплячка найдальшої, останньої групи. Через те ніхто нічого йому 
не говорить. Жодного слова протесту проти такого порушення. Він іде, 
щоб скоріше довідатись про новини. Чи є в газеті повідомлення про 
вбитих німців. Одержавши відповідь, повертається і зникає в пащі 
темряви, яка його вивергнула.

— Є? — запитують його.
— ЄІ — відповідає він.
— Одного?
— Двох!
Не кваплячись, можна сказати, урочисто повертається він у свій 

темний закутень і повідомляє, що сьогодні вночі смерть знову ходити
ме з камери в камеру, намічаючи чергові жертви. Вона лишить своє 
тавро на чолі в сотень людей і болісну тривогу в серцях 2750 в’язнів.

Ми сидимо, замкнені в камерах, від сьомої години вечора. Зараз 
майже пів на десяту, проте ніхто не збирається спати. Всі лежать на 
спині і, заклавши руки за голову, зосереджено думають, мандрують 
безмежним світом любові, ненависті, боротьби, життя.

Але Янніс — торговець сигаретами — ше не лежить. Високий, ху
дий, як скіпка, з білястою борідкою та маленькими, як у птаха, блакит
ними оченятами. Він не палить — удень ніколи не побачиш його з си
гаретою, зате вночі викурює по дві, а то й три.

Це виклик, а ще — спосіб точно вказати в темряві своє місцепере
бування. Щоб його одразу можна було знайти. Світляна реклама, кра
щої за яку не зможуть вигадати найвинахідливіші ділки у зовнішньо
му, вільному світі.

Навряд чи в усіх двохсот чоловік нашої камери, разом узятих, 
знайдеться три половинки сигарет. Але завтра — розстріл. Пахощі за
паленої сигарети розпливаються по всіх закутках, лоскочуть ніздрі, па
ралізують волю, будять невгамовні бажання, пристрасті, турботи, мрії 
та ревнощі, оживляють давню зненависть і давнє кохання, розсіюють 
темряву ночі, перелітають через завтрашні могили і кличуть знесиле
ного в’язня на світові простори, туди, де відлуння, де сонце, де світло, 
рай... Двісті істот знемагають, перевертаються на подертих матрацах, 
уривчасто дихають, важко зітхають і, немов зачаровані, немов прикуті 
ланцюгом, дивляться туди, звідки садист посилає мікроскопічний про
мінчик світла.
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Але й він у списках смерті. Він теж засуджений. І ворог німців. 
Отже, цілком імовірно, що й він, як і перший-ліпший з нас, почує зав
тра своє прізвище. Але цієї ночі він не спатиме, сидітиме, прихилив
шись спиною до стіни, розклавши перед собою свій коштовний товар, і 
неквапливо куритиме, гучно спльовуючи, щоб не дати спокою навіть 
вухам бідолашного в’язня.

Навіщо він робить це? Заради якої користі? Чи так йому легше 
змагатися в цю трагічну ніч із страхом? Чи, може, від безсердечності? 
Там, на волі, він продавав на розі вулиці смажені горішки. Але цей 
факт нікому нічого не говорить. Адже тепер він торговець тютюном, та 
ще в такому місці, куди й сам чорт боїться заглянути, йому сорок 
п’ять років, і його ніхто ще не називав «пан Янніс», жодна дівчина не 
звернула уваги на його змарніле обличчя. Але сьогодні вночі він візь
ме реванш. За два кроки від нього смерть очікує свого часу, щоб ки
нути жереб. А він, не звертаючи на неї уваги, не кваплячись, вибирає 
хвилину загальної втоми і на кілька годин стає володарем людей, знач
ною особою; можна подумати, що це його одвічне право: повелівати 
людськими душами...

Поруч зі мною прилаштувався найнещасніший у світі батько —пан 
Л., людина літня, поважна, з приємними манерами. Вперше я здибав
ся з ним в одному з коридорів Мерліна. І завжди вдячно згадую його 
усмішку — таку людяну в тому пеклі. Коли він говорить, його слова 
мов пестять співрозмовника. Він не з тих, хто засвоїв «манери» в ко
леджах, аристократичних салонах або в підручниках з естетики. Мане
ри притаманні йому, як інстинкт. У будь-якій ситуації він знає, як роз
мовляти, як засміятися, як примусити себе слухати. У його присутності 
ти ніколи не почуваєш себе ніяково. Навпаки, тобі хочеться, щоб він 
дивився на тебе, розмовляв, щось попросив у тебе... У нього троє синів. 
Один — у горах. Другий — вісімнадцятирічний юнак — спить поруч 
з ним. Третього вбито. І вбив його молодший син за те, що той вика
зав товариша. І ось вони тут, батько й син. Син — за вбивство, батько 
— за те, що переховував убивцю.

Уже два місяці, як вони сплять на одному матраці, шістдесят но
чей сплять поруч, і батько метається між ненавистю й любов’ю, між 
пітьмою і світлом, нізвідки не сподіваючись допомоги. І, незважаючи 
па все це, він лагідно ставиться до всіх в'язнів, такий ласкавий до си
на, і тільки на самоті годинами сидить нерухомо, і в очах його відби
вається люта боротьба, що точиться в глибині душі.

Сьогодні ввечері і він почув про двох забитих німців. Син уже 
спить, не дочекавшись новин. І бідолашний батько раз у раз укриває 
його, схиляється над ним, дослухається, як той дихає, і час від часу не
терпляче повертає голову туди, звідки долинає тихий шепіт.

За стільки місяців ми вже добре вивчили фашистські порядки, і 
знаємо, що завтра на тій самій шпальті, тим самим шрифтом буде на
друковано список в’язнів, яких розстріляно.

Отож пан Л. чекає, як і всі ми. Щодо самого себе, то він знає, на 
яку сходинку болісного чекання себе поставити. Хоч невідомо, чи думав 
він узагалі коли-небудь про себе. Найімовірніше — ні.

Але переживати за іншого— немає гіршої муки! Кілька хвилин то
му, ступаючи нечутно, як кіт по килиму, він підійшов до мене і запитав, 
чи я сплю.

— Сідайте,— кажу.— Я теж не сплю.
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Він сів і сказав, що в нього є третиночка сигарети. І пропонує мені 
закурити. «За цілий вечір ви, здається, ні разу не курили...» Отож, вий
нявши люльку, він обережно продув її і, не кваплячись, став нишпорити 
по кишенях.

— Чи не змогли б ви допомогти мені? — запитує.
Два місяці тому, на допиті, його підвішували за руки, і він ще й 

досі не може як слід орудувати ними.
Я шукаю в нього по всіх кишенях, але сигарети нема. Пан Л. стра

шенно засмутився. Він не може й не хоче визнати, що його обікрали. 
Таке серйозне звинувачення він не здатний пред’явити жодному з 
в’язнів, хоча чудово знає, що його вистежили і, коли він ходив умива
тися, обнишпорили кишені. Збентежений, розгублений, він усе ще шу
кає. І, сам того не помічаючи, бурмоче: «...А так хотілося погомоніти!..»

Я кажу, що сигарети в мене немає, але, сподіваюсь, торговець си
гаретами не відмовить мені половинку в борг, до завтра. А він: «Ні, ні, 
не треба, дуже вас прошу...» Бідолаха, певно, подумав, чи не спало мені 
на думку, ніби все це він підстроїв навмисне, щоб примусити мене по
частувати його сигаретою.

Я уявив собі, як зашарілося від сорому його обличчя з добрими очи
ма, і розповів йому про велику крадіжку — трьох сигарет! — з речово
го мішка барби Лляса. Але «...щодо моєї сигарети,— каже він,— то, ма
буть, я викинув її сам, бо мої руки погано відчувають. Про крадіжку й 
мови не може бути. Що ви!»

Отакий він завжди: делікатний, добрий, лагідний... Так і не пого
ворив про те, заради чого прийшов, його щось турбувало, а для того, 
щоб душа його розкрилася, потрібно було затягтися цигаркою. Щоб по
легшити пекучий біль, який стискав йому серце.

Одійшов він так само непомітно, як і підійшов. Я спостерігав, як 
він ще довго шукав сигарету. Потім поплентався туди, де сидів торго
вець: поніс йому, певно, свого кашкета, бо мені вчулося, як торговець 
відмовлявся від нього. Кашкет йому непотрібний, та й годі. Старий так 
само спокійно повернувся на своє місце. І, звичайно, намагався знайти 
торговцеві виправдання: «...Та й справді, навіщо йому якийсь там зно
шений кашкет. Він має цілковиту рацію». Ні, ніяк не можна припустити, 
щоб його образила поведінка торговця.

Та в цю хвилину трапилося те, чого не можна було передбачити. 
Син пана Л., видно, не спав. Він відчував батькові страждання, стежив 
за його рухами, спостерігав його зусилля, спрямовані на те, щоб пере
склити біль, легше пережити тяжку ніч перед стратою. Коли батько по
вернувся, син сподівався, що він закурить і погладить його по голові. 
Та, крім пестощів, нічого не приніс добрий батько. Юнак схопився й за 
один стрибок став перед торговцем. Щось схвильовано сказав йому. 
Торговець лагодився підвестись, у нього вирвалось образливе слово. Без 
особливих зусиль юнак виволік його на середину камери, кинув на під
логу, з блискавичною швидкістю засунув у рот рушника і зв’язав за 
спиною руки. Потім вихопив сім коробок, що були сховані в манатті, і 
сказав голосно, наскільки це дозволяла пізня година:

— Хлопці, залишайтеся на своїх місцях. Тут сімсот сигарет. Я роз
дам шістсот, по три кожному. Решту залишу цьому мерзотникові. Якщо 
після розподілу він поводитиме себе спокійно, віддам йому їх завтра. 
Якщо ж ні — я й ці розподілю між вами вранці.

Глибоке зітхання, наче сплеск радості, вирвалося з грудей двохсот
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чоловік. Є чим заспокоїти душу! Чекання розстрілу втратило свою гні- 
тючість.

Зневажений торговець мовчки повернувся на своє місце, вкрився 
ковдрою і більш не вимовив і слова.

Здавалося, він плакав. Не тому, що в нього відібрали товар, а че
рез те, що навіть тут, де він набув якогось впливу, став неабиякою пер
соною, він утішався з цього так недовго. І знову став миршавим, циба
тим, як лелека, негарним продавцем смажених горішків, про якого ніхто 
не думає поза цими стінами. Він, як і всі, чекає завтрашнього списку 
із сотнею прізвищ. Можливо, сьогодні вперше його мучить думка, що він 
самотній, що й у нього, на біду, є прізвище, яке з хвилини на хвилину 
можуть викреслити червоним олівцем з якогось списку, складеного ні
мецькою мовою...

Пан Л. сидить поруч мене — я сам покликав його. Він дуже пережи
ває за те, що сталося. Але погодився зі мною, що юнак мав рацію і його 
вчинок є виявом вищої справедливості.

— Через оцю справедливість...
Здушені ридання не дали йому договорити. А коли він опанував се

бе, то не став продовжувати. Сказав лише, що думає про юнакову ма
тір: як там вона, сердешна, бігає щоранку по газету і шукає списки 
прізвищ... Виникає питання: хто страждає дужче — розіп’ятий на хрес
ті чи мати розіп’ятого? Повішений чи той, хто бачить повішеного? Раб 
чи той, хто почуває приниження за рабське становище іншого?.. І спо
кійно, без зайвого мудрування, доходить висновку, що наша доля — 
тих, хто тут ув’язнений, — набагато легша, ніж доля тих, хто думає 
про нас там, за мурами табору.

Кінець кінцем, ми скоро помремо — не сьогодні, то завтра. А 
ось ті, хто нас любить, переживатимуть нашу смерть щомиті, щохвили
ни, до скону віку свого. Та ще й вважатимуть себе винними. їм завжди 
здаватиметься, ніби вони не все зробили для нашого порятунку...

Раптом хтось пожбурив знадвору камінь у вікно: шибка розлетіла
ся на друзки, що посипалися на голови й обличчя тих, хто спав під вік
нами.

— Усім вставати! — лунає верескливий голос страхітливого Ковача.
Він освітлює камеру ліхтариком, щоб побачити, хто ще спить. Хто

не виструнчився. Чи знайшовся такий, хто насмілився порушити дисцип
ліну і не чекає на нього стоячи? Не відчув, що йде Ковач?

— Ти, шобак! Брудний смердючий шобак!
Світло ліхтарика падає на підстилку В-са. Але Ковач стоїть далеко 

і не бачить, що той спить.
Ковач часто робить отакі «набіги» — опівночі, на світанку, залеж

но від того, коли йому доводиться лягати спати,— просто так, заради 
розваги, щоб відчути себе господарем сну, відпочинку і навіть хвороби 
рабів. А то стрибне всередину крізь вікно і шмагне кількох в’язнів кан
чуком до крові, щоб задовольнити свою садистську пристрасть...

Нарешті в стривоженій темниці смертників запанував спокій. Кожен 
повертається на своє місце. Кожен думає про своє. То там, то там спа
лахне і гасне вогник сигарети... Підвівся торговець сигаретами і піді
йшов до свого ворога, сина Л.

Він чемно просить дати і йому сигарету, а то дуже тоскно.
— Бери всі,— каже юнак.— Я на тебе не гніваюсь. Я просто зробив 

те, що мусив зробити.
— Я теж не гніваюсь. Але ти завдав мені болю. Я дуже переживаю.
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— Дарма.
— Та ні, не через те... Розумієш, узимку сорок першого померла 

моя мати, а невдовзі батько. А потім і сестра. І тепер у мене нема 
нікого.

Досить довго обидва сидять мовчки і палять. Продавець сигарет 
збирався підійти лише на хвилинку, взяти сигарету, щоб закурити й роз
віяти тугу. Але забувся й сів. Я спостерігаю цю сцену, і серце стискаєть
ся від хвилювання. Дві історії двох несхожих чоловіків,— і раптом вони 
зіштовхуються, перехрещуються, стають однією історією, яка розгорта
ється тепер спокійно, рівно, у мовчанці, і та мовчанка уже є сама по со
бі взаєморозумінням, тактовним і людяним.

Я вставив у мундштук півсигарети і лагодився підійти до них, щоб 
припалити. Та й посидіти з ними трохи, взяти участь у цій задушевній 
мовчанці. Але, підходячи, помітив, що Л. однією рукою гладить голову 
сина, а другою — голову торговця.

І я відійшов, прибравши байдужого вигляду, щоб не перешкодити 
цьому святому єднанню душ.

Я щасливий, що мені вдалося вирвати з пащі темряви оцю сценку, 
яку ще трохи — і поглинуло б небуття. І почуваю себе спокійніше. Не 
може бути того, щоб людина від природи була зла. Виховання! Треба, 
щоб усі, хто живе на землі, приділяли вихованню особливу увагу...

Я походив по камері, шукаючи, у кого б припалити, і помітив, що 
багато хто вже спить. А інші сидять купками й тихенько гомонять. Вони 
ще раніше покінчили зі своїми обов’язками, помолились і заспокоїлись. 
У кожного в душі — умиротвореність... О, молитва смертника Хайдарі 
у такі ночі! Він лишається самотній. Можливо, завтра ввечері його вже 
не буде — ні тут, ні деінде. Він стане нічим. І в цю критичну хвилину, 
в таку значущу хвилину, коли він навіки прощається із собою, йому на 
допомогу приходять уява і пам’ять...

Радісні хвилини життя, бажання, спогади — вони повстають проти 
тебе і наполягають, що хочуть жити, вимагають від тебе відповіді, на
віщо ти їх тягнеш до смерті...

Здається, усі часточки твого єства відчули наближення кінця і квап
ляться, щоб ти хоч на хвилинку згадав про них. Це зветься прощанням. 
А ти усе відкладаєш, ніяк не можеш повірити, що пора прощатися з 
життям. Ти не здатний на таке прощання. Не готовий до нього. І коли 
очі твої вже наливаються сльозами, а серце тремтить, ти раптом відчу
ваєш поруч чиюсь присутність.

«Хто ти, що з’явився в таку хвилину?»
«Я —Надія, яка народжується й помирає разом з людиною».
Надія! Ну, звичайно, всі оці почуття — ще не кінець. Вони ознаки 

жахливого сум’яття — задовго до кінця. Доки між життям і смертю є 
Надія, ти не смертник... Та помалу розум твій ціпеніє. Уява опускає 
крила. Дедалі вужчим стає коло, охоплюване пам’яттю, а здоровий 
глузд присоромлено забивається у куток. Тебе опановує апатія. Мляво, 
повільно тече по жилах кров. «Кінець кінцем, може, я ще й не помру...»

Згадую маму. Вона давно померла. Мабуть, отаке заціпеніння на
діляє людину зовсім новими чуттями. І ти вже здатен бачити мерт
вих... Мати сказала, що брат (який теж помер) сердитий на мене і не 
захотів увійти. Він стоїть за дверима. Це мене засмутило. Брат серди
тий на мене? Але якщо він стоїть за дверима, я вийду з матір’ю, щоб 
побачитися з ним. Вона прикладає палець до губів.
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— Не можна, — каже мені й зникає.
Я сиджу на підстилці, прихилившись спиною до стіни, наче й не 

спав. Тільки голова чогось важка і паморочиться.
Більшість в’язнів уже повставали і з рушниками в руках біжать 

умиватися. Вражає лахміття, що метляється на них. Мало хто в цілій 
одежині. Дивно, що сорочка, скажімо, однаково порвалася з усіх боків. 
Наче її погризли голодні миші. Це — свідчення того, що в’язня допи
тували. Колючий канчук попрацював не одну годину в одній з темних 
кімнат Мерліна, де підлога й стіни густо забризкані кров’ю...

Світає. За десять хвилин — сюрчок на сніданок. Один в одного 
в’язні запитують, що ж сьогодні дадуть на сніданок. Наче це. їх справ
ді цікавить. Та річ не в тім. Помічено, що коли на сніданок вида
ють повидло, того дня відбувається розстріл. Цей жахливий забобон 
однаково поділяють як неписьменні, так і освічені. Тут свій особливий 
світ. Хайдарі — це товариство, подібного до якого нема ніде. Марно
вірство тут — могутній потік, і плисти проти течії неможливо. Та ще в 
умовах Хайдарі...

Тут треба пояснити, що будь-який вихід з Хайдарі — нехай навіть 
у пекло — був радісною подією. Скажімо, в Гуді — тюрму для військо
вополонених. Там тобі повісять на шию номерок із цифрою, похапцем 
видавленою на шматку іржавої бляхи, а він означає, що тобі, мож
ливо, доведеться зазнати есіх катувань, які є на світі, зате ти не будеш 
щодня прокидатися з відчуттям, що над твоєю головою занесено ка
тівський меч. Ти — полонений, тебе можна обміняти, можна вивезти 
до Німеччини, але тобі принаймні не загрожує вірьовка, змащена жи
ром чи милом.

Останнім часом цей спосіб страти став модним. Ось що означає 
мати друзів. Люди пам’ятають нас і люблять. Ми відчуваємо це за ба
гатьма ознаками. Але вони не знають: досить тільки службі СС помі
тити, що до в’язня виявляють підвищену увагу, як поводження з ним 
стає особливо жорстоким. Замість автомата — зашморг. А під списком 
прізвищ, що буде потім надрукований, замість «розстріляно» стоятиме 
«повішено».

Щоб дужче вплинути на людську уяву.
Коли передбачається страта, ми довідуємось про це з багатьох оз

нак, як тільки вранці відчиняються двері і перший із нас вискакує з 
камери. Та ще до того, як вийти на подвір’я, кожен бачив якийсь від
повідний сон. Потім — більше автоматів у вартових. Повидло на сні
данок. І, нарешті, думка «старших», що складається в них на підставі 
новин у вчорашній газеті.

Водночас звертаємо увагу й на Ковача. Якщо передбачається стра
та, він чекає нас на подвір’ї. І хоч би як бездоганно стояв ти в шерен
зі — він однаково знайде привід, щоб причепитися, і починає працю
вати канчуком. Цей канчук і є прикметою. Гумовий призначається для 
щоденної «роботи». Якщо ж у нього в руці канчук з бичачих жил, так 
і знай: справи кепські.

Ковач зрозумів, що ми помітили цю закономірність, і тому — щоб 
це, не доведи господи, не випало з нашої уваги,— він і сьогодні сипле 
удари праворуч і ліворуч, по спинах, обличчях, межи ніг...

— Ти бачив моя канчук? То єсть щаслива канчук! Співати голосні
ше, наволоч! Співати! За годину ти будеш гойдатись на вірьовка! Твоя 
гарна голос. Співати усім!..

«Святковий» канчук у руці Ковача, подвійна кількість автоматів
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у вартових, повидло на сніданок, двоє забитих у Каллітеї німців — 
офіцер . і солдат... Думка «старших» товаришів одностайна: сьогодні 
список буде неодмінно...

Та хай там як, а в нашому розпорядженні ще сорок п’ять хвилин 
до ранкової переклички. Сорок п’ять хвилин! Ціле життя! Атож, ціле 
життя, якщо вимірювати час мірою, якою вимірюють його в’язні.

Ще можна й поснідати, і щось вирішити, і приготуватися. Тобто 
подолати слабкість, страх і мобілізувати свої духовні сили...

Одразу ж після сніданку камери обходять найсвідоміші борці як у 
таборі, так і за межами Хайдарі.

— Товариші, ви знаєте: там, зовні, точиться найграндіозніша битва, 
яку знала історія. Найтяжчий бій, що його будь-коли доводилося витри
мати нашій змученій батьківщині. Ми боролися, тепер інші продовжу
ють боротьбу проти найжорстокішого, найбезжальнішого ворога. Ми 
почали опір, бо хочемо, щоб наша країна належала нам і нашим дітям. 
Ми не бажаємо, щоб наші дружини були рабинями на ложі гуннів... 
В розпалі боротьби ми потрапили до ворога в полон. Зневажаючи будь- 
яку справедливість, будь-які людські почуття і військову честь, ворог 
використовує нас як засіб шантажувати наших товаришів, які й далі 
борються за свободу. Він убиває нас. От і сьогодні забере частину на
ших товаришів. Як і завжди в подібних випадках, ми тепер повинні 
вирішити: що ж передати нашим товаришам на волі через тих, хто сьо
годні вийде за межі тюрми на примусові роботи? Щоб припинили бо
ротьбу з окупантами? Щоб волосинка не упала в німців з голови? А то, 
мовляв, у відповідь німці вішають нас. Попросити замирення? Піти на 
компроміс заради врятування своєї шкури? Продати свою країну та її 
честь, щоб самим спати спокійно?

Так вони говорять звичайно перед кожною стратою і запитують, 
якої думки ми всі. Думка кожного має бути врахована.

— Треба переказати хлопцям на волі, щоб вони чинили так, як са
мі вважають за краще, не думаючи про нас. Перебуваючи тут, ми не 
можемо робити ніяких висновків. У нас нема точних відомостей. Ми не 
беремо участі в подіях. Нас мало.

Таке послання шле товариство смертників борцям за волю. Ось 
вони — марновірні, слабкі, напівтрупи... А у вирішальні хвилини мо
білізують усю мужність і вважають за краще померти, аніж піти на 
угоду з ворогом. Образи, дріб’язкові сварки, які тут часом бачиш і 
чуєш, не характерні для цих людей. У грізну хвилину випробування ви
являється їхнє справжнє, героїчне «я».

Рішення ухвалено. Приблизно за годину тюремна машина доста
вить в’язнів у Фалірон та в Скарамангу на примусові роботи. Вони пе
редадуть послання якимось «перехожим», а потім воно розійдеться по 
всіх концтаборах. Це скромний внесок трьох тисяч в’язнів до загальної 
справи великої боротьби за свободу.

Тепер у нас лишається тільки десять хвилин. Три тисячі в’язнів бі
гають з камери в камеру, зі сходів на сходи, з одного тюремного под
вір’я на інше, стикаються, плутаються один в одного під ногами, іноді й 
сваряться, та не звертають на це ніякої уваги. Нервування, лайка, 
образи — заради двох затяжок, заради можливості «пригоститися» з 
чиеї-небудь люльки — увесь цей гамір не наростає в міру того, як на
ближається час. Більшість не встигла ще й затягтися, як засюрчав сюр
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чок. Ох, той сюрчок! Навряд чи можна уявити собі більш варварський 
сигнал.

У цю останню хвилину, коли тупотіння, крики, сюрчок, горлання 
Ковача перетворили табір на справжнє пекло, хтось голосно повідом
ляє, що в підвальній камері блока № 3 цибатий Костас роздає сига
рети.

Про цю чудову людину ми ще згадаємо в іншому місці. Літній ро
бітник. його сина стратили на шибениці в числі інших п’ятдесяти. І 
замість поминальної куті він роздає сьогодні кожному по півсигарети, 
саме зараз, бо його син, перед тим як зайняти місце в шерензі, просив 
затягтися, але так і не встиг...

Та ось усі на подвір’ї. Заспокоєні, притихлі, поспішають кожен на 
своє місце. Та коли придивитись уважно, можна помітити, як кожен на 
мить зупиняється і дивиться на сонні, огорнені легким серпанком 
Афіни. Як тільки сонце підіб’ється вище, можна буде побачити, що то 
не дим, не пара чи щось подібне, а величезна блакитна вуаль, виткана 
променями з вітерцю Саронічної затоки. А русалки й чарівниці, що 
населяють печери Гімету й узбережжя Аттіки, покрили цією вуаллю 
найвродливішу з наречених. І в’язні Хайдарі трохи піднімають ту вуаль, 
шукаючи кожен свою домівку. Бачать свого малюка в ліжку, бачать 
матір і дружину із суворими, скорботними обличчями, немов затисну- 
тими в невблаганних лещатах кошмару, бачать і їхній сон — сон страд
ників...

«Прощайте, мої любі, — тихо й ніжно говорять смертники і знову 
опускають вуаль. — Живіть хоч ви вільними і щасливими!..»

Тепер в’язень готовий. Усі свої обов’язки він виконав...

Гуркоче мотор. Усі повертають голови, хто — на схід, хто — на 
захід. Це не літак. По шосе наближається автомобіль.

— Ідуть! — чутно шепіт, що повторюється тисячами уст.
— А причіп є? Чи нема там чогось схожого на причіп?
— Здається, нема. Але попереду вантажної мерлінська легкова.
— Мерлін їде!..
— Чуєш, Костасе? Мерлін їде! Мерлінська машина попереду.
— І причіп, хлопці!
— Чуєш, Янні? І причі-п!
— Виходить, не минеться!
— Гадаєш, сьогодні буде понаднормова робота?
— Ех ти, макітра! А легкова з якого дива їде поперед вантажної?
— Гадаєш, вони везуть список?..
Розмови, припущення — а машини ще досить далеко, кілометрів 

за два.
Поперед мене стоїть добродушний, тихий інтелігент. Він хрестить

ся, виколупує ногою з землі якийсь камінець, хоч він йому анітрохи не 
заважає. Нарешті це йому вдається. В землі лишається невелика ямка. 
Тоді вія поквапливо тричі плює через ліве плече, потім плює в ямку і 
знову загортає в неї камінець. Що йому до того, бачать його чи ні. 
(А може, ніхто й не бачить. Бо кожен заклопотаний своїми турбота
ми.) Він безперервно щось робить руками. То витягне із задньої кише
ні хусточку, зав’яже вузлом і покладе в кишеню піджака. То раптом, 
наче опікшись, виймає її й перекладає в ліву кишеню. Цмокає язиком, 
немов побачив щось таке, чого ніяк не сподівався, і крутить головою
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на всі боки. Але бачити він нічого не бачить, хоч очі й бігають туди- 
сюди. Уся його увага, уся сила і навіть погляд звернені всередину се
бе самого.

Раптом він запитує:
— їх убили на місці? Правда ж?
Це запитання не звернене ні до кого. Та він і не чекає відповіді. І 

коли я кажу, що ніхто не знає, чи вбито їх насправді, він здригається 
від несподіванки, обертається і дивиться на мене. Посміхається, мов 
не від світу сього, і подає мені руку.

— Доброго ранку! Пробачте, я вас і не помітив.
Можна подумати, що тепер він помітив мене! Та й не знає мене, 

напевне. Ми ніколи з ним не розмовляли, навіть жодного разу не ві
талися... Він нервує, не знаходить собі місця. Раз у раз відкашлюєть
ся, витягує шию і крутить головою, наче його душить комірець. Хоча 
комір сорочки в нього розстебнутий.

На подвір’я табору в’їжджає сіра легкова машина і звертає до 
адміністративного корпусу. В ній сидять два есесівці. На колінах у ко
жного — чорна сумка, як і щоранку.

— Ого! Чорні сумки! Ще й напхом напхані!
Ця чутка передається від однієї сотні до іншої, і весь табір не мо

же зрозуміти, чому в есесівців на колінах дві чорні сумки, та ще й нап
хом напхані.

— Сьогодні багато списків! — лунає чийсь голос.
— Чуєте? Чуєш, Міхалісе? Сьогодні багато списків!
— Атож, сьогодні порозстрілюють і лавки, і двері, бо нас буде за

мало!— гримить саркастичний, сповнений сили й величі голос цибато
го Костаса, того, що вранці роздавав сигарети, справляючи поминки по 
синові.

Усі повертають голови. Величезний, квадратний, він стоїть десь у 
центрі сотні прибиральників і добродушно всміхається. Його вигляд, 
гордовита постава вселяють довіру й почуття впевненості.

В сусідніх сотнях запитують один одного, що там робиться, хто що 
сказав. А Костас, спостерігаючи, як уся ця сила людей спинається нав
шпиньки, намагаючись щось побачити, озивається знову:

— Сьогодні я вас заморю роботою. Будемо полювати на блощиць. 
А розстріляють Ковача і всіх, у кого в кишені знайдеться сигарета. 
Глядіть ви в мене!

Увагу в’язнів відвернено. Пролунав сміх. Очі заблискотіли. Відпо
відальні заметушились— кричать, наводять порядок. Таких, як Кос
тас, небагато — і в таборі, і за його межами.

Машина в’їхала на подвір’я без причепа. І без варти. Виходить, 
страти не передбачається. Протягле «А-а-а!» означає, що в усіх відляг
ло від серця. Машина зупинилася біля блока № 15, як і щоранку, щоб 
забрати й одвезти на роботу теслярів, слюсарів, будівельників та одно
го художника для Мерліна— малювати вивіски. В тій же машині пої
дуть і ті, кого беруть на допит. І в ній же таки повернуться о шостій 
вечора з силою-силенною новин (здебільшого — неправдивих), з недо
палками, з каліцтвом після допитів, але з виглядом людей, що повер
нулися на батьківщину з Америки після тривалої відсутності.

Виходить, подвійна кількість автоматів у вартових не завжди озна
чає страту?

— От бач, Маркосе? А що я тобі казав?
— Ну от, сон і справдився!
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— Та я ж вам ще вчора казав, але ви тільки в погане вірите!
Це говорить той інтелігент, який плював у ямку, заклинаючи са

тану і намагаючись поховати його під малесеньким камінчиком, та про 
всяк випадок ще й вузлик зав’язав на хустці. Тепер бідолаха трохи отя
мився.

Звичайно, страх — почуття людське. Але в таборі існує закон, тра
диція— помирати гідно, без істерик, заклинань і непритомностей, якщо 
вже не можеш померти як справжній еллін. Якщо не можеш зустріти 
смерть віч-на-віч, гордо випроставшись і з піснею...

Вибігають і сідають перед шеренгою три чистокровні комендант
ські вівчарки. Нам вони сповіщають, що їхній — і наш також — хазяїн 
ось-ось переступить поріг комендатури.

— Геть кашкети!
— Скидай кашкети!
— Ти чого чекаєш, друже? Скидай кашкет!
Як тільки за п’ятсот кроків у дверях з’являється комендант, незмін

но повторюється оця блазенська процедура.
Здоровило в шортах та сорочці з короткими рукавами, з руками, 

які не знають жалю, і пикою, що ніколи не усміхається. Погляд — неру
хомий, жорстокий, наче ніж, який угороджується куди завгодно— чи 
то в людське тіло, чи в мішок із землею — однаково рішуче й невбла
ганно.

Трохи позаду за ним — за три кроки — іде заступник, офіцер без 
будь-яких особливих прикмет. Але до його особи привертають увагу 
дві теки, що їх він тримає в руці. Два червоні конверти, в яких і ра
дість, і горе.

Часто в тих теках — клаптик паперу, де написано, яку роботу тре
ба сьогодні виконати і в якому місці. З цими червоними теками він ні
коли не розлучається, щоб зайвий раз полоскотати нам нерви і вразити 
нашу уяву...

Дві-три хвилини комендант зайнятий з охороною: розподіляє
обов’язки, призначає чергового по табору на сьогодні. Як звичайно, цей 
обов’язок він доручає Ковачу...

Тільки-но з’являється комендант, усі розмови як сокирою обруба
но. Навіть дихання стає ледве чутним. Табір наче завмирає. Дві червоні 
теки як магнітом притягують погляди тисяч людей, гіпнотизують їх.

Покінчивши справи з есесівцями, комендант обертається до нас, 
незворушний, суворий, високий — ну, просто тобі сам Харон!

— Струнко! — командує грек, начальник табору, і він сам, його 
помічник та два перекладачі метушаться як очманілі коло свого пана, 
жахливого майора Радомскі, коменданта концтабору Хайдарі.

Ось він приймає рапорт. Лінивим, сповненим презирства рухом 
виймає з кишені записника, зіставляє цифри, які йому доповідають, із 
своїми, згортає записника, так само повільно кладе його до кишені, ди
виться на нас, неквапно застібає кишеню і робить знак великим паль
цем правої руки. Це означає «вільно». Команда має пролунати так са
мо гучно, як і «струнко», але сьогодні її не чути: до барака № 15 
під’їздить машина, а в ній озброєні до зубів німецькі солдати.

— Караульний загін!
— Супровідна варта!
— Хіба це не одне й те ж?
— Когось переводитимуть у інший табірі
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— Напевно, вивезуть до Німеччини!
Комендант щось горлає. Мов ошпарені, підбігають перекладачі.
— Струнко!.. Вільно!
Комендант знову горлає:
— Дивитися вперед!
У цю хвилину відбувається щось дивне. Довготелесий Костас при

сідає навпочіпки і так дибає від групи до групи, щось визбируючи. 
Атож, так воно й є — він збирає недопалки. Ото, мовляв, дурні! Гадає
те, якщо передбачення справдилось...

— Ви ще попросите в мене потім. Так і знайте: не дам. Не треба 
було кидати!

Сказавши так пошепки, він дибає на своє місце. Хвилину стоїть 
непорушно. Кидає погляд на сусідню сотню:

— От чортяки! — проказує, чалапає туди і там збирає недопалки.
— Нічого, ще ходитимете до мене з поклоном!
«Як? Виходить, є надія, що хтось лишиться живим і після цієї пе

реклички? Виходить, є людина, яка й не думає про близьку смерть?» 
Так подумали всі. І дивляться на Костаса як на казкового богатиря, 
що анітрохи не зважає на погрози страхітливого Харона.

Щоправда, радість триває недовго. Але головне, що напруження 
спало, загроза смерті, з якої так насміявся Костас, тепер не призведе 
до негідної паніки та замішання.

Навіщо він так робить, цей простий чоловік? Заради чого стара
ється? І чи усвідомлює сам, що робить? Усвідомлює, ще б пак! Він так 
робить за постановою табірного генерального штабу.

Помічник коменданта починає перекличку: ось він назвав два 
прізвища і показує в’язням, де їм стати. Ще два прізвища з надруко
ваного списку. (Список в’язнів, вибраних для страти, ніколи не друку
ється.) Ось уривчасто кидає перекладач:

— Ваші речі і ковдри, хутко!
Це означає щось незбагненне: ми їх більше не побачимо. Ще кіль

ка хвилин — і вони галопом помчать додому. Або куди їм заманеться: 
хоч на сонце, хоч і на сьоме небо.

Потім помічник коменданта дістає інший список, теж надрукова
ний, але не видовжений, а майже квадратний і більший від першого.

— Допит!— лунає по табору шепіт.
— Еге ж, допит! — відповідає той же табір, ті ж уста.
Просто для того аби сказати що-небудь. Аби порушити мовчанку. 

Бо мовчанка цілого табору — трьох тисяч чоловік — це щось жахливе. 
Сонце тремтить, гори стоять, немов виструнчившись, а тіні біжать у 
сум'ятті, зіщулюються, ховаються...

Список на допит цього разу досить великий. Мабуть, слідчі з вулиці 
Мерлін сьогодні в ударі... В пам’яті спливають знаряддя допиту, кім
ната, забризкана кров'ю, дух мертвечини. На якусь хвилину спогади 
захлюпують тебе, поймають усю твою істоту. Нещадніші й страхітливі
ші, ніж ті садисти, які стоять перед тобою. Важко дихати, щось стис
кає горло, дихання стає уривчастим, як у астматика. Протягом якоїсь 
хвилини переживаєш і середньовіччя, і «новий порядок». Поквапно 
порівнюєш. Саркастично посміхаєшся й робиш висновок: смерть — це 
найлегший вирок...

Списки на допит вичерпано. У тих випадках, коли більше нічого не 
передбачається, надходить черга грека — начальника по табору. Він
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вигукує: «Два слюсарі, два теслі, два муляри, один художник — малю
вати вивіски!» Після цього лунає команда: звільненим, викликаним на 
допит, і тим, хто дістав наряд на роботу, в Мерлін,— рушати...

Повільно, не кваплячись, комендант перелічує всіх. Помічник за
криває теки. Начальник табору розгортає папірець і розподіляє обо
в’язки в межах сотень.

І раптом, коли уже більше нічого не ждеш, помічник коменданта 
починав нишпорити в кишені. У невеличкій кишеньці своєї сорочки. Ну, 
там багато не вміститься!

— Усе, хлопці! Більш нічого не передбачається!
— А чому він не каже, кому на які роботи?
— Чому ж нас не відпускають?
— Та ні, хлопці, це все!
— То він олівця шукає. Точно, на сьогодні — все.
Три тисячі пар ніг топчуться на місці, наче раптом земля розпекла

ся, і вони не можуть довго стояти. А руки, бідолашні руки! Тисячі рук 
немов розмовляють, немов чогось просять. Не знаю, чи доводилося вам 
помічати, які виразні бувають людські руки. Вони не хочуть висіти 
байдужно. То нервово чухають голову, то перебирають гудзики, то 
ховаються в кишені, зустрічаються за спиною і гладять одна одну, сплі
таються, хрускотять пальцями, труть скроні, а то схрещуються на гру
дях, і тільки пальці ворушаться угору-вниз, угору-вниз — немов 
дивляться, що діється довкола. І раптом бачать, як у руках помічника 
коменданта не знати як опинився розгорнутий, густо списаний аркуш 
паперу. Руки опускаються. Звисають, наче паралізовані. Наче поранені 
крила, наче зламані крила знищеної надії...

— Ну, хлопці, тепер готуйтесь! — почув я поряд ніби стогін. А може, 
це в самому мені? Що ж, долі не обминеш. Я дивлюся сповненим 
любові й болю поглядом на людське море. Немов прощаючись. Мій 
погляд зустрічається з поглядами, які висловлюють тисячу запитань, 
німу скаргу, а часто мужність або доброзичливу усмішку. Ти всміхаєш
ся, і тобі відповідають усмішкою. Ти запитуєш, підморгуєш, і друг від
повідає тобі тим самим.

— Чи готовий ти, друже?
І дістаєш відповідь:
— А як ти?
Продавець смажених горішків був, очевидно, цілком готовий, бо 

тільки-но назвали його прізвище, як рішуче й твердо пролунало його 
громове: «Тут!» — щоб кати знали: він готовий померти, і то з гордо 
піднесеною головою, без вагань, без скигління. І цей громовий голос 
став для нас, решти в’язнів, наче посланням, яке закликало: «Тримайте
ся, хлопці! І... даруйте за все!»

Хто б міг сподіватися, що цей непоказний, з пташиними очицями, 
худий, як скіпка, чоловічок,— який до того ж торгував у таборі сига
ретами,— хто б міг сподіватися, що за якусь мить він може отак зміни
тися, перемогти природу, і з’явитися перед Хароном справжнім героєм.

— Молодець! — чути приглушені, сповнені симпатії і захвату голо
си в’язнів.

З уст помічника коменданта злітають прізвища — одне за одним. 
І відповіді звучать, як гуркіт скель серед усесвітнього хаосу, що їх 
пересуває циклоп. І кожне «Тут!» змушує пригадати і Фермопіли, і Ала- 
ман, і п’яте століття до нашої ери, що ожило в крові цих простих людей,
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бо вони знають, яку представляють цивілізацію, хоч, може, й нездатні 
виразити цього словами. І байдуже, що цей герой колись торгував 
смаженими горішками на розі вулиці, що ніколи жоден жіночий погляд 
не зігрів його.

Шеренга видовжується. Число п’ятірок за списком уже перевищило 
вісім. А прізвища лунають і лунають, і душа, справжня душа Греції, 
без сумніву, витає над цим клаптиком землі, щоб дати бій варварам, 
смерті, щоб закласти підмурок мосту, що перекинеться через нескінчен
ність хаосу.

Хтось потискує мені руки. Обертаюся. Зі мною прощається Г., що 
стоїть поряд. Пролунало його прізвище, але він промовчав.

— Тебе викликали? — запитую.
— Чи бачив ти таке? Перекрутив моє прізвище, гаді
Есесівець намагається вимовити прізвище як слід. А сусіда тим 

часом прощається й додає... посміхаючись:
— Доки не скаже правильно, мовчатиму. Нехай помучиться до 

вечора.
— А може, вас просто кудись переводять? — кажу.
— Ех, товаришу,— відповідає він і дивиться на мене з любов’ю 

й докором, наче промовляє: «Невже, по-твоєму, я негідний померти за 
батьківщину?»

— Хай там як, товаришу, чекайте й нас!
Нарешті прізвище лунає правильно, і весь табір приглушеним 

гомоном визнає, що й це «Тут!» вимовлено мужнім чоловіком. Голосом 
справжнього грека.

Тут же вирішено, щоб його місця не заступати, доки не закінчать 
читати вирок.

— Кажуть, ніби візьмуть двісті п’ятдесят чоловік.
— А я чув — півтораста.
— У кінці списку,— конфіденціально повідомляє перекладач,— на

писано німецькою мовою: «Шибениця».
— Ні, візьмуть тільки вісімдесят п’ять.
— Справді?
— Справді.
І знову западає німотна тиша. Кожен чекає. І в душі молиться 

всьому, у що вірив у житті, щоб не пролунало його прізвище. Але за 
хвилину, яка збігає від нового прізвища до вигуку «Тут!», усі вагання 
зникають. І кожен перед неминучістю долає слабкість духу, стає героєм.

Звучить прізвище інваліда X. Цей сміливець уже зіткнувся якось із 
Хароном у горах Албанії. Удар — і в чесному двобої він позбувся обох 
ніг, вище колін.

І ось він знову йде назустріч смерті. Але ж дерев’яні ноги, з ма
леньким круглячком унизу не дають йому змоги ступати по-молодецько
му, і ця обставина, мабуть, страшенно його засмучує. Він спирається на 
палицю, ступає обережно... та ось, певно, відчувши огиду до самого 
себе, до свого жалюгідного становища, він обертається до нас. Очі його 
палають гнівом.

— Прощайте, хлопці! І тримайтеся, хто залишиться!
І вже ніхто не бачить ні тих дерев’янок, ні його хисткої ходи. Це ж 

летить назустріч смерті гордий орел — гідний представник славної іс
торії грецьких гір.

Зате німці дратуються. Вони вважають, що інвалід іде недосить 
швидко.
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— Lost Lost — кричать вони і. лають цього чудо-богатиря, перед 
яким ми відчуваємо побожний трепет.

— А ось і наших почали викликати. Прощавай, друже!
Прощається зі мною мій друг Танасіс. Лунають прізвища його

товаришів.
— Не може бути! — вихоплюється в мене.
Пригадую, сказав я це, не подумавши: сама кров закричала в мені.
— Ну гаразд, хай буде так,— відповідає він, посміхаючись, 'і 

очима показує: зверни, мовляв, увагу на помічника коменданта. Той 
згортає список і кладе його в теку, а комендант лічить п’ятірки.

— Два слюсарі, два теслі, два муляри, художник — малювати ви
віски! — лунає уривчастий голос начальника табору.

Для нас це означає — пронесло. На сьогодні. Завтра — то інша 
справа. Інша епоха. Далеке, далеке майбутнє.

Протягом двадцяти хвилин весь табір стояв, затамувавши подих. 
Волосинка упала б з голови — і то було б чутно. І тепер організм ква
питься послабити напругу: весь табір дихає швидко, нервово, наче стадо 
тварин, які щойно уникли смертельної небезпеки.

Німець наказує, щоб ті п’ятдесят, кого викликано, збігали в камеру 
по свої речі. Чотирьох звільнених посилають під конвоєм до двадцять 
першого корпусу — одержати речі, вилучені в них під час арешту: об
ручки, окуляри, гаманці, запальнички, сигарети.

Мені здається, кожен з них почував себе, як голодний жебрак, на 
чию долю раптом припав головний виграш.

Мерлінська група попрямувала до п’ятнадцятого корпусу. А при
речені повертаються, несучи з собою ковдри, тарілки, ложки та особис
ті речі. Вони складають казенне майно на купу і стають на своє місце 
в шерензі. У кожного в руці якийсь вузлик; у ньому — випрана білиз
на. тобто — турбота й любов родини, яка вже не дочекається його 
повернення...

З вікна щось показує на мигах отой торговець сигаретами, на
магаючись привернути нашу увагу. Всі сигарети, які у нього лишилися, 
він поклав у одяг пана Л., щоб ми поділили їх між собою. Усміхаю
чись, прощається з нами. Потім зникає, і віконна рама зяє порожне
чею.

Шеренга з п'ятдесятьох чоловік теж прямує до п’ятнадцятого кор
пусу. Вони обертаються і кидають на нас останній погляд. Тисячі рук 
здіймаються над головами, прощаючись із товаришами.

Ковач терпіти не може подібних сентиментів і безперестану опускає 
канчук на спини п’ятдесятьох, злісно кричить, добираючи якнайобразли- 
віші слова.

— Lost Los/ Сфиня!..
Немає сумніву: їх повезуть на шибеницю. Та надія не полишає 

людей навіть перед самим зашморгом. Тому, минаючи двадцять перший 
корпус, вони уповільнюють ходу, немов запитуючи: двадцять перший 
чи п’ятнадцятий?..

Коли б їм також повернули їхні речі — обручки, гаманці й таке 
інше — це означало б, що їхнє життя триватиме десь в іншому місці, 
в якомусь іншому концтаборі.

Тому вони й сповільнюють ходу, щоб їм сказали виразно, куди їм 
іти — до смерті чи до життя?
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Вартовий б’є прикладом, штурхає брудним носаком, лається й бриз
кає слиною від люті, що вони гаються і надто повільно йдуть до п’ят* 
надцятого корпусу. До смерті!

«Отут ми й розлучимося, хлопці. Я гарно прожила з вами життя. 
Але зараз усе, кінець. Настав час розлучитися»,— це говорить їм своє 
останнє слово Надія.

Мене цікавить, як ступлять вони свій перший крок цього прощання. 
Не крок — а стрибок у хаос, стрибок людини, яка залишилася сам на 
сам із собою. І цей крок вони ступають твердо й упевнено, з почуттям 
гідності.

Офіцери-есесівці йдуть до п’ятнадцятого корпусу. Солдати і гре- 
ки-наглядачі визначають, кому їхати на роботу, за межами табору. 
Першою вирушає сотня будівельників. Слідом за нею ще чотири-п’яіь 
сотень, потім ті, кого призначено працювати в таборі. Кожну сотню 
супроводять один-два есесівці, які горлають, вимагаючи, щоб в’язні 
почали пісню.

Але чи ж є у кого настрій співати? Щоправда, нас про це не запи
тують. Есесівці добре знають, що наші серця в глибокій жалобі. А вони 
своїми чоботиськами, своїми баранячими очима, своїми брудними язи
ками, всією гидотою свого «нового порядку» намагаються опоганити цю 
святу жалобу, щоб не дати нам спокою й на хвилину.

Останньою рушила сотня прибиральників камер. І раптом весь 
табір здригається від вибуху: то вихоплюється з трьох тисяч поранених 
сердець пісня:

Чорна ніч у горах...1

Північні вікна нашої камери виходять на подвір’я п’ятнадцятого 
корпусу. Вартові вишикувались у дві шеренги, з рушницями напоготові, 
немов чекають команди. Осторонь стоїть щось подібне до великої кліті 
з чорним дахом — вона забере смертників. Почувши своє прізвище, 
кожен з них повинен за хвилину роздягтися, скинути взуття і в самій 
спідній білизні бігцем мчати до кліті, щоб забратися всередину.

Бігти босоніж важко. Подвір’я посилане гострим щебенем. В’язні 
нерішуче топчуться на місці. Та, незважаючи на це, як тільки пролуна
ло прізвище С., його тіло стрілою пронеслось подвір’ям, на мить затри
малось біля кліті й одним стрибком опинилось у машині. Нехай есесів
ці бачать, як героїчно ідуть в свою останню путь смертники. Адже це 
ніяк не схоже на подорож до смерті. Це торжество душі, яка не хоче 
йти в могилу, благально схиливши голову.

Та ось приготування закінчено. Грузовики з в’язнями, яких везуть 
на допит і на примусові роботи, стоять повнісінькі. Кліті смертників теж 
готові вирушити. Загуркотіли мотори, і тоді на двох останніх вантаж
них машинах гримнула пісня. Есесівці кинулися до клітей і стали бити 
сміливців прикладами.

Та пісня не стихла й тоді, коли машини рушили і, співаючи гімн 
свободи, п'ятдесят мужніх борців востаннє проїхали табірним подвір’ям.

За ворітьми грузовики порівнялися з чотирма звільненими в’язнями. 
Нам було видно, як ті виструнчились, поскидали кашкети і схилили 
голови...

1 Широковідома пісня «Партизан» на вірші А. Рангавіса. До 1964 року була націо
нальним гімном Греції.
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Ми никаємо по камерах. Панайотіс, лікар, плескає мене по спині:
— От і нема хлопців. Тепер наша черга.
— Атож, тепер наша черга, докторе. Тільки з однією поправкою: 

ми маємо двадцять чотири години перепочинку.
— Так, до завтрашнього ранку.
— Ти гадаєш, це мало?
— Ти сьогодні чергуєш прибиральником?
— Еге ж,-— відповідаю.
— Після роботи посидимо, погомонимо, гаразд?
Я завжди з радістю поділяю його товариство, бо він має звичку 

перескакувати в розмові з однієї теми на іншу і змушує мене багато над 
чим замислюватись. На перший погляд він справляє враження людини 
суворої. Та коли придивитися краще, стає ясно, що він — дитина, якій 
хотілося б зараз, цієї ж хвилини написати ніжного прощального листа 
мамі.

В ці перші після пережитого напруження години нікого з нас не 
можна було б назвати суворим, холодним, байдужим. Усі ми — люди, 
і серце у всіх нас однаково обливається кров’ю і однаково болить, коли 
йому завдають жорстоких і несхибних ударів. У кожного тепер серце — 
суцільна оголена рана, що спливає кров’ю й сльозами.

Я спостерігаю за товаришами. У ці години кожен прагне самотності. 
Про щось думає. Очі дивляться вниз, немов хочуть сховатися, щоб не 
було видно, як вони набігли сльозами, як утомилися. Ось у кутку зіщу
лився цибатий Костас, безсило опустив руки й похнюпив голову. Здоро
вило перетворився на крихітного чолові' ка; досить сказати йому сло
во — і він заридає, дивлячись тоб і просто в очі і навіть не намагаючись 
приховати сліз. Я вже один раз бачив, як він плакав...

Раптом Костас звів очі й зрозумів, що я спостерігаю за ним. Він 
гірко посміхнувся. Наче просить залишити його самого. Губи в нього 
тремтять...

Мов ураган, до камери вдирається Ковач. Йому потрібні люди на 
роботу.

— Шикуйсь! — наказує він.
Черговий по камері пояснює, що п’ятеро повинні залишитися — 

прибрати приміщення. Але Ковач убачає в цьому непокору і шмагає 
всіх підряд, куди попало, аби по живому тілу. Він ставить попереду ше
ренги чергового по камері і з лайкою та биттям веде нас до величезної 
купи землі, наваленої в кутку тюремного подвір’я.

— Через дві години — фініш! Нема фініш — ви куштувать канчук, 
будемо грати «змійка».

І показує, що цю гору треба перенести в інший куток, на відстань 
восьмисот метрів. До того ж на цій дорозі стоять чотири есесівці з кан
чуками. Розмовляти суворо заборонено. Протягом двох годин мусимо 
бігати, як коні, що їх переслідують гедзі, коли не хочемо, щоб на наші 
голови по двічі опускалися чотири канчуки.

Кошиків усього десять. А ще нам пощастило знайти півтора де
сятка старих бляшанок. Отже, двадцять п’ятеро забезпечені. А реш
та? Як працювати решті ста двадцятьом? Звертаємося за вказівками 
до Ковача. Барба Апостоліс як найстарший пояснює йому суть спра
ви. Ковач на хвилину замислюється. Але, щоб не показати, що він 
спантеличений, тим часом шмагає тих, у кого є кошик або бляшанка, 
наказує їм негайно починати роботу, а вже тоді вертається до нас.
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— Lost Los!І — кричить він і вимахує канчуком.
Ми збентежено дивимось на нього. Як він уявляє собі, щоб ми ро

били «льос, льос!»? А він люто шмагає канчуком по голові старого Л. 
і реве: «Los! Los!»

Я непомітно стискаю руку синові Л. «Спокійно!» — шепочу йому. 
У хлопця зціплені кулаки. Тим часом Л. під градом болючих ударів 
знайшов вихід. Нахилився над купою і став набивати землею кишені. 
Ми наслідуємо його приклад — хай там як, а це все ж таки вихід. 
Кидаємося бігти.

— Назад! — кричить Ковач. Виявляється, треба набрати ще й у 
пригорщі.

За другою ходкою Ковача осяяла нова думка: в кишенях уміщає
ться мало, тому треба переносити землю й у пазусі.

Але фантазія у Ковача працює хоч куди. Незабаром він кричить, 
щоб ми скинули піджаки й носили землю в них. Робимо й це.

Та дорогою, навіть коли ти щасливо обминеш одного есесівця, від 
другого не втечеш. Хоч би як ти поспішав, це тебе не врятує. Есесівцям 
однаково здається, що ти біжиш не досить швидко. Вони женуться за 
тобою і, мов естафету, передають тебе від канчука до канчука. Коліна 
тремтять. Нема жодного в’язня, у кого не були б закривавлені руки, 
голова, обличчя.

Минула година, а купа анітрохи не зменшилася.
— Не так! — горлає Ковач.— Брати більше!
Цікаво — як? У кишенях — повнісінько, за пазухою — також. Свій 

єдиний піджак несеш на спині, як мішок. Куди ж іще?
— Осюди! Набирайте в роти!
І що ж! Набираєш повнісінький рот. Нічого не вдієш! І біжиш, 

біжиш, бо ж купу треба перенести за дві години. Адже попереду — 
найгірше. Згадалася погроза: якщо роботу не буде завершено за дві 
години, на нас чекає жахлива «змійка».

На одну згадку про це холонеш від жаху. В пам’яті спливає лют
невий вечір. Надворі — сніг, дме пронизливий північний вітер. Усе 
заледеніло. Навіть слина в роті... О шостій повернулися хлопці, які їзди
ли на примусові роботи. На воротах їх обшукують і знаходять цигарки, 
а також клапоть газети. Тут же надходить наказ, і на наших очах ви
ливають на землю нашу вечерю. Шість казанів!..

Потім вишиковують весь табір. Нам велять стати один від одного 
на відстані. Команда «Лягай!» Усі падають ницьма. Просто на сніг. 
І першим падає Наполеон як староста табору.

Наглядає за всім комендант. Уздовж шеренги стоять напоготові 
п’ятнадцять есесівців з канчуками. Ми повинні повзти на череві по сні
гу, допомагаючи собі тільки ліктями. Льос! Льос! Льос!..

Наполеон не віддає наказів, тільки повторює слова розради: «Три
майтеся, хлопці! Усьому буває кінець!» І ти повзеш і повзеш, і не 
бачиш цьому кінця-краю... Лікті — суцільна рана, тіло задубіло, надії 
аніякої. Тільки сніг та крижаний вітер, та крики, лайка, биття. Але ж ні, 
є таки вихід: пісня!

— «Життя, воно...» — починає Наполеон.
— «Життя, воно...» — повторює маса слова ватажка. А той співає 

далі голосом, у якому не відчувається втоми, а тільки жалість і любов:
— «Життя, воно мов квітка, з якої обсипаються пелюстки...»
І сумовита шеренга плазує по засніженому подвір’ю. Час від часу



КОНЦТАБІР ХАИ ДАРІ 59

хтось лишається позаду. Не може більше. І всі канчуки опускаються на 
його спину.

— Тримайтеся, хлопці! Не відставайтеї
То голос Наполеона. Голос любові.
Ти напружуєш останні сили. Тільки б не відстати!.. Та ось непри

томнієш, і тебе безжально шмагають, а потім відкидають убік, наче 
непотріб. На подвір’ї повно таких напівтрупів...

А «змійка», ця жахлива «змійка» триває до глупої ночі. Цілісінь
ких три години...

В ІЛ Ь Н І  Р А Б И

Коли зустрічаєшся з комендантом, почуваєш себе так, наче доторк
нувся до голого електричного дроту. Його присутність паралізує, його 
наказ — обпікає, наче вогонь. Втуплений у тебе погляд немов розпинає. 
Посмішка, що іноді набігає на його товсті губи, не відбиває нічого, крім 
наруги й зневаги.

Високий, огрядний, обличчя — від припухлих очей до одутлих 
щік — свідчить про вживання наркотиків, про схильність до скотинячих 
утіх. Часто його м’ясиста пика раптом застигає, мов кам’яніє, і тільки 
ніздрі тремтять, як у хворого звіра. Намагаєшся уявити його дитиною 
в сповитку, в обіймах матері, поруч із колискою, яка висить на дереві. 
Але твій розум обурюється, ображений тим, що ти змушуєш його уявля
ти щось надприродне. Бо ж він бачить людину тільки такою, якою вона 
є зараз, із лискучим носом, скаженим поглядом, зморшкувату, з підбо
ріддям, що ворушиться, наче хвіст бридкої тварюки, яку можна побачи
ти хіба в кошмарах.

Твій розум відмовляється писати історію цього есесівця. Адже ніяк 
не можна уявити, що у нього були якісь події в житті, не пов’язані 
з кров’ю, убивствами та садистськими знущаннями.

Закон есесівців: «Жалість — зайва розкіш». Та для цього садиста 
не досить і такого формулювання, його кредо: «Жалість — злочин. Це 
риса, не гідна справжнього чоловіка!»

З таким переконанням і прибув він сюди в листопаді 1943 року, 
щоб керувати табором. Приїхав зі сходу, де насаджував табори на 
захоплених російських землях, а перед тим у чині лейтенанта знищував 
табірних в’язнів у Польщі. Річками крові та пірамідами людських голів 
заслужив і зірочки майора. Хоча вдає, ніби зірочки на погонах його аж 
ніяк не цікавлять, ніби до кар’єри він цілком байдужий. Його хвилює 
тільки кров і створення нового суспільства — за своїм образом і подо
бою.

На першій же перевірці, коли йому доповідали про табір, він зажа
дав познайомитися з інвалідами. Між нами був і безногий дідок.

— Ти будеш носити каміння. Що? Як ходитимеш? А на череві! 
Повзтимеш на череві. Марш!

Одного разу, коли коменданта не було в таборі, якогось в’язня 
з температурою 41,2 перенесли до санчастини. Коли майор повернувся, 
Наполеон доповів йому про цей випадок.

— А хто дав наказ про це? Де лікар?
Лікар табору, теж в’язень, пояснив, що хворий перебував у критич

ному стані.
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— Як староста табору це я дав наказ лікареві перевести хворого 
в санітарне відділення,— сказав Наполеон.

— Можеш іти! — гримнув комендант на лікаря.— Отже, це ти дав 
наказ? Лягай!

— Пане комендант! Я — грек, і сам під канчук не ляжу.
То було ще одне зіткнення нашої роззброєної батьківщини з пред

ставником есесівської орди.
На якусь мить сатрап розгубився. Глипнув на червонощокого, 

міцно скроєного чолов’ягу, що спокійно й гордо стояв перед ним. Щось, 
певно, ворухнулось у німця в грудях. Чи не голос якогось хороброго 
предка, що вимагав від свого нащадка по-рицарському поводитися з по
лоненими героями?

Та ніщо не могло зворушити зачерствілу душу варвара двадцятого 
століття. Він ударив носаком у коліно, кулаком у живіт, і гордий грек 
упав. На тіло поверженого опустився канчук і шмагав, аж поки просяк
нутий кров’ю одяг прилип до тіла, обличчя стало суцільною раною, 
а очей зовсім не було видно.

— Вставай! — загорлав блідий від люті німець. Зібрати всіх сюди, 
негайно! І щоб хворий теж з’явився!

Крізь прочинені вікна з різних камер в’язні стежили за цим проти
борством. Після першого ж сюрчка усі миттю висипали на подвір’я і за 
хвилину вишикувались. Із санітарної частини принесли на ношах 
хворого.

— Віднесіть назад! І щоб за півхвилини він прийшов сам.— І комен
дант вийняв годинника.

Відстань досить велика. Гнів клекотить у грудях кожного в’язня, 
стискаються кулаки, скреготять зуби, лунають прокльони.

Наполеон відчув небезпеку. Заюшений кров’ю, в пошматованому 
одязі він проходить перед рядами в’язнів, наче для того, щоб підрівняти 
стрій. А сам тихо й лагідно умовляє стримуватись, щоб уникнути 
великої біди. «Я все беру на себе. А ви пильнуйте, добре пильнуйте, 
хлопці!»

Усі стоять мовчки. Шістсот пар сповнених гніву очей з любов’ю і 
захватом дивляться на цього мученика. Своїм авторитетом він здобув 
право бути їхнім ватажком.

Похитуючись, підійшов хворий і, зробивши неймовірне зусилля, став 
у шеренгу. Та більше не міг витримати і впав, здригаючись усім тілом.

— Підійди сюди! — наказав комендант.
І хворий поповз, бо ноги не тримали його.
— Я тобі наказав з’явитися за півхвилини. Чому не виконав мого 

наказу? Відповідай, тварюко!
Хворий бурмоче, що не може швидко йти, бо в нього висока тем

пература, і тут же непритомніє. Наполеон перекладає.
Німець не визнає ніякої непритомності. І непритомніти ніхто не 

повинен без його дозволу.
— Підійди! — наказує він Наполеонові.— Хто йому дозволив не

притомніти? Хіба я дав йому такий дозвіл?
— Ні.
— Чому ж тоді він не виконав мого наказу? Бери канчук! Бери, тва

рюко, канчук!
Наполеон простягає руку й бере канчук.
— Бий його! Шмагай, доки підведеться!
— Не можу, пане комендант.
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— Що? Не можеш? Та як ти смієш! Чому не можеш?
— Бо він хворий.
— А, хворий...
Наче сказившись, він метнувся до в'язнів і схопив першого-ліп- 

шого.
— То бий цього! Він не хворий!
— І цього не можу, пане комендант.
— Знову? Чому?
— Бо він грек.
— А коли б це був німець, ти б його бив?
— Не знаю.
— Коли б я наказав тобі, ти б його бив? Кажи, собако!
— Атож. Бив би.
— Лягай на землю! Отут, коло нього!
Оскільки Наполеон не захотів лягати сам, його силоміць поклали 

поруч із хворим. Помічником Радомскі — таке було прізвище комен
данта — став Ковач.

— Ти битимеш раз, коли я битиму тричі. Зрозумів?
— Так точно! — відповів Ковач.
І канчуки запрацювали, наче добре налагоджена машина. Зупини

лись тільки тоді, коли на тілі обох в’язнів не лишилося живого місця. 
Навіть ступні ніг закривавились і розпухли.

Комендант наказав Наполеонові встати і дати команду «струнко». 
І тоді звернувся до в’язнів з такою промовою:

— Тут ніхто не дає наказів, крім мене. Тільки я маю право розпо
ряджатись і вашим диханням, і вашим сном. Я для вас і бог, і лікар, 
і... навіть ваші бажання. Це я наказуватиму, кому хворіти! От його,— 
і вказав на хворого,— покладіть на ноші й несіть у санчастину. Від
тепер він хворий. А ти,— мовив до Наполеона,— помийся, перевдягнися 
і виконуй далі свої обов’язки. Ти відповідаєш за весь табір і одержуєш 
накази тільки від мене. А зараз усім розійтись по камерах і навести 
зразковий порядок. Сам перевірю. Бігом марш! Стривай! Дай команду 
«струнко». Хіба не бачиш, тварюко, що твій командир збирається йти?

Наполеон дає команду «струнко», і звір-комендант тупає ногою, 
гучно харкає, ляскає канчуком по халяві і йде в корпус адміністрації. 
Там він вигадає якісь нові заходи, розробить наступну дію трагедії. Бо 
в цьому й полягає робота Дротини (це вже прізвисько коменданта). 
Бути комендантом у Хайдарі означає топтати людську особистість, по
збавляти її волі, всякої здатності мислити.

Навіщо усе це було потрібно? Навіщо цей кривавий терор? Щоб не 
втікали з табору? Щоб попередити повстання та заворушення? Але ж 
через кожні десять кроків на мурах стоять кулемети, націлені на под
вір’я. За таких умов було б безглуздям навіть думати про заворушення. 
А може, комендант божевільний? Нам спадала і така думка. Але 
зрештою ми її відкинули. Дійшли висновку, що майор Радомскі — зви
чайний есесівець, і так він розуміє завдання табору: зламати нашу волю, 
щоб ми не здатні були чинити опір «новому порядку» Гітлера...

Якось йому схотілося перевірити на одній роботі близько п’ятдеся
тьох в’язнів. То була безглузда робота, яку сам він і вигадав. У східно
му кутку табору була величезна яма, з якої видобували камінь на 
будівництво бараків. У ній лишилося ще багато і великих каменів, і 
дрібного щебеню. Завдання в’язнів полягало в тому, щоб вибрати усе
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каміння і скласти в дві величезні купи. І ось ці купи уже височать, мов 
гори. Ця робота навіть сподобалася в’язням. У ній був якийсь сенс. 
Адже подвір’я має бути прибране. А коли ти працюєш задля якоїсь 
мети, у тебе мимоволі підноситься настрій. Ти не соромишся такої 
роботи і не шкодуєш затраченої енергії. Твоя праця не пропадає марно. 
До того ж і забуваєшся на якийсь час. Не думаєш ні про свою долю, 
ні про канчуки, ні про рабство. Праця завжди дає розраду...

Як тільки в кутку подвір’я навели лад, варта доповіла, що завдання 
виконано. І попросила розпоряджень, де в’язням працювати далі.

Дротина скинув на вартових поглядом, сповненим презирства й оги
ди, і наказав:

— Розкидати ці купи!
Німці подумали, що їхній командир п’яний. Але наказ треба вико

нувати. Кам’яні гори розметали, і східний куток подвір’я знову набув 
свого колишнього вигляду.

Тут, до речі, слід згадати, що в першій камері третього блока, де 
перебувало двісті шістдесят в’язнів, між ними й Наполеон, робилося 
щось таємниче. Кожен з двохсот шістдесяти, звичайно, був обізнаний 
із цією таємницею, але всі вони були якісь суворі, замкнені, і годі було 
щось випитати у них...

Як тільки в таборі з’явився Дротина, він відчув, що в цій камері 
діється щось незрозуміле, щось підозріле, проте так і не зміг нічого 
виявити, незважаючи на всі зусилля своїх шпигунів.

Перша камера, як ми вже згадували в іншому місці, була таємним 
штабом табору. Там, наприклад, добирали в’язнів у групи, які виходили 
на роботу до міста — у Фалірон, у Скарамангу чи на вулицю Мерлін. 
Кандидатури обговорювались і затверджувались тільки після ретельної 
перевірки. Адже в’язні, що працювали за межами табору, відігравали 
величезну роль у нашому житті. Вони приносили новини, зустрічалися 
з нашими родичами, доставляли в Хайдарі газети, куриво, передачі від 
матерів чи навіть від незнайомих людей. Для цього треба було мати 
справжній талант, бути чесним і готовим до самопожертви...

У таборі існувала внутрішня дисципліна, якій могла позаздрити 
найбільш організована армія. У в’язнів було таке відчуття, що навіть 
коли вони сплять, є люди, які піклуються про них і оберігають їхній 
спокій.

Серед в’язнів знаходились і такі, що виконували завдання не тільки 
в межах можливого, а й виходили за ці межі. Творчий підхід до будь- 
якого завдання вони вважали справою своєї честі. Хоча треба було 
пильнувати, щоб надмірна ініціатива не завдала шкоди. Вони працю
вали як справжні творці, як художники. Серед таких був і сам Напо
леон. Але оскільки він виконував обов’язки старости табору, його роль 
була однією з найважчих.

Був він людиною розумною, культурною, освіченою, безмежно від
даною товаришам. Він ^уважно придивлявся до в’язнів, цікавився всіма 
подробицями їхнього життя, роботою, яку вони виконували. В’язні від
чували, що він постійно про них піклується і навіть бачили його ночами 
уві сні.

Купи каміння розкидали довго. Та ось роботу закінчили і стали 
чекати нових розпоряджень. У цю мить з’явився Наполеон. Він запитав 
вартових, які вони мають розпорядження про дальшу роботу. Вартові
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перезирнулись і після тривалих роздумів наважилися піти спитати в ко
менданта табору.

То що ви, хлопці,— голосно звернувся Наполеон грецькою мовою 
до й'язнів, підморгуючи їм,— невже не розумієте, що їхній начальник 
накаже вам почати все спочатку?

— Тобто знову скидати все каміння на купу?
— Атож, голубе! Знову скласти на купу і знову розкидати. Це ро

биться для того, щоб вас помучити. Від такої роботи відчуваєш тільки 
досаду, огиду та й стомлюєшся вдвічі дужче. Але ж греки — люди кміт
ливі, вони ніколи не працюють бездумно, як машини. Коли в якійсь 
справі немає мети, грек повинен вигадати її. Чи є серед вас інженер?

Знайшовся один, який, за його словами, працював колись помічни
ком виконроба на будівництві. Домовилися, що він візьме на себе 
керівництво, і в’язні вибудують дві художні піраміди.

— Тільки вони мають бути справжнім шедевром архітектурні Отоді 
побачите, що з цього вийде.

Інженер запалився бажанням, заходився обмірковувати проект. Не
забаром усі зрозуміли, в чім справа, і нетерпляче очікували початку 
роботи...

Повернувся від начальника вартовий.
— Los! Los! Швидко, швидко позбирати все на купи! Los! Los!
У солдата був такий вираз обличчя, наче він відкрив найглибшу

таємницю. В’язні мало не аплодували такому наказові. А Наполеон 
пішов собі з веселою посмішкою на устах, весело глянувши на людей, 
які позбулися мук безцільної праці.

Усі взялися до роботи з таким бажанням, аж вартові мало не 
забули, що в кожного з них у руці канчук. І тільки наприкінці дня шма
гонули декого, просто так, для порядку, без гніву і лайки.

Після вечері зібралися на нараду. В’язнів розподілили на групи. 
Одна мала складати камені, друга — плити, а решта — носити щебінку. 
Зібралися після вечері, бо під час роботи вартові не дозволяли ні зай
вих розмов, ні будь-яких нарад.

«Інженер» хвилювався. Того вечора він навіть радився з історика
ми, щоб більше дізнатися про архітектуру єгипетських пірамід.

— Бачте, хлопці, у мене ж нема ні довідника, ні жодної технічної 
книги! А виникають тисячі запитань.

І все ходив і ходив сюди-туди подвір’ям, обмірковуючи технічні 
труднощі, які постануть перед ним завтра.

Ті, хто знав, що його непокоїть, з добродушною цікавістю стежили, 
як він походжає, міркуючи, і раділи, що «інженер» так завзято береться 
до роботи...

Наступного дня вранці німці очам своїм не вірили. П’ятдесят в’яз
нів, які раніше під будь-яким приводом намагались уникнути роботи, 
тепер поскидали піджаки на землю, закасали рукави і не розгинались 
аж до обіду.

Вартові, напевно, пишалися, що охороняють таку дисципліновану 
групу в’язнів і, очевидно, вважали це своїм досягненням. Вони були такі 
задоволені, що перестали навіть пильнувати. Шукали собі затінку, ляга
ли там, курили й без упнну правили теревені.

Творча робота скінчилася через вісім днів. І, певно, тільки під 
кінець вартові зрозуміли, що будуються дві чудові піраміди. Одна була
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трохи нижча, але, здавалося, вони змагаються між собою в симетрії, 
гармонії, довершеності.

На одному боці більшої піраміди величезними літерами було викла
дено «Хайдарі». А на тому ж боці меншої — дату «1943».

Для цього витвору не знадобилися ні молотки, ні інший інструмент. 
Він будувався лише руками, завдяки фантазії, безмежній винахідливос
ті й художньому смакові, що несподівано прокинулися в нащадках ел
лінів. Пам’ятник тріумфу грецької душі над темною, людиноненависни
цькою душею есесівців...

Коли б цей витвір зберігся, численні відвідувачі Хайдарі, мабуть, 
по-різному розуміли б його символіку. Можливо, його назвали б: 
«Смерть переможено!» — а можливо, й так: «Вільні раби».

У цей куток подвір’я в’язні могли потрапити тільки як чергові або 
в супроводі варти. І кожен, кому щастило хоч оком скинути на витвір 
товаришів, пишався ними. А Наполеон розчулено сказав:

— Слава вам, хлопці! Ви жили як вільні люди цілих вісім днів!
Один з вартових так захопився пірамідами, що йому заманулося

сфотографувати їх. Тож він побіг до фельдфебеля й попросив у нього 
фотоапарат. Про піраміди дізналися й інші есесівці внутрішньої охоро
ни. Вони приходили і з цікавістю дивилися. А один навіть скинув на 
рабів — творців цього дива — прихильним оком і сказав: «Гут!» Яке
милосердя! Який незбагненний вияв доброти у звіра-есесівця!..

Пронюхав про це й Дротина і, випнувши черево, прийшов глянути, 
що робиться на тій ділянці.

Роботу вже скінчено, але всі вдають, ніби рівняють довкола землю, 
щоб Дротина не застукав їх без діла.

Одному з вартових спало на думку дати команду: «Струнко!» Ми 
були йому вдячні, бо цим він дав нам змогу постежити за поведінкою 
коменданта.

Той підійшов до нас, насуплений, як звір. І раптом став мов над 
прірвою. Примружив очі, нервово ляснув нагаєм по халяві. Ступив ще 
крок і втупив очі в напис.

Вартові нишком посміхаються, підштовхують один одного. Ми ж 
стоїмо нерухомо, по стойці «струнко», як то належить в’язням у при
сутності високого начальства.

Дротина раптом обернувся і став переводити погляд з вартових на 
нас, із нас на піраміди, з пірамід — на порожній простір. Зненацька 
в нього на обличчі з’явилося щось подібне до усмішки, і він хитрувато 
спитав:

— Хто це вигадав?
— Ми, пане комендант! — в один голос відповіли обидва вартові, 

ледь стримуючи гордощі.
Потім Дротина обернувся до нас і спитав:
— Хто з вас знає німецьку мову?
— Я! — озвався один із в’язнів.
— Ану, підійдіть до мене! — лагідно звернувся Дротина до варто

вих.— Чи знаєте ви, де знаходяться справжні піраміди? Хто їх спорудив, 
навіщо і в яку епоху?

Німці перезирнулися. Кинули погляд на нас, на Дротину, мов учні, 
які просять підказки.

— А з вас хто-небудь знає? — спитав комендант у нас.
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Двоє-троє в’язнів ствердно кивнули. Але наш «інженер» не захотів, 
щоб хтось відібрав у нього славу, і, наче урок, випалив відповідь.

— Ідіть! — наказав Дротина вартовим.
З його вигляду не можна було вгадати, що в нього на думці. Він 

умів надати своєму обличчю такого виразу, якого хотів. Проте надто 
з нами не панькався. Коли вишикувалися, гостро сказав:

— Сьогодні ввечері і завтра вранці ви їжі не одержите. Ідіть 
спати!

Отож сам визнав свою поразку...

З Д О Л А В Ш И  С Т Р А Х  І С М Е Р Т Ь

Афіни огорнула бузкова імла світанку. Ще ніколи ми не бачили 
місто таким прекрасним.

Від Гімету 1 тягнуться за вітром довгі серпанки, що міняться всіма 
барвами, від ясно-голубої й рожевої до темно-синьої і навіть чорної. 
Цар гір увінчаний золотою короною, він узутий у яскраво-зелені, окса
митові сандалі, вигаптувані золоторукими нереїдами, зіткані прядильни
ками променистого сонця, місяця та зірок...

Табір вишикувався. Невиразні надії на кращу долю жевріють у на
ших серцях. Кривавий квітень минув.

Перше травня 1944 року розпочалося добрими ознаками. Колектив
не звільнення ста п’ятдесяти в’язнів. У таборі начебто легше дихається. 
Це розуміє кожен. Атмосфера сповнена оптимізму.

Небезпеки, що криється в кожній ранковій перекличці, сьогодні 
майже не відчувається. Ні здвоєних кулеметів, ні підозрілих переміщень 
охорони. В шеренгах сміх, жарти, розмови. Якась дивна безтурботність. 
Таке відбувається вперше.

Перший барак — то особлива центурія, як ми звемо його, хоч у ньо
му не сто, а двісті шістдесят чоловік. На перекличці озвалися всі. Усміх
нений Наполеон стає неподалік від шеренги. Він у начищених черевиках, 
поголений, немов його запрошено на урочисте свято.

— Сьогодні працюватимемо?
— Гадаю, що ні. Адже таке святої
Помітно, що у всіх двохсот шістдесяти сьогодні якийсь особливий 

настрій. Щоранку вони шикуються мовчки, швидко, щоб подати при
клад іншим і, наскільки можливо, полегшити Наполеонові та його по
мічникам виконання їхніх обов’язків. Але сьогодні двісті шістдесят 
усміхаються, тихо перемовляються, іноді шепочуться, нахиляючись один 
одному до вуха.

— Двісті шістдесят щось знають, а проте не говорять.
— Так і мені здається.
— Поглянь тільки, як повбиралися! Немов на весілля!
— Таж сьогодні їхнє свято. Перше травня!
— Атож!
— Вони ж не те, що ми. Для нас усі дні однакові.
Розмови вщухли, як тільки з’явилася спецохорона. Тільки сьогодні 

вони чомусь не займають свого звичного місця навпроти нас, а розта
шовуються так, що весь наш стрій немов опиняється в облозі. Солдати 
стають на коліна в бойову позицію. Автомати націлені на нас. Сьогодні,

1 Гора поблизу Афін.
3. «Всесвіт» 5.
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упе'ріие всі озброєні автоматами. Крупнокаліберні кулемети на сторо
жових1 Лишках теж націлені на нас. Подвійна охорона — усі в касках. 
Ми перезираємось. На обличчі в кожного здивування. Минає кілька хви
лин, і виникає перше припущення:

!' :— Чи це відправлятимуть нас, бува, до Німеччини?
Ми хапаємося за цю думку з полегкістю. Обертаємось до «центурії». 

Усміхаючись, вони спокійно дивляться на нас. їхній спокій передається 
й нам.

Вони щось знають. Наполеон напевне що-небудь пронюхав — адже 
він постійно треться біля табірного начальства.

Щоб не хвилювати охорони, стоїмо мовчки. Анітелень!
Інше припущення:
— А може, німці остерігаються, що на Перше травня ми влаштує

мо якусь демонстрацію?
— Тут це неможливо!
— Тут усе можливо! — наполягає чийсь голос.
— Хлопці, машини з Мерліна!
— Сьогодні їх щось багато!
— Тут усе можливо!
Увесь табір обертається й лічить машини, які з’явилися на доро

зі. Хтось нарахував шість, інший — вісім. Завжди приїжджали три ван
тажні в супроводі однієї легкової...

— А інші навіщо?
— Хлопці, сьогодні легкова чорного кольору.
— А не сіра, друже?
— Я добре бачу — чорна.
— Чорна машина!
:•— Чорна?
— Яка?
— Чорна!
Одна сотня злякано переказує цю звістку другій. Так, начебто 

з'явилася сама смерть...
Тривалий час ні про що інше не говоримо. Про одне тільки — про 

чорну машину! Тепер її видно виразно. Чорна! За кілька хвилин вона 
звертає на табірну вулицю, залишаючи позад себе хмару куряви. Блис
куча чорна машина коменданта з вулиці Мерлін.

Дві вантажні, як завжди, проїхали мимо й стали під п’ятнадцятим 
корпусом.

Інші так і не з’явилися. Мабуть, поїхали ще кудись. Чи не до аеро
дрому, розташованого поблизу Хайдарі?

Більшість ув’язнених доходить висновку, що, мабуть, їх таки від
правлятимуть у Німеччину.

— Дай боже! — вимовляє хтось, відкидаючи в такий спосіб багато 
інших припущень.

— Чому «дай боже»? Ти сподіваєшся чогось гіршого? — запитав 
хтось позаду рипучим, сповненим прихованого страху голосом.

— Тут усього можна сподіватись.
Знову виникає запитання: що це? Життя чи смерть?
А нам, бач, думалося, що сьогодні все обійдеться!
Підійшов комендант з двома помічниками та двома офіцерами з ву

лиці Мерлін. Комендант рідко дозволяє стороннім бути присутніми під
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час рапорту. Чого треба цим двом? Наполеон подає команду «струнко» 
і збирається скласти рапорт.

Комендант наказує Наполеонові оголосити «вільно» й рапорту не 
приймає. «Не треба». Це вперше у таборі порушується статут. Нас ди
вує незвична лагідність коменданта. Він не лютує, як завжди, навіть 
канчука у руці немає.

— Хлопці, ви бачите? Комендант сьогодні без канчука!
— Хлопці! — шириться по всіх рядах тихий, повзучий гомін.— Ко

мендант сьогодні без канчука!..
Сьогодні конвоїри не стоять, як завжди, осторонь. Вони розтягую

ться позад нас і зрештою замикають цеп есесівської охорони, яка 
все ще стоїть з автоматами напереваги. Наша тривога досягає межі. 
Нерви не витримують. Наполеон помічає це й підходить до нас.

— Небезпека, хлопці, вас не торкнеться! — каже він нам і робить 
знак, щоб ми мовчали.

Он як! То небезпека таки існує! Кому ж вона загрожує? Кому?
Та у цю хвилину все з’ясовується: буде розстріляно двісті шістдесят 

із бараку номер один.
Усіх двісті шістдесятьох.
За Молаї *. За німецького генерала, убитого в Молаї.
Цього повідомлення ніхто не оголошував. Воно передалося, наче на 

магнітних хвилях. Немов вітерець вирвав цю таємницю у тих, хто 
приховував її від нас. І ніхто потім не міг до пуття пояснити, як ми 
дізналися про це раніше, ніж це стало відомо.

Ми подивились на Наполеона. Просили підтвердження. І Наполеон 
кивком голови підтвердив: це правда.

Усі погляди звертаються на в’язнів першої центурії. Поголені, при
чепурені, вони незворушно, без найменшого хвилювання, але уважно 
стежать за комендантом, що поволі розгортає список.

Хіба тільки зневажлива, сповнена сарказму посмішка ледь промай
не на засмаглих обличчях сміливців. Лунає приглушений, але не грубий 
голос коменданта. Він називає кілька прізвищ — чотирнадцять із двох
сот шістдесяти. Це шевці, кравці, кухарі...

— Ідіть! Кожен до своєї роботи! — наказує. Потім обводить очима 
табір, але намагається не дивитись на шеренгу приречених.

Що з ним діється? Може, він охоплений радістю, жорстокою ра
дістю, яку відчуває звір, що востаннє грається із своєю жертвою? 
А може, страхом, тим особливим страхом, який закрадається в душу 
людини, що чекає радісної звістки? Важко сказати, але одне ясно: 
комендант намагається приховати своє хвилювання.

Але від кого? Від нас, що лишаємося жити? Від есесівців? Від са
мого себе? Від в’язнів, які чекають смерті?

Мабуть, останнє — найімовірніше. В усякому разі його щось лякає. 
Він явно сам не свій. Це не той невблаганний кат, якого ми всі добре 
знаємо, володар-тиран Хайдарі.

Праворуч від нього — два офіцери з вулиці Мерлін. Ліворуч — 
начальник табору, а осторонь, на відстані п’ятнадцяти метрів, Наполеон 
та його помічник Фанасіс. Комендант повільно обводить усіх очима. 
Зустрічається поглядом з Наполеоном. Руки, що тримають список май
же біля самих короткозорих очей, ледь тремтять. Невпізнанний, глуху
ватий голос. Ось він називає перше прізвище. Лункий, мов дзвін, голос * 3

1 Невеличке місто на Пелопоннесі.
3 і
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перекриває усе, лине, мов на крилах, і вдаряється об протилежну гору: 
«Тут!» Це слово зірвалося з уст сильної людини. В’язень рвучко ступає 
три кроки вперед і тут же повертається в стрій.

— Прощайте хлопці! Не забувайте про свою людську гідність!
Так він прощається з нами і стає на своє місце.
Есесівці перезираються. А комендант тим же здушеним голосом 

називає інші прізвища. Тепер усі двісті шістдесят напружено чекають.
Ліва нога вперед, коліно зігнуте — як на спортивних змаганнях, 

а не на арені смерті...
— Дімітріс Родіс!
Цього разу «Тут!» вихоплюється не з одних грудей. Увесь стрій, не

мов у якомусь шаленстві, гарикнув «Тут!» Ні, це не старий Родіс, 
робітник тютюнової фабрики, вигукує своє «Тут!». Усі фабрики, усі ро- 
бітники Ковалли', борці за волю скривдженого й поверженого народу 
видобувають крик із старечих грудей сивоголового діда. Природа за
знала поразки. Цей мовчазний старий вийшов з-під її влади. Так наче 
усі свої сімдесят років чекав він цієї моторошної години, щоб перетво
рити своє згорблене тіло на стрункий осокор, щоб його голос гукнув на 
сполох, щоб із цієї урочистої національної трибуни звернутися з остан
нім заповітом:

— Ті з вас, хто виживе, перекажіть товаришам з тютюнової, шо 
я ие принизив їхньої гідності!..

Ніколи ще, на жодній перекличці не траплялося, щоб смертник 
звертався до нас із останнім словом. Не тільки говорити, навіть погля
нути не дозволялось.

Коли брали на розстріл минулого разу, один із смертників нава
жився на хвилинку затриматися після вигуку «Тут!», щоб передати 
другові дві сигарети. Сам комендант з канчуком у руці вдерся тоді до 
шеренги й оперезав в’язня по обличчю, і сам поволік його до моторошної 
машини смерті.

Сьогодні комендант стоїть на своєму місці зі списком в руці. Він 
викрикує прізвище й чекає — нехай прощаються, нехай говорять. І вже 
потім називає інше прізвище.

Погляд його здається спокійним і навіть терплячим. Тільки зрідка 
вії) поглядає то в один, то в другий бік.

П’ятірки двохсот шістдесяти рідшають. З деяких п’ятірок уже не 
лишилось нікого. На порожні місця ніхто не стає на знак протесту, на 
знак поваги до тих, хто пішов звідси. З хвилини на хвилину кожен че
кає почути і своє прізвище. Усі готові, в декого жевріє надія: а може, й 
сьогодні лишуся живий.

Не назвуть сьогодні ще п’ятнадцятьох прізвищ. Хто вони, ці улюб
ленці долі?..

Комендант читає і читає прізвище за прізвищем. Здається, цьому 
кінця не буде...

Нерви збуджені до краю. А двісті шістдесят не хвилюються, не 
турбуються, переживуть вони чи не переживуть цей день.

Кожного з них лякає інше — коли б для нього не зробили винятку, 
коли б не залишитися серед живих...

Та знову викрикують інше прізвище, і людина дратується, мало не 
лютує, чому це не назвали їїі 1

1 Місто в північній Греції.
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Цей день не схожий на інші. Не схожий на жоден з попередніх. 
Хіба можна пережити такий день? І всім своїм єством людина прагне, 
щоб з цим днем настав і її кінець, щоб разом з ним згасло і її життя.

їй уже соромно залишитись живою, щоб день у день ганятися за 
дрібними радощами. Сьогодні людина зустрілася віч-на-віч із чимось 
великим, справжнім, неповторним.

І в неї пробуджується заздрість до тих, що виходять уперед і вигу
кують: «Тут!» Вони, ніби щасливі мисливці, що впіймали птаха на льоту. 
І жалю до них нема. Навпаки, людину поймає радість, радість відчуття 
небезпеки. І страх — невже знову доведеться зустрітися віч-на-віч із 
сірими буднями завтрашнього дня?..

їх у шерензі смертників уже сімдесят п’ять. Комендант обмахується 
списком, який тримає в руці. А ранок прохолодний...

— Актор! — чується голос.
— Та ні, видно, і йому не по собі,— озивається інший.
— Квапиться, тварюка, щоб піти хильнути!..
Від рясного поту комендантове обличчя блищить, немов змащене 

олією. Ліве око нервово пересмикується; він часто облизує губи. Щось 
його гризе. Якийсь таємничий вогонь пече його. Але ж, звичайно, це не 
сумління. За одну мить жорстокий кат, учений горлоріз не міг зміни
тися...

Раптом він змінює темп і тепер викрикує прізвища квапливо, по 
два зразу, можна сказати, не передихнувши. Скидається на те, що цей 
звір стомився. В усякому разі він намагається приховати свій настрій. 
Ось він, як астматик, розстібає комір, зсовує кашкета на потилицю, і 
залпом випалює десять прізвищ підряд. Він скидається на картяра, що 
втратив витримку, і навмання, як маніяк, пригорщами жбурляє гроші 
на банк.

І жестом зневіреної людини передає списки помічникові.
— Вони осміяли й смерть! — бурмоче і поквапно йде геть.
Іде до кухні, якомога далі від цього строю.
— Мені продовжувати? — запитує помічник.
— Ні! — гостро, з ненавистю в голосі відказує комендант.
Від того місця, де ми стоїмо, до кухні — кроків сто. Ми спосте

рігаємо, як комендант нервово походжає біля кухні. Одну руку засунув 
у кишеню штанів, а в другій тримає кашкета, яким раз у раз 
обмахується.

Ось він зупинився біля дверей. Кухар виносить йому склянку води. 
Жадібно, одним ковтком комендант випиває повну склянку, потім обома 
руками бере кашкета і знов починає обмахуватись. Усе йому заважає: 
і розстебнутий комір, і пояс, що його він раз у раз підтягує, і волосся, 
яке пригладжує щохвилини.

Ми майже забулися. Ми — поза часом і простором. Усі ми, увесь 
табір — і смертники, і кандидати в смертники, і варта — стежимо за 
дивним хвилюванням коменданта. Часом аж дух перехоплює — так це 
незвично. Хвилювання коменданта навіть найспокійніших вивело з рів
новаги...

Спостерігаю за Наполеоном. Вираз його обличчя суворий — як 
у судді, що ухвалює смертний вирок злочинцеві, який в останню хви
лину злякався смерті і здіймає істерику.

Він, здається, розуміє, що діється з комендантом.
А я, здається, розумію, про що думає Наполеон.
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Комендант — звір, який зазнав приниження. Осоромлений фашист. 
Гадюка, на яку наступили.

І чим більше вона звивається, намагаючись вислизнути, тим відчут
нішим стає біль. Та вона однаково звивається, ще більше скручується 
в кільце. Тремтить від болю, проте не хоче визнати, що її зброя, її на
дійна зброя — спритність — уже непотрібна.

Всі засоби застосував цей фашист — і розпечене залізо, і голод, і 
побої, і вбивство, — щоб приборкати в’язнів, пригасити в них будь-який 
вияв волі. Хотів зламати гордого грека, знищити його гідність і любов 
до свободи. Та сьогодні бачить, що старався даремно. Його винахідли
вість, зусилля й плани зазнали краху. Тож треба тут, перед усіма, перед 
самим собою, перед своїм «я» дати оцінку собі як психологу, як солдато
ві Зла, як катові, дати оцінку і собі, і своє-му «рейху».

І та оцінка — нуль, без усякої знижки.
Він сподівався побачити зламаних фізично й морально людей, які, 

втративши віру, тупо попленталися б на заклання, до місця страти, а 
натомість побачив велич Фермопіл: людей вольових, святково вдягнених, 
причесаних і поголених. Не смертники, а женихи.

Кат сподівався побачити хоч одну сльозу, а бачить спалахи 
мужності, чує, як відповідають «Тут!», бачить, як пориваються назустріч 
смерті. «Пощадіть!» — сподівався він почути від них або прочитати це 
в очах хоча б одного смертника... А чує вигуки «Хай живе Греція!» і 
гнів та презирство бачить у їхніх блискучих очах. Презирство й гнів 
адресовані йому, його країні, його ідеям, які він тут захищає...

І в цю мить насильник і хвалько, типовий представник новітніх 
завойовників світу, пересвідчився: «Ні, ми так і не підкорили цієї кра
їни, вона не скорена». І тільки тому так б’ється у коменданта серце і 
так уривчасто він дихає. Жоден не попросив пощади, жодного вигуку 
каяття. Хотів він чи не хотів, проте на свій лад аплодував цьому героїз
мові, що засяяв перед ним отут, у цьому жахливому Хайдарі.

Здивування, викликане цією вперше побаченою ним величчю, за
хлюпнуло його душу і зламало її.

Ось він перед очима в усіх повертається, знову бере до рук список, 
наважившись випити гіркий келих до дна. Він наказує сімдесятьом 
п’ятьом:

— Взяти речі й вишикуватися на подвір’ї, біля кухні.
Мов орли, сімдесят п’ять змахнули крильми й перелетіли з однієї 

вершини на другу.
А комендант став уважно переглядати список. Червоним олівцем 

ставив позначки коло деяких прізвищ. Може, хрестики, а може, знаки 
запитання.

Навіть у таку хвилину комендант не міг забути про свій шлунок. 
Насамперед, він вибрав із списку чотирнадцять фахівців. Дарував \м 
життя, щоб вони готували їжу, лагодили взуття, шили мундири — 
і йому, і його охороні. Тільки за це. Зараз він знову ставить позначки. 
Замислився над якимись новими своїми потребами...

Велике щастя для тих, хто залишиться живий, якщо серед них 
зостанеться Наполеон. Його так легко не викреслиш. Він розмовляє 
і пише сімома мовами. Тримає в своїх руках всю табірну машину і керує 
нею легко, мов за іграшку. Нічого не робиться без нього. Комендант 
йому довіряє. Комендант спить спокійно, тому що хороброго хлопця 
видно наскрізь. Коли він сперечається, то з піднятим забралом. Хоч би
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яку роботу доручили Наполеонові, він доведе її до кінця. І німці пере
конані, що без нього табір не знав би дисципліни, а вони — спокою. Ві
домо їм і те, що Наполеон не тільки достойний староста табору, а й 
його улюблений син. Старі присягаються його ім’ям, молоді наслідують 
його усмішку, його ходу, манери.

Щоб підтримувати в таборі дисципліну і попередити можливі заво
рушення, комендатурі не потрібно вистежувати кожного в’язня. Щоб 
знайти порушника, вона не потребує ні допитів, ні доносів. Вона хапає 
Наполеона, вдається до погроз або мордує його в нас перед очима. 
І цього досить. В’язні вважають за краще витерпіти що завгодно, аби 
тільки їхній староста не зазнав лиха. Він же й без того терпить за всіх.

Есесівці втрачали терпець, змушуючи в’язнів облягатись о восьмій 
вечора. Але в’язні не хотіли коритися цьому наказові. Проте досить 
було Наполеонові порадити їм не порушувати наказу, і вони стали 
засинати рівно о восьмій, покірливі, мов ягнята. Жодного пророка так 
не обожнювали його вірні, як в’язні свого достойного ватажка. Якщо 
Наполеона досі не внесли у смертні списки, то це пояснювалося тим, 
що він був гут потрібний.

Думаю про все це й дивлюся на нашого старосту. Він стоїть осто
ронь, і весь його вигляд говорить про те, що й він хотів би лишитися 
з нами. Бо ж знає, що ми любимо його, що він потрібен нам. Риси його 
обличчя лагіднішають. Він обертається до нас, і його очі зустрічаються 
з нашими очима. Скільки їх! І всі вони довірливо, майже наївно дивля
ться на нього. І тоді він усміхається з такою ніжністю, з такою любо
в’ю, що ми забуваємо про наші муки.

Та перепочинок минув — комендант знову почав перекличку смерті. 
Він квапиться, пора з цим кінчати. Читає уже без пауз, не чекає, поки 
засуджений щось скаже або попрощається з товаришами. Його опанува
ла одна думка — він зазнав поразки. Кожне «Тут!» — для нього як удар 
ножем, і цих ударів він не може уникнути. Він і справді скидається на 
гадюку, яка змирилася з тим, що їй не врятуватися, і перестала 
звиватись. Він купається в своєму приниженні...

Одне ясно: списки на розстріл складали в канцелярії якісь байду
жі роботи, що не думали ні про коменданта, ні про людей, чиї прізвища 
заносили до списків. Квапилися, мабуть, щоб скоріше піти розважатись. 
А комендант Хайдарі не має права змінити в списку ані коми. Єдине, 
що він може зробити — це замінити одних приречених іншими, залежно 
від потреб табору...

Раптом комендант називає прізвище Наполеона. А потім, маши
нально, й ім’я. Він уже наготувався виголосити прізвище чергового 
в'язня, як раптом зрозумів: сталося щось фатальне. Такого удару він не 
чекав. Але вже чув, як підбори клацнули «струнко», чує переможне 
«Тут!», луна від якого розходиться, мов від церковного дзвона в неділю.

Комендант повертається і бачить перед собою виструнченого 
Наполеона з усмішкою переможця на обличчі, з усмішкою нескореної 
Греції, з променистими, мов блискавки, очима. Комендант здригається, 
ступає два кроки назад, підносить руку й безсило опускає її.

Наполеон звертається до свого помічника, передає йому ключі від 
камер, сюрчок і папку зі списками в’язнів.

— Фанасісе,— каже він, повертаючи його до нас обличчям,— ні
коли не забувай, що ти грек і перебуваєш серед греків-бранців. 
Будь з ними добрий і лагідний. У твоїй особі я прощаюся з ними.—
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Наполеон обнімає й цілує Фанасіса, потім каже: — Я доручаю їх тобі. 
Прощай!

І, піднісши голову, іде від нас до посмертної слави під оплески 
Батьківщини...

Колона приречених на смерть героїв стоїть у положенні «струнко» 
і зі сльозами на очах приймає до себе Наполеона. Приймає свого героя. 
Він скромно займає місце в останній п’ятірці.

— Ні, Наполеоне! Виходь наперед. Ти повинен стояти першим.
Його ставлять на чолі колони, щоб до останньої хвилини усі бачили

цього вірного сина Греції. Двісті шістдесят акронавплетів 1 були шта
бом нашого табору. Штабом битви за Грецію. Знаменитий штаб, що 
керував битвами за свободу від 4 серпня 1936 року 2 до 1 травня 1944 
року.

Усі з’юрмилися на подвір’ї перед кухнею. Здається, що весь табір 
зазнав тяжкої операції без наркозу: встромили у груди ланцет і вийня
ли серце. Ми оточили тих двісті шістдесят. Коло нас стоять і есесівці. 
Вони, певно, забули про свої обов’язки, їхні автомати висять на плечах, 
як непотрібне залізяччя.

Всі тримають свої речі в руках. Згідно з правилами, це воєнна 
здобич. їх треба здати, перш ніж рушити в останню путь. Здати, щоб 
потім їх переправили до Німеччини...

Тепер лишилося тільки відвести смертників до барака і роздягну
ти їх. Кожного приреченого штовхають у машину в спідній білизні.

Костюм, взуття, головний убір треба здати. Воєнна здобич! Оце 
ганчір’я — плата німцям за те, що прийняли нацизм і окропили його 
кров'ю своїх дітей.

Пограбування мерців греки вважають наругою. Тому під самісінь
ким носом у охорони вони домовляються й вирішують: нехай розстрілю
ють одягненими.

Це рішення схвалюють усі. Наполеон повідомляє коменданта. Ра
ніше комендант не допустив би цього. Але зараз він і сам, певно, не 
тямить, що з ним. Він паралізований. Адже в’язні однаково наполягати
муть, однаково підуть на смерть у святковому вбранні. І зітруть кожного, 
хто стане їм на заваді, хоча б то була сама смерть.

З ним вони уже розрахувались. Його осміяли. Він стоїть перед 
ними розгублений, а проте нездатний збагнути усієї величі того, що 
зветься душею Еллади.

А зараз вони поговорять зі смертю.
Старий Дімітрос, робітник тютюнової фабрики Дімітрос Родіс із 

Ковалли, починає танок. Двісті шістдесят тіл хитаються, переступають 
з ноги на ногу, пойняті невловимим трепетом. Немов вимагають, щоб 
Земля зараз же перестала обертатись. А якщо у своєму одвічному обер
танні вона шукає опори, якщо хоче перекинути міст через хаос — то ось 
їй двісті шістдесят колон для цієї мети...

їхня мета — і в царство Смерті увійти борцями, а не жертвами.
— Прощай, світе!..
Ми від них уже далеко. Ми й бачимо їх, і чуємо, як уві сні. Зате 

бачать їх інші. Усе славне П’яте століття стоїть і дивиться на своїх 
чудових нащадків. * 8

1 Комуністи, ув'язнені в тюрмі Акронавплія і видані гітлерівським окупантам.
8 День проголошення диктатури Метаксаса.
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Салютують Фермопіли, і великий цар 1 звертається до своїх трьохсот 
обранців:

— Уклоніться цим двомстам шістдесятьом і покличте їх захищати 
з нами ущелину!

Священик із Аламана 1 2 у пристрасному пориві просить дати йому
меч.

Уярмлена Батьківщина уже з вільними руками, але ще в подертому 
вбранні, біжить прощатися зі своїми дітьми, і вітер розвіває їй коси.

— Дякую! — каже вона їм.— Я втратила душу, а ви дали їй при
тулок на всі ці вісім років. В ім’я мене ви носили кайдани середньовіч
чя. Безпорадна рабиня, я мовчки стежила за вами. Але на великому 
судилищі, коли судитимуть грішників, які завдали мені зла, я насампе
ред згадаю про вас, мої обрані захисники. Рівних вам не було у моїй 
історії. І тепер ви уже не греки, а гордість і слава світу, та ніколи не 
забувайте, діти мог, що спородила вас я.

Ні, цього вони не забудуть. І, востаннє ступаючи табором Хайдарі, 
вони гордо йдуть на смерть, співаючи пісню-відповідь на останній наказ 
Батьківщини:

Впізнаю тебе за змахом грізного меча...3 

* * *
...А ми лишилися жити. І головне, уже не в таборі й без есесівців!
Про те, що нас звільняють, ми довідалися ще за десять днів, напри

кінці серпня. Якось уночі нам прокричали у рупор з вершини гори, що 
навпроти Хайдарі: «Через п’ять-десять днів вас звільнять! Через п’ять- 
десять днів вас звільнять! Німці тікають! Німці тікають! Тримайтеся, 
хлопці!..»

Так і сталося. Через десять днів, уранці, окупант із списком у руці 
зачитав прізвища першої тисячі звільнених рабів. А за кілька днів табір 
збезлюднів — жодної живої душі в камерах, жодної душі на подвір’ї.

Тільки ночами той, хто не боїться привидів, може спостерігати, як 
ведуть танок у місячному сяйві тіні — вони танцюють «Залогон»4. Там 
він почує голоси з потойбіччя, що звертаються до нас, які лишилися 
живими й покинули табір:

— Щасливої вам дороги, товариші! Щасливої дороги! Ідіть і схи
літь коліна перед нашим народом, що спливає кров’ю. Він повертає 
вам волю і знову закликає стати в ряди борців. Захищайте свободу, яку 
ми відвоювали ціною потоків крові і нечуваних злигоднів. Ми лишає
мося тут, у камерах, де ми скніли, на цьому подвір’ї, де ми мучилися, 
у землі, яку напоїли своїми сльозами й кров’ю. Коли побачите наших 
дітей, приведіть їх до нашої могили і коло неї прочитайте їм наш запо
віт, який ми вам довірили!

З новогрецької переклали 
Янніс МОЧОС та Іван ГРЕЧАНІВСЬКИИ

1 Мається на увазі спартанський цар Леонід, що з трьомастами воїнів захищав від 
усього перського війська Фермопідьську ущелину.

2 Афанасіс Діакос, герой народно-визвольної боротьби проти турок.
3 Початок національного гімну Греції.
4 Легенда розповідає: під час турецького панування, коли гірський район Сули був 

оточений турками, грекині, щоб не потрапити в полон, влаштували танок; після кожного 
кола одна з них стрибала в прірву, аж поки загинули всі.
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П оліт у  вічність
Нарешті загін відпочивав.
Двогодинний перехід у темряві холодної березневої ночі, обереж

не просування гірськими хребтами, спуск у вогкі долини, сторожке при
слухання до кожного стороннього нічного звуку, ковзання натомле- 
них, ослаблих віл недоїдання, подряпаних, обморожених ніг в тов
стому шарі мокрого букового листя — все це вкрай виснажило людей. 
Бійці вмощувалися на купках сушняку, під вивернутими бурею букови
ми стовбурами, випростували потомлені ноги, мовчали; на сході вже 
починало ясніти.

©  Anton Balai. 1977.
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Антон Бал аж (нар. 1943 р.) — словаць
кий письменник. Друкуватися почав ще 
навчаючись в університеті. 1976 року ви
дав першу книжку великої прози — роман 
«Сни в темницях» («Sen pivnic»), в яко
му змальовує драматичні події Словацько
го національного повстання аж до визво
лення Словаччини Радянською Армією. Зак
лючний розділ цього роману пропонуємо 
увазі наших читачів.

Невдовзі після першого, в 1978 році вий
шов другий роман А. Балажа «Тіні мину
лого».

Командир загону капітан Радянської Армії Олександр Лаврик, 
Йозеф Матейка, який після того, як схопили Андрея, виконував обов’яз
ки комісара загону, й Поручик, прихилившись до товстого розложистого 
бука, стиха розмовляли.

— Щоб ніхто не підходив до шляху ближче, ніж на п’ятдесят мет
рів, ясно? — звернувся Сашко до Поручика.

Той мовчки кивнув, розтираючи закляклі від холоду руки. «Хоч би 
вже починалося,— подумав він, глянувши на ледь рожевіюче між стов
бурами небо.— Бо ше трохи — й не зможу навіть висмикнути кільця 
гранати».

— А ти,— нахилився Сашко до Матейки,— будеш зі мною. Якщо 
колона виявиться сильнішою, ніж повідомлено, то наша група відсту
пить першою... Якщо ж доведеться відступати, тобі, Йозефе, вже не уг
натися за тими Петровими хлопцями.

— Не угнатися, командире, правду кажеш. Але ж так кортить по
бачити, як фрици тікають. Бо чого б і йти було...

— Побачиш, побачиш. Тікатимуть не озираючись,— різко мовив 
Поручик. — Цим я вже підписав смертний вирок, — він поплескав ру
кою по сумці з гранатами.

— Ну, вперед! — Сашко, глянувши на годинник, теж перевів пог
ляд на ясніючий схід.

Матейка — в довгому чорному плащі і з товстою буковою палицею 
в руках — обережно ступив до крутого схилу; його суглоби хруснули 
так голосно, що на обличчі в нього відбився переляк. Старий подибав 
до бійців.

Слідом за ним рушив і Поручик з автоматом у руках. Один з двох 
радянських автоматів, колись Андреїв, був тепер у Сашка.

Бійці вже чекали Поручика на вузькій лісовій стежці, яка щораз 
ясніше вирізнялася в ранковій сутіні.

— Петю! — взяв його ззаду за лікоть Сашко.
— Ну? Що таке? — обернувся Поручик.
— Це, мабуть, наш останній бій... Розумієш?
— Більше ні краплини крові...

. Він коротко й винувато зазирнув в очі Сашкові. Командир натя-
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кав на те, що той надто ризикував в останньому бою і втратив одно
го бійця. Поручик, похиливши голову, пішов до своїх. Досі Сашко не 
говорив про це. В тому бою він справді не завжди прислухався до то
го, що підказував здоровий глузд. Та що говорити про розум на війні, 
яка сама є найбільшим запереченням людського розуму? Уникати над
мірного ризику, берегти людей... Та чи був то надмірний ризик? Дали б 
гітлерівцям відійти, бережучи своїх, то ті виродки за годину з помсти 
перестріляли б півсела...

— Ходімо? — нетерпляче запитав хтось із бійців; знайоме хвилю
вання перед боєм, яке щораз повторюється.

— Так, час. Світає. От-от рушать.
Вони швидко пішли стежкою, що в’юнилася вниз поміж деревами. 

Ставало щораз видніше. За кілька хвилин вийшли до округлої галя
вини, де попід ліщиною подекуди ще лежав сніг.

За суворі, довгі зимові місяці свобода в їх уявленні поєдналася із 
зеленню цієї луки. Скільки разів, напружено вдивляючись з Глухого 
Верху в укритий снігом, наче м’якою периною, неправильний овал, вони 
думали: зійде сніг, галявина вкриється першою м’якою гірською тра
вицею — і війна кінчиться. У ті тяжкі дні й голодні ночі, коли очі сльо- 
зилися від диму багаття або від напруженого вдивляння в засніжені 
схили, свобода уявлялася й так: упасти навзнак серед луки, мружити
ся на сонце, спостерігати плин білих хмарин чи будь-що, аби лише віль
но, без отого здригання від кожного підозрілого шелесту, кожного ша
рудіння у лісі. Свобода, щоправда, мала й багато інших подоб, мабуть, 
стільки, скільки людей чекало на неї в цих горах.

Відколи перші прояви весни день по дню, година по годині почали 
наближати ту омріяну мить, коли вони спустяться з гір у село, востан
нє разом вип’ють і заспівають, а тоді розійдуться по своїх домівках, 
Поручика знову посіли тяжкі, похмурі думки; власне, одна, весь час 
одна й та сама: нема куди, нема куди...

А коли вчора вони верталися з села, його враз наче опекла дум
ка: як же він піде додому, до людей, що пам’ятають його лиш як боя
гуза і нічого не знають ані про його боротьбу з самим собою протя
гом чотирьох з половиною місяців, ані про майже таку ж довгу спільну 
боротьбу проти тих, хто довів його до цього боягузтва, до тієї миттє
вої, тисячу разів проклятої слабодухості, коли він, думаючи лише про 
своє життя, вибіг з пасіки, перескочив пліт і тікав, тікав, забувши, що 
ось уже вісім років не має права рятуватися сам; що тут у нього ти
ха, ніжна дружина й непосидюче, допитливе дитя — сім’я...

Думка, що він повернеться в село мало не зрадником, бо ж той, 
хто покидає в небезпеці сім’ю, так само легко може покинути й зра
дити і свою країну, ця думка була такою несподіваною, жорстокою й 
безглуздою, а разом з тим і правдивою, що віднині весь час — у ко
роткому сні, в нічному поході, серед холодної пітьми, яка своєю тем
ною силою завжди утверджує в людині тяжкі думки, аж до цієї миті, 
коли вони спинилися над округлою галявиною й дивилися на підталий 
брудний сніг,— гризла його.

«Свобода не принесе мені полегшення, не звільнить від себе са
мого» — він це відчув як велику, незаслужену кривду. Адже поневіряв
ся він, як і інші, і бився, як інші,— ну, хай не так, як цей старий ко
муніст Матейка чи як Сашко або Андрей, але й він хоче мати свою 
пайку свободи. Війна, ця жорстока війна германців проти слов’ян, наче
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знову вхопила його своїми холодними залізними зубами й трощила 
кістки.

Повернулись геть мокрі розвідники й повідомили, що німецька ко
лона вже рушила Березинами вгору, машин із дванадцять, посувають
ся повільно й сюди доїдуть за вісім-дев’ять хвилин.

Сашко кивнув, і розвідники знову зникли в лісі.
— Я теж піду! — звернувся Поручик до Сашка.
— Постарайся точно порахувати машини. Почнемо, коли остання 

перевалить через хребет, щоб не змогли повернути назад. Треба знищи
ти всю колону.

Він побіг мокрим лісом, дрібні гілки молодих буків шмагали його 
по обличчю, холодні краплини падали на шию, стікали за комір сороч
ки. Цей біг, очікування бою давали йому змогу на якийсь час забути 
тяжкі думки, приносили полегкість.

Розвідники були вже на місці, вони причаїлися над дорогою, в ча
гарнику. Поручик пригнувся, стишив біг, наблизився до них і глянув 
униз.

Машини, мов сірі скриньки, помалу сунули Березинами вгору. Ча
сті повороти дороги, пагориста місцевість, а також ліс, що притискав
ся до самого шляху,— все це заважало полічити машини.

Напружене мовчання гнітило. Поручик чув неспокійне, уривчасте 
дихання розвідників, калатання власного серця; на мить відчув, як 
поза спиною йому побігли мурашки...

— Глянь, глянь, Поручику! — майже водночас озвалися обоє хлоп
ців. Та він уже побачив і сам.

Великий чорний легковий автомобіль виринув з-за повороту, впев
нено випередив відразу дві вантажні машини й зник за деревами.

— Що воно таке? — запитав один з бійців.
— Гм... Чекай-но! Цей ідіот, чого доброго, зіпсує нам усе.
Вони почекали. Автомобіль виринув уже значно далі. За цей час 

він міг випередити ще дві-три вантажні машини, бо їхав досить швидко. 
Схоже було, що до колони він не належав.

— Хоче, мабуть, вихопитися на гору першим, бо вантажні на спу
ску його вже не пропустять...

— Квапиться...
— Тепер вони всі квапляться, свині... Це точно машина якогось 

великого гада, он як натискає.
Всі троє захвилювалися. Тоді Поручик наказав:
— Бігом до командира. Нехай скаже, що робити, коли цей виїде 

нагору першим...
Один з бійців зник у чагарнику, двоє, що залишилися, напружено 

вслухалися в уже чутніший шум колони, чекаючи, коли легкове авто 
знову з’явиться на відкритій дорозі. П’ять вантажних машин, що були 
перед ним, мовби чекаючи решти, посувалися зовсім помалу.

«Везуть награбоване, це точно»,— вирішив Поручик. Хвиля люті, 
що залила його, зняла напруженість. Вантажні машини вже виходили 
на останній, добре видний відтинок дороги перед вершиною; легкова 
ще не виринула з лісу. «їй уже не вдасться вискочити вперед»,— майже 
спокійно подумав Поручик.

Він схопився й побіг лісом униз, ковзаючись на вогкому листі, 
незграбний зі своїми гранатами й автоматом.

— Треба пропустити їх аж до третього повороту,— уривчасто гово
рив він, доповівши обстановку Сашкові.
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Обидві групи бійців замаскувалися так добре, що в першу мить 
Поручик злякався, чи не відійшов загін.

— їх має бути тринадцять, між ними вклинилася велика легкова 
машина, по якій краще б не стріляти... Аби лиш не втекла.

— Не втече! — полегшено видихнув Сашко, який теж тривожився 
за успіх операції.

В цей час до них долинуло гудіння моторів. Перший ваговоз з’я
вився на вершині гори, де ліс був вирубаний і дорога добре прогляда
лася. Мотор машини на мить затих, тоді голосно завив, щоб одразу ж 
перейти на рівне гудіння. Машина почала свій останній спуск з Бе
резин.

Поручик сягнув рукою до сумки, ніби там справді лежали смерт
ні вироки.

Перший поворот: уже видно силуети людей у кабіні.
Другий поворот: водій швидко крутить кермо, ліс сповнюється гур

котом, вищанням гальм і загальним напруженням, протилежними праг
неннями: ненавистю і страхом, радісною надією і відчаєм.

Третій поворот.
Спершу — влучний постріл з солдатської гвинтівки, брязкіт роз

битого скла; затим короткі, гострі автоматні черги, вибухи гранат, 
тріск дерева зливаються з невпинним цокотінням кулемета; перші сол
дати в касках вистрибують з машин, які на слизькому крутому спуску 
врізаються одна в одну й нестримно сунуться до краю урвища.

Один світ падає в безодню, ковзає до прірви, яка терпляче, віками 
чекала їх на цій дорозі, в цьому чужому для них краю, де порохнявіти- 
муть їхні вибілені черепи, де спіткали їх презирство й забуття, справед
лива кара.

Детонація. Гранати, кинуті під машини, підривають бензобаки, кі
нець колони неминучий.

В операції брали участь усі боєздатні бійці загону. Зайнявши ви
гідну позицію, добре прикриті товстими буковими стовбурами, досвід
чені бійці і молоді хлопці, що віддали перевагу рідним горам перед 
службою у фашистській «самообороні», швидким і несподіваним уда
ром знищували німецьку колону.

Чорний лімузин застряг на дорозі. Коли пролунали перші пострі
ли, він загальмував і спробував розвернутися, але автофургон, у який 
влучила граната, крутнувся на місці, наче плазун під чоботом, і бор
том притиснув легкову машину до задніх коліс ваговоза, що був по
переду.

Сашко наказав бійцям не стріляти по легковій машині. Прихилив
шись до високого бука, він пильно стежив за нею.

Якусь хвилину там не було помітно будь-яких ознак життя, тоді 
передні дверцята прочинились, і простоволосий водій в есесівській уні
формі акробатичним стрибком кинувся під фургон. Черга з Сашкового 
автомата його не зачепила.

«Втече,— з досадою подумав Сашко.— Кинути гранату?» Проте від
стань видалася йому завеликою — метрів п’ятдесят, не менше,— та й 
потрібен йому був не водій, а пасажир легкової машини.

Зо два десятки есесівців встигли втекти.
Збігши в ущелину, вони почали строчити з автоматів. Хоч вогонь 

був нєприцільний, Сашко і його бійці на якусь мить випустили ліму
зин з поля зору. Цієї короткої миті вистачило есесівському офіцерові, 
щоб вислизнути з машини. Хтось із Поручикової групи вистрілив по
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ньому, офіцер смикнувся, випустив з рук великий чорний портфель і 
скотився схилом униз. Підхопившись на ноги і тримаючись правою ру
кою за живіт, він зник за деревами.

— Стріляйте! — гукнув Сашко до своїх.— Ох, утече, клятий, уте
че! — і пустив чергу з автомата.

Озвався кулемет, гітлерівці стріляли вже не так безладно. Проте 
стрілянина тривала недовго, солдати, ховаючись між дерев, почали від
ходити — далі від партизанських гранат.

— Буду їх переслідувати. Офіцера треба взяти,— підбіг до Сашка 
ГІоручик.

— Я сам,— кинув крізь зуби Сашко.— Оглянь уважно машину, по
збирайте зброю й чекайте нас нагорі.

— За мною! — він жестом зупинив Поручика, який хотів був щось 
заперечити, й побіг униз.

На бігу загиливши ногою німецький кашкет, що лежав край доро
ги, Сашко підсвідомо фіксував картину розгрому: тіла солдатів між 
колесами, побиті машини, вогонь і дим. Вони бігли пригинцем, дехто на 
мить зупинявся, підіймав німецький автомат і біг далі; хотіли від
різати шлях утікачам, якщо ті спробують вийти назад на дорогу й по
вернутися до міста.

Поручик зі своєю групою поволі спускався стрімким схилом.
— Дорогою я все повторював: 22, 24, 26, кинути... Але як побачив 

їх, так злякався, що враз забув, що до чого...
Поручик, усміхнувшись, озирнувся. Юнак, який ділився з товари

шем своїм першим бойовим досвідом, замовк і почервонів.
На дорозі вони розійшлись поміж машинами, збираючи зброю. 

В лісі стояла тиша, крони дерев майже не пропускали сонця, і облич
чя мертвих есесівців були якісь тьмаві й невиразні, спотворені страхом.

Поручик зачепив ногою залізну каску, вонэ крутнулася на місці, 
загримотіла на камінні А тихо шурхнула в густе листя.

Обережно наблизившись до лімузина, він, протиснувся між коле
сами вантажної машини й знизу зазирнув у ,бічне віконце.

На задньому сидінні в півсутіні неясно вимальовувалась якась по
стать, а може, то було і щось інше. Десь по той бік гори почалася 
стрілянина: автоматні черги лунали одна за одною. Придивившись, він 
побачив, що один із його бійців, обвішаний зброєю, подерся між дере
вами нагору.

«Треба поспішати»,— подумав він, оббіг перекинутий фургон і про
йшов краєм дороги, над самим урвищем. Чорний портфель виглядав 
із листя. Він підняв його, поклав біля колеса легкової машини й зазир
нув усередину через передні дверцята, якими вискочив водій.

На широкому задньому сидінні заклякла, спершись на віконну 
раму, простоволоса жінка в кожусі. Голова її відкинулася назад, під 
пахвою чорнів якийсь пакунок.

Поручик відчинив незамкнені дверцята.
— Гей! — озвався він, наперед знаючи, що навряд чи почує від

повідь.
Якась німецька дівка. Знайшла сліпа куля, чи, може?..
Він нахилився убік — скло ціле. Торкнув руку жінки — тепла. Мо

же, ще жива, подумав він з несподіваним трепетом і відгорнув з облич
чя жінки хвилю русявого ВОЛОССЯ.

За всю війну ніщо його не вразило так, як, цей погляд: на нього 
дивилася мертва, але і в смерті прекрасна Магдалена Каменицька. ,
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Він закам'янів, забув про все, час для нього зупинився... Не зво
дячи з неї очей, механічно підняв руками її важку голову, пальці за
нурились у волосся й зімкнулися. І збагнувши, що ця голова з раною 
на потилиці вже мертва, він довго дивився на кінчики своїх закривав
лених пальців: смерть, війна.

Опустившись на м’яке сидіння, Поручик глянув на чорне кермо, 
перевів погляд на ліс, що тягнувся вздовж дороги, знову подивився на 
жінку — йому здалося, що тіло ледь здригнулося, і він стиснув паль
цями тонку, ніжну руку, мовби намагаючись вдихнути в неї життя.

З мертвої руки випав чорний пакунок, і по машині розлетілись 
якісь папери.

Він нахилився нижче. Пейзажі.
В легких лініях гір, у кольорі неба, в ніжній зелені дерев, у всьо

му образі весняного краю, створеному рукою митця, було щось близь
ке, до болю знайоме: ніжна людська душа, жінка, краса...

І знову очі його втупились в непорушне, мертве обличчя. Чи ж це 
про неї казали, нібито роз’їжджала по місту в машині есесівського ко
мандира, про неї? Чи... може, й вона жила подвійним життям: тала
новита художниця, поборник культу краси, ніжна жінка — і розбеще
на панянка, донощиця гестапо, німецька шльондра?

І ще подумав він: якби лімузин не затримався в колоні, а виско
чив на гору першим, вона могла б жити. Що сталося на поворотах, за
критих лісом, чому машина не вирвалася вперед? Можливо, вона знала 
щось таке, що прирікало її на смерть, навіть якби їм і вдалося вислиз
нути? Не відбилося на мертвому обличчі ні подиву, ні страху, наче й 
після смерті жінка ця замкнулася в собі, у вічності, де немає ні вбивств, 
ні насильства, де час безсилий, а буття не є формою існування в не
збагненному світі прекрасного. Чи там діють інші закони? Може, жит
тя зовсім не найдосконаліший спосіб існування мислячих створінь у 
всесвіті...

Бійці, обвішані зброєю, з повними кишенями набоїв, після успіш
ної операції чекали його наказу, щоб відійти в безпечні гори, загуби
тися в ущелинах, лісових нетрях. Гори були матір’ю нескорених.

Поручик роззирнувся. Ясне денне світло вже вільно розливалося 
між дерев, легкова машина, затиснута вантажними, здавалася вели
ким чорним жуком.

Аж тепер йому спало на думку: треба було забрати й пакунок з 
малюнками.

— Все гаразд? — поплескав його по плечі Матейка.
— Так... папери взяв.
Він глянув на старого, який спирався на палицю, широко розста

вивши покручені ревматизмом ноги; спокійне лице, пооране зморшка
ми, мовби говорило: хоч раз за цю війну побачив, як гітлерівці втіка
ють...

Назад вони йшли повільніше, перепочили трохи на перевалі, потім 
почали спускатися. Сашкової групи не було. В Березинах панувала 
тиша. Поручик подумки вже відібрав шістьох бійців, щоб іти з ними 
назад у Березини, коли прибіг дозорець з перевалу й доповів, що Саш
ко з своїми повертається. Німці від них відірвались і зникли в лісі, 
але вони наткнулися на іншу групу фашистів і...

Боєць нахилився до Поручика і щось пошепки сказав.
Почувши це слово, це ім’я — Андрей! — Поручик упустив на зем

лю портфель з документами й кинувся бігти слизькою стежкою. По
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сковзнувшись, він боляче вдарився об вивернутий корінь старого бука, 
проте не тільки не зупинився, а побіг ще прудкіше, немовби від того, 
наскільки швидко подолає відстань, що розділяла їх з Андреем, зале
жало життя обох.

Останні два місяці в його душі разом з гризотою за те, що від
пустив Андрея самого й беззбройного в село, жила якась дивна надія 
на нову зустріч. Йому не вірилося, щоб випадок міг розірвати живий 
зв’язок двох людей; всі ці дні й тижні він весь час відчував, що Андрей 
живий. Наче той просто затримався трохи в селі.

Але тепер вони вже не розлучаться.
Група саме відпочивала.
Сашко — в самому светрі, простоволосий— схилився над тілом, 

що, вкрите товстим зимовим пальтом, лежало на примітивних ношах 
із сучкуватих букових гілок.

ЬГа других ношах сидів якийсь хлопець і голосно розповідав щось 
двом юнакам, які несли його.

Поручик спинився. Сашко підвів голову, глянув на нього і махнув 
рукою. Той нерішуче, зашпортуючись, наблизився: Андрей лежав за 
якийсь крок, закутаний і непорушний. І враз ота весь час жевріюча на
дія покинула Поручика — він стояв, не наважуючись нахилитись ближ
че до тіла.

Худе, виснажене обличчя з насунутою майже на очі Сашковою ву
шанкою, здавалося, не мало нічого спільного з Андреем. Та все ж цей 
кістяк був ним.

— Дихає...— Сашко приклав вухо до грудей Андрея.
Такого виразу на його обличчі Поручик досі не бачив: глибоке 

співчуття. «Чоловіча дружба,— гірко подумав він,— виявляється так 
скупо і часом незграбно!»

— Ну... як він?
— Не приходив до тями. Але кров не тече. Лікаря треба.
— Ми три дні нічого не їли, товаришу командир...
Поручик здивовано обернувся на цей голос, вірніше, ще голосок.

— А товариш комісар був дуже хворий, ноги попухли, ті есесів
ські свині так його скатували. І...— хлопець закашлявся.

Блідий, худющий, із запухлою лівою половиною обличчя, хлопець 
надсадно кашляв, затуляючи рот вимазаною в глині рукою.

Поручик підійшов до нього. Ліва холоша була підкочена до колі
на, а литка обмотана чиїмось светром.

— Рушаймо, молодці!— промовив Сашко і взявся за ноші, на 
яких лежав Андрей.

Підняли й хлопця, він хитнувся. Поручик притримав його рукою 
за плече. Глянув на замотану ногу. Хлопець перехопив погляд.

— Тільки литку зачепило, товариш командир сказав, що нічого 
страшного... Я побіг відразу за Андреем, перш ніж вони опам’яталися. 
Ви почали стріляти, він крикнув: «Тікайте!» — і побіг. Я його просив: 
я побіжу першим, а ви тим часом тікайте, дозвольте, товаришу комі
сар, у школі я бігав краще за всіх. Але він сказав: «Це мій останній 
наказі», а дядько Ямбор кивнув, щоб я не сперечався...

Хлопець говорив швидко, уривчасто, не чекаючи запитань, напев
но, розповідав це не вперше. Втеча, несподівана зустріч з партизанами, 
визволення — все це так вплинуло на його юнацьку душу, що тепер му
сив виговоритися. Хоч скільки пережив, а все ж війна сприймалася ним, 
як велика пригода.
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Поручик змусив його лягти на ноші й, нахилившись, слухав роз
повідь про останні дні в катівні, про останню дорогу на вантажній ма
шині, про стрілянину, яка переполошила німців, а в'язням врятувала 
життя.

Поручику кортіло розпитати його про інших, але він змовчав. Хлоп
чина наче сп’янів від повернутого йому життя, від того, що його несуть 
на ношах, як героя, що з ним говорив сам командир, тож не згадав 
про старших товаришів, про дядька Ямбора, балакучого залізничника, 
який уже не зміг повернутися в гори. Поручик хотів запитати Сашка, 
але згадав, що той не знає Ямбора, який прийшов до загону в грудні — 
саме тоді, коли Сашко після тяжкого поранення лежав у польовому 
госпіталі.

Загін ішов не зупиняючись, бійці по черзі несли Андрея. Гірський 
хребет швидко наближався; загін звернув убік, щоб обійти пасмо вивіт
рених пісковикових скель, і спустився до струмка з прозорою водою. 
Сашко по краплині вливав її в Андрееві розтулені уста. Напився і хло
пець. Поручик чув, як булькала вода в його порожньому шлунку, й 
знову пошукав у кишенях, але не знайшов навіть сухої шкоринки.

Коли перед ними виросло вкрите рідким лісом громаддя Глухого 
Верху, всі мимоволі прискорили крок, щоб незабаром зупинитися над 
глибокою й довгою долиною.

Село. Вище нього голі, вузькі смужки полів, обсаджених фрук
товими деревами, поділені межами лани, а навколо — густі зарості 
шипшини — до болю знайома земля, така зручна для партизанів і така 
скупа для тих, хто йде по ній не зі зброєю, а із сапою в руці.

Але хто думав про це зараз — убі дивились на село, на рідні хати...
Та тривало це лиш якусь мить.
— Хлопці, хлопці, погляньте!..
Тривожний вигук одного з бійців примусив усіх обернутися.
Довгою гадюкою по дорозі до села повзла колона критих вантаж

них машин. Остання саме виїжджала з сусіднього села, що було на пів- 
дорозі до міста.

— Біда... Німці... Грабуватимуть... Господи, це ж усе спалять...
Схвильовані голоси бійців. Різкі вигуки:
— Командире, ходімо... Раз відійшли, вдруге не відступимо... Ні!
— Виженеш вовка в двері, а він у вікно лізе, паршивець...
Збудження наростало, бійці, важко дихаючи, обступили свого ко

мандира, немовби він хотів чогось іншого.
— Шестеро бійців віднесуть поранених до табору... Ви, з ношами, 

і ви двоє,— кивнув Сашко на двох літніх селян.
— А ти, Йозефе,— обернувся він до Матейки,— спустись до ліс

ництва й зустрінь людей із села.
— Я вже зовсім здоровий, товариші партизани! — бадьоро вигук

нув хлопець і спробував підвестися з нош.
— Лежи! — коротко сказав Сашко.— Ти вже теж підлягаєш на

шій дисципліні,— додав він і глянув на Андрея.
— Та... слухаюсь,— розчаровано зітхнув підліток, проводжаючи їх 

довгим поглядом.
Бійці побігли навпростець мокрим полем, ковзаючись на високих 

межах, перестрибуючи струмки й залиті водою рівчаки, притримуючи 
сумки з гранатами. Діставшись до яру, яким завжди сходили до села, 
побігли вниз, чіпляючись плащами за колючі кущі акації й гублячи 
шапки. На думці у всіх було одне: не пустити фашистів у село. Нізащо.
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Яр кінчився, вони перебігли дорогу, а далі подалися знайомими 
вуличками. Ще вчора вони зовсім інакше уявляли своє повернення. 
І село, певне, не так би їх зустрічало.

— Біжіть до лісництва,— гукали партизани селянам, які, довідав
шись про наближення німців, металися селом, мовби вже палали їх 
оселі й свистіли навколо німецькі кулі.

Старі, жінки, діти. Хтось на довгому мотузі тягнув козу, якась 
бабуся плакала, стискаючи в руках глек смальцю. Наполохані гуси, 
гелгочучи, бігали селом. Двоє підлітків силкувалися зняти з ганку Му- 
раневої корчми прапори, вивішені звечора нетерплячою сільською мо
лоддю.

Поручик підбіг до хлопців і ножем перетяв мотуз, яким прапори 
були прив’язані до дерев’яного стовпа. Підхопивши їх, хлопці кинулися 
бігти дорогою нагору.

— Пане вчителю, зачекайте, стійте! — крикнув хтось за спиною у 
Поручика. Вимогливий, тривожний голос змусив його озирнутись і зу
пинитися.

На дорозі стояв Адам з малим сином на руках, старшого тримала 
за руку дружина. Жінка плакала.

Поручик підбіг до них.
— Пане вчителю,— вигукнула жінка крізь сльози,— не беріть його 

з собою. Що ми робитимемо, як його вб’ють? Тоді й нам кінець.
— Замовкни, жінко,— гримнув Адам.— Пане вчителю, я мушу бу

ти з вами...
— Адаме, в тебе малі діти. Ми самі...
— Якщо не візьмете з собою, якщо й ви мене проженете... Ось, 

встромлю в серце собі оце шило!
Адам вихопив з кишені довге шевське шило й приставив до грудей.
Не було часу щось пояснювати. Адам саме зараз мав відстояти 

свою гідність. Зараз — або ніколи. О, як прагнуть люди гідності, ладні 
загинути за неї. здобути її навіть ціною власного життя!

Адам поставив на ноги дитину, яка, налякана батьковим криком, 
гірко плакала, й зупинив підлітка з гускою під пахвою. На одне По- 
ручикове слово хлопець кинув гуску під пліт, узяв на руки дитину й по
біг далі.

— Ой боже! — зойкнула Адамова жінка, побачивши, що її дитя 
вже чіпко вхопилося хлопцеві за шию, й побігла зі старшим сином 
за ними.

— Ох, Адаме,— вже на бігу сказав Поручик чи то здивовано, чи 
то осудливо.

— Сюди, сюди,— гукнув хтось.
Вони обернулись, засліплені сонцем.
— Сюди, де потік,— крикнув знову партизан.
Дорога, що вела до села, з лівого боку була відкрита, відразу ж 

за нею починалося поле, й займати тут оборону не виходило. Право
руч понад дорогою стояло кілька стодол, а попід ними з села біг по
тік. Тут загін і влаштував засідку на німців.

Бійці зайняли позиції серед прибережного каміння. На березі, що 
утворював мовби природний бруствер, уже лежали гранати; за стодо
лою над самим потоком поставили кулемет.

Партизани майже нічого не знали про ворога. Сподівалися, що це 
грабіжницька команда з невеликим загоном есесівців — охороною без
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важкої зброї. Поворот, на якому мали з’явитися німецькі машини, був 
метрів за сто п’ятдесят від села. їх треба було підпустити якнайближ
че. Все могло вирішитися за якусь хвилину.

Командир мовчав. Та й не було потреби щось говорити. Єдиний на
каз був відомий усім.

Мовчав і Поручик. Він уже пояснив Адамові, як висмикувати кіль
це, кидати гранату, ховатися від осколків. Бійці неприязно поглядали 
на Адама, на його тремтячі руки, з яких та граната могла випасти й 
покалічити людей.

Тієї миті, коли Адам приставив вістря шила до грудей, Поручик 
ніби побачив не тільки його життя, а й життя цілого світу, який праг
не гідності, визнання, поваги й не хоче без цього жити. Тепер Адам 
мав останню можливість — здобути це ціною крові, наче досі нічого 
іншого не міг запропонувати світові, хоч був добрим майстром, трудів
ником... Чи воно справді лише власність, привілеї дають людині гід
ність? Чому ж не праця, не чесна робота, з якої народжується багат
ство для інших, для тих, що тільки й мають за душею оте багатство? 
А Адам? Чому він має платити кров’ю, останнім, що має?.. Лише те
пер, у цій похмурій тиші, порушуваній далеким гуркотінням во
рожих машин, лише тепер Поручик по-справжньому відчув, яке то є 
життя злидаря.

Побачивши, як блиснуло сонце на віконцях першої вантажної ма
шини, Поручик судорожно стиснув автомат, серце калатало, здавалось, 
десь там, поза ним. Він почув шепіт:

— Це добре, це добре, пане вчителю, що ми разом.
Поручик глянув на Адама, перевів погляд на його руку: вона вже 

не тремтіла, долоня впевнено обіймала гранату.
«Якщо залишуся живим, то після війни повернуся сюди, вчитиму 

дітей; за свою єдину, яку хотів виховати гордою людиною, щасливою 
й певною себе особистістю, виховаю тут десять, п’ятдесят таких; Ада
мів син стане в селі першим лікарем, стане, стане... Та й інші селяни 
мають синів, які будуть і моїми...»

Погляд його зустрівся з Сашковими очима, який востаннє оглядав 
своїх бійців. «Так, хочеться жити, але спершу треба довести це до кін
ця», мовби сказали вони один одному.

Поручик устиг іще подумати: «Ми боронимо своє село, свою віт
чизну, але Сашко, чому має гинути він? Його край, його вітчизна давно 
вільні, чому ж він ризикує життям у цьому чужому, забутому богом 
словацькому селі?»

Значить, існує-таки братерство, що переступає межі родин, наро
дів і країн, братерство...

Вибухи перших гранат, перші неточні черги. Але, як тільки маши
ни загальмували, вогонь став влучнішим, впевнено озвався кулемет. 
Сашко, зручно вмостившись на березі потоку, довгою чергою скосив 
двох есесівців, які зіскочили з першої машини.

Ось звівся на лікті й Адам, який лежав на березі останнім від 
дороги. Бійці якось мимохіть відсунулися. Адам, ще більше збліднув
ши, висмикнув кільце, голосно вдихнув повітря й кинув гранату.

Усі, стежачи за польотом гранати, попригиналися, пролунав ви
бух, і одна з вантажних машин підскочила й розлетілася на друзки.

Поручик глянув на Адама: це було щось неймовірне. До того ж йо
му здалося, що вибух стався раніше, ніж упала граната.

Та відразу ж у повітрі почувся характерний свист, бійці попадали,
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пролунало ще кілька вибухів. Усі здивовано дивилися один на одного, 
тоді хтось гукнув:

— Руси, руси стріляють з гори!
Машини, грузнучи в ріллі, розповзлися по полю, але влучні пост

ріли гірської батареї діставали їх скрізь. Лише трьом останнім маши
нам, які були поза зоною обстрілу, пощастило повернути і втекти до 
міста.

Партизани бігли потоком нагору, спотикаючись об товсте коріння 
дерев, падали й сміялися, щось гукали один одному, а Адам хапав По
ручика за лікоть й ошаліло повторював: «Це добре, це добре...».

«Так,— подумав Поручик,— тепер ти вільний, уже назавжди». А от 
його, Поручикове, щастя вже ніколи не буде повним.

Зате Андрей, який після двох ін’єкцій, зроблених військовим лі
карем, виринув з мороку непам’яті; був справді щасливий.

Оточений селянами, що прибігли до табору аж від лісництва, він 
лежав на похідному ліжку перед землянкою й відчував, як поволі по
вертається до нього життя.

Матейка, зустрівши перших представників Радянської Армії ще по 
дорозі до лісництва, віддав радянському майорові чорний портфель 
есесівського офіцера, в якому виявилися цінні документи — плани ук
ріплень.

А тепер він разом із селянами стояв біля Андрея й дивився на 
нього, на його змінене майже до невпізнання обличчя. Лікар знову 
нахилився над Андреем, помацав пульс, закотив рукав його сорочки, 
і всі побачили синій табірний номер. Якщо досі якось не вірилося, що 
це тіло належить Андреєві, то тепер сумнівів не могло бути.

Жінки плакали.
Андрей чув їх голоси, бачив обличчя і постаті людей, відчував, як 

двоє червоноармійців кладуть на ноші його легке тіло, як вони — всі 
разом, і він з ними — відділяються від землі й летять назустріч сонцю, 
небу, вільному плинові хмарин — назустріч прийдешньому.

Це був політ у вічність.

Ілюстрації Петра Тцаченка.
Зі, словацької переклав 

Іван СВАРНИК



В. І. Ленін. Художник В. Спручек (ЧССР).

КОНСТАНТИН БІБА
(ЧССР)

ЛЕНІН

Він книгу взяв недвозначно мовив 
Од вікна до дверей бібліотеку змірявши 
І звертаючись до зібрань європейських знову 
Я вам панове і на півслова не вірю вже

Як учився в школі не був ніколи зухвальцем 
Та зіткнувшись з економістами 
І філософами нудними
Шкіряні корінці вказівним перекреслював пальцем 
На супротивників зиркав примруженими очима

Його не засліплювало імен золоте проміння 
Він обережно книгу назад на полицю ставив 
Мов трухляву труну що над нею давно відгуло подзвіння



Ще один його усміх упав на пронумеровані урни 
Князівськими й університетськими фондами 
Плеканих авторів

Не лишилося жодного розділу
Котрий би кортіло перегорнути
На кладовищі світоглядів які він похоронив

II

Коли хто-небудь під кепкою Леніна 
Побачить добродушне обличчя мірошника 
Лице до того щире що саме запрошує погомоніти 
На греблі де щойно спустили воду 
Це також правда

Але дух його
Має такий гігантський лоток
Що вистачить на зерна великі наче Сатурн
Юпітер
Венера чи наша Земля

Звівши очі до неба 
Якось зимового вечора 
Уздрів як дрібне борошенце 
Сіється до чувала ночі 
Молочний Шлях

Філософ Ленін
Немов сівач наспівує собі радо 
Якість перевіряє 
З високо закасаним рукавом

Мли немає за мною 
Проказує Ленін 
Не запустіє під ногами 
Марксова надійно відчута Земля

Мли перед нами немає 
Проказує Ленін 
І торкає у білій тій мряці 
Невпокоєне море зірок

І такоТ немає потреби щоб роздивлятись останки

III

Революціонер готовий до всього 
Знає все і вся 
Охоче зіграє в шахи 
Як це роблять полководці 
Поміж двома битвами
Коли завершили стару і вже нову починають битву
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Стратег Ленін перш ніж піти офіцером 
Передбачає мат який дає пішаком 
У битві третій

Один зі своїх майстерних ходів 
Показав потомкам гуситів 
У Празі

IV

Порозмовляти з Леніним означає вступити у боротьбу 
Із сторожею яка вартує королев і королів 
Стати марафонцем який несе вістки 
Про нові перемоги
На все він знаходив час і дитя приголубити 
Коли йшлося про Петроград 
Коли йшлося про все на світі 
Найбільше дітей любив

Бачите як він твердо стоїть перед Зимовим палацом 
У юнацькім завзятті дозрілих своїх років 
І тому що вій геній взяв на руки 
Що саме було під рукою 
Взяв кулю земну
Яка вічною кригою й снігом вкриває 
Обидва полюси

Взяв її на руки з усією кривавою історією 
І блакитними океанами

Хвилини її формує своїми пальцями 
Скидає богів зістарілих і філософів недолугих 
І жорстоких нездарних царів

Після короткого блискавичного бою 
Коли світ весь задвиготів
Хоча цього не зареєстрували сейсмографи в Лісабоні 
Рукою котра світові дала нове обертання 
Струшує сніг зі свого пальта 
Усміхається 
На всі країни світу
На очах у тих що заклякли в німому подиві 
З його боку
Робить ще кілька кроків яскравим снігом
Увіходить зовсім просто
Безсмертний
До серця зростаючої довкола нього юрби 

1951
З чеської переклав 

Леонід ЧЕРЕВАТЕНКО



ГІОвІСТЬ Мал. Є. Корпачева

Цього року літо прийшло на Північ пізно. Увесь останній зимовий 
місяць небо було затягнуте важкими сірими хмарами, і майже безпе
рервний дощ поливав голі луки. Спочатку всюди дзюркотіли струмоч
ки, та після кількатижневої негоди і рівнина, і косогори так просякли 
вологою, що вода почала застоюватись у великих калюжах або мляво 
вирувала там, де раніше бігли найбурхливіші ручаї. Без сонця й вітру 
вода глибоко просочувалась у землю, розкришувала і розчиняла грунт, 
що втрачав властиву йому твердість і перетворювався на густу кашу. 
Напровесні небо прояснилося, і запізнілі морози скували просякнутий 
водою грунт, проникши в нього набагато глибше, ніж це могли зробити 
плуг чи лопата. А тоді настали зовсім безхмарні дні, сліпуче сонце роз
топило промерзлу землю і пробудило її від сну.

Замість лежати, як звичайно, на поверхні сухої землі, висіяне на
сіння трав проникло у м’який грунт і, набрякши від весняного тепла й 
вологи, дало дружні сходи. Коріння.легко проростало вглиб, і гострі зе
лені листочки густо вкривали землю. Ніхто ше не бачив такої трави. 
Фермери висівали насіння й у тих місцях, які раніше ніколи не викори
стовувалися, знаючи, що навіть коли косарка там пройти не зможе, то 
вони пройдуть з косами, і те сіно буде таке добре, що варто поклопота
тися з його збиранням. Оновлена земля виявилася розбірливою: бур’яни,

Noel Hilliard. A Night at Green River. 1969. 
Друкується з незначними скороченнями.
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НОЕЛ ХІЛЛІАРД (нар. 1929) — відомий новозеланд- 
ський письменник-реаліст. що відображає в своїх тво
рах життя п р о с т и х  людей Нової Зеландії, зокрема її 
корінних жителів — маорі, порушує важливі соціальні 
проблеми, виступаючи проти будь-яких проявів расової 
дискримінації. Перу Хілліарда належать роман «Мао
рійська дівчина» (I960) та його продовження «Маорій
ська жінка» (1971), роман «Влада радості» (1965), збір
ка оповідань «Клаптик землі», що вийшла 1964 року 
в російському перекладі.

У популярній в Новій Зеландії повісті «Ніч над Зеле
ною річкою» (1969) автор звернувся до складної і акту
альної теми взаємовідносин між маорі й «пакеха» — но
возеландцями європейського походження. Цей невели
кий обсягом, але місткий твір переконливо показує, як 
внаслідок виявленої обома сторонами доброї волі обо
пільна відчуженість, недовіра поступаються місцем по
розумінню й симпатії. Приваблюють своєю життє
вою достовірністю образи повісті, а надто образи прос
тих маорі — працьовитих, безкорисливих, щирих і 
життєрадісних людей, — хоч письменник не ідеалізує 
їх, а зображує такими, які вони є, з притаманними кож
ному достоїнствами й вадами.

Загалом же слід зазначити, що расові, а тим більше 
соціальні конфлікти далеко не завжди розв'язуються 
так мирно, як показано в цьому творі. Новозеландській 
дійсності властиві всі суперечності капіталістичного ла
ду, який за самою своєю природою виключає можли
вість расової та соціальної гармонії.

Усі примітки для українського перекладу повісті 
люб’язно підготовлені самим автором.

що звичайно усе глушили, тепер були змушені поступитися перед натис
ком люцерни. Грястиця, що росла по узбіччях доріг, досягла висоти жи
воплотів, а придорожні канави сховалися під заростями хрінниці.

Ферма Тіви Морріса стояла на закруті Зеленої річки. З раннього 
ранку снувала косарка по великій ділянці сінокосу, і її ножі аж позеле
ніли від густого трав’яного соку. Скошена трава лягала рівненькими 
блискучими валками, а пополудні чоловіки вирішили, що її верхній шар 
уже досить висушився, і перевернули траву вилами. Пізніше, коли сіно 
просохло ще раз, побіля валків, брязкаючи і погойдуючись, рушила сно
пов’язалка, що підбирала траву і пресувала її в паки, виштовхуючи їх 
позаду себе.

З Тівою працювали його родичі — вони завжди допомагали один 
одному під час сінокосу. По ділянці повільно сунув трактор, і двоє чо
ловіків підбирали паки й кидали на причіп, а третій у кузові рівненько 
складав їх. Чоловіки по черзі водили трактор, вантажили і складали 
паки, а в стодолі працювали всі разом, розвантажуючи причіп. Потім 
знову поверталися на луку, сідали на березі річки в затінку верб, ви
пивали пива і рушали, щоб зробити наступне коло.

З цієї ділянки Тіва накосив триста пак сіна. Вони працювали не 
розгинаючись, та коли підібрали перші дві сотні, то зрозуміли, що до за
ходу сонця, коли випаде роса, в них ще багато часу, тому перестали 
квапитись і раз у раз сідали відпочити й погомоніти. Коли вони снідали 
під деревами, повітря було пропахчене ароматом трав’яного соку і диких 
квітів, а в конюшині гуділи бджоли. А тепер лука була гола суха і не
звично тиха.

Гонг-Гонг присів навпочіпки і, спершись на паку сіна, глибоко вдих
нув повітря.
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— Ця трава так гарно пахне, хоч бери її та іж!
Тіва зміряв його поглядом з голови до ніг.
— Краще не треба — бо з тебе ж молока не надоїш. Цій травичці 

ціни немає.
Гонг-Гонг поплескав себе по череву.
— Ну й сала ж на мені, хлопці! І все воно ось тутечки!
Це був опасистий, сивий і кремезний чоловік; верхніх зубів у нього 

не було, а нижні так випиналися, що, здавалося, ніби його рот увесь час 
роззявлений. Після війни він довго працював на холодильних фабриках, 
а оце нещодавно повернувся в рідні краї і тепер виконував підривні 
роботи при окружній раді. Два тижні тому він зламав собі два ребра, 
і сьогоднішнє збирання сіна було його першою роботою після хвороби. 
Вони з Тівою пройшли разом усю війну, а їхні дружини були двоюрідні 
сестри.

З дев’яти пляшок пива у кошику лишилося повними тільки три. 
Тіва відкоркував одну, притримав корок великим пальцем і вдарив ку
лаком по денцю. Пиво зашумувало, і він передав пляшку Сіппі Пурею. 
Той дістав пальцем із своєї склянки кілька травинок.

— Добре пиво — ви бачите, як воно всмоктує травинки крізь денце?
«Добре цього року сіно,— подумав Тіва, — такого не було ще, зда

ється, ніколи»...
— Гонг-Гонг, ти сходив би прополоскав склянки, — сказав Тіва.
— Гаразд, я візьму склянки, а ти бери ще непочаті пляшки, і ми 

поставимо їх у воду, щоб охолодити пиво.
— Оце діло. І як не здогадалися зробити це раніше?
Вони пройшли крізь кущі, що нависали над стежкою, і розгорнули 

листя папороті, яка густо росла на березі. Тіва поставив пляшки у воду, 
на слизьке каміння, а Гонг-Гонг тим часом помив склянки. У розвилках 
верб позастрявало паліччя та сухе листя, залишене серпневою повінню. 
Поміж камінням повзали маленькі раки.

— Ви цими днями ходили по раків, хлопці?
— Я ходив, ще коли був малим. Як ото звикнеш до морського 

харчу, то стаєш байдужим до річкового. Мабуть, нам треба їсти багато 
солі — адже ми працюємо до сьомого поту.

Гонг-Гонг став навколішки на каміння і хлюпнув собі в обличчя 
водою.

— Як тут гарно і прохолодно! — сказав він.— А оселедців ви вже 
ловили, хлопці?

— Я у суботу ставив сіть перед припливом і впіймав із десяток. 
Ох, і жирні ж були!

— А як ти їх готував?
— Тушкував у печі, з цибулею.
— Це справді найкращий спосіб.
— Ви що, потопилися там? — гукнув згори Пурей.
Ступаючи по замшілому камінні, вони вийшли на стежку й подер

лися вгору. Пурей розчистив собі на стерні місце і лежав, насунувши 
капелюха на очі. Гонг-Гонг наповнив склянки і роздав їх. Одну поста
вив біля голови Пурея.

— Склянка твоя повна, чоловіче. Чи ти, може, не хочеш?
Той позіхнув.
— Нехай стоїть, я вип’ю пізніше. Кажуть, що коли п’єш пиво з 

мокрої склянки, то застудишся.
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Пурей жив на сусідній фермі. Його дружина очікувала першу ди
тину і тепер лежала в лікарні, а за господарством поки що доглядала 
його сестра Рубі. Пурею було під тридцять, і років зо два він плавав на 
морі; Тіва підозрював, що він нишком шкодує за світом регулярної 
платні та легкого життя і довго тут не затримається.

Сіппі скрутив цигарку.
— Ну, як цього року твої телиці, Тіво?
— Непогано, непогано. Десь близько сотні думаю пустити на забій...
Тіва сперся спиною об стовбур верби й замружив очі від яскравого

сонця. Над луками, серед яких текла Зелена річка до свого розмитого 
припливом гирла, мерехтіло розігріте повітря. Сотні молодих мангрових 
дерев гордовито здіймалися над сірим болотом. Ці акри землі — єдина 
істотна спадщина, якою володіла їхня родина, та й цього б у них не 
було, якби пакеха 1 могли прибрати до своїх рук усе, що їм хочеться. Ті
ва радів на думку, що й для його помічників ця земля не чужа, і вони 
це знають. І хоча формально він вважався землевласником, але розумів 
це зовсім інакше, ніж європейці,— як предковічне право своєї родини. 
Звичайно, пакеха не раз пропонували йому продати або здати в оренду 
той чи інший клапоть землі; та для нього це було те саме, що відруба
ти собі палець на руці або на нозі.

— Гарно у тебе цього року вродила городина, — сказав Гонг-Гонг.
— У мене добра кумара1 2, і особливо кукурудза. Ну, а картопля...
— Ти садив цього року маорійську картоплю?
— А що це таке — маорійська картопля?
— Справжню маорійську картоплю видно відразу, щойно її надрі

жеш. По візерунку...
— Правду кажеш, — втрутився в розмову Сіппі. — І моя цього року 

вродила добре.
Сіппі був худий жилавий чоловік з уже помітною лисиною. Він за

жив слави як один з найкращих в окрузі фермерів і сподівався одержа
ти в спадщину батькову ферму, та коли батько помер, його старші бра
ти були ще живі, і ферма перейшла до туакана, найстаршого брата, 
який нічого не тямив у господарстві, й угіддя позаростали кущами та 
папороттю. Час від часу Сіппі з родинної солідарності провідував рід
ню, що позбавила його спадку як тейна 3, і робив усе можливе, щоб 
урятувати від занепаду господарство, якому віддав двадцять років 
життя. Але тепер він ставився до цієї роботи досить байдуже. Сіппі 
жив зі свого невеличкого наділу і, щоб прогодувати сім’ю, наймався 
на різні роботи: копав канави, ставив паркани, орав, стриг овець. Йо
го прихильність до Тіви, що доводився йому родичем і був туакана в 
своїй родині, була почуттям, яке Сіппі зберіг із юності. Єдине, чого він 
сподівався від життя, — що його принизливе становище тейна тривати
ме не довше, ніж одне покоління.

Сьогодні на дорозі було багато автомашин: курортники їхали до 
північних пляжів. Там, на сонячній Півночі, чоловіки почували себе 
справжніми чоловіками, і жінки добре знали про це.

Тіва згадав, як добре цього року вродили в нього кавуни. Він на
віть не знав, що з ними робити. Віддавати їх немає кому: його друзі 
теж насіяли їх предосить. Кавуни увібрали в себе всю зимову вологу і,

1 Жителі Нової Зеландії європейського походження (мовою маорі).
2 Солодка картопля (маорі).
3 Молодший брат (маорі).
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мов роздуті зелені м’ячі, порозлягалися на купах гною біля корівника. 
Навіть діти вже понаїдалися їх і тепер не звертають на них уваги. А 
може, поставити при дорозі ятку та й продавати кавуни проїжджим 
водіям? Скибка кавуна у спекотний день краще тамує спрагу, ніж 
пляшка напою, і її зручніше тримати в руках, коли сидиш за кермом. 
Та й помідори можна б продавати... Але для цього треба одержати 
ліцензію... Він міг би й Сіппі залучити до цього діла.

А втім, забагато клопоту. І Тіва облишив цю думку.
— Ну й краса, — озвався Пурей з-під свого капелюха.— Ти б 

відкрив тут пивну просто неба.
— Згода. Я відкрию тут пивну, а ти постачатимеш її пивом.
Тіва знову наповнив склянки й передав по колу бляшанку з на

мазаними маслом скибками хліба, спеченого сьогодні його дружиною 
Ройматою.

— Не знаю, їсти мені це чи ні, — плямкаючи губами, озвався 
Гонг-Гонг.— Мені ще ж треба залишити місце в шлунку для сьогодніш
ньої вечері.

— А де ж це Ту? — спитав Пурей.
Тіва похитав головою»
— Він обіцяв, що прийде, та й Марта цілий день удома.
— Це щось на нього не схоже: пропустити нагоду похизуватися 

своєю силою, своїми м’язами.
— Ти забуваєш одне: щоб дістатися сюди, йому треба пройти повз 

шинок.
Раптовий порив вітру закрутив у вихорі насіння трав і здійняв 

його над гілкою верби. Якусь мить воно висіло там, угорі, скидаючись 
на пташине гніздо, а тоді м’яко опустилося на траву.

— Хто це такий? — спитав Сіппі, що досі лежав, а тепер звівся 
сидіти.

Якийсь пакеха перестрибнув придорожню канаву, переліз через 
паркан і рушив лукою просто до них.

— А, це той чоловік, що у квітні придбав ферму Баррі Палмера, 
— сказав Тіва.— Звати його Клайд Гестінгс, але я з ним майже не 
знайомий.

«І чому це я сказав, що то ферма Баррі Палмера?» — з подивом 
подумав Тіва. Адже Баррі Палмер мав на неї не більше права, ніж 
його попередники пакеха, які по-шахрайському видурили ту землю в 
родини Пурей півстоліття тому, скориставшися надзвичайно тяжки
ми обставинами. Після цього почалася судова тяганина, яка тільки при
несла родичам Тіви нові збитки, і ті ще й досі не могли забути заподія
ної їм кривди. І чому вони, маорі, не можуть об’єднатися? Чому до
зволяють розділяти себе?

Якусь хвилю пакеха ніби вагався, а тоді попрямував до людей, 
що сиділи колом. Це був ставний рудий чоловік років під сорок. На 
ньому були гумові чоботи, саржеві робочі штани, картата червоно-жов
та сорочка та солом’яний бриль. Усе це було майже зовсім нове і, 
коли не брати до уваги чобіт, його вбрання більше пасувало до тан
цювального майданчика, ніж до луки зі скошеним сіном.

Пакеха скинув бриля й витер чоло. Шкіра на його засмаглому об
личчі починала облазити.

— Добридень, — сказав він.
Кивки у відповідь.
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— Кеї те пехеа кое{, — промовив Сіппі.
Пакеха стримано всміхнувся.
— І вам також,— відказав він.— Послухайте, я сьогодні вранці 

попресував своє сіно, і мені вже обіцяли машину перевезти його, але 
я не можу знайти людей, які б його повантажили. Я сподівався, що 
автокомпанія забезпечує й вантажниками, та, виявляється, ні. Чи не 
прийшли б ви, хлопці, до мене, коли скінчите свою роботу? Я живу он 
на тому пагорбі.

Усі запитально подивились на Тіву.
Тіва кивнув на знак згоди.
— Я знаю, де ви живете, і знаю, де сінокіс Баррі Палмера,— ска

зав він.— Не хвилюйтеся, все буде гаразд. Як тільки ми скінчимо, од
разу ж і прийдемо.

Пакеха задоволено посміхнувся.
— Дуже вам вдячний. Ви зробите мені величезну послугу. Якщо 

зможете привести ще кількох чоловік — то приводьте, ми швидше впо
раємося.

— Гаразд, хазяїне.
— А вдома у вас є ще хто-небудь?
— Самі жінки.
— Ну добре, побачимо, що ви зможете зробити. А тепер про плат

ню. Я заплачу вам по десять шилінгів за годину, враховуючи й час на 
перепочинок. У мене чотириста шістнадцять пак, отже, кожному з вас 
дістанеться щонайменше по фунтові. А коли закінчимо роботу, я ви
ставлю пиво.

Маорі мовчали. З хвилину пакеха стояв, мнучи в руках бриля і че
каючи, що вони скажуть.

— Ну, то побачимося пізніше,— сказав він і повернувся йти.
— Може, вип’єте з нами пива? — показав на відкриту пляшку 

Гонг-Гонг.
— Ні, дякую. Мені немає коли,— і пішов, важко ступаючи по 

стерні.
Деякий час маорі мовчки лежали, гріючись на сонці. Пляшка з 

пивом переходила від склянки до склянки. Вітерець знову закрутив у 
повітрі насіння трав — здавалось, то кружляє між вербами бджоли
ний рій.

— А жінка у нього є? — спитав нарешті Сіппі.
— Та є,— відповів Тіва.— І вони мають новісінького розкішного 

«б’юїка».
— А от їхніх дітей чогось у школі не видно,— сказав Сіппі. — 

Мої шибеники завжди прибігають додому схвильовані й аж б’ються, 
щоб першим розповісти мені, коли в школі з’являється хтось новень
кий. Та цього року не сталося нічого подібного.

— Мабуть, вони бездітні.
— Одначе він ще не старий і може мати дітей.
— Напевне, його жінка береже фігуру,— сказав Пурей, відклав

ши вбік свого капелюха.
— Якщо в неї гарна фігура і вона хоче її зберегти, то їй слід бу

ло виходити заміж за такого чоловіка, як я,— посміхнувся Гонг-Гонг,
Усі засміялися.

Доброго здоров’я (маорі).
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— Ти б краще дбав, хлопче, про фігуру своєї Ерени. Чи тобі кор
тить зробитися двоєженцем?

Гонг-Гонг постукав пальцем по своїй склянці.
— Як я ковтну ще трохи цього пійла, то мені хоч вісьмох пода

вай. Про всіх би подбав, як годиться...
Тіва підвівся й мовив:
— Ходімо, хлопці, нам ще треба зробити одне або й два кола.

Клайд Гестінгс не пішов дорогою, що вела до воріт його садиби, 
а переліз через паркан і рушив навпростець, схилом пагорба. Давня 
заросла стежка звивалася вгору крізь густий чагарник. Та за мить 
Клайд уже жалкував, що пішов цим шляхом: сонце не проникало 
крізь хащі папороті й мануки \  глина була мокра й слизька, і, поки він 
вибрався на вершину, коліна його були перемазані.

Його будинок стояв на невисокому пагорбі, над самою долиною 
Зеленої річки. На луках, де в безладді лежали акуратно спресовані 
паки його сіна, виспівували жайворонки, а горобці вишукували комах. 
Він сів на веранді, щоб перевести дух. Маорі, які працювали на луці, 
трохи нижче, вже були на ногах і готувалися навантажувати новий 
причіп.

Клайд зайшов до кухні. Його дружина Едіт наклеювала етикетки 
на банки з крупою рису та саго. їй, як і йому, було вже під сорок, і 
її округле, вкрите ластовинням обличчя здавалося відвертим і щирим. 
Розчесані на проділ і не сколоті шпильками каштанові коси обрамля
ли обличчя.

— Напечи млинців, Еді, та зготуй ще чогось попоїсти,— сказав 
Клайд.— Я там у долині підібрав ватагу хлопців-маорі. Вони прий
дуть збирати сіно.

— Скільки їх?
— Я запросив чотирьох, і, можливо, прийде ще один-два. Крім 

того, буде й тракторист.
— А я й не знала, що я тут за куховарку, — сказала Едіт, закопи

ливши губу.
— Цить, жінко, сінокіс буває лише раз на рік.
— Гаразд, — мовила вона з виразом знудженої покірливості.— Як 

добре, що я придбала оті двадцять п’ять фунтів борошна.
— Гукнеш, як буде треба.
Він зателефонував у місто, в транспортну контору.
— Я замовляв у вас грузовик для перевезення сіна... Мені він буде 

потрібен через годину-дві.
— Скажіть точний час, і я подивлюся, чи зможу чимось зарадити. 

Всі наші грузовики зараз возять сіно. Графік дуже напружений.
— Ну, скажімо, о пів на п'яту.
Він підійшов до огорожі навколо своєї луки і прихилився до верх

ньої дротини. Чотириста шістнадцять пак чудового сіна, такого соко
витого, хоч сам їж. Це від отих пізніх дощів трава так пішла у ріст. 
Щедра тут земля. Здавалося, встроми в неї виделку — і вдарить 
струменем смачна підлива. Розкошуватимуть цієї зими корови.

Як добре, що ті маорі пообіцяли прийти. Щоправда, декотрі з них 
здаються забіякуватими, як півні. Проте з такою ватагою уся робота 1

1 Чайні кущі (маорі).
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забере годину, ну нехай навіть трохи довше. Він скаже їм, що запла
тить повністю за дві години, якщо їм доведеться працювати більше од
нієї години. Потім вони розіп’ють той десяток пляшок пива, що сто
ять у нього в гаражі. Отож разом з оплатою грузовика уся робота 
обійдеться йому близько десятки — зовсім дешево як на таку скирту 
сіна. їх буде чотири, та він, та ще, може, приведуть чоловік двох, і за 
годину впораються з роботою. Вони будуть навантажувати тільки на 
луці, і це коштуватиме лише три фунти. А як прийдуть лише четверо, 
то доведеться платити чотири фунти — кожному за дві години роботи. 
Отож краще, якби вони знайшли десь ще двох. Зрештою, ці маорі та
кі: де є один, там завжди трапиться й другий.

Кращих робітників, ніж вони, годі знайти. Клайд пригадав, що 
його батько наймав стригти овець на своїй фермі в Саусленді тільки 
стригалів-маорі. Протягом багатьох років працював у них старий 
Иопа зі своєю ватагою. Коли він нахилявся над вівцею, то його чере
во нависало над поясом складками. А проте стригальна машинка ні в 
чиїх руках не рухалася так швидко і вправно, як у його.

Маорі не боялися працювати до самозабуття, і саме тому були 
чудовими робітниками. То мотаються, як знавіснілі, то розслаблю
ються — і знов за роботу. Цей ритмічний спосіб куди раціональніший, 
ніж якби ви намагалися рівномірно розподілити свої сили протягом 
усього робочого часу.

Йому пригадалася Західна пустеля під час війни: як добре було 
усвідомлювати, що десь поруч є маорі. Заспівають увечері своїх пісень, 
і, незважаючи на мух, спеку й піски, ти почуваєш себе, як дома. Наче 
стоїш на своїй землі, а не поневіряєшся у пустелі, на протилежному 
кінці світу, дивуючись, як і чого ти туди потрапив. Ці голоси завжди 
пробуджували в ньому тугу за батьківщиною. Йому пригадалося, як 
1941 року він у складі двадцять третього батальйону плив на борту 
«Атлон-Касла» 1 з Ліверпуля до Тьюфіка разом з маорійським баталь
йоном. Він заприятелював з одним молодим східнобережцем на ім’я 
Вілл Егау і, коли пароплав зупинився в Кейптауні, вони об’їдалися 
кавунами й вареними кукурудзяними качанами. Здорово вони прове
ли тоді вечір з Біллом, шкода тільки, що йому не пощастило познайо
митися з ним ближче — Білл загинув на Кріті.

Дивно, що він сам не думав про себе, як про солдата або як 
про колишнього солдата, хоча й прослужив два роки, поки не був по
ранений. Тоді повернувся додому і, зрештою, придбав ферму на гро
ші, які одержав як компенсацію за втрачену працездатність. Що, 
пак, навіяло йому ці думки? Ага, маорі, які були в тій пустелі. А бі
ля ущелини Тебага двадцять третій батальйон перебував на їхньому 
фланзі. Тієї ночі маорі захопили висоту двісті дев’ять, і Нгаріму був на
городжений Хрестом Вікторії. Принаймні вони думали тоді, що це 
висота 209, але вони помилялися: то був якийсь безіменний пагорб, 
відокремлений від справжньої висоти 209 сідловиною, яку вони назва
ли згодом Гікурангі. Яке ж там, певно, було пекло, в тій темряві, коли 
маорі, вправно орудуючи багнетами, знищили безліч фриців та ще й 
знешкодили два кулеметні дзоти. Ото була робота! Маорі жбурляли 
гранати — трах-тах-х! — і в темряві чулося їхнє «Е кое!»* 2, в якому

* «Атлон-Касл» («Атлонський замок») — військовий корабель, що переправляв но
возеландських солдатів із Англії, де вони проходили військову підготовку, до Єгипту.

2 Вигук зневаги й люті (маорі).
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бриніла така лють і ненависть, аж у тебе груди роздимало від радості. 
Фрици зуміли перехопити ініціативу на тій сідловині, бо з висоти 209 
могли поливати нищівним кулеметним вогнем увесь простір, а проте 
маорі протрималися цілу ніч, і, коли фрици пішли в атаку, маорі від
били її камінням, бо гранат уже не стало. Ви тільки подумайте: відби
ти атаку камінням! Він чув, як тоді казали, що в рапорті про нагород
ження Нгаріму Хрестом Вікторії подвиг маорі применшено, і з того, 
що він запам’ятав про події біля висоти 209, що бачив сам крізь ім
лу пустелі, можна було цьому повірити. Досить було тільки глянути на 
сотні полонених фриців, що спускалися з пагорба. Під час тієї операції 
англійська артилерія неправильно визначила кут прицілу і засипала 
снарядами не фриців на висоті 209, а оту маорійську роту та кілька 
підрозділів двадцять третього батальйону. Отака тобі допомога! І все 
ж таки вони нагородили Нгаріму, хоча й він, і майже всі маорі, яких 
послали на Гікурангі, були або перебиті, або на все життя покаліче
ні. Якби у тих чавуннолобих командирів вистачило глузду збагнути, 
що Гікурангі — то не висота 209, або змінити кут прицілу, коли вони 
уже втямили, що помилилися, то нічого б такого не сталося. Але на 
війні таке трапляється часто: жертв чиєїсь тупості нагороджують як 
героїв. Як добре, що він уже ніколи не братиме в цьому участі!

От сінокіс — це зовсім інша річ. Учора він стояв тут, прислухаю
чись, як сюрчать у траві всякі комахи, а тепер трава уже скошена і 
спресована. Незабаром її складуть у стодолу, і вперше за своє жит
тя він зможе бути спокійний, навіть якщо зима затягнеться.

Тіва завіз до стодоли останній причіп із сіном. Паки були нагро
маджені майже до самого даху. Вилізши на радіатор трактора, він ви
скочив на верх скирти й гукнув, щоб Сіппі й Гонг-Гонг подали йому 
останні паки. Ті просували зубці вил під скручені кінці дроту, якими 
були позв’язувані паки й, розмахуючись, кидали їх Тіві. Той підхоп
лював паки і з розгону жбурляв на верх скирти. Бляшаний дах стодо
ли розжарився на сонці, і в проміжку між дахом і сіном було гаряче, 
як у печі. Піт струмками котився з Тіви, і незабаром він був увесь пе
ремазаний пилюкою та половою.

Пурей став шукати вила, щоб підібрати сіно з розламаних пак та 
позатикати його в щілини, які лишилися в стіжку. Не знайшовши 
жодних, він сів на причіп і, попахкуючи цигаркою, давав усім поради.

— Я аж дурію, коли мене кличуть працювати, а робити нема чо
го,— сказав він.— Хіба так роблять? Я приходжу складати сіно, а 
вил для мене нема, і доводиться тільки сидіти, палити цигарку й цму- 
лити пиво. А ви загарбали всю роботу й не лишили мені нічого. Так 
і збожеволіти можна.

На причепі лишилася ще одна пака сіна. Гонг-Гонг нахилився й 
поплескав її рукою.

— Це та сама, яку я шукав цілий день. Перекидав — скільки ж 
я перекидав? Три сотні? — і от знайшов її, останню! Шкода, що вона 
не трапилася мені ще вдень. Тоді не довелося б стільки працювати.

Вони розмахнулись і викинули паку на стіжок, а Тіва примостив 
її на самий верх.

— Опустіть-но вила,— гукнув він,— я аж ніяк не хочу стати 
люля-кебабом.
4. «Всесвіт» № 5
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— А що це таке? — спитав Пурей.
«От лихо, а я думав, що вже позбувся цієї звички»,— подумки ви

лаяв себе Тіва. Відколи він повернувся додому з війни, він ніколи не 
пропускав нагоди показати, що був за кордоном, і так і сипав араб
ськими, італійськими, навіть єврейськими словами, втішаючись здиво
ваними поглядами своїх слухачів і з задоволенням пояснюючи, що 
означає те чи те слово. Однак це тривало недовго — рік чи два. Зреш
тою, ця його звичка стала дратувати друзів Тіви, і він облишив її. Але 
виявляється, що не зовсім.

Він зіскочив зі стіжка на землю і заходився вичісувати гребінцем 
полову з чуба. Пурей відкоркував останню пляшку, з якої стікала 
струмочками джерельна вода. Тіва пожадливо припав до шийки, і пиво 
аж на груди йому потекло. Він витер рота тильним боком долоні, роз
мазавши по обличчю трав’яний порох, і передав пляшку Сіппі. Пурей 
пішов на луку, щоб принести кошик з порожніми пляшками:

— Ви помітили, що пакеха не схотів випити з нами? — спитав 
Сіппі.

— Атож, помітив,— кинув у відповідь Тіва.
— Він, напевно, боїться, що підхопить від нас якусь африканську 

хворобу,— зареготав Гонг-Гонг. Усі засміялися.
— А тепер що, підемо до нього? — сказав Сіппі, кивнувши голо

вою в бік пагорба.
Тіва глянув на свого годинника.
— Пів на п’яту. Пора нам помитися і поїсти.
— Ти доїтимеш увечері корів?
— Мабуть, діти вже подоїли.
Тіва прикрив рукою очі від сонця і поглянув у бік корівника, що 

стояв за будинком. Корови зі зморщеними вим’ями походжали в за
городі, куди їх загнали на ніч, поскубуючи траву й помахуючи хвос
тами. Петсі і Рейбен уже помили дійниці і саме вийшли з хліва. Тіва 
мовчки стояв і спостерігав за ними. Двоє його старших дітей, здава
лося, сперечалися між собою. Петсі розгойдувала на дротині казанок зі 
сметаною, а Рейбен її піддражнював. Тіва не чув їхніх слів, але йому 
було неважко їх угадати:

— Тепер твоя черга нести казанок!
— А я не хочу!
— Ось я розкажу татові!
— Розказуй. Ото злякала!
Петсі поставила казанок у траву біля стежки.
— Тоді я залишаю казанок тут, і тобі доведеться його забрати, 

коли я розповім татові!
— А от і не візьму! Візьмеш ти — ти торкалася до нього остання!
Тепер діти швидко рушили до будинку. Хто ж поступиться пер

ший? Рейбен був на п’ять ярдів попереду й озирався через плече. Пет
сі побігла підтюпцем, і Рейбен прискорив ходу, проте відстань між ни
ми скоротилася. Рейбен щось гукнув — що ж, цікаво? «Хто останній 
добіжить до будинку, той і повернеться по казанок!»? Мабуть, це, бо 
він був добре попереду. Ну й хитрун же, ну й шибеник! Та Петсі таки 
наздогнала брата і тепер намагалась перечепити його. її платтячко бу
ло заправлене у штанці. Мати відучала доньку від цієї звички — адже 
вона вже велика,— але та вперто робила по-своєму. Росляза дівчина 
— як і її мати. Рейбен уникав сестриних підніжок і біг трохи попереду 
неї. Хто ж добіжить до цистерни з водою перший?
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Тіва глянув туди, де стояв казанок. О боже! — собака вже скинув 
кришку й запустив язика в сметану!

— Що ви в бісової матері там робите? — приклавши до рота 
складені рупором руки, закричав Тіва.— Проженіть того собаку, а то 
обом в’язи поскручую!

Діти зненацька зупинились і якусь мить стояли приголомшені, а 
тоді стрімголов кинулися бігти назад.

— Ох ви ж зайчата! — пробурчав Тіва й усміхнувся. В душі він 
не міг на них сердитись, хоч як намагався показати це зовні. Надто 
добре пам’яталося йому таке саме змагання зі своєю сестрою багато 
років тому. Але тоді воно погано скінчилося: на казанок наступила 
корова і продавила дно. Батько відлупцював його паском від доїль
ної машини, і він цілий тиждень ходив у синцях.

їх наздогнав Пурей, що ніс кошик з порожніми пляшками, і всі 
четверо пройшли крізь хвіртку в живоплоті. Садиба займала чверть 
акра землі і з трьох боків була густо обсаджена туапатою *, а з четвер
тої, з боку садка, обгороджена дротяною сіткою. На подвір’ї поход
жали кури, не звертаючи уваги на десяток чи більше дітлахів, що гра
лися в садку: діти борюкалися, грали в м’яча, кидали одне в одного 
паліччя. Стовбури старих дерев були вкриті мохом.

— Гей, малеча! — гукнув Тіва.— А біжіть-но та подивіться, чи не 
залишили ми бува якої склянки на луці! Ану, хутчій!

Дітей наче вітром здуло.
Велика цистерна з рифленого заліза, що стояла на дерев’яній під

ставці біля чорного ходу, з’єднувалася з ринвою даху і була призна
чена для збирання дощової води.

Роздягшись до пояса, чоловіки набрали з цистерни по відру води 
і пішли на моріжок митися.

Гонг-Гонг потер сині рубці на грудях — колишні рани.
— Мої клепки сьогодні втрималися, але, мабуть, не слід випробо

вувати їх довше.
Пурей витер рушником шию.
— Треба було в струмку скупатися, — сказав він. — Там, під вер 

бами, так хороше, прохолодно. А ця вода зовсім тепла.
— Ми скупаємося там, коли закінчимо роботу в пакеха,— сказав 

Сіппі.
— Тобто коли звеземо до стодоли його чотириста пак — ти це 

хотів сказати?
— Ні, я хотів сказати: коли звеземо його чотириста шістнадцять

пак!
Усі засміялися.
— А скільки пак ми перевантажили сьогодні в тебе? — спитав 

Пурей.
— Триста... чи, власне, триста двадцять... Може, на десяток біль

ше або на десяток менше... А що?
— А те, що ти поганий фермер! Треба було сказати: триста шіст

надцять з половиною!
— А як же ті, що розсипалися? Треба було сказати: триста шіст

надцять з половиною та ще й з рештками!
Вони зайшли до будинку. За столом у кухні сиділи п’ятеро жінок 

і аж заходилися від реготу: вони ляскали долонями по столу, закидали

4 і

1 Кущова рослина, що її насаджують як живопліт.
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назад голови і трусили довгими розсипаними по плечах косами. Тіль
ки стара бабуся Ріпека, що сиділа біля вікна проти сонця, не смія
лася вголос, а лише всміхалася своїми глибоко посадженими очима. 
Вона була згорблена і глуха, зі зморшкуватою і сухою, наче в’ялений 
вугор, шиєю і туго обтягненими шкірою вилицями. Сива, майже зов
сім біла голова була запнута шарфом.

— Та тут розповідають щось кумедне! — вигукнув Гонг-Гонг.
Роймата підвелася з-за столу, витерла з обличчя сльози і вийняла

з печі великий казан, у якому варилася свинина, перекладена листям 
осоту 1 та водяного кресу. Вона поставила казан на дощечку посереди
ні столу і розклала м’ясо на тарілки. Жінки підвелися з-за столу і на 
їхні місця, усміхаючись, сіли чоловіки. Сіппі радісно вдихнув носом 
повітря.

— Ох і смакота! — вигукнув він.— Я п’янію від самих пахощів!
Подали ножі, виделки та миску намазаних маслом коржів така-

кay.
— А гірчиця є? — спитав Гонг-Гонг.
— Ти хочеш зіпсувати гірчицею таку смачну страву?
— Що ти тямиш у цьому, хлопче!
Тіва озирнувся навкруги.
— А де це подівся Пурей? Хвилину тому він був тут.
— Мабуть, пішов перевдягтися у святкове вбрання,— сказала Ру- 

бі.
У кутку стояло дев’ятигалонове барильце і два кошики, по дев’ять 

пляшок у кожному. Біля кошиків стояли порожні пляшки, випиті жін
ками. У раковині лежали брудні тарілки, з яких їли діти, пляшки від 
солодких напоїв, картонні коробки від морозива, лушпиння кавунів. З 
печі стриміли кінчики гілля мануки і, щоразу, як у димарі припиняла
ся тяга, у приміщення валував дим. На стінах кухні тяглися ряди по
лиць, на яких стояли банки з повидлом та варенням.

— Тому пакеха доведеться трохи потерпіти, — сказав Гонг-Гонг, 
накручуючи на виделку стебельце кресу.

— Якому це пакеха? — спитала Ані.
— Та Клайдові Гестінгсу, чи Нейпіру, чи Оклендові, чи як там 

його.
— Він хоче, щоб ми повантажили його сіно,— пояснив Сіппі.
— І ви пообіцяли йому?
Сіппі витер рота. Тіва зібрався був щось відповісти, та Сіппі випе

редив його:
— Не те щоб пообіцяли, але й не відмовили,— сказав він.
— Скільки ж він вам заплатить? — спитала Ерена.
— Та нічого,— відповів Гонг-Гонг.— Ми зробимо це...— Він хо

тів був сказати «за копицю лайна», але це, напевно, збентежило б 
Марту, а може, й Роймату, до того ж вони саме їли.— Ми це зроби
мо...— він зам’явся, підшукуючи слушні слова,— ...як сусіди сусідові.

Он воно що! Тіва здивовано усвідомив, що раніше він якось про 
це не подумав, але тепер Гонг-Гонг висловив його власне ставлення до 
пакеха, що своєю пропозицією образив їх. Як сусіди сусідові.

Дивні звичаї привезли пакеха на ці острови: купувати люд
ську працю. Адже цей чоловік міг прийти до нас і сказати: допомо
жіть мені, хлопці, зібрати сіно. І жоден з нас не відмовив би йому. Ад«

1 Маорі вживають осот як прицраву до їж і
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же всі ми фермери, усім нам треба годувати корів. Але він прийшов до 
нас і сказав: зберіть моє сіно і я розплачуся з вами. І це одразу вста
новило між нами й ним цілком певні стосунки. Він міг сказати: у ме
не багато сіна, і я не можу зібрати його тільки своїми руками — чи не 
допоможете ви мені? Проте, він не зробив цього, а натомість сказав: я 
вас найму — найму на годину, а може, й на дві години. Протягом 
цього часу ваші руки, м’язи і спини належатимуть мені. Тобто він зов
сім не дав нам змоги запропонувати йому щось від себе. Отак пакеха 
дивляться на життя. Але чому це ми не повинні нічого давати? Хіба ж 
не ми господарі цієї землі? Невже пакеха не знають, що таке дружба, 
любов?

Мабуть, мені треба було сказати йому: ні, ми не будемо працю
вати за гроші, ми допоможемо вам просто так, задарма. Нам це при
ємно, такий у нас звичай. Але ж він подумав би не про те, що ми 
хочемо йому допомогти, а про гроші, які залишилися б у його кишені. 
Це ще дужче зіпсувало б і розбестило його. Як добре, що я не сказав 
нічого подібного.

Тіва ніколи не любив працювати за гроші — ніколи. За винятком 
тих часів, коли шестирічним хлопчиком він одержував шилінг на тиж
день за те, що кожного ранку випорожняв плювальницю свого хворо
го на сухоти дідуся. Отримувати платню за роботу було для нього чи
мось ненависним. Навіть у найдобрішого і найщедрішого хазяїна він 
не міг простягти руку, щоб одержати банкноти і монетний дріб’язок, 
не почувши при цьому невимовлені слова: «Оце стільки ти для мене 
коштуєш». Це холодні й бездушні відносини між людьми, але так ве
деться лише у пакеха, а не в маорі. А поставивши себе над нами мате
ріально, пакеха пригнічують нас і духовно. У нашому ж світі репута
ція людини анітрохи не залежить від її статків.

А для пакеха навіть час — хвилина за хвилиною — має грошову 
вартість. І до того ж свій час вони цінують куди дорожче, аніж час 
маорі.

Цього Тіва ніколи не міг збагнути. Одного разу його звільнили з 
роботи за те, що він на тиждень відлучився на похорон. До цього ви
падку Тіва зовсім не розумів, що його час не належить йому, що він 
не може розпоряджатися ним, як йому заманеться: працювати чи співа
ти, любитися з жінкою чи обкопувати дерева в садку. Коли помирає 
твій двоюрідний брат, ти кидаєш роботу біля свого верстата і справля
єш похоронний обряд — і це розумно й справедливо. А от коли ти 
залишаєшся на роботі і заробляєш гроші протягом часу, що по спра
ведливості належить твоєму двоюрідному братові, то ти вчиняєш, як 
пакеха, ти надаєш грошам цінності, якої вони не мають. Власне, звіль
нили його не за те, що він неправильно використав свій час, а за те, 
що його ставлення до часу й до праці відрізнялося від ставлення йо
го хазяїна. Покинувши роботу, Тіва став для хазяїна річчю, яка втра
тила свою цінність. Хіба можна так принижувати людину? А послуха
ти їх, то в усьому винен він, Тіва.

Пакеха вважають, що чим більше ти нагромадиш багатства, тим 
досконалішим ти стаєш. Вони називають це «пробитись нагору» — 
але не можна «пробитись нагору», не лишивши когось унизу. А чому 
це інші повинні залишатись унизу? І якщо ти не хочеш пробиватись на
гору, бо всі твої друзі внизу, а ти хочеш бути разом зі своїми друзями, 
то пакеха називають тебе ледарем і неробою. Ось чому той пакеха
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такий стриманий і самотній. Він не знає, що таке справжня дружба, 
любов.

— Оце так хлопець! Оце молодець!
До кімнати з гітарою в руках зайшов святково вдягнений Пурей. 

На ньому була рожева штормівка з хутряним коміром, чорні вузькі 
штани, окантовані по швах білим хрестиком, зелені шкарпетки й чор
ні черевики, підбиті цвяхами з великими срібними головками. Жінки 
захоплено оглядали його. Він поставив гітару під стіну і сів за стіл. 
Рубі принесла йому рушника, щоб він користувався ним як серветкою. 
Юний Рейбен несміливо підійшов до гітари і торкнувся пальцями ор
наменту.

— Залиш її, не деренчи,— просичала Петсі, зиркнувши на нього.
Рейбен відповів їй сердитим поглядом і, перш ніж відсмикнути

руку, з недбалим виглядом двічі вдарив по струнах.
Роймата поставила перед Пуреєм повну миску огорнутого парою 

м’яса, а Ерена відкоркувала нову пляшку і налила пива. Тіва подав 
свою склянку.

— Як сусіди сусідові,— знову повторив Гонг-Гонг. Здавалося, йо
му приємно вслухатися у ритмічну мелодію цієї фрази.

— Так, так!
— Його скруті легко зарадити,— сказав Тіва.— Нехай він собі 

уявить, що то у нього чотириста копиць,— і він обвів навколо себе ру
кою.— Тоді йому треба буде тільки поставити навколо кожної паки 
загорожу.

— Чотириста загорож,— засміявся Пурей.
— Ні! — вигукнув Гонг-Гонг.— Чотириста шістнадцять!

Клайд Гестінгс закінчив доїння раніше, ніж звичайно. Він вигнав 
корів із загороди, пообіцявши собі, що вранці видоїть їх як слід. По
тім рушив до будинку, скинув свої гумові чоботи, поставив їх на бетон
ну приступку чорного ходу і став умиватися, неуважно дослухаючись 
до радіорепортажу про кінні перегони в Te-Рапа, бо не робив на них 
ніякої ставки. Нехай би краще частіше передавали прогноз погоди — 
адже добробут цієї країни грунтується на фермах, що дають вовну, 
масло, м’ясо, сир — то невже ж коккі, простий фермер, не має права 
на якісь зайві дві хвилини радіопередач протягом дня, а особливо в 
сезон сінокосу?

Він почув сигнал автомашини й вийшов з подвір’я: біля воріт 
стояв грузовик «бедфорд».

— Ви вже зібрали свою компанію? — просунувши голову у вікно 
кабіни, гукнув шофер.

Клайд поглянув у бік будинку, що стояв уг долині. Лука вже була 
очищена від пак сіна, і жодного з чоловіків не було видно, хоча біля 
хати гралося багато дітей. Напевне, вони вирішили спочатку помитися.

— Ще ні, але вони не забаряться. Вони уже закінчили свою ро
боту.

— Коли ж приїжджати?
— Ну, скажімо, за півгодини.
— Я маю перевезти сотні дві в Адамсів. Поїду зараз до них, а по

тім — сюди. Тепер нема коли гави ловити.
Ваша правда. Щасти вам.
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Машина дала задній хід. Клайд відчув холодний подих східного 
вітру і, глянувши на небо, побачив, як набігають на сонце хмари кре
озотового кольору, відкидаючи на землю похмуру тінь. У його душу 
закрався перший холодок тривоги й сумніву. А що, як вони не прий
дуть і вночі ніде дощ? Адже він усе втратить!

Він зайшов у дім, щоб подзвонити. Але, уже взявши до рук те
лефонну книгу, збагнув, що не знає імені того, з ким хотів би перего
ворити. Те саме було й у інших районах, де йому доводилось жити: єв
ропейців завжди легко розрізнити по іменах, а от маорі для вас — про
сто маорі, усі на одне ім’я. До того ж вони, напевно, не мають теле
фонів. Якщо маорі захочеться з кимось погомоніти, він не дзвонить, а 
просто йде до тієї людини і.втрачає на це півдня.

— Еді, ти не знаєш, як звати тих маорі, що живуть у видолинку?
— Я думала, що то твої друзі,— гукнула вона з кухні.— Я ніко

ли не можу втримати у голові жодного імені маорі.
Навіщо ж так? Невже вона не могла просто сказати: «Ні, не знаю», 

— та й по всьому? Але ж ні, вона висловилася так, ніби найняти яки
хось там людей на дві години роботи — це завести з ними найтіснішу 
дружбу. Він сів на веранді і, взявши дерев’яну скіпку, заходився зі- 
шкрябувати грязюку зі своїх чобіт. Що ж він робитиме, як вони не 
прийдуть? Його батько вийшов би на луку і своїми руками зробив би 
усю роботу, навіть якби довелося працювати всю ніч. Повантажив би 
сіно, склав у стодолу та ще й позагрібав би.

Добрий старий татусь. Клайд давно уже не згадував про нього. 
Скільки ж то років минуло, як він помер,— десять чи всі одинадцять? 
Чи це сталося того року, коли Мерфі1 переміг Патріка, чи тоді, коли 
відбувся поєдинок Мерфі із Джонсом, що закінчився у залі суду? У 
всякому разі, з кожним роком це віддалялося у минуле. Для батька 
фермерство було не лише джерелом існування — це було його справж
нім покликанням, і він керував своїм господарством не менш успішно, 
ніж фабрикант своїм підприємством чи галантерейник ,— своєю крам
ницею. Він умів, тільки глянувши на поле, одразу ж визначити, скіль
ки тут є корму і на скільки його вистачить для отари овець чи гурту 
корів або телят. Це просто чудово, коли фермер володіє таким умін
ням. Він і в травах розбирався і завжди замовляв те насіння, яке йо
му треба, а не те, яке пропонувала фондова біржа. Він пам’ятав усі 
ціни і міг, піднявши вівцю і помацавши її, сказати, скільки коштує по 
теперішніх цінах цей сорт вовни. Під час депресії батько протягом 
трьох років складав у сараї настрижену вовну, щоб не продавати її за 
безцінь, і, звичайно ж, коли ринок ожив, він продав увесь свій запас 
і добре набив гамана. Увесь той період вони жили з продажу моло
ка та городини, і, коли надійшов час вигідно збути вовну, це дало їм 
чистий прибуток. Ви тільки правильно складіть вовну, і вона зберіга
тиметься хоч і сто років. Мабуть, краще було б йому зайнятися розве
денням овець, ніж оцим молочарством. Це дворазове на день доїння — 
справжнє ярмо. Батько розпрощався із сільським господарством, ма
ючи уже три ферми, на двох із яких були управителі, і став співвлас
ником фірми по перевезенню вантажів та прокату машин, що добре 
нажилася на будівництві доріг у повоєнний час.

Атож, батько був добрий фермер і добрий бізнесмен. Клайд шкоду

1 Бос Мерфі — новозеландський чемпіон з боксу. Переміг своїх суперників — 
Віка Патріка (Австралія) та Віллі Джонса (США).
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вав, що так погано його пам’ятає. Але ж стільки років, поки Клайд на
вчався у школі, батько був для нього тільки запахом диму у ванній 
чи купами цигаркового попелу на підлозі, залишеною у раковині 
брудною тарілкою або чашкою, кинутою жужмом на ліжко піжамою. 
Хлопець зовсім не бачив батька. Той, здавалося, ніколи не був у яко
мусь точно визначеному місці. Коли хто заходив до нього, то завжди 
чув: «Він щойно вийшов». Або: «Він повернеться через такий-то час; 
він на фермі; він десь у справах; він на аукціоні; він поїхав обговори
ти з кимось якесь питання; він перепродує щось по ціні, вищій, ніж та, 
яку заплатив; він скуповує щось по ціні, нижчій за ринкову, — тіль
ки по доброті, щоб допомогти такому-то, який має потребу в готівці. 
Атож, тільки по доброті».

Однак, незважаючи на все це, він був упертий, мов норовистий 
кінь: коли Клайд, повернувшися з армії інвалідом, попрохав у батька 
трохи грошей, щоб завести своє господарство, той сказав — і цю фра
зу Клайд потім чув з різними відтінками тисячі разів — «Сину, почи
най з того, з чого починав я і з чого починає наш брат фермер — з ні
чого». Так і сказав. Декілька років Клайдові довелось промарудитися 
без діла, аж поки він одужав, і шкода, що він не здогадався попро
сити позичку раніше, десь за рік до кінця війни,— тоді він зміг би 
придбати набагато кращу ділянку, ніж ті, які траплялися йому зго
дом.

Атож, старий працював би й опівночі і своїми руками перекидав 
би оті паки — і на біса йому ще хтось здався. Ну, гаразд, він, Клайд, 
ще трохи почекає й подивиться, що з цього буде. Але, хай йому чорт, 
сонце на вечірньому прузі таке червоне, що явно кладеться на дощ. 
Ну що ж, це буде йому наука.

Коли Клайд повернувся з сараю в дім, Едіт навіть не подивилась 
на нього — не тому, що вона його не любила, а тому, що знала: чоло
вік такий самий, як і завжди, з тими ж розмовами, з тими ж думками. 
Вона дивилася на нього й слухала його тільки тоді, коли інстинкт під
казував їй, що відверта байдужість призведе до сварки. Зрештою, на 
що тут власне дивитися? Оце ходіння туди-сюди по кімнаті, оці мо
нотонні розмови, які вона слухає вже дванадцять років, відколи ви
йшла заміж,— як воно їй усе остогидло! А тут ще сінокіс із цими мао- 
рі. Вона намагалася угадати, що він утне, аби скласти провину на неї, 
коли ця його витівка зазнає невдачі. Вона навмисне сказала оті сло
ва: «Я думала, що то твої друзі»,— готувалась до майбутньої оборо
ни від його можливих звинувачень.

Клайд знову вийшов на подвір’я, і Едіт лишилася сама, біля тре
тьої сковорідки млинців, чекаючи, коли вони спечуться. Чекаючи. Во
на, здавалося, завжди на щось чекала — на що? Про що думала? 
Іноді вона згадувала якісь випадки в своєму житті, коли знаходила 
про що думати, і знову поверталася до тих давніх думок. Якось, коли 
Едіт була ще дівчинкою, і вони жили на фермі біля Яструбиної зато
ки, її батько прокладав бетоновану доріжку, а вона крутила ручку бе
тономішалки. Робота була легка, однак треба було крутити й крутити 
і, поки вона стояла на сонці й крутила ту ручку, у голові її роїлося без
ліч думок. Ось і тепер, через тридцять років, вона не раз поверталась 
подумки до тих годин, коли стояла на осонні поруч із батьком і пе
ред її зором миготіли всякі картини, що відтоді так і закарбувалися в
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її пам’яті: хлопчаки і гра в теніс, телячий клуб1, плавання в морі, ка
тання вечорами на поні по прохолодних луках під схожим на скибку ли
мона місяцем, кумкання жаб, хитрощі, до яких треба було вдаватися, 
щоб знищити на руках та обличчі пухирі від комариних укусів і хо
дити на танці у сукні без рукавів. Вона дивувалася тоді, з чого це 
кладуть свої гнізда пташки, уявляла, як бризкає зі сковорідки гаря
чий розтоплений жир, думала, як примусити свого брата, щоб він доїв 
тих корів, яких по справедливості мав видоїти холодними сірими 
ранками, коли все живе ще спить, і вона, здригаючись від холоду, си
діла в хліві на стільчику, ледве стримуючи бажання опустити руки у 
відро й погріти їх у теплому молоці, що цівками бризкало з пружних 
коров’ячих дійок. Вона впиралася у відро колінами і спрямовувала 
цівки молока на той же бік, потім притуляла туди й друге коліно, але 
зігрітися не могла. А ще думала Едіт про багатосерійні радіопередачі, 
про змагання з боротьби, яке бачила в Окленді, про кіно, що йтиме на
ступного тижня, і чи побачить вона там Верна Томаса і чи всміхнеться 
він їй? Думала про танці і про те, як навчитися грати на акордеоні— 
багато дівчат тоді вчилося! — і яку замовити по радіо пісню, і на що 
заощаджувати гроші у першу чергу: на годинника, сукню чи брошку? 
Поки вона отак стояла, заглибившись у свої думки і повільно крутячи 
ручку бетономішалки, її погляд упав на згорблену батькову спину, де 
крізь сорочку хакі попроступали темні плями поту. Голова Едіт схили
лася набік, рот розкрився і язик трохи висунувся між зубів, а рука 
механічно крутила й крутила ручку бетономішалки так, ніби вона ста
ла часткою її самої. Аж раптом батько підніс до самих її очей руку і 
клацнув пальцями. Едіт рвучко підвела голову і здригнулася, а він 
усміхнувся й почав наспівувати: «Коли вітрильник мрій моїх повер
неться додому...» Вона думала тоді, як щебечуть улітку пташки, як 
хлюпочуть річкові хвилі, думала про дерево, яке росло біля їхнього бу
динку і в якого одна гілляка рипіла, немов іржава завіса, думала, як 
приємно торкатися до шматочка замші, що нею вона витирала вітро
ве скло в батьковому автомобілі. Мріяла про подорож до Сполучених 
Штатів, про вулиці, осяяні неоновими рекламами, про зірок кіноекрана 
та інших знаменитостей у вечірньому вбранні, про жінок у діамантах. 
Уявляла, як вона вінчається у церкві, вся в білому з блакитним від
тінком, наче сторінки в її молитовнику; у церкві юрмляться її шкіль
ні друзі, а поруч неї стоїть прегарний наречений в елегантному вій
ськовому мундирі, в сірій краватці і з червоною гвоздикою у петельці, 
— у нього не було обличчя, вона навмисне обминула своєю уявою йо
го обличчя, однак він був вищий за неї і мав гарні зуби, а також 
був власником автомобіля. Потім вона пригадала, як ходила з бать
ком у порт подивитись на корабель, як бентежило її по-чоловічому різ
ке цокання її підборів по металевих сходинках трапу і як, наприкінці, 
вона сіла на маленький, завбільшки з шилінг, шматочок смоли і зіп
сувала собі сукню. Вона згадувала вбрання, яке бачила у вітринах 
крамниць: сукню з комірцем із якоїсь блискучої коричневої, схожої 
на шкіру, тканини, сережки та намиста і марказитову брошку, яка на 
перший погляд нічим не відрізнялася від вуглини, та коли її повернути 
до світла, то оживала і спалахувала, мов гроно діамантів.

1 Телячі клуби — дитячо-юнацькі клуби у сільських районах Нової Зеландії, чле
нам яких прищеплюють любов до тварин. Власникові кращого теляти присуджують спе
ціальний приз на спеціальному конкурсі-огляді.
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У ті дні, коли думалося, що перший-ліпший хлопець тільки й мріє 
одружитися з нею, коли мандрівка до незвіданих земель не здавалася 
чимось неможливим, гра уяви завжди була для неї приємнішою, ніж 
дійсність. Тому не дивно, що Едіт так часто поверталась подумки до 
своїх дівочих мрій: можливо, вони були наївні, але які ж гарні порів
няно з роздумами, що їх навівало їй теперішнє життя! Про що їй ду
мати тепер, коли вона натирає підлогу, або начищає срібло, або миє 
вікно, або розвішує білизну, або застеляє ліжко, або миє посуд, або.., 
або... або...? І як їй зберегти фігуру? Ну нехай би вже вона гладшала 
десь-інде, а то в ногах. Який жах — оці слонячі ноги, що у панчохах — 
господи, якого розміру? — скидалися на товстелезні ковбаси, а над 
черевиками, що туго здавлювали ступні, здавалось, нависають веле
тенські пухирі. Як вона стомилася від цього сільського життя — ще 
коли росла на фермі. І треба ж було їй вийти заміж за фермера! Уже 
на другому році їхнього подружнього життя вона подумала, чи не 
покохати їй якогось чоловіка і приймати його в себе вдома, коли 
Клайд буває відсутній? Але ж усі вони самовдоволені, бундючні й 
нудні, як і Клайд,— кожен по-своєму. Проте Клайд усе ж таки зда
вався їй трохи кращим за інших, і ті приємні відчуття, які Едіт спіз
навала у темряві, можливо, й не були б такими чудовими з кимось із 
тих, хто не голиться щовечора, як це робить Клайд, ходить з необріза- 
ними нігтями, має негарні зуби, а з голови лупа сиплеться.

її найзаповітнішою мрією, в якій вона знаходила для себе розра
ду, була мрія про дитячу кімнатку, що її вона обладнає для своєї спо
діваної дитини. Вона збирала овечі шкурки, розрізала їх на симетрич
ні клапті і фарбувала їх у червоне, зелене, жовте й блакитне. Потім 
стелила їх на підлогу — які ж вони приємні на дотик і як чудово пах
нуть...

Марта Нельсон поставила на стіл миску з щойно спеченим хлібом 
і бляшанку із свіжою патокою.

— Накидайтеся! — скомандувала вона.
Чоловіки стали розламувати гарячі темні коржі і намазувати їх 

маслом.
— А дай-но мені селянського нектару!
— Еге, та у нас відплив! Відплив! — глянувши на свою склянку, 

вигукнув Сіппі.
Пурей дістав із кошика пляшку, струснув її, щоб пиво спінилось, 

і різко черкнув нею об краєчок столу. Корок вилетів, гучно ляснувши, 
і вдарився об стелю.

— Полетів аж до Марса!
— Цей корок, мабуть, не маорі, а росіянин!
До хати збіглися діти і стали гратися в піжмурки, галасливо бігаю

чи з кімнати в кімнату, та ховаючись за постягуваними з ліжок ков
драми.

— Ану цитьте мені! Щоб я вас більше не чув! — гарикнув Тіва 
кілька разів підряд, і в хаті ураз запанувала тиша.

— Ти б нагодувала тих шибеників, Роймато,— сказав Тіва.
Роймата наклала на тацю принесені гостями солодощі: шматочки

шоколадного торту, безе, бісквіти,— і рушила до дверей великої спаль
ні. Краєчок таці вона поклала собі на груди і, звільнивши одну руку,
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відхилила двері до спальні. До неї потяглися рученята, у кімнаті залу
нали радісні вигуки.

— Ану назад! Назад! — крикнула Роймата і, поставивши ташо на 
підлогу, проштовхнула її ногою в кімнату й з грюкотом зачинила двері.

— Ну, тепер нехай собі наїдаються,— сказала вона, повернувшись 
назад.

— Дай їм ще солодких напоїв, а то за хвилину знов будуть тут.
Марта Нельсон відкоркувала кілька пляшок, а Роймата наклала ще

одну тацю солодощів і все це просунули крізь двері.
— Це для тих, кому не вистачило. Ти, Петсі, дивися, щоб усім ді

сталося порівну, і скажеш мені, коли щось буде не так.
Галас, який був знявся знову, притих.
— Це їх трохи вгамує,— сказав Тіва.
— Тепер нам тільки доведеться почекати, поки вони понаїдаються, 

нагаласуються й наборюкаються, виб’ються із сил, і тоді лише повкри
вати їх там, де вони позасинають,— мовив Гонг-Гонг, наповнюючі* собі 
склянку. Він потер груди. Болить. Невже він так натрудив їх сьогодні?

— От був би телевізор, тоді б вони сиділи тихо,— сказала Ані.— 
Мій двоюрідний брат, що живе у місті, купив собі телевізора, і тепер 
коли вони вмикають його увечері, то ці шибеники одразу притихають.

— Еге ж, поки там не покажуть чогось такого, що й тобі подиви
тись охота,— сказала Рубі.

— Я чув, ти купуєш телевізор, Гонг-Гонг,— озвався Пурей.
Гонг-Гонг ствердно кивнув головою. Він уже сплатив перший внесок

за телевізор, але не знав, де взяти гроші для наступних. Можливо, щось 
підвернеться, як це завжди буває.

— Ти, мабуть, трактором загрібаєш гроші, хлопче.
— У мене немає грошей,— здвигнув плечима Гонг-Гонг.
— Як же ти придбаєш тоді телевізор?
— А чом би й не повтішатися, поки пакеха прийде й забере його 

назад.
Пурей пильно поглянув на Марту. Мабуть, оце можна й спитати.
— А куди це подівся Ту, Марто? Я щось не бачив сьогодні твого 

чоловіка.
Вона рвучко підвела голову.
— Гей ахаї1 — І приклала собі до уст порожню склянку, показую

чи, ніби п є. — Те саме, що й завжди.
Тіва випив ще одну склянку і відчув, що пиво його кудись жене: 

досі воно лише заміняло в його тілі той піт, що вилився з нього сьо
годні на луці. Треба більше солі. Він наклав собі ще одну тарілку пуги1 2 
та водяного кресу і посипав усе це сіллю, аж поки страва зробилася 
зверху біла, мов крем на торті.

— Ви, мабуть, ще не наїлися, хлопці? — гукнула Ерена від печі.
— Я вже наївся по саму зав’язку,— сказав Гонг-Гонг. — Жодної 

крихти більше не з’їм.
— А хочеш, побиймося об заклад?
І, зливши з казанка гарячу воду, Ерена поставила на стіл миску 

жовтої, як масло, вареної кукурудзи. Запашна пара огорнула кімнату.
— Ти виграла свій заклад,— мовив Гонг-Гонг. Ножем він намазав 

качан маслом, посолив його і підніс до рота. — Цікаво, а як пакеха

1 Та ну його! (Маорі)
2 Осоту (маорі).
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їдять оце? — спитав він, наминаючи кукурудзу.— Адже вони ніколи ні
чого не підносять до рота руками.

— Може, вони настромлюють качан на виделку, видовбують зерня
та. а тоді їдять їх ложкою,— висловив припущення Тіва. Звісно, це 
спосіб досить безглуздий, однак Тіва, не знав, як пакеха насправді 
їдять варену кукурудзу. У пакеха особливе ставлення до їжі. Вони з 
радістю обходилися б без неї, але, оскільки це неможливо, вони намага
ються витрачати якомога менше часу на її приготування. Смакувати 
їжу, втішатися нею — це для них витребеньки, що їх можна дозволити 
собі лише за якихось виняткових обставин. Так вважають усі пакеха — 
окрім дуже багатих.

Він пригадав, як п’ятнадцяти- чи шістнадцятирічним хлопцем пра
цював на лісорозробках і ставав у довгу чергу біля кухні. Не вміючи 
прочитати, що написано в меню, він завжди просив м’ясо.

Інші страви мінялися, але м’ясо було там щодня — гаряче або 
холодне. Куховарили на тій кухні уже літня жінка-пакеха та дві її до
рослі дочки. Якось одна з тих дівчат кинула йому на тарілку шматок 
жилавої яловичини і хлюпнула туди картопляного пюре, його аж за
нудило, і він спитав:

— А чи нема у вас квашеного огірка?
— Мамо! — навіть не глянувши на нього, гукнула дівчина. — 

Хлопець ось питає, чи нема у нас квашеного огірка!
— Квашеного огірка?! — пролунав деренчливий, мов скрегіт пил

ки. яка наскочила на забитий у колоду цвях, голос. — Спитай у того 
йолопа, чи не думає він, бува, що сьогодні різдво?

Але згодом він утішився, побачивши, як такого ж облизня спіймав 
і пакеха — цього разу від дівчини-маорійки. У тій лісовій кухні стра
ви були такі несмачні, що він зі своїм товаришем-пакедса на ім’я Білл 
Хеммонд по суботах ходили у ресторан до міста і замовляли собі все 
найкраще, що було в меню, його найулюбленішими стравами було м’яс
не асорті, свинячі котлети, сосиски, бекон і смажена баранина. Але в 
ресторані, до якого вони зайшли того дня, не було чого вибирати — 
цей заклад явно був на шляху до банкрутства. Офіціантка — дів- 
чина-маорійка років шістнадцяти — підійшла до їхнього столика і, 
трохи пожартувавши, сказала:

— Можу запропонувати вам ягнячий язик із салатом, овечий язик, 
волячий язик із салатом...

— Пробачте, але мені не хочеться їсти нічого такого, що вивалю
ється з рота в тварини... — урвав її Білл Хеммонд.

Дівчина ж усміхнулася і сказала:
— Якщо ви зачекаєте хвильку, я зараз вам знесу двійко яєць...
Хоча жінки часто сміялися і пили, вони пильно стежили за свої

ми обов’язками: забирали зі столу тарілки, тільки-но чоловіки спорож
няли їх, мили і ставили на полицю посуд, згортали недоїдки в кошик, 
що стояв біля дверей, щоб уранці віддати їх свиням.

— Ти не дивився сьогодні на моє дитя, Тіво? — спитала Рубі.
— А таки не дивився. Мій хрещеник, мабуть, дивується, що це 

зі мною сталося.
Він підвівся й відсунув назад свого стільця. У нього закрутило в 

нозі — невже буде дощ? Рубі взяла його за руку й підвела до дитячо
го ліжечка, що стояло в кутку, біля мисника.
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— Просто не знаю, як він заснув серед цього галасу, — мило ус
міхнувшись, сказала вона.

Маля було потворне, як і всі немовлята в такому віці, і нічим не 
відрізнялося від інших, хіба що тільки довгими нігтями, якими воно 
подряпало собі личко.

— Ти краще пообрізай йому нігті, а то ще очі собі видряпає, — 
сказав Тіва.

— Такому маленькому не можна обрізати нігті. Це принесе йому 
нещастя.

— Ти вже вирішила, як назвати його?
— Ні, думаю: або Кен, або Девід.
Рубі була сестра Пурея. Деякий час вона жила в Окленді, де, 

працюючи покоївкою, завела близькі стосунки з одним пакеха й оце 
приїхала додому, щоб народити дитину. Гарний малюк, хоча інколи й 
забагато тангі-тангі \  Незаконнонароджений. Чи є в пакеха, думав 
Тіва, якийсь безглуздіший вислів, ніж цей? Незаконнонароджена ди
тина. Та хіба буває, скажімо, незаконнонароджене дерево, незаконно- 
народжене пташеня, незаконнонароджена квітка?

Це все тому, вважав Тіва, що пакеха надто захоплюються всіля
кими там формальностями. Усе має бути тільки так, як заведено, і як
що дитину народжено без дотримання загальноприйнятих церемоній, 
то її називають незаконнонародженою, у офсайді, як кажуть футболіс
ти. Цим пакеха хочуть показати, що така дитина відрізняється від ін
ших. Як відрізняється? І це заносять до реєстраційних книг, і люди 
шепочуться — мовляв, який сором! — а тим часом тисячі жінок-паке- 
ха до болю жадають мати дитину, від цього навіть потрапляють до 
божевільні — з додержанням формальностей, звичайно ж. Головне — 
не переступити закону. Панічний страх вийти за межі законів пакеха 
і народити позашлюбне дитя, якщо інакше не випадає — ось це й 
приводить їх прямо до дверей божевільні. Але такий клопіт знають 
тільки пакеха, бо для жінки-маорі неістотно, законно чи не законно 
зробить вона те, що вирішила зробити.

Треба радіти, коли народжується дитина, а для багатьох пакеха 
це стає причиною сімейних скандалів, бійок і горя. І ці люди, чуду- 
вався Тіва, ще намагаються учити нас своїх законів: ви мусите, мовляв, 
робити так, як ми робимо.

І ще вони хвилюються, що в світі народжується забагато дітей. А 
може, на землі забагато й квітів? Зануряться у папери і знай торочать: 
контроль за народжуваністю! Тайхоа, тайхоа1 2. Пакеха хочуть тішити
ся життям без дітей. Маорі хочуть тішитися життям і мати дітей. Бо 
діти — це також втіха. Чи знають про це пакеха? Атож, діти — це 
втіха! І все ж таки пакеха хочуть, щоб у світі народжувалося менше 
дітей. Менше чужих дітей, звичайно ж. Якби це стосувалося тільки 
пакеха, то Тіва, може, й не мав би нічого проти. Але менше маорі — 
ні! Хай живуть маорі!

— Хай живуть маорі! — вигукнув він.
— Кіа ора3у Тіво! Хай живуть маорі! — проревів Гонг-Гонг і під

няв свою склянку вгору.
— Тс-с-с! Ви розбудите мені дитину, — засичала на них Рубі.

1 Плаче (маорі).
2 Увесь час, безперервно (маорі).
8 Щасти тобі (маорі).
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Зі спальні долинув бренькіт укелеле1 та дзенькіт порожніх пля
шок, по яких вистукували чимось дерев’яним.

— Що ви там, діти, робите?
— Ми проводимо конкурс талантів! — почувся голос Рейбена, і 

за мить його м’який тенорок уже виводив якусь популярну пісеньку.
— А ви знаєте, Рейбен таки вміє співати! — сказала Ані. — У 

нього дуже гарний голос. Він повинен із ним щось зробити.
— А він і робить, жінко, — озвався Тіва. — Він співає.
— А куди він збирається піти, коли закінчить школу? — спитав 

Сіппі.
— Ти міркуєш, як шкільний учитель.
— Тепер усі так говор іть: треба кудись іти вчитися, а інакше ти 

нікому не потрібний.
— Хай сам вирішує.
Тіва з недовір’ям ставився до навчання окремим професіям: ремес

лу електрика, водопровідника, тесляра. Пакеха розділили всю робо
ту на дрібні часточки, і вам треба добре опанувати якусь одну про
фесію, інакше для вас не знайдеться місця. Він гадав, що за давніх ча
сів людина була кращою. Погляньте ось на нас — на Сіппі, на Гонг- 
Гонга, на ГІурея, на мене: ми і рибалки, і садоводи, і пастухи, і мис
ливці, і механіки, і птахівники, і електрики, і городники, і теслярі, і ве
теринари, і лісоруби, і водопровідники, і різники, і бджолярі, і свинарі, 
і водії, і стригалі овець; ми вирощуємо корів, розуміємося на землі, 
на травах, на погоді, ми вміємо співати, танцювати, ми ростимо дітей 
і читаємо книжки, розмовляємо про політику і молимося богові — ми 
ніколи не вчилися на щось, але завжди були в змозі годувати свої сім’ї 
і втішатися життям.

Життя без перспективи — так дехто називає це, та ще й презир
ливо посміхається. Мовляв, так жити — відсталість і неуцтво. Але ж 
таке життя відповідало нашим звичаям і було до душі нашим людям, 
аж доки пакеха подрібнили всю роботу на часточки і розподілили їх 
між окремими людьми. Раніше працювати було куди приємніше: ви ба
чили весь процес роботи від початку до кінця; ви планували 
свою роботу, міркували над нею, здійснювали її, і як радісно було 
бачити плоди своєї праці! Вам не доводилося зазнавати принижень, 
працюючи з чиєїсь ласки і в межах, установлених кимось іншим.

Вони кажуть нам: здобувайте освіту, маорі. Вони так наполегливо 
домагаються цього, ніби ми й справді нічого не знаємо. А через деякий 
час наші діти починають вважати, ніби вони знають більше від нас і 
засвоюють від пакеха думку, що вони кращі за нас. Тіва підозрював, 
що винна в цьому не так освіта, як самі учителі-яа/селса та їхні школи. 
Треба тільки трохи пожити і уважно дивитись на світ, і саме життя 
навчить вас усього, чого вам треба. Отож, коли пакеха каже: «Здо
бувайте освіту, маорі», — то він приховує свої справжні наміри. Він 
має на увазі, що ви повинні засвоїти ті знання, які принесуть користь 
йому.

Найважче було для Тіви збагнути, чому це пакеха докладають усіх 
зусиль, аби прищепити маорі думку, що єдиною умовою прогресу є 
матеріальне забезпечення, — адже навіть у їхній біблії це засуджу
ється. І в той же час вони роблять усе можливе, щоб позбавити маорі 
єдиного, що може дати йому багатство, — його землі. Пакеха кажуть,

' Гаванський струнний музичний інструмент.
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що збагачення дає незалежність. Незалежність від кого? Якщо Тіва й 
прагнув бути незалежним, то лише від звичаїв пакеха. Він завжди жив 
серед своїх людей і не розумів, як це можна впускати сусідів до себе 
в дім тільки тоді, коли у вас скоїлося якесь нещастя.

Дивні вони люди, суперечливі: проповідують високі ідеали, а чи
нять несправедливо. Вони не знають ароха

— Цікаво, як там той Клайд Вестпорт порається біля свого сіна, 
— озвався Пурей.

— Він, мабуть, вантажить паки у свій розкішний автомобіль, — 
сказав Тіва. — У свій розкішний скрізь-пролізь.

Сама лише згадка про цього пакеха тепер викликала роздрату
вання: стоїть, розставивши ноги, неначе землю загнуздав. Уявляє со
бі, ніби досить йому побряжчати дрібняками, і хтось продасть йому 
свій час, призначений для життя. Час, коли людина сидить у теплі, 
їсть, п’є і сміється з друзями. Ні, цей час відведено їм для життя, і 
ні за які скарби світу вони його не продадуть.

Ось цю хату вони називають житлом — і вона справді відповідає 
своєму призначенню. Як і та оселя, в якій Тіва виростав змалечку, 
зведена навколо великої відкритої печі з залізним комином і брусками 
на каменях, де готують їжу. У тій великій хаті, під стінами стояли 
ліжка, а посередині — важкий широкий стіл. Тут співали пісень, пили 
пиво, знімали з вогню огорнуті парою казани і ставили просто на стіл. 
У кімнаті пахло потом і димом, гумовими чобітьми, відхожими газа
ми та їжею: смородом їжі перетравленої і пахощами щойно зготовле
ної. Хоч які вони були бідні, але великий чорний казан ніколи не бу
вав порожній, навіть якщо в ньому варилася тільки кисла серцевина 
капустяної пальми, яку їдять з дрібною каравакою 2. Завжди вистача
ло й борошна, щоб зварити горщик галушок або напекти коржів така- 
кау на жаринах, які тліли в печі. Так велося ще з часів, коли він був 
дитиною, і хоча й змінилося деяке причандалля — нова піч, різ
номанітний посуд, електричний чайник, — усе лишилося таким, як і 
раніше. Тіва вірив, що таким воно лишатиметься й надалі. Головне — 
саме життя, а не оце начиння, що полегшує домашню роботу й нібито 
прикрашає житло.

І оце немовля в ліжечку. Вони називають його незаконним, бо во
но не таке, як інші. То, виходить і ми, маорі, незаконні, адже й ми 
не такі, як пакеха. Ні, він, Тіва, ніколи не. погодиться, що найзаповіт- 
ніша мета для кожного темношкірого — це стати хоч трохи білішим. 
Тіві захотілося, щоб Клайд Гестінгс прийшов оце зараз до них і почав 
нарікати, що вони підвели його з тією роботою. Він став би озиратися 
навколо й витріщатись, аж рота роззявив би, а Тіва б сказав: «Так, я 
розумію ваше здивування, так, у мене інший колір шкіри, так, у мене 
інший вигляд, у мене інші манери, я по-іншому розмовляю, по-іншому 
почуваю і по-іншому думаю. І хата в мене не така, як у вас, — вона 
просякла канга-пірау3 та підгорілим жиром, і ви згадуєте свій затиш
ний, такий звичний для пакеха будинок із його запахом квітів, конди
ціонерів та дезодорів. Тут усе інакше! Ви бачите купу риб’ячих голів, 
що витріщають на вас очі із зливальниці. І ви, вжахнувшись, кажете: 1 2 3

1 Любові (маорі).
2 Маленька річкова риба.
3 Національна страва маорі: качани кукурудзи кладуть у мішок, яким опускають 

на кілька місяців у річку. Коли зерно набуває характерного гнилуватого запаху, його 
дістають із води і вживають у їжу зі сметаною.
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маорі — це маорі! І я теж кажу: так, ми маорії І нічого тут не вді
єш — ми таки справді маорі! Як собі знаєте, а я не збираюсь запро
ваджувати ваші порядки у себе вдома, де я можу й хочу почувати се
бе маорі. Мені доводиться дотримуватись ваших звичаїв, коли я в міс
ті чи на роботі, коли я сплачую податки, заходжу до крамниці або їду 
в автобусі, — але ви не можете запровадити свої звичаї у мене вдома, 
якщо я не дам на це згоди і не захочу цього! Це маорійський дім, де 
живуть маорі, і нам подобається бути маорі, ми виховуємо своїх дітей 
як маорі, а не як жалюгідних підголосків пакеха. Світ пакеха закінчу
ється під дверима моєї хати. Не забувайте про це!»

Атож, їм доведеться зрозуміти, запам’ятати і поважати це.

Клайд Гестінгс сидів у вітальні і з похмурим виглядом палив ци
гарку. Він озирнувся довкола: нові меблі, що стояли в кімнаті, милува
ли око, але наскільки вони здавалися б гарнішими, якби за них було 
заплачено.

Рівно о п’ятій під’їхав грузовик.
— Пробачте, але люди не прийшли,— сказав Клайд, ставши на під

ніжку автомашини.
— То чому ж ви не зателефонували мені до Адамсів? — сердито 

глипнув на нього шофер.— Я покинув там на луці близько п’ятдесяти 
пак, щоб устигнути до вас. Я б оце вже закінчив роботу.

— Пробачте,— повторив Клайд,— але я все ще не знаю напевне, 
коли вони прийдуть сюди.

— їм не завадило б трохи очуняти від своєї віковічної сплячки,— 
сказав шофер.— Певно, знову моква буде — бачите, яке небо? Який 
вітер!

Він увімкнув мотор і дав задній хід, а тоді відпустив муфту 
зчеплення. Машина покотилася вниз по схилу, а шофер гукнув:

— Подзвоніть до Адамсів, якщо будете готові за півгодини! А як 
ні, то звертайтеся у гараж, щоб вам надіслали іншу машину, бо мені 
вже час поїхати додому випити чаю. А потім — у мене інша робота.

— Гаразд.
Грузовик уже від’їхав від будинку на чималу відстань, коли Клай- 

дові спало на думку, що треба було спитати водія, як звати тих маорі, 
що живуть у видолинку. Чи, може, подзвонити до Адамсів і запитати в 
них? Ні, вони, мабуть, зараз працюють на луці до сьомого поту, намага
ючись упоратися, поки не пішов дощ. А коли й удома, то подумають: що 
це за дивак, котрий не знає, як звати його найближчих сусідів?

— Що ти хочеш до чаю? — гукнула з кухні Едіт. Грубість її тону 
тільки посилила роздратування Клайда. Чому б їй не сказати: «Що то
бі хотілося б до чаю?»

— Нічого. Дякую. Я не голодний.
— Як знаєш.
Він запалив цигарку. Був час, коли Клайд відповів би: «Атож, 

знаю це без тебе, і знаю чудово». Але це було давно. Ще в перші роки 
подружнього життя він свідомо привчив себе не давати волі своєму 
роздратуванню і не казати нічого такого, що могло б роздратувати 
Едіт, бо в таких випадках вона ніколи не давала йому попуску.

Вони були одружені уже дванадцять років, і на різних етапах їх
нього спільного життя він говорив про неї по-різному. Спочатку казав, 
що закоханий у неї, потім — що любить її (і він справді трохи любив
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II), пізніше — що вона непогана, ще пізніше — що вона, здається, непо
гана, а тепер — що ж він сказав би про неї тепер? Дванадцять років 
тому вона могла б обрати для себе двадцять різних шляхів. Але обрала 
його шлях, щоб іти разом з ним. І тепер перед нею не було ніякого 
іншого шляху. Вона не мала ні сили волі, ні честолюбства, ні почуття 
незалежності. Тепер вона належала йому так само, як належить людині 
її сорочка,— ця бездітна дружина фермера, що примирилася з грязю
кою, з калюжами, з рецептами по телефону, з оптовими цінами та кін
ними перегонами. Клайд бачив, як вона день у день надягає одне й 
те саме вбрання: сукню з тугим корсетом і широкою у складку спідни
цею, а зверху фартух — для кухні, чорний капелюшок і брошку, коли 
виходила на вулицю — охайність, що стала звичкою і не давала ніякої 
радості,— і йому дуже хотілося, щоб бодай якесь нещастя розбило на 
друзки оце одноманітне існування, примусило їх обох по-новому погля
нути на світ і на самих себе. Що вона має в своєму житті, крім нього? 
Нічого, він знав це, і все ж таке ставлення до нього перетворювало йо
го на якийсь предмет, ніби кілок, на який вона могла вішати свої обо
в’язки. Та й вона для нього теж була якоюсь бездушною річчю. Це бу
ло прямим наслідком усамітненого сільського життя, яке вони обрали. 
Він заповнював змістом її життя й думки, але чи заповнював він їх 
так, як треба? І чому вона ніколи не пробувала зробити хоча б що-не- 
будь по-своєму? І все ж таки він і тепер піклувався про неї — адже 
треба комусь робити це, казав він собі.

йому хотілося, щоб вона якось пробудила в собі свою жіночність, 
і щоб він відчув, що в домі є жінка, наділена усіма тими жіночими ри
сами, які збуджують чоловіка і які Едіт, здавалося, втратила давно- 
давно. А може, все це в ній спить, і вона тільки й чекає, коли він її 
розбудить?

Але весь їхній заведений порядок життя не давав йому зробити 
цього. Глянути хоча б на цю кімнату: вона охайна й бездоганно чиста, 
якою й має бути вітальня в домі, але він терпіти її не міг. Вітальня бу
ла витримана в традиційному стилі, серед якого він ріс, відколи себе 
пам’ятав. Здавалося, цією кімнатою — найпросторішою в будинку — 
мають користуватися найбільше, але насправді було навпаки. Виділяю
чи стільки площі під це святилище, під цей своєрідний музей, вони 
примудрялися робити свої малі будиночки ще тіснішими. Посередині 
овального лакованого столу лежала вишита тамбуром серветка, а на 
ній ваза з живими квітами. У шафці із заскленими дверцятами був 
складений увесь той різноманітний мотлох, що його люди звичайно 
використовують як подарунки для всяких випадків: порцелянові фігурки 
тварин; мініатюрні пляшечки з лікером; попільнички з кольоровими 
краєвидами Роторуа та Вайкаремоана; декоративні тарілки, на яких ні
коли за їхнє довге життя не виблискувала підлива; різноманітні вази, 
занадто малі й нестійкі, щоб у них можна було поставити квіти; якісь 
чудернацькі речі, що їх єдиною перевагою, як він це міг пригадати, бу
ло те, що вони «розмальовані вручну»; дерев’яні різьблені таці; килим
ки з волокон пальми рафія: срібний посуд. На камінній полиці були 
розставлені всякі дрібнички, що не потрапили до шафки, а також фо
тографії: батько й мати у день їхнього весілля; тітонька Мейбл, кузен 
Фло і дядько Тед; батько у своєму футбольному костюмі; мати в крис
латому капелюшку, верхи на коні; святково вбрані і ретельно умиті ді
ти, що збентежено посміхаються. Поруч з вилинялими від сонця штора
ми висіли картини: «Володар долини» та «Гідність і зухвальство» Едві-
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на Леидсіра, морський пейзаж, японське віяло та целулоїдна лялька 
в рожевій сукенці — пам’ятка з якоїсь давньої сільської виставки.

Такою була вітальня його дитинства. І ця майже не відрізнялась 
від тієї, тільки картини були інші. А чи хоч раз він подивився, що там 
на них намальовано? Клайд не був певен цього.

Та, колишня вітальня була ніби десь осторонь, і Клайдові не раз 
кортіло роздивитися речі, які лежали там, помацати рукою штори, 
оглянути всю кімнату. Але його негайно виганяли звідти, як тільки ма
ти здогадувалась, де він є. Вона гримала тоді на нього, як і в тих ви
падках, коли він сідав на диван і міг зім’яти подушки.

Було таке враження, ніби цю кімнату постійно тримали напоготові, 
щоб. покласти туди якогось мерця. Меблі були сірі й не мали жодної 
увігнутості, куди могло б опуститися або, якщо брати до уваги гнітюче 
оточення, втиснутися чиєсь тіло. Це була єдина кімната, в якій уся під
лога була застелена килимом. На кухні лежав лінолеум, а в спаль
нях — невеличкі мати. Та, незважаючи на цей килим, він завжди від
чував, що повинен тут ходити навшпиньки.

Тут було також найхолодніше в усьому будинку. Навіть ті три або 
чотири рази на рік, коли мати запрошувала своїх подруг на чай, і што
ри у вітальні розсували, а його кликали туди, щоб він привітався з гос
тями і взяв бісквіт. За мідною заслінкою з вигравіюваними волами, що 
тягнуть воза, був камін, однак в ньому ніколи не топилося. Вважалося 
марнотратством розпалювати водночас більше, ніж одне вогнище, і то
му єдиним вогнищем, яке дозволялося розпалювати, була кухонна піч. 
Коли до батька заходили вечорами його нерозлучні друзі, щоб випити 
по кухлю пива, то в них вистачало глузду сидіти не у вітальні, а в кух
ні, де горіло полум’я.

Мабуть, і Едіт була вихована так само, бо підтримувала цю тради
цію Вітальні як святилища, де поклоняються правилам доброго тону. 
Звичайно ж, вона надала їм сучасного вигляду, тут були всі засоби для 
створення комфорту: радіо, магнітофон, телевізор, полиця для журналів, 
однак кімната лишилася такою самою незатишною і холодною. Він по
чував себе тут так само скуто, як тоді, коли вбирався у тісний святковий 
костюм.

А чи було б усе інакше, якби він вибрав собі дружину з іншого се
редовища? Чи, може, їхнє спільне життя привело б до такого самого на
слідку? Але, як по щирості, то він ніколи не замислювався, які чесноти 
хотів би бачити у своєї майбутньої дружини. Це питання не могло 
постати перед ним, коли еін жив у батьковому домі, — батько пора
див би йому шукати жінку, яка добре розуміється на худобі і знає, як 
розпоряджатися грішми. Він подивився б на це з практичного погляду. 
Батько був практичною людиною — і ніким більше. Було у його вдачі 
щось холодне і непривітне, як і в атмосфері Вітальні.

Теплоти і життя— ось чого бракувало цій кімнаті. А чи були ці 
якості у його взаєминах з Едіт? Можливо, якби вони познайомилися 
з людьми і запрошували когось до себе вечорами, то становище трохи 
змінилося б. Едіт досить легко заводила собі подруг, і ті завжди почу
вали себе з нею невимушено. Але усі зусилля, яких вони доклали, щоб 
завести собі тут знайомих, зазнали невдачі. Він уже не раз називав се
бе дурнем за те, що нічого не довідався про сусідів, перш ніж переїха
ти до цієї округи. Європейці, з якими він зустрічався, були якісь байду
жі й небалакучі.’ Втягнуті у заведений ритм роботи, візитів та баналь
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них розваг, вони, здавалося, не хотіли зближуватися з незнайомцем, із 
зайдою. Вони знали одне одного багато років* звикли одне до одного 
і не мали охоти завдавати собі клопоту, щоб ближче познайомитися з 
чужаком...

А якщо всі маорі тут такі, як ота компанія, з якою він розмовляв 
сьогодні, то й серед них він на приятелів не розживеться.

Сутінки розтяглися аж до дев’ятої години, як це буває на Півночі. 
В росяній траві заходилися цвіркуни, а в болоті біля річки хором кум
кали жаби. У темно-синьому небі кружляли нічні хижі птахи, назорю- 
ючи на скошеній луці мишей, яким тепер не було де сховатися.

У будинку горіли всі лампи. Один кошик із пляшками пива був 
ще не розпочатий, проте хтось гукнув, щоб принесли й бочкове пиво. 
Сіппі трохи потанцював, притискаючи до грудей дев’ятигалонне бариль
це, а тоді поставив його на стіл і, не виймаючи меншої затички, ударив 
шийкою порожньої пляшки по більшій і продавив її всередину. Стру
мінь пива бризнув аж до стелі. Роймата насупила брови — вона не лю
била, щоб її кухню заляпували. Багато пийа хлюпнуло на сорочку 
Гонг-Гонгу, який стояв поруч.

— Отакої! — з жалем промовив він.— Замість рота, воно мені за 
пазуху потекло.

Скинувши сорочку, він витер нею плечі й обличчя і став обходити 
присутніх, кажучи:

— Хто хоче випити мою сорочку?
Сіппі вставив у отвір кран, вийняв меншу затичку й наповнив пи

вом два глечики. Ані й Ерена налили собі в склянки.
— Яке скажене! — вигукнув Сіппі.— Піднесіть склянку до світла, 

і ви побачите його зуби! Воно хоче прогризти скло, щоб вирватися на 
волю.

Гонг-Гонг заточуючись кружляв по кімнаті, пробуючи похитувати 
стегнами, а тоді махнув рукою до жінок.

— Вибирайте собі партнерів і ходім до танцю!
Він спіткнувся об загнутий край розірваного лінолеуму і наскочив 

на Ані, що несла йому склянку пива.
— Ось твоє пиво, чоловіче.
— Дякую! Дякую! — сказав Гонг-Гонг і, не звертаючи уваги на 

простягнуту склянку, взяв зі столу глечик, перехилив його і став пити 
такими ковтками, аж у горлі забулькотіло.

— Оце справді маорійська витівка!
Гонг-Гонг поставив на стіл порожнього глечика і, відсапуючись, ви

тер рукою рота.
— Недаремно ж я із племені Завзятих Пияків!
Стара Ріпека, що сиділа в кутку, потяглася за пляшкою бренді, 

яку вони поставили для неї на краєчку зливальниці.
— Я буду звеселяти своє тіло,— промовила вона тонким голосом.
Це вперше вона озвалася за годину, а то й більше, і всі, хто був

у кімнаті, притихли.
— Що ти там сказала, люба Ріпеко?
— Я звеселятиму своє тіло.— Вона відсьорбнула бренді, і її глибо

ко посаджені сльозаві очі заблищали у сяйві ламп. — Ми всі зараз уті
шаємось, і я можу повеселити своє тіло.— ї ї  кощаві пальці міцно три
мали склянку.
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Пурей ударив по трьох струнах своєї гітари і в швидкому темпі за
співав якусь популярну пісеньку. Тіва відсунув стіл до стіни, і за мить 
чоловіки та жінки — Гонг-Гонг і Ерена, Сіппі й Ані, Тіва й Роймата — 
уже звивалися посеред кімнати в шаленому танці. Тіні мерехтіли перед 
старою Рігіекою, що сиділа в кутку кімнати. Вона підсмикнула свої 
довгі спідниці, щоб їх не топтали ногами, і сиділа, сумно киваючи го
ловою. Двері до спальні відчинилися, і там заблищали оченята дітей, 
що моргали від яскравого світла:

— Швидше, мамуню, швидше!
Гонг-Гонг, рвучко обкрутившись, наштовхнувся на вагітну Марту 

Нельсон.
— Гей, обережно зі мною та моїм пасажиром!..
Ритм музики і танцю досяг свого апогею. А коли гамір нарешті 

вщух і пари, стомлено човгаючи ногами, повернулися до своїх стільців, 
вони почули, як забарабанили по дахові будинку краплі дощу.

— Знову дощ,— стомлено сказала Роймата, відгорнувши з чола 
пасма волосся.— Гей, малюки, ви не покидали надворі своїх іграшок?

Гонг-Гонг задер угору підборіддя й прислухався.
— Цікаво, що там Клайд Гісборн збирається робити зі своїм сі

ном?
Пурей забринькав на гітарі, підбираючи сумну мелодію.
— У нього купа грошей, він може вийти на луку зі своїм ліхтари

ком і натягти брезент над кожною пакою.
— Як? Чотириста клаптів брезенту?
— Ні. Чотириста і шістнадцять.
1 добираючи слова до мелодії «Шістнадцять тонн» *, Пурей заспі

вав:
Чотириста шістнадцять ти зібрав,
Та змок як хлющ і ще блідішим став...

Тіва усміхнувся. Ця примовка «...і шістнадцять» розвеселила його. 
Як люблять пакеха підраховувати все до найменшої дрібниці! А якби 
він здогадався та взяв вила в руки, та пройшовся лугом, та попідбирав 
сіно, що лишилося після пресувальної машини, то мав би ще одну паку. 
Та зібрав би ще травинки, які почіплялися на дротяну загорожу... І річ 
не в тім, що йому треба було ще одну паку, — а в тому, що він міг би її 
мати. Зростання продукції! А за це тебе завжди похвалять, навіть якщо 
ти не зможеш продати того, що виробив.

— ...покликав нас,— розповідав Гонг-Гонг.— Пообіцяв, що запла
тить нам сповна за весь час, враховуючи й перерви. Отже, він мусив би 
заплатити нам і за ті години, коли йшов дощ, коли ми пили пиво, коли 
йшли на його луку й назад і, якби нам пощастило, ми розтягли б це аж 
до світанку. А в кінці роботи я сказав би, що зламав собі два ребра і 
вимагаю компенсації за каліцтво.

Діти просили Пурея заграти ще що-небудь.
— Ми стомилися, і в нас пересохло в горлі,— сказав Тіва.— Петсі 

й Рейбен, ану покажіть, як ви танцюєте твіст, а ти, Ваака, пограй на 
укелеле.

Діти вийшли на середину кімнати, соромливо усміхаючись, проте 
без страху. Ваака видобув з укелеле кілька фальшивих акордів і став 
швидко відбивати такт ногами. Петсі висмикнула зі свого волосся бант 1

1 Популярна американська пісня.
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і заходилася погойдувати стегнами в стилі гавайської хули її малень
кі, як яблука, груди здригалися під нічною сорочкою, сосочки випи
нали крізь тканину. Рейбен, що спершу танцював стримано, з приско
ренням такту розслаблявся більше й більше. Час від часу він підсми
кував ліктями свої широкі штани. Танець ставав усе швидшим.

— Ану жвавіше, діти! — гукали дорослі, ляскаючи в долоні й при
тупуючи ногами.

— Ох! — вигукнула Петсі, підкинувши руки вгору.— Я хочу випити!
— Там ще лишилися якісь дитячі напої?
— Зараз принесу три пляшки!
— Мені апельсинового, будь ласка! — гукнула Петсі.
Роймата хотіла була сказати: «Бери, дівчино, те, що тобі дають»,— 

але стрималася — вона пишалася своєю старшою донькою. Яка вона 
гнучка, яка жвава і водночас скромна!

— Ось тобі апельсиновий,— сказала Роймата.
— Отак краще звеселяти своє тіло,— нахилившись уперед, сказа

ла стара Ріпека.— Ніж отак,— і вона кивнула в бік пляшки з бренді.— 
Бо коли танцюєш, веселощі зроджуються в тобі самій, і не треба купу
вати їх.

— Покажіть нам, як це робиться, бабуню,— попрохала Петсі.
Та захихотіла.
— Я перестала танцювати ще до того, як ти на світ з’явилася, 

моя дівчинко.— А тоді повернулась до Тіви:— Сину, ти або Ройма
та навчили б їх танцювати по-справжньому замість оцього твісту, що 
його вигадали пакеха.

Слово «твіст» вона вимовила, зневажливо закопиливши губу і з 
таким виразом огиди, що Тіві зробилося не по собі. Твіст... Це єдине, 
що пакеха уміють робити добре і з будь-якої нагоди.

— Але ж твіст — це складний танець, і я вважаю, що дітям не 
зашкодить його навчитися. Побачила б ти, як танцюють його справжні 
знавці! — прокричав він матері у вухо.

— Ха! — презирливо скинула головою Ріпека. — Пої 2 теж склад
ний танець і побачив би ти, як його танцюють знавці, мій хлопчику. 
Ось таких танців ти й мав би навчити своїх дітей.

Петсі, Рейбен і Ваака стояли й прислухалися до їхньої розмови, 
а тоді взяли свій апельсиновий напій і пішли в спальню. Пої, справж
ній танець,— це, зрештою, щось дуже вже старомодне.

Тіва, проводячи їх поглядом, намагався вгадати, про що вони 
думають. Його мати каже правду. Виходить, не такий він уже й маорі, 
як гадав. Маорі доти, доки для цього не треба докладати особливих зу
силь? Але ж діти ще малі і багато чого не розуміють.

«А ми з Ройматою,— думав він,— чи зможемо ми їх навчити? Чи, 
може, й ми ще не доросли і багато чого не розуміємо?» Йому пригада
лося, як до нього якось зайшов один місіонер-маорі. Вони розмовля
ли про релігію, а тоді про землю, і через деякий час виявилося, що мі
сіонер доводиться йому далеким родичем. Той місіонер знав своїх ва- 
капапа 3 аж до часів каное4, а Тіва міг пригадати лише з півдесятка 1

1 Гаванський народний танець.
2 Маорійський народний танець.
3 Предків (маорі).
4 Маорі переселились до Нової Зеландії близько 1000 років тому з інших остро

вів, подолавши водні простори на човнах-каное.
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поколінь. Тоді він пішов у спальню, щоб принести біблію, в якій були 
записані його вакапапа. Поки Тіва ходив, місіонер поприбирав зі сто
лу чайні чашки та попільнички, згорнув скатертину, і на столі не за
лишилося нічого. Тоді вони не говорили про це, а тільки пройшлися по 
вакапапа Тіви, вишукуючи спільних предків. Але згодом Тіва над цим 
замислився. Спочатку йому здалося, що місіонер учинив так тому, що 
біблія була великим табу, але ж коли Тіва виходив з кухні, то місіо
нер не міг знати, де саме той записав своїх вакапапа,— можливо, 
просто на аркуші чистого паперу. І Тіві стало соромно, що гість, при
бравши сліди недавнього бенкету, виявив більше пошани до його пред
ків, ніж він сам.

Але це стало йому наукою. Його відчуття загострилися, і він те
пер впевненіше дивився в майбутнє. Якби він став до всього нечут
ливий — ото була б причина для тривоги.

Отже, дітей треба вчити, вважає мати. Чи це вони тільки сп’яну 
отак розмовляють, чи справді він візьметься за це? Атож, візьметься! 
Обоє вони візьмуться — і він, і Роймата. І самі навчатимуться й інших 
учитимуть!

Сіппі втупився своїми великими очима в Ріпеку.
— Як ти гадаєш, Ріпеко, ти змогла б ще звеселити моє тіло?
— Ае !. Хоча мені й за шістдесят, але моє тіло ще могло б при

нести тобі втіху, а от твоє — поглянь на себе, чоловіче! — навряд чи 
змогло б звеселити моє, навіть якби я була твого віку.

— Капах1 2, Ріпеко! Кіа opal
— Подай-но мені своє веселило, Ріпеко,— попрохала Роймата. — 

Я хочу покуштувати.
— Навіщо? Щоб звеселити своє тіло для Тіви, еге? Чудово! Оце 

справді чудово!
Гонг-Гонг, спотикаючись і хитаючи головою, ходив по кімнаті.
— Куди ж це я йду? Це мій пуку3 кудись мене веде!
Він перечепився через ногу Ерени й сів з розгону їй на коліна.
— Ти що це робиш, чоловіче? — накинулася вона на нього.— Ти з 

усім своїм пивом важиш зараз не менше, ніж тонну!
— Чого це ти розкричалася? Нащо тоді женитися на товстій ста

рій бабі, коли ти не можеш іноді скористатися нею як подушкою?
Пурей вийняв з рота свою вставну щелепу й поклав її на попіль

ничку.
— Пісню, Пурею, пісню!
— Я не можу співати без своїх зубів. Де вони? Куди поділися мої 

ікла?
— Он, біля твого ліктя, чоловіче!
— А я й забув.
Він висипав недокурки в помийне відро і, сполоснувши щелепу 

під краном, вставив її на місце.
— Ну, що вам, люди, заспівати?
йому б хотілося утнути щось модне, але непогано час від часу за* 

співати й давньої пісні — старшим вони, здається, все ще подобають*

1 Так (маорі).
2 Чудово (маорі) 
8 Живіт (маорі).
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ся. Пальці його швидко перебирали лади гітари, і вдаривши по трем
тливих струнах, він заспівав:

Е пуру таї тама е,
Е пуру таї тама хокі,
Е пуру таї тама,
Е пуру тукітукі,
Е пуру тукі увае х.

Усі дружно підхопили пісню, притупуючи в такт ногами та пле- 
щучи в долоні. Вони були горді за Пурея: торік він став переможцем 
на фестивалі пісні в Авакакарікі і мав намір вибороти першість зно
ву, якщо там влаштують фестиваль і цього року.

Сіппі вийшов на ганок до вітру. Дощ із приємним шурхо
том падав на траву і посеред моріжка вже утворилася калюжа.

— Дощ не перестає,— повідомив Сіппі, повернувшись до кухні.— 
А от Сіппі перестає триматися на ногах.

Він наповнив свою склянку і сів на стілець, поруч із Ройматою.
— Не пий багато, Сіппі,— голосним шепотом застерегла його Ані.
— Ти ж знаєш, пиво — моя слабина,— сказав він, звертаючись 

до Роймати.— У кожної людини є своя слабина, а в мене — ця.— Він 
гикнув, аж його відвисле черево затряслося.— У кожної людини має 
бути своя слабина, про яку вона знає. У неї може бути й безліч інших, 
про які знають усі, крім неї самої, але про цю свою слабину я якраз 
знаю,— провадив Сіппі і постукав пальцями по своїй склянці.

— Он воно що! — насмішкувато сказала Ані.— Тому ти й наби
раєшся щовечора, як чіп?

— І зовсім не щовечора,— промовив Сіппі ображено.— Але ти 
не можеш щось не бовкнути. Я приходжу додому тверезий, і на ногах 
стою твердо, і нічим не відрізняюся від інших, тільки що несу з собою 
кілька пляшок пива. А всі висовуються з вікон і кажуть: «Он іде ста
рий Сіппі Мангу, знову п’яний». Людям подобається втручатись не в 
свої справи — от вони й помічають мене. Ну й нехай, це мені навіть 
до вподоби.

— Ти б краще зробив щось добре,— сказала Ані.
— Але ж вони про мене думають добре — невже ти не розумієш, 

жінко? Не кажуть же вони: «Ось іде Сіппі, я йому заборгував десят
ку». Або: «Ось іде Сіппі, зараз він дасть своїй жінці прочухана». Або: 
«Ось іде Сіппі, щоб зібрати свої речі, бо сьогодні його заберуть до в’яз
ниці». Ні, вони кажуть: «Ось іде старий добряга Сіппі, п’яний і щас
ливий. Мені б теж хотілося бути на його місці!» Я їх підбадьорюю, ро
зумієш? Лише поглянувши на мене, вони стають на якусь мить щас
ливі. Я їм нагадую, що в житті є багато приємного.

Гордо скинувши головою і насупивши брови, він кивнув у бік па
горба на протилежному боці видолинка.

— Шкода, що я не знаю, як мені розвеселити свого друга Клайда 
Хрестобога. Не розумію, чи то він розпоряджається фермою, чи ферма 
розпоряджається ним?

Тіва дивився, як у шибки хлюпотить дощ, і йому стало шкода того 
пакеха та його сіна. Образа, що опанувала його увечері, вже минула, 
і тепер йому зробилося майже соромно за себе. Зрештою, в чому його 1

1 Маорійська жартівлива пісня, у якій ідеться про чоловічу снагу й молодецтво. 
Дослівно: «Ось молодий бичок, дуже сильний молодий бичок, він хоче забратися на 
твою луку».
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провина? Лише в тому, що він пакеха. «А хто я такий,— думав Тіва,— 
щоб судити його за це? Хіба винні негри в тому, що вони негри, а ки
тайці — що вони китайці? Яка моя вина у тому, що я маорі? Я живу 
за іншими законами, але ж він не може зрозуміти цього, бо не знає 
інших законів, окрім тих, за якими живуть пакеха. Отож коли він 
бачить, що я не сприймаю їх, то вважає мене або тупим, або страшен
но зухвалим. Йому й на думку не спадає, що я живу за своїми влас
ними законами і вважаю їх кращими за його закони. Як це нерозум
но з мого боку осуджувати його за те або інше, за те, що він пакеха, 
що живе як пакеха і нічим не може — та й не хоче — цьому заради
ти. Так само як і я не можу нічим зарадити, що живу як маорі. Усі ми 
сприймаємо світ залежно від того, вродилися ми білими, чорними, а 
чи жовтими, а все інше — то неістотні дрібниці».

Велетенський клубок чорно-синіх хмар закрив західний обрій і по 
даху заторохкотіли важкі дощові краплі. Клайд Гестінгс підійшов 
до паркану й поглянув на будинок, що стояв у долині. Будинок був 
яскраво освітлений, і звідти чувся незграйний спів та приглушене ту
потіння ніг по дерев’яній підлозі. Потім пролунав верескливий сміх— 
напевне, жіночий.

«Гуляють,— подумав він.— А чого їм, власне, й не веселитись?»
А він ще й повірив їм на слово, що вони прийдуть.
На них не можна покладатися, це факт. Треба відверто визнати: 

довіряти їм не можна. Спробуйте-но звіритися на їхнє слово, і ви й 
оком не встигнете моргнути, як уклепаєтеся в халепу.

Мабуть, це будинок того високого здоровила, що скидається на 
їхнього ватажка. Скликав усіх своїх родичів, щоб вони зібрали йому 
сіно, а тепер розплачується з ними могоричем. Оце так! Він подумав, 
що в цивілізованих країнах цей звичай давно відійшов у минуле і 
тільки в таких місцях, як Південна Африка, й досі вдаються до цього 
способу: розплачуватися з темношкірими не грішми, а спиртними на
поями. Ми не хочемо цього тут, у Новій Зеландії, і якби європеєць 
спробував удатися до такого способу, то хто перший здійняв би гвалт? 
Вони ж, маорі! І одначе самі це роблять! Оце прогрес так прогрес! 
Зібрати своїх друзів, щоб вони поробили тобі всю роботу, а тоді роз
платитися з ними пляшками пива. Це тільки свідчить, як далеко ми, 
європейці, зайшли.

«Звичайно ж краще платити пристойну поденну платню за поденну 
роботу, незалежно від того, хто працює»,— думав Клайд і був упев
нений у своїй правоті.

Він підійшов до огорожі навколо луки. У сутінках паки спресова
ного сіна, що лежали віддалік, скидались на велетенські блоки розва
леної піраміди. Пропало сіно. Пропала його добряча, його чудова тра
ва. Тепла мжичка, що сіялась на стерню, посилила пахощі конюшини 
та йоркшірської багаторічної трави. Він глибоко втягнув у груди по
вітря, напоєне духмяними пахощами. Його душа фермера повставала 
проти такого безглуздого марнотратства. Цей дощ, коли він уже пішов, 
триватиме щонайменше три дні, або й цілий тиждень, і перетворить 
тіаки спресованого сіна на жалюгідні копички, схожі на ошпарені ок
ропом окрайці хліба — спершу вони розбухають, потім підсихають 
зверху, але всередині лишаються вологі.
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«Ух, виродки,— подумав він,— брудні, ледачі, чорнопикі вирод
ки».

Він знехотя зайшов у дім і, жбурнувши в куток свого капелюха, 
впав у крісло.

— Ти хоча б трохи посидів на місці,— озвалась Едіт.— Ти нер
вуєш мене, ходячи туди-сюди, та ще й наносиш чобітьми грязюку і 
гній.

— Вийшла заміж за селюка і дратується, коли бачить коров’ячі 
кізяки. О господи, а що ж буде далі? — промовив він, звертаючись до 
каміна. Його дратувало те, що вона має рацію і навіть аж занадто 
має рацію.

— Не треба так говорити зі мною. Віднедавна ти став дуже лай
ливим, а надто як вип’єш.

— Мені шкода, що зараз я тверезісінький.
Зненацька він з люттю плюнув у камін. Едіт насторожилась і 

рвучко підвела голову, готуючись дати відсіч, але тут-таки з гіркотою 
усвідомила, що протестувати марно.

Клайд запалив цигарку і затягся, навіть не затримавши диму в 
роті. Доведеться цього року купувати фураж для худоби. Пропало все 
оте спресоване сіно, що лежить на луці, всі мішки насіння, найкращо
го, яке тільки можна було придбати за гроші,— за його власні гроші, 
— і ось тепер він буде змушений скуповувати сіно по всій окрузі, про
хаючи ласки в незнайомих людей. Декілька пак у одного, декілька — 
в іншого. «Атож, гадаю, що з десяток я вам можу продати». І всі ди
вуватимуться, що це в біса за фермер, який у найврожайніший рік не 
зміг забезпечити себе фуражем. Чотири сотні пак сіна, скажімо, по 
тридцять шість шилінгів за паку та плюс вартість перевезення — це 
вісімдесят фунтів, викинутих на вітер. Додайте сюди ще вартість ко
сіння та пресування, та змарнованого насіння, та гною. А він же міг 
мати своє сіно і всього за десятку — справжнє, добре сіно. Знову ви
трати — немов їх і так у нього не досить: позика під заставу, меблі, 
проценти по короткотермінових позиках для покриття поточних по
треб, автомобіль, три страховки, та й за їхній колишній дім він і досі 
винен кілька фунтів. До того ж можна не сумніватися, що підрядник 
накладе на нього стягнення за ті два фальшиві виклики, тобто години 
за дві змарнованого робочого часу. Так само вчинив би і його бать
ко, коли володів транспортною конторою.

— Прогноз погоди твердить, що буде дощ,— сказала Едіт.
— До біса той прогноз! — роздратовано вигукнув він.— Нема по

треби слухати радіо — досить висунути голову за двері.
Вона насупилася.
— Зараз же перестань мене лаяти! І що мені тепер робити з 

тією горою млинців, що лежать у кухні? Згодувати їх пташкам?
— Віднеси їх завтра до лікарні.
— Але не забувай, що це не я кликала тих маорі!
— А я й так бачу, що ти не збираєшся дати мені забути про це. 

Не турбуйся, я пам’ятатиму і більше не попадуся на їхній гачок — 
це вже напевне. А коли зони захочуть звернутися до мене...

Проте, думати так — марна трата часу. Він для них ніщо, і вони 
ніколи не проситимуть у нього нічого.
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Він вирвав з рота цигарку і сплюнув у носовичок. З кишені випало 
на килим кілька зернят трави.

«Клятущі ледацюги! — подумав він.— Ну й сусідами ж нагороди
ла мене доля».

— Я гадаю, що зараз найкраще — це лягти спати,— сказав він, 
підводячись.

— Може, ти поїв би чого-небудь?
— Ти там зготуй чаю та сендвічів — ми поїмо в ліжку.
— І млинці поїмо? — ледь помітно осміхнулася Едіт, проте Клайд 

не піддався на гачок.
— Ні, сьогодні, мабуть, не будемо.
Зрештою, млинці смачні, тільки коли гарячі й свіжі, з маслом і 

золотавою патокою, та ще коли їсти їх на луці спекотного дня. А чого 
вони варті, холодні й розбухлі, в ліжку, у дощову ніч?

Він прийняв гарячу ванну, і, коли зайшов до спальні, Едіт уже 
була в нічній сорочці й сиділа на ліжку, спершись на подушки. Вона 
повернулась до таці, що стояла на пересувному столику, й налила чаю.

Сьогодні вона перевдягалася тут. Як він бував у кімнаті, то вона 
ходила перевдягатись у ванну або до другої спальні — коли боялася, 
що він може чогось зайти до ванної. Якось, кілька років тому, він за
був у ванній свого годинника і зайшов узяти його, а вона саме пере
вдягалася. Ну й переполох же зчинила! Часом він стояв за дверима, 
коли вона приймала ванну, і дослухався до плюскоту води, намагаю
чись угадати, яку частину тіла вона зараз миє, ледве стримуючись, 
щоб не увійти й не подивитись на неї, але ніколи цього не робив. Інко
ли хвалив себе, що поважає її скромність, однак частіше дорікав собі, 
що мириться з її надмірною соромливістю. Він ніколи не бачив її го
лою. Звичайно, вона бувала з ним голою в ліжку, у темряві, але він 
лише відчував її на дотик, а не бачив. І річ зовсім не в тім, що в неї 
було щось негаразд із фігурою — навпаки, її тіло було дуже гарне, 
наскільки він міг судити з її вигляду, коли вона була одягнена, та з 
того, що міг виявити за допомогою пальців. Можливо, надія коли-не
будь побачити її голою, побачити, як вона з власної охоти роздяг
неться перед ним і кинеться йому в обійми, і допомагала Клайдові 
терпляче зносити всі прикрощі їхнього подружнього життя. Проте над
то замислюватись над цим він не любив.

Дощ періщив по дахові будинку. Клайд підвівся з постелі, щоб 
вимкнути верхнє світло. Тьмяні світляні смуги пробивалися крізь за
бризкані дощем шибки будинку, який стояв над Зеленою річкою. Чи 
довго вони в ньому житимуть? — запитував себе Клайд. І чи спізнають 
тут хоч якусь радість, чи знатимуть лише прикрощі, турботи й не- 
статки?

Він повернувся в ліжко. Едіт подала йому чашку й поставила між 
ними на ковдру тарілку з сендвічами.

— Може, подивимось телевізор? — спитала вона.
Він скривився. Тут, далеко від телецентру, прийом передач ніколи 

не буває задовільний, та ще оці пагорби, а вже як погана погода, то й 
казати нема про що.

— Ні, дякую, не хочу,— відказав він.— У таку погоду краще лежа
ти в ліжку й дивитися на великий палець своєї ноги.

— Як збудливо! — сказала вона.
Він з’їв сендвічі, допив чай і подав їй чашку, щоб налила ще. Збуд

ливо! А що це таке — збудження? її опуклості, коли вона поверталася
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в ліжку, на мить схвилювали його, і він торкнувся рукою її сідниці. 
її тіло під нічною сорочкою було шовковисте на дотик. Вона налила 
чаю, поклала цукор і, усміхнувшись, подала йому чашку.

Якби вони впоралися із сіном, якби він мав приємне відчуття ви
конаного обов’язку, то можливо... Але ні. Він забув поголитися, та й 
настрій геть зіпсований. А щоб їх чорти забрали! Проте, чому вони не 
сповістили його? Чому не прислали якесь із сотні своїх дітей перека
зати, що вони надто стомлені, чи надто ледачі, чи надто налигалися 
і прийти не можуть? У них же є машини — що ж завадило їм приїхати 
у машині? Та й по телефону можна б подзвонити. Вони ж повинні зна
ти його ім’я, навіть якщо він не знає їхніх, адже люди завжди люблять 
плескати язиками про своїх нових сусідів.

Він лежав горілиць, заклавши руки під голову, й дивився у сте
лю. Едіт деякий час читала журнал, а потім вимкнула світло. Скули
лась на перині, відвернувшись від нього й натягши простирадло собі 
на плечі.

— Добраніч, Клайде.
— Добраніч, Еді. Щасливих тобі снів, рибонько.
— Про що?
А й справді, про що? Про що їм думати, хоч сплять вони чи не 

сплять? Про те, що одного дня вони придбають собі розкішний буди
нок? А втім, і в цьому їм непогано. Про заморську подорож, яку вони 
здійснять разом? На тихоокеанські острови або в Австралію. Про нічні 
клуби в Сіднеї — може, вони сподобалися б їй і схвилювали б її?

Проте людина не може вічно мріяти про розкішні палаци, далекі 
мандри та пишне вбрання. Такі мрії швидко втрачають свою приваб
ливість. Власне, він не знав тепер, що таке мрії,— хоча вони у нього 
й були. Але що довше ви стикаєтеся з реальністю, то хисткішим стає 
підгрунтя для мрій. Перед вами постає вибір: або жити в уявному світі 
мрій, або у світі реальному. А він давно обрав для себе реальність...

Тіва вже досяг тієї межі, коли знав: досить йому випити ще хоч 
склянку, і він почне витвережуватись. Йому було приємно усвідомлю
вати, що він — один з небагатьох, хто ніколи не п’яніє проти своєї волі. 
Він уже набрався стільки, що інший на його місці уже б не тримався 
на ногах і нічого не тямив, але він почував себе пречудово. Чи йому 
вдовольнитися, чи вихилити ще склянку й почати повільно прочумува- 
іися, повертатись до тями?

Він вихилив ще одну склянку, і в голові прояснилося. Надворі сви
стів вітер. Може, він оджене дощ до моря?

Двері з гуркотом розчинилися, і до кімнати зайшов Ту Нельсон. 
Він був без плаща і змок до рубця. Його біла сорочка була в чорних 
і бурих плямах там, де прилипла до шкіри та волосся на плечах і гру
дях. Вода виблискувала в нього на обличчі й краплями стікала йому 
за вуха. Він, мов собака, струснув головою, розбризкуючи навколо себе 
краплі води, і попрямував до стільця. В кімнаті запанувала раптова 
тиша.

— Дайте закурити,— гукнув він.
Гонг-Гонг подав йому пачку цигарок.
— Я зараз дам тобі рушника, Ту,— сказала Роймата.
— Не треба мені рушника.
Ту був не п’яний, але з того, як він марудився з цигаркою біля
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рота, Тіва зрозумів, що той добряче заправився. У Ту помітити це було 
неважко. Він працював на складі, розвантажуючи мішки з цементом і 
складаючи їх у стоси: робота важка, виснажлива й бездумна. Незва
жаючи на невеликий зріст, він був дужий, мускулястий і, з властивою 
людям маленького зросту жорстокістю та нестриманістю, часто встря
вав у бійки. Освіту він дістав таку, яку можливо було дістати в сіль
ській глушині, де навчанню не надавалося ніякої ваги і де люди навіть 
забули звичай збиратись громадою. Рано покинувши школу, Ту почав 
працювати на фермі — робота та ще нічні краєвиди було всім, що він 
бачив аж доти, доки якесь полегшення принесла йому війна. Протягом 
чотирьох років він воював за кордоном у складі маорійського баталь
йону, і хоча не одержав ніяких особливих нагород, проте здобув собі 
друзів і репутацію доброго солдата й стрімкого форварда в регбі. По 
закінченні війни він багато переїжджав з місця на місце, ніде не за
тримуючись надовго і де тільки можна наймаючись на роботу: усе було 
таке ж нудне, як і до війни, тільки що не в одному місці. Він міг пра
цювати де завгодно, аби не вдома, бо там кожен знав його ще хлоп
цем і дивився на нього й тепер як на малого хлопця, дарма що він уже 
побував на війні.

Жінки приходили до Ту і йшли від нього — одружені й незаміжні, 
уже підстаркуваті і тільки-но зі шкільної парти. Трохи поживши з ним, 
усі вони кидали його. Якось він розбив одну сім’ю: через нього жінка 
покинула свого чоловіка та п’ятеро дітей, і вони з Ту два місяці жили 
на якійсь лісорозробці, де, сподівалися, ніхто їх не знайде. Коли при
їхав чоловік, щоб переконати свою дружину повернутися, Ту так його 
побив, що той на два тижні потрапив до лікарні, а самого Ту посадили 
до в’язниці за хуліганство, і, мабуть, саме ця його жорстокість, а не 
ув’язнення, і стала причиною того, що та жінка покинула його і по
вернулась до своєї сім’ї.

— Де моя жінка? — ковтнувши пива й озирнувшись довкола, спи
тав Ту.

— Я не ховаюся,— відповіла Марта.
Він глянув на неї з перебільшеною відразою, немов дивитися на 

все це було йому страх як гидко.
— Що ти тут робиш?
— Ти знав, куди я пішла. Бо ми йшли сюди вдвох із тобою.
— «Ти знав, куди я пішла»,— передражнив її Ту. Він хотів ска

зати ще щось, але в нього не знайшлося слів. Він хотів принизити її, 
не ображаючи інших. Не міг же він сказати їй: «Чого ти тут не ба
чила?», не образивши при цьому й інших. Тіва й раніше помічав у ньо
му цю внутрішню боротьбу, коли потік лайки, ніби не можучи вирва
тися з рота, лише спотворював обличчя Ту гримасами та надавав його 
очам лютого виразу.

Тіва пригадав, як Ту й Марта прийшли до нього разом. Марта пра
цювала дільничною медсестрою. Це була спокійна дівчина, освічена й 
побожна, трохи манірна, проте добродушна й мила. Усе ще незаміжня 
у свої тридцять років, вона поєднувала в собі риси бабусі, і тітки, і 
шкільної вчительки. Ніхто ніколи не чув, щоб вона про кого-небудь 
говорила погано, або\була чимось роздратована, чи в поганому настрої. 
Вона завжди збирала гроші, коли хтось від’їжджав з округи, купувала 
подарунок і організовувала прощальну вечірку. її автомобіль був за 
таксі для гостей, у неї ж брали посуд та стільці. Коли людям треба 
було обговорити якусь справу, то будинок Марти ставав місцем для
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зборів. Кожен хотів, щоб вона вийшла заміж, проте ніхто на це не спо
дівався. Некорислива й енергійна, Марта, проте, була неприваблива: 
повненька, кругловида, невисока на зріст, негарна і вже з сивиною в 
косах.

Вона не любила, коли люди пиячать та лаються, і рідко ходила на 
гулянки, але якось таки прийшла до Тіви, і саме того вечора в нього 
був Ту — його якраз покинула та заміжня жінка. Ту довго мовчки ди
вився на Марту, а тоді сказав, що відвезе її додому. Вона відповіла, 
шоб він не турбувався, що в неї є власна машина, яка стоїть надворі. 
Ту якось непомітно зник, і Марта скоро забула про нього. Та коли 
вона попрощалася з господарями й, подякувавши за гостинність, ви
йшла надвір, то побачила Ту, що сидів за кермом її автомобіля. Вона 
попросила його повернутися в дім, проте він не зрушив з місця. Він 
відвіз її додому, і вони з годину просиділи в темряві у машині. Ту не 
промовив майже ні слова, і Марта не могла придумати, що сказати,— 
вона багато про нього наслухалась, і їй було лячно. Минала хвилина 
за хвилиною, і вона чекала, що трапиться щось хвилююче і жахливе. 
Вона обмірковувала, як відкараскатися від нього, як захиститися на 
випадок його нападу, але він навіть не ворухнувся. Зрештою вона ви
бачилася й пішла спати, а коли вдосвіта виглянула крізь штори, то по
бачила, що він усе ще сидить у машині і курить.

Невдовзі по цьому, на свій подив і прикрість, вона виявила, що 
тепер усі вважають її за «дівчину Ту». «Що ти з ним зробила? — пи
тали її люди.— Ти геть збила його з пантелику. Він схибнувся за то
бою. Ніхто раніше не бачив, щоб він бігав за жінками — вони самі 
за ним бігали!» А коли в службових справах вона їздила по окрузі, то 
її завжди питали, як там поживає Ту, причому не насмішкувато, а по
дружньому.

Він повіз її познайомити зі своїми батьками, і при першій же на
годі його мати відвела її вбік і сказала: «Нарешті Ту перемінився — 
і цього разу на краще! Оце вперше він з'явився додому тверезий і без 
барильця з пивом».

На їхнє весілля з’їхалися сотні людей з усієї Півночі. Танцювали 
ваяту 1 і співали пісень, які вже років двадцять не лунали над Зеле
ною Річкою. Весільних подарунків наклали цілу гору.

Подружжя оселилося в будинку Марти, і Ту завів чудовий город, 
де вирощував овочі й квіти. Він був на всі руки майстер, і міг зібра
ти добрий урожай навіть з неродючої землі...

Щоб розвіяти напружену атмосферу, Гонг-Гонг почав був розпо
відати якусь жартівливу історію, та ніхто навіть не усміхнувся. Радіс
на невимушеність, що панувала на вечірці, куди й поділася, тільки-но 
Ту сердито глипнув на Марту, а вона відповіла йому гострим, сповне
ним образи поглядом. Чого він сюди прителющився, чого псує радіс
ний настрій її друзям і прискіпується до неї, ніби й не бажаючи помі
чати. в якому вона зараз стані?

«Що між ними сталося?» — дивувався Тіва. Минув майже рік, 
перш ніж Мартині друзі запідозрили щось неладне. Якось Роймата 
зненацька зайшла до Марти й побачила ту в сльозах. Одна брова в неї 
була розсічена, під оком синець, а все обличчя в саднах.

«Я від’їжджаю,— сказала Марта.— На Південь. Ось тільки знайду 
носія, поскладаю свої речі й вирушаю».

1 Маорійський народний танець.
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«А що трапилося?» — спитала Роймата. Вона була стривожена і 
засмучена.

«Він знову мене побив — це вже край. Я більше не можу терпіти. 
Поїду звідси».

Повернувшись додому п’яний, Ту побачив, що Марта сидить у кріс
лі й чекає на нього. Вона всміхнулася йому й сказала: «Добривечір»,—* 
а він у відповідь схопив її за голову і ледь не скрутив їй в’язи, аж вона 
скрикнула. Потім підняв її з крісла і борцівським прийомом жбурнув 
на підлогу. Нога в неї боляче підігнулася, шия нила. А Ту ривком 
знов посадив її і почав бити. Кров стікала краплями з її розсіченої 
брови, носа й губів, по яких він бив ребром долоні.

«Що ж я такого зробила?» — голосила Марта.
«Коли я пізно , вертаюся додому, ти повинна вилаяти мене, а не 

сидіти та усміхатися, та вітати мене. Ти не повинна думати тільки про 
себе, жінко»,— примовляв Ту, лупцюючи її далі.

Проте Марта нікуди не поїхала, і відтоді часто навідувалася до 
Роймати й Тіви. Вони самі умовляли її, щоб приходила. Вони знали, 
що Ту невдоволений з цього, хоча він був там так само бажаний гість, 
як і вона. «Чи, може, він ревнує її?» — дивувався Тіва. Адже вона бу
ла набагато освіченіша від нього, мала раніше добру роботу й зажила 
авторитету як серед маорі, так і серед пакеха. Марту запрошували до 
господ, куди Ту ніколи не мав ходу, окрім випадків, коли бував там як 
її чоловік. У світі пакеха вона посідала значно почесніше становище, 
аніж він. Часом він заздрив їй, а часом зневажав її за це. Усвідом
люючи свою інтелектуальну недолугість, він тепер, здавалося, навмис
не хизувався фізичною силою та залізним здоров’ям. Скажімо, виходив 
у дощ надвір без плаща і сидів там, аж поки змокав до рубця — і хоч 
би що йому! Ніколи не застібав сорочки, і його мускулястий торс був 
завжди оголений. Не пропускав жодної нагоди похвалитися своїми 
біцепсами лісоруба, підіймав великі тягарі, відкорковував зубами 
пляшки. Встрявав у бійки, як несамовитий грав у футбол. Можливо, 
коли він бив Марту ногами, то йому вчувались оплески його вболіваль
ників? Можливо, завдаючи їй ударів головою, він крадькома озирався, 
чи немає поруч спортивного судді?

Чи можна звинувачувати людину, яка сама не знає, хто вона є? 
Пакеха так обмежили його волю, так принизили його дух, що він уже 
не знав, як йому поводитись, щоб думати й почувати.

І ось тепер Ту затиснув у руці жмут Мартиного волосся і став сми
кати з боку в бік її голову. Смикав не так сильно, щоб це було боля
че, а проте Мартині очі затьмарилися слізьми, і вона аж зашарілася 
від сорому. Тіва не міг дивитись на це спокійно. Його змалку навчали 
шанувати голову понад усі інші органи людського тіла. Коли він був 
маленький, батько, постригши йому волосся, завжди закопував його в 
землю — він ніколи не спалював його й не викидав разом зі сміттям. 
А пакеха, він чув, іноді викидають обстрижене волосся до вбиральні! 
На саму думку про це Тіва відчував огиду. Батько частенько його луп
цював, проте не по голові, а по м’якому місцю. Це почуття вкоріни
лося в ньому так глибоко, що якось, коли один учитель-пакеха вдарив 
його за якусь провину у вухо, Тіва попросив, щоб його замість цього 
стьобнули шість разів ременем по руці, та пакеха, мабуть, не зрозумів. 
Вдарити когось по голові в уявленні Тіви було не карою, а принижен
ня^ людської гідності.

Ту тримав у руці жмут жінчиного волосся і повільно, майже рит-
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мічно, смикав з боку в бік їїтолову. Який дурень! Невже він не розу
міє, що вона носить зараз у собі нове життя і перебуває під охороною 
табу? Чи, може, усвідомлюючи це і все ж таки прагнучи її принизити, 
він просто хоче викликати сварку? Ту дуже пощастить, якщо цієї ж 
ночі він не вклепається у якусь добру халепу.

— Гей, Ту! — вигукнув Тіва.— Зараз дам тобі вина. Це тобі нага
дає Ріміні \  чоловіче! Шкода, що немає к’янті, еге ж?

Він приніс півпляшки світлої мадери — вина, доброго для того, 
хто тверезий і хоче мати в роті приємний присмак, однак навряд чи 
воно могло зацікавити такого пияка, як Ту. Проте це було найкраще 
питво, яке мав Тіва. Якби в нього було сухе червоне вино — сухе, як 
вирізаний з дерева ідол,— можливо, воно навіяло б Ту спогади про 
Італію, і він одчепився б від Марти. Але в кого ж знайдеш те вино се
ред ночі?

— Vino per te?
— Е perche по? — ледь усміхнувся Ту. Він узяв склянку з ма

дерою.
— Salute\
— Salute, amico!1 2
Вони злегка цокнулися й подивились один одному у вічі.
Ту вихилив своє вино і затремтів.
— Я хотів би, щоб воно розпалило в мені вогонь,— сказав він і взяв 

рушника, що його Роймата поклала біля нього.— Ну як, упоралися з 
сіном? — спитав він, витираючи собі волосся.

Атмосфера помалу розряджалася.
— Атож,— відповів Тіва,— ще й досить швидко.
— Добре, що встигли до дощу,— сказав Ту.— Тепер отава рости

ме як із води,— всміхнувся він.— А пам’ятаєте, як минулої зими ми 
грали в такий дощ у регбі: один розганяється — і через усе поле! Суд
дя свистить, що м’яч приземлено, а я сміюся й кажу йому: «Ви повинні 
дискваліфікувати цього форварда, бо він не грає в регбі, а тільки 
ковзається по полю!»

Гонг-Гонг засміявся.
— А пам’ятаєте, хлопці, як ви грали проти «Агінуї»— отоді справ

ді періщив дощ! На полі стояла велика калюжа, наче озеро,— не вид
но ні середньої лінії, ні четвертних — усе під водою. А Перрі Фішер і 
каже їхньому капітанові: «Ви, хлопці, запросили нас пограти в регбі, 
та, мабуть, переплутали адресу — ви хотіли запросити не нас, а коман
ду ватерполістів!»

— Краще б веслувальників,— сказав Сіппі,— або яхтсменів.
— «Треба, щоб цього сезону тренер потренував вашу команду в 

підводному плаванні».
Ту тремтів у своєму мокрому одязі.
— А я вже цього навчаюся й так. Наступного сезону придбаю 

собі ласти й дихальну трубку!
— А судді, щоб стежити за грою, доведеться запастися підводним 

човном.
— А за суддів на лінії найкраще взяти качок!

1 Місцевість на Адріатичному узбережжі Італії, де воював у вересні—жовтні 1941 
року маорійський батальйон.

2 Налити тобі вина? — А чом би йні?,. — Твоє здоров'я! — Твоє здоров'я, друже! 
(Італ.)
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Тіва подав Ту ще склянку вина, але той відмовився й налив собі 
пива.

— Куди поділася моя жінка? — спитав він.
Вони розглянулися по кімнаті. Ніхто не бачив, як Марта вийшла. 

Роймата й Ерена зазирнули до інших кімнат: діти спали покотом на 
ліжках, поскидавши з себе уві сні ковдри. Петсі повиймала зі свого 
волосся шпильки, і тепер її розпущені коси звисали буйними пасмами 
з подушки аж до підлоги. Менші діти злегка сопли уві сні, а Рейбен 
скреготав зубами. «Може, це ознака, що в нього глисти?» — подумала 
Роймата.

— Марти немає в домі,— сказала вона, зайшовши до кухні.— Я 
подумала була, що вона задрімала разом з дітьми, але її там нема.

— Через ці двері вона вийти не могла,— сказала Рубі,— бо їй до
велося б попрохати мене, щоб я відсунула стільця, на якому сиджу.

— Значить, вона вийшла крізь передні двері.
Ту з підозрою обвів усіх поглядом.
— Мабуть, ви ховаєте її від мене, люди!
— Тьху на тебе! — вигукнула Роймата, рвучко підвівши голову і 

обпаливши Ту сердитим поглядом.— Чи ти гадаєш, ми сховали її на 
горищі або в льоху? Як хочеш, бери ліхтар і піди подивися у хлів. Чи, 
може, вона в цистерні сховалася?

Підійшов Тіва і став між ними.
— А ніхто не чув — машина від’їхала?
Всі заперечливо похитали головами.
— Краще все ж таки подивімося.
Тіва взяв ліхтарика й надяг дощовик.
— А вам немає потреби мокнути.
Він вийшов з будинку і зник у дощовій пітьми. <гВавара-ваї1,— 

подумав він,— я чую тихий шепіт води. Невже земля знов просякне 
вологою, а жниво поникне, як мокра білизна, що її порозвішували на 
шворці? Невже луки знову стануть озерами, на яких плаватимуть дикі 
качки? Невже річки знову вийдуть із берегів і покриють пасовища му
лом? У повінь не впіймаєш ані оселедця, ані вугра».

Марта сиділа в машині й плакала. Тіва відчинив дверцята, обе
режно сів поруч неї у своєму мокрому дощовику і взяв її руку в свої.

— Заспокойся,— сказав він.
— Так усе було добре, поки не з’явився Ту.
— Ми сподівалися, що він прийде на сінокіс. Тоді він цілий день 

працював би з нами, захопився б роботою, а ми не зводили б з нього 
очей і все було б гаразд.

— Я думаю, він хотів прийти. Коли він мені сказав, що йде ви
пити, мені здалося, він прагнув, щоб я стала умовляти його не пору
шувати свого слова і йти до тебе, як обіцяв. Але я не змогла — це не 
в моїй звичці, та й мені було байдуже, що він іде випивати,— я хотіла 
прийти сюди сама і хоч трохи побути без нього.

— Все одно, краще було б сказати йому.
— Але ж він зіпсує будь-яке свято своєю хуліганською поведін

кою. Він не може спокійно дивитися, коли я розважаюсь.
Зненацька вона скрикнула і схилилася на кермо.
— Це моє мале чогось розходилося сьогодні.

1 Тихий шепіт води (маорі).



ШЧ НАД ЗЕЛЕНОК) РІЧКОЮ 129

— Ти знаєш, Марто, Ту, мабуть, повірить, що у нього дитя, тіль
ки коли побачить його на власні очі.

— Я краще поїду додому, відпочину трохи.
Тіва виліз з машини.
— Я скажу Ту, що ти поїхала додому й потім відвезу його у 

своїй машині, як він захоче. Ми затримаємо його, поки зможемо, цебто 
поки в нас не закінчиться випивка. На добраніч.

І він зачинив дверцята машини.
Якусь мить колеса буксували в багнюці, а тоді машина, похитую

чись, поповзла по алеї. Дощ тонкими цівками стікав Тіві за вуха і вниз 
по шиї. «Щасти тобі,— подумав він. Кіа ора, Марто, ти заслуговуєш 
на все, що є кращого в світі». Ніч сьогодні безмісячна: погано, що 
Марта зараз не може просити допомоги в милосердної Гіни *,— а в її 
становищі це не завадило б.

Світло автомобільних фар звернуло ліворуч з дороги. Що сталося? 
Там гребля, а на ній купка дерев. Куди це вона поїхала? А може, від
чула сильний біль і звернула з дороги?

Світло фар з’явилося знову, і цього разу воно було спрямоване на 
пагорб, де стояв будинок пакеха. Чого це їй захотілося поїхати туди? 
Машина зупинилася — напевно, біля воріт. А що тепер? В’їжджає у во
рота? Ні, вогні повернули знову. Або ж вона розвернула машину і все 
ще сидить у ній, або пішла до будинку. Але чому? Невже вона їх 
знає? Марта ніколи не згадувала про це.

А може... Хоча ні, ще зарано. За Мартиними ж розрахунками, їй 
лишається ще місяць — так казала Роймата. Але фігура в Марти така, 
що напевне цього не вгадаєш.

А може, вона поїхала туди, знаючи, що в такому мібці Ту навряд 
чи з’явиться і вона зможе почувати себе в безпеці. «Кіа ора, Марто, 
хитро ж ти придумала! Шкода тільки, що я не зміг забезпечити тобі 
щастя й безпеку у своєму власному домі».

Струсивши на веранді дощовика, Тіва повернувся до хати. Там 
знову наливали пиво, хтось затягнув пісню, і ноги дружно стали від
бивати по підлозі такт. Невже вони ще не нагулялися за цей вечір? 
Ту вже скинув сорочку і був до пояса голий.

— Ну що, бачив її? — пошепки спитала Роймата.
Тіва кивнув.
— Вона поїхала в машині додому, але потім чогось звернула 

на пагорб, де живе пакеха, а тоді фари погасли, і я не знаю, чи вона 
зайшла до будинку, чи сидить у машині.

Раптом Тіва збагнув, що голос його перекрив гамір, який стояв 
у кімнаті,— ото дурень! Молити бога, щоб Ту, бува, не почув, але з ви
разу його обличчя Тіва нічого не зрозумів.

— Зганяй туди на машині й поглянь, чи з нею все гаразд.
— Нехай трохи пізніше, бо як поїду зараз, то наш приятель почне 

доскіпуватися, що сталось.
Стара Ріпека, яка все трясла головою, раптом випросталася й під

няла свою склянку.
— Моє тіло більше не радіє, мабуть, треба його розвеселити 

знову.
Тіва перехилив пляшку й вилив їй у склянку залишки бренді.

1 Божество полінезійської міфології. 
5. «Всесвіт» № 5



130 НОЕЛ ХІЛЛІАРД

— Ну, після цього ви вже напевне підете спати, еге ж, карані?
— Хіба я зможу заснути при такому гаморі? Мені здається, що у 

мене в голові каміння сиплеться.
— Ми вже скоро кінчаємо,
— Е мара!1 Чи ж я не знаю свою кров? Ви будете тут казитися, 

аж поки скінчиться усе пиво. Неначе вам не досить дощу з неба, тож 
ви і поливаєте своїм дощем траву в мене під вікном. Та ще й платите 
за цей дощ грубі гроші. Гадаєш, я вас не знаю?

— Але ж це тільки раз на рік, коли буває сінокіс, карані, не за
бувайте!

Проте стара не чула його слів.
— Чи ж я вас не знаю? — бурмотіла вона.
Гонг-Гонг відвів Тіву вбік, щоб розповісти йому якусь історію, по

тім Сіппі спитав у нього поради в одній судовій справі, а Рубі відвела 
його в куток і стала розпитувати, чи може вона написати у відділ со
ціального забезпечення, щоб попросити грошову допомогу для своєї ди
тини і чи виплачують її матерям, які не були одружені? І щоразу,- як 
він сідав, Роймата сердито зиркала на нього. Нарешті, не витримав
ши, вона смикнула його за рукав.

— Ти ж обіцяв! — прошепотіла роздратовано.
Тіва підвівся й пішов до спальні перевдягти шкарпетки. Але щось 

його там здивувало — так ніби бракувало чогось. Він скинув свої на
моклі шкарпетки і сів на ліжко, щоб натягти сухі. Погляд його впав на 
гачок у стіні, вбитий над туалетним столиком,— зникла його рушниця. 
Тільки ледь помітна смужка на шпалері вказувала, де вона раніше ви
сіла. Тіва мацнув рукою на полиці — там, звичайно, на висоті, недо
сяжній для дітей, лежала коробка з набоями. Нема нічого.

Він прожогом кинувся до вітальні. За Ту і слід пропав.

Клайд Гестінгс лежав у темряві й дивувався, що це його розбуди
ло. Крім монотонного стукоту дощових крапель по даху, нічого не було 
чути. Едіт підвелася й сіла в ліжку.

— Що трапилося? — спитала, і Клайд відчув, як вона тремтить.
— Не знаю.— Він спустив ноги з ліжка й намацав свої пантофлі.
Раптом вони знову почули звук, який їх стривожив: хтось гатив

кулаками в двері, аж скло задеренчало.
— Господи, хто ж це може бути?
Клайд увімкнув світло і дістав із шафи свою піжаму.
— Тільки не кажи мені, бога ради, шо це прийшли твої маорі! За

раз, напевне, вже північ.
Едіт накинула на себе кофтину, вчепилась за його руку, і вони 

вийшли до вітальні; тут було темно, холодно, а шибки зсередини за
пітніли. Клайд увімкнув світло й відчинив двері.

На веранді у калюжі води стояла Марта Нельсон.
— Пробачте,— сказала вона.
Була без плаща, намокдий від дощу одяг прилип до її тіла. У тьмя

ному світлі Клайд помітив її роздутий живіт і налиті, не стягнуті ліф
чиком груди.

— Пробачте,— знову сказала вона. Вода тонкими цівками стікала 
з її волосся просто на обличчя. 1

1 Ет, облиш! (Маорі).
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— Чим ми можемо допомогти вам? — спитала Едіт, що стояла по
заду Клайда. Вона виступила наперед і заглянула Марті в обличчя.— 
У вас якесь лихо? — Голос її звучав якось неприродно. Чи вона зля
калася, подумав Клайд, чи відчула раптову полегкість, що це не ті 
шестипудові хлопці-маорі?

— Пробачте,— знов озвалася Марта.— Пробачте мені, будь ласка.
— Заходьте,— запросив її Клайд і відступив убік. Він озирнувся 

по кімнаті, міркуючи, куди можна посадити жінку, з якої струменить 
вода.

Едіт уже помітила, що гостя майже вдвічі за неї більша, отже нема 
сенсу пропонувати їй перевдягтися в сухе. І чого це, дивувалася вона, 
Клайд запросив цю жінку до хати отим своїм байдужим і зверхнім 
тоном?

Вона взяла з шафи, яка стояла в коридорі, рушник і ковдру.
— Піди принеси обігрівач,— звеліла чоловікові, а сама накрила 

крісло ковдрою. Марта важко опустилася в нього і стала витирати руш
ником волосся. Едіт просунула Марті під спину подушку і, поклав
ши їй руки на плечі, обережно нахилила її назад.

— Вам шкідливо так перегинатися,— сказала вона.
Клайд вкотив'у кімнату обігрівач. Він вийняв із розетки шнур 

від телевізора і встромив туди вилку обігрівача, поставивши його пе
ред Мартою. Спіралі злегка затріщали від пилюки, що понасідала на 
них, і помалу стали розжарюватись.

— З вами трапилося якесь нещастя? — спитала Едіт.— Чи може
мо ми чимось допомогти?

Марта затремтіла від холоду. Вона уникала дивитися їм у вічі.
— Ні, нічого такого не сталося,— сказала вона.— Але прошу, не 

сердьтеся на мене.
— Я зараз зготую чай.
Едіт пішла до кухні, а Клайд сидів біля змоклої від дощу жінки й 

думав, чи то піти й допомогти дружині готувати чай, чи зготувати його 
самому, а Едіт хай би робила тут що знає. Про що можна розмовляти 
з уже не молодою маорійкою, яка, здається, от-от розродиться? Мокра 
сукня туго обтягувала її тіло і, придивившись, він помітив, як воно 
тремтить. Жінка відкинулась назад і силувано всміхнулася, проте 
мовчала.

Едіт торохтіла на кухні чашками, і Клайд чув, як вона ріже ножем- 
пилкою сухий фруктовий пиріг.

— І знову цей дощ,— видушив із себе Клайд. О господи, і до чого 
тут, власне, погода?

— Атож,— відповіла вона так байдуже, що Клайд зрозумів: роз
мовляти їй зовсім не хочеться. Він аж відчув полегкість, що тепер 
звільнений від обов’язку ділити з нею її клопіт.

— Дати вам іншого рушника?
— Ні, дякую.
Він став клопотатися коло обігрівача.
Едіт внесла до кімнати тацю й налила чай. Клайд відчував справ

жню втіху, дивлячись, як дружина вміє себе тримати. Тепер, коли ми
нув перший подив, вона поводилася так, наче приймала в себе якусь 
незаміжню тітку, що завітала до них літнього вечора.

— Цукру?
— Ні, дякую.
Відмовилася гостя й від пирога, що його запропонував їй Клайд.

5*
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— Може, ви тепер скажете, як вас звати?
— Пробачте,— соромливо усміхнулася жінка. По ЇТ тілу знову про

біг дрож, аж чашка, яку вона тримала в руках, задеренчала на блюд
ці.— Я Марта Нельсон.

— Ви живете там, у долині?
— Ні, я живу в місті, а сюди приїхала в гості.
— Я сьогодні чекав на декого з ваших людей,— сказав Клайд. Він 

хотів додати щось зле й насмішкувате, але чим же завинила перед 
ним ця жінка, яка викликає до себе скоріш співчуття?

— Я знаю. Чула, як вони говорили про це,— сказала Марта. «І 
сміялися»,— ледь не зірвалося з її уст.

— Зараз це вже, звичайно, не має ваги— он який дощ.
Вона з ввічливою байдужістю кивнула, і Клайд пошкодував, що з 

таким егоїзмом заговорив про свій клопіт у той час, як її турботи, без
перечно, куди вагоміші. її турботи. А чи не стануть вони і їхніми з 
Едіт турботами? А може, уже й стали? Він відчув напад панічного 
страху: як вони з цим упораються, адже ні він, ні Едіт зовсім на цьому 
не розуміються? Він приймав ягнят і телят, одначе, якщо при цьому 
загине мати або маля, то це лише прикра невдача, неминучий ризик, 
кілька викинутих на вітер фунтів стерлінгів, а тут справа стоїть зовсім 
інакше. Яке право має вона розроджуватися тут, у них? А де ж її ро
дичі? Гуляють собі там, у долині, і начхати їм на нього та на його сіно, 
начхати на увесь світ — надто вони тупі й очманілі від пиятики, щоб їх 
хто-небудь цікавив,— начхати їм навіть на цю жінку, яка належить до 
їхнього племені. Нічогеньке собі ставлення до людей!

«Господи,— подумав він,— нам ще довго доведеться звикати до 
життя в цих краях. Довго, ох і довго!»

Марта вже була витерла своє обличчя й висушила волосся, але 
тепер її чоло знову вкрилось краплями поту, а щоки пашіли. Вона піт
ніла, і чашка з чаєм дзенькала на блюдці в її тремтячих руках, і це 
дратувало Клайда. Зненацька її обличчя скривилося від болю, і вона 
різко сіпнулася вперед. Чашка похитнулася на блюдці й чай полився 
па килим. Марта злякано скрикнула, і голос її нагадав крик нічного 
птаха ходуличника, а її скуйовджене волосся впало їй на очі. Вона 
відкинула голову назад і важко задихала. Едіт підбігла до неї збоку 
і схопила її за руку.

— Найдужче болить у спині,— відсапуючись, сказала Марта.
Едіт поглянула на Клайда.
— Треба негайно везти її до міста.
— У таку зливу й по такій дорозі?
— А як же інакше, бовдуре!
Іскорка панічного страху, що жевріла в його душі, запалала яск

равіше, він нервово пересмикнув плечима.
— Ну що ж, обгорни її ковдрами, а я накину якусь одежину й 

приготую машину.
Він підвівся, прямуючи до спальні, але раптом вхідні двері з гур* 

котом розчинилися, і всі побачили, що на порозі, тримаючи в руках 
рушницю Тіви, стоїть Ту Нельсон. Змоклий до рубця, він мружив очі 
від світла, а його налиті кров’ю очі дивились насторожено, мов очі 
мисливського пса.

(Закінчення в наступному номері.)
З англійської переклав 

Володимир КРИЖАНІВСЬКИИ
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Джузеппе Унгаретті — видатний італійський поет.
Народився 10 лютого 1888 року в Александра (Єгипет).
В 1912 році приїхав до Європи. Під час навчання в Парижі познайомився а 

Аполлінером, Валері, Пікассо, Леже, Модільяні. Перші свої вірші надрукував у мі
ланському журналі «Лачерба». Знайомство з французькими поетами, впАив Бодле
ра і Малларме багато в чому визначили поетику Унгаретті. Одна з його ранніх кни
жок навіть написана французькою мовою.

Дж. Унгаретті — автор збірок «Похований порт» (1916), «Радість катастроф» 
(1919),«Відчуття часу» (1933),«Страждання», (1947), «Земля обітована» (1950) та ін.

На італійську перекладав Гомера, Шекспіра, Расіна, Блейка, Малларме, Сен-Жон 
Перса, Єсеніна.

Лауреат багатьох італійських та міжнародних премій, в тому числі венеціан
ської премії Гондольєре (1932), Преміо Рома (1949), премії Монтефельтро (I960), 
міжнародної премії Етна-Таорміна (1966); був почесним членом кількох європей
ських академій. Викладав у Римському та Колумбійському університетах, завідував 
кафедрою історії італійської літератури в університеті Сан-Паулу (Бразілія).

Нагороджений французьким орденом Почесного Легіону.
Помер у Мілані влітку 1970 року.
Стилю Унгаретті властивий граничний лаконізм і відточеність слова, висока ду

ховність і тонка образна система, складність напруженої думки поета XX століття. Не
дарма Унгаретті називають «поетом страждання».

Тематичний діапазон його творчості широкий — від найтонших нюансів суб’єктив
ного переживання до найдраматичніших проблем реального, сповненого протиріч світу. 
Перша світова війна озвалася в його творчості глибоким болем, гуманістичним 
прагненням людського порозуміння. В роки другої світової війни Унгаретті створює 
цикл «Окупований Рим», ряд віршів присвячує героям руху Опору (один з цих вір
шів викарбуваний на пам’ятнику загиблим в русі Опору).

Пропоновані поезії перекладено з видання «Життя людини» (Мондадорі, 1977). 
Це — перша широка публікація українською мовою.
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ІТАЛІЯ
1916

Я — поет
я зойк одноголосий 
катастрофічних слів

Та твій народ 
родила та ж земля 
що і мене —
Італіягалактика похмура

Я плід гіркий 
сплетіння нескінченних

Я твій солдат 
і в темній уніформі 
я сплю
мов у колисці 
матері моєї

протиріч
що вироста в ущелинах

печалі

КАПІТАН
1929

Я знав розлук космічну крутизну.

До таємниць моїх смертельних 
Буває милосердна ніч.

Дитя мене будило на світанку.
Я чув крізь снів політ застиглий 
На неіснуючих дорогах 
Бродячих псів розпачливе виття.

Мої містичні і далекі друзі.
Світились їх очей лампадки зеленаві,
І непомітно їх Мадонна погасила 
Холодним подихом своїх замерзлих уст.

До слуху боязко торкнулись 
Тривожні луни пам’яті моєї,
Котра ще існувала до появи 
Життя мого у вимірах земних,

Коли лицем об витоптану землю 
Та об каміння кинули цю ніч —
Першоначал була глибинна суть у тому,
Чоло смиренне піднялось над світом,
Щоб освітити контури буття.

Б у в  К а п і т а н  я к  с в і т л о  н е п о р у ш н и й .  
(Зійшов на небі місяць онімілий)
В ін  б у в  в и с о к и й  і не в м і в  с х и л я т и с ь .  
(Набігли звідкись каламутні хмари)
Н і х т о  не  б а ч и в ,  я к  в і н п а д а в ,
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Н і х т о  не ч у в  п р е д с м е р т н о г о  х р и п і н н я .  
З ’я в и в с я  т и х и й  в б і л и х * с м у г а х  с в і т л а ,  
На  г р у д я х  с к л а в ш и  с х у д л і  р у к и  
І о п у с т и в ш и  в і ї  з о л о т і .
(Світилась зоряна жалоба світу)
З д а в а в с ь  п і р ’ї н о ю  у п р о с т о р і  н і ч н о м у .

АНГЕЛ ЖЕБРАКІВ
1942-1946

О, вторгнення миті в потьмарений мозок.
Ти біль той нестерпний і тіла, й землі,
Що зойком розпачливим рівний своїм 
Роз’ятреній тиші безжалісно вбитих

В цю мить прокидається ангел
в лахмітті,

Останній хранитель вцілілого Духу...

Вікам вже знайомий цей образ
печальний,

Приречений вождь на чолі всіх
приречених,

Попереду йде, і чоло його тінь
огортає...

НЕВЖЕ ТАК СТАНЕТЬСЯ?
1944

Страждати завжди,
Бути завжди на грані смерті —
Фатальна доля;
Але я прагну милосердя,
І не дозволивши Тобі умерти,
В Твоїй агонії 
Я прозріваю суть:
Всі люди рівні між собою,
Від перших рухів до останніх 
Одна надія гріє їх, дітей 
Зітхання вічного над світом.

Моя трагічна Батьківщино,
Навчи нас міфів про свободу,
Далекі образи минулі,
Не розгубивши чистоти,
Коріння вічне знайдуть в наших душах.

Та у свідомості людей
Вже не повернеться до розквіту свого
Натхненне слово,
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А Ти ж в своему зболеному серці,
Ти, страднице печальна і терпляча,
Іще величнішим те слово сотворила,
Що вже обвуглилось на пожарйщах

світу.

Вже двадцять тих віків Тебе вбива
людина,

Та Ти не вмреш, Ти сила животворна, 
Тінь волі господа святого.

О Батьківщино втомлена всіх душ, 
Невже так станеться, що — вічне

джерело —
Ти перестанеш сяяти для людства?

Мій сон, мій крик, моє розбите чудо,
В ночей людських похмуру порожнечу, 
Любов ти сієш і надію, Ти сієш квіти

і пісні...

Невже так станеться, що переможе тлін?

Поезія Унгаретті ілюстрована 
малюнками Ренато Гуттузо МАТИ

1930

Коли з останнім ударом серця 
Впадуть ці невблаганні мури тіней.
Крізь небуття долине голос твій 
До тихих снів зруйнованого слуху.

Тонка й безстрашна — статуя бліда 
Перед обличчям вічності самої,
Як перед тим останнім вівтарем 
Тьмяної церкви в сонячній Тоскані.

Ти зробиш крок в бездонний морок бога 
І, ставши на коліна,
Промовиш: Господи, це я.

Гріхів тяґар легкий, благословенна будь 
Та милосердна всемогутня воля...
В мою відсутність ти вдивлятимешся

пильно.

Простягнеш руки: боже, як давно,
Як безутішно ти мене чекаєш!..
Луна зітхання мимо пролетить.
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1929

Гробниці білі тануть і зникають

А безконечний чорний простір 
з балкона темного 
спускається на цвинтар

Прийшов мене провідати 
мій друг араб . 
котрого вчора вбили

Та знов над світом виникає день

І повертаються гробниці 
занурені в зелену пітьму 
із присмерків 
в зелену каламуть 
світанків непритомних

І вечір перебрів ріку прозору, 
Розлився в хвилях 
Кольором маслини.

Вогонь спалив свою сліпучу
пам’ять.

Крізь дим я чую голоси цикад 
В зелених лабіринтах трав.

САН МАРТІНО 
ДЕЛЬ КАРСО

1916

Від цих будинків 
залишилось 
хоч каміння

Од тих
котрі мене любили 
нічого
не лишилось

Ь моєму серці 
потьмянілий хрест

Серце
найбільш зруйнована країна



138

НЕВАГОМІСТЬ
1934

ДЖУЗЕППЕ. УНГАРЕГП

Оттоне Розаі

Дитинству бога в лотосах світань 
Липнева меса птаха і рослини.

І золото збентежених полів 
Сумирна сутінь ніжності і долі — 
Душа печальна позбулась ваги.

В застиглім світлі 
Задумалися руки...

Ні остраху, ні смутку, ні жалю.

* * *

1942-1946

Припиніть убивати убитих,
Не кричіть, перестаньте кричати, 
Якщо хочете голос їх: чути,
Якщо хочете вижити тут.

А вони озиваються з пітьми, 
Тоскним шепотом, наче трава, 
Проростаючи тихо крізь землю

зотлілу,
Де живі не насміляться більше

пройти.

О, НІЧ...

В порожнечі світанків 
Скелети дерев.

Нерозхитані сходи у вічність.

Голосіння в безоднях єства 
Облетілого чорного листя.

Осінніх смутків 
Золотистий попіл...

Так одлітає юність легкокрила 
З  холодних темних пагорбів душі

1919

В небес туманних 
Кристалічний вир.
В мені повільно сутеніє.
Я заблудивсь

в горбатих просторах печалі.
Стирає ніч всі контури і межі.
Океанів могутнє мовчання. 
Споконвічних ілюзій астральні 

зруйновані гнізда.
О, ніч..



ПОРИ РОКУ
1920

1

0  небезпечна щедрість кольорів,
Де причаївся тихий запах тління,
В томлінні заворожених світил
Свій шлях вершить незмінна ніжність, 
Щоб осінити юні перса,
Де зріє острах і неспокій,
Крилом туманним смерті і блаженства
1 відгорнуть очам моїм печальним 
Незриме покривало тишини.

Т а м  в і л ь н і  р а й д у г и  
Д о р і г  т в о ї х  к р и л а т и х  
В е д у т ь  с в і й  к о л ь о р о в и й

т а є м н и ч и й  д і а л о г .

Лукавий вітер тих мінливих весен, 
Безстрашна молодість ошукана і чиста.

2

Приборкана, розгублена, моя.

І час завмер на дні смутному 
Тих нерухомих літніх вечорів.

Від темних пристаней відчалять кораблі 
До золотої і високої гробниці.

А з втомлених і крижаних сузір’їв 
У опівнічних колах тишини 
Приходять спогади:

Не р о з п р я ж у  т в о ї  п е ч а л і ,
В х о л о д н и х  п р і р в а х

м і с я ч н о г о  с в і т л а  
П р о к и н е т ь с я  п о х м у р а  т і нь ,  І

І на космічних схилах гір 
Сліпуче буйство променів останніх 
Врочистим ніжним сяйвом коронує 
Волосся хвиль примирену стихію, 
Озолотить зомлілу згірклу землю 
Непереможним смутком висоти..
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3

А потім зник рум’янець передсмертний 
З обличчя року.

І залунав з глибин астральних 
Той юний хор:

У с о р о м л и в і м  ш е п о т і  в о д и  
П о б а ч и ш  в і д о б р а ж е н н я  

с р і б л я с т и х  г о р л и ц ь ,  
К о т р і  в б е з о д н я х  с і р и х ,  

з о р я н и х  с п л е л и с я
к р и л а м и .

1 це була хвилина божевільна.

4

Тепер мовчать і спогади і сни.

Та навіть дуб оголений і чорний 
Пустив коріння в свій уламок скелі.

ТИША В ЛІГУРІЇ
1922

І зміїться туман над долинами рік.

У сліпучих темницях химерного сонця 
Таємниць золотисті гнучкі силуети.

Бліднуть тихі вуста коли сонне світило заходить.

В потемнілих зіницях душі невтоленної 
Споконвічна печальна жага.

Тіні скель потонули в розбуджених хвилях.

Хаотичних галактик знеможені ритми 
В переплетених сутінках наших двох тіл.

Нетутешня, сумна, заворожена тиша 
Алебастрових крил 
Нерухомого ранку.
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СМУТОК
1925

Кротів нечутних кроки несміливі 
І змій сріблястих шкіра шелестить 
У сутінкових душах храмів...

Сліпучо-білий і казковий човен 
Прощається із зорями це сонце 
І хмарить брови в тиші винограду...

Як лоб утомлений 
Над рук печерою 
Світилась ніч...

СПОГАД ПРО АФРИКУ
1924

Від золотого безміру рівнин 
І моря загадковості солоної 
Одна година відціля мене,
Там жебраків на схилі віку 
Вже не почую тихого квиління,
Що пригасає в попелі світанків;
Напівдитя з жіночими очима 
Вже не оголить шоколадне тіло,
В казкових формах славлячи безумство 
Фантазії терпкої й здичавілої,
І серед пальм не з’явиться Діана 
В стрімких одежах з світла і води,
Не дожену її
(Сліпить астральний іній наготи,
Болять світил обвуглені орбіти,
В розверзнутих глибинах плоті 
Непереможна пристрасть 
Долає днів ворожу німоту).
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А море лиш зловісна смуга 
В холодних лазурях туману,
Здалась рівнина чашею з тим медом, 
Що не дає загинути від спраги,
Діана — дим, опалове намисто,
В тобі не ворухнеться біль жаги.

...Поглинуть спогад 
Пам’яті піски гіркі, сипучі...

Голос жінки тікав від пісків і від лун 
А почув його вітер підступний чаклун 
І поклав він на землю найкращу із дів 
Щоб один лише сон тілом тим володів.

Мчалась в морок земля голуба й бездиханна 
Де та жінка лежала чиясь ще кохана 
Тільки вітру космічного зла круговерть 
Тільки сну того вічного спокій і смерть.

ПІСНЯ БЕДУЇНА

1932

НІЧНИЙ ПРИВИД

1916

Профіль
ночі
сухий
як
пергамент

залишається 
наче листок 
почорнілий

Нерозгаданий
час
так проносить менеКочівник

з силуетом горбатим наче 
у пустелі ВІКІВ ' ШЄЛ€шелест
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Спинився мертвий маятник крила 
у нерухомій тишині очей

В піснях коралу й вітру з моря 
непереможна спрага поцілунків

Я зблід від горя на світанку

Життя моє розсіялось як пил 
в глухих зигзагах ностальгії

Я бачу межі Зраненого світу 
і вирушаю в подорож останню 
без напрямку й мети

Сильніша смерті магія доріг 

І в ній одна лиш є зупинка сон 

Безжальне сонце гасить ці
ридання

Мене вкриває мантія ласкава 
прозорих течій золота пустелі

З цієї пустки розпачу і болю
я вже віками виглядаю
часів щасливих світлого предтечу

ПІСНЯ НА ДВА ГОЛОСИ
1959

Перший голос

Жорстоке серце вимагає:
Люби, інакше де знайдеш вогонь 
Щоб возродив твою безсмертну муку. 
Тебе одірваного від любові 
Задушить пітьма 
Й коли ти дивлячись в безодню 
Враз спиниш крок втрачаючи

свідомість
В тобі засяють очі дивовижні 
І пристрастю поранений насмерть 
Побачиш раптом таємничу суть 
Благословенної пожежі.

Другий голос

В д у ш і  с х о л о л і й  с е р ц е
н е р у х о м е  

Д е  в ж е  н і ч о г о  не б о л и т ь  
Л и ш  с п о г а д і в  г і р к и й

н е с т е р п н и й  с м у т о к  
В г л и б и н а х  в и с н а ж е н о г о

тіла.
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ЛЕДА
1925

ФІНАЛ
1935-1953

І одсахнулася, як лілії бліда,
Лиш вуст боліла пурпурова рана.

В передчутті смутного забуття 
Наповнена лиш зблисками води 
В обіймах крил холодних

і космічних
Пручалась тепла плоть 
І майже бездиханна 
Здригалася

від сокровенних поштовхів 
Напівпритомних хвиль

# # *

1932

Коли погаснуть промені останні 
І розбредуться в сутінках думки

Солоні губи Єви нагадають 
Терпкі плоди утраченого раю.

Вже більше не шумить
і не шепоче море,

Море.

Без кольору без сну без звуку 
поле море,

Море.

І милосердя просить навіть море, 
Море.

І хмари вже давно пливуть 
крізь море,*

Море.

Аквамарину дим печальний море, 
Море.

Ти бачиш, мертве навіть море, 
Море.

З італійської переклала 
Оксана ПАХЛЬОВСЬКА

• * *

1952-1960

Любов — уже не буря та,
Що в сліпоті знетямленої ночі 
Ще так недавно брала у полон 
На грані пристрасті й тривоги.

Тепер вона крізь всі тумани буднів 
Ледь-ледь десь світить, мов маяк, 
Куди врочисто і повільно 
Пливе старий вмирати капітан.
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Роман

27

Ми приїхали у Софію опівночі, все ще приголомшені отим барвис
тим весільним клубком, який витіснив усі попередні враження. Вигуки і 
вереск весільних гостей, гупання барабана й оте відчайдушне «Весіль
ний батько б’є весільну матір!» все ще настирливо лунали у наших ву
хах. І все-таки ми не були стомлені, бо, прощаючись із Катею, я відчув 
бадьорість у потиску її руки.

— Правда, гарно було? — спитала вона.
Я погодився, що справді було гарно, і мені стало ще приємніше, ко

ли вона звелася навшпиньки, щоб за старою звичкою поцілувати мене 
в чоло, як, можливо, цілувала свого тата або дядька із свіленградської 
митниці.

— Дякую вам за все! — сказала вона.
— Нема за що, Катю.
— Ви змарнували зі мною три дні.
— Чому ж? Я не вважаю цей час змарнованим.
— Хіба?
— Пенсіонер...
— Я вас благаю! — перебила вона мене.— Я забороняю вам гово

рити про старість!
Я ніжно пригорнув її, поплескав по плечу,— це було все, що я міг 

дозволити собі.

Закінчення. Початок див. «Всесвіт» М№ 3—4.
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Ми розпрощались, і кілька днів не чули й не бачили одне одного. 
На мене одразу напосіли всілякі дрібні турботи й неприємності. Тільки- 
но переступивши поріг свого будинку, я виявив у поштовій скриньці за
писку від Петка Огойського: він просив мене подзвонити йому «по служ
бовому телефону», щоб поговорити «у важливій справі» перед його 
від’їздом у Бургас. Спершу я не звернув уваги на цю записку, написану 
нерозбірливим, хоч і крупним почерком, але коли зайшов у свою кімнату 
й побачив розкидану постіль і відчинене вікно (наскільки пам’ятаю, я 
його зачинив перед тим, як пішов, щоб не залізли коти), мені стало яс
но, що Ілко провів тут бурхливу ніч зі своїми приятелями. Тому мене 
охопили погані передчуття, і я без кінця запитував себе: «Чого Петкові 
треба від мене? Навіщо я йому знадобився?»

Я витратив близько півгодини, поки сяк-так прибрав у кімнаті, при
гнічений думками про те, що моя пенсіонерська кімнатка перетворилася 
на пристановище для хуліганів...

Я ретельно помився. Щільно зачинив вікно, бо з даху тягло ди
мом. Потім ліг і спробував заснути. Довго крутився в ліжку, але сон ні
як не йшов. Тоді я взяв з полички книжечку й спробував читати. Фанта
стика частенько заміняла мені снотворне, але цього разу і вона не до
помогла. Тоді я згадав про Кару і його мемуари. Захотілося відновити у 
пам’яті акцію в Крушаре; можливо, це допоможе зрозуміти деякі по
дробиці, які не давали мені спокою. Я довго читав, гортав і гортав сто
рінки. Мемуарист розповідав збуджено, уривчасто, квапливо. Хотів од
разу сказати багато, він просто задихався від бажання не обминути ні
кого з людей, з якими зустрічався і разом воював. Інколи я натрапляв 
у тій розповіді на суперечності. Крім того, мене дратувало його нама
гання агітувати й повчати. Я мусив дебатувати з ним, заперечувати йо
му. Він, наприклад, докоряв Бунчукові за те, що той писав вірші замість 
займатися бойовою підготовкою загону. Детально описав «Гергьовську 
акцію». Бомби падали просто в гайок, трощили дерева. Горіли трава, 
земля, каміння. Там поранили Бунчука, який в останній момент попро
сив пристрелити його, аби не стати тягарем для своїх товаришів. Кара 
не погодився. Потім загін все-таки вирвався з оточення. Троє залиши
лись прикривати відхід. Авіація колошматила їх зверху. Строчили ку
лемети. Гаубиці били з видолинків. Троє тримали оборону.

А коли вони з’явились на вершині, серед миршавих кущів, ледве ди
хаючи від утоми, їх було тільки двоє. Третій зник. Припускали, що він 
убитий. Хотіли повернутися, щоб знайти його, але це було неможливо... 
Саме тоді й виникла версія про печеру і куртку, про «Омегу». Твердили, 
що біля печери знайдено тільки куртку,— вона висіла на дереві перед 
входом. Пораненого не було. Шукали всюди. Ходили темними лабірин
тами печери, гукали, палили соснові тріски. Потім усе затихло. Залишив
ся тільки годинник, щоб нагадувати про зникле серце. Саме тоді з’явила
ся невидима рука, яка підкинула куртку до воріт батьківського дому. 
Почепила на цвях, щоб помітили. І пішла легенда: де його сховали, чо
му його сховали, що хотіли цим сказати... Кара не дорікав нікому, але 
не міг пристати до думки, що Бунчук щез безслідно; автор згадував ві
домий закон, за яким у природі ніщо не зникає. І запитував: «Якщо 
був кінець, то хто спричинився до нього?»

У розповідях про «Гергьовську акцію» час від часу зринало, наче 
світлячок, ім’я жінки, про яку говорилось: «Ми були не байдужі до неї. 
Але це була дитина... Років сімнадцять, не більше!» Потім згадувалось: 
«Я опікувався нею під час боїв, і вона мені довірялась; дуже любила
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вірші Бунчука, мала добру пам’ять і натхненно декламувала їх». Пізні
ше Нінка Петрова зникає з мемуарів, щоб через рік з’явитись у по
срібленій рамці в напівтемному й незатишному будинку на вулиці Серді- 
ка. Доля розділила мертву між двома душами, однаково добрими й од
наково мужніми... Тепер один з них все ще ходить по землі, а другий без
слідно зник, залишивши на спомин годинник... і фанатичну вірність.

Обдумуючи «Гергьовську акцію», описану з дратівливою непослі
довністю, я запитав себе: «Коли все-таки Кару взяли у лікарню, щоб від
різати ногу?» Він говорив, що все сталося після перемоги. А в спогадах 
розповідалось про «ампутацію відморожених пальців». Щоб запобігти 
гангрені, їх відрізали кухонним ножем, спершу прокип’ятивши його. І 
все минулося благополучно. Потім з невідомих причин рана «відновила
ся», знову почала розвиватись гангрена. Тоді ампутували ногу, щоб 
не ампутувати «всього життя»... Він так і писав: «Щоб не ампутувати 
всього мого життя». Це було єдине «гумористичне» місце в мемуарах, 
хоч звучало воно досить лиховісно. Але я був вдячний йому й за те, що 
він намагався жартувати, причому з дерев’яною ногою!.. Згодом поча
лася боротьба за нове життя. Я уявив собі, як він шкутильгає по Болга
рії,— начальник міліції, директор, партійний працівник, громадський ді
яч... нарешті пенсіонер. «А жінки? — запитував я сам себе. — Де жінки 
у цьому бурхливому й неспокійному житті?.. Чи були взагалі вони у ньо
му? Невже це можливо, щоб залишилася тільки Нінка на стіні — з туж
ливим поглядом і з непрожитими роками?»

Яка доля! Яка кара! Сама пішла до поета, а другого залишила жи
ти з нерозділеною любов’ю...

Заснув я аж над ранок, поринувши у нереальний світ сновидінь: ве
сілля, хоро, постріли біля береста... І постріли на крутих стежках та лі
систих пагорбах села Крушаре... Я бачив борця, що ніс пораненого пар
тизана, бачив колибу, печеру... Якусь жінку, котра ридала над дитячою 
могилою, вкритою червоними квітами...

Прокинувся я пізно — після обіду. Хтось сердито стукав у двері. Я 
швидко встав, накинув одяг просто на піжаму й обережно відчинив две
рі.

За дверима стояв Петко Огойський — такий поважний і сердитий, 
що я не зміг йому нічого сказати, тільки запросив увійти. Він без зайвих 
церемоній ступив у знайому кімнатку. Сів на стілець біля вікна, закинув 
ногу на ногу і, не розводячись довго, запитав, бозна-чому звертаючись 
до мене на «ви»:

— Ви одержали листа?
— Так, — відповів я.
— Чому не дали про себе знати?
Хазяйський тон «помічником оператора» був засвоєний непогано. Я 

хотів обірвати його, але він випередив мене:
— Треба було подзвонити мені! Завтра я виїжджаю в Бургас!
— Це так важливо?
— Що? — спитав він ображено. — Те, що я їду в Бургас?
— Мене не цікавить твій Бургас! В чому справа?
— Товаришу Желязков,— у його голосі звучали іронічні нотки,— 

ми з вами завжди обминали один одного. Але цього разу ви мусите ме
не вислухати, однак за умови...

— А саме?
— Що ви мені повірите...
— Дивно!.. Хто сказав, що я тобі не вірю!?
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— Я передчуваю.
— Яка інтуїція!.. Вип’єш чогось?
— Горілки.
— Немає.
— Дякую. Інших напоїв не вживаю... Отже, оскільки я завтра або 

найпізніше післязавтра їду в Бургас, то буду лаконічним.
— Слухаю.
— Крім того, я вам багато чим зобов’язаний. Ви по-батьківському 

поставилися до мене в критичний період мого навчання. Так чи інакше, 
я вам вдячний. Тому й вирішив, перш ніж виїхати у Бургас, попередити 
вас, що з Ілком щось негаразд...

Почувши ім’я Ілка, я мимоволі підвівся й підійшов до оратора, який 
говорив усе це, закинувши ногу на ногу, наче позував перед об’єктивом 
кінокамери.

— Що сталося з Ілком? — нетерпляче запитав я.
— Нічого поганого... поки що!
— Тоді навіщо цей театр?
— Щоб ви опам’яталися. Ви все ще витаєте у хмарах, якщо гово

рити про виховання Ілка.
Слово «виховання» прозвучало в його устах з викликом. Я засміяв

ся просто йому в обличчя. Але він дивився на мене так само незворушно 
і повчально говорив:

— Ілко на поганому шляху... Ілко зв’язався з гангстерами!
— Що ти вигадуєш! — розсердився я.— У тебе є якісь факти?
— Я вам одразу сказав, що говоритиму, якщо ви мені вірите. Інак

ше нема чого марнувати час... Після обіду або найпізніше завтра я їду 
в Бургас з усією групою.

— Чув!— люто крикнув я. — Досить з тим Бургасом! Я зрозумів, 
що ти їдеш у Бургас!

Мій тон образив його. Він підвівся й став біля вікна.
Я дивився на його кремезну спину, дужі плечі й патлату шию, боз

на-коли миту, і думав, що все оте грубе й неотесане він успадкував від 
матері.

— Я вам кажу, — вів він далі, не обертаючись до мене,— Ілко во
диться з морфіністами... Він уже хрещений! '

— Що, що? — з жахом перебив я його, схопивши за руку і повер
нувши до себе, щоб побачити обличчя. — Що ти сказав?

— Я сказав правду.
— Все-таки...
— Ніякого «все-таки», товаришу Желязков! Є гола правда! І ні

чого іншого! Ось так!
— Петку!.. Слухай, Петку!
— Dixi!1 — іронічно відрубав він.— Нічого більше не можу додати!
І він рушив до виходу. Однак я схопив його за плече й примусив

сісти на стілець.
— Ти мусиш залишитися! — сказав я. — Ви ж з Ілком друзі?.. Ви 

ж любили один одного?
— Так, я любив Ілка і тепер люблю.
— То чому ж ти не допоможеш хлопцеві?
— Бо його більше приваблюють покидьки, ніж я!
— Які покидьки?

1 Я сказав (лат.).
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— Спитайте у товариша Григорова.
— Чому в Григорова?
— А хто охоронець моралі у цьому жалюгідному кварталі?.. Як 

спритно вони обводять його круг пальця! Уміють, нічого не скажеш!
— Хто кого обводить круг пальця? — спитав я.
— Покидьки обводять круг пальця Григорова.
— В якому розумінні?
— В розумінні... Розбивають аптеку... Григоров біжить туди... Знає

те, що таке камуфляж?
— Так. А потім?
— Потім — обман!
— Нічого не розумію...
— Не ви, а Григоров мусить розуміти!..
Я замовк. Мені хотілося відлупцювати його й викинути з кімнати, 

однак, глянувши на величезні кулаки, що лежали на колінах, я відмо
вився від цього наміру. Я вирішив змінити тактику.

— Все-таки, де Ілко? — спитав я м’якше.
— Не знаю.
— А що значить «хрещений»?
— Це термін.
— Який термін?
— Жаргон.
— Ради бога, говори ясніше.
— Дуже просто: перша ін’єкція.
— Яка ін’єкція?
— Товаришу Желязков, ви мене дивуєте. Жаль вашої класичної 

освіти... А майорові Григорову скажіть, що собака заритий не там, де 
він шукає... Трохи збоку... Хараламбі Доганов, убивця партизана...

— Ви звідки знаєте?
— Знаємо!.. По-друге...
— Звідки знаєте?
— По-друге... Босилкова також зв’язана з покидьками.
— Яка Босилкова?
— Весільна мати... Яку ви чомусь називаєте Фламінго! Не обра

жайте граціозного птаха, товаришу Желязков! Це несправедливо!.. І 
скажіть майорові Григорову, хай він частіш піднімає з крісла свій зад і 
не вішає розбиту аптеку на Петка Огойського. Петко Огойський їде в 
Бургас!

— Все-таки ти завдавав дуже багато неприємностей майору Григо
рову.

— Яких неприємностей?.. Анонімні телефонні розмови— то були 
мої етюди... Доганова, цю мавпу, треба було налякати... На жаль, моя 
родителька теж спіймалася на гачок. Але вона жорстоко повелася з мо
їм батьком... Заслуговує... І ще одне, Желязков: не марнуйте часу з 
громадянкою Белевою... Катерина Белева... Це дуже практична дівчи
на!.. її турбує лише одне— написати дисертацію... Я знаю сучасних жі
нок краще, ніж ви...

— Охоче вірю, однак...
— Ніяких «однак». Вона вміє обкручувати стариків... І це непога

но, якщо немає поганих наслідків... Допомагайте їй! Вона мусить напи
сати дисертацію... Що стосується Огойського, то я доручив адвокатові 
Юртову потурбуватись про нього... Це все, що я можу вам сказати. Про
щайте.
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Він по-солдатськи клацнув каблуками, потім низько вклонився і 
вийшов з кімнати.

Я розгублено стояв перед відчиненими дверима.
Щось непоправне сталося в моєму житті...

28

Я передчував, що ця триденна прогулянка вилізе мені боком. Чекав, 
що ось-ось подзвонить Григоров і повідомить новину. Сподівався також 
мовчазної появи Ірини, сповненої огиди до мене. Дивно було, що і Єле- 
на зловісно мовчала. Усі неначе змовились. Тому я вирішив діяти, причо
му негайно.

Я добре розумів, що, яким би брутальним не здавався мені 
Петко, у його балаканині було зерно істини. Щось сталося. І я мусив 
з’ясувати, що саме. Причому не по телефону, а, так би мовити, на місці: 
піти і побачити все на власні очі. Я квапливо одягся і швидко спустився 
на нижній поверх, де мешкала Ірина. Давно не ходив туди, намагаючись 
забути, що колись жив за цими дверима. Я натиснув на дзвінок, потім 
ще і ще. Лише глянувши на годинник, зрозумів, що дзвоню марно, бо 
Ірина в цей час на роботі у банку.

Я вийшов на вулицю, постояв. Не знав, у якому напрямку рушити, 
куди піти, йти до Григорова було передчасно, я боявся його. Мені пот
рібно більше знати, знати справжню ситуацію, щоб захищатися від йо
го докорів. Я уявив, як він накинеться на мене, вигукуючи щось фальце
том і розмахуючи перед моїм обличчям мікроскопічним блокнотиком.

І я, як і слід було чекати, за звичкою попрямував на квартиру з 
гіпсовими стелями, сподіваючись застати там зловісного посланця чи 
принаймні його «родительку», смертельно ображену на мене. В усякому 
разі, думав я, хоч побачу її сумні очі.

Але там також нікого не було вдома. Я довго й настирливо дзвонив, 
прислухаючись до різних звуків, що розносились по квартирі. Ніяких 
ознак життя. Усе поховалося, щільно замкнувши двері і серце. Мені 
зробилося важко і гірко. Я повільно рушив назад, міркуючи, що робити 
далі. А тривога наростала. У вухах дзвеніло оте дивне слово «хреще
ний». Я вирішив знову розшукати Петка. Трусонути за плечі... Вирвати 
все, що він приховує від мене. Примусити говорити, якщо буде треба. Та 
раптом подумав, що навіть не знаю, де його шукати. Пригадав «служ
бовий» телефон і побіг до найближчої телефонної будки. «Службовий» 
телефон мовчав. Я повісив трубку і машинально, навмання поплентав
ся вулицею. Йшов, не помічаючи нікого. Як божевільний, повторював 
слова «жаргон»... «хрещений». Запитував сам себе: «Невже все це прав- 

» да?»
Виходу не було — я мусив іти до Григорова. Що ж, піду. Визнаю 

себе переможеним. Скажу: «Я винен! Я вбив свого сина!»
Такі думки гризли мене по дорозі до будинку міліції. Вартовий уже 

знав мене і пропустив. Черговий також пропустив: виявляється, я прий
шов у прийомний день. Гостинно відчинилися двері Григорова. Знайо
мий кабінет з кріслами й килимом. За письмовим столом сидів добро
душний чоловік, щось зосереджено розглядаючи у своєму мікроскопіч
ному блокнотику. В цей день я був першим, а може, й останнім відвіду
вачем, і Григоров сидів бадьорий і привітний, немовби скучив за людь
ми. Тільки-но я став у дверях, як він підвівся, усміхаючись, подав руку
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і вказав на крісло. Все тут було, як і раніше: два телефони, білий і черво
ний, телевізор під блідо-зеленою накидкою з вишитим на ній держав
ним гербом, запорошений радіоприймач... Той самий фальцет і той са
мий застебнутий на всі гудзики кітель, що обтягував могутній торс. На
віть запитання до мене було те саме:

— Що привело тебе сюди, товаришу Желязков?
— Тривоги, товаришу Григоров! Тривоги!
— Невже? — він заходився гортати блокнотик. — Тут нічого ке за

писано... Ніяких тривог не бачу.
Він послинив палець, погортав іще, ворушачи товстими губами.
— Нічого немає!.. Ні на «І», ні на «Ж»...
— Я справді дуже хвилююсь...
— Немає сигналів, Желязков!— зітхнув він, закриваючи блокно

тик і кладучи його в кишеню.— Абсолютно ніяких сигналів!.. Отже, й 
підстав для тривоги немає!..

— Під час моєї відсутності, — все-таки не здавався я, — сталося 
щось таке, що...

Він перебив мене, простягаючи руку до телефону:
— Знаю!.. Все знаю... Ви з журналісткою були на шахті, потім від

відали Огойського в тюрмі... Мені все відомо.
— Під час моєї відсутності... — я намагався повернутись до початої 

теми, але він знову перебив:
— І це знаю... Ви були на весіллі в Крушаре...
— Так, були.
— І весільний батько лупцював весільну матір...
— Так.
— Болгарія мала, Желязков! Чхнеш у Варні, а в Софії чути!.. 

Одного я не збагну: навіщо ти марнуєш час з цією дівчиною?.. Кару я 
розумію: він неврастенік, шукає собі якогось заняття, не може всидіти 
на одному місці, витає у хмарах, так би мовити... Сьогодні вранці, на
приклад, він знову був у мене... Відколи ви поїхали, він щодня стовби
чить у мене в кабінеті...

— Бореться за правду людина... Таких, як він, небагато.
— Похвально! Честь йому за подвиг... Ну і що? Поки ви подоро

жуєте по Болгарії, Атанас Огойський сидить у тюрмі... Ще трохи — і 
відсидить увесь строк...

— Товаришу майор, — заговорив я рішуче. — Я прийшов до тебе 
в іншій справі... Облишмо шахту і тюрму... Я прийшов запитати про 
свого сина Ілка... Що з ним сталося? Є щось нове?

— Я сказав. Желязков, сигналів немає! Якщо будуть, першому то
бі подзвоню... Навіть пошлю когось, щоб заарештували тебе... Але ж 
нема! Що вдієш, коли нема!

— Однак Петко Огойський сказав...
— Хто, хто?
— Огойський, молодший.
— Базікало!.. Що каже цей пустомолот? Він ще тут? Я ж йому 

наказав їхати в Бургас. І повідомив тамтешніх товаришів, щоб мали 
його на оці. Ну, що каже цей хлопець?.. Між іншим, я вже знімав з 
нього стружку... Хай не думає, що він знає більше, ніж народна мілі* 
ція... Що за дурниці він тобі верзе?

— Згадує різних бандитів, покидьків...
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— Покидьки!.. Цікаве слово... Я попередив, щоб вій не сунув но
са, куди не слід. Дзвонить по телефону, знімає гармидер, навіть рідній 
матері не дає спокою... Навіщо? Етюди! Що то за етюди, товаришу 
полковник, поясни мені... Ми люди прості, не розуміємо... Етюди!

— Майоре, — я підвищив тон, — ви недооцінюєте хлопця!
— Нахаби мені протипоказані, Желязков! Я їх терпіти не можу... 

Як тільки побачу їх, у мене одразу починають свербіти руки... Це не 
його справа — повчати народну міліцію... Шмаркач! Він буде мене 
вчити!.. Я знаю, хто розбиває аптеки... І знаю, чого там шукають!.. Я 
не люблю диверсій, звідки б вони не йшли... Слава богу, що він їде в 
Бургас.

— Там зніматимуть фільм.
— Хай знімають, що хочуть, аби він тільки забрався звідси. Я з 

задоволенням дарую його бургаським колегам! Він мені набрид! Та й 
мати його якось припленталася просити роботи.

— Вона ж працює.
— Так, прибиральницею... Принизливо. Що правда, то правда...
Він озирнувся й зітхнув...
— То досить складна річ, Желязков, розбиратися в людях. Одне 

думають, друге говорять, а третє роблять!..
Він склав руки на столі і глянув на телефон. Видно, чекав дзвін

ка. Я нетерпляче спостерігав за ним, чекаючи нагоди знову заговорити 
про Ілка. Все інше мене не цікавило. Хотілося натякнути йому про 
«морфіністів», але одне це слово наганяло на мене жах. Воно нагаду
вало про смерть. Тому я довго вагався, не знаючи, з чого почати. Я був 
переконаний, що він мусить бути поінформований, мусить знати, що 
робиться у довіреному йому кварталі... Може, він таки знав, але вда
вав байдужого і спокійного, його слова про те, що люди одне дума
ють, друге говорять, а третє роблять, мабуть, стосувалися і його само
го... Добродушне обличчя було тільки маскою. Які таємниці ховалися 
за нею? Що він скаже у рішучий момент? Що там зашифровано у мік
роскопічному блокнотику?

Майор висунув середню шухляду письмового стола і дістав синю 
теку:

— Знаєш, — заспокійливо сказав він, — я одержав результати ан
кетної комісії... Кара приніс... Цікаво... Дуже цікаво!

— Який висновок?
— Дуже добрий. Можеш порадувати журналістку, якщо Кара досі 

її не порадував... Усе на вашу користь.
— Це значить, і на твою користь! — радісно сказав я і підвівся, 

щоб зазирнути в теку. Григоров вийняв якісь аркуші.
— Це компетентні люди, — сказав він багатозначно... — їм мож

на вірити. їхні твердження цілком збігаються з моїми, викладеними 
мною одразу після аварії... Тому я дуже радий...

— Я теж радий, товаришу Григоров... Істина мусить перемогти... 
Інакше й бути не може!

— Не поспішай, не поспішай! — він підняв руку, дивлячись на 
списаний листок. — Не люблю, коли квапляться!.. А ще менше — коли 
сиплють пишними словами!

— Цікаво, — спробував я повернути його до головного, — що во
ни пишуть у протоколі?

— Що пишуть? По-перше, нещасний випадок стався після усунен
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ня третьої несправності; баддя рухалась із швидкістю чотири метри на 
секунду і, не зупиняючись на запобіжній площадці, опустилася в за
бій... Це констатував і я.

— Ми теж це констатували.
— По-друге... Баддя не зупинилась через те, що було пошкоджено 

блокування... Підземний сигнальник Атанас Огойеький не винен у тому, 
що баддя не зупинилась на запобіжній площадці. Він перебував у тіс
ній кабіні, звідки нічого не міг бачити...

— Ми теж переконалися в цьому, — знову докинув я. — Крім 
того, згідно з «Інструкцією 37-39», баддя мусила обов’язково зупинити
ся на запобіжній площадці...

— По-третє,— перебив він мене,— в показаннях свідків із Шахто- 
буду, а також експерта з того самого відомства справа трактується тен
денційно...

— Ворон ворону око не виклює!..
— Облиш прислів’я! — знову перебив Григоров. — Прислів’я не 

допоможуть... Отже, ми можемо зробити висновок, що експерт, призна
чений Шахтобудом, старанно намагався применшити вину технічного 
керівника Доганова... Ось що важливо!

Він читав далі. Я уважно слухав. Комісія профспілок намагалася 
серйозно дослідити факти. Це радувало мене. Вселяло віру. Я уявив, 
як зрадіє і Катя.

Прочитавши всі пункти протоколу комісії, Григоров поклав арку
ші в теку й глянув на мене:

— Що скажеш?
— Цілковита перемога!
— Перемога, так! — в голосі його звучали скептичні нотки. — А 

підземний сигнальник усе ще сидить в тюрмі... Добре хоч, що йому да
ли три роки, а не п’ять, як хотіли спочатку...

— Справа не в тому...
— Знаю, знаю, що ти скажеш... Потрібна повна реабілітація... Піс

ля тюрми треба сплачувати також штраф... за збитки і так далі й тому 
подібне. Знаю.

— В такому разі?
— Воюйте! — усміхнувся він.
Потім нахилився над полірованим письмовим столом, немовби роз

глядаючи в ньому свою фізіономію, і довго мовчав. Раптом задзелен
чав телефон. Він зняв трубку.

— Так, прочитав! Зрозумів. Побачив. Переміг. Я не жартую. Же- 
лязков скаже це тобі по-латині. Так. У редакції? Я не прийду. Так. Ме
не там не буде. Бюрократ. Так, бюрократ! Пишаюся!.. Так!

Він відвів трубку вбік, закривши долонею мембрану, і таємниче 
підморгнув мені:

— Божевільний!.. Намагається знову ангажувати мене... Кричить 
так, що барабанна перетинка трісне!..

Він знову приклав трубку до вуха й підсумував розмову:
— Я не прийду! Виключено! Отака ситуація! Обійдетеся без мене! 

Так, принципи!.. Чао!..
Він поклав трубку й засміявся.
— Великий оригінал!.. Каже, що заарештує мене!.. Я ще не чув, 

щоб цивільна ворона заарештувала ворону в мундирі... Я його дратую.
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Дуже не любить, коли я гукаю «чао»... Називає хуліганом!.. Ох, госпо
ди боже мій, до чого ми дійшли!.. Старі люди — і придурюємось!

— Чого він хоче?
— Хіба не знаєш?
— Ні.
— Організовує «слідство» в якійсь редакції... Запрошує й мене у 

ролі свідка... Зовсім збожеволів... Ніби у мене немає іншої роботи... Хо
че виправдатися, перш ніж з’явиться стаття... Та журналістка зовсім 
запаморочила вам голови! Шануйтеся, хлопці!

Він звів вказівний палець, потім підвівся, простяг мені руку й дов
го трусив мою правицю, показуючи, як йому приємно було зустрітися 
зі мною. Я знову хотів повернути розмову до Ілка. Мечі здавалося, що 
Григоров не сказав усього, що знав, приховав щось від мене, аби не 
завдавати болю. І це ще більше мучило мене. Я відчував тривогу, як 
живий біль, як ніж у грудях, що не давав мені дихати.

— Майоре Григоров! — сказав я. — Я ще раз запитую про Ілка!
— Желязков!.. Немає сигналів!
— Все-таки...
Він знову простяг мені руку. Я зрозумів, щр розмова закінчена. 

Обернувся й нерішуче пішов до дверей.
Не встиг я наблизитись до порога, як оббиті двері відчинилися і 

в них виросла постать людини, несподівана поява якої викликала у ме
не замішання. Це був Хараламбі Доганов. Здавалося, наче він весь 
час стояв за дверима й підслуховував нашу розмову. Я відчув огиду. 
Він був у чорному костюмі, в білій сорочці і з червоною краваткою — 
як і на весіллі. Немовби прибув просто звідти. Ми якийсь час здиво
вано дивилися один на одного, потім він перший опам’ятався і дав ме
ні пройти, низько вклонившись. Бліде обличчя, поріділе волосся зачеса
не на проділ.

— Товаришу Григоров, — почув я його голос,— прибув на ваше 
запрошення... Одержав повідомлення...

, Останні слова були розраховані на мене — щоб я їх почув.
І я почув їх.
Я всього міг чекати у кабінеті Григорова, але тільки не цієї зуст

річі.

29

Особа, яка так настирливо й несподівано з’являлась на моєму 
шляху, цього дня набрала для мене якогось трагічного значення. Біль
ше того, я ненавидів цього чоловіка, бо він разом з помиями свого 
життя переступав і цей поріг, не роззувшись. Це лютило мене, робило 
непримиренним і непоступливим. «Найбільше, що homy дозволено,— ду
мав я,— це підійти до дверей, де стоїть вартовий, а потім хай заходить 
смиренно і з каяттям, як ідуть убивці й зрадники, і просить нашого 
милосердя, якщо б ми взагалі вирішили виявити до нього милосердя. 
Червона краватка й офіційний костюм не можуть нас підкупити, де б 
ми не були і які б посади не обіймали! Досить м’якотілості й сентимен
тальності! Немає місця заспокоєнню, навіть через тридцять років після 
«Гергьовської акції». Вона відбулася не без його участі, хоч би як 
старанно затирав він свої сліди.— Так думав я, відчуваючи, як у серці 
пробуджується гнів, який я досі намагався придушувати.— Чому? — за
питував я себе.— Чому? Невже я забув, що колись боровся проти цієї
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людини, пускав на неї пса Цербера, щоб мав місце єдино правильний 
діалог — тварюка проти тварюки! Невже я забув усе те? Невже про
стив? Чи я, як і всі, примирився, закрив очі? Що сталося зі мною і з 
іншими?»

Я був такий збуджений, що навіть не помітив, як підійшов до две
рей своєї колишньої квартири. Мене привів сюди інстинкт, привели 
тривога і страх. Куди ж іще я міг іти? У які двері постукати? З ким 
поговорити?

Я стояв перед дверима, на яких колись була табличка з моїм прі
звищем. На жаль, господар звідси пішов! Цей дім уже не мій!

Я довго дзвонив, поглядаючи на годинник. Ніхто не відчиняв. На
решті я вирішив піднятися до своєї парубоцької квартири й звідти 
зателефонувати — може, щось і вийде. Але тільки я рушив з місця, як 
за дверима почулися кроки і чийсь голос: «Хто там?» Спершу я не впі
знав голосу, а коли двері відчинились, побачив фарфорове жіноче лич
ко Ілка, худе і зовсім біле, наче знекровлене. Я так зрадів, побачивши 
хлопця, що ледве стримався, щоб не кинутися до нього, пригорнути. 
Але хлопець незворушно дивився на мене, ніби не впізнавав.

— Мама вдома? — спитав я.
— Ні.
— Ти сам?
— Так.
— Можна зайти?
— Так.
— Що ти робиш?
— Вчу.
Я переступив поріг, з жахом передчуваючи, що розмова не піде 

далі уривчастих односкладових речень, як було й раніше. Надія почути 
те, що мені хотілося знати, спонукала мене зробити зусилля і якось 
розворушити Ілка. Тому я почепив капелюх на вішалку, аби показати, 
що маю намір побути довше, і бадьорим тоном сказав:

— Значить, вчиш?
— Так.
— Класна робота?
— Так.
— З фізики?
— Ні.
— А з чого? З хімії?
— Так.
Я, ледве стримавши злість, відсторонив його і відчинив двері холу. 

На мене війнуло важким духом: «германка», очевидно, щойно прибра
ла квартиру, але, за давньою звичкою, не відчинила вікон — щоб з. ву
лиці не налітала пилюка. Колись ми часто сперечалися через ті вікна... 
Тепер вона, певно, була щаслива й спокійна, надійно ізолювавшись від 
зовнішнього світу.

Я завагався, де сісти — у холі чи в Ілковій кімнаті. Вирішив, що 
краще в кімнаті Ілка, тим паче, що вона колись була моєю.

Паркет злегка поскрипував. Зі стін на мене дивилися суворі порт
рети покійних родичів Ірини, вони висіли на тих самих місцях. Штори 
були спущені, крізь них ледь пробивалося денне світло. Стіл для гостей, 
які взагалі не заходили у цей дім, відколи ми розлучилися (я майже 
впевнений у цьому), був застелений так, як і раніше. На льняній ска
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терті стояла скляна попільничка у вигляді черепахи. Речей тут було 
мало: «германка» не любила захаращених приміщень.

Поки я оглядав хол, Ілко стояв у передній, спостерігаючи за мною. 
Мабуть, не знав, що робити,— таким раптовим і несподіваним видався 
йому мій прихід.

— Ну,— вигукнув я,— куди ж ти мене запросиш?
Ілко заметушився, а я тим часом попрямував до його кімнати. Він 

хотів був відчинити мені двері, забігши Еперед, але я відсторонив його 
й відчинив сам.

— Значить, вчиш? — повторив я.
Він втупив у мене трохи зляканий погляд. Якби не ці сині очі, що 

дивилися на мене запитливо й тривожно, я б схопив його за вухо й 
крикнув: «Чого мовчиш? Забув розмовляти?». Але я все ще жалів його. 
Йому, видно, важко було збагнути, що зі мною сталося — адже я й 
сам цього не розумів. Щось нахабне і брутальне було в мені, коли я 
вдерся до його кімнати, наче збирався робити трус.

У кімнаті було накурено, смерділо тютюном. На відміну від холу, 
де все блищало, у «царстві» Ілка панував безлад: мати не зуміла при
щепити йому свого смаку.

Я сів на кушетку. Вона була сяк-так застелена зім’ятою ковдрою. 
Ілко завжди готував уроки, лежачи на кушетці: запозичив цю звичку 
у мене. На столі, вкритому брудним зеленим картоном (зелений колір 
заспокоює нерви, як казала «германка»!), валялися зім’яті недокурки. 
Стіни голі. Календар знято, на його місці залишилася пляма, яка свід
чила про те, що стіна колись була резедовою. Нафтова піч, вже непо
трібна, бо в будинку давно встановлено центральне опалення, була за
валена зошитами й підручниками. Зверху лежав поламаний термо
метр. Та головне, що тут привертало увагу,— це люльки. Багато лю
льок. Розкидані по столу, вони поширювали важкий, неприємний запах. 
Помітивши, що я дивлюсь на них, Ілко спробував прикрити їх газетою. 
Я, однак, відсунув газету й сказав:

— Стільки люльок!
Він мовчав.
— Це твої?
— Ні.
— Хто тобі їх дав?
Він не відповів.
— Якийсь колекціонер? — знову запитав я.
— Так.
— Ти куриш люльку?
— Ні.
— То навіщо ж вони тобі? Що в них цікавого? Люльки як люльки.
Його очі байдуже дивилися кудись повз мене. Хотілося дати йому

ляпаса. Я сказав сердито:
— Ти знаєш болгарську?
Уявіть собі, він відповів:
— Так.
Я засміявся. Мабуть, це скидалося на істерику, бо він злякався і 

відійшов до дверей, подалі від мене. Я дістав хусточку і довго витирав 
очі, не розуміючи, сміявся я чи плакав. Заспокоївшись нарешті, я 
по-батьківському сказав:
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— Все-таки я не розумію, хлопче, чому ти не розмовляєш по-люд- 
ськи... Що це за «так», «ні»? Невже тобі важко вимовити речення... 
Що це таке?

Ілко стояв опустивши очі й покірно слухав. Прочитавши йому ие 
знати навіщо коротку лекцію про багатство болгарської мови, я знову 
повернувся до люльок. Почав обережно розпитувати, звідки він їх узяв 
і що з ними робить. Проте мій допит не дав ніякого результату. Зовсім 
виснажений цим словесним поєдинком, я сперся на стіл і сказав:

— Відчини вікно!
Він з готовністю відчинив.
— СідайІ
Сів.
— Дай руку!
Він подав. Пальці його були задимлені й брудні, але, щоб прихо

вати мету цього огляду, я зробив йому зауваження, що не годиться 
ходити з такими нігтями.

Він забрав руку й засунув у кишеню.
— Очі в тебе якісь втомлені,— зауважив я, розглядаючи його.— 

Що це за кола?
Він озирнувся: думав, що я питаю про кола, намальовані ним на 

стіні.
— Я кажу про сині кола під очима,— пояснив я.— Мало спиш?
— Так.
— Чому?
— Вчу.
— Якби ти вчив своєчасно, то тепер міг би бути звільнений від 

екзаменів... Ось результати твоїх лінощів.
Він стояв опустивши очі, а я повчав його, сам собі дивуючись, що 

не цитую латинських висловів, які стосуються виховання людини.
— Так,— закінчив я,— ти вже майже випускник, незабаром станеш 

самостійним громадянином... З чим ти вийдеш у життя?.. З люльками, 
що смердять мертвеччиною? Хоча б вони становили якусь мистецьку 
цінність!

Я перейшов до гігієни й охорони здоров’я, говорив, що повітря в 
кімнаті має бути чистим, а люльки смердять.

Виголошуючи цю тираду, я почув кроки у передпокої. Хтось, сту
каючи каблуками по паркету, спішив до кімнати. Я обернувся й у від
чинених дверях побачив Ірину. Ми стояли і мовчки дивились одне на 
одного. Навіть забули привітатися.

— Ілку,— викрикнула вона.
— Що, мамо? — скинувся хлопець.
— Ходи сюди!
Ілко відразу ж вийшов, залишивши двері відчиненими. Ірина про

стягла руку й зачинила їх. Не хотіла, щоб я почув їхню розмову. Це 
не віщувало нічого доброго.

Розмова їхня тривала хвилин десять. Коли Ілко повернувся, я вже 
зібрався йти. Запитав тільки, що йому говорила мати. Він не відповів 
нічого. Був абсолютно коректним. Це якоюсь мірою втішило мене. 
Значить, недаремно ми виховували в ньому повагу до батьків і стар
ших.

— Що ж, — сказав я, рушаючи до дверей,— я пішов.
Він глянув на мене.
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— У мене лише одне прохання... Більше уваги урокам! Ніяких 
зайвих занять, як оті люльки, наприклад! У мене навіть е пропозиція.

Він насторожився.
— Мені б хотілося,— вів я далі,— забрати їх з собою.
— Але це не мої,— почервонівши, виголосив Ілко своє перше довге 

речення.
— Тоді поверни їх! — сказав я.— У тебе тепер одна мета — дип

лом! Хіба не так?
Я сподівався витягнути ще хоч одне речення з його замкнених уст. 

Та він мовчав. Я повідомив, що Петко Огойський поїхав у Бургас. Ні
якого враження. Тоді я дав йому десять левів: може, х°ч гроші його 
розворушать. Але він навіть не глянув на них.

Виходячи, я відчув на собі гострий погляд «германки», десь із кух
ні. «Хай собі дивиться»,— подумав я.'

ЗО\
Я тішив себе надією на те, що Ілко, закінчивши технікум точної 

механіки, вступить до університету і стане справжнім фахівцем, а отже, 
завжди зможе заробити собі на хліб.

Так розмірковував я у ті дні, коли ніхто не шукав мене, а телефон 
мовчав, наче зіпсований. Спершу я був задоволений самотою, навіть 
спробував підбити підсумки своєї діяльності за останні місяці.

Моя остання латинська максима прозвучала в редакції газети під 
час розмови з Хараламбі Догановим, директором «Сувеніра», колиш
нім технічним керівником шахти. Пригадую, він не звернув тоді на 
мене особливої уваги. Можливо, тому, що я скромно сидів у кутку не
величкого редакційного залу. Та раптом я почув, що хтось заперечує 
проти «сторонніх» осіб, запрошених на зустріч. Йшлося про мене і Ка
ру, який зайняв центральне місце за столом головного редактора. Я 
спершу не звернув уваги на цей протест, але Доганов, вороже дивля
чись на мене, повторив його ще і ще раз. Це мене обурило, бо я був не 
«сторонньою» особою, а зацікавленою стороною, представником гро
мадської думки, громадянської совісті...

Катя перша дала відсіч викликові — вона різко заперечила Дога- 
нову, пославшись на наше минуле, на наше громадське становище. 
Головний редактор став на наш бік. Він сказав, що Кара і я — співро
бітники газети, яким він спеціально доручив взяти участь у розсліду
ванні, викликаному листом в’язня Огойського. В цьому нема нічого 
незаконного. Навпаки, наша присутність є свідченням широкої глас
ності розслідування, результати якого будуть опубліковані у пресі.

Почувши слова «опубліковані у пресі», Доганов наїжачився й 
зухвало заявив, що він сумнівається у моїй об’єктивності, не пояснив
ши, однак, причин. Що ж стосується Кари, то з ним він не хотів би 
спілкуватися, особливо після отих мемуарів, сповнених самовихваляння 
й самореклами. Саме в той момент, коли він вимовив слово «самови
хваляння», я й виголосив отой римський вислів, через який Катя після 
засідання посміялася з мене. Я тоді навіть образився на неї, бо ще не 
встиг заспокоїтись після зіткнення з Догановим.

Цей тип сказав, що Кара чваниться своїми партизанськими подви
гами, назвав його марнославним.

— Як ви можете твердити таке? — запитав я.— На якій підставі?



ДЗЕРКАЛО 159

Доганов мовчав. Видно, вважав нижче своєї гідності розмовляти 
зі мною й Карою.

— Ви знаєте,— знову запитав я його, — хто цей чоловік? Чи відомо 
вам, що він проливав кров за нашу і вашу свободу?

Я підкреслив це «вашу», хотів відокремити його від нас, від народу, 
тому що він і подібні до нього людці не можуть мати нічого спільного 
з нашою свободою. Він своїм собачим нюхом уловив натяк, його кар
топляне обличчя почервоніло, і з уст вихопилися слова, які мене зовсім 
розлютили. Доганов заявив, що кожен зробив якийсь внесок у цю сво
боду. І, мовляв,4важливим є те, що тепер робиться для будівництва 
соціалістичного суспільства, і нема чого весь час повертатись до ми
нулого.

— Культи розвінчано! — говорив він.— Ми не потребуємо нових 
культів!

Я сидів позаду Каті, спершись на її стілець. Почувши останні слова 
Доганова, я не витримав, підвівся й патетично виголосив:

— Кара — це орел, а ви — муха, шановний!.. І в минулому, і те
пер! А древні говорили: «Aquila non capit muscas!», що означає: «Орел 
не ловить мух!» Розумієте?

Я демонстративно вийшов у сусідню кімнатку і, міряючи її крока
ми, час від часу підходив до дверей, глянути, що діється в залі. Я був 
задоволений, що нарешті плюнув мерзотникові в обличчя після того, як 
терпів його більше десяти років! Сказав своє слово. Хай тепер Кара 
з Катею «докінчать» його! Мені вже нічого було додати до характе
ристики, яку я дав йому, не підозріваючи, що ті «орел» і «муха» ще дов
го залишатимуться предметом коментарів і жартів.

Я зробив цей вступ, перш ніж розповісти про хід розмови в редак
ції, щоб стала зрозумілою поведінка Доганова.

Прибув він у редакцію, як кажуть, з шиком. Зупинив «мерседес» 
біля входу, щоб усі бачили. У приміщення зайшов не через бокові две
рі, а парадним ходом, як головний редактор. Розшукував не Катю чи 
когось ще з редакції, а головного, заявивши, що хоче обмінятися з ним 
деякими думками, перш ніж іти на зустріч. Він справді зайшов до го
ловного, мабуть-таки обмінявся думками (якими саме — ніхто не знав) 
і аж після цього прийшов до нас у малий зал.

Нас було чоловік десять. Прийшли і деякі члени комісії профспі
лок, а також один робітник з шахти, бо головний наполягав, щоб був 
представлений і робітничий клас. Цим зборам надавалося важливого 
значення, однак не через те, що мали слухати колишнього технічного 
керівника шахти Хараламбі Доганова, а насамперед тому, що треба 
було вирішити, коли публікувати Катину статтю. Редакція мусила 
врешті сказати своє слово, кинути виклик Шахтобудові, щоб розпочав
ся перегляд справи Огойського. Тепер ми хотіли (кажу «ми», бо я та
кож належав до редакційної групи), щоб несправедливо засудженого 
негайно звільнили й повністю реабілітували. Саме тому головний ре
дактор і всі ми, добровільні учасники розслідування, надавали такого 
значення зустрічі з Догановим, який, на нашу думку, був справжнім 
винуватцем аварії, а отже, і поневірянь Огойського.

Спочатку Доганов поводився досить коректно, в його ставленні до 
нас відчувалася така собі поблажлива зверхність. Головному він жар
тома сказав, що почуває себе політичним діячем, якого запросили на
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прес-конференцію, щоб узяти інтерв’ю. При цьому додав, що прибув на 
зустріч лише на особисте прохання свого давнього друга майора 
Григорова. Сказав іще, що для нього справа Огойського давно закрита, 
бо своє вагоме слово уже сказали набагато компетентніші інституції, 
ніж ця редакція. Але якщо хтось хоче почути його думку ще раз. то 
він не має нічого проти...

І тут він висунув умову: статтю він мусить прочитати до її опуб
лікування!

Вимога ця прозвучала досить категорично. Навіть очі його налили
ся кров’ю, коли він говорив це, дивлячись на головного редактора.

— Інакше матимете неприємності! — заявив він.
— Ми приймаємо вашу умову,— сказав головний.— Але й ви му

сите мати на увазі: щоб установити істину, нам потрібні об’єктивність 
і відвертість...

— Я згоден. Але все-таки...
— Розумію вас... Але ви повинні довіритись нашій журналістській 

совісті... У нас нічого не робиться тишком-нишком: все — на очах на
роду...

Доганов усміхнувся, вперше після своєї появи в редакції, і це 
справило враження на всіх нас. Він поблажливо сказав:

— Мені відомі редакційні трюки... Але будь-ласка! — Він глянув 
на годинник.— Давайте починати, бо на мене чекає термінова робота...

— Я також думаю,— озвалася Катя,— що працювати слід опера
тивно! Не варто повертатися до вихідної точки у цій справі.

— Так, звичайно,— погодився головний.— Те, що вже ясно, обго
ворювати не треба... Бажаю вам успішної роботи!

Він несподівано підвівся і глянув на присутніх, ніби просив виба
чення.

— А я мушу йти в ЦК на важливу нараду... Товаришка Белева 
буде вести розмову... Прошу вибачити!..

Він обернувся в бік Доганова, немовби просив у нього дозволу за
лишити засідання.

Коли почалась ділова розмова, я знову повернувся на своє місце 
за Катиним стільцем. її близькість підбадьорювала мене, та й я дода
вав їй сміливості своєю ненавистю до цього нікчеми.

— Товаришу Доганов,— почала вона,— нас цікавить, чому «Ін
струкцію 37-39» було підмінено вашою інструкцією. Я кажу: «вашою», 
бо вона написана вами.

Доганов не чекав цього запитання.
— У якому розумінні «підмінено»? — запитав він.
— Дуже просто,— пояснила Катя.— Ви підмінили існуючу інструк

цію власною інструкцією. Або, інакше кажучи, розпорядилися не зупи
няти бадді, як належить, на запобіжній площадці, де працював підзем
ний сигнальник Атанас Огойський, а прямо опускати її в забій... Чому?

Доганов поблажливо посміхнувся:
— З економічних міркувань, товаришко Белева. Ви досі не мо

жете цього збагнути... Для нас головне — виконувати план, а не додер
жуватись інструкцій... Теорія — одне, практика — інше!

— Так, але теорія створює інструкції, а практика вбиває людей!.. 
Спричиняє аварії!..— докинула Катя.

— Загинули люди! — озвався Кара.— Це і є ваша практика!
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— Прошу, прошу,— нахмурився Доганов.— Якщо ви думаєте дис
кутувати в такому дусі, то краще припинимо розмову!

— Вибачте,— Катя олівцем постукала по картону теки, що лежа
ла у неї на колінах. — Давайте не відхилятись від теми!.. Отже, ви вва
жаєте правильним те, що баддя не зупинилася, хоч за інструкцією му
сила зупинитись?

— Так, вважаю.
— Виходить, що машиніст Лалка Ненова зробила правильно, 

опускаючи баддю в забій без технічної зупинки...
— Саме так.
— Д з якою швидкістю рухалась тоді баддя? — знову запитав 

Кара.
— Бачте, товариші,— почав пояснювати Доганов,— ви не все знає

те... По-перше, перед тим, як сталася аварія, у мене була зустріч з ра
дянським спеціалістом Миколою Івановичем... Я довів до його відо
ма свою інструкцію... Сказав йому, що погоджуюсь з «Інструкцією 
37-39», але думаю застосувати нову, маючи на увазі стислі строки... Ми
кола Іванович, ясна річ, не втручався у наші справи, він лише радив.

— Він погодився з вашою інструкцією? — не витримав Кара.— Чи 
заперечував?

— Товариші, Микола Іванович — людина коректна, як і всі радян
ські люди!.. Спочатку під час розслідування була висунута думка, що 
баддя летіла з великою швидкістю... Навіть протягом перших двох днів 
слідства ми вважали, що баддя справді летіла у забій зі швидкістю 
вільно падаючого тіла... Проте згодом ми зрозуміли, шо баддя не летіла 
з великою швидкістю, як твердили деякі особи, а що вона нормально 
пройшла мимо запобіжної площадки... Це може підтвердити вам і ра
дянський спеціаліст Микола Іванович, мій давній приятель.

— Де він тепер?
— Думаю, що в Радянському Союзі,— гордо заявив Доганов.— 

Ще донедавна ми з ним листувалися...
— Чи не знаєте, в якому місті він живе?
— Я не можу вам сказати точної адреси, бо він також на місці не 

сидить, як і я... Але в Шахтобуді вам могли б сказати, якщо ви дуже 
цікавитеся.

— Дякую,— включилася в розмову Катя.— Тепер подивимось, що 
сталося далі.

— Дуже просто,— посміливішав Доганов.— Після того, як ми кон
статували, що баддя не летіла як вільно падаюче тіло, а опустилась у 
забій нормально, ми остаточно зрозуміли помилку підземного сигналь
ника. Бачачи, що баддя проходить повз нього, він не подав шахтарям 
сигналу, і ті не встигли нічого зробити, щоб уникнути небезпеки...

— Хіба це можливо зробити за кілька секунд?
— Чому «секунд»?
— Бо відстань від запобіжної площадки до забою зовсім коротка, 

мізерна. Адже не випадково,— вела далі Катя,— була створена «Ін
струкція 37-39»... Притому не вами, а радянськими спеціалістами, тими, 
хто виготовляв машину... Хто компетентніший — вони чи ви? Чому ви 
порушили їхню інструкцію? Навіщо було вигадувати якусь нову?

— Бачу, куди ви б’єте,— нахмурився він,— а тому не буду вам від
повідати. Я вже сказав по суті, в чому полягає справа... Спустившись
6. «Всесвіт» № 5
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униз, в забій, ми відкрили щит навантажувальної машини і констату
вали, що мав місце удар металу об метал.

— Цілком природно,— озвався Кара,— цілком природно!
— Микола Іванович пояснив, що баддя опускалася не вертикаль

но, а з перекосом, тому що вдарилася об запобіжний щит навантажу
вальної машини... через що й виникло відхилення... Адже так?

Йому ніхто не відповів. Ми розгубилися, почувши пояснення, яке 
мало одну-єдину мету: довести, що машиніст Лалка Ненова, керуючись 
його інструкцією, не повинна була зупиняти бадді на запобіжній пло
щадці.

Кара запитав:
— Відколи діє ваша інструкція?
Це запитання збентежило Доганова. Він не розумів, з якою метою 

воно поставлене.
— Я,— промовив він, опанувавши себе,— регулярно видавав денні 

й місячні інструкції... Отже, тут усе правильно.
— Ні, ви не зрозуміли мого запитання,— сказав Кара.— Я хочу 

знати, коли, якого числа вступила в дію ваша інструкція?
— Не можу пригадати... Але на початку п’ятирічки...
Журналісти, які раніше мовчали, зайняті своїми блокнотами, пе-

резирнулись і засміялися. В цей час принесли каву й газовану воду. 
Усі потягнулися до чашок, жваво перемовляючись, лише Доганов об
ражено мовчав. Проте журналісти, а за ними й інші учасники зустрічі, 
почали ставити йому перехресні запитання. Дехто цікавився навіть 
побутом шахти, веселими вечірками, танцями... Катя, яка вела збори, 
тактовно відхиляла такі запитання, спрямовуючи розмову на інструк
ції та баддю, яку треба було зупинити на запобіжній площадці. Однак 
Доганов наполягав на своєму. Часто посилався на Миколу Івановича.

— Микола Іванович,— повторював він,— постійно цікавився ста
ном машини, ми нічого не робили без його згоди.

— Навіть своєї інструкції не складали? — перебив його Кара.
— Ви кидаєте тінь на радянських спеціалістів! — огризнувся До

ганов.— Ви берете під сумнів їхню компетентність?
— Я такого не сказав! — обрізав його Кара.— Моє запитання ясне: 

чому ви підмінили радянську інструкцію? Навіщо вигадали свою, до- 
гановську?.. Чому витягли її на світ саме тоді, коли розглядалася 
справа?

— Я сказав. Виробничий план — мій верховний повелитель! П’яти
річка мусить бути виконана! Ми не раби формул!

Кара спересердя ляснув себе обома руками по дерев’яній нозі, під
вівся і вийшов у кімнатку стенографів, щоб трохи заспокоїтись.

В цей час Доганов глянув на годинник. Катя запевнила його, що 
засідати лишилося вже недовго, й розкрила синю теку, яка лежала у 
неї на колінах. Діставши звідти листа з кількома печатками, вона по
дала його Доганову:

— Впізнаєте?
Доганов глянув на лист, прочитав кілька рядків. Підпис, очевидно, 

був йому знайомий, бо він, усміхнувшись, повернув лист Каті:
— Давня справа... Впізнаю, звичайно... Але це було ще тоді, коли 

машина тільки прибула і ми з Миколою Івановичем прийняли її,.. Я 
знаю про це!

— Виходить?..



ДЗЕРКАЛО 163

— Це всі знають... Кожний робітник вивчав заводську інструкцію 
і проходив курси-управління машиною під наглядом Миколи Іванови
ча!.. Всі знають!

— Усі знають, крім вас! — не стримався я.
— Який же ви друг Миколи Івановича, якщо порушили його кате

горичне письмове розпорядження,— докірливо промовила Катя, дивля
чись на Доганова.— Ось самі бачите, чорним по білому — суворо до
тримуватись інструкції заводу!.. І ніхто пізніше не дозволив собі ска
сувати це розпорядження... Тільки ви!

Запала довга мовчанка. Здавалося, все було сказано. Доганов 
підвівся, наміряючись іти.

— Я б не порушувала цього питання,— вела далі Катя,— якби ви 
самі не порушили його... Ви тут спробували кинути тінь на старого ко
муніста. Цього ми не можемо обійти мовчанням...

Вона поклала лист у теку, закрила її і знову обернулася до Дога
нова, який стояв, поглядаючи на вішалку, де був його капелюх.

— Чим ви лякаєте нас, пане Доганов?.. Як ви смієте зловживати 
поняттями, святими для нас усіх? Хто вам дозволив?

— Прошу без політичної агітації,— насупився той.— Мені вже 
треба йти.

— Встигнете, не поспішайте,— заспокоїла його Катя.— Але спершу 
визнайте, що ви самовільно порушили розпорядження Миколи Іванови
ча. Чому? Щоб виправдати Лалку Ненову... І не тільки її! Щоб виправ
дати і себе, і ваших начальників із Шахтобуду!.. І ви звалили все на 
Огойського!

— Вибачте! — Він пробрався до вішалки, надів капелюх, потім 
обернувся до дзеркала, що висіло біля дверей, і заходився поправляти 
краватку. Катя в цей час говорила далі, але він удавав, що не слухає. 
Однак це не збентежило її. Наприкінці вона запитала:

— Хто іще хоче висловитися?
— Усе ясно,— сказав Кара.— Нема потреби марнувати час. Пропо

ную кінчати.
— А ви, товаришу Желязков?
— У мене також немає запитань... Хіба, коли хочете, додам дещо 

до його характеристики...
— В цьому нема потреби,— категорично заявила Катя.— Характе

ристикою Доганова хай займаються інші інстанції. Наше завдання 
скромніше — довести невинність Атанаса Огойського.

— Вибачте,— обернувся Доганов до Каті, вже стоячи у дверях,— 
на мене чекає термінова робота...

— Ви вільні,— сказала вона.— Дякуємо, що прийшли... До поба
чення!

Усі не знати чому засміялися, а Катя обернулася до нас з Карою 
і сказала:

— Залишіться на кілька хвилин!
Ми залишилися.

31

Залишились ми, власне, для того, щоб прочитати остаточний варі
ант статті, яка мала бути опублікована. Чи матиме вона успіх— щодо 
цього у нас, давніх Катиних приятелів, не було двох думок. Перекона- 
е*
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ність ця пояснювалася ще й нашою симпатією до авторки статті (не 
буду згадувати іншого слова, яке означало б щось більше, ніж сим
патія!). Свідомо чи несвідомо, ми носили в серці ті почуття, але вда
вали, що нічого не сталося. Тепер, розглядаючи здалека, через призму 
років, цей незвичайний наш стан, я бачу, якими зворушливими були 
ми тоді у своїй нерозтраченій молодості, особливо Кара, бо він не знав 
ні любові (якщо не брати до уваги отого короткого її подиху в пар
тизанській землянці!), ні батьківських хвилювань... Тоді, як і тепер, 
він грав роль покровителя, доброго наставника, смислом існування 
якого стала революційна мораль. У Каті, в її неусвідомлених прагнен
нях він бачив свою молодість і робив усе для того, щоб у його став
ленні до дівчини ніхто не зміг побачити чогось такого, що можна було б 
витлумачити невірно. Ясна річ, він якнайменше зважав на «людську 
думку», особливо коли намірявся розворушити сонне міщанське боло
то і коли поряд з ним стояв такий боєць, яким була (принаймні у на
шому уявленні) Катя, наша люба Катя, яка вторглася в наше спокій
не існування цілком випадково, у вагоні нічного поїзда, що мчав через 
гори! Такою з’явилася вона поруч з нами у тій монотонній тиші, щоб 
схвилювати й активізувати нас хоча б на короткий час, а потім зник
нути з наших очей, як з’являлося й ставало спогадом багато інших 
ілюзій.

Так міркував я у ті роки, роки підсумків. І якщо я так часто зга
дував ім’я Кари і значною мірою ототожнював себе з ним, то робив я 
все це не з метою применшити свою особисту провину (це не точне 
слово!) перед епохою та її представниками, а скоріше для того, аби 
підкреслити спільність тієї лямки, в яку ми впряглися, щоб гідно за
вершити свої останні дні. Іншого наміру у мене немає. Ми значною 
мірою становили одне ціле, невиправні ентузіасти, трохи смішні й ди
вакуваті не так перед молодими (ті нас більше розуміли!), як перед 
сформованими, умудреними, що вважали себе законодавцями мораль
них норм.

Усе-таки людина мусить щось робити. Інакше навіщо їй світло й 
повітря, подаровані природою?

Я дозволив собі висловлюватись від Кариного імені, наче від сво
го власного, бо ми дуже зблизилися в останні роки; ми діяли, так би 
мовити, абсолютно синхронно в будь-якому починанні, щоб бути корис
ними суспільству. Він став для мене взірцем, «маркою», хоча й заста
рілою для нинішнього часу, яка нерідко викликала поблажливу усміш
ку навіть у наших доброзичливців. Але це не мало ніякого значення! 
Навпаки, це ще більше поглиблювало мою повагу й пошану до нього 
і навіть тримало мене на відстані. Я казав собі: таких людей не можна 
ображати дріб’язковою поблажливістю. їх можна тільки любити й по
важати.

Того вечора ми довго обговорювали стиль і мову статті, намагаю
чись пом’якшити деякі занадто сильні вислови. Щодо змісту заува
жень не було: стаття, насичена фактами, вийшла логічною і перекон
ливою. Ми сподівались добряче розворушити численних читачів і ви
кликати переполох у таборі наших противників. Уявляли, як реагува
тимуть у Шахтобуді на такі, наприклад, рядки:

«...І якщо ми пишемо про «випадок Атанаса Огойського», то роби
мо це не лише для того, щоб захистити його, щоб восторжествувала 
мала правда сумлінного трудівника, «роботяги», як казали про нього
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товариші, а щоб виявити справжні причини й винуватців і щоб цей 
випадок став повчальним не тільки для «Ізвозної», але й для всіх об’єк
тів Шахтобуду. Якби це зробили своєчасно, можливо, не було б тих 
двох смертей, які сталися в шахті...»

Або оцей момент, де ми зачіпали Доганова:
«...Так, винна Ненова, але ще більша провина лежить на тому, хто 

довірив її рукам управління таким складним механізмом без належ
ної підготовки...»

Ми додали ще кілька гострих визначень, спрямованих проти тих, 
хто несе моральну відповідальність.

Того вечора обговорювалася і композиція статті — архітектоніка, 
як висловився Кара; але ми робили це скоріше з бажання якнайдов
ше побути з Катею, дивитись у її чорні очі, що радісно блищали. Так, 
вона тішилася, слухаючи нас, щедрих на похвалу. Занадто щедрих. Ми 
вимахували руками, говорили навперебій, повчали одне одного, смія
лися, наче гімназисти, забувши про «свій ранг», забувши про вік.

Такої радості і юнацького піднесення ми давно не переживали й 
навряд чи колись переживатимемо! Під кінець ми вирішили відзна
чити наш успіх у Боннській корчмі, де давно вже не бували. Цього 
разу «Волгу» вела Катя, а ми сиділи ззаду, сумирні й мовчазні, наче 
слухняні дітки, що виконали свій обов’язок.

У корчмі, як нам і хотілося, було тихо й майже порожньо, оркестр 
не грав. Лише час від часу з’являлися офіціанти у вузьких білих шта
нях з домотканого сукна.

Ми зайняли столик далі від оркестру, відразу ж замовили шкем- 
бе-чорбу 1 й кебабче— фірмові страви цього екзотичного закладу — і 
знову заговорили про кохання, точніше про п е р ш е  к о х а н н я .  Роз
мову на цю тему, порушену ще в редакції, жваво підхопила Катя, при
чому, як мені здалося, говорила вона якось афектовано, звертаючись 
скоріше до Кари, ніж до мене. її збудження передалося й мені. Ціка
во, чи зазнав цей чоловік першого кохання, а якщо так, то яким воно 
було саме в нього? Хто він? Який він? Аскет? Пустельник? Савона
рола? Муцій Сцевола? Чи святий Григорій Столпник, заглиблений у 
себе? Яка його плоть і яка кров тече в його жилах?... Де Таїсія? У пу
стелі чи в пісках його спустошеного серця? Якщо вірити мемуарам, 
вона була одна — Мімі з вулиці Сердіка... Однак Мімі для нас не ста
новила ніякого інтересу. І не на неї була скерована Катана цікавість, 
не її чарівна банальна краса збуджувала уяву... Інше хвилювало Катю 
в цей вечір любовних одкровень. її цікавила ота м а л а ,  фотографія 
якої в облупленій сріблястій рамці все ще висіла над проваленою ка
напою. М а л а  сумно дивилася просто себе, ніби зазирала з мороку 
небуття у наше дивне й таке незрозуміле життя, за яке вона померла 
зовсім молодою й невинною. Якою вона була? Якими були й інші, такі, 
як вона, у партизанському одязі, з пістолетами й гранатами на поясі, 
з лютою ненавистю до ворога і невимовним захватом перед невідомим 
і туманним майбутнім? Що думали вони того морозного дня й тієї вог
ненної ночі, коли навколо них свистіли жандармські кулі?

— У нас,— говорить Кара, поглядаючи то на Катю, то на мене,— 
був суворий порядок. Хлопець, дівчина — усі підлягали партизансько

1 Суп з рубців.
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му кодексові. Були навіть випадки, коли ми розлучали товариша й то
варишку, які вступили у шлюбний зв’язок... Для науки іншим. Розу
мієте?

— Але ж ви нічого не сказали про перше кохання...— перебила 
його Катя.— Ось я, наприклад, призналася, що досі не знаю, що таке 
перше кохання... Наскільки я зрозуміла, товариш Желязков теж не 
пережив цього почуття... Правда?

— Майже ні. Цей душевний стан мені не знайомий... на преве
ликий жаль,— відповів я, з докором дивлячись на настирливу співроз
мовницю, що сиділа якраз навпроти мене.

— Адже ми вирішили цього вечора бути абсолютно відвертими,— 
вела вона, не зводячи погляду з Кари.

— Люба дівчинко!— зітхнув він.— Щодо цього я не маю власної 
думки. Пригадую лише один вірш, вірніше частину вірша, якого Бун
чук часто читав, він навіть придумав до нього мелодію; сільський учи
тель,. він і музику писав... А я, щоб ви знали, нікому не наважувався 
читати його, мені було соромно. Тільки коли залишався серед лісової 
глушини, тихенько декламував його сам собі, щоб не чули навіть зві
рі... Потім сміявся сам з себе, зі своєї міщанської сентиментальності... 
Можливо, це було моє кохання! Або точніше, як ви це називаєте,— 
п е р ш е  кохання! . .  Нінка з Бунчуком тоді разом співали цю пісню 
й нікого не соромились...

— Так, я знаю цей вірш,— усміхнулася Катя.— Ви якось читали 
його мені.

— Невже? Я забув.
— Ви, певно, думали про неї ,  коли читали! — пустотливо дорік

нула Катя.— А я гадала, що ви читаєте для мене... Яка наївна!
Ми засміялися. Усі троє. Чому ми сміялись? Дивно. Але Кара 

також сміявся і повторював: «...Увійди в мою пам’ять навік отака — 
бездомна, безнадійна й тужлива. З рукою сплелася гаряча рука, і об
личчя до серця схилилось...»

— Отже, товаришу Желязков,— обернулася до мене Катя,— тіль
ки для нас з вами залишився чужим, або вірніше недоступним, отой 
великий дар божий, що зветься першим коханням... Які висновки му
симо зробити?

— Катю! — вигукнув я і потягнувся, щоб узяти її за руку, але 
Кара глянув на мене суворо і з осудом, наче я зробив щось негоже. 
Він не сказав мені нічого, я сам забрав руку й звів усе на жарт. У цей 
момент до корчми увійшла якась пара, весело й жваво розмовляю
чи. Я сидів спиною до дверей, але сміх жінки прикро вразив мій слух. 
Обернувшись, я побачив щасливе обличчя Єлени Огойської. Вона 
йшла під руку з високим русявим чоловіком: лисину, що намічалася, 
якоюсь мірою компенсували борідка і вуса. Цей русявий красень за
відував одним з відділів у нашому квартальному гастрономі.

— Слава богу! — зітхнув я.— Нарешті й вона знайшла своє ща
стя!..

Кара й Катя не почули мене. Та я й не промовив цих слів, лиш 
прошепотів їх сам собі, щоб не починати розмови на іншу тему, яка не 
мала нічого спільного з першим коханням. Запало мовчання. Лише 
Катя час від часу поглядала на мене й лукаво усміхалась. Заграв ор
кестр — волинки, дудки. І барабан.

Кара сказав підводячись:
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— Ну, друзі, тепер, вирішивши світові проблеми, можна й руша
ти... І всі троє тверезі... Отже, кожен з нас може вести «Волгу».

— Ні! — підняла палець Катя.— Тільки я!
Коли ми проходили салоном, там уже танцювали. Єлена схилила 

голову на плече завідуючого продуктовим відділом, вдаючи, що не 
помічає мене. Я вдавав те саме. Вірніше, не вдавав, а просто не ди
вився на неї, бо не хотів бачити її. Щаслива вона чи нещасна— мені 
іо було байдуже.

Я йшов поруч з Катею, не наважуючись узяти її під руку. Відчув
ши моє бажання, вона сама взяла мене під руку, притислася до мене 
і отак, слідом за Карою, ми пройшли салоном, зайняті своїми дум
ками й почуттями.

Кара повернув нас на землю. Коли ми сіли у «Волгу» і рушили 
на Софію, він сказав:

— Не забувайте, завтра зустрінемось у редакції... Я хочу вичи
тати коректуру.

— Я також! — сказала Катя.
Я сидів, зіщулившись у кутку машини, мовби забутий усіма.
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Через два дні вийшла стаття. Ми купили собі по кілька примірни
ків газети, читали й перечитували написане, висловлювали припущен
ня, що робитимуть наші противники, коли прочитають статтю...

Проте минув день, другий — жодної реакції. Ми почали нерву
вати. Чому вони мовчать? Аж на п’ятий день якийсь інженер з Шахто- 
буду подзвонив у редакцію й поцікавився, чи факти перевірені.

— Так,— відповів головний,— усе перевірено, підтверджено доку
ментами... Вони до ваших послуг.

— А окружний суд повідомили?
— Чому ми маємо його повідомляти?
— Просто запитую...
— Дайте спростування, якщо ви чимось не задоволені..,
— Обов’язково! — сказав незнайомий.
Після цієї телефонної розмови зловісна мовчанка вже не порушу

валася. Стаття поступово припадала пилом забуття— з'являлися нові 
й нові номери газети, нашаровуючись на той, у якому була надрукова
на наша стаття; небезпека того, що все зникне і згладиться навіть 
у нашій свідомості, ставала чимдалі реальнішою. Катя помітно нер
вувала, Кара шкутильгав по коридорах редакції, я мовчав, сповнений 
поганих передчуттів.

— Вдають з себе глухих! — вигукував головний редактор.— Але 
вони не знають, з ким мають справу!..

Знають чи не знають, але через місяць надійшло спростування з 
ІЛахтобуду, підписане якимось «експертом», фахівцем з гірничої спра
ви. Спростування було стримане, холодне, з іронічними випадами про
ти журналістки, яка, мовляв, не має уявлення про гірничу технологію... 
Радили їй ретельніше вивчити факти... І не бути такою самовпевненою!

Тоді головний сказав засмученій дівчині:
— Катю, битва тільки починається!
— Не маю нічого проти. Я готова!
Та поки ми метушились і прислухалися, що діється в таборі про

тивника, сталася подія, яка немовби вирішила справу. Пригадую, я
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тоді сидів у Кари на вулиці Сердіка. Ми були зайняті листом, якого 
хотіли надіслати особисто генеральному директорові Шахтобуду з про
ханням прийняти нас для усних пояснень.

Вечоріло. Подзвонив телефон. Ми, захопившись писанням листа, 
не поспішали знімати трубки. Однак телефон не вгавав, і Кара, з до
садою махнувши рукою, сказав мені узяти трубку. «Хто, хто це?» — 
почув я нервове й трохи сердите запитання. Такий початок розмови 
по телефону — «Хто, хто це?» — завжди дратував мене: наче я пови
нен комусь пояснювати, хто я. Тому відповідь моя прозвучала досить 
різко:

— А ви хто? Як прізвище?
— Це Насьо...
— Хто? — здивовано вигукнув я.
— Насьо... Атанас Огойський... /
— Огойський?
— Він самий.
— Звідки ти дзвониш?
— Із Софії... З телефонної кабіни... А бай Генчо є?
— Є... Але як же це, Насьо?.. Чому ти в Софії?
«Хіба ти не в тюрмі?» — трохи не вихопилось у мене, але я вчасно 

стримався. Лише повторив:
— Значить, ти в Софії?
— Так,— відповів Насьо.— Хай візьме трубку бай Генчо.
Я глянув на Кару; він уже стояв і спантеличено дивився на мене, 

здогадуючись, що сталося шось несподіване. Я подав йому трубку. 
Кара приклав її до вуха і, після довгої схвильованої розмови ска
зав:

— Приїжджай! Приїжджай негайно! Ми чекаємо!
Він поклав трубку, сів на канапу і глибоко зітхнув. Був схожий на 

марафонця, який досяг фінішу. Я дивився на нього, нарешті не вит
римав:

— Невже остаточно звільнили?
Він мовчав.

Насьо не примусив себе довго чекати. Зустріч була зворушливою, 
може, трохи сентиментальною. Насьо виглядав усе ще по-тюремному: 
коротко підстрижене волосся, випрасуваний, трохи потертий старомод
ний костюм з якимсь ювілейним значком на вилозі. Черевики його 
блищали, навіть ще пахли ваксою, краватка під накрохмаленим комір
цем з’їхала набік. Словом, перед нами стояла заклопотана людина, 
яка ще не звиклася з тим, що вона знову на волі.

Можливо, він почував себе невпевнено ще й тому, що не мав де но
чувати. Передусім він запитав, чи не знайшлося б для нього місце десь 
на кухні, щоб переночувати. Кара широко розвів руки:

— Усе лігво в твоєму розпорядженні, Насьо! Почувай себе як 
вдома!..

Насьо з полегкістю засміявся, а його схожі на маслини очі зво
ложились від хвилювання. Він вийняв хусточку і заходився їх вити
рати.

— Велике спасибі тобі, бай Генчо... Я хотів піти в готель, але куди 
не звернешся, скрізь зайнято, скрізь немає місця... Тому я змушений 
був подзвонити тобі...
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— Тільки тому? — образився Кара.
— Ні, але ж знаєш,— почав виправдовуватись Насьо,— треба десь 

прихилити голову... Хотів був зв’язатися з сином, а він поїхав у Бур
гас... Спробував розшукати одного давнього приятеля, і того вдома не 
застав...

— Гаразд, гаразд! — поплескав його по плечу Кара.— Досить ви
бачатися... Батько твій колись не дуже-то вибачався!..

Кара, спостерігаючи, як Насьо чепуриться перед дзеркалом на 
кухні, засміявся й жартома промовив:

— Оце я дивлюся на тебе, на твою випрасувану хусточку... Хто її 
прасує?

— Одна товаришка,— значливо сказав Насьо,— яка працює, на 
тюремному городі.

— Ну, тоді вітаю! — простяг йому руку Кара, і Насьо аж підско
чив, намагаючись звільнити долоню з міцних кліщів. Потім, блиснувши 
сліпучо-білими зубами, знову почав витирати сльози.

— Від світла... Дуже сильна лампочка!
— Сто ватів! — уточнив Кара.— Ти прочитав статтю товаришки 

Белевої? Тобі подобається?
— Прочитав, бай Генчо, дуже вдячний вам!
— Ти Белевій дякуй! Чому мені?
— І їй, і вам обом також... Якби не ви, я б не вийшов так швид

ко... Все знаю.
— Ти ж відбув свій строк? — перебив його Кара.— Що ми зро

били? Нічого!
— Як то нічого, бай Генчо? Строк я, може, й відбув, але важли

ве інше — моральна реабілітація! Ось шо мене підтримує!
— Почекай, не квапся!.. До повної реабілітації ще далеко... Поки 

справу не переглянуто, реабілітації немає... Для суду, для закону ти 
ще винуватий... А чотирнадцять тисяч хіба легко виплатити? Крім того, 
громадянські права... Не квапся!

Насьо слухав, опустивши голову й дивлячись на свої блискучі туф
лі. Нарешті він зітхнув і сказав:

— Будемо сподіватися, що правда переможе, бай Генчо!
— Будемо сподіватися,— відповів Кара,— але треба боротись! А 

тепер перекусимо, бо ти, мабуть, голодний?
— Ні, я попоїв у поїзді... Товаришка з городу поклала мені ва

рене курча, яйця і ще дещо...
— Молодець твоя товаришка,— озвався нарешті і я.— Видно, вона 

добра господиня...
— І я так думаю... Вона, до вашого відома, одинока, має сина, 

він тепер в армії. Отже, побачимо, як воно буде... А як ви тут пожи
ваєте? Що робите?

— Добре, все гаразд! — відповів я.— Робимо, що можемо...
— Так і треба! — схвалив Насьо і, нахилившись над новою і чи

стою валізкою, дістав звідти варені яйця і залишки курки, загорнутої 
в газету.

— Поклади її в холодильник, бай Генчо, бо може зіпсуватися. То
варишка зарізала сьогодні вранці, перед моїм від’їздом...

— Добре, добре,— сказав Кара,— давай її сюди!
І він зашкутильгав по тісній кухоньці. Потім покликав Насьо, по

садовив його на канапу, сів навпроти на потертий плюшевий стілець і 
почав детально розповідати про все, що відбулося і що ще могло від*
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бутись у зв’язку з його справою. Насьо слухав, кивав головою і час від 
часу витирав очі, поглядаючи на електричну лампочку.

Розмова закінчилася тим, що Кара запропонував Насьо організу
вати товариську вечерю (не тепер, звичайно, а через день-два!) з на
годи звільнення. Насьо погодився, однак за умови: частуватиме він. 
Кара прийняв умову, але висунув і свою: торжество відбудеться на 
вулиці Сердіка.

— Будуть тільки свої люди: Катя, Желязков, ти і я!
— Головного редактора також треба запросити,— втрутився я.— 

Він теж багато допомагав.
— Так, звичайно,— відразу погодився Кара.— Крім того, він дуже 

красномовний.
— Як скажете,— обвів нас вдячним поглядом щасливий Насьо і 

знову присів біля тюремної валізки, щоб навести у ній порядок.
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Розмовляючи, ми й не помітили, як настала ніч. Я пішов досить 
пізно, задоволений і щасливий тим, що сталося. Наші зусилля не про
пали марно.

Спав я довго й спокійно, а вранці побіг у редакцію — запитати, 
чи немає якихось новин. Катю я побачив радісною і збудженою. Якийсь 
інженер із Шахтобуду похвалив її за статтю! Сказав, що багато пра
цівників шахти підтримають її... А прокуратура вагається. Одні вис
ловлюються «за», інші «проти».  Терези схилялися на користь пер
ших. Катина радість передалася й мені. Зраділи і Кара, і Насьо, зай
нятий організацією вечері. Він ходив по місту, приголомшений волею 
й бездіяльністю. Час від часу приносив на вулицю Сердіка всякий харч, 
складав на кухоньці і радісно дивився нам в очі, мовби чекаючи пох
вали.

Того дня, коли мало відбутися торжество, він приволік навіть пе
чене ягня, приготовлене ним самим. Ми були в захваті від такого ку
лінарного хисту нашого підопічного. Мабуть, то була наука батька-ре- 
сторатора, колишнього Кариного роботодавця. Ми похвалили Насьо. 
Він зворушено витирав очі.

Я приніс вино і горілку, але Насьо забракував їх і виставив деся- 
тилітровий бутель червоного домашнього вина: мовляв, до печеного 
ягняти. Ми не образились. Горілку залишили для головного редактора.

Словом, підготовка до торжества йшла повним ходом. Кара вийняв 
з холодильника в’ялене м’ясо й домашню ковбасу — їх прислав йому 
давній приятель-партизан. Катя приготувала бутерброди і великий 
круглий торт, прикрашений мигдалем. А головний редактор прибув, 
як завжди, з резервною «Столичною».

Усе було передбачено. Вечеря почалась о восьмій годині. Був тра
вень. Ми підняли штори. Відчинили вікно, щоб провітрювалась кімна
та, бо нас зібралося чимало, та й погода стояла тепла.

Катя включила транзистор, і ми посідали за багатий стіл, застав
лений пляшками й тарілками, серед яких на великій круглій таці ле
жало зарум’янене печене ягня. Озброївшись ножем і закасавши рука
ви, наче на партизанській галявині, Кара різав м’ясо і розкладав по 
тарілках. Ми, орудуючи ножами й виделками, час від часу позирали
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на бутель, яким займався Насьо, як досвідчений виночерпій і щедрий 
господар.

Я розповідаю про все це з зайвими подробицями. Але вони вріза
лися в пам’ять — мабуть, тому, що наступні події, які сталися трохи 
пізніше, у розпалі торжества, були надто вже несподіваними.

Ми вже добряче випили, коли задзвонив телефон. Головний ре
дактор, який звик до таких неурочних дзвінків, машинально простяг
нув руку до трубки й діловим тоном запитав, хто дзвонить. Не знаю, 
що йому відповіли, але він спохмурнів і з досадою обернувся до мене:

— Якась жінка розшукує вас.
Я взяв трубку й запитав, хто дзвонить. Людина на тому кінці про

воду кілька секунд мовчала, наче хотіла переконатися, що це справді 
я, а не хтось інший. Потім несміливо запитала:

— Це ти, Николаю?
— Так. Хто мене питає?
— Єлена.
Я стояв, прикро вражений: вона так давно не давала про себе 

знати!.. Чого вона тепер хоче від мене? І саме цього вечора? Невже 
вирішила знову заплутати мене в свої тенета? Невже не розуміє, що 
ми з нею порвали назавжди?

Я вже намірився був кинути трубку й перервати розмову. Але вона 
випередила мене, інстинктивно відчувши мій намір:

— Николаю, тобі нічого не повідомляли сьогодні ввечері?..— го
лос її тремтів.

— Що саме?
— Про Ілка...
— Що з Ілком? — тривожно запитав я.— Що з Ілком?
— Прощай, Николаю, я не хочу бути першою...
— Що таке, Єлено, до чого цей тон... Що сталося?
— Вибач, але справа дуже неприємна... Негайно бери таксі і їдь 

у першу міську лікарню! Запитаєш сестру Пеневу!
В трубці клацнуло, і я залишився стояти, охоплений жахом, а лю

ди за столом веселилися. Вони цокалися чарками, сміялися, розпові
дали анекдоти. Моя телефонна розмова їх не цікавила. Вони й не пі
дозрівали, що з цієї миті, від цієї телефонної розмови починається 
кінець мого життя!

Я кинувся до виходу, нічого не пояснивши. Вибіг на вулицю. Сів 
у перше ж таксі і помчав до лікарні.

У машині «швидкої допомоги» ще працював мотор. ІЦе метуши
лись навколо білі халати. Десь у натовпі промайнула постать майора 
Григорова. Побачив я і Єлену, але вона не наважилась підійти до 
мене. В цьому не було нічого дивного: тих, що приносили погані вісті, 
в давнину карали мечем!

Я, мов сновида, йшов довгим коридором лікарні. Хтось біг поза
ду. Виходить, і я не йшов, а біг. «Де? Де? Де ви його залишили?» — 
стукало мені в скронях. Хтось підштовхнув мене до бічного коридо
ра, потім завів у довгу напівтемну кімнату з голими стінами й ви
сокою стелею. Посеред кімнати, на дощаному одрі, лежав в ін  — оди
нокий, вкритий білим простирадлом. До ніг його, вчепившись руками 
у мертве тіло, припала жінка. У кутку стояв міліціонер. Охоплені жа
хом, ми з Іриною не помічали одне одного. Вона й далі лежала в но
гах мертвого. Я відкинув з його обличчя простирадло (остання надія:
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може, це не він!), і теж опустився на коліна. Він лежав бездиханний, 
зосереджений, з болісною гримасою на прозорому обличчі. Потім хтось 
вивів мене з кімнати.

Коли я опинився надворі й сів на дерев'яній лавці навпроти го
ловного входу в лікарню, до мене підійшов майор Григоров, поклав 
мені руку на плече і довго мовчав. Потім сумним фальцетом коротко 
розповів мені всю історію. Я глянув на нього й запитав:

— Самогубство?
— Ні,— відповів він,— скоріше вбивство... Його знайшли у підва

лі... зв’язаного і сколотого... Ін’єкції опію... Ось те, що я можу тобі 
сказати.

— Але як?! Чому?!
— Можливо, боялися, щоб він їх не виказав...
— Невже неможливо було врятувати?
— Ні... Коли його знайшли, було вже пізно...

Я самотньо блукав вулицями, нічого не бачачи, не помічаючи лю
дей... Не помічав днів, ночей, тижнів...

Насьо повністю виправдали й реабілітували. Катя й Річко поїхали 
у Варну. Я побажав їм щастя. Перед ними відкривалося життя.

А я залишився сам. Вимкнув телефон. Не мав кому дзвонити. 
Та й до мене ніхто не дзвонитиме. Я ходив і ходив вулицями, алеями, 
скверами...

Одного дня на дверях у мене став високий чоловік з суворим об
личчям. Вибрався аж на п’ятий поверх, незважаючи на дерев’яну ногу. 
Він довго з докором дивився на мене, потім сказав:

— Досить уже!.. Ходімо!
— Куди?
— Куди очі світять,— пожартував він, хоч не вмів жартувати.— 

Внизу нас чекає «Волга».
— Самі поїдемо?
(Я, мабуть, подумав про Катю.)
Він повернув мене до дійсності.
— Самі... Ти що, не задоволений?
— Задоволений.
— Тоді ходімо!
Я рушив слідом за ним, навіть не замкнувши дверей. Хто схо

че зайти — хай заходить!
Ми сіли в машину і рушили. Виїхали за місто. Перед нами стели

лася дорога.

З болгарської переклали 
Марія ВАКАЛЮК-ДОРОШЕНКО і Катерина МАРУЩАК



га а
в  С К А Р Б Н И Ц Я  І

ЙОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ

АФОРИЗМИ

На кого найлюбіше покірно гнути спину? 
Коханій рвати квіти у весняну годину!

*  *  *

Якого б ти чину в житті не дійшов. 
Найбільший здобуток на світі: любов.

* * *

Набити хочеш сам собі ціну високу?
Нехай передусім тебе оцінять збоку!

* * *

Якби я жив у раї сам,
Од мук пекельних вмер би там.

* * *

В соку своїм варитись — то дуже мужня справа:
От ще б хороший кухар — і добра вийшла б страва.

* # *

Поети, я сказав би,— немов оті ведмеді,
Що смокчуть власну лапу, хоча вона й не в меді. ■

* * *

Вбирає щастя в лаври не всіх людей підряд,— 
Лиш тих, хто радо творить і створеному рад!

З німецької'переклав 
Микола ІГНАТЕНКО



ІР Ж І ВОЛЬКЕР

ПС'ГЬ НА ПОРІГ
Це мовило власне серце тобі: Лазарю, підведись! 

Камінну світлицю залишив я за тобою.
І ми безмежно зраділи обоє, 

знайшовши на тілі своїм руки нові й шалені, 
понабирали землі повні жмені, 

і земля та була важезна, як шахтарів синьооких робота, 
і земля та була врочиста, як родинне вогнище при

вечері.

На камінному хіднику 
свято пізнаєш найкраще.

І його ми пізнали, отже, з свого порогу 
ходімо на храм святого світу.

Ми таки знайдемо певну дорогу, 
бо не одна зоря — 
тисячі тисяч зір

нас допровадять туди, де місяць блука білозір, 
адже скрізь, у кожній країні, 
народилися нині 
хлоп’ятка.

На околиці села 
рута боязко зацвіла, 
в передмісті ж нашім біднім — 
рости нещастям лише та злидням.
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Під образом стражденно! родини
денно й нічно світить гасниця.

З голодними хочемо причаститися,— 
тут нам перша зупинка.

До тарілок порожніх очі спати вкладемо, 
кілька віршиків з крові й сажі встругнемо, 

віршики, як свічки великодні, 
що втішають, сяють сьогодні,

ПОЕТЕ, ВІДСТУПИ!
Поете, відступи!
Облиш пусте — із заступом вертай, 
Скопай цей лан від гробовища до

крайнеба!
Любов і злагоду сій поночі, як треба, 
Щоб уродився ранок радісний, злотавий. 
Щоб всі поети ні до чого стали, 
Натомість щоб кожний-всякий 
Спромігся тужити й співати.

АКАЦІЇ
Акації — зелений лист, 
побілений зимою,— 
простую потемки повз вас, 
і сніг жене за мною.

Прошкує вулицею люд 
похмурий, незліченний.
Невже з-під снігу не до них 
несмілий зойк зелений?

Байдужі сунуть. З-поміж них 
пасемо вас очима 
лиш я, братове, й ліхтарець 
той, що на розі блима.

З чеської переклав 
Леонід ЧЕРЕВАТЕНКО

шлях до раю 
просвіщають.

Люди
людям
двері
одчиняють.

Гість на поріг — 
а з ним ще хтось.

ПРОЛІСКО...
Проліско,
занехаяна, ти для мене таки
найгарніша,
ти мені розказала,
що квітам краси
не бог уділяє, а руки,
які нам ті квіти
приносять.



ДО РО ГА ДО ПРОЛЕТАРСЬКИХ СЕРДЕЦЬ

Обдарований критик, сатирик 1 публіцист, драматург і прозаїк, один з най
перших теоретиків соціалістичного мистецтва в Чехословаччині, їржі Воль- 
кер залишається в Історії європейської культури передусім поетом, і поетом, 
як ми тепер з певністю бачимо, першої величини, поетом, котрий для нових поко
лінь є не лише хрестоматійним класиком, а й живим сучасником, добрим другом, 
порадником, вчителем. Нетривале, але напрочуд інтенсивне життя ї. Волькера 
залишається для нас взірцем самовідданого служіння революційному пеоетво- 
ренню світу. Він помер двадцятичотирилітнім, проживши «баладно коротке 
життя», як сказав десять років тому в передмові до добірки поезій ї. Волькера 
український поет і перекладач Р. Лубківський. У цій стислій характеристиці 
влучно схоплено визначальні риси Волькерового мистецького й громадянського 
становлення — стрімкість і драматизм, пристрасність і неухильність руху. Шлях 
Волькера був шляхом внутрішньої боротьби, самовдосконалення, шляхом нев
пинної еволюції від абстрактно-гуманістичного світогляду до найпередовішого фі
лософського вчення нового часу. «Один оптимізм,— писав Волькер,— виражає 
захват людини перед світом, інший — боротьбу за нього. Новий оптимізм 
грунтується не на вірі в досконалість існуючого світу, а на вірі в можливість 
його поліпшення, і тому він не закликає людину складати руки в замилуванні, 
добачаючи навкруги тільки гарне. Цей оптимізм дає людині віру в себе, служить 
для неї запорукою перемоги й закликом до боротьби».

ї. Волькер народився 29 березня 1900 року в містечку Простєйав неподалік 
від Оломоуца (Моравія) в родин] банківського службовця, там закінчив гімна
зію і в п’ятнадцятилітньому віці написав свої перші віршовані рядки. Мати май
бутнього поета Здена Волькерова була освічена жінка й вдумлива шанувальниця 
муз (один час вона й сама пробувала писати). Вона всіляко заохочувала мис
тецькі нахили сина й протягом усього життя була для їржі другом і порадником. 
Першу поетичну збірку ї. Волькер видав у 1921 р., і хоч мав уже шестирічний 
літературний досвід, до книжки включив тільки вірші, написані за останні півтора- 
два роки. Ця дивовижна вимогливість до себе вражає тим більше, що навіть ран* 
ні твори Волькера позначені вже справжнім професіоналізмом, доброю поетич
ною культурою 1, попри певну орнаментальність, відзначаються цікавими поетич
ними знахідками. В ранніх поезіях Волькер тяжіє до класичного римованого вір
ша, в них виразно відчуваються студії Вергілія, Гомера, Овідія, чеських роман
тиків, зокрема К. Я. Брбена, К. Г. Махи, Я. Врхліцького, С. Чеха, добра обізна
ність з сучасною літературою (зокрема з творчістю Верлена, Бодлера, Метерлін-
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ка, Едгара По) і вплив популярного чеського поета Ф. Шрамека, відлуння поети
ки якого траплятимуться і в зрілих Волькерових творах. Вже в ранніх поезіях ви
являються характерні риси Волькерового літературного хисту—багата метафорич
ність, потяг до гіперболи, гротеску як засобів експресивного відтворення дійснос
ті, увага до буденних речей і явищ, майстерне відображення найдрібніших люд
ських почуттів, авторська щирість і теплота. А проте жодного раннього вірша 
І. Волькер за життя так і не надрукував, хоча за обсягом вони навіть переважа
ють опубліковане.

1919 р. ї. Волькер їде до Праги, де вступає на юридичний факультет Карло- 
вого університету, включається в бурхливе суспільне й мистецьке життя, знайо
миться з провідним пролетарським поетом С. К. Нейманом, зближується з 
И. Горою та І. Ольбрахтом, відвідує лекції на філософському факультеті (з іс
торії літератури й музики), захоплено слухає Ф. К. Шалду та 3. Неєдлого, бере 
участь у дискусіях в артистичній кав’ярні «Уніон».

Ішов тоді перший рік молодої Чехословацької республіки. Довгождане на
ціональне визволення не дало, однак, визволення соціального — становище тру
дящих залишалось і надалі тяжким, гасла «національної єдності» всіх класів та 
«специфічного», чеського «соціалізму» поступово виказували свою облудність, бо 
служили цілям збереження існуючого несправедливого ладу. Процес диферен
ціації в чехословацькому суспільстві, а водночас і в літературі розгортався не
квапно, але й невідворотно. Хоча буржуазно-демократичний уряд, очолюваний 
Масариком, проводив політику загравання з різними суспільними верствами й 
групами і, зокрема, з митцями (С. К. Нейман отримав навіть портфель у мініс
терстві освіти), ілюзії щодо «чеського соціалізму» у демократичної інтелігенції, 
а тим паче в пролетаріату не могли бути міцними й тривалими. Ще в 1917 р. юний 
Волькер захоплено писав: «Сьогодні наш чеський народ опинився на світанку но
вої епохи. Зі сходу лунають могутні гасла свободи, які долинають крізь увесь 
гуркіт війни. Настає епоха повсюдних переворотів, падає все прогниле й ні
кчемне». Велика Жовтнева соціалістична революція в Росії мала величезний вплив 
на підвищення революційної свідомості трудящих мас і на зародження та роз
квіт пролетарського мистецтва. Перші збірки пролетарської лірики «Працюючий 
день» (1920) И. Гори, «Місто в сльозах» (1921) Я. Сейферта, «Червоні пісні» 
(1923) С. К. Неймана пов’язані з могутньою хвилею революційного піднесення в 
повоєнній Чехословаччині.

Поява в 1921 р. першої поетичної збірки І. Волькера «Гість на поріг» від
разу стала подією в літературному житті Чехословаччини. В трьох розділах 
книжки («Хлопець». «Розіп’яте серце» та «Гість на поріг»), блискуче організо
ваних у структурно-композиційне ціле, послідовно розвивалась думка про необ
хідність перетворення світу.

Слід зауважити, що в планованому, не здійсненому за життя перевиданні 
своєї першої збірки ї. Волькер намірявся завершити цикл «Хлопець» віршем «У 
парку перед полуднем», закінчення якого звучить так:

Позавтра
від очей змужнілих
в грудях мені займається любов, наче ватра.
Стану
воїном-поетом.
Воїн молиться багнетом.

(Переклад Л. Череватенка)

Визрівання хлопчика й перетворення його на воїна-борця змодельовано всією 
композицією книжки. Маскарадний світ чарівної казки поволі руйнується, пере
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ходячи в жорстоку реальність. Спершу прозорі й чисті фантазії скаламутню- 
ються поодинокими дисонансними образами «світу, закутого в кайдани чорних 
колій», слух сторожко вловлює «страждання кам’яних будинків», а то
ді виявляється, що «на хресті з чотирьох кам’яних стін білий день прохром
лений гратами», що робітники в день зарплати зовсім «не від життя сп’янілі», 
і з’являється образ міста (замість попередніх буколічно-ідеалізованих пейзажів) 
— міста нічного, «жебрацького і грабіжницького»:

Багнюка на вулиці, 
голод у серці,
людина повніша когось любити, 
людина самотня...

І врешті-решт, самотність відчуженої людини в буржуазному світі порівню
ється з ув’язненням у камері-одиночці.

Одиночка.
Тихо тут, 
оманливо тут, 
жахно тут.

Душки повертаються хиткою ходою, 
як поранені воїни з бою до польового шпиталю, 
а шпиталь — то розбита світлиця рідного дому, 
а мати, що руки заламує, — то рана па власному тілі;
В Сипа й Спасителя вірять матері посивілі.
Але ті болі найстрашніші, які роздати необхідно.

Сонце,
встань — хай буде днина!
Той в’язень самотній, як в землі насінина.

(Переклад Д. Павличка)

Для утвердження віри в неминучість морального відродження людства, його 
своєрідного духовного «воскресіння», поет використовує конвенційну метафору 
посіяного й проростаючого зерна.

Серце розп’яте на дерев’яному хресті 
перед вечором померло.
І зняли його, і в землю вложили, 
сльозами полили, 
а серце скільчилось 
сьогодні рано.

(Переклад М. Ірчана)

Образ зерна, колосся поет недвозначно пов’язує з образом пригнобленого 
трудящого люду. Це виразно видно у вірші «Бруківка», де в характерній карна
вальній формі описується «повстання бруківки» (яка уособлює ті міські проле
тарські низи, що столітгями вчавлювались у багно):

...злидні до бога зійшли, обернулись на попіл крони, 
на камені каменя не зосталось,
— усе в бруківку ввігналось.

Лише руки бруковиків, 
поховані сласною працею, 
підносились повагом з бездоріжжя.
Лан стотисячорукий. ^
Злаки.
Збіжжя.

(Переклад Л. Череватенка)
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Характерно, що опис апокаліптичного розпаду міста завершується карти
ною конструктивною і гуманістичною: руки міських трудівників випростуються 
(воскресають!) з праху — мов колосся на ниві. Той самий символ знаходимо й у 
поезії «Жнива», де ліричний герой проголошує свою солідарність і духовну єд
ність з працюючими селянами: «Я лиш відчуваю, хто я: колос в ряду, літера, 
знак оклику».

Ускладненість символіки збірки «Гість на поріг» утруднює сприймання бага
тьох віршів, зумовлюючи й донині чималу кількість різночитань і неминучих при 
цьому дискусійних зіткнень. Не підлягає сумніву, що збірка є висловом щирої по
етової солідарності зі світом голодних і вбогих (тут мимохідь і думка про покли
кання митця: «з крові і сажі складемо вірш»), але водночас — треба визнати — 
вона так і не підноситься до розуміння оновлення людства як процесу р е в о л то
ц і й н о г о , пов’язаного з суворою, непримиренною боротьбою проти соціально
го зла. Мине ще близько двох років, перш ніж Волькер напише: «У нас рево
люції ще не було. В Росії вона вже відбулась, і з такою славою, що ми всі її 
чуємо. Ми віримо, що вона прийде, бо ми її ждем». А поки що збір
ка «Гість на поріг» так і спинилася на єдиному аспекті революційного перевороту 
— на проблемі майбутнього морального відродження («воскресіння») людства, 1 
попри всю суттєвість цього аспекту, попри оригінальність поетичної розробки те
ми, ізольованість її від інших сторін революції зумовила певну обмеженість і на
ївність першої книжки поезій ї. Волькера.

Незважаючи на широкий суспільний резонанс книги «Гість на поріг» (у 
Брно навіть почав видаватися журнал «Гост» («Гість»), а С. К. Нейман доби
вався — хоч і безуспішно — Державної премії для молодого поета), незважаючи 
на схвальні відгуки критиків і колег-літераторів, молодий поет доволі швидко 
побачив слабкі місця й загальні прорахунки своєї першої збірки: «Я гадаю, що 
спасіння для тихих і покірних треба здобути залізом. Я став побоюватись анге
лів, я почав мріяти про вільну людину. В ангелів можуть бути розкішні шати й 
голубі очі, в людини має бути обвітрене лице й мозолясті руки... Перед нами — 
важкий шлях, бо д и т я ч а  л ю б о в  (підкреслення моє. — М. Р.), яка зводила 
будиночки на піску, а кам’яний біль хотіла подолати молодою радісною довірли
вістю — видається мені сьогодні вже неможливою, а завтра стане для мене, ма
буть, і боягузтвом. Я мушу наблизитися до землі не заради речей, а задля того, 
щоб усе найважче і найлюдськіше пропустити через своє серце, на землі хочу я 
будувати, бо земля означає діяння, так само як небо — мрію».

Відразу по завершенні книжки «Гість на поріг» Волькер пише невеличку 
поему «Святий пагорок» — «твір прощання і перелому», як назвав її сам ав
тор. Ліричний герой поеми — той самий митець і мрійник, «генерал під штандар
том любові», «зрілий хлопчисько, студент і соціаліст, що вірить у себе, в ста
леві винаходи й у доброго Ісуса Христа»; і тими ж самими лишаються й основні 
мотиви поеми — оспівування краси простих людей і буденних явищ, духовної ве
личі «малих світу сього» і солідарності всіх трудящих; але сюжет твору роз
гортається в реалістичному, автобіографічному плані. Замість абстрактного, умовно 
узагальненого відображення життя, Волькер повертається тут до життєвої кон
кретності:

...розмовляємо про Росію і мужнього Леніна, 
і думки наші, наче дерева, високі й зелені...

(Переклад мій.— М. Р.)

Група молодих мрійників, що прагне «добру кулю земну» засадити «дере
вами, будинками, любов’ю й автомобілями», завдяки майстерності художнього уза-
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гальнепня розростається в ході сюжетного розвитку поеми в могутню лаву, що 
плине магістральним шляхом історії:

...я — не я вже, і ви — не ви, ми єдине життя двадцятируке, 
ми розвіяна стрічка, в якій поєднались і радощі, й муки, 
ми робітник синьоокий, ми ходимо вдень молитись до фабрики

в Марієнталі,
ми лісоруб могутній, з м’язами, що твердіші від сталі.
ми блідий Бертін, палітурник, котрий одружився недавно,
ми наймит засмаглий, що вклякає на нивах під сонцем справно,
ми смиренний кравець, який шиє смиренні шати,
ми поранений солдат у відпустці, з рукою, похованою в домовині

з білої вати,
ми прекепський юрист, що за третій семестр врешті-решт склав

усе,
ми, які є: хлопці на лошовському шосе.

(Переклад мій. — М. Р.)

Почуття робітничої солідарності, єдності й злиття з друзями-трудівниками 
настільки могутнє, що чи не вперше ліричний герой Волькера відмовляється від 
індивідуального «я», розчиняючись у «Я» колективному — у всевладному «МИ», 
за яким виразно чути міць і впевненість «його величності» — Робітничого Класу.

Поемою «Святий пагорок» Волькер мав намір завершити збірку «Гість на по
ріг», перенісши тим самим акцент з «бога» на «людей з обвітреними лицями й 
мозолястими руками». І хоч таке доповнене видання вийшло з друку набагато піз
ніше, — після поетової смерті.— зміна авторського ставлення до збірки «Гість 
на поріг» («я змінився, я трохи виріс і хочу тепер набагато відповідальніше пово
дитись Із словом 1 з ідеєю») знаменувала ідейний перелом у Волькеровій поетич

ній творчості.
Тим часом суспільно-політична ситуація в Чехословаччині зазнала різких 

змін. Відкрите зіткнення пролетаріату з буржуазією в грудні 1920 р. закінчило
ся перемогою правлячого класу. Надії на швидку революцію не виправдались — 
боротьба набула затяжного, напруженого характеру. В травні 1921 р. була ство
рена Комуністична партія Чехослозаччини, яка відразу ж очолила боротьбу всіх 
трудящих за визволення з-під соціального гніту. Передові представники творчої 
інтелігенції (И. Гора, С. К. Нейман, І. Ольбрахт, М. Майорова, 3. Неєдлий та 
ін.) з перших днів існування КПЧ висловили їй свою цілковиту й беззастереж
ну підтримку. Репресії, що прокотилися по країні після осінніх подій 1920 р.. 
остаточно розвіяли Волькерові ілюзії щодо спроможності «дитячої молитви», як 
і можливості «національної єдності». Навесні 1921 р., склавши державний іспит 
з юриспруденції, Волькер повертається в Простєйов, де вступає до лав Комуніс
тичної партії.

Останні роки поетового життя відзначаються не лише напруженою літера
турною працею, а й інтенсивною суспільно-політичною діяльністю. Партійна 
принциповість, безкомпромісність стає визначальною рисою поета-комуніста Ір
жі Волькера. 1922 р. він пориває з літературною групою журналу «Гост» на 
знак протесту проти И переходу на модерністські позиції і приєднується до уг
руповання «Дев’єтсил», до якого належали В. Незвал, Я. Сейферт, В. Ванчу- 
ра. У березні 1922 р. на зборах літературної групи журналу «Вар» Волькер 
виступив із доповіддю «Пролетарське мистецтво», в якій, зокрема, сказав: «Ус
відомлюючи несправедливість і неминучу загибель існуючого ладу, ми віримо 
в перебудову суспільства. Міцний і конкретний план такої перебудови ми знай
шли в марксистських тезах і тому дивимось на світ з позицій історичного ма
теріалізму. Наше нове мистецтво — це мистецтво класове, пролетарське й ко
муністичне. Ми не будемо дискутувати про можливість його створення. Для нас
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воно — наша віра й існуючий факт». Зазначивши, що творчість явище не тіль
ки художнє, а й соціальне, Волькер виступив і проти «соціальних віршиків», у 
яких відображена лиш «поверховість, краснослів’я і фальш модного жесту». Він 
вважав, що вульгаризаторські тенденції небезпечні так само, як і потуги до «чи
стого» мистецтва: «Нам потрібні не так вірші про революцію, як р е в о л ю 
ц і й н і  вірші, в яких революція є найглибшим внутрішнім змістом, а не спала
хом бенгальського вогню перед завісою».

Вимогливість до інших неухильно поєднувалась у Волькера з вимогливістю 
до себе — і як до митця, і як до комуніста: « Я  почуваю таку відповідальність 
за кожне слово, що часом боюся писати. Тому що від юнацьких мрій і туги ми 
переходимо до життя зі сталі й міді».

Книюю «зі сталі й міді» стала друга збірка Волькера «Важка година» (1922). 
Незмінним залишився гуманістичний пафос поета, любов до «найменших» і по
чуття солідарності з ними; незмінною лишилась його тепла, довірлива інтона
ція і самобутня метафорика, та водночас з ’явилися й нові риси, яких так від
чутно бракувало попередній збірці. З ’явилося усвідомлення, що, крім любові, 
потрібна ще й ненависть, крім доброго серця, — «міцні кулаки»; з ’явилося ро
зуміння революційної дії як дії справді гуманістичної і як єдино необхідної 
для омріяного поетом відродження людини й світу.

Книжка не повідомляє готових істин, але як композицією, так і всім своїм 
внутрішнім розвитком немов моделює процес революційного пізнання й переос
мислення світу. (Це переконливо показала радянська дослідниця С. А. Шерлаї- 
мова в своїй монографії про Волькера). Ліричний герой страждає, мучиться 
сумнівами, вивчає життя, роздумує, і врешті-решт приходить до твердої пере
конаності; так народжується нова людина, революціонер.

Вступний вірш («Важка година») задає вихідну тезу — ставить проблему, 
яку слід розв’язати, і тим самим з першої ж сторінки створює драматичну на
пругу:

Сьогодні в мене важка година.
Вмерло хлопчаче серце — виношу його в труні, 
а друге ще не встигло народитись в мені; 
боляче, коли таке переживає людина.
Сьогодні в мене важка година.

(Переклад В. Струтинського)

Але якщо в поезії «Розіп’яте серце» з попередньої збірки народження но
вого людського серця відбувалося доволі метафізично — через воскресіння, си
лою абстрактної всеокуплюючої любові, то тепер це народження по-земному 
конкретизоване, а сам ліричний герой звертається по допомогу до земних людей 
і предметів (з якими він «підтримує» теплі, задушевні стосунки ще від перших 
Своїх віршів):

Лист коханої, лампо, книго товариша, 
тихі джерела любові, світла і віри, 
будьте поруч, потрійно вірність свою проявіте 
в час, коли в самоті я сумую без міри, 
і молітеся,
щоб у мене виросло серце мужнє, а не лякливе.

(Переклад В. Струтинського)

Серце відроджується в новій якості, зберігаючи властиву йому чутливість 
(«серце — щит»), але й здобуваючи руки для захисту («руки — зброя»), адже 
— і поет це чудово усвідомлює — «з фабрик і горищ ідуть робітники... ідуть 
по світі», щоб «на світі збудувати своє щастя». («Наше царство — від світу 
сього», — перефразовує в іншому місці Волькер відому цитату з євангелія.) 
Моральне відродження людства неможливе без справедливості соціальної, а здо
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бути ї ї  можна тільки революційним шляхом. Ось чому всі симпатії поета не 
просто на боці «трудівників невтомних, сонцем обпалених» (так було і в його 
першій книжці), — тепер поет вводить в образну характеристику своїх героїв 
«кулаки вузлуваті», а коли він спиняється на мірогойському військовому цвин
тарі в Югославії, то найперша його думка — завіщо загинули різнойменні і 
різномовні солдати в імперіалістичній війні:

Корені в квітах можуть із сонцем стрітись, 
за що полягли — від живих дізнаються мертві солдати, 
за царів і за царства, за все можна битись, 
не за все, однак, варто вмирати.
0  полеглі з Росії, Німеччини, Чехії, Франції, 
ви кладете в долоні мої спадок крові й могил,
я молюся над ним, щоб ожив у моїх він пальцях, 
щоб на хліб L вино — розцвів,
1 запитання ваше важке і гучне, як дзвін, 
я у грудях моїх розгойдую несамовито, 
випадково вцілілий, я житиму серед живих
вашим живим запитанням —"о мертві з усіх фронтів світу!

(Тут і далі переклад мій. — М. Р.)

Це вже далеко не християнське почуття — це почуття робітничої солідар
ності, це присяга на вірність і спадкоємність полеглим — обдуреним і обікраде- 
ним трудівникам різних країн і національностей. Змінюється в нових віршах 
Волькера й саме поняття любові («любов — це щось більше, ніж гра в ляль
ки»), — тепер це почуття пов’язується не зі стражданням і спокутою, а з бо
ротьбою, з а к т и в н о ю  діяльністю:

...затвердієш — скам’янієш — скрижанієш 
аж до іншої весни інакшої любові, 
що очікує ще боротьби за себе, 
перш ніж квіти її  мирні і веселі 
проростуть на гостряках мечів, 
на стволах сталевих.

Громадянське змужніння ліричного героя відбувається шляхом подолання 
внутрішніх і зовнішніх перепон («Вгамуй своє горе, свій біль дріб’язковий, ти в 
битві існуєш, по битві — ніколи»), але ніяк не за рахунок «огрубіння» почуттів, 
втрати чуттєвої й душевної вразливості. Очі — цей ключовий символ усієї Воль- 
керової лірики — залишаються широко розплющеними, і відображається в них 
не лише краса світу, а й усе його страхіття: речі лихі й найлихіші, — лікарні і 
передмістя, люди безрадні, нетрі, в’язні, галери. Поняття « б а ч и т и »  — « в і д 
ч у в а т и »  — « д у м а т и »  у Волькеровій поетиці нерозривно між собою пов’я
зані; сприйняття миттєво пов’язує все побачене з «серцем»» з почуттями:

Найглибше море — очі людські, 
дном своїм аж до серця сягають.
І все, що в очах потоне, — впаде на серце, 
в серце вросте, серцем оволодіє.

Тому, певно, поет може заявити: «І так багато-багато про тебе д у м а ю т ь  
мої очі...» Тому «проростання» нових очей або пошуки нової точки зору в по
езіях Волькера неодмінно пов’язані з новим світоглядом, новим світовідчуван
ням.

Розвиваючи у «Важкій годині» основні тематичні лінії попередньої збір
ки, розробляючи найкращі набутки оригінальної своєї поетики, Волькер ство
рив книгу, присвячену трудовій людині — людині, яка ще не перемогла, але 
неодмінно переможе, бо створена вона для щастя:
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...світ — це ті, що живлять його і живуть ним,
а море — це ми, робітники з хвилястими м’язами, чужоземні

й тутешні,
ми — єдина реальність, реальність щонайсправжніша!

Видатний чеський поет К. Бібл, близький приятель Т. Волькера, порівню
ючи обидві збірки, писав: «Рядки вірша — це жили (чи повинні б ними бути), 
якими поет віддає свою кров. Намацаєш пульс такого вірша, й відразу довіда
єшся, здоровий він чи хворий, а чи це всього лиш гіпсовий зліпок, фотографія, 
портрет. Якщо «Гість на поріг» — це рум’янець, що пашить на щічках дитини, 
то «Важка година» — напружені жили на чолі робітника».

Незабаром після виходу в світ другої книжки, наприкінці 1922 р., ї. Воль ке р 
знову виїхав з Праги в рідний Простєйов, маючи намір у затишній домашній об
становці гарно попрацювати, а заразом і відпочити. Крім роботи над докторсь
кою дисертацією, в планах його була підготовка до друку збірки балад — книги, 

багато в чому полемічної, спрямованої проти гасел авангардистської поезії того 
часу. В умовах спаду революційного піднесення і наступу реакції в усіх сферах 
суспільного життя, в 1923— 1924 рр. намітився відхід літературно-мистецької гру
пи «Дев’єтсил» до модерністських концепцій поетизму. Багато митців, серед них 
і чимало комуністів, віддавали данину всіляким «авангардним» течіям. Партій
на принциповість Волькера яскраво виявилась і за цих складних обставин — 
вже будучи тяжко хворим і не маючи змоги через недугу і через відірваність від 
Праги впливати на позицію «Дев’єтсилу», він у січні 1923 р. на знак протесту 

заявив про вихід з групи. Різке загострення туберкульозного процесу змусило 
поета провести цілий 1923 р. у санаторії в Високих Татрах. Збірка балад, зали
шилася незавершеною, але з останніх поетових віршів, як і з тих балад, що 
ввійшли в попередню книжку («Важка година), видно, що яскравий талант 
молодого поета розкривався ще однією гранню. Визначальні теми його творчо
сті — любов, людяність, боротьба — розроблялися в тісному взаємозв’язку як 
синоніми життя і як найвищі вияви людської духовності. Традиційна форма ба
лади, очевидно, привабила Волькера притаманною їй динамікою сюжету й дра
матизмом, можливістю застосувати гротескову символіку як засіб художньої екс
пресії, зберігаючи водночас реалістичну основу вірша. Постійно полемізуючи з 
доморощеними модерністами, Волькер мовби прагнув показати, що творче за
своєння вітчизняної класики може бути не менш художньо продуктивним, ніж 
наслідування чужоземних законодавців літературної моди. «Прочитавши фран
цузький номер «Госта», я з'ясував собі, що для мого розуміння пролетарського і 
взагалі сучасного мистецтва Ербен ближчий від усіх отих мавпуючих молодих 
французів, котрі, на мою думку, є запеклими суб’єктивістами, салонними до
тепниками, рафіновано й сентиментально незрозумілими». Полемічне загострен
ня тези тут очевидне — адже сам Волькер був чудово обізнаний з модерною 
французькою поезією, читав Аполлінера в оригіналі і зазнав на собі впливу йо
го поетики (це досить помітно при порівнянні аноллінерівської «Зони» із «Свя
тим пагорком» І. Волькера — та сама форма вільного вірша, те саме поєднан
ня епіко-біографічного елементу із щедрою метафорикою; хоча, безперечно, епіч
на основа у Волькера сильніша, і логіка поетичного викладу в нього не руйну
ється спонтанними ліричними відступами). І все ж демонстративна орієнтація 
І. Волькера — одного з найбільших новаторів чеської поезії XX ст. — на наці
ональну класику засвідчує не тільки його активну позицію, а й уважний марк
систсько-діалектичний підхід до класичної спадщини.

Творчим планам поета так і не судилося здійснитись — ні ліки, ані цілюще 
гірське повітря не змогли подолати занедбаної 1 швидко прогресуючої хвороби. 
З січня 1924 р. Іржі Волькера не стало.
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«Це жахлива несправедливість! — написав він незадовго до смерті. — Ме
ні страшенно жаль, що я не можу працювати, не можу писати! Останнім часом 
переді мною немовби почали відкриватися обрії — вірші юрмилися в моїй голо
ві, і в усьому тілі я відчував приплив творчих сил». У цих словах, як бачимо, 
звучить той самий безмежний альтруїзм і прагнення до самопожертви, що й у 
рядках його останніх поезій: «Чому не можу з вами йти, товариші? Чому я по
винен вмерти, тоді як збирався — загинути?»

3. Неєдлий, порівнюючи Волькера з класичним і так само рано померлим 
поетом-романтиком К. Г. Махою (1810— 1836), писав у журналі «Вар»: «Це піо
нери, завданням яких було не привести до мети, а показати Дорогу... Новому 
мистецтву Волькер приніс щонайбільшу жертву — своє життя, щоб мистецтво 
це жило й розвивалось. Тому, коли ми плачемо над мертвим товаришем, ми не 
плачемо над мертвим поетом, бо поет не вмирає».

Утвердження популярності ї. Волькера не відбувалось, однак, просто і без
перешкодно. Буржуазні критики, які доти лаяли й висміювали поета, поквапи
лись після смерті зарахувати його до «своїх», піднести на щит — відповідно 
препаруючи його творчість, замовчуючи її загальну революційність і соціальну 
значимість. Не припинялися й атаки з боку модерністів, бо ж ім’я Волькера бу
ло нерозривно пов’язане з концепцією пролетарського мистецтва, яку вони зав
зято критикували. Після появи в 1925 р. в дев’єтсилівському журналі «Пасмо» 
анонімного маніфесту «Досить Волькера!» проблема захисту творчої спадщини 
поета стала особливо актуальною. В журналі «Авангард» цей маніфест гостро 
засудив молодий комуніст Юліус Фучік; стаття називалася «Ліквідація культу 
Волькера». Викриваючи спроби буржуазії привласнити Волькерову спадщину, 
він одночасно критикував дев’єтсилівців за те, що вони «йдуть традиційним шля
хом буржуазної розважальності», тоді як «Волькер ішов непротореною дорогою 
до пролетарських сердець».

«Волькер хотів, щоб його почув новий, молодий робітничий клас, і досягнув 
цієї мети, — писав Ю. Фучік. — В основних своїх творах він став поетом про
летаріату, який ще не переміг, але який бореться; він став біля витоків проле
тарської поезії... Він не завершує старий період у розвитку культури, а відкри
ває новий». Саме цим етапним місцем Волькера в історії чеської поезії і зу
мовлено ті запеклі суперечки, які щоразу розгорталися навколо його творчості 
у вирішальні моменти розвитку чеської літератури, та й усього суспільства. 
«Скажи мені, як ти ставишся до Волькера, і я скажу, хто ти», — зауважив 
якось 3. Неєдлий.

Письменники-комуністи послідовно відстоювали творчу спадщину Волькера, 
як і всі справжні набутки соціалістичного мистецтва. Та, певно, найкраще обо
роняв себе сам Волькер, який ще в 1922 р. заявив прямо і недвозначно: «Сьо
годні ми хочемо боротися і в художній формі виражати ідеї і життєву мудрість 
робітничого класу — єдиного класу, у якого є перспектива розвитку. Ми чини
мо так в ім’я комунізму, будучи серцем і розумом переконані, що комунізм — 
єдино правильний, життєвий і придатний до практичного втілення напрям люд
ських зусиль».

Львів.
Микола РЯБЧУК
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ОБРАЗ НАШОГО ЧАСУ

Д. Затонский. В наше время. Книга о 
зарубежных литературах XX века. 
Москва, «Советский .писатель», 1979.

Нову книжку Дмитра Володимирови
ча Затонського, одного з провідних на
ших літературознавців-зарубіжників, я 
читав з насолодою і користю для себе. 
Та все ж почати розмову про неї мені 
хотілося б із зауважень. Власне, з од
ного зауваження, проте, як на мене, до
сить суттєвого. В своєму відгуку на ос
танню працю Михайла Бахтіна, включе
ному в книжку, Д. Затонський заува
жує: «Літературознавство — передовсім
наука». І далі навіть вчувається певний 
сумнів з приводу того, чи необхідно для 
літературознавчих праць мати високі лі
тературні достоїнства. «Якщо стилю Бє
лінського й Писарєва (не кажучи вже 
про Лессінга й Дідро) вони притаманні, 
то у важкому гелертерському стилі Кан
та або Гегеля належить шукати чогось 
іншого. Гадаю, що руху думки, прекрас
ного, естетично значущого своєю не- 
ординарністю, сміливістю, своєю глиби
ною, широтою, послідовністю». Все це 
так, але хіба праці Канта й Гегеля, на
віть коли йдеться в них про письмен
ство, належать виключно до літературо
знавства?

Мабуть, погляд на літературознавство 
передовсім як на науку і йде великою 
мірою якраз від класичної німецької ес
тетики.

Втім, в останні десятиріччя почав 
утверджуватися погляд на літературо
знавство як на певний синтез науки й 
літератури, аналізу і образного втілен
ня в слові добутих істин. Найкращі лі
тературознавчі праці останніх років — 
уже й частина самої літератури, спорід
нена не тільки з літературною 'Крити
кою, а й іноді навіть, не побоїмося ска
зати, з інтелектуальним романом.

Яке ж місце посідає у цьому «перело
мі» віянь літературознавча творчість 
Д. В. Затонського? Та саме те, що За
тонський і є — кажу без перебільшення 
— одним з родоначальників цієї нової 
хвилі, в усякому разі, в тій частині віт
чизняного літературознавства, яка дос
ліджує зарубіжну літературу.

Пригадую, з яким захопленням чита
ли ми, студенти, першу книжку 
Д. В. Затонського «Вік XX». Прочитав
ши один-два розділи, ми одразу поспі
шали до бібліотеки — читати, порівню
вати, сперечатись і читати знову. Зви
чайно ж, такого ентузіазму ніколи б не 
могла викликати суха, педантична, суто 
«наукова» книжка.

Чи не двадцять років спливло відто
ді. Час минає швидко, й зупинити його, 
як відомо, здатне тільки мистецтво. Зу
пинити, всебічно відбивши його, відтво
ривши картину сучасного стану життя і 
думки. «В наш час» — назвав свою но
ву, чергову книжку Д. В. Затонський. 
Назвав, як завжди, просто і точно. Бо 
в ній не тільки зібрані роздуми про ак
туальні літературні явища й предмети, 
а й подано сучасний, новий, н а ш ,  тобто 
людей кінця сімдесятих років XX сторіч
чя, погляд на них. Новизна і значення 
цього погляду стають особливо відчут
ними тому, що в центрі роздумів авто
ра перебувають найбільш пекучі й спір-
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ні проблеми, які давно вже не сходять 
з арени літературознавчих баталій у 
всьому світі.

Найголовніша з цих проблем, звичай
но, — про співвідношення реалізму і 
модернізму в мистецтві й літературі XX 
сторіччя. Питання це тільки неукові мо
же видатися пустим. Кожен кваліфіко
ваний фахівець-гуманітарій усвідомлює, 
іцо від розв’язання його великою мірою 
залежить характер майбутньої літера
тури та естетики. Чи зрівнятися людині 
з річчю, бути їй роботом зі стертою ін
дивідуальністю, а чи досягти найвищої 
гармонії — ось яка дилема постає із, 
здавалось би, абстрактної теоретичної 
сутички двох концепцій — гуманізму й 
нігілізму.

Д. В. Затонський захищає позиції гу
манізму у всеозброєнні знань, логіки і 
воістину художньої майстерності. Саме 
на цих трьох аспектах я й дозволю со
бі коротко зупинитися.

З н а н н я  автора, широта діапазону, 
вільне володіння найширшим матеріа
лом у наш час, час захоплення розроб
ками вузьких спеціальних проблем, гід
ні подиву. На сторінках книжки ми зна
ходимо десятки портретів найвидатні- 
ших зарубіжних майстрів слова, що виз
начили обличчя сучасної західної літе
ратури. Але цього замало — їхня твор
чість показана з постійними проекціями 
в минуле, з залученням найширшого іс- 
торико-літературного матеріалу. Ця рід
кісна ерудиція не має нічого спільного 
з механічно накопиченими знаннями, а 
служить скрізь у книжЦі утвердженню 
певної системи естетичних поглядів. 
Ім’я цієї системи — соціалістичний ре
алізм. Саме з позицій пропагандиста 
цього передового методу, з позицій пос
лідовного критика ретроградних, реак
ційних явищ у літературах буржуазного 
Заходу і виступає автор, причому він 
ніде не приховує свого ставлення до 
кожного з досліджуваних об’єктів.

Зброєю автора є л о г і к а аналізу, роз
думів і суджень, їхня доказовість, що 
так вигідно відрізняється від марно
слів’я багатьох недавніх гучних супере
чок. Адже ще не так давно критерієм 
методу у нас вважалися окремі художні 
прийоми, а не ідейний зміст твору, і, от
же, до модерністських зараховувалося 
чимало видатних творів літератури і 
мистецтва нашого століття. Чітка аргу- 
ментованість аналізів Д. В. Затонського, 
на нашу думку, кладе край такій «без
господарності», сприяє збагаченню су
часного реалізму, зовсім не втрачаючи 
впевненого відчуття його берегів і річи
ща. Навпаки, твердість позиції і логіч
на глибина доказів успішно заперечують 
претензії модернізму на новаторство.

Автор — і це надзвичайно важливо — 
показує, що в основі всякої модерніст
ської «словотворчості» та формального 
експериментування лежить насправді 
безкрила натуралістична тенденція, зас
таріла і відмерла ще в минулому сто
річчі.

«Об’єктивно ж, — пише Д. В. Затон
ський, — узятий у своєму цілісному 
ставленні до епохи й людства, тим біль
ше до передових ідей часу, модернізм 
неправдивий, а в певному розумінні й 
небезпечний. Бо, втративши справжню 
віру в людину, в ї ї  здатність перебуду
вати світ собі на благо, модерністські 
митці так чи інакше сприяють поширен
ню тієї схеми буття, яка стала нині за
собом боротьби старого проти нового» 
(стор. 48).

Нарешті,— повертаючись до того, з 
чого ми почали, — книжка ця написана 
справжнім письменником. А р т и с т и з м  
дослідника виявляється не тільки в жва
вості й точності викладу, а й у широті 
стилістичного реєстру: адже стиль книж
ки ледь помітно, але послідовно зміню
ється залежно від теми кожного розді
лу, він найкращим чином «прилягає» до 
її  предмета.

Так, у першій частині, названій «За
гальний план», де вміщено статті огля
дово-проблемного характеру («Що таке 
модернізм?», «Роман кар’єри» і XX сто
ліття» та ін.), панує впорядкована 
енергія думки, пов’язаної в послідовні й 
місткі ланки. У другій («Широкий 
план») портрети окремих визначних пи
сьменників виписані так, що крізь тка
нину аналізу ніби проступає і тканина 
художнього письма самого аналізовано
го автора, неначе стиль дослідника пере
буває під впливом стилю письменника, 
якого він досліджує. Досить порівняти, 
наприклад, протяжні періоди розповіді 
про Томаса Манна з прозорою легкістю 
лаконічного словесного мережива розді
лу, присвяченого Иозефу Роту, щоб 
упевнитися в гнучкій пластичності ав
торської мови.

А де ж традиційні наприкінці рецен
зії закиди? Є й вони — і до автора, і до 
видавництва. Так, у викладі широкого і 
різноманітного матеріалу викликає не
згоду рівний оціночний тон щодо творів 
і авторів різного ряду. Звісно, у будь- 
якого дослідника може і повинна бути 
своя небезсторонність, та все ж непідго- 
товленому читачеві варто було б поя
снити, наприклад, що Герман Гессе, То
мас Манн і Вільям Фолкнер, з одного 
боку, і, скажімо, Інгеборг Бахман, Мар- 
тін Вальзер і Макс Фріш, з другого — 
явища все-таки не одного художнього 
рівня. На мою думку, масштаб худож
нього явища повинен бути чи не голов-
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ним покажчиком в естетичному орієнту
ванні читача.

У виданні, на жаль, відсутні виноски 
та іменний покажчик, такий необхідний 
саме в працях панорамного характеру.

Та все це, звичайно, дрібні огріхи. В 
цілому ж, не лишається сумнівів, що 
фахівців зарубіжної літератури, та й 
просто читачів, які нею цікавляться, че
кає зустріч із захоплюючою книжкою, 
що помітно збагатила наше літературо
знавство, із книжкою, епіграфом до якої 
могли б стати такі слова автора: «Мо
дернізм новий. Навіть у цій своїй абсо
лютній безвихідності, в цих своїх муках 
і гризоті, скорботі й самознищенні, в 
злобі своїй і скептичній покірливості 
долі він, без сумніву, новий. Але це не 
новаторське мистецтво. Новаторським 
здатне стати лише те, що відкриває 
світ, не затуляє його. Те, що бореться, 
шукає, прагне змінити лице всесвіту й 
вірить, що змінити його можна. Ні, но
ваторське мистецтво — не цукровий си
роп, не умоглядні видіння прекрасного, 
в усіх деталях своїх наперед відомого 
людині майбутнього. Новаторське мис
тецтво суворе, схвильоване, вимогливе. 
Воно може бути й складним, непрямолі- 
нійним, навіть бентежним. Але чим воно 
бути не може, не сміє — це приниже
ним. Бо приниженому ніколи не відкри
вається світ» (стор. 6 0 —61).

Юрій АРХИПОВ
Москва.

ДВА ДОСЛІДЖЕННЯ 
НА ОДНУ ТЕМУ

ЗМІЦНЕННЯ
ПРИНЦИПІВ

СОЦІАЛІСТИЧНОГО
РЕАЛІЗМУ

P r a m e n y . M a n ife s ty  a s ta ti. C e s k o - 
s lo v e n s k y s p is o va te l, P r a h a , 19 79 .

Виступаючи на установчому з ’їзді Спі
лки чехословацьких письменників, 
Ян Козак особливо наголошував на потре
бі поглибленого дослідження теоретичних 
принципів методу соціалістичного реаліз
му на основі творчої практики вітчизня

них письменників та критиків-марксистів. 
У своїй подальшій творчій діяльності, 
сказав він, письменники повинні виходи
ти з традицій випробуваної часом револю
ційної літератури 30-40-х років, твореної 
їржі Волькером, С. К. Нейманом, Іваном 
Ольбрахтом, Владиславом Ванчурою, Ма
рією Майєровою, Вітєзславом Незвалом, 
Марією Пуймановою, Бедржіхом Вацла- 
веком, Зденеком Неєдлим, Юліусом Фу- 
чіком, Петером Ілемницьким, Франьо 
Кралем, Я.-Р. Понічаном, Лацо Новомє- 
ським та їхніми однодумцями. В умовах 
напружених класових боїв ці письменни
ки назавжди пов’язали свою творчу долю 
з революційною діяльністю партії кому
ністів. Книги названих письменників — 
це золотий фонд соціалістичного мистец
тва.

Другим джерелом зміцнення світо
глядних позицій на марксистсько-ленін
ській ідейній основі доповідач назвав 
спадщину чехословацьких і радянських 
теоретиків соціалістичного реалізму в 
особі видатних естетиків-комуністів: 
«Саме проти неминущого значення про
гресивних і мистецьких цінностей цих 
мислителів ополчилися з такою злобою 
і ненавистю наші ідейні вороги в часи 
наростання суспільної кризи наприкінці 
шістдесятих років. Та всупереч їм сила 
цієї постійно діючої великої спадщини 
стала одним із джерел перемоги соціа
лістичної літератури і культури над іде
ологією ревізіонізму».

Підсумовуючи сказане, Я. Козак звер
нувся до критиків та літературознавців 
із закликом зосередити зусилля на дос
лідженні й зміцненні зв’язку сучасного 
літературного процесу з першоджерела
ми теорії та практики соціалістичного 
реалізму у вітчизняній літературі.
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Одним із прикладів реалізації цього 
заклику став збірник «Прамени» («Дже
рела»), який впорядкували Драгомира та 
Штєпан Влашини. Зміст її  розкриваєть
ся підзаголовком: «Становлення теорії
соціалістичного реалізму в чеській між
воєнній літературі. Маніфести і статті». 
Це видання має принципове значення 
для подальшої консолідації письменни
цьких сил на платформі передового 
творчого методу. Адже епігони буржу
азної модерністської літератури й реві
зіоністи намагаються применшити, «ней
тралізувати» суспільне значення чехо
словацької революційної і соціалістич
ної літератури міжвоєнних десятиліть, 
відмовляючи їй у самобутності й оригі
нальності.

Тенденційно ігноруючи факти історич
ної дійсності, ідейні недруги цієї літера
тури висувають фальшиву тезу про «не
органічність» методу соціалістичного 
реалізму для художнього мислення че
хів і словаків.

Збірник «Прамени» розбиває накле
пи фальсифікаторів. У ньому ретель
но зібрані й прокоментовані оригінальні 
історико-літературні документи — стат
ті, маніфести й дискусійні матеріали, 
які наочно розкривають поступальний 
процес зародження, становлення і роз
витку теорії соціалістичного реалізму на 
чехословацькому грунті. Від утверджен
ня принципу комуністичної партійності 
в статтях ї. Волькера 20-х років до ос
таточної кристалізації основоположних 
принципів методу в статтях, досліджен
нях і дискусійних виступах С. К. Ней
мана, Б. Вацлавека, К. Конрада, В. Кле- 
ментіса, Л. Новомєського, Я. Кратохві- 
ла, 3. Неєдлого та багатьох інших — та
кий шлях розвитку естетики соціаліс
тичного реалізму відбиває цей збірник.

Збірник відкриває змістовна, кваліфі
кована передмова відомого літературо
знавця Штєпана Влашина «Генезис че
ського соціалістичного реалізму». Вче
ний концентрує увагу на чотирьох ета
пах становлення і розвитку теорії ново
го методу в чеській марксистській есте
тиці. «У 1922 році, — пише він, — їржі 
Волькер формулює основи пролетар
ського мистецтва, що знаменує перший 
етап теорії соціалістичного реалізму... 
На початку тридцятих років під впли
вом харківської конференції (пролетар
ських письменників. — В. Ш.) наростає 
друга хвиля пролетарської поезії. За 
п’ять років, у 1934— 1935 роках, чеська 
естетика — насамперед Бедржіх Вацла- 
век та Курт Конрад — приходить до ви
разної, недогматичної, справді сучасної 
концепції соціалістичного реалізму. І 
вже через тринадцять наступних літ, 
1948 року, Зденєк Неєдлий публікує 
відому статтю «Про реалізм справжній

і несправжній», у якій застерігає від 
можливої деформації і вульгаризації 
цього мистецького принципу і чітко виз
начає його творчі засади».

Зібрані в збірнику «Прамени» цінні іс
торико-літературні документи, безумовно, 
сприятимуть зміцненню позицій чехосло
вацької марксистської критики в її су
часній боротьбі за утвердження принци
пів соціалістичного реалізму.

Беручи на озброєння багату спадщи
ну творців чехословацької марксистської 
естетики, сучасна критика веде насту
пальну боротьбу проти спроб зарубіж
них ревізіоністів применшити художні 
здобутки вітчизняного письменства. Це 
засвідчують, зокрема, монографії Гани 
Грзалової про творчість Я на Козака 
(Прага, 1977) та Яна Адама «Зденєк 
Плугарж» (Прага. 1978). Виявляючи тон
кий художній смак, Г. Грзалова з на
лежною глибиною розкриває велику сус
пільну вагу творчості Я. Козака на су
часному етапі. Чіткістю ідейних позицій 
позначена і праця Я. Адама, який роз
глядає романи 3. Плугаржа з точки зо
ру активності громадянської позиції їх
нього героя. Свій внесок в активізацію 
літературної критики і теорії робить і 
Сава Шабоук — автор цікавої розвідки 
«Людина і мистецтво в структурі світу».

Василь ШЕВЧУК

ВІД ЗАРОДЖЕННЯ 
ДО ЗМУЖНІННЯ

Н. Ф. Копыстянская. Жанровые моди
фикации в чешской литературе (Пе
риод становления социалистического 
реализма). Львов, Изд-во при Львов
ском госуниверситете издательского 

объединения «Вища школа», 1978.

Процес становлення чеської пролетар
ської (20-ті роки), а згодом і соціалістич
ної літератури (30-ті роки) вже неодно
разово був предметом досліджень у ра
дянському й зарубіжному літературознав
стві. Новим вагомим внеском у цю галузь 
науки стала монографія доцента Львів
ського університету Н. X. Копистянської, 
спеціально присвячена проблематиці за
родження і становлення методу соціа
лістичного реалізму в чеській літера
турі.

Заглиблюючись у внутрішній світ мит
ця, розкриваючи специфіку його світоба
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чення, індивідуальні особливості творчої 
манери, Н. X. Копистянська простежує 
зв’язок між становленням чеської літе
ратури соціалістичного реалізму й видо
змінами жанрових форм (репортаж, опо
відання, роман), взаємопроникнення, вза
ємодію і взаємозбагачення цих форм. 
Водночас дослідниця розкриває благо
творну роль радянської літератури в цьо
му процесі.

Один з основоположників соціалістич
ної літератури Чехословаччини С. К. Ней
ман 1938 р. зазначав, що «досвід ра
дянських письменників був таким важли
вим для літераторів Чехословаччини са
ме тому, що він відповідав найкращим 
устремлінням діячів культури нашої кра
їни. Сам термін «соціалістичний реа
лізм», — підкреслював він, — був зас
воєний чехословацькою літературою са
ме тому, що він виражав принципи... за 
які ми боролися».

Окремий розділ монографії присвяче
ний теоретичним проблемам літературних 
родів, видів і жанрів, їх специфіці. На 
перший погляд може видатися, що тут 
ідеться про речі загальновідомі. Проте й 
досі в літературознавстві побутує термі
нологічна невпорядкованість: не узгодже
не остаточно зживання термінів «рід», 
«вид», «жанр», не зовсім чітко визначені 
терміни «репортаж» і «нарис», відмін
ності між цими спорідненими жанрами 
художньої публіцистики.

Внісши певні корективи в це питання, 
дослідниця переходить до розгляду ідей
но-творчої еволюції І. Волькера, С. К. 
Неймана, Я. Гашека, І. Ольбрахта, 
Ю. Фучіка, В. Ванчури, М. Майєрової,

К. Нового, К. Бібла. И. Гори та інших 
майстрів слова, найкращі твори яких 
увійшли до золотого фонду чеської літе
ратури.

Дотримуючись принципу хронологіч
ної систематизації художнього, публіцис
тичного і критичного матеріалу, Н. X. 
Копистянська розглядає конкретні вияви 
художнього новаторства літератури со
ціалістичного реалізму.

Новий герой, нова тематика спонукали 
митців до пошуків відповідних форм 
художнього зображення, що, в свою чер
гу, сприяло збагаченню і розвитку літе
ратури.

Дослідниця зупиняється на багатьох 
аспектах художньої і політичної актив
ності чеських письменників-комуністів, 
порівнює їхні творчі пошуки з аналогіч
ними явищами в інших літературах, зок
рема радянській. Особливу увагу приділе
но художнім репортажам Ю. Фучіка («У 
країні, де наше завтра стало вчорашнім 
днем»), І. Ольбрахта («Картина сучасної 
Росії») та інших письменників, чиї прав
диві розповіді про життя народів Країни 
Рад сприяли утвердженню нових ідей і 
творчих принципів у чеській літературі.

Дослідниця вдало характеризує здобут
ки репортажно-публіцистичного роману 
(«Загратоване дзеркало» І. Ольбрахта, 
«Гребля» М. Майєрової), простежує взає
модію поетичного (балада) і прозаїчних 
(повість, роман) жанрів на прикладі низ
ки відомих творів («Шахтарська балада» 
М. Майєрової, «Микола Шугай, розбій
ник» І. Ольбрахта, «Гордубал» і «Перша 
рятівнича» К. Чапека, «Балада про чесь
кого солдата» К. Нового та ін.).

Книжка Н. X. Копистянської не поз
бавлена й окремих недоліків. Так, серед 
зрілих наукових спостережень, узагаль
нень, міркувань часом трапляються прик
рі спрощення (це особливо помітно в роз
ділі, присвяченому малим жанрам 20-х 
років). Правильно називаючи поруч із 
чеськими письменниками Ф.- К. Вайскоп- 
фа і Е.-Е. Кіша, що були тісно зв’язані 
свого часу з чеською культурою, автор
ка монографії, на жаль, не зазначає, що 
вони належать до так званої «празької 
німецької соціалістичної літератури». 
«Дон Кіхот» Сервантеса Н. X. Копистян
ська відносить до жанру «пародійно-ри
царського» роману, тоді як насправді це 
реалістичний ренесансний твір, з якого 
починається розвиток реалістичного ро
ману в західноєвропейській літературі.

Та згадані недоліки не применшують 
значення грунтовної праці Н. X. Копис
тянської, яка під новим кутом зору вис
вітлює окремі аспекти розвитку соціаліс
тичної чеської літератури.

Богдан БЕН ДЗА Р
Ужгород.
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ТРАГЕДІЯ 
ОЧИМА ДІТЕЙ

L a u r a  C o n ti. U n a  Іерге con la faccia di ba m - 
b in a . E d ito r i R iu n iti , 19 78 .

10 липня 1976 року на хімічному 
заводі «Ікмеза», що за двадцять 
кілометрів од Мілана, сталася ката
строфа: із заводського реактора викоти
лася величезна хмара й за короткий 
час охопила густонаселен! квартали су
сіднього міста Севезо. Це була отруй
на речовина діоксин — дефоліант, 
який американці застосовували під час 
ганебної війни у В’єтнамі. Два кілогра
ми цієї отрути, що пролетіли у вигля
ді білої хмари над Севезо, могли, за 
підрахунками, вбити сто тисяч чоловік.

Причиною катастрофи були злочинні 
дії власників «Ікмези» — швейцарсь
ких промисловців, які в гонитві за при
бутками нещадно експлуатували техніку 
й робітників.

Лише через два тижні після витоку от
руйного газу, коли дорослі почали страж
дати від раптових недуг, коли десятки 
дітей з екземою, виразками й опіками 
обличчя, рук і ніг були відправлені до 
лікарні, коли вся рослинність вигоріла, 
як після пожежі, а тисячі тварин і пта
хів загинули після тривалої агонії, влас
ті вирішили евакуювати населення й 
огородити місто колючим дротом.

Драматичні події в Севезо, яке іта
лійці назвали «нашою маленькою Хі- 
росімою», приголомшили країну. Про
гресивна преса суворо засудила вину
ватців катастрофи й бездіяльність уря
ду. Серед тих, хто писав репортажі без
посередньо з місця подій, була письмен- 
ниця-комуністка Лаура Конті (нар. 
1921 р.). Автор кількох романів, праців
ник газети «Уніта», активний політич
ний діяч, вона в останні роки особли
ву увагу приділяла проблемам екології 
та охорони природи.

Цього разу їй довелося стати свід
ком громадської та особистої драми ти
сяч людей — жертв технологічного 
авантюризму. Серія статей Лаури Кон
ті «Побачене у Севезо» відіграла важ
ливу роль у викритті цього злочину й 
була видана окремою книжкою, відзна
ченою в 1977 році спеціальною премі
єю міста Флоренції.

Але враження від тих тривожних днів 
далі хвилювали письменницю, й не
забаром вона знову повернулася до те
ми Севезо, щоб змалювати літературни
ми засобами, хоч і «не вигадуючи нічо
го», те, що газетні репортажі залиши
ли в тіні: думки й почуття, особисту до
лю тих, хто невинно опинився в новояв- 
леному дантовому пеклі.

Так з ’явився на світ роман «Заєць з 
обличчям дівчинки», видрукуваний ви
давництвом «Едіторі ріуніті».

Центральна постать роману — один 
із свідків катастрофи, дванадцятирічний 
хлопчик Марко, який схвильовано роз
повідає історію занепаду рідного міста. 
Поруч із ним — смаглява, моторна 
Сара, його вірна подруга, хоч і відок
ремлена од нього соціальним бар’єром.

Марко, син хазяїна меблевої майс-
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терні, живе в «добропристойній» сім’ї, 
в кварталі заможних городян. Сара меш
кає в робітничому селищі поблизу хі
мічного заводу, в багатодітній родині 
сіцілійських емігрантів, де «двері ніко
ли не замикають, бо неможливо сказа
ти, всі в цю хвилину вдома чи ні». Са
ме це селище першим огорнула ядуча 
хмара.

Незважаючи на невдоволення матері, 
яка всіляко перешкоджає Маркові зу
стрічатися з Сарою, «нікчемною, бруд
ною баламуткою», попри всі подальші 
знегоди, які випали на їхню долю, юні 
герої книжки лишаються вірними одне 
одному до кінця, а рядки про чисту ди
тячу дружбу зігрівають душевним теп
лом сувору оповідь.

Роман починається з подій, що роз
гортаються після аварії на заводі, коли 
ще багатьом здається, що стався незнач
ний інцидент. «Дрібниці,—запевняє мер, 
— не варто хвилюватись». «Усе обій
деться, — заспокоюють лікарі, — слід 
тільки частіше мити руки».

Та все ж поступово людей охоплює 
страх. Нездужають діти, жовтіє й оси
пається листя дерев, помідори й вино
град вкриваються бурими плямами, ги
нуть тварини. І от уже мер дає наказ — 
не споживати овочей і фруктів, бо в них 
виявлена отрута, негайно забити хвору 
й здорову худобу, кроликів, курей.

Прихопивши з собою лише найнеоб- 
хідніше, люди поспіхом залишають до
мівки. У метушні Марко втрачає сліди 
Сари та її сім’ї. Разом з батьками він 
оселяється в готелі на околиці Міла

на. Там перед спостережливим хлопцем 
відкриваються таємниці людських взає
мин, темний бік життя.

«Одного дня прибув якийсь службо
вець, й усі накинулися на нього: «Чому 
це із зони А повиселяли всіх, а в зоні 
Б декому дозволили залишитися?»

Службовець пояснив: «Бачите, отру
та дійсно поширилася скрізь. Та декому 
вдалося запопасти підроблені лаборатор
ні аналізи, які свідчать, що в окремих 
місцях нічого загрозливого немає. До 
цього причетні великі підприємці, яким 
інакше довелося б припинити виробни

цтво. А це означало б тимчасове звіль
нення робітників і сплату відшкодувань. 
йдеться про великий бізнес, зрозуміло?»

Марка вражають лицемірство й генд
лярський дух загальноприйнятої мора
лі:

«У наступні дні мій батько ходив до 
мера, про шось домовлявся з ним, і 
той пообіцяв, що дозволить відкрити на
шу майстерню раніше, ніж іншим. То
ді я зрозумів, чому слід бути люб’яз
ним із мером».

Випадково зустрізши брата Сари, 
Марко дізнається, що та важко захво
ріла й потрапила до лікарні. Удвох во
ни відвідують палату, де серед отрує
них діоксином, схожих на мумії дітей 
лежить Сара. Марко не впізнає її, не
рухому, із забинтованою головою. «Ли
ше коли вона заговорила, я зрозумів, 
що це вона, то був її голос. Але тіль
ки голос — і все».

Тієї ночі Марко бачить жахливі сни: 
тварин, що скидаються на дітей, і ді
тей, схожих на тварин. «З’явилися мис
ливці й почали цілитися в зайця. Хтось 
крикнув: «Не стріляйте!» Пролунав по
стріл, заєць упав, і я побачив, що в 
нього обличчя дівчинки».

Остання зустріч героїв роману знову 
відбувається в сплюндрованому місті, 
де поволі відроджується життя. Вчо
рашні діти, вони враз подорослішали у 
вирі трагічних подій. Чимало питань, 
які нещодавно здавалися їм складними, 
тепер не потребують пояснень, і тому 
їхній діалог звучить цього разу стрима
но й лаконічно. Марко дізнається, що 
сім’я Сари, не бажаючи перебувати на 
споганеній землі, назавжди повертаєть
ся на південь, у рідне сіцілійське село. 
Під час прощання Сара простягає руки 
й показує хлопцеві чорні нігті — свід
чення дії отруйної речовини. Вона не 
одужала й знає про це.

Роман закінчується сповненими роз
пачу словами: «Коли дощить і вартові 
ховаються від негоди, або коли лягає 
туман і нічогісінько не видно, я приход
жу на подвір’я Сари й сідаю на прис
тупці. Навколо панує тиша, лише вда
лині відлунюють чиїсь голоси. Розче
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піривши пальці, я роздивляюся свої 
нігті. Під ними проступають чорні пля
ми».

Злободенний, хвилюючий твір Лаури 
Конті був високо оцінений прогресивною 
італійською пресою. «Вражає те, — пи
сала «Уніта», — що таку глибоку, 
масштабну тему письменниця зуміла ви
класти звичайними, простими словами. 
Лаура Конті рішуче відмовилася від чи
сто літературних принад, створивши ро
ман, зрозумілий кожній людині й напи
саний так щиро і правдиво, що його 
можна сміливо поставити в ряд найкра
щих зразків нашої сучасної прози».

З плином часу роман не втрачає сво
єї актуальності. І не тільки тому, що 
відгомін змальованих у ньому подій і 
сьогодні дає себе знати важкими хворо
бами жертв катастрофи, каліцтвом но
вонароджених, безплідністю землі. Він 
сприймається як і політичний доку
мент, що узагальнює ситуацію, типову 
для сучасної Італії.

Чи є «справа Севезо» прикрою техно
логічною помилкою, яка не може повто
ритися завтра в іншому місті країни? 
Ставлячи таке запитання, ніхто не мо
же дати на нього втішну відповідь. І 
це зрозуміло: на підприємствах Італії 
щодня трапляються трагічні інциденти, 
основна причина яких — індустріальний 
розбій, прагнення збільшити прибутки в 
будь-який спосіб.

У зв’язку з цим варто згадати книж
ку прогресивного журналіста Мауро Бе
не детті «Кольорова смерть», що побачи
ла світ майже водночас із романом Ла
ури Конті і здобула широкий громад
ський резонанс. Автор вивчив і описав 
життя робітників заводу анілінових 
барвників міста Чіріє. Нелюдські умови

праці змусили їх відкрито виступити 
проти хазяїв і вимагати судового про
цесу.

«Немає сумніву, — писали робітники 
в спільній заяві, — що нас використо
вують для виробництва речовин, які при
рікають кожного на повільну смерть. 
Щодня ми виробляємо, фільтруємо, змі
шуємо центнери й центнери цих речо
вин, продаючи своє життя за мізерну 
заробітну плату».

І суд відбувся. Незважаючи на мов
чання офіційних кіл, на спритність і ци
нізм заводської адміністрації, судді 
вперше в історії Італії мусили визнати 
викладені факти достовірними, вимоги 
робітників законними і винести вирок, 
хоча й не дуже суворий, хазяям підпри
ємства. Цій великій трагедії живих і 
мертвих міста Чіріє і локальній, але 
значущій перемозі робітників і присвя
чена книжка «Кольорова смерть».

Твори Лаури Конті й Мауро Бенедет- 
ті гідно поповнили низку найновіших ви
дань, що висвітлюють соціальні аспек
ти нинішньої італійської дійсності. Слі
дом за ними з ’явилися «Справа Моро» 
Леонардо Шаші та «Вбивство Моро» 
Альберто Арбазіно, написані по гаря
чих слідах відомих драматичних подій, 
а також низка інших злободенних публі
цистичних книжок. Усе це незаперечно 
свідчить, про те, що сучасні прогресив
ні італійські письменники знов, як і в 
перші повоєнні роки, орієнтуються на 
зв’язок з життям, прагнуть брати пов
сякденну участь у боротьбі широких 
демократичних кіл Італії за політичне 
та економічне оновлення країни.

Юрій ПЕДАН



Олександр Корнійчук Фото 1969 р.
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НА СТОРОЖІ МИРУ 
Й БРАТЕРСТВА НАРОДІВ

Серед українських радянських пись
менників важко знайти іншого видатно
го митця, який би мав такі ж давні, три
валі й масштабні зв’язки із зарубіжними 
літераторами та громадськими діячами, 
як Олександр Корнійчук. Він виступав 
за кордоном і як відомий драматург, і 
як громадський діяч (міністр закордон
них справ Української РСР, депутат Вер
ховної Ради Союзу РСР та Верховної 
Ради Української РСР), і як один з ке
рівників Спілки письменників СРСР та 
Спілки письменників України, активний 
борець за мир — член Всесвітньої Ради 
Миру і голова Українського республі
канського комітету захисту миру. Звідси 
така велика кількість і різноманітних

контактів О. Корнійчука із зарубіжними 
митцями, політичними діячами, людьми 
доброї волі. Він відвідав десятки країн 
світу, зустрічався із сотнями, якщо не 
тисячами, людей різних політичних, мис
тецьких, релігійних поглядів. І скрізь ук
раїнський письменник високо ніс прапор 
комуністичної ідейності, гуманізму, са
мовіддано боровся за мир, був таланови
тим представником і оборонцем методу 
соціалістичного реалізму.

Однією з перших зарубіжних поїздок 
О. Корнійчука за кордон була поїздка в 
середині липня 1935 року до Парижа 
для участі в роботі Всесвітнього анти
фашистського конгресу оборони культу
ри. До складу представницької делега

7. «Всесвіт» № 5
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ції Радянського Союзу на Конгрес вхо
дили чотири письменники з України — 
П. Тичина, І. Микитенко, П. Панч та 
О. Корнійчук. Проведення цього міжна
родного форуму було викликане зростан
ням фашистської небезпеки в Європі, 
яка особливо посилилася після приходу 
до влади в Німеччині біснуватого фюре
ра. Теоретизуванню прийшов кінець — 
на площах німецьких міст запалали вог* 
нища з книг, в тюрми та концтабори бу
ло вже кинуто тисячі й тисячі прогресив
них письменників, акторів, художників, 
фашистська Німеччина стала на шлчх 
відвертої мілітаризації... Загроза війни 
і знищення культури нависла над Євро
пою. На захист цивілізації піднялися най
кращі представники європейського мис
тецтва на чолі з Горьким, Роменом Рол- 
ланом, Анрі Барбюсом.

Участь у роботі Конгресу, безпосеред
нє спілкування з багатьма славетними 
митцями світу, знайомство з Парижем 
стало для О. Корнійчука справжньою 
школою політичної і мистецької діяль
ності. Незабутнє враження полишила та
кож мандрівка по Франції та повернен
ня на Батьківщину через Лондон і скан
дінавські країни. В записниках драма
турга збереглося чимало нотаток, які 
свідчать про зрілість його естетичних 
уподобань, твердість громадської пози
ції, уміння схопити суть того чи іншого 
явища; події. Наприклад, як точно і ви
разно, лише трьома короткими фразами 
передає письменник старіння (і своєрід
ність цього процесу) англійського сус
пільства:

«Лондон — велич, монументальність 
1... старість.

Інерція рухає життям, а не вибух енер
гії народу. Капіталістична олігархія ска
жено бореться за збереження інерції».

Або про тогочасну Данію: «Країна
великої (...) культури хвилюється зараз 
тільки одним — чи куплять англійці 
свиней стільки, як в минулому році, чи 
ні, бо термін угоди закінчується.

Всі пристрасті навколо свині!..»
Безумовно цікавими є лаконічні зама

льовки пейзажів зарубіжних країн, по
буту, архітектури. Вони багато дають

для розуміння внутрішнього світу само
го драматурга.

Стаття О. Корнійчука для газети 
«Монд» — досить популярної і автори
тетної, насамперед, серед буржуазних 
прошарків французького суспільства — 
є ще одним красномовним доказом ши
роти діяльності драматурга в боротьбі 
за мир. Він використовує тут слушну на
году, щоб не тільки закликати французь
кого читача стати на захист миру, а й 
роз’яснити йому позицію радянського 
уряду в цьому питанні, закликати до 
встановлення тісніших контактів між ра
дянськими і французькими громадськи
ми та культурними діячами, засудити пі
дозру і недовір’я одних народів до ін
ших. Минуло понад двадцять років від 
часу написання статті, а вона й сьогодні 
звучить на диво актуально. «Жоден на
род, — читаєі\ю у ній, — не зможе бу
дувати своє життя, поки буде розділена 
Європа на два воєнних блоки, поки на 
територіях суверенних держав перебува
тимуть іноземні війська та їхні незлічен
ні воєнні бази».

Лист Ізабелли Блюм — відомої бель
гійської громадської діячки, члена Пре
зидії Всесвітньої Ради Миру, лауреата 
міжнародної Ленінської премії «За зміц
нення миру між народами» (1953) роз
криває цікаву сторінку стосунків україн
ського драматурга і його дружини Бан
ди Василевської із зарубіжними борця
ми за мир. Ізабелла Блюм приваблювала 
гостинних київських господарів ще й сво
їм безпосереднім зв’язком з літерату
рою — багато років вона викладала лі
тературу в колежі. Громадські інтереси 
усіх трьох тісно переплітаються з мисте
цькими.

Ще ближчим щодо цього був О. Кор
нійчукові та Ванді Василевській видат
ний польський письменник Я. Івашкевич. 
їх споріднювали не тільки професія, за
гальний напрямок громадської діяльнос
ті та схожість, в основному, Ідейно-есте
тичних позицій. Я. Івашкевич народився 
у м. Пальнику Вінницької області, закін
чив у Києві університет та консервато
рію. У повоєнні роки він був членом Все
світнього комітету захисту миру, де не
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раз зустрічався з Корнійчуком. Письмен
ники заприятелювали, про що свідчить і 
лист, що публікується нижче. Згодом 
польський друг побував на Україні, від
відав рідні місця, налагодив міцні зв’яз- 
ки з багатьма українськими колегами, 
його твори почали часто з ’являтися в ук
раїнських перекладах.

Зовсім інший характер носить лист 
Р. Г. Коллара. Тут на першому місці сто
ять v епістолярна» ввічливість, вияв вдяч
ності за приємну і корисну спільну ро 
боту. Для нас він цікавий, насамперед, 
як документ, що засвідчує популярність 
і авторитет О. Корнійчука в міжнарод
ному середовищі борців за мир. З дру
гого боку, в листі відбилося уміння ук
раїнського письменника на високому рів
ні проводити організаційну і, сказати б, 
внховавчу діяльність у складних умовах 
найрізноманітнішого за своїм політич
ним та світоглядним складом форуму. 
Дартмутські зустрічі — це своєрідні 
конференції, в яких беруть участь на не
офіційному рівні представники радянсь
кої і американської громадськості. Об
говорюється тут досить широке коло пи
тань. На київській зустрічі, що відбула
ся в липні 1971 року, радянську делега
цію очолював О. Корнійчук, американсь
ку — президент корпорації «Артур 
Д. Літтл» Джеймс М. Гевін, колишній 
посол США у Франції. Протягом чоти

рьох днів учасники конференції обміня
лися думками з приводу таких питань: 
боротьба за досягнення загальної розряд
ки міжнародної напруженості; поліпшен
ня відносин між СРСР і США у галузі 
торгівлі, промисловості, науки, техніки; 
припинення війни у В’єтнамі; роззброєн
ня і скорочення озброєнь; встановлення 
міцного миру на Близькому Сході; проб
леми збереження навколишнього середо
вища і т. д. Відмінність соціально-еконо
мічних систем СРСР і США викликали, 
відповідним чином, і різні позиції учас
ників зустрічі при розгляді того чи іншо
го питання. Виникали і певні супереч
ності, досить гострі дискусії. Але, — як 
свідчить комюніке конференції, — в ос
новних питаннях представники двох ве
ликих країн доходили згоди, ще раз під
твердивши, що є реальні можливості для 
поліпшення відносин між СРСР і США. 
Ясна річ, що в досягненні цих угод пер
шорядну роль відіграло уміле керівниц
тво зустріччю з боку О. Корнійчука. 
Лист Р. Г. Коллара є одним з переконли
вих підтверджень цього.

Матеріали, що публікуються тут, за
свідчують широту, багатогранність і ці
леспрямованість літературної і громад
ської діяльності видатного українського 
драматурга і державного діяча.

Леонід КОВАЛЕНКО

З АРХІВУ ОЛЕКСАНДРА КОРНІЙЧУКА

ІЗ ЗАПИСНИХ к н и ж о к
(поїздка 1935 р. по країнах Європи)

Найстрахітнішу картину людської бездушності й розкладу, проституйованої мислі 
й почуття я бачив у Гаид-парку біля трибун спеціалістів-ораторів — релігійних сект, 
найрізноманітніших напрямків буржуазної моралі та ідей. Глибока огида і презир
ство до лицемірної англійської «свободи слова». Тієї свободи, яку захищав письмен
ник Форстер 1 на Конгресі. І стало дуже сумно за комуністичну трибуну й оратора 
серед цієї людської пошлості та бруду...

1 З а  в с ім а  о з н а к а м и , м о в а  іід е  п р о  а н г л ій с ь к о г о  п и с ь м е н н и к а  Е .  М .  Ф о р с т е р а  (1879— 1 9 7 0 ).—  ( Л . К ) .

Т
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Ми якось говорили про мистецтво минулих епох і про те, як наші колеги по 
перу (...) легковажно ставляться до нього. Микитенко згадав мені промовців у нас, які 
починають приблизно так: «За 6 місяців наше мистецтво розквітло нечувано...» і т. інш.

Один робітник пустив пляшкою в карету герцога — його оштрафували на 
4 шилінги.

11-VII. Виїхали з Лондона до Гарвіча. З Гарвіча — до датського порту (...).
На пароплаві в 20 хв. ще вчора усі знали, що ми з Радянського Союзу. Внизу 

вчора точилась дискусія про Радянський Союз.
В шпика, що стежить за нами, квиток третього класу, він крутиться внизу і по

глядає наверх за нами. Данія шпикам дає малий комфорт.
Сьогодні, 12.VII., будемо в 11 год. 56 хв. в Копенгагені. Море спокійне. З радістю 

відпочиваю від лондонської спеки і калейдоскопу вражень.
Лондон — велич, монументальність і... старість.
Інерція рухає життям, а не вибух енергії народу. Капіталістична олігархія ска

жено бореться за збереження інерції...
В 12 год. (...) на вулицях порожньо зовсім. Де-не-де стоїть повія, навіть поліцаїв 

не видно.

14.VII. Гербек — рибальське передмістя — ЗО км від Копенгагена... Маленький ре
сторан. На першому поверсі — картина «Запорожці пишуть листа султану». Внизу 
картини переклад тексту листа по-датськи.

Сьогоднішня подорож до замку Кронборг справила на мене велике враження. (...) 
В парку за замком ставок, гнилий, невеличкий. За легендою, тут втопилась Офелія. 
Перед ставком пам’ятник Гамлету і трохи далі — Лицарю. Такий же лицар в підзе
меллі. Перед ставком зараз ресторан і казино.

Повернулися назад. Чомусь стало сумно. Образ Гамлета стояв переді мною, і ме
тушливі датчани на велосипедах здалися мені такими дрібними і жалюгідними перед 
образами людей, сповнених пристрастю, велетнями Шекспірових творів. Країна великої 
(...) культури хвилюється зараз тільки одним — чи куплять англійці свиней стільки, як 
в минулому році, чи ні, бо термін угоди закінчується.

Всі пристрасті навколо свині!..
Скромний пам’ятник сумного Гамлета коло гнилого ставка і казино — за столика

ми якого тупі, товсті пики свинячих господарів сьогоднішньої Данії. Мабуть, це на
віяло сум і розлило жовч скепсису.

Швидко буде місто. Чим ближче, - тим більше молоді на велосипедах. Прекрасні 
юні золотоголові датчанки посміхаються нам... Свіжий вітер з моря — на обрії з’яви
лися вогні, м’яко хитаються на хвилях, їх сотні, тисячі — ідуть яхти до берега... ідуть 
кораблі...

Вечір... ніч.

16.VII.35 р. Виїхав з Копенгагена до Стокгольма.

До поїзда на Стокгольм залишалося Vh години. Взяли таксі (я і Микитенко), ог
лянули Мальму. Мальма — портове місто, деякі вулиці нагадують Одесу. Чисто, бага
то зелені... прекрасні квіти (...).

Через годину ЗО хв. електропоїзд рушив. Вагони нагадують салон на кораблі. М’які 
крісла, столики, чистота. Я дивлюсь у вікно вагону. Весь час ліс, болота, торфові роз
робки. (...) Зелені поля сивіють розкиданими великими каміннями, що збереглися ще
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з льодового періоду. Місця, де великі шматки землі так і стоять необроблені,— вони 
вкриті дрібним і великим камінням. Ліс переважно — сосни, берези. Мене вразили озе
ра— величезні, тихі, в зеленій каймі невеличких гір.

В 10 год. 35 хв. приїжджаємо до Стокгольма. Перед містом віддзеркалені у воді 
тисячі вогнів. Станція. Нас зустрічають представники посольства.

Ідемо в отель «Стокгольм». Найкращий будинок в місті — так нам рекомендує 
представник посольства. Будинок весь зі скла і сталі, що не іржавіє. В цьому ж бу
динку радянське торгпредство. Будинок цікавий, але надзвичайно холодний, і вести
бюль нагадує суху голу конструкцію (...).

Завтра, 17.V1I.35 р. ідемо на прийом до нашого посла т. Коллонтай Олександри 
Михайлівни...

Л И С Т  О . К О Р Н І Й Ч У К У  І В. В А С И А Е В С Ь К І Й  
В ІД  І З А Б Е Л Л И  БЛЮ М

Дорогі друзі!
Квіти, що ростуть у мене в Відні на піску, нагадують мені ваш сад, ваш гостин

ний красивий дім, обід, що пройшов у такій теплій обстановці, і вашу чуйну люб’яз
ність.

Ніколи ще жодна поїздка не закінчувалась в мене так чудесно, тому я хочу ска
зати вам «спасибі», нітрішки не гаючись.

Коли ближче познайомишся з тими, з ким маєш честь і щастя співпрацювати, по
чинаєш і до роботи ставитись інакше.

Всі ми працюємо, прагнучи, щоб наступна сесія (Ради Миру.— І. Р.) була не лише 
численною, а й змістовною.

До швидкого побачення. Сподіваюсь побачити Вас обох на сесії Ради,— вас, до 
яких я маю незмінні дружні почуття.

ІЗАБЕЛЛА.
27.VIII.54.

Т Е К С Т  С Т А Т Т І Д Л Я  Ф Р А Н Ц У З Ь К О Ї  Г А З Е Т И  « М О Н Д »

Шановний пане Беф-Мері!
Я пишу для Вашої газети зразу ж після закінчення сесії Верховної Ради, в якій 

я беру безпосередню участь як депутат.
Незважаючи на те, що за останній час напруженість міжнародної обстановки зрос

ла, парламент Радянського Союзу скоротив витрати на оборону на п’ять мільярдів ві
сімсот мільйонів карбованців і збільшив витрати на освіту на цю ж суму.

(...) Мирна творча праця, турбота про благо людини — цим сповнені наші серця. 
Я був би дуже радий, коли б Ви, пане Беф-Мері, приїхали до нас навесні й познайо
мились з життям радянських людей. Китайське прислів’я говорить: «Краще один раз 
побачити на власні очі, ніж сто разів почути».

Не знаю, як Ви поставитесь до цього прислів’я, але я не раз переконувався у 
справедливості цього твердження, коли приїжджав до Вашої прекрасної країни.
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На сесії Всесвітньої Ради Миру, присвяченій сторіччю від дня народження В. І. Леніна.
Олександр Корнійчук, Ярослав Івашкевич, Натан Рибак. 1970 р.

Ми були б дуже раді, якби західні держави вступили з нами у змагання за ско
рочення воєнних бюджетів, збільшення витрат на освіту, житлове будівництво, науку 
й мистецтво. В цьому життєво зацікавлені не тільки ми, а й усі народи світу. Я знаю, 
що скептики прочитають ці мої слова з посмішкою і назвуть мене ідеалістом. Але ми — 
за такий ідеалізм, і нам завжди буде чужою філософія занепаду, невір’я в людину, 
в її розум, в її високе почуття відповідальності перед собою, своєю нацією, перед на
родами світу.

(...) Жоден народ не зможе спокійно будувати своє життя, поки буде розділена 
Європа на два воєнних блоки, поки на територіях суверенних держав перебуватимуть 
іноземні війська та їхні незліченні воєнні бази. Жоден народ Європи не зможе спо
кійно дивитися в своє майбуття, допоки буде розпалюватись недовір’я і ненависть між 
народами.

(...) Коли я був у січні в Парижі, відомі французькі громадські діячі в бесідах 
зі мною висловлювали бажання встановити широкі контакти з громадськими діячами 
Радянського Союзу і представниками інших європейських країн, щоб обговорити най
головніші проблеми, які хвилюють всі народи Європи, і насамперед проблему євро
пейської безпеки.

(...) Зі свого боку, ми готові виявити найглибшу увагу до будь-яких пропозицій, 
котрі сприяли б розрядці міжнародної напруженості та зближенню європейських на
родів. Мені здається, що, коли ми виявимо велике терпіння і присвятимо наші зусилля, 
щоб знайти конструктивні пропозиції, які задовольняли б усіх, ми виконаємо священ
ний обов’язок перед нашими народами. Європі, поділеній на два блоки, кожний новий 
день приносить дедалі важчі випробування, які лягають дедалі важчим тягарем на 
плечі всіх європейських народів. Усім, хто занепокоєний долею свого народу, хто 
Прагне миру й мирного співіснування між народами незалежно від їхньої державної
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системи, повинно бути ясно, що так жити далі не можна. Нестримна гонка озброєнь 
не може знайти ніякого виправдання. (...) Ми можемо, ми зобов’язані зробити все, 
аби зупинити гонку озброєнь, зміцнити довір’я між народами, створити таку систему 
загальноєвропейської безпеки, котра б задовольнила всіх...

(...) Ми гаряче прагнемо максимально розширити культурні зв’язки з Францією 
та іншими країнами. Це не лише взаємно збагатить національні культури народів, а й 
знищить підозру, недовір’я, обмеженість поглядів, дурне зазнайство, яке нерідко веде 
до крайнього шовінізму. Я завше вважав, що не може людина глибоко любити свою 
рідну культуру, якщо вона не знає і не поважає культури інших народів. Ми робити
мемо все, щоб найширші кола нашого багатонаціонального народу знали справжні до
сягнення великої французької культури, і ми готові зробити все, щоб французький 
народ познайомився з кращими витворами нашої багатонаціональної культури. (...).

1957 рік.

Л И С Т  В ІД  Я Р О С Л А В А  ІВ А Ш К Е В И Ч А

Стависко 17.VI.58
Дорогий Сашко!
Я дізнався, що Ти серйозно хворий і оперований — я дуже цим засмучений, але 

сподіваюсь, що все вже минуло і Ти почуваєш себе краще. Мій смуток тим прикріший, 
що я збираюсь Тебе відвідати і боюся, що мої відвідини будуть невчасними. Мене 
запросив до Москви Панфьоров як редактор «Октября» редактора «Tworczosfc»— він 
мені запропонував вибрати подорож по Союзу, і я, звичайно, вибрав поїздку до Києва, 
який залишив сорок літ тому і вже ніколи туди не заїжджав. Ми збираємося туди 
разом із моєю дружиною, котрій я хотів би показати таке важливе для мене місце. 
З Києва я хотів би поїхати в Кальник і надіявся, що Ти мені влаштуєш цю поїздку. 
Але, звичайно, я Тебе не буду турбувати, знайдуться інші товариші, які потурбують
ся цим.

Я все ж маю надію побачитися з Тобою і побесідувати про всяку всячину. Коли 
я потраплю до Вас, ще не знаю, бо ще не маю паспорта, у всякому разі, гадаю, що 
на початку липня мені вдасться побувати в Києві — і побачити Тебе і Ванду.

Поки що шлю Тобі сердечні побажання доброго здоров’я і всіляких благ — а Ванді 
цілую руки —

ЯРОСЛАВ ІВАШКЕВИЧ.

Л И С Т  ВІД  П Р Е З И Д Е Н Т А  Ф О Н Д У  К Е Т Т Е Р І Н Г А  
У Ч А С Н И К А  V I Д А Р Т М У Т С Ь К О Ї  З У С Т Р ІЧ І  

Р О Б Е Р Т А  Г. К О Л Л А Р А

4 серпня 1971 року
Шановний пане КорнійчукІ

Тепер, коли VI Дартмутська зустріч стала історією, я пишу Вам, щоб висловити 
сердечну подяку за ту велику гостинність, виявлену Вами і Вашими колегами, і за ті 
прекрасні з усіх точок зору умови, які забезпечили успіх Конференції.

Це була справді щаслива думка — зустрітися в Києві, особливо для нас, амери
канців, що були знайомі лише з Москвою, так само, як більшість гостей Вашої країни 
знають лише Нью-Йорк і Вашінгтон. Проводячи Конференцію в Києві, у нас була 
можливість познайомитися з цілою новою республікою, що посідає надзвичайно важ
ливе місце в Радянському Союзі.
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Ви були дуже люб’язні, показавши нам країну, зробивши все можливе, щоб ми 
побачили не тільки історичні місця Києва, але й мали незабутні враження від прогу
лянки по Дніпру, подивились чудовий спектакль «Борис Годунов». Поїздка в колгосп 
стала для багатьох з нас одним з основних моментів нашого знайомства. Іншою ви
датною подією всіє! програми був візит до Верховної Ради того дня, коли Вас пере
обрали Головою. Ми надовго запам’ятаємо оплески виборців, коли Ви так люб’язно 
представили Ваших гостей із Сполучених Штатів.

Із бесід з моїми американськими колегами я дізнався, що вони вважають цю 
Конференцію такою, що найбільше заслуговує на увагу з усієї серії дискусій. Дартмут 
має свою власну традицію, і зустріч в Києві підтверджує цю традицію. До Конференції 
були залучені видатні діячі обох країн, прекрасно складений порядок денний містив 
у собі важливі теми для обговорення, які розглядались об’єктивно і відверто.

Ви є одним з тих небагатьох людей, які брали участь у всіх шести Дартмутських 
зустрічах. Дозвольте мені висловити свою заздрість з цього приводу і разом з тим 
мої поздоровлення і подяку за те, що з Вашою допомогою продовжується робота, 
яка, як ми всі сподіваємося, сприятиме збереженню миру між нашими двома великими 
народами.

Щиро ваш 
РОБЕРТ Г. КОЛЛАР

Публікацію з архіву Олександра Корнійчука 
підготував Ігор Р И МАРУ К

СЛОВО ПРО ДРУГА
Ромеш ЧАНДРА

Генеральний секретар Всесвітньої Ради Миру 
лауреат міжнародної Ленінської премії 

«За зміцнення миру між народами*

Я щасливий, що дружив протягом бага
тьох років з Олександром Корнійчуком. 
Тим, що роблю зараз, значною мірою я зо
бов’язаний йому. Я прийшов працювати у 
Всесвітню Раду Миру після того, як Олек
сандр Корнійчук запросив мене і сказав, 
що, на його думку, я зможу займатися ці
єю діяльністю.

Зараз я оглядаюсь назад і згадую ті чи
сленні зустрічі, конференції, конгреси, засі
дання бюро, в яких ми разом брали участь. 
Всі ці зустрічі мали спільну рису: в якій 
би аудиторії не оголошували, що незабаром 
виступить Олександр Корнійчук, зал мит
тєво наповнювався. Тому що він, як прави
ло, говорив не просто якісь правильні речі, 
те, що повинно говоритись: Олександр Кор
нійчук завжди говорив з глибини свого 
серця.

Олександр Корнійчук любив людей, і як
що він добився успіху в залученні до ру
ху за мир нових політичних сил і зміг змі
нити сам характер руху за мир, то це від
булось головним чином завдяки цьому.

За своєю суттю це була людяна людина. 
Він не стояв десь на трибуні, далеко від 
людей, він був близький їм. І ця його вла
стивість завойовувала йому любов у всіх 
куточках світу і забезпечувала йому під
тримку, де б він не виступав, про що б 
не говорив. Про проблеми миру, безпеки, 
національної незалежності він говорив зі 
всією пристрастю і жаром, виступав як 
представник великого Радянського Союзу, 
гордий своєю країною І в той же 
час гордий тим, що належить до руху при
хильників миру.

Він дійсно дав Всесвітній Раді Миру той
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У президії ювілейного пленуму Радянського комітету захисту миру. Зліва направо: 
Ілля Еренбург, Джон Бернал, Олександр Корнійчук, Алексій, патріарх Московський 

і всієї Русі, Микола Тихонов, Михайло Котов. 1959 р.

поштовх, те бачення миру і почуття впев
неності у своїй силі, чого, можливо, не зміг 
би зробити ніхто інший. Сьогодні, коли 
Корнійчука немає з нами, його голос чут
ний у виступах кожного з нас — у висту
пах радянських представників, у виступах 
тих, кому пощастило працювати разом з 
ним. Він був борцем за мир і одним з твор
ців Всесвітньої Ради Миру, і в цьому його 
величезна заслуга. Його життя належало 
цьому рухові цілком, і він помер, будучи 
активним учасником руху, і він залишив
ся жити в цьому русі.

Я пам’ятаю свої останні відвідини Києва 
Це був сумний привід для приїзду, тому 
що я приїхав сюди для участі у похороні 
мого друга Корнійчука. І я побачив тисячі 
і десятки тисяч людей, які проходили повз 
труну Олександра Корнійчука, щоб відда
ти йому останню шану.

Я бував у Києві й раніше. Вперше — у 
складі індійської делегації, що приїздила 
в Радянський Союз. Пам’ятаю, як один із 
членів делегації сказав мені: «Ми говорили 
тут з багатьма людьми, і серед них не було 
жодного, хто б не втратив когось з рідних 
в останню війну». Київ символізує волю до 
перемоги, опір радянського народу, патріо
тизм і жертви радянських людей, і я ду
маю, що Олександр Корнійчук належить 
цьому КИЄВУ, цьому прекрасному Києву, 
який підвівся з руїн і який став також сим
волом нового світу, що його ми хочемо збу
дувати. І я думаю також, що він є справж
нім сином радянського народу.

1972 рік.

«Слово* Р. Чандра і фото О. б . 
Корнійчука передала редакції сестра 
письменника 6. б . Корнійчук-Рибак.
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П’ЄСИ ОЛЕКСАНДРА КОРНІЙЧУКА 
НА СЦЕНАХ ТЕАТРІВ НДР

24 листопада 1946 року в Потсдамі відбулася прем’єра п’єси Олександра 
Корнійчука «Платон Кречет» (у німецькому варіанті «Хірург»), якій судилося 
довге і щасливе життя на німецькій сцені. Особливо плідним був 1950 рік, коли 
«Хірурга» ставили в театрах Герліца, Хемиіца, Котбуса, Берліна, після чотири
річної перерви поновили виставу в Потсдамі.

Кілька свідчень критики. Повідомляючи про успіх Корнійчукової п’єси, 
здійсненої народним театром міста Гера, газета «Thiiringes Volk» писала зокрема: 
«Проблеми 1929 року і першої п’ятирічки нині стосуються також і нас, а малі 
й великі клопоти героїв «Хірурга» стають клопотами наших людей. Ми почуває
мося безпосередніми учасниками подій п’єси...»

Оцінюючи постановку Герліцького театру ім. Герхардта Гауптмана, ре
цензент зазначає: «Вистава глибоко людяна, психологічно вмотивована, ідеоло
гічно виразна і гостра».

Часописи одностайно визначають найвартіснішою рисою радянської п’єси 
її злободенність, пов’язуючи історію Платона Кречета з суспільним життям та його 
потребами в період соціалістичного будівництва в НДР. «Так же само, як там 
(на Радянській Україні. — В. Г.), -  писала в цей час «National Zeitung»,— і в нас 
не все робиться безпомилково, не завжди в нас кожен на своєму місці, допус
каються помилки, є відставання». Назва іншої рецензії: «Хірург» — урок для 
нас усіх».

Критика НДР високо оцінює властиве Корнійчукові гостре бачення світу — 
він викриває недоліки, не втрачаючи при цьому віри в людину, в її добрі начала. 
Треба, однак, зауважити, що рецензенти припускалися і деяких помилок, зокрема 
в оцінці образу Аркадія, вважаючи, що драматург утверджує цим образом лише 
ідею самовдосконалення під впливом критики.

В Берліні «Платона Кречета» поставив відомий режисер Вольфганг Ланг- 
гоф. «У німецькому театрі, — писала «Nacht Express» після прем’єри,— море оп
лесків... Олександр Корнійчук показав себе чудовим драматургом, оригінальним 
майстром сцени і сценічних образів... Уже давно не було в Берліні такого видат
ного спектаклю...» «П’єса Ол. Корнійчука ніби спеціально написана для сучас
ного життя в НДР», читаємо в «National Zeitung». A «Neues Deutschland» зазна
чала, що німецьким драматургам тепер є в кого вчитись мистецтву створення 
художніх образів: «Не якийсь ворожий принцип перемагає людину, а, навпаки, 
людина перемагає сама себе, і цим піднімається ще вище...»

У театральному сезоні 1959 року Ерфуртський драматичний театр до ви
стави «Хірург» випустив цікаву листівку, де, крім безпосередньо театральної ін
формації, подавалися статистичні відомості щодо розвитку науки і медичного 
обслуговування населення в СРСР у зіставленні з станом охорони здоров’я та 
життя лікарів у ФРН. Тут-таки передруковувалась замітка із західнонімецької 
газети «Freiheit»: «50-річний лікар-гінеколог з Гельнгаузена, кандидат медичних 
наук Герхард Калініх отруїв себе, свою дружину і обох дітей: 12-річну дочку 
і 16-річного сина. Доктор Калініх був приватним лікарем у Гельнгаузені, але, 
незважаючи на постійні намагання, йому не вдавалось зводити кінці з кінцями. 
Його дружина, що погодилась на добровільну смерть, у власноручному листі
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до Гельнгаузенської управи заявила, що рішення сім’ї викликане економічними 
труднощами». Коментарі, як то кажуть, зайві.

Майже одночасно з «Платоном Кречетом», хоч і не так широко, на сценах 
театрів НДР грали гостроконфліктну ліричну комедію О. Корнійчука «Калино
вий гай». Серед багатьох відгуків на цю виставу привертають увагу інтерв’ю 
з працівниками й акторами Мекленбурзького театру, опубліковані газетою 
«Landeszeitung» під промовистою назвою «Що ви самі скажете про «Калиновий 
гай». Режисери, актори, представники адміністрації високо оцінили ідейно-мисте
цькі достоїнства п’єси, вказуючи, насамперед, на її виховне значення, сценічність, 
повнокровні образи, ліризм. Ось деякі вислови:

Літпрацівник Едгар Беннерт: «П’єса показує глядачам розвиток людського 
суспільства, його прогрес... Вона вчить: якщо люди хочуть щастя і добробуту, 
то мусять для цього самовіддано працювати».

Режисер Ганс Фішер: «Ми хочемо показати глядачам правду суспільного 
життя. Комедія Корнійчука «Калиновий гай» саме показує її (цю правду. — 
В. Г.), тому мені приємно ставити таку мистецьку річ».

Актор Вальтер Гупер: «Діючі особи змальовані реалістично і з гумором, 
так що грати їх на сцені — одне задоволення».

Столична преса, зокрема «Berliner Zeitung», «Tagliche Rundschau», «Am 
Abend», публікують цілу низку рецензій і матеріалів про постановку «Калинового 
гаю» як видатне явище в культурному житті республіки. «Таку повнокровну, 
соковиту, райдужну комедію ми бачимо не часто,— писала в той час «Am 
Abend».— Поет, що написав її, знає свою справу, вміло вибудовує драматичну 
дію, створюючи неповторну атмосферу народності...»

Здійснюючи «Загибель ескадри» у Веймарському драматичному театрі, режи
сер Карл Кайзер знайомився з радянськими постановками оптимістичної трагедії 
Корнійчука. Творчий контакт з радянськими режисерами й акторами допоміг Кай
зеру зробити спектакль, позначений глибоким проникненням у задум драматурга, 
гостротою і граничною напругою дії. Тижневик «Sonntag» писав, що п’єса «за
полонила і серце, і мозок німецького глядача». Рецензент літературно-мисте
цького журналу «Theater der Zeit» вітає живий струмінь революційного опти
мізму, що ним пройнятий увесь твір.

Олександра Корнійчука знають в НДР не лише за виставами його п’єс. Ні
мецькі літературознавці уважно вивчають творчість українського радянського 
драматурга. Так, у колективній праці славістів НДР «Literaturen der Volker der 
Sowjetunion», виданій ще в 1967 році під редакцією Гаррі Юнгера, Олександр 
Корнійчук характеризується як один з піонерів літератури соціалістичного реа
лізму, як видатний драматург Країни Рад. Особливу увагу приділено Корнійчукові 
також у монографії «Russische sowjetische Literatur im Oberblick» (Лейпціг, 1970), 
хоч її присвячено оглядові російської радянської літератури. Цікавий аналіз п’єси 
О. Корнійчука «Фронт» знаходимо в двотомному виданні історії радянської літе
ратури, затвердженому Міністерством вищої освіти НДР як університетський під
ручник. Автори названої праці, відомі вчені-славісти, високо оцінюють ідейно- 
мистецьку вартість Корнійчукової п’єси, розглядаючи її в зіставленні з росій
ською класикою і такими творами про війну, як «Російські люди» К. Симонова, 
«Навала» Л. Леонова.

Нагадуючи, як починалося знайомство з творчістю О. Є. Корнійчука в НДР, 
радо зазначимо разом з німецькими дослідниками, що Платон Кречет і Гайдай, 
комісар і герої «Калинового гаю» чимало попрацювали, прокладаючи радянській 
літературі шлях до серця читача і глядача повоєнної демократичної Німеччини.

Володимир ГЛАДКИИ
Тернопіль.
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Понад п’ятнадцять років працює в галузі переклади поль
ський письменник Станіслав Едвард Бури. В його доробку 
близько трьох десятків творів української класичної та сучас
ної романістики і драматургії. Нині Станіслав Едвард Бури 
ювіляр. Вітаючи письменника з сімдесятиліттям, «Всесвіт» ба
жає йому нових творчих успіхів, а читачам пропонує нотатки 
С. Е. Бури про його перекладацьку працю, надіслані ним на 
прохання редакції.

Станіслав Едвард БУРИ

«МІЙ ОПТИМІЗМ ТАКИ МАЄ ПІДСТАВУ...»

Складно писати про себе, свою роботу і 
виявити при цьому повну об’єктивність. 
Спробую відповісти на основне запитання: 
чому саме українська література? Та насам
перед, певно, слід представитися читачеві 
«Всесвіту». Мені в цьому допоможе довід
ник «Сучасні польські письменники. 1944 — 
1974». На сторінці 51 читаємо: «Станіслав 
Едвард Бури народився 3. 5.1910 р. у Забос- 
тові Дужому. Вчився на відділі права і 
орієнталістики Університету Яна Казимира у 
Львові. Дебютував 1935 р. у Львові як теат
ральний критик. Під час війни (з 1941 р.) — 
учасник варшавського підпілля. 1945 —
1953 рр. редактор Польського радіо. З
1954 р. театральний рецензент газети «Слово 
повшехне». Прозаїк, есеїст, театральний кри
тик, драматург, перекладач української лі
тератури (О. Кобилянська, В. Собко, 
Ю. Щербак та інші)».

Ця коротка біографічна довідка вимагає 
одного невеликого спростування і одного ве
ликого доповнення. Спростування: орієнта
лістику я вивчав уже у Львівському універ
ситеті імені Івана Франка в 1939—1941 рр. 
А доповнення? Воно, власне, і складатиме 
зміст цих нотаток, присвячених моїй пере
кладацькій роботі.

Україна — моя друга батьківщина, а ук
раїнська мова — друга рідна мова. Протя
гом трьох десятиліть (з невеликими перер
вами) я жив у стихії українського фолькло
ру, — закоханий у народні пісні, зачарова

ний українським народним мистецтвом і ук
раїнським народним гумором.

Ця моя «українська школа» почала при
носити плоди після другої світової війни.

Вже стало трюїзмом, що народ, його істо
рія і культура, його дух пізнаються перед
усім через його літературу. Я до такого піз
нання поставився як практик.

Спочатку це були поодинокі «вилазки» 
без плану. 1949 року я переклав для тижне
вика «Пшиязнь» добірку віршів Любоми
ра Дмитерка про нову Польщу, а для поль
ського радіо — оповідання Микити Шумила 
«Голубий зеніт». Таким був мій дебют у ролі 
перекладача української літератури.

Моїм першим українським романом став 
«Артем Гармаш» А. Головка, виданий поль
ською мовою 1955 року. Але систематичну 
перекладацьку працю я розпочав, власне, 
лише через десять років, коли у видавництві 
«Пакс» вийшов роман Ольги Кобилянської 
«Земля». (Я був не тільки перекладачем, але 
й автором післямови.) Там же побачили світ 
«Четверта рота» В. Собка (1967) і «Каран
тин» («Як на війні») Ю. Щербака (1968). На 
основі другого роману Ю. Щербака «Транс
плантація» («Бар’єр несумісності»), з яким 
польський читач познайомився 1972 року, я 
написав сценарій, поставлений польським 
телебаченням того ж року.

Справжню творчу радість дала мені робо
та над «Лебединою зграєю» В. Земляка 
(1973) і збіркою кіноповістей О. Довженка,
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до якої увійшли «Автобіографія», «Арсе
нал», «Земля», «Повість полум’яних літ», 
«Поема про море» і «Зачарована Десна» 
(1976). Обидві книжки вийшли у Варшав
ському народному видавництві.

Наступні мої переклади — це «Дівчата 
на виданні» Є. Гуцала («Чительник», 1977) 
та романи «Блакить» Ю. Бедзика і «Ста
діон» В. Собка, видані в Любліні 1978 року.

У 1977 році на замовлення польської ре
дакції журналу «Советская литература» я 
переклав роман О. Гончара «Берег любові». 
Його опубліковано у двох номерах цього мі
сячника (7-8) за 1977 рік у дещо скороче
ному автором варіанті. Повний текст вий
шов книжкою в жовтні 1979 року у Люблін
ському видавництві.

Крім романів і оповідань, я переклав 14 
драматичних творів, серед них — «В сте
пах України» і «Пам’ять серця» О. Корній
чука, «97» та «Патетична соната» М. Кулі- 
ша, «Правда і кривда» М. Стельмаха, «Фа
раони», «Перший гріх» та «Голубі олені» 
О. Коломійця.

Окремо слід сказати про переклади укра
їнської класики, драматичних творів Лесі 
Українки передусім. Я глибоко перекона
ний, що її творчість, як і творчість, примі
ром, Олександра Довженка, близька і над
звичайно потрібна польському читачеві (і 
глядачеві), що вона живить кровообіг поль
ської літератури і культури. Йдеться не ли
ше про високий художній рівень, але пе
редовсім — про актуальність, моральний 
максималізм, нонконформізм, гуманістичний 
універсалізм творчості видатної української 
поетеси.

Мабуть, десь років тридцять тому я спро
бував перекласти «Лісову пісню», але неза
баром відмовився від цього задуму, бо зро
зумів, що такий переклад під силу лише ду
же талановитому поетові, який би дав конге
ніальну польську версію поеми. Але чи інші 
драматичні поеми Лесі Українки теж ви
магають пера поета? Я чекав досить довго, 
чи не з’явиться у Польщі сміливий інтер
претатор драматичних поем Лесі Українки, 
гідний її творчості. Зрештою сам взявся до 
тлумачення цих творів — прозою. Моїх дру
зів, опонентів — і в СРСР і в Польщі — 
переконав один аргумент: адекватний за
своєю версифікаційною формою і графічним

записом поетичний переклад поем Лесі 
Українки став би перешкодою для вірного 
розуміння їх польським читачем і глядачем. 
Адже поетичність цих творів криється в мов
ному шарі, в образних засобах мови, самій 
мовній тканині. Виявилося, що точний, хоч 
і не віршований, переклад дає в результаті 
нормальний сценічний діалог, який природно 
передає польською мовою всі зіткнення і 
конфлікти, все моральне й інтелектуальне 
напруження, всі смислові нюанси оригіналу.

Тепер, щоб наблизити авторку «Кассанд- 
ри» до польської сцени і польського видав
ництва, лишається подолати труднощі орга
нізаційні і якоюсь мірою — психологічні. 
Але є вже, якщо не підстава, то певні пе
редумови для оптимізму. Саме ця обстави
на підштовхнула мене до роботи над пере
кладом найвидатнішого, на мою думку, дра
матичного твору Лесі Українки — «Камін
ного господаря».

Своє останнє перебування в Києві і Льво
ві у вересні 1979 року я використав також 
для збирання гумористичних і сатиричних 
матеріалів, бо готую добірку гумору і сати
ри Радянської України останніх років. Це 
буде перший крок до видання давно запла
нованої антології українського гумору і са
тири.

Доповнює мою перекладацьку діяльність 
публіцистика, пов’язана з Україною. Репор
тажі з Радянської України, статті й есе, 
рецензії на книжки, видані в УРСР, і про 
Україну, видані в Польщі, а також рецен
зії на вистави українських театрів.

Після Декади польської культури в УРСР 
1958 року я написав і опублікував у поль
ській пресі серію репортажів. Потім це стало 
вже правилом: повертаючись з Радянської 
України (а був я в УРСР вісім разів), зві
тувати польському читачеві про все побачене 
і почуте — в галузі культури, науки та й 
«звичайного» життя братнього народу.

Я не міг би навести повної бібліографії 
своїх публіцистичних виступів, яким надаю 
великого значення, — бо не збирав, на жаль, 
з самого початку вирізок з преси, а пам’ять 
з роками підводить. Та, певно, в цьому і не
має потреби. До дальшої роботи мене нади
хає і мобілізує свідомість того, як мало я 
зробив досі і як багато ще маю зробити на 
ниві зближення наших народів.
Варшава.
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Саіідомир сьогодні.

Віталій ПЕТЛЬОВАНИЙ

КОМЕНДАНТ
( Ф Р А Г М Е Н Т И  З  П О В ІС Т І)

У  дні святкування 62 річниці Жовт
невої революції в старовинному поль
ському місті на Віслі Сандомирі було 
відкрито пам'ятник Герою Радянсько
го Союзу Василю Федоровичу Ско
ті енку. Ця подія стала ще одним свід
ченням нерозривних зв'язків, що єдна
ють наші народи, —  братерства, скріп
леного кров'ю. Скульптурний портрет 
полковника Скопенка створив народ
ний художник СРСР Василь Бородай,

У родин і Скопенк ів  серед  багатьох речей і документів, щ о стали рел іквіями, 
збер ігається і лист сина з фронту, адресований начальникові Голозруди  в М оскву.

«М о ї батьки у серпн і 1941 року  евакую валися з рудника імен і Карла Л ібкнехта 
Кривор ізького  району Д н іпропетровсько ї області.

Батько, С копенко  Ф е д ір  Іванович, за ф ахом  гірничий технік, працював у Криво
р ізьком у  басейні тридцять с ім  рок ів . Керував рудниками, завідував капітальними 
роботами на шахтах. Тепер батько пише мені, щ о хоче віддати всі сво ї знання, дос-

теж учасник Великої Вітчизняної. В 
складі делегації Українського товари
ства культурних зв'язків із зарубіж
ними країнами, яка передала місту 
Сандомиру цей дар пам'яті, був вете
ран війни письменник Віталій Пет
льований. В. Петльований нині пра
цює над документальною повістю про 
героїчного коменданта Сандомира, 
уривки з якої ми подаємо.
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Дванадцять тисяч радянських воїнів поховані на військовому кладовищі в СандомирІ. 
На одній з могил — напис: «Полковнику Ваеилю Федоровичу Скопенко (1912—1945) 
Герою Советского Союза, освободителю Сандомира, жители города».

САНДОМИРА
від відновленню  зруйнованих фашистами шахт, а в ід мене він вимагає щ е нещ ад
ніше бити ворога.

Батькову вимогу я виконаю  з честю, воюватиму, не ш кодую чи сил, аж поки вся 
наша священна земля стане вільною .

За зразкове виконання бойових завдань командування на фронті боротьби з н і' 
мецькими загарбниками і виявлені при цьому доблесть і мужність, за вм іле кер ів 
ництво військами я нагороджений У рядом  орденами Червоного Прапора, Олександра 
Невського, Червоно ї З ірки, а щ е до  В ітчизняної війни був нагороджений як учитель 
медаллю  «За трудову відзнаку». П рош у Вашого сприяння допомогти  м о їм  р ідним  в 
поверненні на Кривор іж ж я.

Командир в ійськово ї частини, 
п ідполковник Скопенко 

Д ію ча Арм ія» .
Лист надруковано на маш инці і нев ідомо, чи це копія, чи оригінал, так і не 

відправлений, бо саме тоді С копенко  д ізнався, щ о і Ф е д ір  Іванович і Тетяна Осипів- 
на вже дома, працюють на руднику.

Нелегко їм  буде в ідроджувати Кривбас. Звільняю чи Україну, Скопенко  прохо
див з боями неподалік в ід тих м ісць, де  народився, де минало його дитинство, ба
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чив ру їни і чорн і згарища. Та ось уже вчорашнє поле бою  воскресало для життя, 
натхненно трудилися його батько і мати, його сестри, тепер уже з ними поруч бу
ла й друж ина його Ганна з д ітьми, а то довго про них н ічого не було чути, загу
билися десь у вирі ж орстоких подій. П ішов од них лейтенантом, а перш ого листа 
отримав, як став уже п ідполковником , командиром  стр ілецького  полку. Д іти зроста
ли без нього. В ікторові, найстаршому, дев ’ятий, той, мабуть, пам ’ятає батька таким, 
як бачив, з «кубиком» на чорних артилерійських петлицях, з одн ією  медаллю . По- 
думки  розмовляв з ним часто, хвалився, щ о кулі ворож і його не беруть, рани го
яться швидко. Це тому, щ о належить до  тих, кого звуть на Кривор іж ж і Племенем 
дужих, рудокоп ів . А  сину Георгію  не було щ е й двох років, коли бачив його вос
таннє, найменша —  донька Алла. Воєнний липень видався спекотливим на п івдні У к 
раїни, а ворог насувався, як сарана. Д иректор  с ільсько ї школи Василь Ф едорович 
Скопенко  —  командир запасу, і ось вже має виконувати перший бойовий наказ: 
Н овгородківський  райвійськкомат доручив йому команду новобранц ів з Верб 
люжки. Речові м іш ки  й чемодани навантажено на колгоспн і п ідводи. Біля с іль
ради тривожний гом ін  прощання. Ті, щ о збираю ться на фронт, раз у раз позира 
ють на тих, котрі залишаються... Н еобмундирований лейтенант Скопенко  хмурить 
високе чоло, дивиться на лю дей з болем  і співчуттям. Й ом у  не можна виказувати 
свою  слабість: директор школи, секретар с ільсько ї партійно ї орган ізац ії,—  до того ж 
ходив з артилер ією  західн і земл і укра їнськ і визволяти у тридцять дев ’ятому. Був 
Скопенко, признатися, не дуж е досв ідченим  командиром , як і б ільш ість із  запас
них, зате мав педагогічний стаж, і це трохи виручало.

Та чи був він внутр іш ньо готовий до  жорстоких випробувань Великої Вітчизня
ної? У с імнадцят ім  б урем н ім  роц і п’ятилітнім хлопчиком почув уперш е слово «рево
люція». Бачив її й в обличчя: шахтарі м ітингували, виходили на вулицю п ід  черво
ними прапорами, вивозили на тачках з територ ії рудник ів  «буржуазію ». З  револю 
ц ією  заодно батько і мати. І в себе  на руднику, і п ізн іш е, коли довелося їм  ряту
вати д ітей в ід  голоду, в ід еп ід ем ії, повертатися на Брянщину, зв ідки родом , в се
ло Струговку, вважав себе  Ф е д ір  Іванович м об іл ізованим  Ж овтневою  революцією , 
зі зброєю  в руках захищав ї ї  в ід  б ілих банд і на продовольчому фронті...

У с іх  д ітей в родин і шахтаря Ф ед о ра  Скопенка п’ ятеро. Старший, Василь, наро
дився у тисяча дев ’ятсот дванадцятому, молодш ий, Степан —  у тисяча дев ’ятсот 
двадцять другом у, а в цьом у десятил ітньому пром іж ку  —  М ар ія , Ганна, Поліна.

Спогади, спомини. І сни... Чомусь останн ім  часом найчастіше бачить Василь Ф е 
дорович Скопенко  себе малим  в оточенні щ е менших, для яких Вася —  наставник, 
друг і захисник. Інколи ті його п ідоп ічн і, особливо Степан і Поліна, виникають у 
думках поруч з р ідними д ітьми, схож ими м іж  собою , ніби вони ровесники, і мучив
ся, що цій сво їй  малечі не встиг дати б ільш е, як дав.

Не легко вчителювати, маю чи д ітей власних, школа забирає тебе всього, з ран
ку до вечора, а потім  ще і вночі, бо  учн івські зошити ждуть твоєї уваги й оцінки. 
А  в ійськкомат своє править. Д о  тридцять дев ’ятого переп ідготовили на молодш ого  
лейтенанта, а далі ще «кубик» заробив. Стр іляю чи на учбових пол ігонах із  своєї 
гаубиці бойовими, розум ів  лейтенант Скопенко, що ця нова його проф есія  коман
дира батареї, якою  оволод ів  ніби принагідно, не така вже й другорядна справа, тим 
більше, щ о в світі було неспокійно —  фашисти розпалювали вогонь війни.

Д о  війни і на війні Василь Скопенко  вірний своєму обов 'язку. Дві великі зірки 
мав на погонах, визволяючи поляків, а як починалося, то було дві малі. Командує 
полком  уславленої Ж итом ирсько ї, ордена Богдана Хмельницького  стр ілецько ї див і
з ії. О соблива його турбота —  новобранц і. А д ж е  і його учні-старшокласники, певно, 
вже захищають Батьківщину. М олоди м  солдатам не бракує ненависті до ворога, але 
одного  цього ще замало, щ об стати св ідом им  високо ї м іс і ї Визволителя, б ійця за ле
нінську справу. На останньому етапі війни —  визволенні народ ів Європи —  зброєю
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перемоги  були не тільки літаки і танки, автомати і «Катюші», а й сама поведінка 
радянського воїна, його інтернац іонал ізм , розум іння  історично ї м іс ії Червоно ї А р 
м ії. Педагог С копенко  чудово усв ідомлю є, що серед  тих, хто чекає визволення, —  
і сам н імецький народ. Нелегко одразу серцем  сприйняти цю істину. Щ е важче 
донести ї ї  до св ідом ост і кож ного  воїна. Але, обстою ючи ідеали свободи і р івності, 
Радянська А р м ія  виправдовувала слова, що їх повторювали про неї у вдячній Є вро 
пі: сильний помсти не жадаєі

Такі високі м іркування ніс у сво їй  душ і командир полку, учитель Василь Скопен 
ко в той теплий і порівняно спокійний липневий день, один з багатьох, пройдених 
з боями на польській землі.

Щ е один лист з с імейного  архіву Скопенків. В ід 13 серпня 1944 р. Василь Ф ед о р о 
вич писав друж ин і і д ітям: «П ід ійш ли до одного  дуж е гарного міста. Воно стоїть на кру
тому берез і ш ироко ї ріки, і люди там, Ганночко, я певен, хорош і. Як вони настраж
далися у невол ії Фашисти так просто звідси не підуть. Окопалися грунтовно. А  як 
би хотілося, щ об таке гарне м істо  залишилося цілим. І взагалі хочеться, щ об зем 
ля наша була не у вогні, а в цвіту».

Рад інф орм бю ро  тод і саме пов ідомило , щ о ш турмові загони радянських насту
паючих військ увірвалися в м істо  С андом ир  і очищають його в ід фашистів. Скопен - 
ки, звичайно, не знали, щ о це і є «гарне м істо  на крутому березі», щ о полк Василя 
Ф едоровича тепер несе тут гарн ізонну службу, а часом веде ще й вогонь по воро
гу, що Скопенко  —  комендант Сандомира.

Гарн ізонна комендатура розм істилася  в центрі міста, на Опатовськ ій вулиці, за 
кілька десятків метр ів  в ід прадавньо ї брами. На п івнічній околиц і ще грим іли бої, 
а тут смачно дим іли  солдатські кухні, і жителі, діти й доросл і, оточували їх зранку, 
приходили зі сво їми  мисочками і ложками. Це в ті дні городяни написали колектив
ного листа командиров і 1180 полку, своєму комендантові: «Ви врятували наше м істо, 
врятували нам життя. М и завжди б удем о  вам вдячні...»

Ось що говориться про вирішальний бій за м істо  Сандом ир  у книзі «В полум 'ї 
боїв», присвяченій геро їчн ій  13 арм ії, яка створювала цей плацдарм, щ об звідси 
іти на Берлін. «Древній С андом ир  гітлерівц і перетворили у найпотужніший вузол 
своєї оборони. З трьох бок ів м істо  оточували протитанкові рови і м іни. З і сходу 
підступи до м іста прикривали високі і круті береги Вісли. 42 корпус гітлерівц ів, 
який захищався в Сандомир і, був п ідсилений Двома бригадами ш турмових гармат. 
...Опівночі 18 серпня радянськ і воїни увійшли в м істо  з півдня. На восьму ранку 
вже були в центрі»!

За оволод іння С анд ом и ром  багато радянських во їн ів були в ідзначені орденами 
і медалями, найхоробр іш і —  стали Героями Радянського Сою зу. І серед  них п ідпол
ковник Василь Ф едорович Скопенко...

С ім  укр іплених л ін ій  створив ворог м іж  В іслою  і О дером , наступ на них Вер
ховний доручив двом  фронтам . П ерш ом у  Б ілоруському і П ерш ому  Укра їнськом у. 
Цей останній мав на л івом у берез і Вісли Сандомирський  плацдарм. Б ільш е ста дн ів 
на плацдарм і йшла п ідготовка до  генерального зимового  наступу. У л ітописі 13 ар
м ії читаемо: «Настала ніч. Остання ніч перед проривом . О  четвертій годині п 'ятде
сят хвилин 12 січня темне небо над В іслою  освітилося яскравими залпами «Катюш». 
Вдарили понад дві тисячі гармат і м іномет ів  13 арм ії. В ід розрив ів  снаряд ів зах ід 
ний фас плацдарму покрився суц ільною  пеленою  диму і вогню. Всі постріли злилися 
в єдиний гул, вогняний смерч  ніс смерть фашистам».

За цим вогняним валом радянські і польські війська наближались до  кордон ів  
фаш истського рейху. С еред  них і воїни Сандомирського  1180 полку.

Зведення командування з радянських фронтів передруковувалися польською  
пресою, що в ідроджувалась десь у Лю блін і. В ідродж увалися польські географ ічн і

8 . « В с е с в іт »  N °  5
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назви —  Одра, Ниса, Вроцлав... І в хаті старого вчителя М ар іана Подрази вечорами 
збиралися над картою  сусіди , мислили, будували своТ прогнози. З о в с ім  недавно 
тут стояв польовий штаб Скопенка. Тепер у м іст і п ідтримували порядок польські 
новобранц і й колишні партизани. Народна влада утверджувалася практичними д іла
ми. С андом ирц і поверталися д о до м у  з концтабор ів, з лісів...

«Мов чорний гр ім  серед  ясного неба, увірвалася в життя страшна вість,—  згаду
вав потім  М ар іан  Подраза.—  В бою  на О д р і впав наш Комендант... Лише за кілька 
дн ів перед цим йому було присвоєно звання полковника. З ібралися в Гербовому 
залі древньо ї ратуш і депутати на своє надзвичайне засідання. Було прийнято пос
танову:

«М іська народна рада схиляє голову перед пам 'яттю  Героя Радянського Сою зу  
Василя Ф едоровича Скопенка. визволителя м іста Сандомира з н ім ецько ї неволі, і, 
бажаючи висловити йому сердечну вдячність і повагу до  його пам 'ят і одноголосно  
вирішує: нинішню  вулицю Опатовську м іста Сандомира назвати вулицею  полковника 
Скопенка; поховати полковника Скопенка у м іст і Сандомир і; на вічну пам 'ять пос
тавити на його могил і пам'ятник».

Дванадцять тисяч радянських воїнів, синів Ро с ії й України , Б ілорус ії, інших рес
публ ік С РСР  сплять в ічним сном  на в ійськовому кладовищ і в центрі Сандомира. 
12 тисяч... А  в м іст і ж  напередодн і війни було усього  десять тисяч жителів.

...Літопис д р уго ї св ітово ї нині твориться не тільки учасниками її, св ідками, а вже 
й новими покол іннями. В С андом ир і вам охоче покажуть ту школу, яку в ідремонту
вали до  початку 1944-го навчального року  червоноарм ійц і. М ар іан  Подраза, його 
колеги й учні цього не забудуть. Перш ий урок  нового ш кільного  року  присвячуєть
ся подвигу безсм ертного  Коменданта. Це вже традиція.

Сандомир — Київ.

------- ©

с в і д ч е н н я  б і й ц я
і В’ЯЗНЯ

V a g y im  B o jk o , K iv e g ze s  u ta n , K a rp a ti 
K ia d o  — U z s g o r o d , M a d a c h  K ia d o  — 
B r a tis la v a , K o z m o s z  — B u d a p e s t, 19 78 .

Серед воєнної документалістики останніх 
років однією з найпомітніших книг стала 
автобіографічна повість Вадима Бойка 
«Слово після страти», яка відразу ж при
вернула увагу читача. В 1975 році повість 
була перекладена російською, а незабаром 
і угорською мовами. Останнє видання під
готовлене спільно видавництвами «Карпа
ти» (Ужгород), ім. Мадача (Братіслава)
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та ім. Ференца Мори, серія «Космос» (Бу
дапешт).

«Кожна подія в моїй розповіді, кожне 
ім’я — не вигадані, хоча те, про що я роз
повідаю, й може видатися неймовірним. 
Але так було. В моєму серці продовжу
ють жити болісні, пекельні спогади. Це зо
бов’язує мене писати правду, одну тільки 
правду», — зазначає автор у передмові.

Страшні муки довелося перетерпіти Ва
диму Бойкові. Шістнадцятирічним юнаком 
він був примусово вивезений з українсь
кого містечка Сквира до гітлерівського 
рейху. А далі — сім втеч, перебування у 
тюрмах суворого режиму Лейпціга, Берлі
на, Франкфурта-на-Майні, Дрездена, в та
борі смерті Освенцімі. Далі — участь у під
готовці повстання в’язнів, фронт, госпі
таль...

Звідки брав цей юнак таку духовну си
лу, чому фашистам не вдалося зламати 
його волю? У відповіді на ці питання — 
стрижень повісті, її сенс. Тут коріння чи
тацької (і видавничої) зацікавленості 
твором Бойка. Кожне покоління, осмислю
ючи власний досвід, прагне зрозуміти, як 
гартувалася сталь...

Публіцистичний струмінь дуже сильний 
у повісті. Йдеться, насамперед, про автор
ські відступи. Розмірковуючи над «ВІЧНИМИ» 
проблемами боротьби людини за існування. 
Бойко переконливо доводить, що єдиним 
справжнім «гарантом» виживання в тих не- 
чуваної жорстокості умовах була людсь
ка солідарність.

...Непосильна праця на шахті дуже 
швидко зламала б юнака з України, якби 
не допомога поляка Стасека. Буквально з 
«того світу» витяг героя старий Казимир 
після інсценізованого розстрілу в Краків
ській тюрмі. У важку хвилину прийшов на 
допомогу лікар, німецький комуніст Ганс 
Манфельд. Він повернувся з пекла живим 
тільки тому, що поряд були тельманівець 
Ернст Бургер, один з керівників повстан
ня в’язнів Освенціму Павло Антонович Ло- 
гачов, комісар полку «дядя Ваня».

Свідчення в'язня Освенціму не можуть 
не вражати. їх викривальний пафос очевид
ний. Разом з тим, викриваючи «зсередини» 
практику людиноненависництва, Вадим 
Бойко написав гімн інтернаціоналізму. I 
це надзвичайно важливо для нового різно
мовного покоління читачів.

Кілька слів хочеться сказати і про пе
реклад повісті, виконаний Йожефом Мар- 
тоном Бардошем. Сьогодні можна без пе
ребільшення стверджувати, що рівень пе
рекладацької майстерності за останні ро
ки значно зріс. Це стосується і перекла
дів угорською мовою — з російської та ук
раїнської. Шкода, звичайно, що в цьому 
разі Бардош працював з російським ви
данням твору Бойка, а не з оригіналом. 
Однак треба віддати належне переклада
чеві, який успішно впорався з своїм зав
данням.

Іван МЕГЕЛА



На мітингу борців за мир СРСР та ФРН біля пам'ятника жертвам фашизму 
гу. Виступає двічі Герой Радянського Союзу Є. М. Кунгурцев. Кожна з урн 

м’ятника наповнена землею з колишніх фашистських концтаборів
н Гамбур- 
цього па-
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роки без війни
Тридцять п’ять років Європа живе без 

війни. Рейхстаг давно відремонтували — 
на стінах не лишилося й сліду знамени
тих переможних автографів. У деяких 
країнах, колись нівечених фашизмом, пе
рестали офіційно відзначати День Пере
моги. Нібито і не було страшних жертв, 
не було Майданека, Бухенвальду, Ко
вентрі, Лідіце, Хатині... Проте історія — 
не стіни рейхстагу, відремонтованого у 
Західному Берліні, і минуле не знищиш 
піскоструминним апаратом, що може ви
терти написи з каменів... Втім, на світі 
встигло вирости і змужніти ціле поко
ління: батьки й діти, які знають про вій
ну тільки з розповідей, книг, кінофіль
мів. Все менше безпосередніх учасників 
Великої Вітчизняної, і все більшого зна
чення набуває їх досвід — для нас, які 
живуть тепер, для прийдешніх поколінь.

«Багато хто з нас пам’ятає ті незабут
ні і хвилюючі дні, ми пам’ятаємо загиб
лих товаришів і від того повніше, ваго
міше відчуваємо значення миру. Огля
даючи з висоти часу весь цей період, ми 
з гордістю можемо сказати, що мир, по
слаблення міжнародної напруженості — 
одне з найбільших завоювань людства, 
досягнуте завдяки послідовній і принци
повій політиці КПРС і Радянського уря
ду, країн соціалістичної співдружності. 
Всім добре відомий внесок ветеранів Ве
ликої Вітчизняної війни, борців Опору 
багатьох країн світу в справу збережен
ня миру, скорочення озброєнь, заборони 
ядерної зброї». Це говорить О. Ф. Фе
доров, двічі Герой Радянського Союзу, 
ветеран партизанського руху на Україні,

а нині активний боєць руху прихильни
ків миру.

У п’ятисоттисячному загоні активу 
борців за мир на Україні ветерани вій
ни складають значну частину. Та й очо
лює нашу республіканську організацію 
колишній мінометник, ветеран Великої 
Вітчизняної Олесь Терентійович Гончар, 
удостоєний за ратні подвиги серед інших 
нагород трьох медалей «За відвагу».

Хочу розповісти історію Ганни Риба- 
ченко. Якось піонери 91-ї київської шко
ли були на екскурсії у Волгограді. Знай
шовши у списку загиблих прізвище Ри- 
баченко, вони вирішили розпочати зма
гання за присвоєння їх дружині імені 
прославленої кулеметниці. Написали лис
ти до військового архіву, до частини, де 
вона служила, родичам. Якою ж була їх 
радість, коли з’ясувалося, що Г. Риба- 
ченко жива. Мати отримала три «похо
ронки», а вона повернулася, пройшовши 
вогонь фронтів і пекло гітлерівських ка
тівень. Рибаченко брала участь у Кор- 
сунь-Шевченківській битві, визволяла 
Закарпаття, Угорщину, поблизу Праги 
було її контужено... Нині Ганна Риба
ченко активно працює в Одеській органі
зації прихильників миру. Кілька років 
тому вона побувала в Угорщині, про
йшла шляхами давніх боїв. У місті Кеч- 
кемет, де на кладовищі покладала кві
ти загиблим радянським воїнам, знайшла 
і могилу свого батька. Діяльність цієї 
героїчної жінки наче уособлює найваж
ливіші риси і напрямки всього ветеран
ського руху. Йдеться як про дійовість 
патріотичного виховання молоді» так і про
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Голова ' Болгарського національного коміте 
ту захисту миру, учасник антигітлерів 
ського підпілля в Болгарії Г. Н. Димитров- 
Гошкін і голова Українського радянського 
комітету захисту миру Олесь Гончар під 
час радянсько-болгарського семінару при

хильників миру. Київ. 1978 р.

зміцнення міжнародних контактів вете
ранів. Дещо детальніше про цей другий 
аспект. У боротьбі за мир радянські ве
терани війни плідно співробітничають з 
організаціями за кордоном, які об’єдну
ють колишніх учасників Опору фашиз
мові. Минулого року київська організація 
ветеранів війни прийняла 16 зарубіжних 
делегацій з Болгарії, Польщі, Чехосло- 
ваччини, Угорщини, Франції, Італії. По
над 50 колишніх воїнів Радянської Армії 
в складі делегацій прихильників миру 
побували в НДР, Польщі, Чехословаччи- 
ні, Болгарії, ФРН, Туреччині, Греції, Іс
ландії, Франції, Швеції, Фінляндії, Да
нії, Югославії.

З нагоди 30-річчя Всесвітнього миро
любного руху велика група радянських 
борців за мир, серед яких були і пред
ставники нашої республіки, здійснила 
поїздку на теплоході по країнах Балтій
ського моря. Вони провели десятки зуст

річей. У Гамбургу на спільному мітингу 
західнонімецьких і радянських борців за 
мир біля пам’ятника жертвам фашизму 
виступив двічі Герой Радянського Сою
зу Євген Максимович Кунгурцев, який 
нині живе в Бердянську і очолює там 
комісію сприяння Радянському фондові 
миру. Такі ж мітинги відбулися в Ко
пенгагені, Хельсінкі, Стокгольмі, Гдині. 
Рейс миру по країнах Балтійського моря 
вилився в яскраву демонстрацію вірнос
ті вчорашніх товаришів по зброї їх 
спільній боротьбі, продемонстрував згур
тованість колишніх воїнів, їх прагнення 
вилучити війну з життя людства, дома
гатися роззброєння.

Влітку 1979 р. велика група борців за 
мир з Української РСР побувала у Ні
мецькій Демократичній Республіці, де 
зустрілася з членами Президії Ради Ми
ру НДР. йшлося про спільні акції при 
хильників миру, обмін досвідом роботи. 
Одного з учасників поїздки — колиш
нього червонофлотця» а нині заступника 
голови виконкому Торезької Ради народ
них депутатів, голову міської комісії 
сприяння Радянському фондові миру — 
Дмитра Тимофійовича Минка нагородже
но медаллю Ради Миру НДР; грамотами 
«За заслуги у підтримці і зміцненні руху 
на захист миру» та значками «За заслу
ги у захисті миру» нагороджено ве
терана війни, голову Запорізької обл- 
комісії сприяння РФМ, зав. відділом га
зети «Индустриальное Запорожье» Майю 
Костянтинівну Мурзіну та інших това
ришів.

Співробітництво ветеранів минулої вій
ни на міжнародній арені, безумовно, на
дає ще більшого авторитету миролюбно
му рухові. В жовтні минулого року в Ри
мі відбулася Всесвітня зустріч ветеранів 
війни за роззброєння, до якої в Радян
ському Союзі готувалися активно і на
пружено. Ця зустріч стала подією пер
шорядного значення не тільки для ве
теранського руху, але й для діяльності 
всіх прогресивних сил, які виступають 
проти загрози нестримної гонки озбро
єнь. У Римі було прийнято Послання на
родам і главам урядів під назвою «Вете
рани війни планети за мир шляхом роз
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зброєння». Іншим важливим ветерансь
ким форумом був VIII Конгрес міжна
родної федерації борців Опору (Мінськ, 
1978 р.), де зібралися представники 
майже 70 країн світу. Реалізація пропо
зицій, висунутих учасниками цих двох 
зустрічей, і складає нині зміст зовніш
ньополітичної діяльності радянських ор
ганізацій ветеранів війни. Попереду на
полеглива копітка робота, нелегка по
всякденна боротьба. Послідовне й аргу
ментоване викриття мілітаристського аг
ресивного курсу НАТО (наслідком якого 
є, зокрема, рішення розташувати в Захід
ній Європі американські ракети серед
нього радіусу дії), а також роздмуху
ваного імперіалістичною пропагандою мі- 
фа про «радянську воєнну загрозу» — 
одне із конкретних сьогочасних завдань 
цієї боротьби.

«Учасник Великої Вітчизняної війни, 
я бачив, скільки горя принесла нашому 
народові фашистська агресія, — пише 
до Українського комітету захисту мир>

киянин Павло Лаврентійович Рудим, — 
ми не можемо проходити повз небезпеч
ну гонку озброєнь, що її форсують США 
га їх союзники по Північноатлантично
му пакту. НАТО вже давно перетворило 
Європу в порохівницю, а останнім ча
сом намагається розмістити тут ще 600 
найновіших ракет. В той же час Радян
ський Союз та країни соціалістичної спів
дружності виступали і виступають з іні
ціативами, спрямованими на роззброєн
ня. Незважаючи на провокації імперіа
лізму, радянські люди прагнуть ще ак
тивніше підтримати заходи громадськос
ті, які сприяють справі миру. Із моїх 
пенсійних заощаджень прийміть у Ра
дянський фонд миру 500 крб.». Варто 
додати, що ветеран партії Павло Лаврен
тійович протягом останніх двох років 
вніс у фонд миру близько 4000 крб.

А ось рядки з листа київського мет
робудівця С. Лихацького. «Я — робіт
ник. Свій трудовий шлях почав у бе
резні 1941 р. Та вже через кілька міся-

Легендарний розвідник майор Вихор — Є. С. Березняк, нині заступник голови 
Українського республіканського комітету захисту миру, в складі делегації 

Всесвітньої Ради Миру побував минулого року в ПНР. На знімку третій зліва — 
генеральний секретар ВРМ Ромеш Чандра, праворуч від нього — Є. С. Березняк.
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Двічі Герой Радянського Союзу О. Ф. Фе
доров (ліворуч) зустрівся з учасниками іта
лійського руху Опору під час їх перебу

вання в столиці України.

Активіст руху прихильників миру 
М. К. Величко (ліворуч) — повний ка
валер орденів Слави, в післявоєнний 
час удостоєний звання Героя Соціа

лістичної Праці.

ців мені довелося взятися за зброю. Вою
вав під Сталінградом, зводив переправи 
на Дону, Дніпрі. З тривогою думаю про 
долю всього повоєнного будівництва в 
нашій країні, про долю наших дітей і 
внуків. Впевнений, що цю тривогу поді
ляють усі ветерани антифашистської бо
ротьби».

Ще один документ. 5 вересня 1979 
року до 35-річчя визволення України від 
німецько-фашистських загарбників газе
та «Радянська Україна» опублікувала 
звернення групи ветеранів війни»: «Ми 
виконали свій священний обов’язок у ро
ки війни. Але не пішли у відставку, а по
вернулися на свої робочі місця... Нат- 
хнені пам’яттю про Перемогу, свідомі 
свого трудового обов’язку, обговоривши 
Постанову ЦК Компартії України, ми бе
ремо на себе підвищені зобов’язання і 
стаємо на ударну вахту пам’яті...»

Тисячі трудових колективів, де працю
ють ветерани Великої Вітчизняної вій
ни, відгукнулися на цей заклик. Дбаю
чи про зростання економічної могутнос
ті нашої країни, вони тим самим зміцню
ють потенціал миролюбного руху.

Мирні дні складаються в роки без вій
ни. Ветерани Великої Вітчизняної, пев
но, краще за всіх знають їм ціну. Тим- 
то їхні зусилля в боротьбі за міжнарод
ні мир та взаєморозуміння такі перекон
ливі й наполегливі.

Борис ЗРЕЗАРЦЕВ,
відповідальний секретар

Українського республіканського Комітету
захисту миру
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Щ е в 50-х роках в ід ом і к інодокументал істи  з Н ім ецько ї Д ем ократич 
но ї Республ іки  Анел і і Ендрю  Торндайки створили ф ільм  «Це не повинно 
повторитися». Ф іл ь м  мав величезний успіх. І причиною  цього була прав
да, якою  дихав ф ільм . Правда про істор ію  н імецького  ім пер іал ізм у  і м іл і
таризму, про фаш изм, про другу  світову війну, про злочини Гітлера і його 
рейху. Ф іл ьм  не просто розпов ідав, він застерігав н імц ів , застерігав усе 
людство, закликав до  пильності та активних дій, щ об не допустити повто
рення жахливого минулого.

Бурхливі суперечки навколо ф ільму Торндайків зосереджувалися, зо 
крема, на питанні, особливо важливому для н імців. Чи сп ід  взагалі згаду
вати минуле? Чи не кращ е було б забути все, пов'язане з нацизмом? Дехто 
з політичних д іячів, д іяч ів  культури на заході Н імеччини виступали саме 
за такий п ідх ід  до  оц інки минулого.

І тут пригадуються слова одного  з ф ундаторів і кер івників Н ім ец ько ї 
Д ем ократично ї Республ іки, ї ї  перш ого прем 'єр -м ін істра  Отто Гротеволя. 
Він сказав, щ о від того, як н імц і розум ітимуть і оц іню ватимуть минуле, як 
поставляться до  нього, залежатиме в значній м ір і ставлення до  н імц ів  з 
боку інших народів, особливо тих, щ о так тяж ко постраждали від фаш изму. 
«Дивитися чесно в очі минулому, —  закликав тод і О. Гротеволь, —  давати 
йому чесну оцінку!» (
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Пригадую ться в цьом у зв 'язку і слова в ід ом о го  поета Йоганнеса Бехера —  автора 
держ авного  г ім ну НДР, де  є такі знаменн і рядки:

«Руку друж би  вс ім  народам 
Подав наш народ...»

Тоді, в 1949 роц і, вони лунали з особливою  значущ істю  і були співзвучн і тим істо
ричним  зм ін ам  у дол і н ім ецького  народу в НДР, у сам ій  психології багатьох народів, 
щ о  сталися насамперед завдяки історичній п ерем оз і Радянського Сою зу  в війні проти 
ф аш изму.

Цей погляд в істор ію , в недавнє минуле знову набув особливо ї актуальності в 
зв 'язку з Виходом на телеекрани світу радянсько-американського  ф ільму, який у Спо
лучених Штатах демонструвався п ід назвою  «Нев ідома війна», а в Радянському Сою з і 
—  п ід назвою  «Велика Вітчизняна».

Цей 20-серійний ф ільм  з величезним ін тересом  дивилися м ільйони глядачів у ба
гатьох країнах світу. А ле  не мож на обминути того факту, щ о в деяких країнах шлях 
його д о  телеекрану був непростий. У  світі є щ е надто багато впливових сил, які волі
ли б пустити в непам 'ять подвиг радянського  народу, його історичну роль у вряту
ванні людства в ід  загрози  ф аш истського поневолення. І ставлення до  цього  ф ільму 
обумовлю валося вреш ті сусп ільною  позиц ією  кож но ї людини в сучасн ій непримирен
ній боротьб і м іж  силами миру й війни.

Щ е до  того, як ф ільм  «Велика Вітчизняна» з 'явився в н ім ецьком у  перекладі, теле
бачення Н ім ец ько ї Д ем ократично ї Республ іки  демонструвало його з рос ійським  дик
торським  текстом  по сво їй  другій  програм і. «Для нас не виникало питання —  демон
струвати чи не демонструвати  цей ф ільм , —  писала з цього  приводу газета «Нойєс 
Дойчланд». —  О бов 'я зково  демонструвати!.. Д опомогти  вс ім  у наш ій республ іц і щ е 
кращ е зрозум іти  минуле, щ об кращ е розум іти  наше сучасне й бачити майбутнє».

Історіограф ія) НДР, вся система освіти, л ітератури і мистецтва зробили вже чимало 
для того, щ об  дати правильну картину недавнього минулого. Багато рок ів  пл ідно пра
цю є спільна ком іс ія  історик ів СРСР  і Н Д Р  (чия конф еренц ія  проходила, д о  речі, і в 
Києві восени 1978 року). К ом іс ією  опубл ікован і грунтовні праці, щ о  викривають зло
чини ф аш изму, висвітлюють істор ію  друго ї св ітово ї війни. Правдиве художнє осмис
лення минулого дають визначні л ітературн і твори письменників Н ім ец ько ї Д ем окра 
тичної Республ іки, такі, скаж імо , як «Пригоди Вернера Гольта» Д ітера  Нолпя або 
щ ойно опубл ікован і в нашій кра їн і нові твори Германа Канта «Зупинка в дорозі»  і М ак
са Вальтера Ш ульца «Солдат і жінка».

Чимало в ідомих акторів Н ДР висловили бажання читати н імецький дикторський 
текст у 20 сер іях. О брано  було популярного актора Гельмута Ш аллгардта. Всеб ічно об
говорю валося питання н ім ецько ї назви ф ільму. «Для нас, на в ідм іну  в ід  Сполучених 
Штатів,—  писав з цього приводу в тижневику «Зоннтаг» м ін істр  культури НДР Г.-Й. 
Гофман, —  не м ож е  бути н іяко ї «Н ев ідом о ї війни». Д ля нас найважливіш ою  є правда 
про  те, де  і як вирішувалася доля д р у го ї св ітово ї війни, хто в ід іграв вирішальну роль 
у р о згро м і ф аш изму і визволенні народ ів Європи, зокрем а  н ім ецько го  народу від 
Гітлера та його злочинного режиму».

Так знайдена була назва ф ільм у  на телебаченні Н Д Р —  «Вирішальний фронт». 
С л ід  віддати належне пресі Н ім ец ько ї Д ем ократично ї Республ іки . Вона глибоко й пе
реконливо обгрунтувала цю  назву, вм іло  і ц ікаво прокоментувала кожну з 20 сер ій  
ф ільму. З і стор інок  преси поставала картина історичних подій, яка вдало доповнювала 
все те, щ о  глядачі бачили на екранах телев ізор ів .

У  газетах «Нойєс Дойчланд», «Берл інер цайтунг», «Ю нге вельт» та інших наво
дилися незаперечн і факти й цифри. П ротягом  усіє? війни на радянсько-н імецькому 
фронті перебувало в ід  60 д о  77 процентів ус іх  сухопутних військ г ітлер івсько ї Н імеч 
чини, понад половина ї ї  ав іац ії. Радянська А р м ія  знищила основну частину військово? 
машини ф аш истсько ї коал іц ії —  606 дивіз ій , тим часом  як американо-англ ійськ і війська 
в П івн ічн ій  А ф риц і, Італії і Зах ідн ій  Європ і —  лише 176 див із ій . Газета «Нойєс Д ойч-
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ланд» п ідкреслю вав, що цифри ці наводяться і в західн ій  істор іо граф ії, ф ігурую ть 
і в західних оф іц ійних документах.

Газета вм істила й в ідпов ідн і висловлювання державних і військових д іяч ів  Сполу
чених Штатів. П резидент С Ш А  Ф . Д. Рузвельт 7 листопада 1941 року заявив: «О бо
рона Радянського Сою зу  є життєво важливою  для Сполучених Штатів». А  в травні 1942 
року сказав: «Росіяни знищують б ільш е живо ї сили ворога, б ільш е його озброєнь і 
техніки, н іж  усі інш і 25 держав О б 'єднаних націй (тобто держ ав антигітлер івсько ї 
коал іц ії.—  Я. В.), разом  узяті». «Нойєс Дойчланд» наводить слова тод іш нього  началь
ника штабу а р м ії С Ш А  генерала Д ж . Маршалла: «Без усп іш них д ій  Червоно ї А р м ії 
американські війська не здатні були б протистояти агрес ії Гітлера і війну було б пе
ренесено  на американський континент».

З  цього  приводу оглядач «Нойєс Дойчланд» пише: «Щ о мож уть протиставити цим 
визнанням ті сучасні псевдодосл ідники , які намагаються применшити внесок Радян
ського С ою зу  в ро згром  ф аш истсько ї Н імеччини?»

Газета фактами й циф рами спростовує і тезу про «вирішальну роль» у війні т іє ї 
матер іально ї допомоги, яку Сполучен і Штати надавали Радянському Сою зов і за ленд- 
л ізом . «Сам і кер івники С Ш А , —  пише в газеті Петер Бергер, —  зазначали, щ о за весь 
пер іод  війни вони поставили Радянській А р м ії 9 тисяч танків і броньовиків , але ж в 
СРСР за- цей час було вироблено їх  понад 103 тисячі, С Ш А  передали СРСР  7 тисяч 
р ізних гармат, а на радянських заводах у роки війни їх  було вироблено 489 тисяч. Як 
же мож на твердити про якусь вир іш альну роль ленд-лізу?»

«Нойєс Дойчланд» принагідно цитує в ідом ого  американського письменника і ж ур 
наліста А . Верта, доб р е  об ізнаного  з ц ією  справою: «Ленд-ліз, хоч би яким корисним  
він був, аж ніяк не компенсував колосально ї р ізниц і м іж  к ількістю  крові, яку росіяни 
проливали на Сход і, а сою зники  —  на Заході».

Не тільки ця, а й інш і газети Н ДР навели вражаючі цифри. Радянський С ою з втра
тив 20 м ільйон ів чоловік. Сполучен і Штати втратили вбитими 406 тисяч чоловік, з них 
в Європ і —  135 тисяч. На Сполучен і Штати не впав жодний ворожий снаряд чи бомба. 
В Радянському С о ю з і було зруйновано 1 710 міст, понад 70 тисяч сіл, 32 тисячі про
мислових п ідприємств.

У зв 'язку з ф іл ьм ом  «Вирішальний фронт» в пресі НДР особливо переконливо 
писалося про визвольну м іс ію  Радянсько ї А р м ії.

Д ем онстрац ія  ф ільм у по телебаченню  НДР тривала минулого року 10 тижнів, щ о
тижня —  по дві сер ії, з 20 червня по 23 серпня. Тижневик «Зоннтаг» пояснив, чому 
робилася кількаденна перерва м іж  сер іям и  ф ільму: «Вирішальний фронт» мав викли
кати і справді викликав такі роздум и , щ о після кож но ї сер ії лю дям  треба було дати 
час на них, на розм ови  з товариш ами по роботі, на спільне обговорення».

В ідразу ж після д ем онстрац ії перш о ї с е р ії в редакц ії газет, на телебачення бук
вально ринув потік листів. Люди, р ізн і за в іком  і проф есією , прагнули зисл9вйти сво ї 
враження. Газети спром ож н і були вм істити на сво їх сторінках лише невелику частину 
потоку відгуків . Варто вчитатися в ці лю дськ і документи.

Генріх Фойгт, роб ітник заводу ім ен і К. Л ібкнехта в М агдебурз і: «Я і всі м о ї това
риш і по роботі глибоко вражені. М и знали багато про минулу війну, але тако ї вираз
но ї і переконливої картини ми дос і не бачили».

Еллі Ш м ідт, ветеран праці з Берліна: «Ми, старі н імецьк і комуністи, завжди в іри
ли в перемогу  Радянського С ою зу  над Г ітлером . Цей ф ільм  щ е наочніш е розкриває 
непереборну силу радянсько ї держави, II визвольну роль у другій  світов ій війні».

Робітник комб інату «Лойна» Ганс-Ю рген Ройтер: «М ені 25 років, я вир іс після 
війни. Цей ф ільм  розпов ідає про минуле ту правду, яку повинно неодм інно  знати 
молоде  покоління н імц ів . Без такого знання не мож на осягти р о зум о м  наше сьо
годні».

Гельга Боте, вчителька з Потсдама: «Не мож на навчати наших дітей, не розкриваю 
чи їм  правди про ф аш изм  і війну. А  сам е  таку правду несе цей хвилюючий ф ільм».
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Урсула Ренч, вихователька дитячого садка в Берлін і: «Цей ф ільм  —  не просто істо 
рія. Це дж ерело  сили для тих народів, які борю ться за свою  свободу і незалежність. 
Це школа патріотизму, самопож ертви  заради кращ ого  майбутнього».

Д ітер  Д іппе, Ганс Паульс, роб ітники з Аш ерслебена: «Ф ільм  ще раз показує, чому 
Радянський С о ю з так наполегливо бореться тепер за мир, проти загрози ново ї війни. 
Народ, який зазнав таких страждань, не м ож е  хотіти ноао ї війни».

Рольф Арнольд , солдат Н ац іонально ї Н ародно ї А р м ії НДР: «Я глибоко зворуш е
ний цим  ф ільм ом . Як солдат, я кращ е розум ію , щ о повинен зробити все для захисту 
соц іал ізм у  і миру».

Ц ікаву думку , характерну для багатьох листів і в ідгук ів , висловив на сторінках 
«Берл інер цайтунг» викладач Вернер Ш уман. Зазначивши, щ о вороги розрядки  й миру 
пош ирю ють вигадки про «радянську загрозу», В. Ш уман пише: «Вирішальний фронт» 
нещадно розбиває такі вигадки і наклепи. Чи не тому в деяких країнах, зокрем а  у 
Ф РН  і самих С Ш А , реакц ійн і кола виступають з такими нападками на цей ф ільм?»

Д ем онстрац ія  «Виріш ального фронту» по телебаченню  Н ДР завершилася 23 серпня, 
а через тиждень, коли щ е тривало обговорення ф ільму, відзначалася важлива дата—  
40-річчя з дня початку д р уго ї св ітово ї війни. І у виступах преси Н ім ец ько ї Д ем окра 
тичної Республ іки  з цього приводу не раз згадувався «Вирішальний фронт» як ф ільм , 
щ о вс ім  сво їм  зм іс то м  спростовує вигадки зл існих фальсиф ікатор ів іс тор ії д р у го ї св і
тово ї війни.

«Дуже добре, щ о м ільйони лю дей у нашій республ іц і, особливо молодих, подиви
лися цей ф ільм», —  робить висновок газета «Ю нге вельт». І ставить слуш не запитан
ня: «Але як зробити, щ об  і н імц і на зах ід  в ід  Ельби, у Ф едеративн ій  Республ іц і Н і
меччини, також  могли його подивитись? А д ж е  в ід  того, як розум ітимуть минуле люди 
в Ф РН , насамперед ї ї  молодь, залежить їхнє майбутнє».

На жаль, населення Ф РН  й дос і не має змоги  переглянути «Вирішальний фронт».
І цей факт промовисто  ілю струє ситуацію , яка панує в Зах ідн ій  Н імеччині.

У журналі «Вельтбюне», щ о видається в НДР, в ідомий публіцист Ганс-Йоахім  
Лаабс розпов ідає, які «аргументи» висунули кер івники телебачення у Ф РН  проти де 
м онстрац ії «Виріш ального фронту». Побачивши цей ф ільм , заявляють, вони, н імц і у 
Ф РН  мож уть відчути збентеження, він образить їхн і нац іональні почуття. А  це, мов
ляв, м ож е  негативно позначитися на наших взаєминах з інш ими народами...

Чого б ільш е в цих «аргументах», запитує Г.-Й. Лаабс, лицем ірства чи зухвалості?..
«Важко жити без правди, правди про минуле і про сучасне!», —  каже про ду

ховну ситуац ію  у Ф РН  в ідомий письменник і публіцист Гюнтер Вальраф, автор чис
ленних викривальних книг, см іливий борець проти зах іднон ім ецько ї реакц ії і неона
цизму.

Зв існо, прагнення людей, особливо молод і, знати істор ію  свого народу не м ож 
на заборрнити чи придушити. А ле  у Ф РН  власники б ільш ості видавництв і засоб ів 
м асово ї ін ф ор м ац ії воліють замовчувати, якщ о не спотворювати, правду істор ії. 
Зреш тою , у Ф РН  книжки про ф аш изм  і другу  світову війну пишуть і видають колиш
ні гітлер івц і —  політики й генерали третього рейху. П ро  яку ж тут правду мож е йти 
мова! ^

«Бундесбюргера», тобто громадянина Ф РН , уж е з початкової школи систематич
но отрую ю ть брехнею . В школах земл і Баварія й сьогодн і діти вчаться за п ідручни
ком  з іс то р ії (схваленим земельним  м ін істерством  освіти!), з якого вони д ізнаю ться, 
щ о «Гітлер хотів запобігти нападові на Н імеччину, готованому Радянським Сою зом». 
А бо  щ о «Гітлер зовс ім  не прагнув панувати над світом , він дбав лише про справед
ливість і кращ е майбутнє н ім ецького  народу».

В п ідручниках з істор ії, ухвалених для шкіл в інших землях Ф РН , часто просто 
замовчується п ер іод  панування Гітлера, п ер іод  д р уго ї св ітово ї війни. Так, у шкільних 
учбових планах у Гессен і на вивчення поход ів Карла Великого в ідведено 80 годин, 
а на вивчення пер іоду  з 1933 по 1945 р ік  —  у десять разів менш е! Тож  якщ о навіть
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припустити, щ о в Гессені не перекручую ть історичні факти, то Тх таки просто за
мовчують...

Уж е багато написано про нинішню  так звану «гітлер івську хвилю» в Ф РН . Але  
розгін  ця каламутна «хвиля» взяла не тепер, а щ е на початку 50-х років, коли з 'яви
лася горезв існа книжка І. Барн іка «Н імецьк і козирі». Вона започаткувала наперед 
сплановану й п ідготовлену кампан ію  ф альсиф ікац ії істор ії, виправдання ф аш изму і 
винуватців війни, зухвалого реванш изму.

П от ім  ця «хвиля» то зд іймалася, то трохи спадала, залежно в ід  м іж народ но ї си
туац ії і становища в країні. Нині вона знову знялася досить високо, і пояснюється 
це актив ізац ією  зах іднон ім ецько ї реакц ії.

Справа д ійш ла до  того, щ о реваншистська пропаганда «бере п ід сумн ів» існу
вання О свенц ім у  та звірства фаш истських солдатів на тимчасово окупованих тери
тор іях, не кажучи вже про справедлив ість і законність Н ю рнберзько го  вироку...

У  д и ску с ії навколо цих блю зн ірських пропагандистських трю ків втягуються істо
рики й публіцисти, письменники й митці.

«Ф іл ьм  «Вирішальний фронт», —  пише газета зах іднон імецьких комун іст ів  
«Унзере цайт»,—  м іг  би завдати відчутного, а мож е, й нищ івного удару по тепер іш 
ній «гітлер івській хвилі» в Ф едеративн ій  республ іц і. Чи не тому його приховують від 
60 м ільйон ів німців?»

Розум ію чи  це, реванш истськ і ф альсиф ікатори іс то р ії спробували вдатися до  
контрнаступу. С ам е  тод і, коли в Н ДР м ільйони лю дей дивилися «Вирішальний фронт», 
телебачення Ф РН  показало зухвалу фальшивку —  ф ільм  «Злочини проти німців».

Історія появи ц іє ї фальшивки досить показова для нин іш ньо ї пол ітичної ситуац ії 
у Ф РН . Щ е в середин і 50-х рок ів  реваншисти на чолі з тод іш н ім  м ін іс тр ом  у спра
вах перем іщ ених о с іб  в уряд і Аденауера Теодором  О берл ендер ом  почали збирати 
«документацію» про «вигнання н імц ів  із С х ід но ї і Ц ентрально ї Європи». А ле  спочатку 
нагадаємо, хто такий О берлендер .

Хто не чув про гітлер івський  батальйон «Нахтігаль», цю  криваву н ім ецько -банде
р івську банду, яка в перш і дн і окупац ії Львова залила м істо  кров 'ю  мирних жите
лів? Так от, О берлендер  якраз і очолював той '«Нахт ігаль» . Непокараний військовий 
злочинець став у Ф РН  м ін істром , і лише р іш учі протести св ітово ї громадськост і при
мусили його піти у відставку. Нині О берлендер  —  один з кер івників реванш истських 
об'єднань у Ф РН .

Тепер щ одо  згадано ї «документац ії» . Зухвалі реваншисти, використавши мате
ріали про те, як фаш истське командування за наказом Гітлера гнало на захід  н ім ець
ке населення щ е задовго до  приходу передових частин Радянсько ї А р м ії,  сфальси
ф ікували істор ію  тих подій.

Двадцять рок ів  том у газета «Ф ранкф уртер альгемайне» визнавала, щ о  це було 
«переселення народу за наказами Гітлера в умовах жахливої війни, викликаної н ім 
цями». А  тепер іш н і видавці і редактори ц іє ї газети вм іщ ую ть схвальні р ец ен з ії на 
брехливий і наклепницький телев із ійний ф ільм  і р азом  з О берл ендер ом  перекида
ють вину за «злочини проти н імців», зв існо ж, на Радянський Сою з.

Об'єднання осіб , які пересл ідувалися при нацизм і —  С о ю з антифашистів Ф РН , 
протестуючи проти ц іє ї телев із ійно ї передачі, опубл ікувало таку заяву: «В той час, 
як народи багатьох країн з великим ін тересом  і схваленням дивляться радянсько- 
американський ф ільм  про др угу  світову війну, н імц ів у Ф РН  примуш ую ть дивитися 
наклепницьку фальшивку, особливо небезпечну, бо вона мож е  лише нацькувати 
н імц ів на інш і народи. Це злочин, не менший, н іж  ті, щ о їх  вчиняло свого часу в ід о м 
ство Геббельса».

А  газета «Унзере цайт» писала з цього приводу: «Чим б ільш е таких вигадок на
громадж ує пропаганда у Ф РН , тим менш е вона визнає, щ о саме  Радянська А р м ія  
визволила народи Європи від фаш изму. Якщо так п іде  далі, то в рол і зиззолителів
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залишаться лише зах ідн і сою зники. Чи не є це одною  з ідейних підвалин П івн ічно
атлантичного блоку з його антирадянською  спрямованістю ? Чи не є це спробою  
втовкмачити в голови жителів Ф РН , щ о західн і держави —  це їхн і сою зники  й друзі, 
а от Радянський С ою з був і лишається їхн ім  ворогом?»

У  дн і святкування знаменно ї дати —  35-річчя П еремоги  над ф аш истською  Н ім еч 
чиною  люди глибоко замислю ю ться над причинами др уго ї св ітово ї війни, ї ї  резуль
татами, а головне, над ї ї  уроками для майбутнього. І, як пише в «Нойєс Дойчланд» 
Г. Кертчер, ф ільм  «Вирішальний фронт» дає їм  не лише правдиву картину війни, а й 
розкриває перед ними ї ї  причини та наслідки, правильно оц іню є роль учасників анти
гітлер івсько ї коал іц ії, переконливо показує історичну визвольну м іс ію  Радянського 
С ою зу  та його арм ії.

Щ о  ж  до  урок ів  війни, то про них виразно сказано в заключній, 20-ій сер ії ф іль
му. Ц і слова сл ід  ще раз згадати у день 35-річчя Великої Перемоги .

«Пам'ятати про цю  війну —  це для нас заклик до пильності щ одо  будь-яких но
вих зам ір ів  агресивних сил і, найголовніше, заклик до невтомно ї посл ідовно ї бороть
би за м іцний мир, за припинення гонки озброєнь, за мирне сп івроб ітництво м іж  
державами». Слова ці належать Главі наш ої партії та держ ави Л еон іду Іллічу Бреж 
нєву, і кожна радянська людина серцем  прийняла їх.

Яків В АЛ А Х
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Час минас швидко. Тим, хто народився в дні останніх запеклих боїв з фашизмом, 
сьогодні вже по тридцять п'ять. У нинішнього покоління свої клопоти, але роки мину
лої війни не забуто. Ті події й досі притягують увагу людей, наслідки війни й досі 
впливають на розвиток сучасного світу. Й то цілком закономірне явище. Війна з фа
шизмом була не тільки найбільшою в історії людства збройною сутичкою народів, а 
й ареною гранично гострого протиборства нового, соціалістичного устрою з ударними 
силами імперіалізму. Тож війна мусила лишити глибокий і ще й понині відчутний слід 
у свідомості народів цілого світу.

Велика Вітчизняна війна радянського народу була головним складником другої 
світової війни, в орбіті якої опинилося понад мільярд сімсот мільйонів чоловік,—  май
же чотири п’ятих усього населення планети. Бойові дії велись на території сорока країн 
Європи. Азії й Африки, а також на величезних акваторіях Атлантичного, Північного 
Льодовитого, Тихого й Індійського океанів. До лав збройних сил було закликано понад 
100 мільйонів солдатів та офіцерів —  на сорок мільйонів більше, ніж у часи першої 
світової війни.

Участь у війні багатомільйонних армій, підвищення вогневої й ударної сили приве
ли до небачених руйнувань і людських жертв. Число тільки вбитих становило п'ятдесят 
мільйонів, і 40 відсотків їх припадає на Радянський Союз. Загальна сума коштів, погли
нутих війною, в тому числі й прямі воєнні витрати та матеріальні збитки, становили ко
лосальну цифру: 4 трильйони доларів. На тимчасово захоплених ворогом територіях 
СРСР було зруйновано 1710 міст, понад 70 тисяч сіл і селищ, 32 тисячі промислових 
підприємств.

На фронтах другої світової війни вирішувалася доля не тільки окремих народів і 
країн, але й цілого людства. Йшлося про те, чи будуть народи вільними, а чи опинять
ся в ярмі фашистсько-мілітаристського блоку; чи виживе соціалізм —  або ж фашизм 
перетне дорогу прогресові й знищить цивілізацію. Перемога над фашизмом була пе
ремогою гуманізму, прогресу, соціалізму й миру. Вона сприяла піднесенню революцій
ного й національно-визвольного руху, знищенню ганебної колоніальної системи, зміц
ненню й розширенню позицій соціалізму.

Перемога над фашистсько-мілітаристським блоком була досягнута спільними зу
силлями народів антигітлерівської коаліції, підтриманої самовідданою боротьбою учас
ників руху Опору в окупованих країнах. Проте вирішальний внесок у перемогу зробив 
радянський народ, його Збройні Сили. Наш народ сплатив найвищу ціну за перемогу.
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Без його героїчних зусиль розгром фашизму був би неможливим. Як підкреслював 
Леонід Ілліч Брежнев, саме героїчна боротьба радянського народу докорінно змінила 
хід другої світової війни.

Незважаючи на величезні людські й матеріальні втрати, втому та перенапружен
ня економіки, радянський народ і його армія з повною віддачею сил боролися не 
тільки за визволення власної території, а й за свободу уярмлених фашизмом країн. Ця 
самовіддана боротьба врятувала мільйони життів і наблизила день довгосподіваної 
свободи.

Величний подвиг радянського народу в другій світовій війні, його героїзм і само
відданість в ім'я високих ідеалів людства викликають у всіх чесних людей планети по
чуття глибокої вдячності й захоплення. Представники прогресивних, демократичних 
сил усіх країн відзначають вирішальну роль Радянського Союзу в розгромі фашизму, 
визволенні поневолених народів.

Характерно, що навіть окремі буржуазні діячі та вчені, які займаються проблема
ми другої світової війни, теж змушені визнавати вирішальну роль Радянського Союзу 
в перемозі над фашизмом. Серед них, наприклад, голова Французької комісії военної 
історії генерал армії Ф. Гамб'єз. В нещодавно опублікованій у США й Англії книжці 
«Російський фронт» інший воєнний історик американець С. Петрік пише, що на Заході 
мало хто здатен осягнути вражаючі масштаби війни на Сході. Фактично, зазначає він, 
Німеччина програла другу світову війну на рівнинах СРСР, а не в гаях Нормандії. 
«Більшість західних читачів, —  сказано в анотації англійського видавництва «Армз енд 
армор пресс» на книжку «Російський фронт», —  не усвідомила того факту, що долю 
другої світової війни було вирішено на Сході —  в Радянському Союзі —  в перебігу 
найграндіознішої за всю світову історію воєнної кампанії. За будь-якого підходу до 
оцінки масштабів та інтенсивності боротьби... російський фронт був найбільшим і най- 
жорстокішим фронтом глобальної війни проти країн осі».

Вирішальна роль першої соціалістичної країни в розгромі темних сил фашизму 
призвела до небаченого зростання міжнародного авторитету Радянського Союзу. В 
очах усього прогресивного людства СРСР став після війни головним гарантом миру в 
цілому світі, надійною опорою поневолених у боротьбі за свободу й соціальний 
прогрес.

Неухильне зростання впливу Радянського Союзу, всього соціалістичного табору, 
зміна співвідношення сил на міжнародній арені на користь миру, демократії та соціа
лізму викликають дедалі зростаючу тривогу й опір з боку реакційних імперіалістич
них кіл. Успіхи в боротьбі за мир, досягнуті країнами соціалістичної співдружності, 
всією прогресивною громадськістю за останні роки, як відзначав Л. І. Брежнєв, насто
рожили й активізували сили реакції й мілітаризму, що хотіли б потягти Європу й ці
лий світ назад до часів «холодної війни» та балансування на грані ядерної катастро
фи.

За нинішнього співвідношення сил імперіалізм не може розраховувати на досяг
нення своїх цілей у боротьбі проти соціалізму воєнним шляхом. Через те реакційні си
ли виявляють особливу активність в галузі ідеології. Використовуючи найрізноманіт
ніші засоби й методи, вони намагаються всіляко очорнити соціалізм, применшити 
притягальну силу його прикладу й ідеалів, зобразити в очах народів капіталізм у більш 
привабливому вигляді.

Напруженим фронтом ідеологічної боротьби між соціалізмом і капіталізмом 
стала історія другої світової війни. У фальсифікуванні її основних проблем, джерел 
перемоги радянського народу над фашизмом реакційні кола вбачають один з каналів 
для затушковування агресивного єства імперіалізму, здійснення ідеологічних дивер
сій проти держав соціалістичної єдності, задурманювання трударів у капіталістичних 
країнах.

Імперіалістична пропаганда враховує появу нового покоління, яке знає про війну 
лише з телебачення, книжок та кіно. Інтерес повоєнного покоління людей до найгран-
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діозніиіої у світі війни надзвичайно великий, і про це не забувають правлячі кола най
більших імперіалістичних держав. Кількість усіляких публікацій на теми другої сві
тової війни не меншас, хоча після перемоги вже минуло три з половиною десятиріччя. 
Особливо багато видасться нині на Заході популярної, ілюстрованої літератури, роз
рахованої на масового читача.

Публікаціями такої літератури відзначаються, скажімо, американське видавницт
во «Балантайн» та англійське «Пен», які спільно випускають щороку десятки книжок у 
чотирьох серіях: кампанії, битви, зброя, полководці другої світової війни. Багато таких 
книжок видас й американський журнал «Тайм». Нещодавно в цьому видавництві вийш
ла книжка Н. Бетелла «Росія в облозі», присвячена першому періодові Великої Вітчиз
няної війни. Ілюстровану історію збройної боротьби Радянського Союзу проти фаши
стської Німеччини становить книжка відомого американського публіциста Г. Солсбері 
«Невідома війна», видана позаторік у Нью-Йорку. Виходять також праці, які претен
дують на дослідницький характер, наприклад книжка американського історика У. Кер
ра «Секрет Сталінграда» (Нью-Йорк, 1978). У ФРН побачило світ багато хронік німе
цько-фашистських частин, з'єднань та об'єднань, які брати участь у війні. Так, позато
рік вийшов третій том історії 36-ї піхотної дивізії: «Поворот 1943 року. Харків— Орел».

Можна було б назвати ще чимало подібних публікацій останніх літ, хоча в цьому 
немає особливої потреби. В кожній такій публікації послідовно втілюються вигідні 
імперіалізмові погляди на корінні проблеми другої світової війни. При цьому методи 
фальсифікації постійно вдосконалюються й стають дедалі витонченішими. Особливо 
тенденційно добирають автори факти, приклади, ілюстрації, одягаючи в більш при
вабливі шати старі міфи, розраховані на масового читача. Винаходять і нові міфи та 
теорії, призначені для тієї-таки мети: фальсифікувати історію війни на користь анти
радянщини й антикомунізму, нагнітати напруженість у світі.

Фальсифікацію історії минулої війни реакційні автори здійснюють по багатьох ка
налах. Зупинімось лише на головних, які або викривлюють образ зовнішньої політики 
Радянського Союзу напередодні Великої Вітчизняної війни, або принижують роль 
Країни Рад у перемозі над фашистською Німеччиною та її союзниками, або ж спот
ворюють визвольну місію Радянських Збройних Сил у другій світовій війні.

Однією з найактуальніших проблем історії цієї війни є об'єктивна оцінка зовнішньої 
політики Радянського Союзу передвоєнних років. Усі зусилля Комуністичної партії 
та Радянського уряду в цей час були спрямовані на зміцнення миру, развитой добро
сусідських зв'язків і взаємовигідного співробітництва між народами цілого світу. Але 
буржуазні історики, як правило, далекі від об'єктивності, коли пишуть про зовнішньо
політичну діяльність СРСР того періоду. Багато з них, намагаючись спотворити миро
любну політику нашої країни, старанно притягають на свої сторінки теорію «радянсь
кого експансіонізму».

Ця теорія не нова. Це, по суті, гальванізований міф про «червоний мілітаризм», 
створений імперіалістичною пропагандою після перемоги Жовтневої революції, 
аби приписати молодій Республіці Рад «агресивні наміри» й цим виправдати зброй
ну антирадянську інтервенцію. Реакційна історіографія другої світової війни корис
тується з вигадок про якісь «загарбницькі прагнення» Радянського Союзу напередод
ні війни, а це робиться для того, щоб виправдати політику «умиротворення» фаши
стських агресорів, яку провадили західні держави, й зобразити віроломний напад 
гітлерівської Німеччини так, наче вона «була змушена» до цього.

Намагаючись аргументувати свої антирадянські вигадки, реакційні історики грубо 
спотворюють єство наукового комунізму й зовнішньополітичних акцій Радянського 
Союзу. Марксистсько-ленінське передбачення неминучої перемоги соціалізму й ко-
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мунізму в світовому масштабі вони тлумачать як прагнення Радянського Союзу до 
«світового панування». Дехто вдасться до провокаційної тези, нібито комуністи заці
кавлені у війнах, бо вони, мовляв, «приводять до революцій». Найвідвертіше остан
нім часом висловив цю думку відомий американський радянолог Л. Фішер у своїй 
книжці «Шлях Росії від миру до війни».

Такі заяви, звичні для багатьох американських, англійських, французьких та ін
ших буржуазних істориків, спрямовані на те, щоб приписати Радянському Союзові 
«співучасть» у розв'язанні другої світової війни. Ці історики, не заперечуючи про
вини гітлерівського режиму, разом з тим твердять, нібито Радянський Союз «несе 
відповідальність за розв'язання війни». Але історія цілком спростовує ці наклепи.

Радянський Союз від перших днів свого існування послідовно боровся за мир, 
за викорінення війни з життя народів, прагнув до мирного співіснування з іншими 
країнами на грунті рівності, взаємоповаги, спільних дій для зміцнення міжнародної 
безпеки. Загальновідомо, що в середині 30-х років, коли постала реальна загроза 
війни з боку фашистської Німеччини, Радянський уряд неодноразово пропонував 
урядам Англії, Франції та США об'єднати зусилля, укласти угоду про взаємодопо
могу й спільні дії на випадок фашистської агресії. Англійський та французький уряди 
відхилили пропозицію. Виявляючи інтернаціональну солідарність, намагаючись від
вернути фашистську агресію, наша країна надавала всебічну допомогу героїчному 
іспанському народові, трудящим Монголії, революційним силам Китаю.

На противагу Радянському Союзові правлячі кола Англії, Франції та США ду
мали не про відведення фашистської агресії, а про те, як скерувати її на першу в 
«віті соціалістичну державу. Вони робили спроби організувати в Європі антирадян- 
ський блок, повернути на Схід створену з допомогою американського капіталу во
єнну машину Ґітлера. В серпні 1939 року, підписавши з Німеччиною договір про 
ненапад, Радянський уряд розладнав задуми імперіалістів організувати спільний 
похід проти СРСР і виграв час для зміцнення обороноздатності країни. Війна по
чалася зовсім не так, як планували змовники. Справдилося народне прислів'я: «Не 
.рий яму іншому, бо сам у неї впадеш». Це прислів'я варто було б нагадати й те
перішнім мілітаристським колам США та деяких інших країн НАТО, які всіляко зао
хочують ворожий курс пекінського керівництва щодо СРСР, постачаючи Китаєві 
•військову техніку й технологію, схильні укласти з ним альянс на антирадянських 
підвалинах.

Вигадками про «радянський експансіонізм» найреакційніші буржуазні історики 
намагаються не тільки виправдати імперіалістичну систему загалом та виставити в 
привабливому світі антирадянську політику західних держав напередодні другої сві
тової війни, але й зняти з німецького фашизму відповідальність за війну. Такі спро
би помітні в західнонімецьких авторів неонацистського напрямку У. Валенді, В. Гла- 
зебока, Г. Мюллера, К. Глязера, в американських істориків С. Поссоні, Д. Хогга- 

на, Дж. Тоуленда, X. Стірліна та ін. Гітлер з-під їхнього пера виходить «борцем 
за справедливе, мирне розв'язання всіх суперечливих проблем», агресивні ж акції 
Німеччини —  як «вимушені заходи проти загрози ззовні, насамперед з боку Радян
ського Союзу». Якщо вірити С. Поссоні, наша країна намагалася «підготувати й роз
в'язати війну між європейськими державами, щоб не допустити утворення антира- 
дянської коаліції й забезпечити собі панівне місце». До кампанії на виправдання 
Гітлера та наклепів на зовнішню політику СРСР у передвоєнні роки нещодавно 
включилися й редактори англійського військового журналу «Роял юнайтед сервісіз 
інстітьюшн». У рецензії на книжку Б. Ліга «Німецька стратегія проти Росії, 1939—  
1941» вони пишуть, нібито Гітлер «напав на Росію через те, що не мав іншого ви
бору, оскільки російський вплив міг заблокувати чи поставити під загрозу будь-які 
інші дії Німеччини». Насправді ж усі ці автори відроджують висунутий ще гітлерів
ською пропагандою й давно спростований міф про «упереджуючий» характер нападу
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фашистської Німеччини на СРСР. Особливо стараються в цьому останнім часом захід
нонімецький історик Е. Гельмдах у своїй праці «Напад» та англійський публіцист 
Д. Ірвінг у книжці «Війна Гітлера».

Книжку Гельмдаха цілком побудовано на глибоко хибній антинауковій тезі про. 
те, нібито війна між фашистською Німеччиною та СРСР спалахнула через «радян
ську загрозу німцям». За словами автора, «агресивні наміри» нашої країни щода 
Німеччини почали виявлятися ще з 20-х років. Жодних аргументів на доказ 
цих вигаданих тверджень автор не наводить. Тому Гельмдахові все те, що Ра
дянський Союз робив для своєї оборони, доводиться видавати за «підготовку до 
агресії»: й виділення коштів на оборону, й створення нових типів бойової техніки, 
й організаційне зміцнення Радянських Збройних Сил, і будівництво підприємств, 
оборонної промисловості.

Гельмдах ігнорує той факт, що всі перелічені заходи Радянського уряду на під
вищення військово-економічного потенціалу країни були викликані зрослою загро
зою імперіалістичної агресії проти СРСР. Міжнародна обстановка вимагала від нас- 
швидкого оновлення бойової техніки й підвищення темпів її виробництва, створен
ня запасів зброї, будівництва нових оборонних заводів для відбиття можливої агресії. 
Такі заходи були природні й необхідні в тій ситуації.

Наклепницький характер мають і твердження Гельмдаха про іе, нібито дії Ра
дянського Союзу 1939— 1941 років, спрямовані на зміцнення своїх західних кор
донів, являли собою «підготовку до вторгнення в Центральну Європу», свідчили 
про «експансіоністські плани» СРСР, його прагнення «знищити» Німеччину й «під
корити всю Східну та Центральну Європу». Факти свідчать, що укріплення буду
вались не для нападу на будь-кого, а для оборони радянської території. Загарбан
ня німецько-фашистськими військами Польщі 1939 року, наближення до західних 
кордонів СРСР було загрозою для нашої держави. Належало створити бар'єр, здат
ний перепинити рух вермахту на Схід. Крім того. Радянський уряд мав за свій 
обов'язок не допустити поневолення фашистами населення Західної України та За
хідної Білорусії, силоміць захоплених буржуазно-поміщицькою Польщею 1920 року. 
Всі дії Країни Рад на зміцнення західних кордонів мали суто оборонний характер і 
нікому не загрожували, як би Гельмдах не намагався довести протилежне.

Йти супроти істини стало для цього автора правилом. Намагання Радянського 
уряду підтримати у 1939— 1941 рр. нормальні дипломатичні взаємини з усіма краї
нами, вже втягненими у війну, Гельмдах видає за «політичну дезінформацію, по
кликану виграти час». Заява ТАРС від 14 червня 1941 року була викликана бажан
ням Радянського Союзу уникнути війни з Німеччиною й зберегти з нею добро
сусідські стосунки, але Гельмдах зображує це як акцію, нібито спрямовану на те, 
щоб одвернути увагу світової громадськості від «підготованого проти німців зло
чину». Подібними вигадками з книжки Гельмдаха можна гатити греблю.

Якщо радянські оборонні заходи Гельмдах видає за «агресію» й «експансію», та  
підготовку фашистської Німеччини до війни з СРСР він зображує як «запобіжні кро
ки» проти «воєнних приготувань Радянського Союзу». «Всупереч деяким сьогоднішнім 
уявленням та думкам,—  пише автор про діяльність німецького фашистського воєнного 
керівництва в 1940 році,—  влітку й восени не велося жодної підготовки до війни про
ти СРСР». Коли прочитати Гельмдаха, то до середини грудня всю увагу гітлерівської 
верхівки було прикуто до Англії, до підготовки вторгнення на Британські острови, а 
«серйозних планів» нападу на СРСР ніхто не розробляв. Але ж добре відомо, що 
вже 21 червня 1940 року Гітлер звелів головному командуванню наземних військ 
вермахту розробити конкретний план агресивної війни з Радянським Союзом. Улітку 
й восени того року цей план не тільки розроблявся, але було вжито чимало заходів 
до його втілення в життя. Зокрема, німецько-фашистське командування перенесло на 
пізніший час плановану на серпень операцію «Зеєльове» (вторгнення на британські 
острови через Ла-Манш), а в перших числах жовтня взагалі відмовилось од цієї one-
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рації, використовуючи план «Зесльове» для маскування воєнних приготувань проти 
Радянського Союзу.

На противагу Гельмдахові Д. Ірвінг у своїй книжці «Війна Гітлера» застосовує 
значно витонченіші методи впливу на читача. Він намагається постати в образі об'єк
тивного дослідника, який викладає лише факти, даючи читачеві можливість самому 
робити висновки. Але факти автор підтасовує так, що читачеві мимоволі доводиться 
ковтати цілу низку наклепницьких антирадянських вигадок, а серед них і думку 
про можливість нападу Радянського Союзу на Німеччину в період 1940— 1941 років. 
Дотримуючись обраного методу подачі матеріалу, автор, щоб обгрунтувати «наявну 
можливість» радянської агресії, цитує численні донесення гітлерівських розвідуваль
них служб, думки й висловлювання окремих керівників фашистської Німеччини та її 
союзників, де оборонні заходи нашої країни з пропагандистських міркувань видавали
ся за агресивні. Як пише автор, доказом «експансіоністських намірів» СРСР щодо Ні
меччини було «гарячкове будівництво аеродромів та інших об'єктів» навесні 1941 ро
ку в західних районах СРСР, перекидання військ з Далекого Сходу на Захід і розгор
тання їх, «характерне лише для наступу», морально-політична підготовка особового 
складу Червоної Армії начебто для ведення довгої й жорстокої війни з Німеччиною.

На всі заходи, які вживав наш уряд для зміцнення обороноздатності в умовах 
уже розпочатої світової війни, Ірвінг дивиться очима керівників рейху, які наперед 
готувались дезінформувати світову громадську думку в зв'язку з нападом на СРСР. 
Автор ухиляється від об'єктивної оцінки складної воєнно-політичної ситуації 1940—  
1941 років, підносить її однобічно, лише так, якою вона уявлялась керівникам рейху 
чи зображувалась у тогочасній буржуазній пресі. Наприклад, цитує лист лідера угор
ських фашистів Хорті, який нібито попереджав Гітлера в квітні 1941-го про «російську 
небезпеку». В іншому місці автор надає слово гітлерівському міністрові іноземних 
справ Ріббентропу, який нібито згадував, що розвіддані переконали його, «наскіль
ки посилено готується Радянський Союз до війни на фронті від Балтики до Чорного 
моря», тож, «усвідомивши небезпеку», керівництво рейху «не бажало бути зненацька 
застуканим». Цитуючи в такий спосіб фашистських політичних і воєнних діячів, які, 
природно ж, намагалися якось виправдати віроломний, нічим не спровокований напад 
гітлерівської Німеччини на Радянський Союз, Ірвінг дедалі частіше накидає читачам 
наклепницьку версію про «експансіоністські наміри СРСР у 1940— 1941 роках».

Легенду про вигаданий експансіонізм проповідують не лише книжки Гельмдаха й 
Ірвінга, але й інші праці останніх років. В книжці «Походження другої світової вій
ни», нещодавно виданій у Сполучених Штатах, І. Ремак накидає (цілком в дусі сьогод
нішніх провокацій Пентагону) думку про те, нібито 1940 року Радянський Союз нама
гався забезпечити собі сфери впливу «на південь від Баку та Батумі, в загальному на
прямку до Персидської затоки».

Знаменно, що навіть керівні діячі фашистської Німеччини, за чиєю вказівкою сфаб
риковано версію про «радянську загрозу» німцям у період 1940— 1941 років, про 
«упереджуючий характер» війни з СРСР, чудово розуміли, що Радянський Союз не 
збирався ні на кого нападати. 28 квітня 1941 р. німецький посол у Москві Ф. Шулен- 
бург, розмовляючи з Гітлером, так і сказав: «Не можу повірити, що Росія колись на
паде на Німеччину». Гітлер погодився з Шуленбургом, навіть невдоволено заявив, 
що Радянський Союз «неможливо спровокувати до нападу».

Незважаючи на цілковиту безпідставність та абсурдний характер теорії про «ра
дянський експансіонізм» передвоєнних, років, вона й досі посідає значне місце в пра
цях буржуазних істориків. Її живучість пояснюється практичними діями реакційних 
сил, які намагаються послабити й підірвати соціалістичну систему. Ця теорія стала 
складником ідеології антикомунізму й править за ширму для імперіалізму та його 
агресивного єства. Щоразу, коли реакційним колам імперіалістичних країн доводиться 
виправдовувати свої загарбницькі акції чи хочеться одержати нові асигнування на 
підготовку війни проти Радянського Союзу та інших країн соціалістичного табору,
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буржуазна пропаганда починає твердити про «експансіоністські плани Рад», про «ра
дянську воєнну загрозу» так званому «вільному світові». Своїми вигадками про зов
нішню політику Радянського Союзу напередодні війни вона здіймає злісний антира- 
дянський галас. «Вигадки про «радянську загрозу»,—  відзначав Л. І. Брежнєв,—  справа не 
нова. Про неї галасували на Заході, коли після Жовтня 1917 року в Радянську Росію 
вторглись інтервенти з півтора десятка країн, включаючи США, щоб задушити револю
цію і відновити старий лад. Про неї розглагольствував британський прем'єр Чемберлен, 
коли укладав у Мюнхені угоду з Гітлером, розраховуючи спрямувати його агресивні 
устремління проти Радянського Союзу. Криками про «радянську загрозу» прикрива
лись нацисти, чинячи розбійницький напад на СРСР. На неї посилались і ті, хто ство
рював воєнний блок НАТО, спрямований проти Радянської країни, яка втратила 20 
мільйонів чоловік у боротьбі з агресором. Той же привід було використано, коли 
в Вашінгтоні проголосили спрямовану проти нас політику «на грані війни».

Поставивши антирадянські вигадки на службу агресивним силам імперіалізму, ре
акційні історики, базуючись на минувшині, намагаються запропонувати своїм хазяям 
більш «ефективні», як на них, плани знищення соціалізму. Наприклад, той-таки Гельм- 
дах, виходячи із сумного досвіду Гітлера, заявляє, ніби війну проти Радянського Сою
зу, «щоб мати перспективи на успіх», належить почати в «іншій формі». Він пропонує 
панівним колам «вільного світу» завчасно й добре вивчити Радянський Союз, його 
можливості, особливу увагу при цьому звертаючи на «наявні слабості». Для такої ме
ти треба створити з висококваліфікованих фахівців ради з найважливіших проблем, 
пов'язаних з війною. Координацію й узагальнення «наукової діяльності» рад мас здійс
нювати міжнаціональний консультативний штаб, покликаний надавати главам урядів 
зведену інформацію. Все це, на думку Гельмдаха, допоможе «вільному світові» уник
нути помилок Гітлера.

Є й інші варіанти підготовки й ведення війни проти Радянського Союзу. Америка
нець Л. Палмер заявляє, що всі дотеперішні походи закінчувалися невдало через те, 
що починались із Заходу. Він пропонує новий антирадянський похід зі Сходу, розра
ховуючи на теперішній Китай як на союзника імперіалістів.

Даремно сподіваються на успіх проповідники нових воєнних походів проти нашої 
Батьківщини. Непереможність соціалізму доведено в найжорстокішому за всю історію 
людства зіткненні —  війні з фашизмом. Тепер сили соціалізму набагато зміцніли. Ра
дянський Союз разом з іншими братніми країнами спроможний дати належну відсіч 
будь-якому агресорові, звідки б він не починав свій наступ. Кажучи про тих, хто не 
бажає змиритися з приблизною рівновагою сил і прагне домогтися переваги, Леонід 
Ілліч Брежнєв зазначав, що ці люди нарешті мають усвідомити: на будь-який воєнний 
виклик Радянський Союз завжди знаходив і знаходитиме належну відповідь.

Буржуазні історики та засоби масової інформації намагаються також створити в 
трудящих США, Англії та інших західних країн спотворене уявлення про внесок різ
них держав антигітлерівської коаліції в перемогу над фашизмом. Щедро відображуючи 
в книжках, кіно, радіопередачах і телефільмах дії британських військ у Північній Аф
риці чи американської морської піхоти на Тихому океані, вони відсувають на другий 
план або й геть замовчують радянсько-німецький фронт. Нинішнє молоде покоління в 
західних країнах часто нічого не знає про самовіддану, сповнену героїзму боротьбу 
радянського народу з фашизмом, про ті жертви, яких він зазнав у цій боротьбі.

На запитання, що таке Сталінград, задане п'ятнадцяти молодим американцям сім 
років тому, лише один відповів, що «Сталінград —  це місце в Росії, де під час війни 
з Гітлером відбулося щось важливе», а що саме —  того він не знав. А решта взагалі 
не чула про Сталінград. І не дивно, що багатосерійний телевізійний фільм «Велика 
вітчизняна», зроблений радянськими кінодокументалістами спільно з американською 
компанією «Ейр тайм інтернешнл», у США було названо «Невідомою війною». «Зізна
юсь, —  казав американський продюсер Ф. Вінер про події, відображені в тому філь
мі,—  мені все це було невідомо, та й не тільки мені; думаю —  більшості американців».
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Замовчування —  один з поширених прийомів буржуазної пропаганди, розрахова
ний передусім на молодь. Що менше їй буде сказано про героїчну боротьбу Радян
ської Армії під час війни з фашизмом, вважають буржуазні ідеологи, то менше вона 
знатиме про заслуги радянського народу та його Збройних Сил у здобутті перемоги 
над спільним ворогом.

У працях буржуазних істориків про другу світову війну радянсько-німецькому 
фронтові надасться багатократ менше місця, ніж решті фронтів, а про низку подій, 
пов'язаних з успіхами радянських військ, взагалі не згадується. Прикладом типового 
для західних авторів підходу до висвітлення збройної боротьби радянського народу 
проти фашистської Німеччини може бути книжка відомого американського дослідника. 
Е. Дюпуї «Коротка історія другої світової війни». З тридцяти трьох розділів цієї праці 
лише в трьох ідеться про події на радянсько-німецькому фронті. Автор не відзначив 
жодної битви, виграної Радянською Армією, зате цілі розділи надав боям, у яких бра
ли участь збройні сили США. Дюпуї зовсім оминув пам'ятну битву під Курськом, а 
радянському контрнаступові під Сталінградом присвятив усього сім рядків.

Керівні кола імперіалістичних держав створили своєрідний «кордон» проти про
никнення на Захід радянської літератури про другу світову війну. Л. І. Брежнєв за
значав, що панівний клас буржуазних країн явно незацікавлений у тому, щоб їхні тру
дящі з першоджерел знали правду про країни соціалізму, про їхній громадський і 
культурний розвиток, політичні й моральні підвалини громадян соціалістичного сус
пільства. Якщо в СРСР перекладено й видано масовим тиражем багато праць захід
них авторів з історії другої світової війни, то в США, Англії, ФРН та інших капіталіс
тичних країнах видання радянських досліджень на цю тему —  велика рідкість і мож
ливості західного читача дізнатись правду про внесок радянського народу в перемогу 
над фашизмом дуже обмежені. З ініціативи прогресивних діячів позаторік в Англії 
вийшов фотоальбом «Росія у війні, 1941— 1945». Газета «Гардіан» писала з цього при
воду: «Альбом нагадує нам про те, як рідко з'являється можливість поглянути на 
історію СРСР і радянський народ інакше —  не крізь затемнені окуляри «холодної 
війни».

Замовчуючи внесок нашої країни в перемогу над фашизмом, буржуазна історіо
графія разом з тим надміру перебільшує роль західних союзників, особливо США. В 
статті, присвяченій 40-річчю від початку другої світової війни, американський журналіст 
С. Пауелл називає Сполучені Штати «архітектором перемоги», наймогутнішою держа
вою антигітлерівської коаліції. На думку англійського історика М. Макколі, «вступ 
США в боротьбу провіщав, що Німеччину та Японію можна перемогти», а битву під 
Москвою, яка відбулася в цей самий час і була першою нищівною поразкою вермах
ту, Макколі називає лише перепочинком для Радянського Союзу й відновленням 
упевненості у власних силах.

Про домінування на арені світової війни американського фронту говориться й в 
американській багатотомній історії, виданій під загальною назвою «Армія США в дру
гій світовій війні». Аналогічну ідею проводять також американські історики Т. Уолл- 
бенк, А. Шріср, Р. Коуклі, англієць П. Калвокорессі та інші.

Звичайно, вступ Сполучених Штатів у війну проти держав фашистського блоку, ви
кликаний нападом Японії на тихоокеанські володіння США, Великобританії та Голландії, 
був подією великої ваги. Зміцніла антигітлерівська коаліція, зросли її людські й ма
теріальні ресурси, розширилась арена боротьби, війна набула глобального характеру. 
Однак не можна погодитися з твердженням, нібито вступ Сполучених Штатів у війну 
став «вирішальним» фактором, який призвів до перемоги над фашистсько-мілітарист
ським блоком. Справа в тому, що США вступили у війну тоді, коли завдяки героїчній 
боротьбі Радянських Збройних Сил вже був зірваний гітлерівський план «блискавичної 
війни» проти СРСР і перетятий шлях фашистській агресії до інших країн і материків.

Історична перемога під Москвою додала прогресивним силам цілого світу впев-
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иеності в переможному закінченні війни. 16 грудня 1941 року Черчілль писав Й. В. 
Сталіну: «Неможливо висловити те почуття полегшення, з яким я щойно довідуюсь 
про Ваші чудові перемоги на російському фронті. Я ніколи ще не відчував себе так 
упевнено».

Поразка вермахту під Москвою зняла з Англії й США загрозу фашистського вторг
нення. «Коли б Радянський Союз не втримав свого фронту,—  підкреслював потім дер
жавний секретар Сполучених Штатів Е. Стеттініус, —  у німців з'явилася б можливість 
окупувати Великобританію. Могли б також захопити Африку, а відтак створити плац
дарм у Латинській Америці. Президент Рузвельт увесь час пам'ятав про цю загрозу».

Завдяки самовідданій боротьбі нашого народу, США й Великобританія мали час 
на розгортання людських і матеріальних ресурсів, для підготовки наступу своїх зброй
них сил. У перебігу війни це неодноразово визнавали представники військово-полі
тичного керівництва цих країн. Улітку 1943 року начальник штабу американської армії 
генерал Дж. Маршалл доповідав своєму міністрові: «Вирішальним фактором для 
країни з початку війни був час; час, необхідний для перекидання військ через океан, 
на фронт світової війни. Цей час ми одержали завдяки героїчному опорові радянсько
го народу».

Одним з аргументів, часто вживаних'буржуазною історіографією для приниження 
вирішальної ролі СРСР у розгромі фашизму, є твердження, подібне до того, яке ви
словив американський професор Г. Петчер: «Радянський Союз не зміг би своїми си
лами домогтись перелому в війні». За словами багатьох реакційних істориків, тільки 
союз із США та Великобританією забезпечив Радянському Союзові перемогу. «Якби 
Сполучені Штати та Великобританія з її імперією та країнами співдружності дотриму
вали суворого нейтралітету в російсько-німецькій війні, —  твердить англійський істо
рик А. Сатон,—  то збройні сили Німеччини .і країн осі за таких сприятливих для них 
умов розгромили б Радянський Союз».

Ніхто не заперечує, що коаліція СРСР, США й Англії в війні являла собою один 
з важливих факторів перемоги, але це аж ніяк не применшує вирішальної ролі Країни 
Рад у розгромі фашизму. Досить сказати, що проти Радянського Союзу протягом 
війни було зосереджено головну масу збройних сил Німеччини —  основу могутності 
всього фашистського блоку, й на радянсько-німецькому ж таки фронті вермахт зазнав 
найбільших втрат. Розподіл збройних сил Німеччини між різними фронтами об'єктивно 
характеризується таким показником, як «дивізія —  місяць», звідки видно, скільки ди
візій і протягом скількох місяців діяло на різних фронтах упродовж усієї другої сві
тової війни. Ось така таблиця:

1940 1941 1942 1943 1944 1945
В с ь о г о

КІЛЬКІСТЬ 1 %

Проти СРСР 1000 2100 2300 2100 600 8100 84
Проти західних

союзників 200 50 50 100 750 350 1500 16

Отже, за весь період другої світової війни 84 відсотки німецько-фашистських сил 
діяло проти Радянського Союзу, а на всіх інших фронтах —  16 відсотків. Особливо 
мало (близько 5%) цих сил відвертали західні союзники в 1941— 1943 роках —  у най
важчий і вирішальний період. А саме в ці роки зусиллями практично тільки Радян
ського Союзу здійснено докорінний перелом у ході другої світової війни.

Про вирішальну роль нашої країни в перемозі над фашизмом свідчить і розподіл 
втрат гітлерівської Німеччини. Із загального числа вбитих від вересня 1939 по травень 
1945 року 84 відсотки припадає на радянсько-німецький фронт, у той час як на захід
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но-свропейський (Франція, Голландія, Бельгія) —  7, на середземноморський (Північна 
Африка, Сіцілія, Італія) —  4, балканський (Греція, Албанія, Югославія) —  1, а на реш
ту (Норвегія, Німеччина, Чехословаччина) —  4 відсотки. Недаремно Черчілль зазначав 
лід час війни, що «Росія завдала німецькій воєнній машині смертельного удару. Цьо
го не зробила б жодна в світі сила».

Однак тепер буржуазна пропаганда замовчує внесок Радянського Союзу й попу
ляризує лише заслуги союзників по коаліції. З нагоди 40-річчя від початку другої сві
тової війни американський журнал «Тайм» надрукував статтю Ф. Тріппета, який пере
лічує, на його думку, найвирішальніші пункти війни: Нормандію, Арденський виступ, 
Анціо, Гуадалканал, Хіросіму. Всі вони пов'язані виключно з діями американських 
військ, хоча зазначені битви насправді не мали вирішального впливу на наслідки дру
гої світової війни.

Битва за острів Гуадалканал у Тихому океані 1942 року й висадка морського де
санту в Анціо під Римом у січні 1944-го мали локальне значення. Що ж до Хіросіми, 
на мирних мешканців якої за наказом уряду США 6 серпня 1945 року було скинуто 
атомну бомбу, то її слід віднести до низки таких злочинів американського імперіаліз
му, як кривава розправа над цивільним населенням південнов'єтнамської общини 
Сонгмі, знищення кампучійського міста Снула та сотень інших міст, зруйнованих і спа
лених в Індокитаї заокеанськими агресорами.

Применшуванню вирішального значення наших перемог слугує також розроблена 
реакційними істориками теорія «випадковостей», покликана пояснити причини поразок 
гітлерівського вермахту. До таких причин, як правило, відносять, по-перше —  неспри
ятливі для німецько-фашистських військ погодно-кліматичні умови на території СРСР, 
по-друге, великі обшири нашої країни; по-третє, прорахунки Гітлера як політичного й 
воєнного керівника.

«Як уже не раз відзначалося, —  пише американський історик Е. Маккарті, —  на 
боці Радянського Союзу були генерал Зима й генерал Багно». Він вважає, нібито 
взимку 1941/1942 року «морози завдали німцям більших втрат, ніж бойові дії». Про 
«великі обшири Росії» як дуже важливий фактор, що став на перешкоді гітлерівцям, 
пише й американський фахівець з історії війни Е. Дюпуї. Помилками Гітлера виправдо
вують поразки вермахту англійські історики Д. Даунінг та Дж. Страусон, а також за
хіднонімецький автор В. Пауль та інші.

Радянські вчені грунтовно спростували оту теорію «випадковостей», довели її ціл
ковиту неспроможність, розкривши справжні джерела перемоги Радянського Союзу 
у Великій Вітчизняній війні. Але фальсифікатори історії й далі дотримуються теорії 
«випадковостей», оскільки вона має для імперіалізму велику політичну вагу. Ця теорія 
живить реваншизм, на ній зводяться плани агресії проти країн соціалістичної спів
дружності. Коли поразку вермахту викликали випадкові фактори, міркують керівники 
НАТО та інші діячі сучасного імперіалізму, то Радянський Союз і країни соціалістич
ного табору можна перемогти, лише треба врахувати оті фактори й на майбутнє не 
припускатися подібних помилок.

Величезні зусилля спрямовує буржуазна пропаганда на те, щоб спаплюжити ви
конання Радянським Союзом інтернаціонального обов'язку перед іншими народами в 
роки другої світової війни, спотворити визвольну місію Збройних Сил СРСР. Багато 
буржуазних істориків і публіцистів подає в хибному світлі зовнішню політику нашої 
країни на заключному етапі війни, чорнить моральне лице радянського воїна-визволи- 
теля, намагаючись у такий спосіб знехтувати прогресивну сутність соціалістичного сус
пільного устрою. Радянські війська, які вступили на територію визволених ними кра
їн, реакційні автори зображують як силу, з чиєю допомогою СРСР нібито втручався
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у внутрішні справи інших країн, накидаючи їм чужий для них соціальний устрій і своє 
«панування».

Прикладів подібного трактування визвольної місії Радянського Союзу можна на
вести багато. Американський історик Л. Роуз заявляє, ніби напередодні 1945 року Чер
вона Армія нависла над Європою «зловісною тінню». На думку японського 
професора Аругі Тадаші, наприкінці війни Радянський Союз «намагався встановити 
своє панування в Східній Європі». Англійські історики Дж. Страусон і А. Сатон, аме
риканський публіцист Дж. Тоуленд та ряд інших західних авторів у своїх останніх 
публікаціях зводять наклепи на радянських воїнів, намагаючись у такий негідний спосіб 
дегероїзувати радянського воїна-визволителя.

У працях американських істориків Е. Зімке та К. Хоува, західнонімецьких дослід
ників Г. Рауха, В. Ріппера та деяких інших реакційних публіцистів висунуто глибоко 
хибну тезу про те, нібито Збройні Сили СРСР вступили на територію Польщі, Чехосло- 
ваччини, Болгарії, Югославії, Норвегії та інших країн «не як визволителі».

Такі твердження є грубим наклепом на зовнішню політику Радянського Союзу та 
дії його Збройних Сил. Ще на самому початку Великої Вітчизняної війни наш уряд 
підкреслив, що метою боротьби СРСР проти фашистських поневолювачів є не тільки 
ліквідація небезпеки, що нависла над нашою країною, але й допомога всім народам 
Європи, які стогнуть у ярмі німецького фашизму. Комуністична партія й Радянський 
уряд виходили при цьому з положення В. І. Леніна про інтернаціональні обов'язки 
соціалістичної держави й визвольну місію її Збройних Сил. Будь-які загарбницькі цілі 
не притаманні самому єству політики СРСР, природі його Армії.

Визволення народів зарубіжних країн з-під фашистського ярма було для радян
ських воїнів їхнім інтернаціональним обов'язком, до виконання якого вони були підго
товлені всім устроєм нашого життя, тим вихованням, яке отримали.

Посилаючи свої війська на визволення уярмлених фашизмом народів, Радянський 
уряд керувавсь існуючими тоді договорами й угодами і діяв, отже, за нормами між
народного права. На територію Польщі, скажімо. Радянська Армія вступила після уго
ди навесні 1944 року з Крайовою Радою Народовою. Аналогічний договір між СРСР 
та Чехословаччиною був укладений ще в грудні 1943 року, а з Норвегією —  в травні 
1944-го. Перенесення воєнних дій Радянської Армії на територію Югославії було 
узгоджено з Верховним головнокомандуванням Народно-визвольної армії Югославії. 
Всі ці факти цілком спростовують вигадки Г. Рауха та інших фальсифікаторів історії. 
Збройні Сили СРСР вступали на землю тих чи тих країн з визвольною метою не всу
переч, а з волі їхніх народів та урядів.

Перед вступом радянських військ на територію іншої країни уряд СРСР, як пра
вило, роз'яснював свою політику в спеціальних заявах. Так, у заяві від 26 липня 
1944 року в зв'язку із вступом у межі Польщі підкреслювалося, що СРСР не ставить 
за мету приєднати будь-які польські землі або змінити в Польщі суспільний устрій і 
що воєнних дій на землях Польщі вимагає виключно воєнна необхідність і прагнення 
надати дружньому польському народові допомогу в визволенні від німецької окупації. 
Радянські війська неухильно дотримували цієї заяви.

Наша армія не втручалась у внутрішні справи визволених країн, з повагою стави
лася до національних звичаїв і традицій. Ризикуючи життям, радянські воїни рятували 
мирних жителів, матеріальні цінності й скарби національної та світової культури, нада
вали допомогу старим людям, жінкам та дітям на визволеній території. На противагу 
американським та англійським військам, яких реакційні сили використовували для 
придушення національно-визвольного руху народів Греції та деяких інших країн, ра
дянські воїни як інтернаціоналісти, натхнені найсправедливішими цілями боротьби, 
несли поневоленим народам свободу й незалежність.

Виконуючи свій інтернаціональний обов'язок, багато радянських воїнів загинуло 
смертю хоробрих на землях братніх народів. Тільки в битвах на території Польщі скла
ло голови 600 тисяч наших бійців, на території Чехословаччини —  близько 140 тисяч.
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Всього на полях битв за рубежем загинуло понад мільйон радянських солдатів І офі
церів, а загальні втрати наших військ разом з пораненими й тими, хто пропав безвіс
ти, становили в перебігу визвольної місії понад три мільйони чоловік. Крім цього. Ра
дянська Армія зазнала й великих матеріальних втрат.

Все прогресивне людство високо цінує визвольну місію Радянського Союзу в 
другій світовій війні. Жодним фальсифікаторам не вдасться похитнути цю оцінку. 
«Визвольна місія Радянської Армії стала тріумфом інтернаціоналізму, —  відзначав 
Генеральний секретар ЦК Компартії Чехословаччини Густав Гусак, —  і цей історичний 
акт навіки ввійде до літопису не тільки нашого народу».

До антирадянського хору фальсифікаторів історії Великої Вітчизняної війни остан
нім часом підключили свій голос і маоїсти. В газетних та журнальних статтях, у чис
ленних інтерв'ю й заявах пекінські керівники й пропагандисти заперечують вирішаль
ний внесок Радянського Союзу в розгром фашистської Німеччини й мілітаристської 
Японії, замовчують видатну роль СРСР у забезпеченні успіхів революційного руху 
китайського народу. Вони завдаються метою «довести», нібито лід час другої світової 
війни саме Китай «опинився на найпередовішій лінії головного фронту антифашист
ської боротьби на захист світової демократії й цивілізації», таким чином відігравши 
виключну роль у другій світовій війні, в перемозі над спільним ворогом.

Ми віддаємо належне боротьбі китайського народу з японськими загарбниками. 
Але слід пам'ятати, що протягом усієї війни китайське військо не провело жод
ної стратегічної операції. Збройна боротьба тут носила переважно локальний харак
тер і не мала помітного впливу на хід другої світової війни.

Фальсифікація знадобилась маоїстам для виправдання гегемоністської політики 
Пекіна в наші часи. Шляхом «перенесення» центру збройної боротьби з радянсько-ні
мецького фронту на китайський пекінські керівники намагаються приписати Китаєві 
заслуги, яких він не мав, і в такий спосіб піднести його авторитет, надати наклепниць
кій аитирадянській пропаганді привабливішого вигляду.

Але всі ці спроби приречені на провал, бо суперечать історичній правді. «Від 
правди, як од сонця, долонею не затулишся». Пекінським та іншим фальсифікаторам 
історії належало б не забувати цю давню народну приказку.

На зламі 70— 80-х років міжнародні реакційні сили помітно активізувалися. Нехту
ючи уроками історії, вони взяли курс на гонку озброєння, що посилює загрозу но
вої світової війни. Найактивніше виявляють себе імперіалістичні кола США. Останнім 
часом Вашінгтон ухвалив нові довгострокові програми озброєнь, створює далеко за 
межами Сполучених Штатів нові військові бази, формує так званий «корпус швидкого 
реагування», призначений для військового втручання в справи суверенних держав. 
У грудні минулого року США накинули блокові НАТР рішення про розгортання в За
хідній Європі нових ядерних ракет середньої дальності, здатних вражати об'єкти на 
території СРСР. Американський імперіалізм іде на зміцнення військово-політичного 
альянсу з Пекіном, намагаючись використати його антирадянщину для шантажу й тис
ку на СРСР.

Радянський Союз разом з іншими країнами соціалістичної співдружності послідов
но бореться за зміцнення миру, дружби й взаємовигідного співробітництва між наро
дами, за роззброєння, проти бійни. Це принциповий, свідомо визначений і постійний 
курс, який витікає з самої природи соціалізму. Але активізація реакційних сил, нагні
тання ними міжнародної напруженості зобов'язують радянський народ бути пильним 
до підступів агресорів, своєчасно давати їм відсіч.

Анатолій ЯКУШЕВСЬКИЙ,
старший науковий співробітник Інституту 

воєнної історії Міністерства оборони СРСР.
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ВІДНОВЛЕННЯ ШЕДЕВРІВ

В Луврі щороку поновлюють понад дві тисячі картин. До кожної з них до
дається досьє, куди заносять результати лабораторних аналізів: ультрафіолетове 
опромінення дозволяє виявити зміни поверхні полотна, рентгеноскопія вказує 
на стан тканини, ретельно досліджується хімічний склад фарб тощо. А лабора
торія вивчення історичних пам’яток у Шан-сюр-Марні досліджує якість живопи
су на склі і вплив повітря на скульптуру.

Сьогодні у французькій школі реставрації знання ремесла поєднується з 
новітньою науковою методологією. Бо реставратор мусить точно визначити дату 
виникнення, проникнутися авторським задумом й атмосферою твору, який він «лі
кує». Йому треба знати не лише хімічний склад фарбників та фізичний стан твору, 
але й передбачати взаємодію традиційних і сучасних матеріалів. Кожна карти
на вимагає індивідуального підходу; може, тому серед реставраторів немає якоїсь 
єдиної теорії. Проте основний принцип їхньої праці — дбайливість. Адже ре
ставрація — це не лише наука, а й спроба запобігати непоправному.

Невідомий учень Рафаеля. Ма 
донна. До І після реставрації.
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ФРАНСУАЗА САГАН 
ПРО КІНОБІЗНЕС

Ф рансуаза  Саган, яка тор ік  входила до 
складу ж ю р і Каннського м іж народного  к і
нофестивалю, в інтерв 'ю  репортеров і па
ризько ї газети «Матен» підняла завісу над 
м ехан ізм ом  розпод ілу  фестивальних при
зів. «У Каннах, —  сказала вона, —  нагоро
ди присудж ую ться залежно в ід  інтересів 
к іноб ізнесу» .

Письменниця засудила повед інку голови 
к інофестивалю  Робера Ф ор -Л ебре , який 
чинив тиск на членів ж ю р і. Ф рансуаза  С а 
ган, проте, не схильна надто суворо  звину
вачувати цих людей, які слухняно викону
ють волю  заправил фестивалю. «їхня ро 
бота, кар 'єра і благополуччя, —  сказала 
вона, —  настільки залежать в ід  к іноринку, 
щ о інстинкт сам озбереж ення бере  гору 
над принципами».

ПЕРШИЙ ТЕЛЕФІЛЬМ 
АНТОНІОНІ

Змушений через фінансові труднощі при
пинити зйомки свого чергового фільму «Ті
кай або помирай», Мікеланджело Антоніоні 
розпочав роботу над двогодинною мело

драмою <гЗагадка Обервальду» за п'єсою 
Жана Кокто <гДвоглавий орел» (1946).

На головну роль Антоніоні запросив 
Моніку Вітті, актрису, що грала в його 
найуславленіших стрічках. Після кінофіль
му <гЧервона пустеля» їхні творчі шляхи 
розійшлися. Відтоді актриса розширила 
амплуа —  виступила і в кількох комедій
них ролях.

Чим же ця телевізійна мелодрама прива
била Антоніоні, вибагливого, високоінтелек- 
туального митця? На прес-конференції ре
жисер заявив, що надалі пов'язує своє май
бутнє саме з «малим екраном», а тому хоче 
оволодіти стилістикою телефільму.

НАГОРОДА
КАТАЛОНСЬКОМУ
ПИСЬМЕННИКОВІ

Мануель де Педросо став лауреатом По
чесної премії каталонської літератури, яку 
присуджують не тільки за творчі досягнен
ня, а й за громадянську позицію автора.

Свого часу Мануель де Педросо зазна
вав переслідувань з боку франкістської ох
ранки, його твори не раз конфісковувалися 
й заборонялися. Та суворі випробування не 
зламали мужнього митця. Тепер, коли з 
франкізмом покінчено, читачі мають змогу 
ознайомитися з багатим творчим доробком 
письменника, з його прозою, поезією, дра
матургією, публіцистикою. Тут і роман де 
Педросо «Попіл Мартіна», і такі його 
прозові твори, як «Легко пролити кров», 
«Опис на світанку», п’єси — «Чоловіки ви 
чи ні!», «Наша щоденна смерть», збірки вір
шів — «З-за грат», «Транзитна віза» та 
інші.

Одержану премію Мануель де Педросо 
передав на потреби Спілки каталонських 
письменників.

ДЖАННІ РОДАРІ 
ПРО ДИТЯЧУ 
ЛІТЕРАТУРУ

Улюблений письменник малечі Джан- 
ні Родарі дав інтерв’ю для болгарської 
газети «Літературен фронт», яке ми по
даємо з деякими скороченнями.

— Як ви стали письменником? — за
питав кореспондент у Джанні Родарі.
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— Випадково, — відповів той. — Пра
цював у газеті «Уніта», і якось для що
тижневого додатку не вистачило дитячих 
віршів. І тоді друзі запропонували мені 
«спробувати». Я спробував, і спроба, 
здається, вдалась.

Я вже видав перші дві книжки для ді
тей, коли мені трапилася нагода відвіда
ти Москву з делегацією діячів культури. 
Дав російському перекладачеві обидві 
книжки. Він їх прочитав і сказав: «З ва
шою творчістю обов’язково повинен оз
найомитися Маршак. Він будь-що пови
нен прочитати ці книжки».

Маршак мене прийняв. Сказав, що мої 
книжки йому сподобалися. Я з ним про
вів довгі години в цікавій бесіді. Говори
ли про Шекспіра, Маяковського. про му
зику, книжки, картини. Незабутня зуст
річ. Він сам і переклав мої вірші росій
ською мовою.

— Якою, на вашу думку, має бути ди
тяча література?

— Розумієте, дитина прагне дізнатися 
про довколишнє життя, збагнути, що від
бувається у цьому світі, як він зміню
ється. Дитина хоче пізнати теперішній, а 
не минулий світ. їй треба зрозуміти, що 
відбувається навколо неї, чому люди є 
добрі й лихі, ща-сливі й нещасливі. Вона 
переломлює довколишній світ у власній 
фантазії й прагне книжок з ухилом у

фантастику. Врешті-решт фантастика — 
це сучасна казка. Ті ж ситуації, герої, як 
і в давніх казках, перемагають зло. Сьо
годнішня дитина, як ніколи, контактує з 
наукою і технікою й по-своєму їх транс
формує. Дати напрямок цьому — зав
дання сучасної дитячої літератури.

ЮВІЛЕЙ ХУДОЖНИЦІ
Громадськість НДР відзначила 65-річчя 

художниці Зузанни Кандт-Горн, з іменем 
якої пов’язані досягнення сучасного живо
пису демократичної Німеччини. Творчості 
Кандт-Горн властиві глибокий погляд на 
життя, вірність гуманістичним ідеалам. Ху
дожниця милується красою рідного краю і 
намагається передати своє замилування 
глядачам. Творчість Кандт-Горн свого часу 
зазнала впливу Фернана Леже, у її творах 
відчувається й захоплення мексіканською 
фрескою («Люди заживуть, як брати», 1974 
—75 рр., «Загроза», 1978 р.). Творчо засво
ївши ці впливи, вона знайшла свій шлях у 
мистецтві, створила власну образну систе
му. І це яскраво засвідчила персональна 
виставка її творів.

3. Кандт-Горн. Закохані на осонні.
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—  Це дуже мило з його боку по- «ПарІ-матч*, Франція,
казувати малюночками, де і що він 
заховав!
«Швайцер ІллюстрІрте», Швейцарія.
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«Нью-йоркер», США.
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