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О ти, осяйний саде, заквітчаний фіалками, уславлені співом Афіни, 
підпора Еллади, повне духів місто,

що стоїть на півдні і дивиться в море із зграєю білих вітрил, 
як луг, укритий крильми метеликів,

горби фіолетові, що пахнуть щебрушкою і конюшиною, 
на яких височать рожеві і жовті храми.

О ти срібнолика столице, що заглядаєш очницями зруйнованих
святинь

у безодні міфа, де лише божества безсмертні живуть...
О місто, обперезане гіацинтами, повне духів місто. 

Де ж ті духи? Чи блукають твоїми вулицями Перікл й Алківіад,
і Федр, і Лахес?

А котрий із твоїх синів запалить сьогодні вогонь олімпійський, 
о ти, осяйне, фіалками уквітчане, місто?

Нахиляюся над безоднею і наслухаю відлуння від Олімпу і від
Олімпії.
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Чи не чути тупотіння того, хто несе факел, запалений від полум’я
Феба,

того, хто, мов кущ вогненний, виріс на подвір’ї закуреної вітрами
святині,

чи не видно, як передаваний з рук у руки факел 
несе вогонь освячений через луки і поля,

через плодоносні поля над Дравою й Савою, через жовті
кукурудзяні поля над Дунаєм, 

через Карпати, що здіймаються в небо, як північні вежі, 
або через цісарський Відень, заклятий у коло фортечне?

Чи не його безсмертна іскра на темноводному, широкому Дунаї? 
Чи летить з рук у руки факел королівської крові?
Руки, руки людські, 
чи ловите ви запалену скалку?
Руки, руки людські,.
чи несете ви олімпійський факел?
Руки юнаків, призвичаєні до натягування лука, 

до підіймання барвистих прапорів на стрункі щогли, 
руки юнаків, що стискають руки братів і друзів, 
руки мужчин, що тримають жезли, булави, 
руки мужчин, що тільки-но від плуга, 
руки малі і дужі, тверді і спрацьовані, руки м’які 

і подібні до рук Аполлона з Дельф,
і подібні до рук Марса з вілли Людовісі, 
і подібні до рук мого брата шахтаря, . 
навіщо ховаєтесь у тінь, засоромлені, прикриваєтесь 

вбранням, листям, папером, вечором, ніччю, північчю, безоднею, 
де ви ховаєтесь, руки братерські, які зашкарублі рукавички

ховають ваші пальці?
Чому слабне рукостискання?
Чому не берете факели олімпійські?
Чому ви позадкували в глибину потойбічної ночі?
Я знаю:
це кров застигла на ваших пальцях, як шкарубка рукавичка, 
це кров, що волає у небо про помсту і димить, як вогнище, 
це кров почорніла ваших братів 
і сестер, і матерів, і батьків, і дідів, 
це кров братовбивства.
Запах крові здіймається над землею, як велетенська хмара

Каїнового вогниська.

Дим крематоріїв стелеться по землі, як жертовний дим,
неприємний богам,

і душить вас, і тисне, і руки ваші відштовхує в ніч нескінченності.
О сузір’я над фіолетовим морем, на які дивиться зруйнованими

очницями мармур ваших святинь!
О солодкі й спокійні зорі, що бачили Аріадну, яка плакала

на узбережжі Наксосу,
ви, що бачили Діоніса, як він на тихій колісниці 

з легеньким торохтінням під’їхав до покинутої, 
ви, що бачили викрадення Європи,
ви, що споконвіку однаково сяєте на божественному небосхилі, 
триваліші від Зевса, від Ареса і від Афродітц,
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: злиті з вечоровою млою над містом, заквітчаним фіалками,
погляньте на землю.
Дивіться, дивіться на нас і не відвертайте своїх очей 

від моря крові й димів, які ще вкривають плащем жаху обличчя
нашої землі

Дивіться, ген крокують із знаменами ті, які присягали 
на вірність, чесність і лицарство.

Чи не присягали так само на найвищі знаки, хрести, орли 
І знамена ті, кому ти вірила, Елладо?

Чи не присягали так само, кладучи голу руку на щит 
f на дубові гілки, ті, які на мою батьківщину посунули,

як ліс бірманський?
Чи не присягали ті, які мордували дітей, кидаючи їх 

у вогненні печі, хлопчаків, стріляючи в них, упритул, 
чоловіків, заліпивши їм губи вапном і папером?

Чи із світу, що зазнав стільки жахів,
може народитися світ новий, чистий, святий, вкритий морською

піною,
омитий хвилями, як Афродіта, що виринула з найтемніших глибин?

Ось лунають сурми, і гримлять оркестри, і тріпочуть на вітрі
гігантські стяги

Ось небо ясним наметом вкриває вас, 
юнаки і дівчата, що здіймаєте вгору долоні,

не для того, аби привітати дух темряви,
а для присяги
на все, що святе вам, щоб берегти в собі людину і все,

що гідне людини
Поривайтеся, поривайтеся, хай народиться новий світ.
Бурі покинуть моря й континенти, блискавиці покинуть дубові ліси

і здіймуться лісами щогли
«О сяйнокрила морська мандрівнице, вихованко високої Іди», 

подіє світу, пливи під нової віри знаком священним.
Здіймайтеся високо, як тріумфальні провісники щастя — знамена!

Знамена!

ПАЛЕСТРА: СЦЕНИ БОРОТЬБИ (див. сторінку 4) ! ГРИ В ХОКЕЙ (бл. 510 р до ч е.). 
Мармур, рельєф. Афіни Національний музей
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РЕНЕ СІНТЕНІС (1888-1965), Бігун Нур- 
мі. Бронза. Лейпціг. Музей образотвор

чих мистецтв.

ОДА
НА МАРАФОНСЬКИЙ БІГ

Строфа перша
Радуйтеся/
Ми перемогли/

Ви, що зібралися на чудових стадіонах Європи, 
ви, найкрасивіші, що відчуваєте красу своїх м’язів 
і красу своїх країн.

Ви, зрощені ревом Ніагари і океанським прибоєм, 
вигодувані винами і хлібами золотистої Франції, 
вбрані в убори із вовни квітучих островів Еріна, 

виплекані, вигойдані гулом морів і моторів, 
сп’янені шляхами хвиль і небес,

ви, що вслухаєтеся в німотність Альп і гуркіт льодовикових
водопадів,

ви, що затримуєтеся під склепінням зруйнованих акведуків, 
ви, що слухаєте гітари і мандоліни, які бринять 

на алеях пірамідальних тополь,
ви, з аргентінських саван і бразільських джунглів, 
ви, що біжите шляхом грецького вояка, який упав з криком: 

Радуйтеся! Ми перемогли!
Не забудьте, перегинаючи фінішну лінію, прокричати ті. самі слова. 
І на ваш крик відгукнеться увесь світ!
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Коли я бачу вас, сьогоднішніх бігунів, що тільки готуються
до майбутніх стартів

і ще заховані у своїй мушлі, безіменні майбутні
переможці біля Марафона, 

коли ви ще, як метелики, сповиті шовковим коконом,
думаєте лише про себе,

вже тоді я думаю про вас і бачу в променях слави 
ваші усміхнені обличчя.

Перш а антистрофа
Та коли я бачу ваші юнацькі обличчя, 

які в майбутньому виринають,
бачу і тих, що до фінішу не добігли.
Вони летіли, мов на крилах, 
але на зустріч зі смертю.
Смерть була жорстока й печальна, сиротлива, ганебна і

безутішна,
вони падали долілиць і горілиць, і в їх застиглих очах 

відбивалося небо,
і скарлюченими пальцями вони чіплялися за жовтий пісок, 

яким посипані ваші бігові доріжки...
і ніхто не пам’ятає, що бігові доріжки кращих стадіонів Європи 

вкриті піском, перемішаним з кров’ю,
і ніхто не бажає знати, що в цьому піску дрімають 

уламки мечів і багнетів, рештки настріляних гільз, 
із яких можуть відродитися нові мечі і багнети, 

кулеметні стрічки, йачинені смертю і руйнівною силою.
Вони закопані глибоко — під піском ваших стадіонів, 
щоб ви не поранили ноги під час бігу.

Строфа друга
Бачу. Бачу вас. Ви летите, як зграя голубів, 

випущена з голубника, біжите поривно, підіймаючи легко ноги, 
зодягнені в білі й легкі вбрання,
і ноги ваші прудкі, як ноги бога, який переносив душі в Гадес, 
щоб ви не поранили їх об дорожні терни.
Довгий шлях від Марафона до Афін.
Вздовж дороги пахтять розма.рин, чебрець і ромашки, 

і тріскочуть цикади
у могильному склепі Атрідів.
Вінки з лаврів і вінки з троянд плетуть жінки в гінекеї, 

для вас ці вінки, вінки радості,
і пелюстки квітів осипаються на дорогу, далеку дорогу 

з Марафона до Афін.
І струмки, що їх вартують німфи й платани,
біжать по дорозі, а на перехрестях шляхів — крейдяні цистерни, 

з яких вода могла б омити ваші рани.
Але вас не буде поранено.
Нічого, що на вашій довгій дорозі з Марафона до Афін 

падають у цю мить ваші брати поранені, 
вас не буде поранено.
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Репортери зафіксують ваш біг, 
плівка увічнить ваш голубиний політ
і ваші прудкі ноги, які не роздушать сюркотливих польових

коників,
не розтопчуть духмяного чебрецю, 
не спіткнуться об гостре каміння, 
не зачервоняться кров’ю 
на довгій дорозі з Марафона до Афін.

Д руга  антистрофа

Послухай мене, сину Зевса, що визволяє з кайданів, 
я розповім тобі про тих, кого Зевс не визволив із кайданів, 
а визволив Танатос, убраний в темні шати, 

з перевернутим факелом у руці.
Послухай мене, сину справедливого Зевса, 
я розповім тобі, як мовчазно бігли ті, 

кого я зберігаю в пам’яті завжди.
Послухай мене, сину Зевса, що увінчує лаврами, 

я розповім тобі про лаври, що не в’януть ніколи.
Можливо, твій вінок, викинутий у вогнище, спалахне, 

як шати прадавньої танцівниці, 
можливо, твоя пов’язка,
0 переможцю марафонського бігу, 
прикрасить капелюх старого пастуха або гніздо,

звите говіркою синицею, 
але їх лавр,
їх закривавлена пов’язка 
вічно житимуть у моєму серці
1 в серці народу.

Строфа третя

А ви, тіні, до яких я звертаюся,
немовби мене вже переніс через Ахерон крилатий посланець богів,

легконогий, як марафонські бігуни!
Ідіть до мене,
я закликаю вас, молодо виливаючи в чашу
і змішуючи його з кров’ю жертовного козеняти, як це робили всі,

хто відвідував підземне царство:
Одіссей, який побував на краю світу, там, де всі барви однакові, 
і Орфей, який забув, що там вже немає кохання і немає споминів, 
і Вергілій, який шукав велич, а знайшов лише вбоге стійло, 
і останній зі смертних, який брів по кісточки в гноївці,

в болоті крові й гріхів
і чий лавровий вінок
Беатріче поклала до підніжжя сонячних сфер Всесвіту.
Благаю вас, прийдіть до поета!
Ніч і морок закутали землю, 
і серце поета, яке не забуде нічого, 
згадує...
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Третя антистрофа

Ось біжиш ти, Каролю, стрункий, мов юний бог, 
у білому вбранні, в якому ти поливав квіти на високій горі,

над нашою річкою,
і пальцем показуєш рану на засмаглих грудях, 
заподіяну тобі катами в темному підземеллі 
душної літньої днини, наповненої співом птахів.

Ось біжиш, як тінь, серед лапатого снігу
ти, Станіславе, чию кров майже до краплі висмоктали шприци

недолюдків,
але її вистачило для того,
щоб забарвити в червоний колір товщу снігу,
що нападав у той день, коли тебе вбили...

Ось наближаєшся красивий, як Арес, стрункий, як тополя,
ти, Юліуше,

котрий передав мені вірші, дружину й дочку,
щоб я турбувався про них
доти, поки ти не встанеш з могили,
не вийдеш з костьолу,
де куля влучила тобі в чоло.

Ось і ти, Кжиштофе, і наша прогулянка
ранньої весни по нашому темному лісі,
і прозорий став, що задивився у небо,
і прозоре небо, що відбилося в ставку,
і наші вірші, які ми один одному читали пошепки,
як беззахисні метелики, що одійшли від зимової сплячки,
линуть у небо, до чистих хмар,
аби зблиснути на мить і щезнути...
І твоя душа, дорогий Александре,
що давно передчувала страшну смерть за мурами гетто, 
також посміхається —
прощає мені і всім іншим, що покинули тебе за страшними

мурами.

І ще, ще
біжать юрми померлих, до яких я звертаюся, 
на ногах у них голубині крила, 
і рани в грудях, 
і на шиї,
І в голові,
і, спливаючи кров’ю, приповзають спраглі до чашки з молоком,

і прагнуть стати плоттю, 
і жити, 
і мстити,
і кохати, і ненавидіти, 

і їх набагато більше од вас, о бігуни!
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Епод

Коли ви, що біжите
(довгий шлях з Марафона в Афіни),
коли ви, що біжите,
зустрінете по дорозі всі ці постаті, що летять над вами,

як зграя голубів,
і змішуються з вами, як ангельське воїнство, 
так, що не розрізниш живого від мертвого, 
коли ви
відчуєте дотики їх ласкавих рук,
коли у вашому серці заговорить їх серце,
а в голові — їхній голос,
не забудьте крикнути біля фінішу, як афінський воїн:
— Радуйтеся, браття! Ми перемогли!

З польської переклав 
Петро МАРУСИК

ФРАНС МАЗЕРЕЛЬ (1889-1972). 
Канікули. Дереворит.
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АНТОН ІНГОЛИЧ

ДО ВЕРШИНИ
Антон Інголич (нар. 

1907 р.) — словенський
письменник (СФРЮ),
член-кореспондент Сло
венської Академії наук і 
мистецтв. Автоо п’ят
десяти прозових книжок. 
Друкуватися почав
1932 р. До найпомітніших 
творів належать романи 
й повісті «Цибулярі» 
(1936), «На сплавах» 
(1940), «Небо над батьків
щиною» (I960), «Моло
дість на сходах» (1962), 

І «Гімназистка» (1967),

«Шумлять рідні ліси» 
(1969), «Прадіди» (1975), 
«Горіли багаття» (1978). 
Тричі був у Радянському 
Союзі, наслідком _ цих 
подорожей є книжки 
«Сибірські зустрічі» (1966) 
та «Діаманти, риба і 
самовар» (1974). Ук
раїнською і російською 
мовами видано кілька 
книжок. Роман «Розрив», 
уривок з якого ми вмі
щуємо, опублікований 
1971 р.

Гомінкою юрбою вони висипали з ресторану.
— Ми тільки заглянемо до дядька Мартіна і наздоженемо вас,— 

гукнув шлюбним свідкам Грегор, відчиняючи перед своєю обраницею 
дверцята автомашини.

— Тільки не примушуйте нас довго чекати!
Світло-сіра «Застава-850» спритно шмигнула в колону автомашин 

найрізноманітніших вітчизняних і зарубіжних марок, що нескінченною 
стрічкою мчали розпеченим шосе. Блакитний «Амі-8» з молодими про
гавив був зручний1 момент, але незабаром і він включився в ті шалені 
перегони. Грегор пильно стежив за дорогою, а бистрий погляд Бреди, 
перебігши луки, що стелилися праворуч, сягнув сизаво-синьої плями лі
сів на узгір’ї і, нарешті, самого Гольяка. В полуденному мареві розпли
валися звичайно чіткі лінії його схилів, уступів, прискалків, полиць та
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западин, майже не видно було мережива тріщин і розколин схожої на 
велетенське серце кам’яної брили, яка тулилася до широчезної сивої 
скелі. Та хіба це могло захитати самовпевнену гідність цієї величної 
гори* що майже на дві з половиною тисячі метрів здіймалася в без
хмарне небо своєю пірамідальною вершиною. Зненацька Бреда майже 
фізично відчула, як різниться ота невимовна краса крутосхилу, прозо
рість цілющого гірського повітря, насиченого пахощами трав, від того, 
що було тут: спеки, важкого духу гарячого асфальту, бензину й люд
ського поту. Тут людину вражав безглуздий людський галас, бездушний 
гуркіт моторів і метушня; там, на схилах Гольяка, панували безмежна 
тиша і спокій, велична непорушність і незворушність...

— Грегоре, знаєш, коли я дивлюсь на Гольяк, що так неподільно 
панує над усією околицею, мені починає здаватися, ніби він свідомий 
своєї винятковості, а водночас і своєї самотності. Ну, тільки чесно: чи 
доводилося тобі бачити ще десь таку гору?!

— Як тобі сказати... — Грегор опустив руку на важіль і одразу ж 
відчув, як на неї лягла Бредина долоня, а ще за мить почув її голос 
з нотками благання:

— Грегоре, хочу на Гольяк... Зараз... Давай покинемо все і піде
мо. Звичайно,— по Італійській стіні, найлегшим маршрутом...

— ...який однаково набагато складніший, ніж по Словенській сті
ні на північному схилі Триглава. Італійська стіна — вважай чиста «чет
вірка» за класифікацією складності, а камін і карниз над нею — 
навіть «п’ятірка»...

— Не забувай, що на моєму рахунку Югова печера — це теж п’я
та категорія складності.

— Але ж там того лазіння хіба що на довжину однієї мотузки, а 
північно-західна стіна Гольяка — заввишки дев’яносто метрів, якщо 
міряти від підніжжя до вершини, це п’ять-сім годин тяжкої праці.

— Не віриш, що це мені по силі?
— Ти забула, Бредо, про нашу домовленість: спершу ми маємо 

відвідати дядька Мартіна і тітку Нежу, звідти заїдемо у Врата по 
свідків, а завтра вранці вчотирьох рушимо на штурм Словенської стіни 
Триглава. Ну й на Кредариці розпрощаємося, бо в Мілана і Власти 
свої справи, а у нас свої.

— Тобі ще не набрид цей гармидер? Спочатку мій дівич-вечір і 
твоє прощання з парубкуванням, потім сьогоднішня церемонія. Я вже 
не можу дочекатися, коли ми, нарешті, залишимося з тобою і з горами 
на самоті.

її  погляд знову зупинився на гордій і самотній вершині Гольяка. 
Г регор скоса зиркнув на Бреду.

«Мабуть, це в неї таки серйозно,— подумав він.— Бач, не може 
одвести очей від вершини. Ні, гріх було б загасити цей порив...» А вго
лос сказав:

— Нормальні люди в таку спеку не потикаються в гори. Для цьо
го і$нує ранок.

:— А хіба ми з тобою нормальні люди?! — відрізала Бреда, не 
приховуючи радості, певна, що наполовину вже виграла суперечку.— 
Якби ми з тобою були нормальні люди, то навряд чи квапилися б з 
одруженням. Могли б і почекати, доки я скінчу інститут і піду на робо
ту, а ти одержиш пристойну квартиру. А якби ми з тобою були ще ро- 

. зумніші, то навряд чи товариш геодезист звернув би увагу на студент
ику з мізерною стипендією, а двадцятилітнє дівчисько, що тільки-hq
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відчуло смак свободи, не стало б зав’язувати собі світ, беручи шлюб 
з чоловіком, якому за тридцять і який нічого не хоче знати, крім свого 
теодоліту та гір.

— Тобі не в фізкультурному інституті навчатися, а в юридичному, 
бо ти природжений адвокат. Ну, гаразд, умовила, почнемо нашу дво- 
тижневу весільну подорож сходженням на цю гору,— зовні спокійно 
погодився Грегор, хоча в душі в нього все співало від радощів.— Тіль
ки не сьогодні! Зараз ми їдемо до дядька Мартіна, а звідти у Врата..,

— А чого ми не бачили у тих Вратах? — не дала йому докінчити 
Бреда.— Якщо ми тільки носа покажемо в Альяжевому домі *, Власта 
й Мілан нас уже не відпустять. А там підсядуть товариші й знайомі, 
яких у тебе під Триїлавом не бракує. Зрештою, до півночі-лягти нам не 
пощастить, а це значить, що вранці ми й на туристську прогулянку на
вряд чи спроможемося, не те що на сходження.

— А що скажуть Мілан і Власта? Мабуть, образяться, якщо ми не 
заїдемо по них...

— Не хвилюйся, вони подумають, що ми затримались у твоїх ро
дичів.

— Та й парко сьогодні, надвечір погода може зіпсуватися,— Грегор 
все ще намагався пригасити Бредин запал, перевести розмову на щось 
інше.

— Там, угорі, повітря чисте й прозоре, — заперечила Бреда і, ви
стромивши руку з віконця, гукнула:— Ти тільки глянь, Грегоре, Гольяк 
нас кличе!

Грегор відірвав погляд від дороги. Гольяк справді немовби вабив 
до себе благородною зневагою до повсякденності, своєю мудрою мов
чазністю, спокоєм і гордою самотністю.

— То що, замість весільної подорожі влаштуємо весільне сход
ження?! — Грегор ніби ще вагався, проте насправді вже остаточно ско
рився Брединим домаганням і покликові, що долинав від самого Голь- 
яка.

Вони лукаво перезирнулися з Бредою, мов щойно когось перехитру
вали, і потяглися одне до одного, щоб поцілуватися. Ту ж мить з-за 
повороту на шаленій швидкості вихопився чийсь «Рекорд», і обидві 
машини ледве встигли загальмувати. Грегорів «Амі-8», немов уникаю
чи зіткнення, скотився з бетонки, підстрибуючи, переїхав залізничну 
колію і через пасовисько подався навпростець до лісу. Біля самої клад
ки через ущелину, по дну якої бігла бурхлива гірська річка, машина 
спинилася, мов укопана.

— От і все! — вигукнув Грегор, вимкнувши мотор і вискакуючи з 
автомобіля.— А тепер — геть шовки, парчу й лаковані черевики! І хай 
живе штормівка й альпіністське взуття!

— На щастя, шовку й парчі на нас небагато, щоб не сказати — не
має зовсім. Усе набагато простіше, а отже, і зручніше.

— І все-таки дай я востаннє погляну на тебе як на свою наречену!
Грегор узяв Бреду за руки, тоді відступив на кілька кроків. Дівча

було тендітне, проте жилаве й міцне, з засмаглим обличчям і сяйними 
карими очима. На ній була блакитна сукня з білою квіткою на грудях, 
а розплетені каштанові коси спадали на плечі.

— Гарна! — майже пошепки проказав Грегор, пригорнув дівчину 
до себе й поцілував. 1

1 Альпіністський готель на північних узгір’ях Триглава.
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Бреда випручалася з чоловікових обіймів.
— Ти ж бо сам казав, що нам не можна баритись. Але дай вже і 

я востаннє погляну на тебе як на нареченого.
Грегор був справжній велетень. І хоч Бреда теж, як на дівчину, 

була досить висока, вона все-таки насилу сягала тім’ям підборіддя чо
ловіка. Шкіра на його обличчі засмагла, огрубіла, а очі — світлі, ско
ріше зелені, аніж сірі. І, хоч погляд її не міг одірватися від обличчя 
коханого, на якусь мить Бреда відчула щось схоже на страх: «А чи не 
поквапилася я? Чи не поквапилися ми обоє?!»

— Оглядини завершено! — весело вигукнув Грегор, мовби у від
повідь на її замислений погляд, і, розчинивши задні дверцята автома
шини й багажник, додав:— Весільне вбрання змінити на альпіністське!

За чверть години двоє добре споряджених альпіністів ступили на 
кладку.

— Постривай, Бредо!— гукнув раптом Грегор.— Я хочу саме тут 
зробити перший кадр. Адже це історична мить!

— Тобі скоро забракне плівки, якщо ти. почнеш клацати своїм фо
тоапаратом на кожному кроці.

— Це не твій клопіт! Краще стань трохи далі на кладці і підведи 
голову, наче ти щось побачила на тому боці ущелини.

Грегор відступив на кілька кроків, спрямував об’єктив на Бреду 
і подивився у видошукач: там відбилася дерев’яна кладка з дівчам, 
власне, молодою жінкою в коричневих альпіністських штанях, зелених 
гетрах і м’яких темних черевиках та в барвистій блузі з невеликим 
рюкзаком за плечима. До сірого рюкзака була приторочена червона 
нейлонова куртка й жовта вовняна кофтина, а поверх них білів альпі
ністський шолом. Зав’язані вузлом каштанові коси кінчалися зворуш
ливим хвостиком, що так пасував до усміхненого обличчя дівчини. Усі 
ці деталі моментально зафіксувала кольорова плівка, коли Грегор клац
нув затвором фотоапарата, але його пам’ять зафіксувала набагато 
більше — і шум гірського потоку, що десь глибоко під кладкою бився 
об біле каміння скелястих берегів, і прохолоду, якою дихала ущелина, 
і прозорість серпневого неба над нею. Грегор відчував радісне збуд
ження. Це почуття виникало щоразу напередодні чергового сходження, 
але сьогодні його мовби ще поглибила урочиста процедура реєстрації 
шлюбу і те світло кохання, що його випромінювали Бредині очі. Проте 
була мить, коли і він, як кілька хвилин тому Бреда, запитав себе: «А чи 
не поквапився я? Чи не поквапилися ми з нею?!»

— Ну, годі, годі висе! — гукнула Бреда.— Тепер ти ставай на 
кладку!

На Грегорові були спортивні штани такого самого кольору, як і в 
неї, червоні гетри й червоний светр; до великого рюкзака були прив’я
зані зелена куртка та білий шолом, на правому плечі висів чималий 
моток яскраво-червоного нейлонового мотузка., А очі у Грегора були 
світлі-світлі...

Фотоапарат сумлінно переніс на плівку риси його обличчя, але хі
ба міг він відтворити щастя, що світилося в очах її чоловіка...

Вони рушили кладкою через тісну гірську ущелину, по дну якої 
гуркотів розбурханий потік. На протилежному березі стежка відразу 
повела вгору. Тим часом сонце, що підбилося вже досить високо, осві
тило ущелину, і річкові хвилі заблискотіли сліпучо, а над гуркотливим, 
укутаним мрячливим туманцем водоспадом, що до нього двійко альпі-
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нїстїв дісталися за якихось чверть години, навіть вигравала барвиста 
веселка.

Бреда схопила Грегора за руку:
— Постривай, Грегоре! — сказала вона, задивившись на водограй 

і дике скелля навколо нього.— Я бачу все, про що мені говорила мама: 
міжгір’я, потік, стежку понад ним і, нарешті, цей водоспад. Який жаль, 
що їй відібрало ноги, і вона вже не зможе піднятися бодай сюди чи, 
скажімо, на Тиху леваду, про яку мені стільки розповідала.

— Наскільки я знаю, вона не пішла б сюди, якби й могла. А Голь- 
як, коли я її правильно зрозумів, вона й бачити не хоче. Власне, навіть 
не може, не має на це ані фізичних, ані душевних сил.

— Ти гадаєш, що від тої трагічної пригоди вона його справді не 
бачила?

— Я певний цього.
Запала недовга мовчанка.
— А коли, власне, сталося те нещастя? — знов озвалася Бреда.
— Ти маєш на увазі те, що трапилося в горах, чи...
— Я маю на увазі автомобільну катастрофу.
— На початку травня п’ятдесятого року. Майже рік після трагедії 

в горах...
— Отже, через три місяці після мого народження,— замислено до

дала Бреда.— Жах бере, як подумаю, що відтоді вона вже ніколи не 
ходила, як усі люди. Перші роки з ціпком, згодом уже не могла без 
милиць, а останнім часом пересувається тільки у візочку. А яка спортс
менка була!

— І передусім альпіністка! — нагадав Грегор, погладивши Бреди- 
ну руку.— Ходімо, Бредо, на розмови ми ще матимемо час.

Обминувши кілька крутих скелястих виступів, вони вийшли на бе
рег ущелини і рушили далі лісом, що полого здіймався угору. В очах 
у Бреди все ще мерехтіла дзвінка райдуга водоспаду, а Грегор не міг 
відігнати спогадів про трагедію на скелях Гольяка.

«То були моторошні дні! Бредину матір пощастило врятувати, че
рез кілька днів її виписали з люблянської лікарні, і вона поїхала до
дому в Марібор, щоб там остаточно прийти до тями. А Славко, Борце 
і Андрій поплатилися життям. Однак восени я знову втратив спокій. 
Петра — Бредина мати — не повернулася на навчання в Любляну. Де
сятки здогадів роїлися в моїй голові. Може, їй знову стало гірше? Чи 
може, втратила стипендію і не має змоги продовжувати навчання? Чи 
не дістала місця в гуртожитку? Але минав час, я ходив на уроки, бага
то читав — особливо захоплювався описами близьких і далеких країн, 
гірських сходжень, брав участь у туристських походах у гори. У вільні 
години підробляв у  братовій майстерні, де разом з Руді лагодив вело
сипеди й мотоцикли, сам гасав на велосипеді по місту та околицях і 
помалу забував Петру і все, що сталося з нею та її товаришами. Та ось 
одного вечора мати принесла звістку, що Петра не повернеться до Люб- 
ляни, бо вагітна. Кілька днів мати намагалася завести розмову про те, 
від кого Петра могла завагітніти. Однак батька і Руді це, очевидно, 
зовсім не цікавило, а я, либонь, здавався їй шмаркачем, щоб обговорю
вати зі мною такі проблеми. Тим часом мене ця звістка приголомшила, 
ба навіть вибила геть з колії, і збігло чимало днів і тижнів, доки я знов 
повернувся до своїх інтересів та захоплень. На той час у мене вже зіб
ралося трохи грошей, зароблених у братовій майстерні, я купив собі
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лижі й подався під час канікул на Вршич, де саме починався черговий 
лижний збір. Про Петру я забув і згадувати, і навіть звістка, що в неї 
народилася донька, мене майже не зацікавила. Аж раптом на початку 
травня я дістав з люблянської лікарні записку: «Грегцю, озовися! Я ле
жу в хірургічному відділенні, палата шоста. Щиро тебе вітаю й споді
ваюся на побачення! Петра».

Того ж дня я побіг до неї, і Петра розповіла мені, як 1 потрапила 
до лікарні. Батько взяв її з собою до Любляни, де вона мала домови
тись про іспити й дістати конспекти лекцій. В дорозі їх застав дощ. 
Неподалік від міста з-за рогу будинку на великій швидкості вискочила 
велосипедистка. Батько встиг вивернути кермо, і дівчина лишилася ці
ла. Проте їхню вантажну машину занесло, й вона перекинулася в кю
вет. Батько відбувся кількома подряпинами, а Петру викинуло з кабі
ни, і вона зламала праву ногу в стегні.

«За два місяці все буде гаразд,— сказала тоді Петра з гіркою по
смішкою, — і, якщо вірити лікарям, ходитиму, як і раніше. А один з-по
між них — альпініст— навіть запевнив мене, що я і по скелях лази
тиму».

Через два місяці вона справді вийшла з лікарні, але з ціпком. Не
зважаючи на це, Петра закінчила інститут з відзнакою, захистила дип
лом і дістала роботу в бібліотеці й архіві якогось підприємства. Незви
чайна жінка! Незвичайна ще й тому, що народила й виростила таку 
доньку, як Бреда».

— Хіба ні?! — вигукнув несподівано для себе Грегор і, зупинив
шись, глянув на свою молоду дружину, що слід у слід ступала за ним.

— Якщо ми думаємо про одне й те саме, то я згодна,— озвалася 
Бреда й собі.

— А про що ти зараз думаєш?
— Про маму. Вона в мене все-таки незвичайна! Скільки душевної 

сили треба мати, щоб у її становищі не занепасти духом, не думати про 
каліцтво та пенсію. Адже вона навіть удома, в нашій тісній квартирі, 
пересувається на милицях, а на роботу бабуся возить її у візочку.

— Віриш — я теж саме про неї думав...
— Справді? — зраділа Бреда і, трохи помовчавши, додала:— Я то

бі ще не казала — адміністрація вирішила купити їй інвалідську маши
ну, знаєш, таку маленьку, з мотором від мотоцикла.

— Оце здорово! Розумієш, це ж вона сама, не чекаючи нічиєї лас
ки, зможе коли-не-коли й на Похор’є податися або ще кудись,— щиро 
зрадів Грегор і навіть озирнувся, хоча ходи й не уповільнив. А після 
невеличкої паузи спитав: — Послухай, Бредо, а як ти гадаєш, лікарі 
зробили все, що могли?

— Гадаю, що все.
— А мамин батько? Ну, тоді, коли це сталося?
- -  Дорога була мокра й слизька, а гума на покришках витерта. 

Ти краще за мене повинен знати, що в ті часи машини були не такі, як 
тепер. І дороги теж. Уяви собі — з-за рогу вилітає велосипедистка і 
опиняється перед радіатором вантажної машини... Бабуся мені розпові
дала: він так карався маминим каліцтвом, що почав заглядати до чар
ки. А коли в нього відібрали шоферські права і послали працювати на 
склад, то й зс-всім пустився берега...

— Коли він помер?
— Q тоді холила в перший чи другий клас початкової щколц, При
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гадую, мене так жахало його обличчя — страшенно бліде й сухе, а очі — 
білі-білі... так, так, білі. На нього страшно було дивитися.

— Рак?
— Цироз печінки.
Грегор і Бреда замовкли, поринувши кожен у свої думки, і якийсь 

час довколишню тишу порушували тільки їхні кроки по лісовій стежці, 
помережаній сонячними плямами, та далекий тепер уже гомін річки. 
За якийсь час лісова стежка вибігла до широкого і добре второваного 
путівця.

— О, звідси недалеко й до Тихої левади,— порушив мовчанку 
Грегор.— Оцей путівець якраз веде туди. Там, до речі, чудовий сінник, 
а також альпіністська колиба, що стоїть просто над Бистрицею. А ключ 
від неї у дядька Мартіна в селі...

— Знаю, все знаю,— не дала йому скінчити Бреда.
— Взагалі, найрозумніше було б переночувати у колибі, а вдосвіта 

рушити в гори,— ще раз спробував повернути на своє Грегор.— Все-та
ки, як-не-як, це наша шлюбна ніч.

— Коли вже вона була, наша справжня, перша шлюбна ніч?! — 
заперечила Бреда, лукаво примруживши усміхнені очі, а тоді спритно 
підвелася навшпиньки, цьомкнула Грегора в щоку й відразу ж випру
чалася з його обіймів.

— Ну, коли так, то мерщій уперед! — скомандував Грегор і сту
пив на ледь помітну стежку, яка незабаром пірнула у зарості папороті 
й чагарі.

— Цією стежкою і мама йшла тоді з товаришами? — спитала Бре
да, коли, продершись крізь гущавину, вони опинилися під високим шат
ром смерек і модрин.

— Цією,— ствердив Грегор і мотнув головою, мовби струшуючи 
думки, що обсіли його. «Ото дива! — подумав він. — Хто б міг повірити 
в ті чорні дні сорок дев’ятого, що я, жовтодзьобий гімназист-першоклас- 
ник1, через двадцять років на цій злощасній стежині починатиму свою 
весільну подорож, та ще з дочкою тої самої Петри, яку тоді напівжи
ву зняли зі скелі?! Щось таке мені не спало б на думку ще й торік, ко
ли, бувши інструктором альпіністського збору під Ойстрицею, вперше 
побачив серед молодих спортсменок це пустотливе дівча — викапану 
Петру. Навіть три місяці тому, тої чарівної травневої- ночі в Камніць- 
кій Бистриці, коли Бреда вперше розкрила мені свої обійми, я навряд 
чи виразно уявляв собі фінал наших стосунків. Коли ж ми вперше по
думали про це? Може, все-таки в Камніцьких Альпах, після тих кіль
кох спільних сходжень? Чи, може, аж наприкінці червня, коли я наду
мав всю свою відпустку присвятити горосходженням? «Ти що ж, сам 
будень лазити по горах?» — спитала тоді мене Бреда. «А ти пішла б зі 
мною?» — «Питаєш!» — «Блискуче! Отже, розписуємось, і в гори!» — 
«Розписуємось?!» — «Ти не згодна?» Бреда відповіла поцілунком. «Тоді 
порядок такий: запишемось і — до дядька у Врата, звідти по Словен
ській стіні на Триглав, далі зробимо ще кілька тренувальних сходжень, 
побайдикуємо на Кредариці або в Погачніковому домі і рушимо на 
штурм північно-західної стіни Гольяка!»—«Ура!»—«От тільки не знаю, 
де нам розписатися: тут, у Любляні, чи в Маріборі?» — «Я б хотіла 
де-небудь на Горенську!»— «А що скаже твоя мама?» — «Як по-чес-

1 Система середньої освіти в Югославії складається з восьмирічної початкової 
загальноосвітньої школи і чотирикласної гімназії.
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ному, я боюся зробити їй боляче. Розумієш — весілля! — а ну, як' їй 
заболить, що в неї його не було?! Та ще нагадає про всі ті жахи!» — 
«Бредо, ти — золото!» — «А як твої, Грегоре, до цього поставлять
ся?» — «Там усе буде гаразд. Розумієш, Руді вже став на ноги, у Новій 
Гориці в нього власна автомеханічна майстерня; а мати й батько ще 
до моєї військової служби купили поблизу Нової Гориці будиночок, 
що лишився після італійців, коли вони репатріювалися зі Словенії. Од
не слово, ми обов’язково заїдемо до них, коли повернемося з Горенська. 
Спершу в Марібор, а тоді в Нову Горицю!» — «Згода... Але спершу на 
Гольяк!» — «Ну, гаразд, гаразд...»

— Бредо! — урвав свої думки Грегор і, обернувшись на мить, ска
зав:— Через півтори години будемо на місці. На той час спека трохи 
спаде, і можна буде починати сходження.

Бреда мовчки кивнула у відповідь. Стежка петляла поміж смерека
ми й модринами. Вряди-годи траплялися сосни, кучерявилися поодинокі 
буки; з-під поруділої глиці та прілого листя, що м’яким килимом вкри
вали землю, раз у раз витикалися камінні брили найхимерніших обри
сів. Що вище вгору—менше відчувалася задуха, повітря свіжішало, на
поєне живлющим ароматом лісу. Ноги' легшали і пружнішали. Грегор 
ступав попереду неквапною, розміреною ходою. Бреда запросто могла б 
його випередити. Але вона добре пам’ятала їхнє перше спільне сход
ження на Ойстрицю, Планяву і Камніцьке Сідло, а потім і спуск у Кам- 
ніцьку Бистрицю. Скориставшися з пологого рельєфу, вона набагато 
випередила його, однак Грегор анітрохи не прискорив ходи. Зате й не 
уповільнив її, коли години через дві Бреда почала відставати. Він, як 
І перше, неквапно і рівномірно піднімав то праву, то ліву ногу. «Бачиш, 
як небезпечно розтринькувати сили на початку шляху»,— посміявся він 
тоді з неї. Наступного разу вона була розважливіша, а згодом звикла 
до його ходи й оцінила її переваги. Яка то насолода, помахуючи рука
ми, підняти ногу, опустити, впевнено ступити на стежку і підняти дру
гу! Яка то втіха — чути тверді Грегорові кроки, бачити попереду його 
міцну й водночас струнку постать.

Минуло не менше години, поки ліс, нарешті, порідшав, розступив
ся, і перед ними в усій красі постав величний Гольяк з усією своєю 
гірською родиною.

— Грегоре! — вигукнула Бреда і зупинилася.
— Бачу, бачу! Ще півгодини, і ми будемо там,— озвався він на 

ходу.
Звідси, з узлісся, Гольяк видавався ще вищим і могутнішим, особ

ливо вражала його північно-західна стіна — стрімка й неприступна. Лі
воруч і праворуч від найвищого шпиля Гольяка в небо здіймалися так 
само круті, але набагато нижчі вершини, що тільки посилювали вра
ження неприступності головної стіни. Бреда довгу хвилину не могла 
відірвати погляду від цього видовища, потім схаменулася, наздогнала 
Грегора і знов пішла повільніше, підстроївшись до його ритму. Невдов
зі верхівки дерев знову затулили Гольяк від її погляду, але вражаюча 
панорама гори несподівано збудила цілий рій спогадів. «А чи знаєш ти, 
Гольяче, коли я вперше почула про тебе? Коли була така мала, що, як 
кажуть, пішки ходила під стіл, на якому мама подеколи замислено 
розглядала якийсь строкатий, дивно розмальований папір. Вона часто 
розповідала мені про гори, та найбільше про тебе, Гольяче, казала, що 
ти дуже гарний, однак і суворий, надто суворий, і що ти сягаєш самого 
неба. Відтоді ти і в моїй уяві став суворим, але водночас нездоланно
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привабливим велетнем, що головою торкається хмар. Змалечку я мрі
яла тебе побачити, проте це палке бажання здійснилося лише, в друго
му класі гімназії, коли наша вчителька Мілка повезла нас на батьків
щину Прешерна. Вона показала нам хатину, де народився поет, водила 
нас і довкола неї і всередині, та мене тоді не зворушила ні простора 
кімната з пічкою, в якій виявляється, пекли колись хліб, ані колиска 
біля ліжка батьків. Я думала тільки про те, як мені втекти звідси в За
край, звідки була зроблена фотографія Гольяка, вміщена в нашому під
ручнику з географії. Коли після оглядин хати Прешерна Мілка намі
рилася повести нас до оспіваної поетом церковці святого Марка, я 
шмигнула в повітку, а тоді прожогом кинулася на шосе і вперше в 
житті підняла руку з відставленим великим пальцем. Того разу я пере
коналася, що зупиняти машину в такий спосіб у кіно та книжках наба
гато легше, ніж у житті. Але в ту мить, коли я вже втратила будь-яку 
надію розжалобити водія своїм великим пальцем, коло мене зупини
лася велетенська вантажна машина. Не пам’ятаю, як уже я видерлася 
в кабіну, з ким і як їхала, бо весь час виглядала у вікно. Нарешті, над 
лісом з’явилася вершина пірамідальної скелястої гори, і я, не тямлячи 
себе від захвату, вигукнула: «Гольяк! Мамин Гольяк!» Водій зупинив 
машину, і я вилетіла з кабіни, мов корок з пляшки. Навіть забула по
дякувати шоферові. Ще б пак, адже нарешті я на власні очі бачила 
гору, про яку мама мені стільки оповідала. А ти, Гольяче, і справді ся
гаєш тім’ям неба, ти справді гарний і суворий і маєш, як казала мама, 
кам’яне серце... Я добре тоді до тебе придивилася, і, мабуть, саме тоді 
в мені народилося бажання довершити розпочате і не здійснене мамою 
сходження. Так, так,— десь у серці народилася чи то мрія, чи то пере
конання,— я піднімуся на твій верх, Гольяче...

Вже не пам’ятаю, скільки я тоді там простовбичила, доки, нарешті, 
мов сновида, перейшла дорогу і знов підняла руку вгору. На залізничну 
станцію я прибігла в останню хвилину. На щастя, ніхто й не цікавився, 
де я пропадала. Той сонячний червневий день викресав у моїй душі жа
рину, що не згасла й досі, дарма що за кілька наступних років я бачи
ла тебе, Гольяче, тільки один раз, та й то з вікна автобуса., коли на 
другий день після випускного вечора ми їхали екскурсією на Вршич 
і в долину Тренти. Цього разу я заприсяглася в душі, що докладу будь- 
яких зусиль, але зійду на твою вершину, і то не второваною турист
ською стежкою, але невидним для звичайного ока шляхом, гідним най- 
хоробріших, серед яких була колись і моя мама зі своїми товаришами. 
Коли через тиждень у гімназії з’явилося оголошення про збір альпініс- 
тів-початківців, я записалася перша. А через кілька днів ми вже були 
в альпіністському таборі...»

— Грегоре! — розірвала Бреда коло своїх спогадів.— А ти пам’я
таєш, що було рік тому в цей день?

— Рік тому? — перепитав Грегор.
Бреда зробила паузу, щоб заінтригувати його, і почала майже уро

чисто:
— Рівно рік тому я вперше в житті поїхала в альпіністський табір 

і потрапила там у пазурі відомого люблянського альпініста-інструктора 
Грегора...

— ...якому, до речі, ти так закрутила голову,— мовив Грегор, зупи
нившись і повернувшись до неї,— що він забув про свої обов’язки аль
пініста й інструктора і обернувся на банального закоханого і...

— ...і, незважаючи на це, все-таки навчив мене лазити по горах...



АНТОН ІНГОЛИЧ22

— Тільки й того?
— Тільки й того... принаймні протягом перших десяти днів...
Вони засміялися й на мить пригорнулися одне до одного. А тоді

знов рушили вгору.
Тим часом і цей перелісок незабаром почав рідшати, і дедалі біль

ше брил, ба навіть більших і менших скель витикалося з-під вкритої 
глицею землі. Стежка положисто підіймалася нагору, часом петляючи 
поміж гострим і стрімким скеллям, аж поки привела їх на дно просто
рої, мовби притрушеної жорствою западини, що де-не-де поросла чага
рями й поодинокими модринами. Бреда зупинилась.

— Рівнісінька тарілка, на якій ми стоїмо перед оцим амфітеатром 
стрімких, урвистих скель,— мовив Грегор,— призначена для рядових' 
громадян Землі, сказати б, для глядачів, а оті неприступні прямовисні 
скелі — тільки для обранців-артистів!

— На превеликий сором, Грегоре, з усього цього громаддя я знаю, 
як називається тільки ота найвища, мамина гора...

— Ну, то дивись і слухай: ота вершина, праворуч від Гольяка — 
це Лиха Прлиця, її крутосхил не менш небезпечний, аніж Гольяків, 
тільки значно нижчий, та й гребінь у неї майже рівний. А тепер поглянь 
ліворуч. Бачиш отой ланцюг гострих зубчастих шпилів? Це так звані 
Штруци. З Лихою Полицею Гольяк пов’язаний отим зазубленим Сід
лом, а зі Штруцами — Шкрбіною. Бачиш?

— Бачу,— ледь чутно відповіла Бреда і, помовчавши, спитала:— 
А хто перший зійшов на Гольяк по цій стіні?

— Мабуть, який-небудь вівчар, що десь там, на Кам’яному Серці, 
збирав квіти або шукав вівцю, що відбігла від отари. Може, то був 
мисливець, що вибрався туди, переслідуючи сарну. А звідти, певне, їх 
потягло ще вище. Так народжуються ентузіасти. А вишколені альпініс
ти з’явилися тут лише напередодні першої світової війни. Спершу то 
були німці та австрійці, а згодом уже й наші. Проте здійснити сходжен
ня їм не пощастило. Мусило ще минути кілька років по війні, поки іта
лійський провідник з напарницею подолали нижню половину стіни, як
раз до Полиці.— Грегор зачекав, доки Бреда знайшла поглядом Поли
цю, що десь посередині стіни простяглася майже горизонтальною рис
кою від невеличкого снігового поля в заглибині скелі до гладенького 
дзеркала.над Сідлом, і тільки тоді повів далі:— І от тут, замість того, 
щоб рушити далі вгору, вони по тій полиці, яка насправді й не полиця, 
а низка прискалків і порогів, пішли поперек стіни і піднялися в камін. 
Бачиш, прямо над Полицею видніє вертикальна розколина, трохи шир
ша внизу і вужча вгорі.

— Бачу.
— Ото і є камін. А карниз над ним бачиш?
— Бачу. Він і звідси наганяє жах. Уявляю, який він зблизька.
— Так, це найміцніший горішок Італійського маршруту, особливо ж 

у негоду. Саме через отой карниз до останнього часу мало хто зважу
вався на сходження.

— А я... Грегоре, а я зможу? — спитала Бреда тремким голосом.— 
У тому каміні, напевно, доведеться забивати гаки?!

— А хіба ми з тобою не тренувалися з лазіння в каміні? Правила 
долання камінів скрізь однакові,— заспокоїв її Грегор.

— Ну, а далі?
—■ А далі вже не так важко.



ШЛЯХ ДО ВЁР1ШШИ 23

—  Цікаво... і страшно...— мовила Бреда, відчуваючи, як тривожно 
й солодко стислося її серце.

— Ти маєш рацію, дуже цікавий маршрут, а важкий, власне, тіль
ки в каміні та під карнизом.

— Грегоре, а якісь інші маршрути сходження на Гольяк є? — по 
паузі спитала Бреда.

— Звичайно, є. Десь у середині двадцятих років від Серця до вер
шини Гольяка пройшла словенська зв’язка на чолі з жінкою. На той 
час то був найбільший успіх наших альпіністів. Якщо брати до уваги 
тогочасне спорядження, можна сказати, що й досі це сходження лиша
ється однією з наших найбільших перемог. Крім того, є ще два мар
шрути, обидва з лівого боку гори, причому один починається від Серця, 
а другий від снігового поля біля підніжжя Гольяка.

— А яким з них, крім Італійського, ти ще ходив?
— Усіма. І не раз. Обома середніми, прямими — двічі, правим — 

Італійським — аж п’ять разів у зв’язці, а раз навіть сам.
— А яким маршрутом ішла мама?
•— Італійським. Він, певна річ, найлегший, проте тоді, на початку 

травня, весна за одну ніч обернулася на зиму, і кожна «трійка» враз 
стала «четвіркою», а «четвірка» — «п’ятіркою».

— Покажи мені ще раз, як вони йшли.
— Давай спершу поснідаємо, а потім поговоримо,— мовив Грегор, 

скидаючи на землю мотузку і рюкзак.
Бреда й собі звільнилася від рюкзака й сіла поруч з Грегором. Во

на мовчала, наче звідси, зблизька, гори вперше по-справжньому приго
ломшили її своєю величчю, бездонною тишею, мінливістю свого облич
чя. І справді, взяти бодай Гольяк: вранці і вдень він ніжиться на осон
ні, підставляючи широку стіну гарячим променям, а ближче до вечора 
помалу ховається в затінок. Восени він сумує, загорнувшись в імлу або 
прикрившись пеленою дощів, і зовсім інакший він під час негоди вліт
ку, коли знавісніло жбурляє каміння у прірву. Взимку він ніби спить 
під снігом та кригою, а навесні дозволяє каменепадам і гірським пото
кам скочуватися схилами аж у долину. Він завжди у злагоді зі стихія
ми— з вітром і сонцем, з дощами, кригою й снігами. І ніколи не буває 
одноманітним, змінюється щодня, щогодини й щохвилини: ось він терп
лячий і приязний, а ось — неприступний і суворий. Зараз, приміром, 
він сумирний, наче, виснажений опівденною спекою, спочиває в прохо
лоді затінку. А що буде за мить? Може, ця тиша віщує бурю?!

— Візьми, Бредо! — Грегор простягав їй чималу скибку хліба з 
ковбасою і сиром.

— Я не голодна.
— Я теж, але це потрібно, щоб не знесилитися десь на скелі. Бери, 

бери!
Бреда почала механічно жувати, проте її думки й почуття все ще 

блукали узбіччям гори.
— Грегоре, покажи, як ми будемо йти.
— Ну, спочатку, природно, перейдемо цю западину і по кам’яному 

осипу піднімемось на оте снігове поле...
Грегор водночас говорив, жував і вказував рукою кудись удалину. 

Майже кожен прискалок чи поріг, на який Грегор звертав увагу Бреди, 
здавався їй неприступним. А коли він ще раз показав їй нижній отвір 
довгого чорного каміна над поперечною полицею, вона знову подумки
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тривожно спитала себе: «А чи зможу я?» Бреда підсіла ближче до Гре
гора, який з апетитом наминав бутерброди, мовби то й не він дві годи
ни тому сидів за весільним столом. Він показував і коментував мар
шрут, яким вони видиратимуться на крутосхил, так спокійно, наче 
йшлося про якусь прогулянку на Люблянський Град чи на Рожнік. 
Бреда сперлася рукою на чоловікове плече й відразу відчула себе пев
ніше. «Ні, з ним мені ніщо не страшне,— подумала вона,— адже він 
такий досвідчений, завбачливий і дужий! І вірить у мене. Хіба не він 
торік на студентському зборі під Турнцем сказав мені: «Я задоволений 
тобою, Бредо, ти спритна, легка й відважна. І, бачу, по-справжньому 
любиш гори. Як і твоя мама. З тебе буде добра альпіністка, тільки до
свіду тобі ще бракує». А цього року, коли в травні ми з ним удвох про
йшли гребенем Планяви, підтвердив: « Я  не помилився в тобі, Бредо. 
З тобою я залюбки пішов би не тільки на «четвірку», але й на «п’ятір
ку»!» — «Ще цього року?» — «Як захочеш, то й цього року!» — «Тоді 
я хочу на північно-західну стіну Гольяка, туди, де ходила мама!» Так 
усе почалося. І ось тепер ми тут».

— Де це сталося, Грегоре? — перебила Бреда Грегорову оповідь.
— Розповім на горі.
— - Покажи мені те місце!
— Побачиш там, зблизька.
Більше вона не наполягала. Знала, що то марна річ. Схоче — роз

повість сам...
Тим часом Грегор думкою вже був у каміні, уявляв, як поволі й 

обережно піднімається ним угору, як допомагає Бреді долати карниз.
— На це сходження ти муситимеш мобілізувати всі сили, Бредо,— 

застеріг він дружину, уявивши, як уже в сутінках виходять вони на 
вершину Гольяка.— Але ти сама цього хотіла. То як, підемо далі чи ні?

— Підемо! — не вагаючись відповіла Бреда, хоча її не залишала 
ота тривожна невпевненість: «Невже справді надвечір я буду на тому 
шпилі?!» Вона глянула, чи високо сонце, а тоді на свій годинник. «По
чаток третьої. Отже, ми будемо там через шість годин! Такого тривало
го сходження в мене досі не було, та ще таким крутим схилом!»

— Нагорі ми трохи відпочинемо, — провадив далі Грегор, неначе 
сходження було вже позаду,— поїмо і рушимо вниз. Спершу поза вер
шиною до Сідла, потім через Сідло знов на цей бік і по Лихій Полиці 
прямо в ліс. Осипом іти, звісно, важко, зате швидко, бо що крок — 
то й метр. За дві години будемо внизу, півтори години піде, щоб діста
тися до машини, а ще за півгодини заїдемо в Альяжів дім і, отже, як
раз опівночі будемо в ліжку. Хочеш ще один бутерброд?

— Ні, дякую.
— А може, ковтнеш кави?
— Оце залюбки, тільки де її взяти?
— Є, Бредо, є в нас кава!
— Невже ти й про каву подумав?
— Це ж не перше моє сходження!
- Н у ,  все-таки...
— П’ять років тому на моєму рахунку було сто сходжень, потім я 

кинув їх лічити, проте, гадаю, відтоді їх набралося ще стільки ж, якщо 
не більше. А ось і кава, це — тобі, а це — мені... Ну, от! Вважай, що ми 
відпочили й підкріпилися. — Грегор сховав термос у рюкзак і, пригор
нувши Бреду, поцілував її десь за вухом. Потім підвівся й озирнувся 
ювкола.— Краще, як ми на горі чекатимемо на сутінки, аніж коли су
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тінки чекатимуть на нас. Бачиш, яка задуха, це значить, що буде гроза.
І добре, як попівночі, а' не раніше.

— В цей час ми вже будемо в ліжку...
— Сподіваюся.— Грегор дістав з рюкзака скельний молоток і встро

мив його в довгу вузькі кишеню на правій холоші штанів. Почепивши 
до пояса чималу в’язку гаків і карабінів, він підняв на плечі рюкзак з 
курткою і спальним мішком і, взявши в праву руку шолом, бадьоро 
гукнув:— Я готовий, Бредо!

Побачивши, що вона підвелася, Грегор твердим кроком рушив до 
скелі. Бреда так само неквапно і твердо ступала за ним.

Нараз Грегор зупинився.
— Що сталося?
— Порлянь на цього каліку...
Бреда озирнулась на дерево, що грубим, химерно покрученим ко

рінням щосили вчепилося в розколини звітреної скелі, його обламана 
верхівка й сухі гілки моторошно чорніли на тлі безхмарного неба.

— Ти бачиш, Грегоре, обвали викорчували на схилі всі дерева й 
кущі, а ця модрина не здається,— мовила Бреда, зупиняючись.— Гілля 
геть повсихало, та в стовбурі й корінні, певне, жевріє якась жарина 
життя. Справді,— зраділа вона, підступивши ближче,— поглянь сюди, 
бачиш, які два пагінці вигналися з цього сухого кореня!

— Не хоче коритися стара. Дарма що каменепади геть обшморгали 
її. Оце тут...

Зупинившись на півслові, Грегор махнув рукою, немов показуючи, 
що на балачки немає часу, і рушив далі. Проте в думці договорив те, 
що мало не зірвалося в нього з язика: «Оце тут я їх і побачив... Власне, 
побачив тількй Петру; Борис, Славко і Андрій лежали під брезентом...

«І Петра теж?!» — пролунав у Грегорових вухах його власний 
зойк, з яким він тоді кинувся до Петри, що з заплющеними очима неру
хомо лежала на ношах під скаліченим деревом.

Думки знов перенесли його на двадцять років назад.
«— їй не довго лишилося жити,— сказав якийсь чоловік з тих, що 

стояли поряд з ношами.
— Петро!.. Петро!.. — закричав я.
Петра розплющила.очі.
— Грегцю!..— зойкнула вона. Погляд її спинився на скаліченій ка

менепадами модрині.— Усі мертві, одну мене врятували. Чому тільки 
мене? — Петра застогнала й знепритомніла знов.

Я схопив її за руки:
— Петро!.. Петро!..
— Клич її, Грегцю, клич, їй не можна спати, бо то буде кінець,— 

гаряче заохочував дядько Мартін.
— Петро!.. Петро!..— гукав я, аж луна ішла.— Пе-е-е-тро-о-о!..
Дівчина розплющила очі. В цю мить, не знати звідки, біля нас

опинився директор гімназії.
— Андрію, де ти, Андрію? — скрикнув він, насилу зводячи дух.
Дядько Мартін підняв руку, показавши кудись на обрубок мод

рини.
— Живий?
— Там... лежить...— мовив Мартін і знову вказав на ноші, що стоя

ли під скаліченою модриною.
Директор кинувся туди, нахилився, щоб підняти брезент.
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— Ні!..— крикнув дядько Мартін і, опинившись поряд, схопив того 
за руку.

Андріїв батько вивільнив руку й потягнув брезент за ріжок.
— Андрію!.. Андрію!.. — розлігся жахливий зойк, батько затулив 

долонями обличчя.
— Андрію!..— дико закричав і я, бо нічого страшнішого не бачив 

за все своє життя.
Петра теж неспокійно ворухнулася, хоча й не могла бачити, що 

відбувається біля скаліченого дерева. Андріїв батько сперся на скаліче
ну модрину, але не втримався на ногах і, поволі зсунувшись додолу, 
розпачливо застогнав. Дядько Мартін дістав з рюкзака термос і підніс 
Петрі до вуст. Я теж глянув на неї, і в моїй душі запульсувала одна 
думка: «Жи-ва! Жи-ва! Жи-ва!»

— Лишилась живою, то треба жити,— проказав дядько Мартін, 
підносячи їй чай.— Випий, тобі треба зігрітися!

Тим часом підійшли троє чи четверо гірських рятувальників і лі
кар.

— О! Ми знов прийшли до пам’яті?! — вдоволено вигукнув лікар.— 
А я гадав, буде потрібна ще одна ін’єкція.

— Часом людське слово буває дійовішим за ін’єкції, — заперечив 
дядько Мартін.

— Це правда,— погодився лікар. Коли ж дядько Мартін розповів 
йому, як я гукав Петру, щоб не дати їй заснути назавжди, він приязно 
кивнув мені і, ступивши до неї, помацав пульс.

— Зі мною вже все гаразд,— мовила вона, якось винувато усміх
нувшись.— Подивіться краще Андрія, може... Огляньте його, докто
ре! — просила вона.

Лікар, полічивши пульс, відпустив її руку і сказав спокійно, май
же холодно:

— Він мертвий... мертвий він.
— Він був мертвий уже там, на полиці,— підтвердив дядько Мар

тін.
— Покажіть мені його! — зненацька крикнула Петра і спробувала 

підвестися.— Я хочу бачити його, хочу бачити...
Я кинувся до неї 1 схопив за руки.
— Не можна, Петро, не можна!
Вона втупилась у мене невидющими, широко розплющеними очима, 

а тоді безсило впала на ноші.
— Він був мертвий, так, мертвий, але його скинули з полиці і вби

ли вдруге,— в розпачі сказала Петра й заплющила очі.
— Люди, чого ми ще чекаємо? — голосно спитав дядько Мартін.— 

Несімо їх у долину!
Першою підняли Петру.
— Гольяче, що ти накоїв?! — зойкнула вона, коли дядько Мартін і 

хтось з гірських рятувальників підняли ноші.
Я не втерпів і озирнувся на Гольяк. Сивий, похмурий і незворуш

ний, він ніяк не реагував на те, що діялося біля його підніжжя. Сиве й 
похмуре було також небо над ним. Вражений до глибини серця, я ру
шив за ношами...»

Грегор зупинився й поглянув назад, на скалічене дерево.
— Чого ти дивишся? — спитала Бреда.
«Сказати їй, що там, під тією обшморганою модриною я відкликав
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з небуття її матір, — спитав себе иодумки Грегор. І відповів:— Ні, ні, 
попереду в нас Гольяк, і ні про ідо інше ми не повинні думати!»

— Подивився, чи ти не передумала,— сказав він.
— Таке вигадав! Сьогодні я в формі, як ніколи! — вигукнула 

Бреда.
— Це правда,— погодився Грегор і рушив далі.
Невдовзі вони підійшли до снігового поля, всіяного уламками скель 

і дрібним камінням. Грегор надів на голову альпіністський шолом і по
радив Бреді зробити те саме.

— Ух, як він тобі личить! — вигукнув Грегор у захваті. — Засмаг
ле обличчя, блискучі очі, каштанові коси й сніжно-білий шолом!

— А я гадала, що тут, під стіною, я перестану для тебе існувати,— 
мовила Бреда лукаво, заправляючи коси під шолом, і, кинувши закоха
ний погляд на чоловіка, додала:— Якби ти був англієць, королева, ма 
буть, узяла б тебе за свого охоронця.

— Тільки за охоронця?!
— Нахаба! Ти мені дорого за це заплатиш!
— Ну, досить балачок. Час рушати...— погасив Грегор жартівливу 

сварку. Проте, коли Бреда, не ступивши й двох кроків, послизнулася, 
додав:—Ото краще дивися, куди ступаєш, ніж чіплятися до жартів.

— Звідки мені знати, що то жарт? — не вгавала Бреда і ту ж мить 
послизнулася.— Така слизота, що я просто не чую під ногами твердої 
землі... Зате куди й поділася спека, правда?.. Аж дихати легше в цій 
прохолоді.

Ще прохолодніше, навіть холодно було в щілині між стіною і веле
тенським, схожим на луску, каменем, що спирався на неї.

— З дороги здається, ніби Кам’яне Серце цілком зрослося з Голья- 
ком. Мені й на думку не спадало, що поміж ними може бути оця шпа
рина,— мовила Бреда, сторожко позираючи вгору.— Невже сюди ніколи 
не зазирає сонце, бодай на мить?

— Ніколи...
Якийсь час вони мовчки дерлися вгору мерзлим груддям, з брудно

го снігу стирчали гострі уламки скель. Втоми не було, навпаки, ноги 
мовби ставали дедалі легші й слухняніші. Та й руки* що ними раз у раз 
доводилося собі допомагати, набували пружності й упевненості. Ось 
Грегор простягнув праву руку, схопився за прискалок і, здавалося, зов
сім легко підтягнувся вгору, наче його хтось підняв невидимою линвою. 
Бреда насилу встигала за ним, дарма що він раз у раз зупинявся й ози
рався на неї. На одному з прискалків він скинув з плеча змотаний мо
туз і рюкзак.

— Уже будемо прив’язуватися?
— Ні, хочу набрати води.
Видершись і собі на той прискалок, Бреда побачила тонку цівку 

води, що стікала по ледь помітних зморшках скелі. Тим часом Грегор 
дістав з рюкзака пластмасову флягу і підставив під цівку.

— Такої крижаної води ти ще не пила. На, скуштуй!
— Бр-р-р, мов рідкий лід.
Цю мить над їхніми головами щось загуркотіло.
— До скелі! — крикнув Грегор.
Бреда не встигла подумати, що сталося, як Грегор обхопив її лі

вою рукою за поперек і разом з нею притисся до стіни. Чимала каменю
ка просвистіла повз їхні голови, раз і другий відбившись від прямовис
ної скелі.
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— Перше привітаннячко! — пожартувала Бреда.
— Скажи краще: перше попередження.
— Хто її скинув?
— Може, який птах, а може, й сама відірвалася. От на такий випа

док і потрібний шолом.
— А тоді, в мамині часи, в альпіністів були шоломи?
— Зараз не час на спогади. Думай про те, що робиш цю мить.
—̂ Ну, просто цікаво.
— Не було. їхній одяг і взуття не годилися навіть для звичайного 

туристського походу. Тоді, на четвертий рік після війни, нічого не було 
вдосталь, навіть хліба.— Грегор заховав флягу й підважив на спину 
рюкзак.— Отже, водою ми запаслися. Рушаймо далі!

І знову Грегор чіпкими дужими руками хапався за скелі, видирав
ся на них, а за ним Бреда. На верхівці Кам’яного Серця вони зробили 
короткий перепочинок.

— Тепер прив’язуйся! — звелів Грегор і, скинувши на землю моток 
альпіністського мотуза, простягнув Бреді вільний кінець, потім сам 
обв’язався другим кінцем. Перевіривши Бредині й свої карабіни і впев
нившись, що гаки і скельні молотки на місці, він гукнув:

— Готово!
Бреда перевела погляд у долину, і Грегор слідом за нею теж поди

вився туди, де за смугою лісів тяглася сіра стрічка шосе, до якого звід
усіль стікалися вужчі насипні дороги та руді путівці. Поміж пасовись
ками, луками, полями й садами більшими й меншими цяточками видні
ли хатки, самотні чи купками. Грегор і Бреда перебігли поглядом доли
ну — аж до далеких Караванок, де серед лісів світилися сонячні галя
вини.

— Ну, час не жде! — вигукнув Грегор, повернувшись до Бреди.— 
Перед початком сходження альпіністи, за звичаєм, мають потиснути од
не одному руки, а ми маємо право ще й поцілуватися, чи не так? — Він 
потис їй руку, обняв і кілька разів поцілував. — Це на щастя!

— Ага! - -  ледь чутно підтвердила вона.— І... спасибі тобі, Грегоре!
— Подяки прийматиму тільки на вершині. А втім, і тобі спасибі! 

Мені справді набагато приємніше опинитися з тобою тут, на схилах 
Гольяка, аніж теревенити у Вратах з Міланом та Властою або ще бо- 
зна з ким.

Грегор уже обернувся був до стіни, та нараз почув лопотіння пта
шиних крил.

— Глянь! — він вказав рукою на Сідло.
Бреда підвела голову й побачила зграю чорних птахів, що вилітали 

з-за Сідла й колами спускалися в долину.
— То не галич?
— Може, й галич, а може, гайвороння,— Грегор ще раз похмуро 

зиркнув на небо й пробурмотів скоріше до себе, аніж до дружини:— 
Таки буде...

— Що буде? — спитала вона, проте відразу здогадалася й крикну
ла Грегорові, що вже схопився рукою за перший прискалок:— Не буде, 
Грегоре, не буде!

І, наче відкидаючи думку про негоду, що її, кружляючи над уще
линою, віщувало своїм карканням чорне гайвороння, Грегор рішуче .на
мацав лівою ногою опору, знайшов лівою рукою наступний захват і 
підтягнувся вгору. Він видирався все вище й вище, і слідом за ним,
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розмотуючись, тягся від Брединих ніг червоний нейлоновий мотуз. Бре
да захоплено стежила за чіткими рухами його рук і ніг. Він ліз угору з 
такою впевненістю, наче на стіні були наперед позначені всі ті при- 
скалки й розколини, за які він хапався руками, всі ті виступи й загли
бини, на які він спирався ступнями. Тим часом на скелі, природно, не 
було жодного сліду, жодної позначки, які б свідчили про те, що свого 
часу тут пройшли десятки альпіністських зв’язок. А двадцять років то
му — і Бредина мати з товаришами...

— Ти стежиш за мною? — нараз гукнув згори Грегор.
— Я в  захваті, Г регоре!
— Хіба я про те?.. Ти стежиш за точками опори, які я обираю для 

рук і для ніг?
— Стежу, стежу,— крикнула Бреда, а сама вирішила: «І справді, 

зараз треба думати не про мамине невдале сходження, а про наше, ад
же це моя перша серйозна спроба скелелазіння. Отже, здається, я за
пам’ятала: спершу — майже вертикально до заглибини, захвати тут на
дійні, опори для ніг теж; звідти по заглибині на полицю, що на висоті 
Грегорового зросту, по ній метр-півтора праворуч і знов угору. Там, 
здається, не так круто. І, нарешті, поріг із дзеркалом над ним. Там йо
му, либонь, доведеться забити гак. Ну, от він уже й на порозі!»

— Скільки там лишилося мотузки?
Бреда глянула на моток.
— Метрів зо два, зо три.
Грегор піднявся на наступний поріг, потупцяв, шукаючи надійну 

опору, вибрав увесь мотуз, перекинув його через плечі й гукнув 
Бреді:

— Страхую! Рушай!
— Лізу! — долинуло від неї.
Бентежна радість охопила Бреду, скоро вона відчула під долонями 

живе тіло скелі. Вона вчепилася за прискалок, якого кілька хвилин то
му торкалася Грегорова долоня, і підтяглася вгору. Тим часом ліва ру
ка майже автоматично знайшла виступ, як їй здалося, ще теплий від 
Грегорової руки. Потім угору знову знялася правиця й ухопилася за 
менший, але цілком надійний виступ. Ліва, а за нею й права ступня на
мацали надійні опори, і вона знову підтяглася.

. — Пішло діло?
— Аякже! — гукнула Бреда. А в думці додала: «Можеш не хвилю

ватися! Я запам’ятала всі твої захвати й упори, а до того ж і оця чер
вона мотузка вказує мені дорогу до тебе. Стоп! Щось не так? Ні, прос
то ця заглибника виявилася мілкіша, аніж здавалося знизу, до того ж 
вона вище, ніж я сподівалася. Все-таки Грегор високий хлопець. Ну, 
ще один захват, тепер шукай, де ступити. Знайшла? А звідси вже один 
крок до полиці. Найнадійніше — це все-таки, коли стоїш на обох ногах 
і обома руками тримаєшся за скелю. А тепер — праворуч: крок, дру
гий, третій і... ще один. І знов угору. Ну, а це вже схоже на прогулянку 
похорською просікою. Тепер ще один поріг. Для Грегорових ніг це', зви
чайно, дрібничка. Зате я набагато легша від нього. Що це?! Нема за 
що вхопитися?»

— Трохи вище і праворуч! — підказав їй згори Грегор.
«І це називається захват?! Проте, якщо Грегор каже, то так воно 

і є. Зрештою, за це справді можна вхопитися. На щастя, в мене довгі 
пальці, довші за Грегорові, і, півроку, міцні. Тепер знову треба пошу-



ШЛЯХ ДО ВЕРШИНИ 51

кати опору для ноги. Є, знайшла! Чи це сама стіна мене притягує до 
себе, чи притискає до неї небесна блакить? Ще один захват! Але ж це 
вже стопроцентна вертикаль! Це добре, Гольяче, що ти вже тут, на 
першому етапі, чесно показав свій паспорт. Отже, ти— безперечна «чет
вірка». Так я й читала про тебе, та й Грегор мені те саме казав. Але 
цей захват набагато зручніший. Тепер потрібна опора для ніг. Тепер 
сюди, сюди. Ось уже краєчок полиці! Ну, цей захват — хіба що для 
десятирічного дівчиська. Нарешті, можна ступати на полицю. Теж ди
тяча забавка. Приблизно так я видиралася колись на своє ліжечко, ко 
ли мені було два рочки. Гоп! І я на полиці!»

Трохи засапана, Бреда підсунулась до Грегора.
— Для початку непогано, — сказав він, проте його усміхнені очі го 

ворили більше: початок був чудовий. — Якщо ми йтимемо так і далі 
то до смерку будемо на вершині!

— Тоді вперед!
— Постривай, тут доведеться забити гак, ніколи не треба ризику

вати.
Він відчепив з низки один гак, знайшов у майже прямовисній пло

щині шпарину І десь на рівні грудей застромив у неї гак. Потім вдарив 
по ньому молотком, і гак забринів високим, чистим голосом.

— Чуєш, як співає?
— Чую.
— Для альпініста немає кращої пісні.
— Справді, гарно, — погодилася Бреда, пристібаючись до гака реп

шнуром.
— А тепер мотузку через плечі і в праву руку, — нагадав Грегор.
— Наче я сама не знаю цієї азбуки! — образилася Бреда.
— Ну, не сердься! Я пішов!
— Страхую!
Цього разу Бреда ще пильніше придивлялася, за що він хапається 

руками й куди ставить ноги. Водночас, допускаючи мотуз, уважно сте
жила, щоб він весь час трохи провисав. Ще більше, ніж там, унизу, від
чувала, як нероздільно пов’язані вони тим мотузом, і що не тільки 
Грегор оберігає її страховкою, а й вона його... «Поріг... шматок прямо
висної скелі... полиця... і знову вертикаль. Тут, мабуть, треба забити 
гак. О! Уже «співає». Над вертикаллю знов полиця,'або принаймні по
хила тераска... Тепер мені вже видно тільки його ноги й тонку червону 
мотузку, однак я добре знаю, що на тому її кінці — Грегор. По ній він 
передає мені свої почуття. Ось зараз, приміром, я цілком реально від
чуваю, що він задоволений мною і не шкодує, що послухався мене».

— Скільки ще там у тебе мотуза? — почувся голос Грегора.
— З метр, не більше.
Угорі знову заспівав метал. Безмежна тиша і спів сталевого гака. 

Хто б подумав, що бездушний метал здатний співати так ясно і чисто.
— Вибивай гак І піднімайся! Страхую!
Бреда дістала з кишені молоток і кілька разів ударила по гакові 

збоку. Він і не ворухнувся. «Якщо Грегор усі гаки забиватиме так міц
но, то вся моя сила піде на те, щоб витягати їх із скелі. О, нарешті!» 
Ще кілька ударів, і вона витягла гак.

— Рушаю, Грегоре! — гукнула Бреда.
— Чекаю! — озвалося згори.
Грегор повільно вибирав шнур, що червоним струмком стікав з роз 

трісканої полиці униз, мовби несучи Бреді чоловікові поради: «Захват
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над твоею головою... Правильно... Упор для лівої ноги досить високо... 
ще вище... отак. Тепер намацуй захват для правої руки... Це дуже на
дійний ріжок, він тобі знадобиться потім і як упор для ноги... Так, так, 
молодець. Я ж казав, що в тебе не просто здібності до скелелазіння, а 
справжній талант!.. Ми з тобою ще й на «шістку» підемо... Звичайно, 
не цього року, але наступного — напевне. Звісно, як усе буде гаразд... 
Ну от, ти вже на сходинці... Ні, ні, не праворуч, а навпаки — ліворуч... 
Крок, другий... а тепер прямо вгору. Головне — обирай надійні точки 
опори... Чудово... Це — для лівої руки, а тепер — для правої... На но
гах ти повинна стояти твердо... Як на сходах... Чого зупинилася?.. А, 
побачила кущик едельвейсів?! Я теж давно не бачив таких великих і 
гарних. Один погляд на них — і то достатня нагорода за нашу працю... 
Ну-ну, далі... Ще два-три метри небезпеки, а далі вважай прогулянка... 
О, вже бачу білий шолом, засмагле обличчя, правицю, що вміє не тіль
ки. пестити, а й міцно триматися за скелю... Бачу ліву руку, таку 
ніжну й міцну, коли' треба... А от і ти сама — плечі, груди, ноги... їй- 
богу, я ні в кого не бачив таких гарних і водночас міцних ніжок: куди 
ступиш ними, там і стоять... навіть над прірвою... І взагалі ти вся така 
гарна, свіжа, міцна і... природна. І в словах, і в ділі... Обережно, цей 
камінь хиткий!.. Отак... добре... дуже добре...»

— Ну от, дві розтяжки вже пройдено!— радісно вигукнув Грегор, 
коли Бреда, нарешті, опинилася поряд. Він залюбки пригорнув* би її — 
розпашілу, збуджену, але натомість зачекав, щоб вона приготувалася 
до страхування, і обернувся обличчям до стіни:

— Пішов!
— Страхую!
Шукаючи в гладенькій прямовисній стіні розколину для гака, він— 

як завжди, коли йшов цим маршрутом — погладив рукою іржавий гак, 
що стирчав у скелі, і знову подумав: «Хто його забив? Борис, що вів 
першу зв’язку, чи Петра, яка вела другу? І хто марно намагався його 
вибити: Славко—другий у першій зв’язці, чи Андрій, що йшов за Пет
рою? І хто це загнав його у скелю аж по саме вухо?» Але мовчить сті
на. Мовчить іржавий гак.

— Бредо!
— Що? Занадто натягла мотуз?
— Ні, з цим усе гаразд.
— То що ж?
— Нічого, нічого!
1 знову — точність рухів і зосередженість: «Стіна і я... Ось вона, 

стіна, а ось я... А трохи нижче Бреда... Надійні захвати й упори. На 
щастя, не заважає ні спека, ні задуха. І немає над нами інших зв’язок, 
що могли б ненароком скинути каміння. Усе, здається, сприяє нам. А 
втім, такої зв’язки, як наша сьогоднішня, на цьому маршруті взагалі 
не було... Отут не завадив би гак!» Грегор намацав на поясі потрібний 
гак, відчепив його, встромив у тріщину, і за мить знову почувся лун
кий, високий спів металу. «Нелегка буде для Бреди ця прогулянка. Ви
тягати гаки й чоловікові не так легко. А що вдієш?! Таке вже воно, 
життя... Скажімо, хіба могла Петра припустити, коли піднімалася по 
цій стіні, що через двадцять років цим самим маршрутом ітиме її донь
ка, про яку вона тоді навіть не мріяла?! І що худий і довгий, мов тич
ка, гімназист-першокласник, який тієї весни день у день нетерпляче ви
зирав її попід школою, дослухаючись до її швидкої, майже хлоп’ячої
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ходи, той самий Грегець, який млів від щастя, коли вона його поміча
ла, обдаровувала добрим словом чи усміхом, звабить її доньку, і в день 
свого одруження вони опиняться на тій1 самій стіні, що стала для неї та 
її товаришів фатальнбю... О, знов те саме, наче я прийшов сюди, щоб 
ятрити серце спогадами». Він сховав молоток, підтягнувся і, може, як 
ніколи досі, виразно відчув, що оця стіна, і він, і Бреда — одне ціле. 
«Адже ми допомагаємо одне одному. Скеля щиро надає нам усі мож
ливі точки опори, — прискалки й полиці, тріщини й каміни, сідла й гре
бені, а головне — свою впевненість і незрушність. А ми двоє наче одне 
створіння з двома парами рук і ніг, але з однією думкою і єдиним ба
жанням. Дивно, що досі я ніколи не відчував такої легкості в руках і 
ногах, наче я не на скелі зовсім... Тим більше, що попереду в мене ці
лих два метри прогулянки по шодру \  як сказав би Борис. Ну от, знову 
спогад!..»

— Мабуть, мотузки вже не лишилося? — зненацька голосно гукнув 
Грегор.

— З метр ще буде, — відповіла Бреда, і Грегор вловив в її голосі 
тривожні нотки — певне, її збентежив отой нервовий вигук.

— Забиваю гак і прив’язуюся* — вже спокійно повідомив він.
Вгорі почулися якісь тупі удари. Ніякого тобі співу. Грегор вибив 

гак назад і пошукав іншу шпарину. Знову безголосі удари. Спробував 
дотягтися до тріщини, що була ще далі праворуч. «Оце, мабуть, тєі що 
треба», — подумав він. І справді: гак заспівав, а разом з ним заспіва
ла і скеля.

— Страхую! Лізь! — тепер голос Грегора, здавалося, співав в уні
сон зі скелею.

Він підсунувся на самий краєчок полиці, щоб бачити кожний Бре- 
дин рух. «Все-таки вона, справді, і міцна, і спритна, і легка. И відваж
на! От тільки з гаками доводиться мучитись. Але тут може допомогти 
тільки досвід. Бо забити гак завжди легше, аніж витягти».

— Покинь його, Бредо, якщо не піддається! — крикнув їїрегор, хоча 
собі такої полегкості не дозволив би. — Покинь та й годі!

— Ні, я мушу його вибити!
«Затята! Це добре, нам, альпіністам, без цього не можна... Ну, на

решті! Таки упоралась».
— Вітаю!
— Дякую, Грегоре!
— Ти твердо там стоїш?
— Так!
— Зачекай хвилину!
Він підніс фотоапарат на рівень очей і спрямував об’єктив униз.
— Це ти мене фотографуватимеш? — спитала Бреда, глянувши 

вгору.
Клацнув затвор.
— Уже сфотографував!
Грегор зробив ще два знімки: на першому Бреда намацує рукою 

прискалок, на другому — вибиває гак.
— Це щоб твої онуки повірили, — сказав Грегор, коли вона стала 

поруч з ним, — що в день свого одруження ти вибивала гаки зі скелі.
— Далеко ти заглядаєш, — мовила вона, щасливо всміхаючись.
Бреда прив’язалася, і Грегор простягнув їй фотоапарат.

1 Від німецького der Schotter — жорства. 
2 «Всесвіт» № 6.
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— Спробуй тепер зробити фото майбутнього дідуся наших майбут
ніх онуків, які, сподіваюся, також будуть альпіністами.

— їй-богу, не знала, що товариші геодезисти теж дозволяють собі 
фантазувати, — посміхнулася Бреда.

Вона тричі клацнула затвором і простягла фотоапарат Грегорові, 
який машинально повісив його собі на шию. Проте за мить спохопився 
й сказав:

— Краще я покладу його в рюкзак. Можливостей для клацання бу
де чимдалі менше. А подружній весільний знімок ми зробимо на вер
шині.

— Як?
— У мене є автоспуск, а кам’яний тур 1 правитиме за штатив.
— Ти справді все передбачив...
— Навіть онуків...
— Хоча досі ще й дітей немає.
— Немає, то будуть.
— Сподіваюся. Тільки не дуже скоро, бо майбутня мама спершу 

повинна зробити диплом.
Вони залюбки постояли б ще на Кьому вузькому прискалкові, при

тулившись одне до одного, милуючись далекою синьою смугою лісів, 
проте марйувати час не випадало. Грегор, сховавши фотоапарат у рюк
зак, глянув на Лиху Полицю, потім на небо, в якому пливла хмарина 
з сизим осердям.

— Бачиш?! — занепокоєно мовив Грегор.
, — Хмарка? Ну, то й що?!

— Поганий знак. Треба поспішати.
Бреда провела хмарку здивованим поглядом. «Невже вона здатна 

на щось погане? Адже з однієї хмарки дощу не буває». З хмарини Бре
да перебігла очима на гребінь Лихої Полиці, потім ще нижче, на камін
ний осип, на стежку, що петляла в долину. «Коли ми спустимось туди, 
буде вже вечір, може, навіть ніч». Грегор тим часом подолав поріг, сту
пив два кроки праворуч і тепер примірявся до порізаної борознами 
майже прямовисної стіни. «І як він пам’ятає, що саме через цей поріг і 
через цю вертикаль пролягає Італійський маршрут. Лазити по скелях я 
таки навчуся, а от чуття орієнтації, мабуть, ніколи не набуду. Пам’я
таю, як заблукала, повертаючись додому після свого першого шкільно
го дня. А скільки разів те саме траплялося зі мною і згодом...»

— Попусти трохи! — почула Бреда Грегорів голос.
Вона смикнула за мотуз. «Пробач, Грегоре, я знаю, ти гукнув ме

не, щоб я не блукала думками бозна-де, а стежила за тобою. Уже сте
жу. Я знаю, що ти незрівнянний скелелаз. І знала це задовго до того, 
як уперше тебе побачила. Кілька років тому, пригадую, читала в газе
ті, що ти з колегою домігся блискучого успіху у французьких Альпах, 
не пам’ятаю тільки, на якому саме маршруті. Тоді я ще не мріяла про 
альпінізм, але туризмом уже захоплювалася. «Грегор Добник?! — зди
вувалася мама, коли я показала їй статтю. — А я його знаю». — 
«Справді?» — «Ще з моїх студентських часів. Тоді він був просто Гре- 
гець, але вже марив горами». Більше вона мені нічого не сказала, хо
ча я відчувала: мама могла б розповісти й більше... І, нарешті, торік, 
коли ми під час канікул зібралися в Любляні, Хеленця сповістила, що 
за інструктора в на£ буде один з найвидатніших люблянських скелела

1 Тур — кам’яна пірамідка, альпіністський знак.



ДОЛЯХ ДО ВЕРШИНИ 35

зів. Щоправда, його імені й прізвища Хеленцй не знала, а свого ке
рівника мк не хотіли питати. Проте незабаром ми і зустрілися, й по
знайомилися. Він розпитував про маму, а на мене дивився так, наче я 
з місяця впала. Та і я незабаром перестала помічати й чути будь-кого, 
крім Грегора. Мама щиро здивувалася, почувши, хто в нас був за ін
структора. «Мабуть, він не тільки досвідчений альпініст, але й хлопець 
хоч куди, а може, ще й гарний?»— «Авжеж, і добрий, і гарний», — по̂  
годилась я в думці... Але що це в нього там сталося? Здається, неве
личкий карниз, якщо не помиляюся. Грегорові, звісно, нічого не варто 
знайти захват і, підтягнувшись, подолати карниз. Проте він забиває 
гак. Це вже, певна річ, задля мене, йому він зовсім ні до чого... Як же 
мені подякувати тобі за твоє зворушливе піклування? Якби ж то мо
тузка могла передати тобі мою вдячність, а з нею і мій щирий поцілу
нок...» Грегор, немов почувши ці думки, повернувся, зазирнув униз і 
всміхнувся до Бреди.

— Тут трохи незручно, але ти не бійся! 4
— Чого б я мала боятися, адже ти, прибираєш з мого, шляху майже 

всі перешкоди!
З Грегора Бредин погляд несамохіть перебіг на небо над його го

ловою, де нещодавно з'явилася ота невинна хмарка. Тепер з неї утво
рилася величезна темна хмара, краєчки якої, щоправда, ще ясніли. 
«Якщо так і далі піде, — подумала Бреда, — то надвечір усе це й 
справді може закінчитися добрим дощем».

— Рушай, Бредо! Страхунэ!
Бреда вибила гак — на щастя, упоралася з ним швидко й легко — 

і почала підніматися далі.
Після двох-трьох перших захватів вона вже геть забула про ту 

хмарину і всіма своїми думками й почуттями наче злилася зі стіною... 
«Спасибі тобі, стіно, за твою щедрість на захвати й упори, на тріщини 
й полиці, на прискалки й заглибини. Бачу, що ти навіть щедріша на 
них. аніж мені це здавалося звідти, з дороги, Тільки лишайся такою й 
надалі, щиросердою й гостинною. Не знаю, чому дехто вважає тебе 
похмурою й відлюдькуватою, навіть неприступною й загрозливою. Ти 
просто горда, а це ніякий не гріх для тебе. Я теж можу загордитися, 
хай ось тільки дістануся на твою вершину. І то буде гордість і за себе, 
і за тебе, а ще за Грегора, який не тільки допомагає мені щохвилини 
порадами, але й раз у раз додає мені сміливості».

На відміну від Бреди, Грегор намагався не надто поринати в по
лон думок, хоч це було й нелегко. Позираючи зрідка на небо, він ба
чив, як з-за вершини сунули й сунули хмари. Світлі з країв, вони деда
лі загрозливіше темнішали посередині. Ось Гретор відчув порив вітру, 
що долинув до нього з вершини гори. Його дуже непокоїли ці ознаки 
близької грози. Проте він намагався ніяк не виказати своїх побоювань.

Та незабаром Бреда й сама відчула холодний подих вітру й помі
тила, що небо майже суціль затягло хмарами.

— Поглянь, яке небо! — промовила вона, видершись до Грегора на 
полицю.

— Дарма,— відповів він.— Складного маршруту нам лишилося на 
чотири-п’ять розтяжок мотуза. Гадаю, ми їх пройдемо до того, як піде 
дощ. А далі невеличкий душ нам уже не зашкодить. На крайній випа
док, якщо вже буде непереливки, угорі, над каміном, є таке собі кам’я
не дупло, в якому можна перечекати негоду.
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Бреда погладила Грегора по плечі, дивлячись на нього закохани
ми очима.

— Що таке? — здивовано запитав він.
— Ні, ні, нічого, — відповіла вона, готуючись до страхування. А 

коли Грегор почав підніматися звітреною, ледь похилою стіною майже 
вертикально вгору, мовила в думці, ніби ведучи далі свій діалог з Гре
гором: «Раніше, коли на небі не було й хмаринки, ти казав щось про 
дощ, натякав навіть на грозу, квапив мене словами й поглядом. А те
пер, коли навіть я бачу, що незабаром уперіщить дощ, ти кажеш, 
що нам нема чого поспішати. Саме це мене й переконує, що нам таки 
треба поквапитись. Ти ж сам розповідав мені, та й я читала не раз, як 
.то небезпечно, коли альпіністів захопить на скелі гроза. Маму та її дру
зів теж застала на маршруті негода. Однак з тобою, Грегоре, я нічого не 
боюсь. Хіба торік на Планяві нам було легко? Але що ті труднощі проти 
твоєї відваги, кмітливості й сили! Коли я розповіла про нашу пригоду 
мамі, вона сказала: «Я вірю, що Грегор сміливий хлопець і бездоган
ний скелелаз. Перекажи йому вітання і нехай колись заїде до нас у 
гості». Це було ще в травні минулого року, коли я поверталася до 
Любляни. А під Новий рік вона знов передала через мене вітання й 
запрошення в гості. Мама дуже зраділа, коли нарешті ми таки приїха
ли на травневі свята. «Грегцю, Грегцю,— повторювала вона зворуше
но,— який ти став великий та дужий! Я уважно стежу за твоїми успі
хами, за кожним твоїм сходженням і в наших горах і за кордоном. Спа
сибі тобі й за те, що прилучив Бреду до' альпінізму. Нехай і вона від
чує цю красу! Тільки благаю тебе, ніколи не ходіть у гори в негоду і 
без надійного спорядження!..» Того дня ми з Грегорем повернулися з 
міста додому раніше, ніж домовлялися, і застали маму в сльозах. «Що 
сталося, мамо?» — кинулась я до неї. «Нічого, нічого! Все гаразд. Ідіть 
собі, нема чого товктися на кухні». — «Мамо! Ну, будь ласка!» Та не 
встигли ми вийти з кухні, як вона знов заридала. Я підхопилася, щоб 
бігти до неї, та Грегор зупинив мене: «Не треба,— сказав він,— твоя 
мама згадала все те, що сталося двадцять років тому. До речі, це ж 
якраз у ці дні все те й відбулося». Я послухалась Грегора, до мами то
ді пішла бабуся. Добре, що мама нічого не знає про наше сьогоднішнє 
сходження. Вони з бабусею певні, що я товчуся в своєму дитячому сад
ку, де в мене завжди повно роботи».

— Страхую! — порушив її думки голос згори. Грегор був десь за 
тією череватою рудою брилою, що нависала над головою.

— Бредо, рушай!
— Іду! — одізвалася вона.
Перші кілька кроків угору вона зробила так швидко й енергійно, 

що Грегор не встиг навіть вибрати мотуз.
— Не квапся, Бредо, нам нема куди поспішати.
Бреда пустила його застереження повз вуха. Проте коли опинила

ся під брилою, що зависла над нею, то відчула, що ноги в неї стоять 
не так міцно і впевнено, як перше. Грегор загнав у брилу аж два гаки, 
щоб їй було легше долати карниз. Тепер їй ніяк не щастило вибити 
один з них. Руки стали якісь неслухняні й кволі. Кількома вдалими 
ударами вона вже була розхитала гак, але потім ненароком увігнала 
його назад у тріщину.

— Кинь той гак! — долинуло згори. — Лізь далі!
Але Бреда молотила по гакові то з одного, то з другого боку. 1 во-
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іа таки витягла його, проте пальці в неї так тремтіли, що наступної ми
ті він вислизнув у неї з рук і полетів униз, з дзенькотом б’ючись об ка- 
и’яний схил.

— Що сталося? —занепокоєно гукнув Грегор.
— Гак упустила.
— Бог з ним! Лізь!
Проте минуло кілька хвилин, поки Бреда опанувала себе й дотяглася 

по наступного гака. Вона швидко вибила його і, підтягнувшись, вилізла 
іа брилу. Побачивши на полиці, що тяглася далеко праворуч, Грегора, 
Бреда відчула, що їй відлягло від серця.

— О! Тут тільки на прогулянку ходити! — вигукнула вона з полег- 
{істю.

— Це та сама полиця, яку я тобі показував, коли ми стояли внизу, — 
мовив Грегор. — Як бачиш, це не зовсім полиця, а скоріше низка поро- 
'ів і карнизів. Але все-таки тут можна трохи перепочити... їсти-пити хо- 
теш, Бредо?

— Хіба що ковток води...
— Було б, звичайно, краще, спершу пройти полицею аж до кам'я

ного тура на тому кінці. Правда, це кілька розтяжок мотуза. Зате там 
ми могли б як слід відпочити й попоїсти.

— Ходімо! — погодилась Бреда, облизавши язиком сухі губи.
Полиця, звичайно, мало скидалась на паркову алею* проте подолан

ня її не становило особливих труднощів навіть для Бреди, яка ніколи не 
боялася висоти. їй було байдуже, скільки метрів відокремлювало її від 
підніжжя гори — чотириста, чи сорок, чи тільки чотири. Крім того, по
переду ішов Грегор, сама присутність якого надавала їй мужності і впе
вненості. І нехай ущелина під ними занурена в глибоку сутінь, нехай 
промені сонця освітлюють лиш верхівки узгір’я по той бік долини, нехай 
налітають з Сідла пориви вітру — вони ж не пір’їни, не злетять зі скелі.

— Ну от, — сказав Грегор, коли вони, нарешті, дісталися до скла
деної з каміння пірамідки в кінці полиці. — Ця вежка означає, що ми 
пройшли половину маршруту. — Грегор глянув на годинник. — Вітаю 
тебе, моя люба. Ми йдемо добре. Зараз десять хвилин на шосту...

— Побережи свої поздоровлення до кінця сходження! — відказала 
Бреда, зводячи дух. — Краще дай напитися. У мене в роті пересохло.

— Невже й поцілувати мене не змогла б?
— Ти знаєш, мабуть, ні, — всміхнулась вона.
Грегор зняв рюкзак, дістав фляжку з водою.
— Пий!
— Такої смачної води я не пила ніколи! — сказала Бреда, відри 

ваючи губи від фляжки.
— А може, ти просто не відчувала справжньої спраги? — поблаж

ливо заперечив Грегор. — Вода як вода.
— А ти хіба не хочеш пити? — здивувалася Бреда, побачивши, ще 

чоловік ховає флягу в рюкзак.
— Не хочу, — відповів Грегор, хоч насправді відчував не меншу 

спрагу, ніж вона. — Але перш ніж рушати далі, нам треба лишити свої 
підписи в оцій книзі, — сказав він, піднімаючи на плечі рюкзак.

— У якій книзі? — здивувалася Бреда.
Грегор простягнув руку до кам’яного тура.
— Ця купка каміння — своєрідне привітання тим, хто зважився 

підкорити перший поверх скелі, і водночіс заохочення до штурму друго-
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го поверху, — пояснив він. — А всередині зберігається гостьова книга. 
Зараз ти ії побачиш. ,

Грегор схилився до кам’яної пірамідки, відклав убік кілька чима
лих каменів і дістав консервну бляшанку. Відкривши її, показав Бреді, 
й вона побачила там стосик папірців, більших і менших, білих і по
жовклих, дбайливо обрізаних і просто видертих з блокнота.

— Оце ти називаєш гостьовою книгою?
— Авжеж. До речі, її вартість набагато більша, ніж тої, що збері

гається там, на вершині.
Грегор витяг з бляшанки кілька папірців, переглянув їх і поклав на» 

зад, а один простягнув Бреді:
— Ось, маєш.
— .«Грегор Добник, 23.VIII.1967», — прочитала Бреда вголос.
— Це було сольне сходження, я подолав увесь маршрут сам-один, 

— не без гордості додав Грегор.
Він знову покопався в бляшанці й витяг з неї геть пожовклу візит

ку.
— Прочитай і це!
Бреда в одну мить перебігла очима вицвілі рядки:

«УЧИТЕЛЬ ПАВЕЛ СТОПАР.
Директор гімназії 

Любляна».
— Батько одного з тих, що загинули? — Бреда здивовано глянула 

на Грегора.
— Подивись на звороті!
Перевернувши візитку, Бреда побачила там чотири нерозбірливих 

підписи.
— Чиї це підписи?
— А ти читай!
— «Петра Колени»... Мама! — вражено вигукнула Бреда.
— Читай далі!
— «Славко Юран, — повільно читала вона. — Андрій Стопар,-Бо

рис Юран». Отже, тут вони ще були живі?!.
— Так. Усі четверо, — підтвердив Грегор.
Бреда ще раз уголос, перечитала ім’я за ім’ям: «Петра Коленц. 

Славко Юран. Андрій Стопар. Борис Юран». І дата — «2 травня 
1949 р.»

— Отже, це і є той самий трагічний день?! — мовила вона, не в 
змозі відірвати погляд від папірця й підписів на ньому.

— Так, фатальне друге травня сорок дев’ятого року, — підтвердив 
Грегор.

— Де це сталося?
— Побачиш.
— Коли вони лишали тут свої підписи, вони, певна річ, ще не уяв

ляли собі,' що на них чекає?..
— Поклади візитку назад у бляшанку! На саме дно! — мовив Гре

гор, а сам дістав блокнот і витяг з нього цупкий аркушик.
— На, постав тут свій підпис!
— Спершу ти!
— Ні, ти! Адже ти вперше залишаєш на Гольяку свою візитну карт

ку. А я уже вшосте іду цим маршрутом.
Бреда взяла у Грегора хімічний олівець, поклала аркушик на гла-
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деиький камінь і розписалася. Потім Грегор поставив свій підпис, а під 
ним дописав: «У день нашого одруження».

— Бачу, тобі яе терпиться сповістити весь світ про наше сімейне 
свято, — усміхнулася Бреда.

— Не весь світ, а тільки тих сміливців, що йтимуть за нами. Це за* 
мість оголошення в газеті. Переверни картку!

Бреда перевернула. Посередині аркушика вишуканим шрифтом бу
ло надруковано:

«Бреда Коленц і Грегор Добник 
взяли шлюб 

і серпня 1969 року»
Вона озирнулася на Грегора.
— І ти замовив це ще до нашої реєстрації? Ти був такий упевне

ний?!
— А ти хіба ке була?
Грегор обняв Бреду, і ту ж мить відчув на руках холодні краплини 

дощу. Глянувши на небо, він швидко сховав щойно підписаний ними ар
кушик у бляшанку, засунув її в пірамідку й заклав отвір камінням.

— Мабуть, буде дощ,— чи то невпевнено, чи то винувато сказав 
Грегор і випростався.

Бреда підвела погляд. Над їхніми головами небо було чорне. Вели- 
їі краплі дощу падали дедалі рясніше, а з Сідла вздовж стіни віяв хо
лодний вітер.

— Що ж тепер робити? — спитала Бреда
— Камін ми мусимо пройти будь-що! Над ним, я тобі вже казав, 

трохи праворуч є невеличка печера, там і пересидимо негоду. Та голов
не — не нервувати.

Сказавши це, Грегор ступив у бік каміна, але несподівано повер
нувся і, міцно обнявши Бреду, поцілував її.

— Тільки без паніки, чуєш? Запам’ятай: нам треба діяти сміливо 
і обережно!

— З тобою, Грегоре, я нічого не боюся.
— Ну, от і гаразд. А тепер давай вдягнемо штормівки, бо дощ мо

же вперіщити ще до того, як ми вийдемо з каміна.
Кілька хвилин, поки Грегор добирався до отвору каміна, Бреда за

непокоєно прислухалася До шуму вітру та глухого гомону лісу, що доли
нав аж сюди від підніжжя гори. Потім, слідом за Грегором, вона діста
лася до нижнього розтруба каміна і глянула вгору. Те, що вона побачи
ла, її буквально приголомшило: над нею застрашливо чорніла довжелез
на вузька й темна шпарина, мокрі стіни якої були вкриті якимсь схо
жим на водорості зеленим слизом. Бреді аж моторошно зробилося від 
самої думки про те, що через кілька хвилин вона видиратиметься щіли
ною нагору. Тим часом Грегор, спираючись спиною на праву, а ступня
ми ніг на ліву стінку каміна, повільно піднімався вище й вище.

По той бік Гольяка озвався грім.
«Ось-ось рине злива, — подумала Бреда. — Чи не краще було б 

вам перечекати грозу отут на полиці? Прив’язалися б до гаків, щоб не 
знесло вітром. А за півгодини гроза, може, й відгуркотіла б, як це бу
ває влітку». Вона вже хотіла була гукнути Грегора, але вчасно стрима
лася. «Хіба я маю право підказувати йому, що робити в цій ситуації, — 
подумала вона. — Грегор — природжений альпініст, облазив у Словенії 
усі скелі, знає, як поводитися в горах і взимку і влітку, а цей маршрут
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для нього те саме, що для мене прогулянка на Рожник. Краще буде, ко
ли він навіть не здогадуватиметься, як лякає мене пекельна шпарина 
й негода, що насувається. Зрештою, я сама потягла його сюди. Ми мог
ли б спокійнісінько зачекати з цим сходженням до завтра. Це все Голь- 
як винний, він причарував мене так, що я не здатна була опиратися, ще 
й Грегора умовила... О! Нарешті, він забиває гак!..»

— Не журись, Бредо, тут не так кепсько, як може здатися, коли ди
вишся знизу! — наче вгадавши її настрій, весело гукнув згори Грегор.

«Кепсько?.. Знизу воно не кепським здається, а просто страхітли
вим, — повернулася Бреда до своїх думок. — Можливо, вранці, коли 
сонячні промені все-таки потрапляють у камін, він має не такий загроз
ливий вигляд. Але тепер тут не тільки сонця, а й взагалі ніякого світла 
немає, наче вже вечір або й ніч. Це я вперше на скелі в негоду. У Гре
гора було залізне правило: ходити зі мною в гори тільки в гарну погоду. 
Щоправда, на похорських горбах я кілька разів потрапляла під дощ. 
Бр-р-р, як там було незатишно. А тут, здається, буде ще гірше. Он, на
віть Грегорові ноги час від часу ковзаються. Угорі, мабуть, стінки камі
на ще мокріші й слизькіші. А сам камін вужчий. Мені, отже, там буде 
значно легше, аніж тут, при вході в розколину... Знову Грегор забиває 
гак. Спасибі любий! Здогадався, що самого мотуза мені тут замало... 
А вітер дужчає. Тепер я бачу, що на полиці нам було б не дуже затиш
но, та, мабуть, і не дуже безпечно, незважаючи на страхування. Грегор, 
як завжди, має рацію — набагато краще, якщо ми пройдемо камін і 
сховаємося в печері. Тільки б не випередила нас злива...»

Зненацька, перед очима у Бреди зблиснуло так яскраво, аж її заслі
пило, і ту ж мить над головою щось тріснуло й загуркотіло, вона навіть 
голову втягла в плечі. «Якщо вже і Грегор так повільно посувається 
вгору, значить, верхня частина каміна — справжня «п’ятірка». Я, звіс
но, не така дужа, як ти, Грегоре, та все ж можеш на мене покластися. 
На нашому курсі я найсильніша; з лазіння по жердині в мене перше 
місце, а по канату — друге. Отже, в разі чого, я б тебе втримала, Гре
горе».

Бреда переступила з ноги на ногу, шукаючи кращого упору для ніг, 
і міцніше затисла^ в руці мотуз, що з’єднував її з Грегором. Тим часом 
Грегор забив ще один гак біля верхнього виходу з каміна, який чимдалі 

, вужчав, і під кінець Грегор уже не міг вільно впиратися ногами і рука
ми у протилежні стіни каміна. «Але я, — заспокоювала себе Бреда, спо
стерігаючи за Грегором, — ще зможу там лізти. Адже впиратися у стін
ки руками й ногами все-таки легше й безпечніше, аніж ліктями і колінь
ми, як це робить тепер Грегор. Невже угорі так тісно? О, вже й для ко
лін не стало місця?! А чи є там за що вхопитися? І що то нависає над 
тобою, невже знов карниз?! Авжеж, он яка брила! Над нею, природно, 
повинна бути полиця, де ти зупинишся для страхування. Адже мотуза 
лишається зовсім мало. Що? Ти знов забиваєш гак?! Покинь, Грегоре, 
хіба ти сам не чуєш і не бачиш, що там немає годящої шпарини, якась 
крихка ця брила, з неї так і сиплеться...»

— Бережись! — почула раптом Бреда.
Вона притислася, скільки могла, до стіни, і повз її голову просвис- 

тів чималий камінь.
— Покинь, Грегоре! Досить з мене й тих гаків, що вже є! — гукну 

ла Бреда.
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Та він і далі обмацував правою рукою скелясту брилу над собою, 
ризикуючи втратити рівновагу й зірватися з упору.

«Ти не чуєш мене, чи не хочеш чути? — знов звернулася подумки 
Бреда до Грегора. — Я розумію, шо зараз ти думаєш про одне — як би 
мені полегшити сходження на Гольяк. Не ризикуй так, я сама намагати
муся зробити все, щоб подолати карниз. Не забувай, що ти для мене — 
те саме, що і я для тебе, ми однаковою мірою потрібні одне одному і 
пов’язані не тільки цим червоним мотузом, не тільки клаптиком паперу 
про реєстрацію шлюбу, який ми вранці підписали там, у долині, а тися
чею невидимих ниток. Що ти без мене, а я без тебе? Половина людини 
приречена, як і половина дерева, хіба що на всихання. Згадай, адже са
ме тут, здається, втратила моя мама того, з ким теж була пов’язана на 
життя і смерть. Хіба не в цьому каміні скінчилося їхнє спільне життя, 
а разом і життя їхніх двох товаришів? Хіба...»

Жахливий тріск розірвав плин її думок. Кілька хвилин довкола лу
пав оглушливий гуркіт. Тим часом Грегор підтягнувся ще вище і, завис
нувши на одній руці, намацав другою в крихкій брилі над головою трі
щину, встромив у неї гак і опустив руку, щоб узяти молоток:

«Будь уважним, любий, не втрать рівноваги; я готова тебе підстра
хувати, але... Ну от, молоток у руці, і ти б’єш по гакові. Не знаю, як це 
тобі вдається, адже ти майже висиш у повітрі... Та ось гак уже забито, 
молоток у кишені, і я бачу, як спритно піднімаєшся ти далі, наче й не 
лишив за собою половини Італійської Стіни. Обережно, обережно... Вся 
надія тепер на твої руки, адже ногами тобі нема куди впертися... Ще 
трохи, ще... Нарешті! Але, якщо ти перекинув через карниз свої вісім
десят кілограмів, то, напевне, перетягну і я свої п’ятдесят сім...»

Бреда напружено стежила, як зникають за карнизом Грегорові но
ги. І ось уже тільки тонесенький струмок червоної мотузки тече й тече 
через карниз угору. «Що там у тебе, любий, чи став ти вже на ноги, чи: 
ще плазуєш по брилі?» Вона опустила погляд на мотуз, що й досі пома
лу розмотувався. «Отже, над карнизом немає полиці, і Грегорові дово
диться лізти далі. А де ж та печера, про яку ти мені казав?» Мотузяний 
струмок всупереч законам земного тяжіння стікав каміном угору. «Чи 
вистачить його, поки Грегор знайде місце для страхування? О, нарешті 
зупинився. Зараз Грегор заб’є гак і пристебнеться. Замовкни, вітре, дай 
послухати! Так, забиває. Зараз мене гукатиме».

— Страхую, Бредо... Рушай!.. Рушай!.. — долинуло згори крізь 
шум вітру.

— Рушаю, Грегоре, рушаю!
— Бредо...
Вітер підхопив і кудись поніс Грегорові слова, проте вона знала, 

що він їй кричав: «Не квапся, будь обережна! І не бійся! Я страхува
тиму!»

Вона вибила гак, до якого була прив’язана на полиці, сховала йогої 
І ступила через поріг. І відразу їй відлягло від серця. «Чекання завжди 
стомлює, бо тебе з усіх боків обсідають всілякі думки. А тепер я знаю 
одне: наді мною камін, і, поки я в ньому, всі мої думки й почуття ма
ють зосередитися лише на захватах і упорах. Я бачу й відчуваю тільки 
стіну. Вона бридка, як бридке все мокре й холодне. Сонце заглядає сю
ди тільки вранці, та й то на якісь хвилини. І, незважаючи на це, тут рос
те мох, витикається травичка. Звідкілясь занесло вітром насінину, воші 
проросла й горнеться до скелі. Хоче жити. І живе, не піддається, як ота



ШЛЯХ ДО ВЕРШИНИ 43

скалічена модрина внизу. То невже я не витримаю?! Мотуз міцний, гаки 
забиті надійно, а нагорі Грегор. Я його не бачу, але уявляю й відчуваю, 
де він є і що в цю мить робить. Ми з ним одне ціле, хоч нас ніби й роз
діляє відстань в одну розтяжку мотуза. Нас ніщо не може розділити ні 
тут, на скелі, ні взагалі в житті. Аби тільки стіни каміна були трохи 
ближче одна до одної і не такі слизькі. Та ще коли б не цей дощ. У пра« 
вому рукаві в мене вже повно води. Бр-р-р, неприємно... Дві п’яді вгору, 
одна — вниз. Ну й темп! Цікаво, що Грегор з цього приводу думає, чим 
пояснює, що я так повільно піднімаюся. Стривай, стривай, ось я скоро 
призвичаюся, і діло піде веселіше. Не знала я, скеле, і не думала, що 
ти можеш бути така бридка. Власне бридка, не ти, а оця шпарина в тво
єму тілі, цей камін... Ти диви, як швидко тут темнішає. І як моторошно 
відлунює грім! Хоч би не спричинив він каменепаду, що міг би й нас з 
Грегором потягти у прірву... А як стогне вітер! Але треба поквапитись, 
щоб Грегора там не дуже намочило».

Проте вона й далі посувалася вкрай повільно. Коли ж часом і ро
била різкіший ривок угору, спина або ноги, якими вона впиралася в сті
ни каміна, ковзалися, й вона з’їжджала назад. Щоразу при цьому сер
це її стискалося від жаху. Хоч вона знала й відчувала, як пильно сте
жить Грегор за її підйомом, адже напнутий мотуз щоразу затримував; 
її, коли вона починала падати. Та незважаючи на все це, її завзяття й 
сили поступово танули. Надто багато часу й енергії забрало в неї виби- і 
вання першого гака. На щастя, після того діло пішло краще, бо камін 
помітно звузився і, якби не такі слизькі стіни та не цівки води, що деда
лі нахабніше проникали за комір і в рукави, вона б легко подолала' цей 
підйом. Другий гак був забитий на віки. Бреда зловила себе на тому, 
що прислухається, чи не гукне їй Грегор, щоб вона не мучилася, вибива- 
,ючи його. їй навіть причувся Грегорів голос, а може, то був лише вітер? 
Дарма, коли так, то хай лишається! Під нею моторошною пащею зяяла 
страхітлива чорна прірва. «Чи не тут сталося те лихо?! Ні, ні! Не треба 
про це думати. Я мушу лізти і лізти, вгору і вгору! Щоб якнайскоріше 
вибратися з цієї чорної, мокрої, слизької й бридкої труби».

Коли, нарешті, Бреда, виснажена фізичним і психічним напру
женням, дісталася до третього гака, вона була мокра не лише від 
холодного дощу, а й від поту. їй і на думку не спало спробувати виби
ти гак. Проминувши його, вона побачила, що камін настільки повужчав, 
що їй, як перед цим Грегорові, доведеться вилізти на руб його стулок. 
Тільки тут вона помітила, що довкола хлюпоче справжня злива. Вода 
збігала по стіні струмками. Руки в неї змерзли ще в каміні, а тепер і 
зовсім задубіли. Втрачаючи рівновагу, вона якось панічно шукала рука
ми захвати, і ноги її теж не завжди обирали справді надійні упори. Ко
ли до останнього гака, здавалося, можна було вже дістати рукою, на неї 
линув потік холодної дощової води. Щоб ухилитися від того потоку, вона 
шарпнулася праворуч, і в ту ж мить її осліпив яскравий спалах, від яко
го мовби запалало все скелля, а слідом за тим над головою так затріща
ло й загуркотіло, що їй аж дух перехопило. Туго напнутий досі мотуз 
нараз ослаб, і Бредині ноги зірвалися з упора. І знову спалах... А потілі 
морок. І все... І нічого більше не існує... І нічого більше не існує... Нічо- 

! го, крім запитань, що спалахують і гаснуть у потьмареній свідомості: «Я 
падаю?!. Ми падаємо разом з Грегором?! Блцскавка вдарила у гак і пе
репалила мотуз?!» І знову спалах, а за ним жахливий тріск. І знову на 
мить усе немовби вмерло у Брединій душі... І зненацька знов ожило. Бо-
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на відчула, що мотуз, який вона не випускала з рук, знову пружний, на
пнутий, твердий. І тільки під ногами — порожнеча. «Отже, я. просто за
висла на мотузі, — зрозуміла Бреда, — і гойдаюся над прірвою».

— Грегоре!..
її голос загубився у свисті вітру.
— Грегоре!..
Вона глянула вгору, але не побачила нічого, крім брили, що бовва

ніла над нею. З карниза разом із струменями води скочувалося дрібне 
каміння й падало на її шолом і плечі. Але Бреда не відчувала ні тих 
ударів, ні тої води... Коли знов спалахнула блискавка, Бреда встигла 
помітити, що на мотузі в кількох сантиметрах від місця; в яке вона су
дорожно вчепилася руками, висить гак. «Отже, він таки вискочив із трі
щини, через те й мотуз ослаб, а я, шарпнулась від спалаху блискавки, 
сповзла з брили й зависла над прірвою, — збагнула Бреда. — Але що 
сталося з Грегором? Невже блискавка вдарила в нього?! І тепер він ле
жить там на брилі, стискаючи мертвими руками мотуз?!»

— Грегоре, Грегоре!..
«Так воно і є: я вишу над прірвою, а Грегор убитий... У будь-яку 

мить мотуз може вислизнути з його мертвих рук і тоді...»
Знову мигнула блискавка й загуркотів грім. Дощ полив як з відра, 

а вітер бавився Бредою, мов солом’яним опудалом. Вона відчула гост
рий біль спершу в правій, а тоді в лівій нозі. Той гострий біль пробудив 
її думку. «Якщо й досі Грегор мене тримає, отже, він живий. Може, бли
скавка лиш оглушила його, він втратив свідомість і впав на камені... І 
можливо, з останніх сил тримає мотуз... Я мушу вилізти на брилу, му
шу допомогти йому... Швидше, швидше!» Бреда спробувала підтягнути
ся по мотузі на руках. Це їй не вдалося: пальці погано слухалися її, а 
мотуз був слизький і мокрий. Але ж ішлося про життя — Грегорове і її 
власне. Тому вона, зціпивши зуби і раз у раз повторюючи: /«Мушу, му
шу!», знов спробувала підтягтися. Цього разу їй пощастило більше — 
вона все-таки посунулася на кілька сантиметрів. Потім ще на стільки ж. 
Спробувала допомагати собі коліньми. Вона вже не зважала на біль у 
ногах, на спалахи блискавки, що час від часу миготіли над нею, забула 
про вітер, що оскаженіло шматував її одяг, про дощ, який заливав її. 
Бреда судорожно хапалася руками за мотуз, затискала його коліньми, 
підтягалася і, хоч і помалу, все-таки посувалася вище й вище. «Грего
ре, потерпи ще трохи... ще зовсім трохи...» Ось уже й брила, здоровен
на, в розколинах і тріщинах, над її головою. Це додало Бреді сили, б 
вона ще раз енергійно підтяглася вгору. Потім випростала руку. За
хват, захват! Тримаючись лівою рукою за мотуз, Бреда намаЦала пра
вою надійний захват і судорожно вчепилася в нього. Нога також знай
шла упор. Спершу діва, потім і права. І саме в цю мить крізь шум дощу 
і плюскіт струмків, що збігали по стіні, почувся людський голос:

— ...е-е-е... о-о-о!..
— Грегоре!.. Грегоре!..
Стискаючи лівою рукою мотуз, Бреда простягла праву руку до при- 

скалка, що був на кілька сантиметрів вище попереднього захвату, і на
раз відчула, що мотуз, допомагає їй. «Ти живий, Грегоре, живий! — за
співало в ній. — І я теж жива, ми обоє живі. Живі, живі, живі!»

Вона знов простягла вгору правицю, намацала виступ і подалася 
вперед. Але долоня зісковзнула з мокрого прискалка. Через несподіва
ний ривок нога теж втратила опору, і Бреда зірвалася вдруге. Цього ра«
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зу, однак,Л! надійно тримав натягйутий мотуз. «Що б зі мною було, як
би не ти, Грегоре!» Бреда примусила себе заспокоїтись і внутрішньо зі
братися. Коли змигнула блискавка, вона встигла примітити надійний 
захват. Ухопившись за нього, Бреда знайшла упор для ноги і підтягла
ся вгору. Відпочила і знову взялася намацувати захват і упори для ніг. 
А тоді знов те саме... '

Коли, нарешті, Бреда стала на ноги поряд з Грегором і доторкну
лась до нього, вона відчула, як тепла хвиля залила всю її істоту.

— Дай сюди молоток, гаки й карабіни! — нетерпляче звелів Гре
гор.

— А як же я без...
Грегор загорнув залізяччя в якусь хустку, зв’язав ріжки і схо

вав пакунок у найближчу тріщину. Потім обернувся до Бреди:
— Тебе поранило?
— Що з тобою сталося? — майже водночас спитала й Бреда.
— Все гаразд, усе гаразд...
— І зі мною нічого, нічого...
г ~  Зможеш іти далі?
— Авжеж, — відказала Бреда, хоча й не була певна, чи зможе вза

галі переставляти ноги.
— Тоді мерщій до печери! Швидше, швидше!
Грегор, бачачи, яка знесилена Бреда, подався великою дугою право

руч і вгору, надійно страхуючи її. Побачивши Грегора вгорі на скелі, 
Бреда опанувала себе і, впершись ногами в якийсь поріжок, почала по
пускати мотуз, що оперізував її плечі.

Невдовзі після того, як Грегор зник з її очей, мотуз, що струмував 
по Брединій долоні, спинився, і крізь дощ долинуло:

— Страхую! Рушай!
Бреда кинулась вибивати гак, але ту ж мить згадала, що в неї не

ма молотка, і тільки відстебнула карабін.
— Лізу!
— Давай, давай!
Тепер її вже ніщо не могло затримати. Ні сліпучі спалахи блискав

ки, ні оглушливі розкоти грому, ні рвучкий вітер, який іноді відкидав її 
спиною на скелю, ані дощ, такий рясний, що нічого не було видно на 
відстані простягненої руки. Бреда йшла, спотикаючись, відчуваючи біль 
в обох ногах.

— Ще піврозтяжки мотуза, і ми будемо в безпеці! — гукнув Гре
гор, обернувшись до неї. — Витримаєш?

— Ага... витримаю...
Ще кілька захватів і упорів, стрибків, кілька кроків рівного скель

ного майданчика, і перед Бредою відкрився чорний отвір печери.
— Швидше, швидше... Ми врятовані, Бредо...
— Врятовані... врятовані...
Бреда опустилася долі, прихилилася спиною до твердої скелі, яка, 

проте, видалася їй дивовижно м’якою. Спалахи блискавок поблякли, від
котилися далі громи і вщухла злива. «Спати, спати... — наче марячи, 
бурмотіла Бреда. — Такої м’якої постелі я не мала ніколи в житті, ні
коли не чула такої ніжної колискової. Дякую тобі, Гольяче... Суворий ти, 
та, виявляється, не дуже. Є в тебе серце, є...»

Бреда поринула в сон. А Грегор нашвидкуруч забив кілька гаків,
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прив’язав до них Бреду, потім виніс молоток, гаки й карабіни з печери, 
прив’язався сам і підсунув під Бреду змотаний мотуз.

— Бредо... Бредо... — покликав він.
«Звідки цей знайомий голос?»
— Бредо! Бредо!
«Це Грегор мене кличе?»
— Бредо! Бредо!
«Зараз... Зараз... я прокинуся, прокинуся, хоча мені дуже хочеться 

спати».
Бреда розплющила очі. Та минуло ще кілька хвилин, поки вона усві

домила, що це не затишна люблянська кімната, а тісна й похмура пече
ра, і надворі лютує гроза з громом і блискавицями.

— Бредо... Бредб...
— Бачу... уже бачу... уже зрозуміла... Це Гольяк, суворий мамин 

Гольяк... Це я тебе умовила піти на Гольяк... До каміна все було чудо
во, і камін ми пройшли... А над ним... Що сталося над каміном?..

— Де ти вдарилася?
— Зірвалася з брили... розгойдало в повітрі і вдарилася об скелю. 

Раз, двічі, а може й більше. Але тепер усе гаразд, тепер ми в безпеці...
— Де тобі болить?
— Не знаю, сама не знаю.
— Зігни коліно!
Бреда зігнула праву ногу.
— Тепер ліву!
— Болить... але не дуже.
Грегор обмацав її коліно.
— Нічого серйозного. Більше ніде не болить?
—Трохи права гомілка.

Грегор оглянув уважно її праву ногу від щиколотки до коліна.
— Перелому нема, просто забилася,— мовив він з полегшенням.
— Це не страшно, поболить і перестане,7а от втомилася я дуже, і 

морозить мене...
— Зараз я зготую чаю.
— Ми ж не вдома... — слабо всміхнулася Бреда.
— Твоя правда, проте чаєм я тебе все-таки напою.
Грегор дістав з рюкзака газовий пальник,- потім підставив кухоль 

під струмінь води, що стікав зі скелі проти отвору печери, і за мить він 
був повний. «Усе робить так, — подумала Бреда, — наче він у сво
їй парубоцькій квартирі, — спокійно, не кваплячись. Через те, мабуть, і 
виходить у нього так добре все, за що він береться».

— Дати тобі бутерброд чи шоколаду? Чи може, жменьку родзинок^
— Я тільки пити хочу...
— Вип’єш чаю, а тоді, може, й на зуб чогось схочеться.
Бреда торкнулася його плеча.
— Грегоре, пробач, що я підбила тебе сьогодні на це сходження...
— Головне, що ми встигли сховатися. Тепер ти на власні очі поба

чила, як небезпечно в горах у негоду.
— Я, певно, виявилася не дуже надійною напарницею...

. — Навпаки, ти поводилась по-геройському.
— А все-таки, що там у тебе трапилося?
— Десь дуже близько вдарила блискавка, я відчув удар усім тілом,

і на якусь мить мене приголомшило й засліпило.....................................
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— І мене теж, наче вся скеля спалахнула.
— Здається, я прийшов до тями через те, що відчув, як з моїх паль

ців тікає мотуз. Минуло, мабуть, кілька секунд, поки я зумів його зупи
нити, але, відчувши в руках твою вагу, злякався, що блискавка зачепила 
тебе...

— А я злякалася за тебе.
— Я спробував був підтягти тебе вгору, та з того нічого не вийшло. 

Я знав, що ти висиш у повітрі і треба тебе якомога швидше перетягти 
через карниз, а не міг. Такого страху я ще ніколи не знав, хоча в горах 
буває всяке. — Грегор замовк на хвилину, а тоді повів далі: — Уявляєш 
собі, не міг. Насилу втримував мотуз на місці і все боявся, що пальці 
ось-ось розчепляться, мотуз зірветься й потягне за собою мене. — «Влас
не, про себе я й не згадав ні разу,— подумав Грегор,— все витиснула 
турбота про Бреду». — А тоді раптом мотуз напнувся, і я зрозумів, що 
ти жива. Як я зрадів! Проте мені ще бракувало сили одразу витягти те
бе нагору.

— Зате до мене в цей час повернулася сила. Я зціпила зуби й по
чала дертися вгору по мотузці, — мовила Бреда. — Мигтіло й гриміло, 
періщив дощ, та я все ж долізла до карниза, а вибратись на нього до
поміг мені вже ти.

Бреда намацала Грегорову правицю й потисла її. Грегор зойкнув.
— Болить рука?
Спалахнула блискавка, освітивши печеру, і при тому світлі Брела 

помітила червону смугу, що перетинала долоню його правої руки. -
— Що це?
— Згадка про мотуз, що вибігав з моєї долоні, коли я був непри

томний. Дарма, загоїться,— усміхнувся Грегор.
— Дай я перев’яжу.
Бреда випустила його руку й роззирнулася.
— А де мій рюкзак?
Діставши з рюкзака аптечку, вона перев’язала Грегорові руку і, 

помовчавши, спитала:
— А те нещастя сталося теж у каміні?
— На Поперечній Полиці під каміном і на карнизі над ним.
— А мама врятувалася, сховавшись сюди, в цю печеру?
—* Я розповім тобі все-все, як було. Тепер, коли найгірше позаду, 

я тобі можу розповісти.
— А справді все найгірше позаду?
— Авжеж. Мусимо тільки зачекати, щоб пронесло грозу. Цей відти

нок маршруту, звідси до самої вершини — чиста «трійка». От тільки, 
як ти?

— Все гаразд, ще відпочину трохи, зігріюся.
— Скоро вода закипить. Тобі чаю з лимоном чи з горілкою?
— Крапля горілки, мабуть, не завадить.
Грегор повернувся до пальника. Бреда мовчки спостерігала за кож

ним його рухом, а в голові в неї роїлися думки. «Ні, я не поквапилася 
з одруженням. Я покохала його ще під Ойстрицею. А коли повернула
ся з альпіністського табору в Марібор, то вже тільки про нього й дума
ла, чекала, що він озветься поштовою карткою, і водночас іронізувала 
зі своїх сподівань: з якої речі має він мені писати, хто я для нього. І 
все-таки я чекала, чекала з нетерпінням і якоюсь дивною впевненістю. 
І таки дочекалася. Не картки, а навіть листа. «Вчора я піднявся на
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вершину Ашенбреннера. Це сходження я присвячую тобі, нашій зустрічі 
8 тобою. У книжці, яку я тобі подарував під час зборів, є опис цього 
маршруту...» Я відразу ж розкрила книжку. Виявляється, це один з най
важчих маршрутів на Травнику і взагалі в наших гор8х. Суцільна «шіст
ка», шоста категорія складності. Вперше на цю вершину піднявся німець 
Ашенбреннер у 1938 році, а наші альпіністи підкорили його аж у 1947 
році. І от кілька днів тому це пощастило зробити і Грегоровіі «...при
свячую тобі, нашій зустрічі з тобою!» Ой, Грегоре, Грегоре, що ти зі 
мною робиш?! Я мусила показати листа мамі. — «Я ж тобі казала, Гре
гор завжди був чудовий хлопець. Це він повернув мене в життя». — 
«Він тебе врятував?!» — «Не в буквальному розумінні врятував, але 
відкликав з небуття». — «Як це?» — «Я розповім, як. Настав час розпо
вісти тобі все-все». — «І про батька розповіси?» — спитала я. «Розпо
вім»,— відказала вона по паузі, але якось невпевнено. Але ні того дня, 
ані пізніше вона нічого мені не розповіла. А я через кілька днів подалася 
в Чрну і піднялась там на Пецу, щоб теж надіслати Грегорові вітання 
з висоти двох тисяч метрів. Невдовзі після цього я отримала одну за од
ною три листівки: вітання з Чопового Стовпа на Триглавському маршру
ті, з Режек-Модичевого маршруту на Ойстриці і з Цінн у Швейцарії. 
Після всього цього я насилу дочекалася кінця навчального року, від’їзду 
в Любляну, вступу в інститут і зустрічі з ним. Ні, ні, я не поквапилася 
з одруженням, ми не поквапилися».

— Грегоре!
Він обернувся до неї.
— Ти справді не гніваєшся на мене?
— Мало хто з чоловіків спромігся б на те, що змогла ти.
— Я й досі не маю сили ворухнути рукою. '
— Мене теж ухоркало. Але то дарма, оклигаємо. Ось уже й вода 

кипить.
Він підніс їй до губ, мов дитині, чашку гарячого чаю.
— Я сама...
Приємне тепло побігло по жилах, розлилося по тілу. Та ще більше 

зігрівало її Грегорове піклування. Бреда вже не здригалася, коли на
дворі спалахували блискавки, гуркотів грім, і все навколо стугоніло, 
немов розвалювалася гора, не лякало її і дике завивання вітру.

«Ні, не помилився я, одружившися з нею, — міркував і собі Грегор, 
поглядаючи на Бредине обличчя, на якому знову з’явився рум’янець,— 
Ще під Ойстрицею я зрозумів, що це було глибоке й чисте почуття. До
сі ще не було такого, щоб я у горах згадував якусь там подружку, а про 
Бреду думав і на Ашенбреннері, і на Чоповому Стовпі, на Ойстриці і в 
Ціннах. Скрізь. Отже, це не просто данина її молодості і вроді, а щось 
серйозніше. Це почуття ввійшло в моє серце і залишилося там назавж
ди!»

— Ще хочеш? — спитав Грегор, коли Бреда допила чай.
— Тепер ти випий, адже й ти змерз. І весь мокрий, правда?
— На жаль, запасної білизни в мене немає ні для тебе, ні для се

бе.
— Дивуюся, що ти й про це не подбав. А що ми робитимемо, як

що дощ не вщухне? — Бреда дивилася на цівки дощової води, що 
струмували з отвору печери.

— Що робитимемо? А нічого не лишається, як лягти спати. <
— Ми тут спатимемо?! — здивувалася Бреда.
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— Ну, ми ж не можемо під дощем дертися на вершину Гольяка, а 
потім ще спускатися в долину. До того ж споночіє раніше, ніж ми зій
демо на неї. Навіть якщо вирушимо цю ж мить. — Грегор глянув на го
динник. — Авжеж, бо за кілька хвилин буде сьома.

— Сьома?!
— Поглянь на свій годинник, якщо моєму не довіряєш.
— Справді, за три хвилини сьома. І коли той час минув. Грегоре, 

а як же ми спатимемо в цій дірці?
— У нас є спальний мішок.
— Невже ти передбачив і таке?
— Альпініст мусить бути готовий до найгіршого. А що стосується 

бівака, то для справжнього скелелаза це нормальна річ.
— Це буде моя перша ніч на скелі і взагалі просто неба.
— Ну, тут, звичайно, не так зручно, як було б у Вратах, де ми за

мовили номер. Проте, сподіваюся, ти і відпочинеш, і виспишся.
«Бівак! Досі в мене кожної ночі був дах над головою. Щоправда, 

інколи то був дах гірської хатини з твердими лавками замість ліжок. 
Найгірше було два роки тому, коли я брала участь у траверсі. П’ять 
чи шість ночей на твердій лаві, дві навіть на підлозі. А цієї ночі спа
тиму на камені».

Бреда пригорнулася до Грегора.
— То як було з мамою та її приятелями? — спитала вона по паузі.
— Це довга й сумна історія...
— Ти обіцяв розповісти.
— Розповім.
— Коли?
— Як не сьогодні, то завтра.— І, трохи помовчавши, замислено до

дав:— Все-таки сьогодні щастя нас не відцуралося!
Дощ поволі вщухав. Блискавки спалахували дедалі рідше, туркоти 

грому віддалялися. І коли нарешті проглянули обриси сусідніх вершин, 
Грегор підвівся.

— Піду подивлюся, як там надворі,— сказав він і вийшов з печери.
Гроза перемістилася за Караванки, проте рвучкий вітер все ще

жбурляв уздовж схилу пригорщі дощу, щоправда, не з такою силою, 
як раніше. По стіні струменіла вода, подеколи відкришувався камінь і 
з гуркотом скочувався у прірву. «До ночі це не припиниться,— поду
мав Грегор.— Отже, єдино правильне рішення — бівак».

— Ну, що там?— спитала Бреда, коли він повернувся.
— Мусимо тут заночувати. Іти далі не можна хоча б тому, що ка

міння падає.
— Отже, лишаємося...
Грегор сів біля Бреди:
— Не уявляв я собі, що шлюбну ніч ми проведемо на схилі Голья

ка.
— І я теж.
— Зараз я ще заварю чай.
— Було б непогано.
За чаєм Бреда з’їла бутерброд, а Грегор навіть два. Потім він.витяг 

з рюкзака спальний мішок і допоміг Бреді влізти в нього. Тим часом 
дощ майже ущух, блискавки мигтіли дедалі рідше; десь далеко ледь 
чутно зітхав грім. Вряди-годи налітав вітер, і тоді гуркотів якийсь від
кришений камінь. В печері стало зовсім темно. Грегор запалив паль
ник.
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— Знову чай? — здивувалася Бреда.
— Ні, це я для того, щоб освітлювати і зігрівати нашу оселю! — 

відповів Грегор, закривши пальник від входу до печери чималим плас
ким каменем.

— А це навіщо? •
— Ти хочеш, щоб серед ночі нас відвідали гірські рятувальники?!
— Ти й справді все передбачаєш! — вигукнула Бреда. І додала:— 

Незважаючи ні на що, Гольяк все-таки добрий. Є в нього серце, хай 
навіть кам’яне.

— Сміливим він допомагає.
— Але насамперед — людина людині,— майже пошепки промовила 

Бреда і знов попросила:— Розкажи, Грегоре, як усе було з мамою та 
її приятелями. Розкажи.

— Це тобі не колискова.
— Якщо я витримала там, під карнизом, то мені вже стане сили 

вислухати й найстрашнішу історію.
— Глянь — вечірня заграва над Караванками! На заході, отже, 

випогодилося, і вершина Гольяка купається в сонці.
Якусь хвилю вони мовчки дивилися на далекі гори над Закраєм.
— Розкажи,— повторила Бреда, коли червона заграва над Кара

ванками почала згасати.
— Спати, справді, ще дуже рано,— погодився Грегор і, зібравшися 

з думками, почав:— Це було двадцять років тому Першого травня...
Грегор розповідав не сам, з ним розповідала стіна, по якій ще й 

досі стікали дрібні струмки і скочувалося каміння; розповідав чорний 
камін, в якому гуркотів справжній водоспад дощової води; розповідала 
Поперечна Полиця, над якою все ще шугав вітер; розповідали зорі, що 
почали спалахувати над Гольяком. І ті, що віддали своє життя горам...

Зі словенської переклала 
Марина ГРИМИЧ

АЛЬБРЕХТ ДОДЕР (1471—1528). Фехтування. З «Фехтувального
рукопису». Відень, Держ авна бібліотека. -



ВІКТОР ХАРА
(ЧІЛІ)

Стадіон у Сантьяго... На ньо
му зазнали страшних катувань, 
а потім були розстріляні піно- 
четівцями тисячі чілійських 
патріотів. Тут з піснею на вус
тах загинув відомий співак, 
комуніст Віктор Хара.

Трьом із ув’язнених пощас
тило втекти. Через деякий час 
один із них приїхав до Франції 
і передав журналістам кілька 
описаних аркушів із шкільного 
зошита. Це був «Стадіон Чілі» 
— остання пісня Віктора Хари.

СТАЛІОН ЧІЛІ ^ас п ять тисяч^  на цьому маленькому клаптику міста.
Нас п’ять тисяч.
А скільки нас усього — 
в усіх містах і по всій країні?
Тільки тут —
десять тисяч рук, які сіяли 
і приводили в рух заводи.

Скільки людей зазнає 
голоду, холоду, болю, 
відчаю, жаху, безумства!

Шестеро наших товаришів 
загубилися серед зірок.
Один помер, другого били нещадно — 
я не думав, що так можна бити людину. 
Четверо вирішили позбутися жахів: 
один стрибнув у безодню, 
інший бився головою об мур — 
та в очах у кожного була смерть.

Яке потворне обличчя фашизму!
Вони здійснюють свої чорні плани 
і ні на що не зважають.
Кров для них — нагорода.
Вбивство — геройський вчинок.
Боже, це і є твій хвалений світ?
Заради цього ти працював сім днів

не покладаючи рук?
У цих чотирьох стінах існує лиіне число* 
що не змінюється, 
що прямує до смерті.



СТАДІОН ЧІЛІ 5 3

Та раптом я немов прокидаюсь 
і бачу людське море, 
у ньому відлуння верстатів 
і співчутливе обличчя 
якогось солдата.
А Мексіка, Куба, інші країни?
Вони піднімають голос проти цього безчестя! 
Нас десять тисяч рук, 
позбавлених щастя творити.
А скільки нас по всій вітчизні?
Кров товариша Президента 
сильніша за бомби й кулі.
І кулак наш знову здійметься.

Не дається мені ця пісня, 
бо я мушу страх оспівати!
Страх приречених жити, 
страх приречених помифати.
Тут таке довелось спізнати, 
і я на краю безодні 
мовчання і крик сьогодні 
поєднав у цій пісні, брате.
Я такого не бачив ніколи.
І крізь відчуття моє 
нинішній день проросте...

З іспанської переклав 
Сергій БОРЩЕВСЬКИЙ

Малюнки чілійського 
художника 

Хосе Вентуреллі. .



ДОЖООГІЙН
ЦЕДЕВ

Малюнок Миколи Сидоренка.
О П О В ІД А Н Н Я

Дожоогійн ЦЕДЕВ 
(нар. 1940) ■— монголь
ський письменник, голо
ва Спілки письменників 
Монголії. Його перші дві 
книжки — поема «Син 
Ундрал» (1965) і збірка 
оповідань «Добра людина 
землі* (1970) — адресова
ні дітям. Визнання чита
чів завоювали також 
збірка оповідань «Смак 
кумису» (1972) і повість 
«Борець у червоному 
шовковому зодогу» (1979). 
Автор монографії «Тради
ції й новаторство в мон
гольській поезії» (1973) 
та збірки статей .«Майс
терність письменника» 
(1978). Перекладав мон
гольською мовою пое
зії О. Пушкіна, Р. Гамза
това. К. Кулієва. Назима 
Хікмета та ін.

— Переможців четвертого туру — просимо підійти до суддівської 
колегії для обрання суперників на п’ятий тур.

Спортивний коментатор повторив оголошення, і гучномовці рознес
ли його по всій долині Буянт-уха. Славетні майстри повагом невелич
кими групками потяглися до центрального шатра. Хто кого викличе на 
двобій? Це хвилювало усіх, хто прийшов на змагання борців. Адже пе
реможці п’ятого туру будутьv удостоєні почесних звань, а переможені — 
тільки почесного додатку до титула. Особливо нервували молоді. «Хто 
викличе мене?» — з тривогою думав кожний з них, дослухаючись до 
оголошення.

Звичайно маститі обирають молодого недосвідченого борця, щоб 
перемогти за рахунок майстерності. Проте, буває, дехто із славетних 
викликає на двобій талановитого сильного юнака, наперед знаючи, що 
вже не в змозі подолати його, і таким чином допомагає початківцю до
сягти першого великого успіху — одержати почесне звання. Переможені 
молодим супротивником, вони, підвівшись, щиро бажають йому успіху 
на борецькому терені.

Лев 1 Насан підійшов до судді і, навіть не глянувши на список 
борців, проголосив:

1 Борцям, переможцям Всеиародногр надома, присвоюють почесні звання чоти-

Ї.ьох ступенів: Сокіл, Слон, Лев і абсолютний чемпіон — Велет. Переможцям аймачних 
обласних) свят відповідно присвоюються ті самі звання, так би мовити, місцевого 

масштабу: '
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— Викликаю на двобій аймачного Лева Цодола!
— Все ясно! — прокоментували найбільш здогадливі.— Старий хо

че подарувати молодому землякові звання республіканського Сокола.
— Аж ніяк,— заперечили їм більш поінформовані.— Насан-гуай 

спеціально приїхав помірятися силами з Цодолом. Цікава сутичка бу
де!

І вони мали рацію.
...Минулого літа Насан уперше побачив Цодола під час фінальної 

зустрічі на Убурхангайському аймачному надомі. Цей поставний хло
пець обурив тоді старого борця своїм нечесним вчинком. Підступно 
сипнувши землею супротивникові в очі, Цодол скористався з його хви
линного замішання і звалив хлопця передньою підніжкою. Сп’янілий від 
перемоги, він сильно, мало не покалічивши спортсмена, надавив йому 
коліном на груди, а, підвівшись, ще й переступив через лежачого.

Старий Насан не міг спокійно дивитися, як зухвало нехтував Цо
дол звичаями, освяченими традицією, і, підійшовши до молодика, сказав:

— Брате!.Ніколи не роби так! Негідна поведінка — пута для бор
ця. Не забувай цього.

— Чого ви до мене присікались! Кажуть, колись ви боролися, та я 
не пригадую, щоб бачив вас у зодогу 1. Набридло слухати вихваляння 
ні на що не годних старих чваньків. Якщо у вас язик свербить, побала
кайте з отією скелею, а мене не чіпайте,— зарозуміло відмовив Цодол.

Старого Лева прикро вразила груба й нечемна відповідь.
— Будеш дерти кирпу, не додаси слави рідному краєві. Шкода, не

ма в мене колишньої сили, а то показав би я тобі справжню бороть
бу,— гірко, з сумом проказав старий.

Смутний і пригнічений повернувся з аймачного свята додому ста
рий Лев. Діти сполошилися.

— Батьку! Що скоїлося? Чи ви здорові?
— Та нічого. Що мені станеться...— буркнув Насан, а подумки до

дав: «Я доведу, мушу довести, що в силі ще збити пил земний»2.
Невдовзі по тому старий сказав домашнім, що збирається у далеку 

путь — домовився вести караван. Син, звикши, що батько, колись до
свідчений проводир караванів, ось уже п’ять років нікуди не виїжджав 
з дому, стривожився:

— Навіщо це вам, батьку?! Ще замерзнете десь у дорозі.
•— Дожив я до сивини, та не чув, щоб проводирі замерзали в доро

зі. Допоможу хлопцям. Хіба не можна?
— Ми живемо в достатку і без вашого заробітку. Ні до чого вам 

водити каравани! — умовляла й собі дочка.
— По-вашому, каравани водять лише задля заробітку,— зневажли

во пхикнув старий.— Ех ви, учитися вам ще та й учитися.
Восени Насан пішов-таки проводирем. Кажуть, цілющий вітер да

леких мандрів додає людині сили. Насан вантажив грубезні в’юки, ні 
в чому не поступаючись молодим. Почав ходити легкою й пружною хо
дою, повеселішав, став говірким.

— Може, станемо на нічліг? Ви не змерзли? — питали Насана мо
лоді попутники, ледве заходило сонце.

Зодог — верхня частина борецької форми: куценька курточка з рукавами, що 
залишає відкритими груди; шудаг — нижня частина форми, схожа на плавки.

2 Монгольська приказка, що відповідає українській «Є ще порох у порохівницях»
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Старий сердився.
— Не чоловіча розмова. Якщо будемо йти тільки засвітла, цього 

року додому не повернемося.
І, коли присмерк спускався на землю й на небі яскраво загорялися 

зорі, Насан, розв’язавши торочки хутряної шапки і підставивши облич
чя вітрові, йшов таким же сягнистим кроком, як і вдень, ще й наспіву
вав низьким голосом пісню про караванників.

У дорозі й згодом після повернення додому старий Лев, як мо
литву, повторював про себе: «Я мушу довести, що в силі ще збити 
пил земний». Ця думка не полишала його ні вдень ні вночі. Вона мало 
не щодня гнала його з теплої юрти в гори, де він дотемна блукав мис
ливськими стежками з рушницею за плечима. Проте постріл його крем- 
нівки лунав нечасто, і він тільки вряди-годи приносив додому яку-не- 
будь здобич. Коли ж скресли річки і на деревах з’явилися бруньки, На
сан і зовсім переселився в гори.

— Чи ви при своєму розумі?! — сердилися діти.— Жити в наметі 
на гребені гори! Там же лютий холод.

Але упертюх стояв на своєму.
— Ви чули, бідолаха Насан схибнувся? — балакали земляки, зди

вовані чудною поведінкою сусіди.
А він тим часом підважував і кидав у провалля величезні каменю

ки й до знемоги бігав схилом. Пригадував борецький вишкіл, що його 
пройшов замолоду:

«Скільки наполегливості й зусиль доклали, тренуючи мене, Велет 
Даміран і Лев Гелег і зробили-таки з мене борця, довели, як кажуть, 
до зодога. На підготовку до змагань з’їжджались найсильніші, най- 
спритніші. На тренуваннях нас учили, як правильно надягати борців- 
ську форму, як виходити на поле, навчали прийомів. Під час підготов
ки до змагань нам забороняли пити спиртне, їсти важкі, жирні страви. 
Вимагали, щоб спали ми на холоді, на твердій підстилці. І ми спали на 
голих дошках, вивіряючи волю і витримку. Боротися нас примушували 
і в холод, і в спеку, і в дощ, і при сильному вітрі, щоб на змагання ми 
могли вийти за будь-якої погоди. Напровесні поїли кумисом».

Насан повернувся додому й звелів дітям:
— Лошат прив’яжіть до конов’язі, а мені спіймайте кількох коби

лиць — хочу кумису.
— Хто ж так рано доїть кобилиць? — здивувалися діти.
— Ви тільки приведіть їх, а готувати кумис я буду сам,— не посту

пався старий, і діти мусили виконати дивну вимогу старого, знали-бо: 
все одно батько поставить на своєму.

Насан зарізав вгодованого барана і пив бульйон із свіжини. Натер
шись кумисом, загоряв на осонні, аж поки тіло його стало блищати, 
як бронзове.

За місяць до Всенародного надома Насан витяг із скрині стару зли- 
нялу борецьку форму і, нав’ючивши на коня намет і інше майно, виру
шив до столиці.

...Викликавши Цодола, Насан повернувся до свого намету, повто
рюючи як закляття: «Я мушу довести, що в силі ще збити пил земний». 
Сів, ковтнув трохи кумису і з жалем подумав: «Тепер би мені силу тих 
літ, коли я в фіналі Всенародного надома стрівся із славетним Бохой 
Данзаном із Селенги. «Від Данзана чекай будь-яких хитрощів», засте
рігали друзі. І Насан, не зволікаючи, одразу атакував суперника. Се
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кундант Данзана радив своєму борцю не поспішати, спершу схопити 
юнака, а лиш потім застосувати прийом. І Данзан виставив плече, але 
Насан з силою підняв його. Досвідчений борець зробив захват, та утри
мати суперника не зміг. Юнак його звалив. Так славетний Данзан упер
ше зазнав поразки на Всенародному надомі. За звичаєм, він пройшов 
під рукою переможця і, вшановуючи його, сказав із змішаним почут
тям заздрощів і захоплення: «Зустрітися б мені з ним у пору мого роз
квіту! Цей гнучкий і спритний смаглявець довго перемагатиме на надо- 
мах!» Данзан наче у воду дивився. «Кілька років поспіль на великих і 
малих надомах перемагав тільки я»,— згадував Насан золоту пору сво
го розквіту.

Спогади перервав захеканий секундант:
— Вельмишановний Леве! Починається п’ятий тур. *
Насан піднявся, взяв зодог.
Тим часом Цодол їв жирне м’ясо і жадібно, великими ковтками 

пив кумис. У намет зазирнув знайомий борець.
— Кажуть, тебе викликав Лев Насан? Отже, поборешся із земля

ком, Цодоле?
— Аякже. Ще торік він хвалився показати мені, як треба боротись. 

Та байдуже. Я теж дещо покажу цьому землякові. Дай боже, щоб 
зібрав свої старі кості,— самовпевнено відповів Цодол.

...Насан, як найславетніший, стояв на чолі лівого крила борців, що 
вийшли на п’ятий тур. його секундант проголосив речитативом:

— Секунданти правого крила, слухайте! Починаю величання свого 
борця!

— Єсть слухати! — дружно відгукнулися ті.
— У великому святі Надомі, на честь роковин перемоги Монголь

ської народної революції наймогутніший, найспритніший, найсильніший 
із найсильніших, уславлений на віки, повний незмірної мужності Лев 
Насан викликає аймачного Лева Цодола помірятися силою і майстер
ністю перед усім народом! — проголосив величальну секундант Насана.

— Дякуємо за честь! — відгукнулися хором секунданти правого 
крила.

Над долиною полинула хвилююча мелодія пісні «Сонце світу». 
Борці, змахуючи руками, як крилами, пританцьовуючи, вийшли на зе
лену галявину і стали один проти одного. Болільники, що сперечалися 
хто кого переможе, зааплодували.

Цодол, що кружляв навколо Насана, намагаючись схопити його то 
лівою, то правою рукою, спочатку видався старому борцеві не дуже ве
ликим і небезпечним. Та, коли вони зійшлися впритул і Насан схопив 
суперника за зодог, він відчув, що помилився. «Здається, міркував На
сан, він ставить ноги ширше, ніж треба. Кинутися йому попід ноги? 
Ні, не ті в мене роки. В нього око гостре, ноги міцні — встигне ухилити
ся. А як зробити повний захват? Схоплю обома руками за шудаг... 
Але якщо він встигне провести прийом до цього?»

Тим часом Цодол схопив за зодог старого Лева і протиснув голову 
і руку йому під ліву пахву. Насан зрозумів, що той збирається кинути 
його через спину і з силою затис голову суперника.

— Насан розгадав намір Цодола. А то б непереливки йому,— раді
ли ОДНІ. . . . '

— Ти диви, не хоче здаватися старий. Дарма, все одно аймачний
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Лев силою завоює звання республіканського Сокола, — підбадьорюва
ли один одного болільники Цодола.

— А старий — молодець. Може й перемогти,— схилялися на сторо
ну Насана «нейтрали».

Болільники хвилювалися, схоплювалися з місць, вимахували рука
ми, наче то вони стали на двобій. Цодол, збагнувши, що не вдасться 
провести свій коронний прийом, спробував кинути суперника через 
стегно. «Розслабся», наказав собі старий Лев. Цодол зачепив, наче гач
ком ліву ногу Насана. «Таке вже бувало не раз, цього я не боюся», 
майнула думка в старого борця, і він, поступово підтягнувши ліву но
гу, враз рвучко відкинув її. Нога Цодола вискочила із захвату.

Цодол після кількох прийомів захекався і хрипко дихав. У Наса
на, навпаки, наче відкрилося друге дихання.

— Не тягни, не давай йому звикнути до тебе, не сходься впритул, 
проводь прийом першим,— радив Насану секундант.

Старий борець схопив суперника за пояс і смикнув на себе, щоб 
підняти й кинути. Однак сплетений з трьох шовковинок пояі не витри
мав і тріснув. «Не вдержав би я здорового хлопця. Ноги підвели б. 
Але в руках сила ще є! Треба атакувати, поки він не оговтався». Схо
пивши Цодола за зодог, Насан лівою рукою сильно штовхнув його в 
ключицю, відтак нахилився і рвонув суперника за праву ногу.

— Правильно! Молодець! — шаліли болільники. —- Тримай ногу! 
Кидай його!

Цодол вже лежав горілиць.
Саме так, приголомшливим каскадом прийомів здобував колись 

перемоги Лев Насан, прозваний за це «В’язальником». Секундант на
дів йому шапку.

Старий Лев біг до центрального шатра. «Викличу на двобій юнака 
Тувдендоржа1 і зустріччю з ним завершу свої виступи на надомах. По
дарую йому свою борецьку форму і побажаю, щоб з честю продовжував 
мою спортивну славу. Бо я довів-таки і Цодолу, і всім іншим, що в си
лі ще збити пил земний!»

В центральному шатрі Насану піднесли печива, пінок і сушеного 
сиру. Він, як годиться, покуштував і, ділячись частуванням, кинув ла
сощі вгору, синьому небу вітчизди і глядачам, що вітали його.

Долаючи перевал сімдесятиліття, старий Лев урочисто біг по на- 
домському майданчику, широко й плавно, наче орел крильми, поводячи 
розкинутими руками, і здавалось— він і справді летить, здіймаючись 
на сильних крилах до високо піднятого державного прапора із сяючим 
на сонці сойомбо2; Насан завершував коло пошани, як і багато разів 
перед тим, перемігши наймогутніших борців рідної землі монгольської.

З  чонгольської переклали 
Ц. ЕРДЕНЕБІЛИГ та Наталя КОБЦЕВА *

* Тувдендорж — вині багатократний чемпіон країни, Всенародний Велет.
* Сомом бо — державна емблема МНР.
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МАРАФОН

О П О В ІД А Н Н Я
Малюнок Юліана Раєвського.

Вже кілька хвилин соніхе стоїть просто перед ним. Воно велике. 
Страшенно велике й сліпуче.

Він переставляє ноги, біжить. Угвинчується в сонце, у наїжачений 
колючками диск.

Біжить. Іще трохи. Кільканадцять кроків — поворот. Сонце пере
міщується вбік і тепер пече його в щоку.

Бідному так завше в очі, думає він і бачить тих вісьмох на прямій. 
Зовсім недалеко, радіє він. Метрів п’ятсот. Може, трошечки далі.

Переставляє ноги. Вони м’які, мов розварена вермішель.
Треба наздоганяти, думає він. Ще трохи, і буде половина дистан

ції. Я мушу їх наздогнати!
Він наддає ходи. Ноги, підвладні його волі, топчуть розтоптаний ас

фальт. Дихання щоразу частішає. Він прискорює темп. Пряма стає чим
раз коротшою. Він поглинає її.

Ні, ще нема половини дистанції. З,нову поворот. Один, потім другий 
і третій. Сонце знову світить просто в обличчя бігуна.

Він не бачить тих, попереду. Вони за зеленою ширмою листя. Шко
да, що він дав їм'себе обігнати тоді, на п’ятнадцятому кілометрі.

«Знали, гади. Знали, що я замислився. Це ясно!»
Тільки раз про неї подумав, а вони з цього скористалися. Після 

п’ятнадцяти кілометрів починаєш відчувати навіть вагу власного заду.
Вона сказала, що збирається на пляж. І це в такий день?!
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— Я думатиму про тебе,— сказала вона йому.
Думатиме? На. пляжі? Вода, морозиво «Бамбіно» і повно хлопців. 

Чи ж на пляжі взагалі можна думати?
Він знову біг повільніше. О боже! Який паскудний тут асфальт.
— Ти мусиш виграти ради мене,— сказала вона.
«Виграти? А що я таке? її скаковий кінь? — обурюється він, минаю

чи п’ятнадцятий кілометр.— Я навіть не її хлопець».
Та бажання перемогти сильніше від того гіркого почуття. Він не 

дає йому розростися. Все-таки є Юстина. Не примарна. Реальна, як 
оцей біг.

— Ти мусиш виграти,— сказала вона йому на пляжі.— І тоді ти 
станеш моїм хлопцем.

Це ж ціна її взаємності, думає він, відчуваючи раптом страшенну 
втому, і втрачає темп.

— Юстино, я зовсім не повинен робити це задля тебе,— говорить 
він.— Я й так би побіг.

Він знає, що обманює себе: Це задля неї. Задля неї. Думка ця не 
дає йому спокою. Ота вісімка якраз тоді й відірвалася від нього.

— Гей, хлопче!.. Як прокинешся, пильнуй на поворотах! — кинув 
йому один з них на прощання.

А взагалі він почав думати про неї значно раніше. Ще на старті.
Вона умовила його піти на той пляж. Два дні тому. Ідіот! За два 

дні перед марафоном на пляж!
Ганчірка я, тютя, думав він, сидячи біля неї на піску. Але іншого 

вибору не було.
Вночі він не міг заснути. Спік на сонці спину. Злився на Юстину, 

вирішив під час бігу викинути її з думок.
Але коли став на старті, подавшись уперед і відчуваючи, як пече 

спину сонце, відразу згадав Юстину.
За хвилину старт. її немає. Востаннє окидає# поглядом силуети су

перників.
Тиша. Шийні м’язи напружені до болю, ноги м’якнуть — І враз 

рятівний звук пострілу. Стрибок — і десятки пар ніг починають обер
тати глобус у протилежному напрямку.

Біжать, і кожен з бігунів намагається зайняти найвигіднішу пози
цію. Вибігають із стадіону в сонце, в спекоту асфальтованої вулиці.

Сорок два кілометри. Ноги ритмічно відмірюють метри дистанції.
Януш біжить десь посередині вервечки бігунів. Він щуплий, малий 

і не має особливих шансів виграти забіг. Біжить на таку дистанцію 
вперше.

— Скільки кілометрів! — бідкалися батьки. Мати, сентиментальна 
жінка, сиділа за столом і схлипувала, а батько грюкнув кулаком по 
тому ж таки столу і крикнув:

— Хлопче! Та ти однією ногою був уже на тому світі, а бач, рекор
дів заманулося!

— Дивись! — сказав молодший брат, скидаючи сорочку.— Оце 
грудна клітка, брате. Як ранець! Бачиш оці біцепси? А з чим ти йдеш 
на той марафон?!

Він був не дуже здоровий — це факт. В дитинстві часто хворів, і 
коли одного разу в нього було запалення легенів, батько не схотів на
віть везти його на рентгец.

— Шкода праці! — сказав він.— Такому вистачить і звичайної на
стільної лампи. ' '
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Не такий вже я й слабкий, думає він і знову бачить отих поиеред 
себе. До них метрів триста або й менше. Такі собі малі й потішні фі
гурки, що дригаються на стрічці шосе. *

Поворот, пряма, а там лінія половини дистанції. Побіч дороги якісь 
люди. Все більше людей. Хтось підбігає до Януша і подає йому картон
ний стакан.

— Пий! — кричать йому на вухо.
Напій освіжає, хоч і солодкий. Хтось подає якусь їжу, знову сік.
Він біжить. Вже видно, як ті, попереду, перебігають лінію — поло

вина дистанції. П’ятнадцять, двадцять секунд. Він вбігає в тунель оплес
ків. Мить. Одна мить — і лінія половини дистанції лишається позаду. 
Тепер петля. Довга, висипана гравієм, вона веде на інше шосе.

«Фініш — двадцять один кілометр». Білий напис на дорозі наче під
ганяє його. Перескакує напис і оглядається. Оглядається вперше за 
весь час бігу. Це нічого..Вже можна це собі дозволити. Пройдено поло
вину траси. Витрачено половину зусиль.

Януш оглядається, але позаду нікого не видно.
Мають бути десь недалеко, думає він. За отими поворотами.
Він на мить уповільнює біг і чує, як бухає у грудях серце.
Сонце опустилося нижче, висить тепер над вершинами ялин. їдуть 

якісь автомобілі. Це радіо. Видно барвисті написи.
На дорозі стоїть суддя в білому відпрасованому костюмі.
— Дев’ятнадцять кілометрів до фінішу! — кричить він Янушеві. 

Суддя виглядає гротескно смішним на цій дорозі.
Януш лише кривиться у відповідь і минає відпрасованого типа.
Вже недалеко, думає він. Тільки б витримати. Тільки б витримати. 

Половина дистанції вже позаду.
Дається взнаки втома. Його щуплі, вузенькі й легенькі плечі тепер 

як дві намоклі колоди. Руки, зігнуті в ліктях, ритмічно гойдаються на 
висоті стегон — наче маятник старовинного годинника.

Де ж це ті? — думає він. Стартувало нас чоловік сорок. Ті восьмеро 
попереду і я — це дев’ять. Я один із них. Одна сорокова. Ланка цього 
живого ланцюга, що розтягнувся на кількакілометровому відрізку 
траси.

Януш не бачить їх, але інстинктивно відчуває, що вони десь неда
леко. На свій досвід розраховувати йому не доводиться. Він новачок. 
Біжить, пересуваючи стопами стрічку безконечної дороги, і не знає, що 
чекає його на наступних кілометрах.

Я мушу це витримати, думає він. Це була моя ідея, а не Юстинина.
його не хотіли навіть допускати до змагань.
— Ти середняк,— сказав Адамік, його тренер.— Не бігав же ще 

навіть на десять... Марафон — це не жарт. До половини дистанції не 
дотягнеш.

Адамік був непоганий тренер, але Януша знав погано і тому не 
передрікав йому успіху в цьому змаганні. Він знав колір очей і волосся 
свого підопічного, навіть ім’я його дівчини, та не знав того чорта, як 
казав батько, що сидить у ньому всередині.

Януш не був пересічним хлопцем. Хоч і слабкий фізично, він нама
гався ні в чому не відставати від своїх ровесників.

У п’ятнадцять років він уперше показав, що здатен на це. Тоді була 
весна, і хлопчаки на стовбурах повалених верб влаштували регату.

Один товстий і не дуже проворний хлопець впав у воду і почав то
нути. Всі розгубилися. Не чекаючи, поки це зробить хтось інший, Януш
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кинувся в холодну, страшенно холодну воду і витяг товстуна на берег.
То був переломний день у його житті.
Він уже тоді знав, що* перемогу вирішують не лише міцні плечі й 

розвинуті м’язи.
Коли він уперше стартував із бігу на три тисячі метрів з перешко

дами, то саме свідомість цього дала йому таку бажану перемогу.
На одному із клубних вечорів він познайомився з Юстиною. Дівчи

на вчилася в економічному і знала про свою привабливість.
— Б’юсь об заклад, я вгадаю, про що ти думаєш,— сказала вона.
— Ну, це не так важко,— відповів він.
— Ти думаєш про мене.
— Так. Думаю, що в кожного бігуна повинен врешті-решт бути 

відповідний фініш.
— Але у мене вже є хлопець, — сміялася Юстина. — Він стрибун 

із жердиною.
Серйозний конкурент, подумав Януш. Наче якийсь тобі птах. Він 

відчув перші уколи ревнощів.
— Ти не переживай через це,— перебила вона його думки й запро

понувала потанцювати.
Тепер він має досить часу, щоб подумати про все це.
Його доганяють два автомобілі. В одному з них, сучасній спортив

ній машині, сидить Адамік. Загальмувавши перед Янушем, Адамік 
щось кричить йому.

Кров шумить у скронях і заглушає слова. Адамік махає рукою, 
і машини їдуть далі.

В душі Януша прокидається гіркота.
— Не маєте права. Не маєте права,— чує він власний голос.
Він біжить по асфальтовій доріжці, відриваючи підошви від гаря

чої смоли, і думає, що колись і він поїде по цій дорозі в прогулянково
му автомобілі. Зручно вмоститься в лімузині, розвалиться на сидінні, бо 
це ж його дорога.

— І високо він стрибає, твій хлопець?— запитав він' тоді Юстину.
— До п’яти метрів,— каже Юстина.

Магнітофон перестає грати, і вони підходять до вікна.
— Це, приблизно, як із другого поверху.
— Ти б міг стрибнути з такої висоти?
— Думаю, що міг би.— Він говорить це якось дуже серйозно.
— Хочеш спробувати? Ось із цього вікна?
— Так. Гадаю, що для цього не обов’язково бути стрибуном із 

жердиною!
Пізніше, коли він лежав у лікарні зі зламаною ногою, Юстина при

носила йому квіти.
— Я не знала, що захоплюватимуся божевільними,— сказала вона 

під час першого візиту. 1
— Як там твій стрибун із жердиною? — запитав він.
— Облиш. Він боявся зіскочити навіть з першого поверху.
Знову на прямій він бачить ту вісімку. Власне, тільки трьох. Вона

дуже близько. Двісті метрів. Далі поворот. П’ятеро вже за поворотом. 
Один із трійки зупиняється й сідає край шосе. Звідкілясь вилітає авто
машина й забирає його.

Він не думає про це. Намагається не думати. Біжить. Вгору поло
жистим схилом, серце трохи не вискакує з грудей. Ще трохи, метрів 
іридцять.
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— Треба наздогнати. Треба наздогнати! — кричить він сам до себе.
Наздоганяє. Цих двох він може торкнутися витягнутою рукою. Чує

їх болісне, майже астматичне дихання. Вони лишаються десь позаду, їх 
уже не чути.

Крутий спуск до села. Він опускає руки, розслаблюється. Ось уже 
і внизу.

Село. Довгий, нескінченний тунель оплесків, і знову тиша, порушу
вана тільки гуком ошалілого серця.

Дванадцять кілометрів до фінішу, викривлюються білі літери на 
асфальті.

Сонце опускається нижче, просочується крізь зелене листяне сито.
Власне, то вона підбила його на цей марафон. Звичайно, прямо не 

сказала нічого. Як на порядну дівчину, надто вже вона хитра.
— Марафон — це справжнє змагання,— сказала вона за тиждень 

перед забігом.— Той, що бігає тільки на короткі дистанції — ніщо в 
порівнянні з марафонцем.

Януш одразу ж подався до Адаміка й почав його переконувати.:
— Не такий я вже й слабкий,— казав він.— Це ж не штовхання 

ядра. Пане Адамік, це мій єдиний шанс. Я мушу себе випробувати, свої 
сили...

За селом поворот. Сонце робить коло, й знову пряма дорога, довга, 
на два кілометри.

Десь за кілометр попереду він бачить бігунів і машини, що їдуть 
побіч них.

Обскакали! — думає він з гіркотою.
Не зводячи з них погляду, він ритмічно переставляє ноги, немовби 

взуті в олов’яні черевики.
Вони вже трохи ближче. Ще зусилля, ще трохи ближче. А може, це 

тільки обман зору.
Ритм. Монотонний ритм розгойданого тіла і більше нічого.
Він відкидає ногами чорний асфальт назад, далеко від себе, як не

потрібні спогади. Біжить. Втуплюється очима в тих п’ятьох, аж поки 
вони знову зникають за поворотом.

Це вже не його ноги. Тверді, погано підігнані протези.
Знову його минають авто. Хтось кричить до нього. Фотографують 

Януш ні на що не реагує. Є тільки він, шосе і важкі протези.
— Я буду з тобою на старті,— сказала вона йому перед змаганням.
Він бачить ту її посмішку, наче приліплену до гарненького личка.

Бачить ту посмішку і враз усвідомлює, що вона фальшива. На старт 
Юстина не прийшла.

— Дурить вона тебе,— сказав Войтек за кілька хвилин перед стар
том.— Ми бачили її в парку. Фотографувалася там з Романом.

— Ти, мабуть, помилився,— не повірив він.— Мене на такі штучки 
не візьмеш. Кінчай! Нема вже часу!

Тепер він розуміє, що то правда. Він сам кілька разів бачив 
Юстину з Романом.

— Товариш по навчанню, — говорила вона, невинно усміхаючись.
Вона не боялася отак брехати йому, бо знала, що всі закохані ко

роткозорі.
— То такий собі товариський симбіоз. Допомагаємо один одному в 

навчанні.
Хтось сказав, що Роман взагалі ніде не вчиться, але те не мало 

значення. Враховувалося лише, що говорила Юстина.
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— Мій малий,— вона гладила його пальцями по обличчю і усміха
лася тією своєю фальшивою посмішкою.— Виграєш марафон — ото всі 
захоплюватимуться тобою!

— Хіба треба щось вигравати, щоб тобою захоплювалися?
— Ну звичайно! Надрукують твоє фото. На першій сторінці жур

налу. Невже ти цього не хочеш?
— Хочу бути з тобою.
— Ти дурний.
Тільки тепер, змучений бігом, він тверезо оцінює І! слова.
До фінішу залишається кілька кілометрів. Ліс закінчується, будин

ків стає щораз більше.
Він біжить наче в трансі, не чуючи гомону заповненої людьми 

вулиці.
— Виграєш марафон, то буду твоєю дівчиною,— каже Юстина, со

лоденько усміхаючись.— Це не те, що стрибнути з другого поверху.
— Твій стрибун і цього не зміг.
— Бо він не зовсім чокнутий. Та й зрештою, навіщо йому це

робити.
— Авжеж. Ти й так його дівчина. Я гірший.
— Ти гадаєш, що я тобі щось винна?
— Саме так. Говорила ж, що кохаєш мене.
— Не будь занудою. Ти мене не розумієш. Я хочу тобі лише добра. 

Адже йдеться не про мене. Хочу, щоб тобі було якнайкраще. Уяви собі, 
що буде, коли ти переможеш у тому марафоні!

бін марно намагався тоді уявити це. Тепер уже уявляв.
«Дивіться, ота дівчина іде з тим знаменитим марафонцем!» — гово

рили б на вулиці.
Не з Янушем Олінським, не з хлопцем, якого кохає, а з мара

фонцем!
О, господи, яке болото, думає він. Яка жахлива помилка. Адже 

вона мене зневажає. То не я їй потрібний...
Він дихає уривчасто, нерівно.
Все, думає він. Безглуздо боротися далі. Нема сили.
Він бачить зверхню усмішку свого брата і його міцні біцепси.
«А вони таки мали рацію!» — Ця думка болем озивається в ньому.
Батько мав рацію. Дивак, який однією ногою вже був на тому світі, 

не може виграти марафону.
Він хоче зупинитися, зійти з цієї довгої, що ніяк не кінчається, до

роги. Але не може, бо ноги не слухаються наказу і рухаються незалеж
но від його волі, механічно, як у робота.

Вони з Юстиною були кілька днів тому в «Ромі» на танцях. Нараз 
зчинилася якась колотнеча, виникла бійка. Хтось перекинув їхній сто
лик, замахнувся на Януша. Але він ухилився від удару. Він швидкий 
і дуже спритний. Він міг би вдарити напасника, але не зробив цього.

— Зневажаю тебе! — каже Юстина.— Ти дурний боягуз. Зневажаю 
тебе.

— Зневажаєш мене лише тому...— він не закінчив.
— Ти боягуз! Боягуз! — істерично кричала вона.
— Я його не злякався,— каже він їй з жалем.— Хіба обов’язково 

кулаком у фізіономію?..'
Він почуває себе обдуреним і всіма покинутим.
Ніхто на нього не чекає. Ніхто не чекає, думає він з гіркотою. Ко

ли б навіть я і виграв, те було б Юстині байдуже.
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Він уже не біжить. Повільно, повільно, мовби по інерції посуваєть
ся вперед.

Ніхто мене не жде. Не буде Юстини. Нараз він заспокоірється. Буду 
останній. Та це нічого. Хіба це так важливо? Не знаю, що важливіше. 
Колись була Юстина, але зараз він далекий від неї.

У того принаймні була певна мета, думає він про першого мара
фонця. Знав, для чого біжить.

І згадує слова матері: «Пам’ятай,— якось сказала вона йому.— В 
житті буває таке, чого не можна байдуже обминати. Ніколи ні на що не 
заплющуй очей!»

То що ж це? — думає він, долаючи останні кілометри. Юстина? Ні! 
Таких, як вона, багато. Що ж у цю мить є найважливішим?!

І раптом він згадує: той марафонець біг, щоб повідомити про пере
могу.

.— Знаю! Знаю! — кричить він розгойданій трасі.— Найважливі
ше — перебороти власну слабість. Це теж перемога. Хай я не буду пер
ший. Головне—подолати власну слабість.

Останнім зусиллям волі він кидається вперед і знову біжить.
— Найважливіше в житті— це перемогти власну слабість,— чує він 

свій голос, що раз у раз повторює ці слова.
— Я мушу її перемогти! — кричить він птахам, що пролітають над 

ним.— Я бігтиму для себе, не задля неї. Це моя справа. Це для мене. Я 
сам цього хотів. Уже стільки кілометрів лишилося позаду. Ще зовсім 
небагато. Тепер уже я не можу відмовитися. Подолаю власну сла
бість! — І він прискорює біг.

Тепер я знаю, що таке спорт,— думає він. Це не розрахунок ділків 
від спорту і не азарт тих, хто найбільше про спорт базікає. Спорт— це 
радість життя. Це краса і сила.

Я повинен їм це сказати. Повинен їм це все сказати.
Він біжить швидше й швидше, щоб повідомити їх про свою перемо

гу. Як той грек. Як отой перший марафонець, що приніс звістку про 
перемогу над персами.

Він не думає про Юстину. Він усміхнений і легкий, немовби щойно 
позбувся непотрібного баласту.

Він теж несе звістку:
— Я був майже переможений! Був зневажений і покинутий! Був за 

крок до нокауту!
Уже недалеко місто.
— Темп! Темп! — кричать болільники, що вишикувалися з обох бо

ків вулиці.
Болільники! Любі, знайомі болільники, друзі. Він усміхається до 

них, хоч і не бачить їхніх облич. Біжить. Ковзається по нерівностях бру
ку й біжить.

Тих п’ятеро все ще попереду. Чотириста метрів. Може, триста або 
й менше. Він не може зорієнтуватися.

Темп. Шалений темп радісного серця. Обличчя його скривлене в 
болісній гримасі, але в очах радість.

Він уже знає. Знає, кому розкаже про свою перемогу.
Знайома, обсаджена липами вулиця. Аромат квітнучих дерев!

З  польської переклф  
Микола КРИЛОВ

З «Всесвіт» № 6.
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О П О В ІД А Н Н Я

М алюнок Тамари Єлисгратенко.

В бічному коридорі перед дверима з емальованою табличкою

К А Ф Е Д Р А  П Е Д А Г О Г І К И  
Доц. «НАДІСЛАВ ПЛЕІІІО, канд. наук

нікого нё було. Власне, була тільки вона, Лідія, одна як палець. Ліда 
Вранкова, або просто Бранка, як кликали її друзі-однокурсники. Імро, 
щоправда, називав її не інакше як Синьоокою, але то було раніше. 
Тепер уже так її не називає: два чи три тижні тому вони посварилися, 
і вона крикнула йому, щоб і дивитися не смів на неї, а він, тюхтій, 
сприйняв це всерйоз і відтоді сторониться її. Дівчата з волейбольної 
команди називали її пестливо Клинчиком — не так за її струнку фігуру, 
як через те, що дівчина вміла вклинитись у захист і блискавично посла
ти м’яч за сітку.

І ось тепер Лідія Бранка, Синьоока, або, коли хочете, Клинчик, 
стоїть у бічному коридорі перед дверима, за якими очікує на неї, щоб 
прийняти екзамен, доцент Плешо, на прізвисько Тигр. Вона стоїть, при
хилившись до стіни, стирає з- неї сіру фарбу. В очах розгубленість, 
нижня губа аж фіолетова, бо дівчина весь час кусає її. Круг кирпатого

©  Sport, 1977.
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носика на зблідлому обличчі проступили веснянки, а над верхньою гу« 
бою — перлисті краплини поту, які дівчина щохвилини стирає долонею.

Нарешті наважившись, Ліда рішуче підійшла до дверей з емальова
ною табличкою, але тут-таки відсмикнула руку від латунної дверної 
ручки, ніби та латунь обпекла її, й відступила назад до радіатора, що 
чорнів у ніші під високим вікном. «Він випровадить мене, знову випро
вадить. Що я тоді робитиму?» — прошепотіла вона, відчуваючи, як 
течуть у неї по щоках теплі сльози. «Не відповім я, деякі з матеріалів 
я пробігла галопом, і він це помітить і тицьне пальцем — ви цього не 
знаєте, товаришко, і цього також. Прийдіть іншим разом...» Можливо, 
ще й гостро зауважить: «Якщо вам не дається цей предмет, киньте ви 
свій волейбол! Волейбол не для тих, хто відстає в навчанні». О ні, вона 
не може показатись на очі Тигрові: той випровадить її, це вже точно. 
Дівчина вся тремтить, мов осиковий лист. Боже ж мій! Вона пообіцяла 
тренерові, що складе сьогодні екзамен з педагогіки; справді-бо, вона 
дала слово, що сьогодні виправить становище. І от у цьому гидкому 
коридорі, перед оцими гидкими дверима з емальованою табличкою, на 
якій стоїть ім’я Тигра, кандидата наук, вона відчула, як огортає її 
зневіра у власних силах, мало не відчай.

І таке з нею вже не вперше. В той час, як біля сітки вона рішуча 
й тверда, в той час, як удари її завжди точні й сильні, перед цими две
рима вона почуває себе найслабшою істотою в світі. Перед її очима 
постали розділи підручника, яких вона не встигла як слід простудіюва
ти, які лиш пробігла очима, сподіваючись, що їй не випаде відповідати 
саме це. Коли ще був поруч Імро, він по очах її бачив, що в неї на ду
ші. «Що, Синьоока, невже боїшся?» — спитав якось Імро лагідно й по
гладив її по голові, а потім узяв за руку і ще лагідніше додав: «Ну ж 
бо, йди, я теж іду з тобою». Він завжди підходив до дверей разом 
з нею, сам натискав на ручку й підштовхував Ліду до прочинених дверей. 
І коли вона вже стояла або сиділа перед екзаменатором, то відчувала 
присутність Імро за дверима, відчувала биття його серця й одразу ж 
ставала впевненішою, сміливішою. А потім вони забігали до якої-небудь 
кондитерської і замовляли пуншовий торт, тістечка, а їхні погляди раз 
у раз зустрічалися.

Та Імро зараз тут немає, і тиждень тому, коли вона пропустила 
свій день, його вже не було. І тоді вона не змогла примусити себе ввійти 
до «тигрячої клітки». І тепер не може. Тоді вона сказала Тигрові, що не 
може складати екзамену, бо хвора: «Зле себе почуваю, товаришу доцент, 
у мене температура, голова болить». Боялася, що зажадає довідку від 
лікаря, але обійшлося, він призначив їй інший день — сьогодні. Що 
вона скаже йому, якщо й сьогодні не зможе перебороти в собі цей кля
тий страх, що вона йому скаже? «Товаришу Тигр, чи то пак, товаришу 
доцент, я просто не наважилась зайти». Ні, зараз у неї не вистачить 
сміливості сказати це. Він би висміяв її, принизив би ще більше: чоло
вік, що сидить там, за дверима, немилосердний. Справедливий, але 
немилосердний. Недарма ж його звуть Тигром!

«Треба, нарешті, наважитися! — розмірковувала вона, мов у гаряч
ці.— Я ж не можу і сьогодні не піти складати екзамен. Однаково ж кра
ще не підготуюся, вже стільки сиділа вечорами, вечорами й ночами. 
Треба заходити, хай буде, що буде!» Тренер сказав їй: «Швидше скла
дай екзамен! Я уточнюю список команди для поїздки в Радянський 
Союз, а декан заборонив включати тебе до того списку, поки не лікві
дуєш заборгованості.!»
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Вона знову підступила до дверей, поклала долоню на дверну руч
ку — її морозило й водночас обсипало жаром, але вона не відсмикнула 
руки, тримала її на жовтому металі. Тільки натиснути, двері відчиня
ться, і вона вже не зможе відступити.

Тільки натиснути...
Та вона не натиснула: знову ніби щось обірвалось у неї всередині, 

в очах потемніло; ось-ось упаде.
Вона крутнулась і пішла коридором: повільно, згорбившись, наче 

хвора. Якби хтось побачив її зараз, нізащо не впізнав би в ній тієї 
спритної волейболістки з блискавичним ударом. На щастя, ніхто їй не 
стрівся по дорозі: більшість студентів вже склали екзамени. Тож ніхто 
її так і не побачив — нещасної, блідої й тремтячої, з закушеною губою.

Не може вона знайти в собі такої сили, яка б повернула її назад 
до дверей з емальованою табличкою. Немає в ній такої сили, тому й 
біжить вона геть, щоб скоріше опинитись якомога далі, вибігти надвір, 
на свіже повітря.

Вона звернула в сусідній невеличкий парк. Знайшла вільну лавочку 
в затінку бузкових кущів. У цьому затишному місці вони не раз сиділи 
з Імро. І тут вона дала волю сльозам.

Боже мій! Таж по обіді тренування! Вона мусить піти. Тренер, 
звичайно, розпитуватиме, як її справи. Що вона скаже, що відповість 
йому?

Обійдеться без тренування, нікуди вона не піде, плювати їй на все, 
хай буде, що буде.

Але вона гаки пішла. Дома виплакалася, аж ковдру на ліжку 
змочила сльозами, і їй одразу якось полегшало. Чого тільки той Імро 
дметься на неї, адже вона й гадки не мала образити його. Якби він не 
вчинив цього, вона б давно вже склала екзамен, і все було б позаду. 
Коли вона отак переклала на Імро всю відповідальність, їй полегшало.

Вона прийняла душ, промила холодною водою очі, щоб не були такі 
червоні, злегка підфарбувалась і вийшла з дому.

їй треба бути серед людей, інакше вона зовсім здичавіє.
Але ж коли вона зайде до спортзалу, її перш за все спитають: «Ну, 

то як екзамен?»
Однак тренер Людвік, колишній член збірної команди, відомий 

спортсмен, ні про що не питав, а зразу накинувся на неї:
— Як же це ти все отак зіпсувала, Лідо?
— Що зіпсувала? — здивувалась вона, хоча й здогадувалась, що він 

уже все знає. Найбільше здивувало її оце «зіпсувала!» Нічого вона не 
зіпсувала, бо ще й не пробувала складати екзамен.

— Не вдавай, ніби нічого не трапилось. По очах видно, на лобі 
написано! — не вгавав тренер.— Бач, ніби й не розуміє, про що йдеться. 
Я все знаю. Знову не була на екзамені. Чи, може, він тебе виставив за 
двері?

— Не була я там, Людвіку,— видушила вона, переймаючись отим 
істерично-слізливим настроєм.— Не була я там, не змогла себе взяти 
в руки й зайти в кабінет.— Голос її затремтів.

Решта дівчат, уже в спортивній формі, оточили її і дивились то на 
неї, то на тренера. Чого вони так дивляться, і взагалі, чого вони тут. 
Хай ідуть під три чорти, бач, вирячилися на неї, мов на якусь екзо
тичну тварину.
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— Не змогла взяти себе в руки! — вибухнув тренер.— Скажи кра
ще: не готувалась, тому й не можеш скласти екзамен!

Це обурило її. Як він сміє так з нею розмовляти? Ви чуєте? «Не 
готувалась!»

— То знайте, що таки готувалась! — в розпачі вигукнула Ліда.-*
Але що я можу зробити, коли ніяк не примушу себе відчинити двері, 
за якими очікує Тигр. ' . .

— Ну, коли ти не можеш відчинити дверей, то ми не можемо за
рахувати тебе в команду, голубонько,— іронічно протягнув Людвік. Він 
горбився і тому скидався на грифа, що чигає на здобич.— Ми не може
мо тебе зарахувати до команди. Чуєш, не поїдеш у Радянський Союз!.. 
А хто ж тоді поїде? Де ми так швидко знайдемо гравця? Адже з тобою 
жодна з них не зрівняється.— І він обвів поглядом дівчат, наче хотів 
почути від них підтвердження своїм словам. .

— Я не можу їхати, бо не склала екзамену, але я зроблю це, коли 
мені призначать інший день.

— Це не скоро буде, голубонько,— і тренер обома руками схопився 
за голову.— Не скоро, а мені завтра треба подати деканові остаточний 
список команди, тих, кого будемо готувати до поїздки. Твоє прізвище 
він викреслить.

— Та я ж складу...
— І треба ж отак усе зіпсувати! Ех, дівчинко!
Тренер сплеснув руками, крутнувся на п’яті і, ніби примирившись 

із становищем, сказав:
— Нічого не вдієш! Сідай на лавочку. Я змушений кимось заміни

ти тебе.
Ліда сіла, втягла голову в плечі й закусила губу.
Дівчата почали розминку: присідали, повертали тулуб в один бік, 

у другий, підстрибували. «Вище, дівчата! Чого так незграбно? "А тепер 
бігом марш! По колу! Швидше! Швидше!» А потім почалось тренуван
ня біля сітки. Пасовки, підскоки; удар за сітку, блокування.

Ліда бачила, їцо замість неї тренер пробує поставити Вілму. Вілма, 
звичайно, старається: адже поїздка в Радянський Союз то неабищо! 
Москва, Казань, Волгоград— такий маршрут їх чекає. Як тут не ста
ратися? Але, мабуть, саме тому, що вона надто вже старається, рухи її 
зв’язані, ось вона мазнула дві подачі, блок у неї не дуже виходить, та 
й удари не такі вправні, як у Ліди. Проте Вілма грає, старається, як 
може, бо ж нема іншого виходу.

— Йди переодягнись, Лідо, бо зовсім задубієш, сидячи отак! — 
гукнув тренер з другого краю майданчика.

А коли вона миттю перевдяглася в спортивну форму, Людвік звер
нувся до Вілми:

— Вілмушко, трохи перепочинь. Посидь хвилину, хай Ліда трохи 
пострибає і не думає, що вона вже не член нашої команди!

Вілма зійшла з майданчика, а її місце зайняла Ліда.
Відразу ж їй стало добре, вона відчула себе в своїй стихії, їй 

здалося, що в неї виросли крила.
І ось вже на неї летить третя передача — просто на удар. Мить, 

ї м’яч гупнув по той бік сітки, ударившись об землю.
— Оце воно! Оце воно! — вигукнув Людвік; потім, ніби схаменув

шись, замислено провів рукою по колючій бороді.
А в Ліди всё йде чудово. Один удар краще другого і блокування 

надійне. Лиш одна з подач їй не вдалася: вийшла надто сильна. Вона
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вже подумала, що не поїде зі своєю командою на матчі, а проте, он як 
у неї добре виходить. Аж самій боляче стало, а тренер на це просто 
дивитися не міг.

— Сідай, Лідо. Вілмо, на своє місце! — І пробурмотів собі під 
ніс:— З усього цього збожеволіти можна...

Ліда тепер уже не закушувала губу, а гризла нігті, мов мала шко
лярка, О господи! Коли вона тут, то й сила є, і рішучість, і реакція 
блискуча, а перед отими клятими дверима з емальованою табличкою — 
куш воно все й подінеться.

. — Лідо, після тренування почекаєш мене, треба поговорити!
Людвік так гаркнув над головою у студентки, що в тої аж у вухах 

залящало.
— Гаразд, почекаю,— прошепотіла вона. І пішла прийняти душ і 

переодягтись.
Коли тренування закінчилося, Людвік оголосив:
— Дівчата, ми завтра зустрічаємось і вранці, і ввечері! Спершу 

о десятій ранку! А ти, Лідо, йди зі мною. Заглянемо в «Молодість», там 
приємніше розмовляти.

Через кілька хвилин вони вже сиділи в кав’ярні. Замовили сухого 
вина.

— Ти геть усе зіпсувала. Тебе за це треба...— почав тренер. Ліда 
промовчала, і вів повів далі: — Знаєш, аж злість мене взяла, коли я на 
вас обох дивився — на тебе і на Вілму. Адже програємо змагання! А ти 
сидітимеш дома...

Вона ковтнула терпкого вина.
— Чого ти мовчиш, Лідо? — з серцем промовив Людвік.
— А що я можу сказати?.. — вона опустила очі на візерунчасту 

скатерку.
— «'Що можу, що можу!..» Щось же треба робити...— Здавалось, 

у нього раптом пересохло в горлі, і він одним духом вихилив чарку 
вина.

— Але що саме? — вона й далі сиділа, похнюпивпіи голову.
— Насамперед ти мусиш скласти екзамен.
— Вц ж самі сказали, що це буде не скоро.

, — Так то воно так. Але завжди можна щось придумати.
— Що саме? — вона відірвала погляд від скатерки.
— Під час тренування я твердо вирішив, що ти повинна їхати 

з нами. Це — головне.
— Декан викреслить мене зі списку.
— Це напевно... Якщо не складеш екзамену, а я тебе включу 

в команду...
— То як же бути?
<— Ти мусиш скласти екзамені
— Це ж буде нескора
— А ми прискоримо справу!
Вона дивилась на тренера й чекала, що він їй скаже іще. Певно, 

він таки щось придумав, коли так каже.
А тренер Людвік і справді щось надумав.
— Обіцяєш, Лідо, що підеш складати екзамен?
— О-бі-ця-ю! — уривчасто відповіла вона. Здавалося, це слово ста

вало їй поперек горла.
— Із списком я днів два-три зачекаю. Скажу, ще не все зроблено. 

Треба як слід обмізкувати всі деталі, і це декан мусить знати. Я йому
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викладу все після зрілих роздумів і різнобічного аналізу, як кажуть 
вчені,— з цими вашими мудрецями, голубонько, треба дискутувати на 
науковій основі. Хіба ні?

— Але ж Тигр ще не призначив мені дня, коли він прийме у мене 
екзамен,— зітхнула Ліда.

— А ти й не чекатимеш ніяких днів.
Вона широко розплющила очі:
— Ви хочете, щоб я отак пішла і склала?
— Авжеж.— Він гучно зареготав.
Вона відкрила рот, не знаючи, що сказати.
Та він не дав їй довго дивуватись.
— Я трохи знайомий з Тигром. Цікаво: адже треба тільки всміх

нутися йому, і він одразу подобрішає, а ви, студенти, чомусь панічно 
боїтеся його. Я просто дивуюся, адже він чудова людина. Ну ж бо, 
ходімо зараз до нього. Я беру все на себе,— розумієш, голубонько, 
я беру все на себе. Зайду до нього,, попрошу, щоб він прийняв у тебе 
екзамен ще сьогодні, або найпізніше — завтра! Гаразд, голубонько*?

— Краще вже завтра, Людвіку.
— А якщо він скаже — сьогодні, то й підеш сьогодні, дівчинко!. 

Це в тебе остання можливість залишитися у списку й покінчити з екза
меном.

— Ну що ж, скаже — сьогодні, то хай буде сьогодні.
— Ти повинна, нарешті... А як втечеш, то не знаю, що тобі зроб

лю... Невже я для тебе ніщо? Я ж твій тренер! То як?
— Гаразд, Людвіку.
— Давай руку.
Вона простягла йому руку, і він,' потиснувши своєю ведмежою 

лапою її тендітні пальчики, дуже лагідно проказав:
— Не бійся, голубонько, ми будемо підтримувати тебе. І все обій

деться. ,
Він підвівся з стільця.
— Ходімо шукати Тигра. Гадаю, ми його швидко знайдемо.
— Я почекаю біля факультету.
— Гаразд. Тільки ж мене нема чого боятися,— засміявся він і по

плескав її по плечі, а потім побіг за офіціантом, розрахувався й зник.
Ліда й собі вийшла за ним.

Людвік — надійна людина. Що задумає — зробить.
З Тигром він домовився: той прийме екзамен завтра, о восьмій 

годині ранку. І як все буде гаразд, Ліда ще встигне на тренування.
За умови, якщо все буде гаразд...
А що може трапитись? Доценту Плешу тренер сказав, що в усьому 

винен він, Людвік. Дівчина просто не змогла прийти. Вона хотіла, але ж 
треба тренуватися як слід, якщо хочемо належно виступити в Радян
ському Союзі.

— Екзамени насамперед,— зовсім не по-тигрячому заперечив Тигр. 
З тренером вони добрі знайомі, можна сказати, друзі; зрештою, доцент 
потай уболіває за волейболісток, кожну спортивну передачу дивиться 
по телевізору, але вдає, ніби байдужий до цього всього._

— Насамперед екзамени, я визнаю це,— заспокоїв доцента тре
нер.— Але ж зважте, пане доцент, я в інший час не зміг би зібрати всі*



72 РУДО МОРЩ

дівчат на тренування. Це така неорганізована публіка! У кожної занят
тя: в тієї тоді, в цієї тоді, а я, нещасний, що мушу робити? Поїздка 
ж — це поїздка.

— Ну, гаразд,— піддався на умовляння доцент Плешо.— Гаразд, 
якщо вона не могла сьогодні прийти, хай прийде завтра зранку, з само
го ранку, десь перед восьмою, і почекає мене.

— Ви молодця, доценте. Якби я міг, то й вас узяв би в турне, 
бодай як масажиста.

Доцент засміявся, зняв з носа окуляри — хотів показати цим, що 
вони про все домовились, що розмову закінчено. Йому, мовляв, треба 
бігти у якійсь справі до заступника декана.

— Слухайте, пане доцент, не дуже прискіпуйтесь до неї, бо старий 
ще, Чого доброго, викреслить її зі списку команди,— сказав Людвік, 
виходячи.

— Вона ж, сподіваюсь, підготувалася.
— Авжеж, авжеж,— запевнив тренер.— Вона справді готувалась. 

Але ж ясно і те, що коли ви не схочете пустити її в поїздку, то й не 
пустите, а схочете — пустите. Такі вже ви, чародії!

— Я завжди об’єктивно оцінюю знання студентів,— запротестував 
Тигр і знову почепив на ніс окуляри.

— Я знаю, що дівчина готувалась, вечорами й ночами сиділа.
— Та добре, добре! Побачимо, любий друже, як вона готувалась!
Людвік засміявся і зник за дверима. За кілька хвилин він був уже

в парку, де на нього чекала Ліда.
Вона з виразу його обличчя побачила, що ходив він недаремно: 

задоволена усмішка сяяла на його обличчі.
— Ну от бачиш, Тигр — чудова людина. Завтра о восьмій ранку 

можеш іти й складати екзамен. Тільки ж не бійся! Я сказав, що ти за
своїла предмет, так би мовити, від «а» до «я». Тож не бійся, голу
бонько!

— Але ж я не так вже й добре засвоїла 'його,— запротестувала 
Ліда.— Як не пощастить, то витягнеш таке, що тільки очима кліпати
меш. І тоді амінь.

— Сміливцю завжди щастить! А ти ще й добре підготувалася! 
Отже, йди і ні про що не думай!

— Гаразд. Піду,— кивнула Ліда, але якось невпевнено: її знову 
огорнула млість, як тоді, перед дверима з емальованою табличкою.

—< І запам’ятай: я хочу, щоб ти була в складі нашої команди. І ти 
теж повинна прагнути цього!

О, Ліда- щиро прагнула цього!
Вранці, після неспокійної ночі, вона пішла до Тигра. Перед тим ще 

раз переглянула розділи, по яких, як їй здавалося, він міг би зрізати 
її, виявивши слабинку в знаннях. Зовні вона була наче зовсім спокійна, 
проте відчувала, як мурашки бігали у неї поза спиною.

«Мені треба скласти екзамен! Конче треба! — повторювала вона 
всю дорогу.— Тренер сказав, що це мій останній шанс. Не можна його 
втрачати».

На третьому поверсі вона звернула в бічний коридор. Ось і двері 
з емальованою табличкою:
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К А Ф Е Д Р А  П Е Д А Г О Г І К И  
Доц. ЛАДІСЛАВ ПЛЕШО, канд. наук

Тигр... Хай робить, що хоче... Але ж тренер сказав, що він непо
гана людина. Людвік розуміється на людях — вона ще раніше перекона
лася в цьому. Ну Що ж, за хвилину сама побачить, який він, цей 
доцент Тигр.

ЛІда постукала. Постукала навмисне гучно, щоб не можна було 
вже забрати руки з дверної ручки, хоч би як обпікало їй долоню. Від
чинила двері, зазирнула в кабінет — нікого немає.

Отак не пощастило! Після цього вона нізащо не наважиться зазир
нути в ці двері. Поганий початок! Ті знов наче жаром обсипало, як і 
вчора. Що ж робити? Зайти й чекати там, чи отут, у коридорі? Вона 
відчувала, що надійніше було б чекати там, звідки вона не змогла б 
непомітно втекти. Проте залишилася стояти в коридорі.

Тигр вигулькнув із сутіні коридора й загородив їй шлях до від
ступу.

Тепер все. Виходу нема.
— Доброго ранку! — Плешо зняв капелюх. '
— Доброго ранку, товаришу доцент.
— Заходьте. Людвік Бача мені сказав, що ви вчора хотіли прийти, 

але він... кожну хвилину він використовує для тренування, щоб команда 
добре виступила на змаганнях.

— Так, товаришу доцент,— зітхнула Ліда.
— Сподіваюсь, ви й на екзамені добре виступите.
— Постараюсь.
Він усміхнувся. Пропустив її вперед, потім зачинив за собою двері.
В головному коридорі майнула кремезна постать тренера. Прийшов 

він про всяк випадок, проте потреби в його втручанні не було.

Вийшла Ліда десь через півгодини. Тигр провів її до дверей.
— Я спокійний,— повторив він, мабуть, втретє і подав їй руку. За

лікову книжку при цьому Ліді довелось перекласти з правої руки до 
лівої. Побігла до сходів. Душа в неї співала, все в ній співало, а під
бори стукотіли в такт тому співу. Склала екзамен, та ще й як склала! 
Висипала, як з рукава. Щоправда, коли зводила подих, Тигр сам почи
нав говорити, допомагав їй; та навіть якби він і не допомагав, вона б 
і сама відповіла — хай не на п’ятірку, то на четвірку — це безперечно. 
Проте склала Ліда екзамен таки на п’ятірку, і ця оцінка стоїть в залі
ковій книжці, яку вона стискає в спітнілій руці.

А он і тренер.
Він чекав її біля входу.
— Знаєш, Лідо, я не міг діждатися. Хотів довідатись про резуль

тати одразу ж і, так би мовити, з перших рук.
— Людвіку, я склала екзамен! — видихнула вона й кинулась йому 

на шию.
— Та бачу, бачу! Тут і без слів усе ясно. Скажи тільки, яку він 

тобі поставив оцінку?
— Найвищу... Найкращу оцінку!.. Ваша правда, Тигр справді чудо

ва людина. Не можу збагнути, чого я так його боялася.
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>* — Запам’ятай, Лідо, якщо знаєш предмет, нема чого боятися: ні 
чорт, ні тигр тобі не буде страшний.

— Атож.
— Це був твій перший результативний удар. А тепер — гайда на 

тренування! А мені треба до декана. Якщо я сьогодні не подам списку, 
доведеться кілька днів чекати: він завтра кудись виїздить і не поверне* 
ться аж до кінця тижня. Та тепер я можу сміливо показати повний 
склад команди. В Радянський Союз їдуть усі наші волейболістки. Спо* 
діваюсь, твоя напористість допоможе нам виграти не один матч.

— Яка я рада!.. Людвіку, яка я рада! — прошепотіла вона, й по* 
бігла вниз, перестрибуючи через три сходинки.

Цілу дорогу вона тішила себе думкою, що добре гратиме і цим 
віддячить за все тренерові Людвіку — цьому доброму велетню. От якби 
знав про все це Імро! Та він, напевне, про все довідається.

ЗІ словацької переклав 
Валентин СТРУТИНСЬКИИ

ДЖОН ЛАВЕРЕЙ (1856— 
1941). Гра в теніс. Акварель, 
Глазго. Художня галерея.



МІРОН (творив між 480 і 440 р. до я. е.). 
Дискобол. Мармур, римська копія. Рим. 

Національний музей.

АКСЕЛЬ ШУЛЬЦЕ
Аксель Шульце народився 1943 року. Живе в  

місті Галле (НДР). Автор збірок «Новини одного 
літа» (1967), «Місце зв’язку» (1968) та інших. 
Пропоновані нірші перекладено з антології «Олім
пійські ігри», виданої у Лейпцігу 1972 року.

СТАРТ
На стадіонах, набитих людьми, 
і порожніх (чітка лінія 
тіней і світла), ми біжимо 
до фінішу, не відчуваючи доріжки, 
чуємо тільки серце, як воно гупає, 
чуємо легені, 
що стискаються, 
повні гарячого віддиху.

Так біжимо
під щоглами і прапорами, які зустрічають нас. 
Біжимо. Перед нами поки що 1
недосяжна перемога. Вже близько, 
хоч і невидима, фінішна стрічка, ладна 
обвити нас, може,
за поворотом. На землі, простертій під нами, 
як барабан, відбиваємо 
свій ритм і, задихаючись, бачимо 
наші напружені обличчя.
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Ми біжимо під смугами диму, 
під вітрилами хмар, і гомін заводів 
лине до нас аж сюди.

Втім,
усе це очікує нас, і готуємось ми 
до цього: до мерехтливих машин 
у холодно-блакитному небі, 
до покажчиків і табло, 
на яких написано 
наше власне жііття.

Це, зрештою, те,
для чого тренуємось: наші погляди 
звернуті у майбутнє.

СПОРТИВНЕ СВЯТО

1

З вами поговорити я хочу, 
стрибуни, футболісти, 
з вами, плавці, і з вами 
в строкатих колонах, з вами, що десь 
там, за крутією снігу. Про вас 
перед поразкою чи перемогою хочу 
поговорити з цієї кімнати, 
спорудженої монтажниками і мулярами, 
яких я не знаю, високо над містом, 
звідки мені видно '
країйу з її ланами 
і заводським .димом, терикони 
пустої породи і розмаїття сіл. Ми так 
близько, наші помешкання 
суміжні, і я вас бачу
на майданах, гуртом чи поодинці, а також бачу
дітей, що вас наслідують,
ставши на лижі, ганяючи м’яч або бляшанку.

2

Погляньте, як вигнулись тіла, 
зустрічаючи фініш, які чіткі 
стрибки гімнастів і плавців, 
що рухаються дедалі повільніше 
в ясно-зеленій воді, і як вони важко дихають, 
виринаючи, і як радіють 
глядачі кожній перемозі 
в чаші стадіону, 
залитого теплим повітрям,
! як спортсмени в барвистих майках 
готуються до бігу, долаючи самих себе,
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один одного. Вони барабанять
по землі ступнями
в ритмі припливів,
піднімають вагу, грають у м'яча
на радість тисячам глядачів,
штовхають важкі штанги,
швидко і стрімко, як стріли,
пірнають із білої вежі в басейн,
і під їхніми веслами бурунить вода іскрами,
а вони, знемагаючи, передають естафету
в руки тим, що чекають на неї.

З

Гавані відкриті для човнів, для їхніх 
тріпотливих вимпелів і квітчастих вітрил, 
відкрите голубе, пінисте море, 
а небо відкрите для літаків, що обертаються 
навколо себе і, ,мало не черкаючи крилами землю, 
знову зринають угору. І скільки приязні, 
коли переможений дає руку переможцеві, 
а той бере її, майже знічений власною 
перемогою, і разом вони кивають нам. Як багато 
надій на майбутнє в кожному русі, 
й  скільки надій! Поруч себе кожен чує 
іншого й кожною своєю жилкою 
відчуває його успіх, поділяє невдачу. А над усім 
бліде кружало сонця, 
диск, із давніх-давен 
закинутий високо вгору...

З німецької переклав 
Олександр ШУГАЙ

АНРІ ТУЛУЗ-ЛОТРЕК (1864—1901). Плакат-реклама велосипедної ланцюгової передачі. 
Примірник з Цюріхського музею прикладного мистецтва.



ЛЮЦІАН РИДЕЛЬ
Люціан РИДЕЛЬ (1870—1918) — польський 

письменник. Літературну діяльність почав збіркою 
ліричних поезій (1899). Найбільшою популярністю 
користувалися його поема «Пан Твардовський» 
(1909) та низка драматичних творів на теми поль

ського фольклору, зокрема «Зачароване коло» 
(1900), «Віфлеєм польський» (1906). На 
історичному матеріалі побудована трагедія на три 
дії «Зигмунт Август» (1913) і пропонована нижче 
повість «Ференіка і Пейсідор» (1909), в основу 
якої покладено достовірний факт. Повість пе
рекладено за виданням 1959 р.

Малюнки Амброза Жуковського

повість

і

Було це на вісімдесят восьмій олімпіаді Ч Цього разу ігри випали 
на місяць гекатомбайон, який відповідає другій половині червня і пер- 
шій липня. Місяць був. саме уповні, отже, наступного дня, за предко
вічним звичаєм, почнуться олімпійські врочистості. Саме тому в долині 
звивистого Алфею2, де звичайно панує тиша та спокій, уже кілька 
днів вирував людський натовп.

1 Вісімдесят восьма олімпіада відбулася 428 р. до н. е.
* Алфей — найбільша річка на Пелопоннесі, що протікала, через Олімпію —місце* * 

вість, де відбувалися Олімпійські ігри.
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Першими прибули з усіх усюд перекупники й крамарі. На піща
ному березі повбивали вони високі палі, поклали на них поперечні жер
дини і, покривши їх свіжозрізаними гілками, '‘зладили для себе тінисті 
намети. Потім зробили столи та лави і порозкладали на них усякий 
крам. Було там чимало прегарного посуду, виготовленого вправними 
руками аттічних, корінфських і апулійських гончарів: величезні, схожі 
на глиняні дзвони, кратери для змішування вина з водою, зграбні ам
фори з двома ручками, стрункі лекіфи і круглі гідрії для води, гарні 
ойнохої — посудини для розливання вина, чудові киліки —плоскі чаші 
для пиття, майстерно виготовлені миски,— всі ці вироби були чорного, 
як ебенове дерево, кольору і розмальовані червоними постатями богів 
і героїв та рослинним орнаментом. Поруч можна було побачити вироби 
з Корінфа і Сікіона: статуетки богів, майстерно різьблені жертовні 
триніжки і високі лампатери, тобто світильники, що виструнчились то
несенькими колонами, спираючись на гарну підставку. Золотарі з Афін 
і Сіракуз виставили витвори свого мистецтва: підвіски і сережки, спле
тені з тонесеньких, як волосинки, дротиків, браслети, намиста, пряжки, 
стократ цінніші незрівнянною майстерністю, ніж дорогим металом. 
Далі висіли на шнурах гарні хітони — дорійські, які сягали по коліна, 
виткані з тонкої білої вовни, й іонійські, довгі, аж до землі, виткані з 
високоякісного льону, гіматіони для чоловіків і жінок, молочно-білі і 
шафранові, хламіди короткі і складчасті, призначені для їзди верхи. 
Було тут чимало товарів і для вбогого люду: дешевого одягу, блискіток 
із срібла і позолоченої міді, глиняного посуду, простого, але приваб
ливого вигляду. Повсюди є чим наситити зір. І не тільки зір, а й шлун
ки незліченних юрб, які прибули з найвіддаленіших закутків грецького 
світу. Ось иа землі вишикувались кошики, наповнені хлібом і калача
ми, бочки з оливами, приправленими оцтом, інші — повні солоної риби; 
тут парують казанй з вареним горохом і бобами, там стоять барила су
шених минулорічних фіг і родзинок з Корінфа, побіч них усміхаються 
в сонячному сяйві кошики з вишнями, яблуками і грушами.

Напівголі, ледь прикриті шкурами пастухи з Аркадії1 і МессеніІ* 
привезли на мулах плесканки білого сиру, пригнали отари баранів і кіз 
для жертвоприношення богам і на поживу людям. Бліда1 2 3 прислала 
стада рогатої худоби. На бере'зі річки поробили для неї просторі за
городи, там же, біля свого товару, отаборились І скотарі.

Останнього дня з раннього ранку до пізнього вечора тяглиея без 
упину багатолюдні феорії — валки ошатно і барвисто вбраних прочан, 
що, співаючи, несли дорогоцінні подарунки батькові богів і людей, гро
мовержцеві Зевсу. Вони сходилися в Олімпію звідусіль, де тільки зву
чала мелодійна грецька мова. Одні примандрували пішки з Пелопонне
су, Аттіки, Беотії4, Фессалії5, інші щасливо допливли морем, прича
лили до елідського порту Феї, що розташований на захід від Олімпії, 
їх вело сюди почуття грецької єдності; прибували вони з віддалених 
країн Сходу і Заходу, з Егейських островів і малоазіатського узбереж
жя, з Великої Греції6 і Сіцілії. Позолочені колісниці, запряжені чет

1 Аркадія — гірська область у північному Пелопоннесі.
2 Мессенія — південно-західна область Пелопоннесу.
* Бліда (або Елея) — північно-західна побережна область Пелопоннесу.
4 Беотія — область у Середній Греції, сусідня з Аттікою.
6 Фессалія — область у північній Греції.
* Велика Греція — в античності так називали грецькі колонії на півдні Італії та 

не Сіцілії.
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віркою коней, везли знатних юнаків, що хотіли позмагатись на іподро
мі. Багатолюдно і гомінливо було на березі Алфею. Посеред незлічен
ного юрмища снували люди різних професій і станів. Були тут вільні 
громадяни і раби, сановники з демократичних міст і республік усієї 
Греції, володарі іонійських общин у Малій Азії зі своєю челяддю, 
уславлені грецькі поети, артисти, філософи, а також мандрівні співці з 
кіфарами біля пояса, наймані флейтисти, танцюристи, фокусники, ак
робати. Але ще не було майбутніх переможців, бо силачі і швидконогі 
бігуни, борці і фехтувальники досі готувались до врочистого виступу, 
тижнями вправляючись у гімнасії — спеціально для цього побудова
ному в Священному Гаю — Алтісі. Жінок не було: під загрозою 
страшної кари їм заборонено входити в Священний Гай під час ігрищ; 
якби котрась і зважилася ступити в Алтіс, її тут же скинули б з дикої 
Типайонської скелі в річку.

Гамір незліченного людського натовпу, що вирував на берегах Ал
фею, доки сонце осявало його своїм промінням, почав ущухати, коли 
божественна ніч погасила вечорову заграву і оповила світ темрявою. 
Незабаром із-за Савронських гір 1 на сході викотився великий повний 
місяць, заливаючи своїм сяйвом лісисті пагорби. Срібно замерехтіла 
річка, забіліли здаля колонади храмів між деревами Священного Гаю.

Оддалік від подорожан, що стали табором, на піщаному березі 
Алфею сиділи двоє людей. Розмовляли вони пошепки, але подеколи з 
їхніх вуст зринало й голосніше мовлене слово, після якого вони від
разу замовкали й тривожно розглядалися довкола.

— Не бійся за мене,— казала жінка.— Я дала врочисту обітницю 
подарувати Зевсові золочений триніжок, а Гері тричі по дев’ять ялівок 
на жертву. Вони мене почули і захистять. Але ти будь розважливий у 
словах і вчинках.

— Не роби цього! Не роби! — мовив пошепки юнак, хапаючи її за 
руку.— Пожалій себе... і мене теж!

— Ти як мала дитина, сам не знаєш, чого боїшся...
— Знаю... і ти прекрасно знаєш.
— Але я не хочу боятись і те, що задумала, зроблю,— відказала 

рішуче жінка.
— Раніше я теж не боявся. Здаля усе здавалося легко і просто... 

Але тепер, ось тут...— він не скінчив, упав перед нею на коліна і гаря
че зашепотів: — Не роби цього! Пожалій мою голову, тінь мого бать
ка, благаю тебе, не роби цього!!!

Місячне сяйво падало на молоде, гарне обличчя, відбивалося в йо
го вологих зіницях.

— Тихо, тихо... Тут може хтось бути,— шепнула жінка, голублячи 
його щоки.— Сядь, послухай, поговоримо спокійно.

Він сів, не зводячи з неї очей, узяв її долоні в свої і. сказав ледь 
чутним шепотом:

— Бачиш, матусю, цю скелю? Поглянь! Знаєш, що це таке?.. — і
показав на Типайон. * *

Вона здригнулась, але не сказала цічого. Хвилину вони мовчали. 
Під їхніми ногами плюскотів Алфей, котячи срібні від місяця хвилі. У 
нічній тиші табір засинав, і до них долинав його зморений, ледь чут
ний подих. Десь далеко молодечий голос у супроводі ліри співав нев’я
нучу дорійську пісню Алкмана г:

1 Савронські гори — гірський кряж в Аркадії.
*Алкман — давньогрецький поеі (VII ст. до н. е.). представник хорово? лірики.
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' Це не Кіпріда — Ерот божевільний,
Мов та дитина,

Пурхає в квітах, тож не зривай їх  —
.” Б о л ю  зазнаєш *.

За хвилину мати почала півголосом:
— Послухай мене, Пейсідоре. Мій дід двічі був переможцем в 

Олімпії* Вмираючи, він просив мене покласти йому в могилу рештки 
лаврового вінка. Коли мені було тринадцять років, я вперше приїхала 
сюди з мамою. Мій батько мав виступати з подвійного бігу. Цілий 
день ми чекали його на березі Алфею. Батько здобув вінок, і відтак йо
го статуя, вирізьблена рукою Каллікла1 2 з Мегари, стоїть у Священно
му Гаю. Після того я ще двічі бувала тут, коли вже твій батько брав 
участь у змаганнях з боротьби і кулачного бою. Я, звичайно, не бачила 
його подвигу. Протягом цих двох найщасливіших в його житті днів я з 
ранку до вечора сиділа в невідомості на узбережному піску, і душу 
мою сповнювали то страх, то надія. Час від часу до мене долинали 
вигуки, що стрясали стадіон, а мені здавалося, що в мене з болю тріс
нуть скроні: я плакала і молилася богам. Твій батько двічі завойову
вав лавровий вінок; учень Агелада Мірон3 зобразив його дискоболом. 
Тепер ця статуя стоїть біля храму Зевса. І два мої брати були тут увін
чані за перемоги. А пам’ятаєш, як під радісні вигуки городян вертав 
додому з Олімпійським вінком твій старший брат, що молодим загинув 
на злощасній війні?! Мене, на'жаль, не було тут, коли він бігав на 
стадіоні, бо після смерті батька я не виходила за поріг дому. Та й на
віщо мені було сюди приїжджати? Хіба для того, щоб знову, мов со
бака під брамою, чекати його в нестерпних муках? Життєдайна земля 
всіх їх відняла у мене, ти один-єдиний мені залишився. Бувши онукою, 
дочкою, сестрою, жінкою, матір’ю переможців, я змалку навчилась ми
стецтва боротьби і бігу. Ти ж бо сам, покидаючи дім, просив мене: 
«їдьмо разом,\мамо!»

— А ти сказалй: «Що мені з того? Однаково я не побачу перемо
ги, хоч би ти її й здобув...» І тоді якийсь лукавий голос підказав' мені 
божевільну ідею, щоб ти, перевдягнена за вчителя гімнастики, про
йшла зі мною в Алтіс.

— То синівське серце підказало тобі цю думку, а я — своїм мате
ринським відразу її сприйняла. Чого ж ти тепер, сину, марно мене 
страхаєш?

— Бо жахлива кара за це чекає, невблаганна смерть, якщо тебе 
впізнають.

— Я знала про це раніше, ніж ти народився.
— З незапам’ятних часів жодна жінка не зважилась ша такий від

чайдушний крок.
— Тим краще, отже, ніхто мене й не запідозрить...

. — Мені страшно, мамо. Подумай, що на тебе чекає!
— Коси я обрізала; солоні сльози давно змили з мого лиця дівочу 

вроду, а роки геть стерли її.
— А якщо зрадить тебе необачний рух чи твій голос жіночий?
— Довір справу богам і невблаганній Долі.
Вона поклала йому руку на чоло, потім поривчасто обняла його

1 Переклад А. Содомори.
г Каллжл з Мегари — грецький скульптор (V—IV ст. до н. е.), творив в Олімпії. 

Мегара — місто на заході від Афін.
3 Мірон — славетний грецький скульптор (V ст. до н. е.).
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за шию і притисла до грудей, як у давні роки, коли він був ще хлоп
чиком.

— Не журись, моя дитино, — мовила тихенько і лагідно, — я знаю, 
чого хочу. Краще подумаймо, як усе зробити, щоб ні в кого не ви
никло ні найменшої підозри. Ось поглянь на мене, сину.

Вона похапцем озирнулася довкола, немовби хотіла впевнитись, 
чи ніхто за ними не підглядає, потім одним рухом скинула з голови 
гіматіон, яким уся, майже до стіп була оповита. Поглянув син і не по
вірив власним очам. У блідому місячному сяйві на нього дивилося не 
материне, а якесь чуже обличчя, коротка чуприна була відгорнута 
від чола, як у чоловіків, та й саме лице здалось йому не жіночим: 
прив’ялі, але ще гарні і прості риси набрали майже чоловічої сили; 
стиснуті уста виражали непохитну волю. Помітивши німий подив сина, 
вона усміхнулась і прожогом натягла на голову гіматіон. І знову перед 
ним стояла мати.

— Ну то що? Тепер віриш, що мене ніхто не впізнає? — спитала 
вона і, не чекаючи відповіді, додала: — Завтра, тільки-но зійде сонце, 
врочиста процесія рушить у Священний Гай, потім до полудня учас
ники змагань приноситимуть жертви богам. Завтра мені нема чого там 
робити. Буду чекати твого дня. Ось тоді замішаюся між гімнастів і ра
зом з тобою увійду на стадіон, як твій наставник.

— Це буде природно.
— А чи мають там наставники атлетів окреме місце?..
— Так. Біля фінішу, поруч з дев’ятьма елланодиками!...
Вони ще довго перешіптувались і радились у сяйві місяця, що ви

соко плив у небі. Коли прощались, ніжно обнялись. Вона довго диви
лась, як він біг поміж західним муром Алтіеу і лівим берегом Кладею * 2, 
що з шумом плине в Алфей. Там була побудована палестра і просто
рий гімнасій3 для борців.

Коли син зник за рогом палестри, мати завернула до намету, який 
поставили для неї слуги. І враз холодний дрож пройняв її: переднею 
вдалині, по той бік річки виразно забовваніло в місячному сяйві Ти- 
пайонське урвище...

II
і

Життя в таборі збудилося вдосвіта. На сході небо сіріло і блідло. 
Місяць за коротку літню ніч не встиг доплисти до кінця свого шляху 
і тепер квапився, немов боявся стрітися з сонцем.

Тим часом на берегах Алфею, в сизій імлі замаячіли голі постаті, 
яких ставало1 дедалі більше. У темній воді хлюпосталися люди, повіт
ря гуло від гомону, сміху, вигуків.

Уже розвиднялося, коли над гирлом Кладею тричі пролунали дзвін
кі мідні сурми, сповіщаючи початок урочистої процесії. Ще мить, і до
лина закипіла від метушні. Обабіч річки потекли юрби з дарунками й 
пожертвами. Вчорашні феорії згуртувались в один довжелезний похід. 
Слідом за процесіями у Священний Гай полинули тисячі людей, які 
сподівалися досхочу надивитись на майбутні врочистості; вони бігли 
наввипередки, щоб завчасно захопити якнайзручніше місце. Людська

* Елланодики — судді на Олімпійських іграх.
2 Кладей — річка, притока Алфею.
3 Палестра та гімнасіон (або гімнасій) — заклади фізичного виховання.



навала була така невтримна, що за вказівкою жерців служники поза
чиняли всі брами, крім головної, південної, біля якої була виставлена 
сторожа. Неподалік від цієї брами, щоправда, вже поза межами Алті- 
су, в Булевтерії *, мешкали дев’ятеро елланодиків, що творили най
вищу владу під час Олімпійських ігор і вручали нагороди. Зараз вони 
були заклопотані упорядкуванням могутнього походу.

Тричі заграли сурми. На цей знак від гімнасія й палестри роз
міреною ходою рушили учасники змагань, які мали боротися за олім
пійські нагороди. Своїх учнів супроводили вчителі гімнастики.

Небо спалахнуло багрянцем, запломеніли рожево ліси на верши
нах навколишніх пагорбів, хоча в долині все ще лежали сизаві тіні. 
Враз на сході засяяв жмут сонячного проміння, позолотив усе небо і, 
відбившись від нього, замерехтів малиново у хвилях алфейської течії.

Сурми озвалися втретє — процесія рушила з місця.
Попереду йшло дванадцятеро музик з сурмами та подвійними 

флейтами. За ними, вбрані в пурпур, ступали елланодики, врочисто спи
раючись на високі жезли з золоченими орлами — птахами Зевса. Далі 
лавами, наче до бою, йшли атлети, високі, м’язисті юнаки — цвіт еллін
ської молоді. Чимало з них уже мали нагороди, здобуті на попередніх 
олімпіадах, і світ начувся про їхню силу і спритність. Тим-то з натов
пу, що стіною стояв по обидва боки дороги, раз у раз чулися вигуки:

— Глядіть, оно йде сіракузець Дікон, син Каліброта.
— А оеь сікіонець Сострат, переможець у боротьбі...
— Ну, й велетень, оцей бородань...
— Бачите Алкайнета, сина Теанта з Лампреї?
— Це той, що під час останніх ігор здобув перемогу з бігу;
— А це славетний панкратист1 2 Лабак, син Евфроиа...

1 Булевтерій — Будинок Ради.
2 Панкратист — атлет, що виступав у панкратіоні — поєднанні кулачного б о »  і 

боротьби.
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Ці вигуки підбадьорювали атлетів; вони трималися гордо й весело 
позирали навколо.

За ними ішли кіфареди, тримаючи напоготові срібнострунні інстру. 
менти для акомпанементу хорові, що співатиме перед храмом Зевса.

Далі в шатах, що сяяли сніжною білістю, багрянцем чи шафра
ном, простували посольства багатьох грецьких племен, і кожне несло 
свій дар громовладному Зевсові. Кілька пар волів з золоченими рога
ми тягли заквітчані вози з мармуровими та бронзовими статуями богів, 
героїв або олімпійських переможців, а поруч у супроводі ремісничої 
челяді йшли митці, які доглядатимуть встановлення статуй в Алтісі, 
Хлопчаки з букетами квітів і оливковими гілками в руках бігли попе
ред возів. Деякі посольства несли на дерев’яних ношах різьблені скрині 
з ебенового дерева, слонової кістки й золота, повні коштовних каменів 
і храмового начиння, а на високих жердинах — шоломи, щити і золо
чену зброю, з яких під колонадами храмів для прикраси і на подяку 
богам буде поставлено військові паноплії *. Але найвеличнішою цього 
разу була процесія грецького міста Аполлонії. її жителі подарували 
Зевсові тринадцять бронзових статуй, вирізьблених Лікієм, і привезено 
їх було на тринадцяти святково уквітчаних возах. Здавалося, не стане 
в Священному Гаю місця для такої кількості скульптур, а головне — 
для нескінченної людської вервечки, що тяглася слідом за врочистою 
процесією. Замикали її стада худоби, яку вели на заріз для жертво
приношень.

Барвистий похід прямував луками вздовж крутого берега Алфею, 
потім, повернувши на північ, проминув Булевтерій з бронзовою ста
туєю Зевса у вінку золотистих квітів і рушив до тріумфальної брами на 
південь від Священного Гаю, а далі в алею, що вела до головного 
храму.

Ідучи в колоні атлетів, Пейсідор помітив серед натовпу, що тисся 
до брами, матір. Одягнена в чоловічий хітон, що сягав нижче колін, 
оповита хламідою, з непокритою головою і з сивиною на скронях, вона 
зовсім не схожа була на жінку і нічим не вирізнялася з-поміж інших 
чоловіків. І все "ж його серце стислося від страху. Вона злегка всміх
нулася до сина, коли той минав її.

Заграли флейти і сурми, кіфари й сопілки, їхній спів підхопили 
тисячі й тисячі людей. Могутній прадавній гімн, приписуваний сліпому 
співцю «Іліади» й «Одіссеї», сколихнув повітря і полинув у ранкове 
рожеве небо:

Зевса вславлятиму, батька богів, громовержця, що владно
Дужу правицю над світом простер і на світлім Олімпі
Мову з Фемідою часто веде, що сидить біля нього.
Глянь милостиво на нас, величавий, гримучий Кроніде!1 2.

Жерці в білому вбранні чекали під колонадою храму. Ось вони 
поволі почали спускатися сходами в глибину гаю, де височів олтар 
Зевса. За переказами, заснував його колись Геракл. Олтар складався 
з двох частин: нижчу утворювало чимале пласке * узгір’я, до якого з 
двох боків вели широкі сходи; посередині того узгір’я стояв високий 
курган, на круту вершину якого вели дві стежки, що серпантином пет-

1 Паноплія — повне озброєння грецького воїна (гопліта), тобто щит, шолом, пан
цир, піхви, меч і спис.

2 Переклад А. Содомори.
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ляли по схилах. Там, на самісінькій вершині, слуги храму розклали ви
сочезне багаття з колод білої тополі. В Олімпії для жертвоприношень 
вживали лиріе це дерево, на згадку про те, що першим, за повір’ям, 
саме тут посадив його Геракл, який привіз сюди гілочку білої тополі 
з країни кімерійців ', що на березі Ахеронту2.

Процесія обійшла олтар і вишикувалась біля його підніжжя, 
заповнивши весь Алтіс; люди стояли на високих підмурівках найближ
чих храмів, під їхніми колонадами, тиснулись на терасі, що на схилі 
Кроносової гори, повилазили на дахи скарбниць, на цоколі статуй, на 
дерева, стіни, які оточували Священний Гай.

Першими на нижній майданчик піднялися жерці, за ними флей
тисти, які за одвічним звичаєм мали грати при обряді жертвоприношен
ня. Далі чотири юнаки несли великий, золочений казан, наповнений 
свіжою водою, а чотири інші — бронзовий триніжок, на якому той ка
зан мав бути встановлений. Нарешті, на нижній майданчик пригнали 
десятки світломастних биків, бо темних можна приносити в жертву 
тільки підземним богам. Тварини мали золочені роги й увішані були 
гірляндами квітів.

Пролунав гімн Зевсові, в Гаю настала врочиста тиша, мовчазне 
зосередження. З тріском і сичанням погас смолоскип, який один із 
жерців занурив у казан, щоб освятити в такий спосіб воду. Юнаки дов
гими лекіфами черпали її з казана і поливали жерцям і собі на руки, 
потім жерці покропили нею всіх присутніх, звертаючись на чотири сто
рони світу.

Після обряду очищення жерці за допомогою молодих помічників, 
що притримували биків за роги, оповили тваринам голови білими по
в’язками, довгі кінці яких звисали до землі. Деякі з биків занепокої
лися, почали шарпатись на всі боки, а один, наче знаючи, що його че
кає, кидався і ставав дибки з такою люттю, що його ледве приборкали.

Тим часом пасма диму оповили вогнище на вершині пагорба-ол- 
таря; полум’я почало лизати тополині колоди. Храмові слуги під звуки 
флейт посипали чола биків ячменем, припеченим із сіллю, і жертовними 
ножами зрізували кожному бику жмут шерсті між рогами. Один із 
жерців зібрав усю зрізану шерсть і, піднявшись нагору, кинув у по
лум’я.

Флейтисти грали безугавно. Раптом над головами жертовних тва
рин, неначе блискавка, змигнули сокири, бризнула кров. Потім бикам 
перерізували горлянки ножами і збирали в миски чорну кров на жерт
ву батькові богів і людей.

Усе тривало коротше, ніж можна розповісти словами. Незабаром 
почали білувати тварин і четвертувати. Відкраяні куски слуги несли 
на вершину олтаря і кидали в багаття. Жерці поливали їх кров’ю і 
скроплювали вином, а юнаки перевертали довгими вилами і запікали 
на вогні. Бурий дим стовпом піднімався у сонячну блакить.

М’ясо з багаття розносили на двозубцях.
Флейти вигравали врочисту пісню, а натовп споглядав і мовчки 

молився.
Опівдні жертвоприношення завершилось, і знову знявся гомін

кий спів. Процесія рушила далі, обійшла довкола Алтіс, майже весь 1

1 Кімерійці — народ, який в давнину перед скіфами населяв Північне Причорно
мор’я від Дунаю до гирла Дону.

? Ахероит — за повір’ям, річка в підземному царстві мертвих.-
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Священний Гай і завернула назад до головного виходу. Тим часом за
квітчані вози з дарунком аполлонійців рушили в зворотну путь, а на 
довгій півкруглій плиті перед гіпподамейоном 1 до вечора мали уста
новити тринадцять бронзових статуй незрівнянного Лінія.

Пейсідор увесь час думав про матір. Поки тривало жертвоприно
шення, він подумки благав Зевса зглянутись над нею і над ним. І ось 
тепер тривожно розглядався навколо, сподіваючись її побачити, але 
даремно: її не було ніде. Зажурений, він ішов разом з іншими учас
никами процесії слідом за елланодиками, які, проминувши Алтіс, уві
йшли в Булевтерій.

Цей чималий будинок на південь від Священного Гаю складався з 
центральної квадратної частини і двох довгих, вузьких флігелів, які 
півколом розходились від неї. Під час ігор тут були кімнати еллано- 
диків і комори з начинням, потрібним для врочистих обрядів. У просто
рій головній залі зібралися тепер'усі атлети. В глибині, напроти входу, 
на тлі білої стіни стояла бронзова статуя Зевса Заприеяжного1 2.

Тімоптол, найстарший за віком з елланодиків, повагом вийшов на 
середину. Була це людина похилого віку, з довгою, сивою бородою. 
Запанувала глибока тиша, коли він, спершись на патерицю, став про
мовляти хоч і приглушено, а проте виразно:

— Грецькі богатирі, ми запросили вас сюди, щоб за прадавнім 
звичаєм предків ви заприсяглися врочисто перед обличчям Зевса За- 
присяжного, що вступаєте в борню з незаплямованим серцем і чистою 
думкою уславити Зевса Олімпійського, здобути високе, почесне визнан
ня. Не дозволяйте, щоб спокусила вас жадоба бридкого зиску, щоб 
звело вас ша манівці підле шахрайство. Присягніться, що згідно з за
конами і звичаями предків ви не будете змовлятися потаємно один 
проти одного, не домагатиметесь перемоги за допомогою хитрощів, під
ступів, зради, що вестимете боротьбу чесну і справедливу. Присягніть
ся, що у всьому докладатиметесь на рішення еллінських суддів.

— Присягніться! — піднесли голос елланодики, простигши руки 
до бронзового Зевса.

— Присягаємося! — загула голосами зала. Разом з дорослими при
сягу приносили також підлітки, що другого дня також мали змага
тися на стадіоні.

— А хто порушить цю клятву,— мовив насамкінець Тімоптол,— 
хай не знає спокою ні вдень, ні вночі, ні на батьківщині, ні на чужині, 
і хай буде проклятий на все життя. Хай невідступно переслідує його 
лихо і страшний гнів богів, і помста Зевса, володаря грозових хмар, 
хай впаде йому на голову за його клятвопорушення.

На цьому завершився врочистий обряд. Мовчки вийшли еллано
дики, а за ними юрбою висипали з Булевтерію ті, що незабаром мали 
стати до змагань за оливкові вінки.

Охоплений неспокоєм за матір, Пейсідор подався на берег Алфею 
до її намету. Насилу проштовхуючись у багатолюдному натовпі, він 
тривожився єдиною думкою: «Навіщо вона вже сьогодні перевдяглась 
у чоловіче вбрання? Адже вони домовилися, що вона зробить це в день 
його виступу на стадіоні. Може, не встоявши проти цікавості, вона, на
ражаючи себе на смертельну небезпеку, зважилась увійти разом з про
цесією в Гай?»

1 Гіпподамейон — місце, де стояла статуя Гіпподаміі.
2 Заприсяжний — один з епітетів до імені Зевса — бога, що стежив також за ви

конанням присяг.
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Не заставши матері в наметі, Пейсідор рушив назад, сподіваю
чись стріти її серед людей. Так він знову дістався до воріт Алтісу, де 
розминалися Два людські потоки: один плив у Священний Гай, дру
гий виливався з Гаю на рівнину. Тут він зупинився і роззирнувся на
вколо. Але незабаром усвідомив, що, якби й була його мати тут, то не 
раз, а всі сто разів могла проминути його непоміченою. Відтак він об
лишив шукати її і ввійшов в Алтіс. Неподалік, праворуч від воріт, се
ред гурту глядачів Лікій, син Мірона, наглядав, як встановлювали йо
го тринадцять статуй, як виконувалися його розпорядження. Уже стояв 
на постаменті величний Зевс, до колін якого благально схилилися дві 
жіночі постаті — Фетіда 1 і Еос* 2, матері двох героїв, сини яких неза
баром стануть до смертельного двобою. За Фетідою — її син Ахілл зі 
списом у руці, а його супротивник Мемнон, син Зорі,— з мечем напо
готові. Далі за Мемноном — інші троянські воїни: мудрий Гелен, Паріс, 
Еней, Деїфоб. А довкола Ахілла — чотири ахейські герої: Одіссей, Ме- 
нелай, Діомед, Аякс; останнього з цієї групи саме прикріплювали до 
п’єдесталу бронзовими стрижнями, заливаючи гнізда з ними розтопле
ним свинцем і сіркою. Навіть тут, серед чотирьох тисяч скульптур най- 
славетніших грецьких митців, зібраних протягом століть, твори Лікія 
вражали кожного неупередженого глядача. У сяйві призахідного сон
ця скульптурні постаті здавалися живими. Пейсідорові здалося, що за 
мить обидві богині з плачем припадуть до ніг Кроніда3, а воїни зі
йдуться у двобої.

Серед глядачів, що стежили за встановленням скульптур, Пейсідор 
зауважив двох чоловіків, до яких раз у раз звертався митець то погля
дом, то словом: видно, знав обох. Дивна то була пара, Старшому за 
віком, кремезному і незграбному, можна було дати років сорок, і був 
він геть-чисто позбавлений вроди: на короткій грубій шиї сиділа вели
чезна лиса голова, а могутнє чоло було прокреслене глибокою, прямо
висною зморшкою. З-під чола цікаво і проникливо дивилися на світ ве
ликі витрішкуваті очі; грубий, безформний ніс, густа, незачесана куч
ма,— все це робило лице схожим на машкару. Та, незважаючи на ці 
грубі риси, дивна велич осявала обличчя, даючи знати, що то надмір 
геніальних думок випнув наперед чоло, а з непривабливих вуст можна 
почути слова, які досі й не снилися людству. На противагу негарному 
чоловікові його товариш викликав захоплення своєю вродою. Ще не- 
змужнілий, двадцятирічний, високий на зріст і ставний, він був ско
ріше схожий на юного бога, ніж на земного сина. Годі було знайти іде
альнішої постаті, привабливіших рис для створення скульптур Аполло
на чи Гермеса. Молодечий пушок прикрашав його білі, по-дівочому 
ніжні щоки, горде чоло оповивали ясні, м’які кучері, в очах іскрилася 
зухвала, буйна, запальна молодість.

— Якщо ти так високо цінуєш скульптурне мистецтво, сину Софро- 
ніска4, то чому ти його занехаяв? — спитав Лікій чоловіка старшого 
віку.

— Що роблю, хочу робити добре,— відповів той.

* Фетіда — мати Ахілла, головного героя «Іліади».
* Еос — грецька богиня світанку, мати Мемнона, який загинув від руки Ахілла.
* Кронід — син Кроноса, Зевс.
4 Син Софроніска — Сократ, видатний грецький філософ (V ст. до в. е.).
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— А твої харіти 1 в пропілеях1 2 хіба погано виконані? — озвався, 
трохи шепелявлячи, вродливий юнак.

— Я тепер дбаю про досконаліші твори, кращі навіть за твої ста
туї, Лікію.

— Що ти маєш на увазі? — запитав художник.
Але замість відповіді Сократ сам поставив йому запитання:
— Скажи мені, Лікію, коли ти ліпиш з глини свої статуї, ти маєш 

перед очима живі зразки?
— Безперечно.
— Очевидно, ти прагнеш, щоб погляди воїнів мали грізний вигляд, 

а на обличчях переможців виявлялася радість. Чи не так?
— Прагну, і дуже наполегливо.
— І правильно робиш. Я теж, хоча й не різьблю більше мармуру, 

і не відливаю бронзи, не перестав бути скульптором.
— Як? Ти не перестав бути скульптором, Сократе?! — вигукнув 

його вродливий товариш.
— Авжеж, Алківіаде3. Хіба я не прагну так вирізьбити твою душу 

і душі інших юнаків, щоб вони стали шедеврами Добра і Краси?
Вже сутеніло, тому Пейсідор підійшов ближче, щоб докладніше 

приглянутись до цього дивного чоловіка. Той кинув на нього проник
ливий і владний погляд, який пронизував і сковував водночас. Спанте
личений, Пейсідор хотів був уже відступити, але Сократ підійшов до 
нього і доброзичливо простягнув руку.

— Бачу, що в тебе ставне, треноване тіло. Для нього гімнастика 
те саме, що для душі знання, мудрість. Чи ти й душу плекаєш так само, 
як тіло?

— Не знаю, як відповісти на твоє запитання,— не розгубився Пейсі
дор,— бо, коли я скажу, що вправляюся в мудрості, то це буде схоже 
на самохвальбу, коли ж відповім, що ні, то скидатимусь на простака.

— Мені до вподоби твоя відповідь. Звідки ти і як тебе звуть?
— Названо мене Пейсідором, а родом я з острова Родосу, з сім’ї 

Діагора4.
— А я ніколи досі не покидав Афін. Та, цього разу мене витягнув 

в Олімпію Алківіад, син Клінія. Але мою подорож виправдано,, якщо 
ти, Пейсідоре, винесеш якусь користь із розмови зі мною. Ходімо звід
си, бо незабаром Священний Гай зачинятимуть на ніч!

НІ
Другого дня ще вдосвіта народ заповнив стадіон. А вже від схід 

сонця почалися показові виступи хлопчаків з бігу, боротьби та кулач
ного бою.

Пейсідор на стадіон не піщов; щойно прокинувшись, він побіг до 
матері. Вона його заспокоїла, сказавши, що вчора в Алтісі її не було. 
Коли ж він запитав, навіщо вона вдяглася чоловіком, відповіла неви
мушено, що хотіла освоїтися з чоловічим одягом і чоловічими рухами, 
а водночас упевнитись, чи ніхто її справді не зможе впізнати. Кілька 
разів вона навмисно штовхала знайомців з Родосу, але ті дивились на 
неї як на когось чужого. Так вона остаточно переконала сина, що в її

1 Харіти — трй богині вроди, веселощів і радості.
2 Пропілеї — мармурові сходи з колонадою, що вели на афінський Акрополь.
3 Алківіад — молодий аристократ, учень Сократа, потім політичний діяч Афін.
4 Діагор — славетний грецький атлет з Родосу, переможець на Олімпійських іг

рах 464 р. до н. е. Троє синів і двоє внуків Діагора також здобували перемоги на 
олімпіадах. ...................
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задумі немає ніякого ризику. Тепер їм залишалося обміркувати все до 
дрібниць,, і Пейсідор заходився докладно пояснювати їй звичаї пале
стри та як треба себе поводити на стадіоні.

Коли, нарешті, він вийшов від неї заспокоєний і впевнений, було 
вже раннє надвечір’я. Показові виступи підлітків, як видно, заверши
лись, бо Гай глухо відлунював тисячоголосим гамором: то гомонів 
натовп, покидаючи стадіон. Багато людей, опинившись за межами 
Священного Гаю, тяглися до рундуків, щоб трохи підкріпитися. Лоточ
ники з кошиками на голові розносили садовину та закуски й галасу
вали мов несповна розуму. Сократ і Алківіад, як завжди нерозлучні, 
стояли перед брамою, тамуючи спрагу свіжими фігами. Був з ними і ще 
якийсь третій чоловік, старший від Сократа на добрий десяток років. 
Непоказний, він все ж привертав до себе увагу своїм незвичайним виг
лядом: його обличчя, худорляве, вилицювате, Мало болісний, майже му. 
ченицький вираз, дивно вражали пронизливі очі. Помережане сивиною 
волосся рідкими пасмами прилягало немов приліплене до скронь і 
відразу ж переходило в коротко стрижену бороду. А вузьких, затисну- 
тих уст, з виразом гіркоти і суму, здавалося, ніколи не прикрашала 
радісна усмішка.

— Постривай-но, молодий родосцю! — гукнув Сократ у відповідь 
на привітання Пейсідора.— Куди ти поспішаєш? Ходімо разом в Алтіс.

Бачачи, що Пейсідор підходить до нього, додав: .
— Приємно спілкуватися з доброчесними та порядними молодими 

людьми.
Пейсідор приєднався до товариства, і всі разом вони рушили у 

Священний Гай. Дорогою юнак тихенько спитав Алківіада, як звати 
незнайомого чоловіка?

— Це Евріпід, син Мнесарха із Саламіна.
— Той, що славиться своїми трагедіями?
— Оце він і є.
— І в нас на Родосі його знають. Але чого він такий засмучений? 

«Може, його спіткало якесь горе?
— Він завжди такий — замкнений у собі, відлюдкуватий, не тер

пить ніякого товариства, крім книжок, якими буквально заполонений 
його дім.

Тим часом драматург нарікав Сократові на втому, бідкався, що 
його зморила мандрівка з Афін, навіть шкодував, що вибрався в 
Олімпію.

— Ти, мабуть, ніс на собі щось важке? — спитав його філософ.
— Ні, присягаюся Зевсом! У мене був тільки плащ.
— Ти сам ішов чи з челяддю?
— Зі мною був слуга.
— А він ішов упорожні чи ніс що-небудь?
— Ніс мій клунок разом з іншими речами.
— А як він почуває себе після дороги?
— Мабуть, краще за мене.
— Ну, а коли б тобі довелося нести на собі речі цього раба? 

Що б ти сказав на це?
— їй-право, я на таке не був би здатний.
— Виходить, по-твоєму, вільнонароджена і загартована - змалку 

гімнастичними вправами людина важче переносить труднощі, ніж 
звичайний раб?!

Евріпідові не було чого на це відповісти; спересердя він знизав
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плечима й кисло блимнув на приятеля. Два юнаки вдали, ніби не чули 
цієї розмови, а Алківіад стиха озвався до Пейсідора:

— Страшна людина цей Сократ: обплутає тебе запитаннями, як 
павук муху, і витисне з тебе такі відповіді, які тобі й не снилися. Не 
так давно захопив мене вдома на тому, що я лупцював раба за якусь 
провину. «За що ти його б’єш?»— запитав мене спокійно.— «Бо він 
базіка і ледар»,— відповів я. А він на те: «Як ти гадаєш, хто з вас двох 
більше заслуговує на покарання, ти чи твій раб?!» Ти знаєш, іноді 
мене охоплює така лють на нього, здається, вбив би його, а з другого 
боку, якби його раптом не стало, не знаю, як і жив би...

Розмовляючи так, вони увійшли в Гай слідом за Сократом і Ев- 
ріпідом. Там після виступів підлітків прогулювалась юрма людей, 
жваво обговорюючи змагання, розглядаючи будівлі і статуї. Одні зу
пинилися перед величним храмом Зевса, будівництво якого тридцять 
років тому завершив архітектор Лібон з Еліди. Але найбільша тиснява 
була в середині храму: перед статуєю Зевса, вирізьбленою Фідієм'. 
Митець працював над нею протягом останніх десяти років свого життя. 
Нинішні ігри були другими відтоді, як цей шедевр постав перед очима 
глядачів у всій своїй пишноті. Хто бачив його під час попередньої олім
піади, прагнув поглянути на нього і вдруге. Уся Греція захоплювалась 
цим витвором скульптурного генія.

Перед колонадою храму залунали сурми, і голови всіх присутніх 
повернулись у той бік, з найвіддаленіших куточків Алтісу до храму 
посунули юрби людей.

— Якийсь поет виголошуватиме свої вірші в супроводі кіфари,— 
пояснив Алківіад.— Послухаймо?

— Мабуть, якийсь віршомаз,— згорда зауважив Евріпід.
— Своїми вигадками вони здебільшого затемнюють правду,— до

кинув Сократ.— Одначе послухаймо, бо хто знається на мудрості, той 
може вилущити зернятко її навіть з найгрубшої шкаралупи.

— його ведуть елланодики! — вигукнув Пейсідор.— Глядіть!
Попід колонами храму слідом за елланодиками ступав літній чо

ловік, високий на зріст, худорлявий,, з лагідним, задумливим виразом 
обличчя. Впадало в око велике, лисаве чоло, довгасте обличчя, сива 
густа борода, підстрижена клином. Він ішов, трохи горблячись, три
маючи в руці густо списаний згорток папірусу, намотаний на паличку. 
Всі дивувалися, що в нього не було кіфари.

— Хто це може бути? — спитав Алківіад.— Очевидно, не афінянин, 
бо я впізнав би його.

— Цього чоловіка я десь уже бачив кілька років тому,— мовив 
Сократ.

— Та це ж Геродот Галікарнаськйй, історик, це він перший по
чав збирати по світу розповіді про минулі часи,— пояснив Евріпід, 
уважно приглянувшись до старого.— Кажуть, колись він ще старого 
Есхіла розпитував про подробиці Марафонської битви.

— Так, так! Це він!— вигукнув Сократ.— Видно, збирається щось 
почитати. Ходімо скоріше!..— і Сократ заходився торувати собі дорогу 
крізь юрму. За ним квапились його друзі.

і фідій — найвидатніший грецький скульптор і архітектор (бл. 500—431 рр. до 
а .е .). Його заслугою є реконструкція, розбудова і оздоблення афінського Акрополя. З 
його скульптур найвідоміші — статуя Зевса Олімпійського, виконана із золота та сло
нової кості, і Афіни, заступниці Афін.
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Тим часом еляанодики дійшли до західного рогу храму, де 'під коло
нами для них уже поставлено було лави, застелені гарною тканиною. 
Елланодики гримнули патерицями, а оповісник оголосив:

— Геродот з Галікарнаса, син Лікса, бажає прочитати вам, гре
цькі мужі, уривок з «Полігімнії» — сьомої книги свого твору — про те, 
як Леонід чинив у Фермопілах опір парю Ксерксу. Отож слухайте!

Елланодики посідали на лавах, а сивобородий чоловік опустився 
в крісло поміж колонами Зевсового храму. Неподалік росла дика оли
ва, з якої стинали гілля на олімпійські вінки, через те її називали 
«оливою гарних вінків». Тінь від неї падала тепер на голову і плечі 
Геродота, застуючи йому сонце.

Старечим, але виразним голосом історик поволі читав, як спартан
ці та їхні союзники зупинили у Фермонільському міжгір’ї перську на
валу,* що сунула з півночі на Грецію. Він перелічував назви азіатських 
народів, імена варварських полководців, називав грецькі племена, що 
зайняли у Фермопілах позицію під проводом Леоніда.

Його слухали затамувавши дух.
...Коли Геродот скінчив, німа тиша, що залягла в Священному 

Гаю, тривала; всі були вражені. Хоча це й були часи гідної жалю 
міжусобної пелопоннеської війни, коли протягом трьох років сходили 
кров’ю грецькі племена, проте спогад про велику битву в Фермопілах 
і здобуту там славу виповнював серця усіх греків пошаною і любов’ю 
і ось тепер вилився в бурю голосних вигуків на честь сивоголового лі
тописця. На нього захоплено дивилися тисячі очей, до нього вдячно тяг
нувся цілий ліс рук, а він стояв блідий від хвилювання, несвідомо сти
скаючи в руках згорток папірусу. Оплески не вщухали. Слухачі, що 
стояли найближче до Геродота, увірвались під колони зі священними 
панопліями, схопили величезний золочений щит; десятки рук підхопили 
Геродота, посадовили його на щит і підняли над головами. Вигуки та 
оплески вибухали з новою силою і, здавалося, стрясали небо. їм вто
рували мідні сурми та флейти. Піднятий високо над натовпом, осяяний 
золотими променями призахідного сонця, сивобородий митець на фоні 
статуй і сам був схожий на вирізьблену з мармуру статую власної 
слави. Елланодики, піднявши довкола нього патериці, немов увінчали 
його рухомим вінком золотих стріл. Так винагороджували Геродота за 
довгі роки копіткої, тихої праці...

Сократ та його друзі були зворушені до глибини душі, та й усі 
довкола були схвильовані. Пейсідор бачив, як один літній чоловік, по
руч нього, сперся чолом на мармурову підставку найближчої статуї, 
щоб приховати сльози.

— Такому Геродотові,— промовив Сократ через якийсь час,— го
дилося б ніколи не вмирати, щоб вічно передавати наступним поколін
ням великі діяння батьків.

— Твоя правда, сину Софроніска,— озвався до Сократа чоловік, 
шо прагнув приховати сльози біля статуї.— А я, скажу тобі, ладний 
був би на все, щоб тільки вміти писати, як е і н !

— Це ти, приятелю? — здивувався Сократ.
— Здоров будь, Фукідіде!
1— Ти стояв поруч, а я тебе не пізнав...
Так віталися з ним Сократ. Евріпід і Алківіад, а він усім трьом 

потиснув руки.
— Кого не побачиш в Афінах, того зустрінеш в Олімпії,— завва

жив Сократ.
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— Щодо мене, це зрозуміло, бо з Афін я виїхав ще восени,— від
казав Фукідід.— Незабаром після смерті Перікла подався у Фракію, 
поглянути, як іде робота на моїх копальнях в Скаптегіле. Тепер вертаю 
в Афіни, адже йде війна і треба служити державі.

Під час усієї розмови Пейсідор уважно приглядався до Фукідіда. 
Вражали в цьому обличчі не зовсім грецькі риси: ніс і губи накреслені 
досить грубо, з мудрих, спокійних очей проглядали зосереджена по  
важність і тиха статечність, а над пишними дугами брів піднімалося 
могутнє чоло. Обличчя вражало силою волі і розумом.

Вони саме минали храм Зевса, але було вже пізно, щоб зайти і ще 
раз поглянути на Фідієву скульптуру з золота і слонової кості. Приза
хідне сонце все ще заливало багрянцем будівлі та дерева; рожевіла 
і Зевсова постать на високому постаменті проти храму, а неподалік у 
променях вечірньої зорі сяяла біла мармурова статуя крилатої богині 
перемоги Ніке, чудовий витвір Пеонія з Менди.

З розпростертими крильми, в одязі, наче вітрило, наповненому віт
ром, вона, здавалося, повільно линула з небесних висот, з пальмовою 
гілкою в руці; під її стопами був зображений орел у польоті. Важко 
було повірити очам, що ця легка, неземна дівоча постать насправді 
прикріплена до високого тригранного постамента,— вона ніби тільки 
опускалася на нього.

Неподалік, біля входу у храм, перед ними постало інше диво ми
стецтва: на півкруглому постаменті лавою стояли відлиті з бронзи ахей
ські богатирі, зображені в той момент, коли вони готуються стати до 
змагання з Гектором, і лишається тільки вирішити, кому з них випаде 
ця честь. Хоча вже сутеніло, Сократ і його друзі зупинилися перед 
цим шедевром, і Алківіад упівголоса почав скандувати присвячені ним 
рядки зі славетної пісні «Іліади»: -

«...і дев’ять мужів підвелося.
Вийшов між ними найперший володар мужів Агамемнон.
Вслід Діомед за ним вийшов могутній, нащадок Тідея,
Слідом за ними Банти, шаленої сповнені сили...»1

Фукідід тим часом вказав на богатирів: на окремій підставі напро
ти оцих дев’яти видно було Нестора 1 2, «геренського вершника», із забо- 
ролом Агамемнона у руках. На щиті Ідоменея3, де було зображено 
півня, прочитали ім’я скульптора: Онат4, а на постаменті напис, який 
повідомляв, що статуї є дарунком ахейських племен. Можливо, вони 
й далі розглядали б цей твір, але храмові слуги вже йшли зачиняти 
Алтіс. Пейсідор попрощався з цими мужами за ворітьми і подався по
під муром на нічліг у гімнасій. З західної брами саме виходив чима
лий гурт молодих спартанців, одягнених у короткі вовняні хітони. Ма
буть, під враженням слів Геродота вони співали добірними голосами 
лунку пісню — бойовий заклик Тіртея 5:

Наперед, сини Вітчизни,
Спарти славні діти!
У правиці — спис несхибний,

1 Цитати з «Іліади» подаються в перекладі Бориса Тена. (Див. Гомер, «Іліада», 
К., «Дніпро», 1978, с. 128.)

2 Нестор — володар Пілоса, учасник походу аргонавтів і Троянської війни. Відо
мий своєю мудрістю, досвідом і красномовством.

3 Ідоменей — син Міноса, крітянина, герой Троянської війни.
* Онат — грецький скульптор першої половини V ст. до и. е.
5 Тіртей — давньогрецький поет (VII ст. до н. е .), автор патріотичних елегій, що 

надихали спартанців на доблесть.
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Щит дзвінкий — в лівиці.
Про життя в бою не дбайте —
Так ведеться в Спарті'.

Для афінян та їхніх союзників у будь-якому іншому місці така 
пісня в цей воєнний час звучала б як виклик. Але під час Олімпійських 
ігор не тільки в самій Олімпії, а і в найвіддаленіших куточках Греції 
панувало священне перемир’я, екехейрія. Про це перемир’я повсюдно 
оповіщали елейці, запрошуючи грецькі племена на олімпійське свято. 
У храмі Гери переховували як найдорогоціннішу пам’ятку диск Іфіта 1 2, 
що відновив давно забуті ігри; на кам’яному жорні були викарбувані 
слова священного перемир’я. І в душі кожного грека вони озивалися 
врочистою і радісною луною. Вони вибивали з рук воїнів зброю і немов 
чудодійним закляттям єднали в братерській злагоді розсварених синів 
Греції перед лицем спільної матері-батьківщини та безсмертних богів.

IV
і ' V

«Ледве з досвітньої мли заясніла Еос розоперста»3, а вже стадіон 
був повен-іювнісінький. Відсвіжившись купанням у річці, кожний ква
пився зайняти якнайкраще місце. Гомін людських голосів був немов 
шум моря. І не дивно, бо на відкриття ігор прибуло тридцять тисяч 
глядачів.

Олімпійський стадіон мав форму видовженого прямокутника. Один 
з його коротких боків пролягав понад Алтісом, східний межував із 
багнистими луками при Алфеї; на довгому північному боці були ліси
сті схили гори Кроносу, з південного — пологий насип відокремлював 
стадіон від іподрому. Ні кам’яних, ні навіть дерев’яних лав, що пра
вили б за сидіння глядачам, тут не було. Невже на це шкодували гро
шей? Адже Олімпія, заповнена вщерть незліченними багатствами, мог
ла дозволити собі і мармурові лави. Проте вона воліла зберігати пра
давню простоту в усьому: простий оливковий вінок був ціннійший за 
скарби всього світу, а глядачі вдовольнялися примітивними сидіннями 
з дернини на схилах Кроносу. Лише внизу з усіх боків тяглася під
мурівка з каменю, що захищала стадіон від оповзнів та відокремлюва
ла глядачів від майдану, призначеного для гімнастичних виступів; 
вздовж підмурівки проведено кам’яний жолоб з протічною водою ДЛЯ 
пиття.

На обох кінцях майдану були встановлені дві широкі кам’яні пли
ти з закріпленими в них перпендикулярними жердинами: це були 
позначки для бігунів. Довжина посипаних піском доріжок між ними 
становила шістсот олімпійських, стіп, тобто один стадіон4. Таких дорі
жок було дванадцять.

Згідно з усталеним звичаєм, ігри другого дня мали починатися 
з бігу, потім мав відбутись кулачний бій, далі боротьба, нарешті 
панкратіон — змагання, що поєднувало боротьбу з кулачним боєм.

Пейсідор і. цього дня ще не ставав до змагань; виступати він мав 
завтра в пентатлоні — п’ятиборстві. Тож тепер він зайняв завчасно 
місце між глядачами. Поруч сидів один з його завтрашніх суперни

1 Переклад А. Содомори.
2 Іфіт — володар Еліди, який, за переказом, разом із спартанцем Лікургом відно

вив Олімпійські ігри
3 Вірш Гомера, яким вів змальовує світанок.
4 Довжина стадіону в Олімпії становила 192 метри, ширина — 27 метрів.
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ків— Ксенокл, уродженець Майнала в Аркадії. Тренуючись разом у 
гімнасії протягом кількох тижнів, вони припали один одному до сер
ця і радо трималися разом. Праворуч від Пейсідора сидів незнайомий 
юнак, гарний з лиця і замислений. Вони мовчки приглядались до тих, 
що заходили на стадіон. Раптом позаду пролунав чийсь голос. Гляда
чі, а разом з ними Пейсідор і Ксенокл, зацікавлено озирнулися. За 
кілька рядів від них галасував, вимахуючи руками, якийсь кремезний 
лисий чоловік. Хоч вигляд він мав простакуватий, проте відчувалося: 
людина — непересічна.

— Кажеш, він прочитав гарний твір? Кажеш, тобі до вподоби? — 
викрикував він до сусіда.— Цікаво мені, Лісікле, чи посмів би ти пов
торити це на Народних зборах в Афінах?! Цей твір може бути гарним 
тільки для спартанців. Сьогодні не перські війни, а пелопоннеська. На
віщо нам здались оці похвали цареві Леонідові і його спартанцям? На 
славу і на користь Спарті? їх слід вважати образливими для Афін. 
За бороду треба було сіпнути цього горе-літописця, стягти з трибуни і 
подерти на шматки його писанину!

Найближчі сусіди надаремне намагались утихомирити його.
— Цитьте! — вигукували довкола глядачі.— Не треба сварок! Адже 

нині священне перемир’я!
Юнак, що сидів поруч з Пейсідором, також оглянувся і зміряв де

магога презирливим і водночас іронічним поглядом.
—  Хто це такий? Як він сміє так поводитися? — запитав Пейсідо

ра Ксенокл.
— Хто його знає? Видно, якийсь афінський баламутник.
— Твоя правда,— втрутився незнайомий юнак.— Це баламутник і 

то найгіршого гатунку. Каламутить в Афінах воду, щоб наловити собі 
рибки. Звати його Клеон, син Кдеенета. Три роки тому він був просто 
кушнір, мав майстерню. Потім став виступати на Народних зборах, під
лещуватись до простолюду. А язик у нього без кісток, і голос, наче з 
бочки,— от він і водить людей за ніс. Є в місті люди розумніші і кращі 
за нього, але вони бояться його. А він під’юджує афінян проти Спар- 
ти, щоб цій божевільній війні кінця не було.

— Видно, ти сам— афінянин?— запитав Пейсідор.
— Афінянин, і звуть мене Арістофаном. А ти звідкіля?
і--- Моя батьківщина — Родос. Ім’я — Пейсідор. Я син Калінакта, і, 

якщо не вважатимеш за похвальбу, додам, що по матері, Ференіці, я — 
внук Діагора, якого не раз вінчали на Олімпійських іграх.

— Чи не того, що його Піндар 1 славить в одному із своїх епінікіїв?
—т Того самого, Арістофане.
— Це про нього розповідають,— докинув Ксенокл,— що його обид

ва сини одного дня здобули вінки в Олімпії, увінчали ними батька, 
посадили його на плечі і пронесли по Священному Гаю під вигуки на
роду.

— А ти сам береш участь у змаганнях?
— Беру завтра. У п’ятиборстві, як і оцей мій приятель Ксенокл, 

аркадієць.
— Ти, Арістофане, певно, знаєш найзнаменитіших афінян? — за

питав Ксенокл.— Назви нам тих, що сидять поблизу нас.

1 Піндар — знаменитий грецький лірик (522—442 рр. до н. е.), представник хоро
вої лірики, автор численних гімнів на честь богів і епінікіїв, тобто похвальних од на 
пошану олімпійських переможців.
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— Охоче. Он там у першому ряді Нікій !, син Нікерата. Він саме 
розмовляє з сусідом. Ця людина гідна найвищих посад, які займає. 
Він щедрий, мудрий, палкий патріот, але в популярності поступається 
Клеону чи Лісіклу 1 2, торговцю худобою.

Товстун, з яким він розмовляє, це Гіппонік, син Каллія, найбіль
ший багач в Афінах. Як саме його предки придбали величезне багат
ство, про це подейкують різне. Але він зумів подвоїти його. Однак не 
дуже він щасливий: дружина його покинула і вийшла заміж за Перік- 
л а3, а син Каллій росте гульвісою та марнотратцем. І Сократа я теж 
тут бачив.

— Сократа я знаю.
— Остерігайсь його: цей баламут підкопує віру молоді в богів і 

старі звичаї. Велика людина, але й небезпечна. Скількох він уже за
плутав своїм ученням, хоч би такого шибайголову, як молодий Алкі- 
віад...

— І з  цим я вчора познайомився. Був з ними також трагік Ев- 
ріпід.

— Трагіком його називаєш? Це спотворювач трагедійної поезії. 
Цей красномовний мудрагель і маловір глузує з богів. Великих міфіч
них героїв, гордість Греції, міряє кравецьким ліктем, вкладає в них 
серця і мозок сьогоднішніх посередностей, до того ж показує на сцені 
огидні епізоди. Нічого собі трагік! Порівняй його з Есхілом!

Пейсідор здивовано подивився на нього. А той вів далі з запалом:
— Греція близька до загибелі, роз’їдають її модні філософські 

вчення, що не шанують величі, чесноти та віри предків. Якби сьогодні 
з’явився Ксеркс, греки не захистили б своєї землі. На Марафон4 і Са- 
ламін 5 уже б не спромоглися. Коли подумаю про це, то серце крається!

Раптом над стадіоном прокотився гомін, глядачі почали показу
вати на майдан. Поглянув і Пейсідор, але побачив тільки якогось літ
нього чоловіка, що, спізнившись, стояв при вході і шукав місця. Враз 
хтось із періііих рядів підбіг до нього і повів, щоб посадити на своє 
місце. Коли літній чоловік рушив, натовп ураз завирував. Всі зірвались 
на ноги і загукали:

— Софокл! Софокл! Здрастуй, Софокле! Будь здоровий, Софокле!
- Одні піднімали вгору руки, інші махали гіматіонами.

Софокл, приголомшений, стояв непорушно серед стадіону, його не 
здужав зігнути вік. Буйна чуприна, біла, як молоко, і сніжно-біла куче
рява борода при погідному і незморщеному обличчі викликали подив: 
постать сімдесятилітнього ефеба!6 * 8 Хто раз побачив цю голову, той ні
коли не міг її забути. Обличчя гарне, гармонійне, дихало таким бла
городством, духовністю, погідністю, що достоту самому Фебові було 
різьбити його зображення в пароському мармурі або на слоновій кості. 
Певно, століття минуть, поки знову колись народиться другий такий 
вродливець, добрий і благородний серцем, мудрий і натхненний.

1 Нікій — афінський державний діяч і полководець V ст. до и. е.
* Лісікл — багатий афінянин, торговець худобою, політик і оратор.
8 Перікл — в и д а т н и й  політичний і культурний діяч Афін (бл. 495— 429 рр. д о  н. 

е.), довголітній керівник афінської демократії. За його правління Афіни досягли зеніту 
слави і добробуту.

4 Марафон — йдеться про знамениту Марафонську битву, в якій афіняни від ко
мандуванням Мілтіада перемогли в 490 р. до н. е. персів.

8 Саламін — острів неподалік від Афін, біля якого греки здобули перемогу у мор
ській битві над флотом Ксеркса в 480 р. до  н. е. ’

8 Ефеб — юнак, який досяг повноліття (в Афінах з 18 років).
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Білий гіматіон оповивав його принадну постать, майже сягаючи 
землі. Одна рука, дужа й красива, підтримувала гіматіон на грудях. 
•Софокл підвів голову і з виразом щирої радості промовистим пог
лядом дякував за виявлену йому честь. Потім, спокійно випроставшись, 
зайняв місце.

— Здрастуй, Софокле! — чути було звідусюди.
Арістофан, гукнувши вітання в повен голос, кинув до ніг Софок- 

лові пальмову гілку. Той нахилився і підняв її з землі.
— Ось тобі справжній трагік,— сказав Арістофан до Пейсідора,— 

хай такі нам не переводяться.
Пейсідор, пройнятий почуттям глибокої пошани до великого по

ста, хотів щось відповісти, але в цю хвилину повітря прорізав звук 
сурми. Народ замовк. З західного боку довгим, вузьким проходом, що 
сполучав стадіон із Священним Гаєм, просувався кортеж, попереду 
якого йшли сурмачі та флейтисти. Попереду простували елланодики в 
пурпурових шатах з орлиними жезлами в руках. За ними хлопчики не
сли пучки пальмових гілок, що вручатимуться звитяжцям на стадіоні 
останнього дня під час врочистого закриття ігор. Далі йшли одягнені 
в білі шати жерці всіх храмів Олімпії, серед них з тонкою стяжкою і 
вінком з шафранових квітів на голові — жриця богині Деметри, єдина 
жінка, якій дозволений був вступ на стадіон. Атлети з гімнастами струн
кою колоною йшли в кінці і зупинилися в глибині стадіону поза по
руччям, а всі інші попростували далі. Посеред стадіону жерці зупи
нились і стали займати місця в першому ряду на південному насипі 
під велетенською бронзовою статуєю Зевса. Елланодики і гімнасти 
посідали на протилежному боці на схилі Кроносу.

„ Тим часом атлети одним рухом скинули з себе гіматіони. Шепіт 
захоплення прокотився в натовпі. А юнаки вже втирали собі в тіло 
оливову олію, щоб стати гнучкішими і пружнішими. А щоб це не за
важало боротьбі — щоб не вислизати один в одного з рук,— посипали 
шкіру піщаним пилом.

Далі оповісник почав по черзі називати імена тих, хто братиме 
участь у бігу. Кожен виступав уперед і кидав камінчик, позначений 
його ім’ям, після чого розподілено за жеребом місця в західній перего
родці, де було протягнуто шнур від жердини до жердини. Учасники 
змагань, готові до бігу, зайняли місця на кам’яній плиті, чекаючи сиг
налу. Тімоптол трикратним постуком жезла дав знак. Бігуни вихопили
ся вперед.

Вони бігли щосили, схожі на стадо прудконогих оленів; здавалося, 
ніби ступнями вони не торкаються землі, — ноги миготіли в повітрі. 
Тисячі очей проводжали їх і тисячі сердець бились у прискореному рит
мі; на стадіоні запала така тиша,, що чути було шелест ніг по піску і 
уривчасте дихання бігунів.

З половини відстані три учасники вирвались уперед, і вже вгадува
лось, кому з них дістанеться перемога: першим, неначе вихор, мчав 
Алкенет з Лампреї, увінчаний за біг ще на попередніх іграх; за ним — 
темноволосий лакедемонець Аркесілай; слідом русявий Феогнет з Егі- 
ни1. Цей біг спокійно і рівно, як стріла. А потім враз Алкенет випере
див усіх. Здавалось, земля тікає в нього з-під ніг. Однак Аркесілай і 
собі зібрався з останніми силами і, залишивши позаду русявого егінця, 
не тільки наздогнав Алкенета, а навіть почав його випереджати. То

1 Егіна — острів у Саронійській затоці.
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один, то другий виривались уперед на крок, на півкроку. Глядачі на
пружено стежили за кожним зусиллям. Аж ось Феогнет, що вже дога
няв їх, почав прискорювати біг, немов у нього раптом виросли крила 
за плечима. На стадіоні зчинився гамір — егінець несподівано порів
нявся з суперниками. Хвилину всі троє бігли поруч, але ось Феогнет, 
вирвавшись уперед, полетів, ніби птах, — замигтіли в повітрі швидкі 
його ступні. Знову напружена тиша залягла серед глядачів. Даремно 
Алкенет і Аркесілай силкувалися наздогнати його. Захеканий, спітні
лий, Феогнет мчав, як блискавка, і першим дістався до фінішу. Оплес
ки на його честь гриміли без краю. В першу хвилину юнак так важко 
дихав і хитався, іцо мусив опертись об поруччя. Але радісні вигуки по
вернули йому сили, а гімнаст-наставник в лее вів його за руку до елла- 
нодиків, які під звуки сурм увінчали переможця пальмовою гілкою.

Тепер бігунам треба було пробігти стадіон двічі, від поруччя до 
поруччя й назад. Знову оголошувано імена, знову визначалися жеребом 
місця, але на цей раз на східній доріжці. Після трикратного постуку 
бігуни помчали вперед, але так, щоб не виснажитися передчасно. Тож 
до половини відстані всі бігли майже однаково. Проте на зворотній 
дорозі всіх випередив Клітодам з Аркадії, його перемога була безсум
нівною; і його під звуки сурм оголосили переможцем.

І знову відбулось жеребкування, розподіл місць для тривалого бі
гу, під час якого належало оббігти стадіон двадцять чотири рази. Учас
ники цього змагання бігли, не похиляючись уперед, а, навпаки, лопатки 
і лікті відтягли вони назад, щоб таким чином розширити грудну клітку, 
і торкалися землі цілою ступнею. Що довше тривав біг, то більше від
ставало виснажених бігунів. Коли вони оббігли стадіон удвадцяте, їх 
залишився невеликий гурт, та й той щомиті танув. Першим подолав від
стань Евтімен з Аркадії. Радіючи перемозі земляка, Ксенокл скочив 
на сидіння біля Пейсідора і вітав найголосніше з усіх, потім збіг униз 
і схопив звитяжця в обійми.

До кулачного бою ставали переважно професійні бійці. Тож охочих 
виявилось небагато. Усіх було шістнадцять чоловік. Вісім пар під му
зику вишикувалися на стадіоні. У бійців руки були обплетені ремінням 
із цупкої волової шкіри. Деякі з них мали деформовані і опухлі вуха, 
на голові і щоках рубці; це були сліди попередніх боїв навкулачки, бо 
удари попадали найчастіше в лице і вуха. На поданий знак супротив
ники кинулись один до одного. Вони то сходилися, то розходилися, при
сідали до землі, підстрибували вгору, намагаючись однією рукою поці
лити голову суперника, а другою, захищались від його ударів. Бій ста
вав дедалі запеклішим. Моторошно було Дивитись на тих людей, що 
міряли один одного налитими кров’ю очима, оскаженіло зціплювали 
зуби, стусаючи завзято кулаками. Через якийсь час слабші змушені 
були припинити бій: одні падали, так що їх треба було виносити з май
данчика; інші, звалившись на землю, ще мали сили піднятись і, похи
туючись, ішли з стадіону самотужки; ще інші — трималися збоку, ох
лялі, вкриті синцями. З восьми переможців особливою завзятістю від
значався сіракузець Дамоксен, що кілька літ тому на Немейських іг
рах 1 пробив живіт своєму супернику Кревгасу з Епідамна1 2 ударом ви

1 Немейські ігри — ігри на честь Зевса, які через кожні три роки влаштовувались
в НемеТ, місцевості в Арголіді на Пелопоннесі.

2 Епідамн (сьогодні Дураццо) — місто на албанському узбережжі.
4 «Всесвіт» № 6.
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прямлених пальців. Тоді немейські судді відмовили йому у вінку пере
можця і увінчали мертве тіло Кревгаса. І тепер Дамоксен бився жор
стоко, часом удаючись до недозволених прийомів, так що елланодики 
змушені були йому зауважити. Глядачі дивились на нього неприязно, 
бажаючи перемоги його супротивникові. Однак уже за першим ударом 
Дамоксен узяв верх. І знову жеребкуванням поділено вісьмох пере
можців на чотири пари, і знову повинні вони були змагатись і, »к ка
же старий Гомер:

...бійці на середину вийшли обидва.
І, замахнувшись руками потужними, враз один з одним
Люто зчепились, лиш руки важкі замелькали в повітрі,
Щелепів скрегіт страшенний лунав, з їх  тіл ручаями
Під опливав...1

Але на цей раз бій тривав недовго; незабаром четверо бійців, стог
нучи й тяжко дихаючи, лежали покотом. їх швидко виведено з майдан
чика, а чотирьох переможців поділено ще на дві пари: Стратофон з 
Елеї ставав тепер проти Главка, уродженця міста Каріста2 на Евбеї, 
а Дамоксенові був за противника Лабакт, син Евфрона. Молодий, 
присадкуватий і кремезний юнак Главк так почав частувати кулаками 
велетенського Стратофона, що той у першу хвилину ледве спромігся 
захиститись; водночас Дамоксен наступав на Лабакта, а той тільки 
відступав, затулявся і відскакував убік. У першій парі Стратофон 
швидко оговтався і, як боєць з більшим досвідом, вже брав перевагу 
над молодим Главком. Главк відступав. Ще трохи, і він здасться. Коли 
раптом один літній глядач, що сидів перед Пейсідором, закричав:

— Не дайся, синку! Кулаком його, як тоді по лемешу!
Главк наче відчув приплив нових сил, як буревій ринувся на супро

тивника, піднявши кулаки.
— Бий! Бий, як по лемешу! — заохочував старий голосом, що гуч

но звучав у тиші. •
І, справді, незабаром велетень Стратофон, досвідчений боєць, під 

ударами Главка звалився на землю і став жалібно стогнати.
Тим часом Лабакт, вимотавши Дамоксена, який, хоч і безперерв

но, проте без успіху наступав на нього, кинувся на суперника. Тепер 
довелося захищатися Дамоксенові. Глядачі кепкували з нього, а хтось 
допитувався в літнього чоловіка, батька Главка, що значили його слова: 
«Бий його, як тоді по лемешу!»

— Кілька років тому, — почав, усміхаючись, старий Деміл, — під 
час оранки зіскочив із сохи леміш у мого Главка. Що робить тоді мій 
синок? Насаджує леміш і б’є кулаком, наче молотом, поки той заліз на 
соху. Побачивши таке, я завів його в палестру, щоб він тренувався з 
кулачного бою...

— Коли я почув твої слова, батьку, — сказав Главк, — мені зда
лося, неначе знову в руці в мене соха і я кулаком насаджую леміш. І 
тут я як затисну зуби, як почну гатити!..

Гучний сміх зустрів слова юнака, а він знову вийшов на середину 
майданчика, щоб в останньому бою помірятись з Лабактом, бо з усіх 
бійців їх залишилось тільки двоє.

Главк почав наступати з грізним окриком. Мов справжні два мо
лоти, його кулаки то піднімались угору, то падали. Та Лабакт щоразу * *

1 Гомер. «Іліада», К-, «Дніпро», 1978, стор. 390.
* Каріст — портове місто на південному узбережжі острова Евбеї.
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вчасно відхиляв голову і підставляв під удар обплетений ремінням ку
лак. Зосереджений і верткий, він дедалі більше виснажував супротив
ника. Даремно батько нагадував Главкові про леміш. Юнак, щоправда, 
насідав, шалено бив, але удари його не досягали мети — підставлена 
рука Лабакта надійно захищала його. Так морські хвилі розбиваються 
об прибережну скелю. Він не втрачав холоднокровності і відбивав уда
ри, не наступаючи, — здавалось, він грається із запальним Главком. 
Глядачі заворожено дивилися, часом вибухали сміхом, спостерігаючи 
за марними замахами супротивника. Главк був вибитий із сил, важко 
переводячи дух, він ще вимахував кулаками, аж поки його опанувало 
цілковите безсилля, — довелося визнати себе переможеним.

Тож Лабакт, син Евфрона, що сам не зазнав жодного удару і не 
завдав жодного, здобув перемогу, найважчу і найпочеснішу в кулачно
му бою. Не стихли ще вигуки на його честь, а вже під звуки сурми 
вийшли на майданчик борці. Жеребкуванням і їх розподілено на пари. 
В цій боротьбі хто раз опинився на землі, вважався переможеним. Ін
ша річ в паккратіоні, який мав завершити ігри цього дня: тут повали
ти противника на пісок було не досить для перемоги. Конче треба було 
перекинути його ще й притиснути спиною до землі.

Пейсідорові цікаво було дивитися на змагання, але його проймав 
неспокій. Він думав про завтрашній виступ, його бентежила думка про 
те, що завтра в цей час він вийде на поле стадіону і на нього зверну
ться погляди цих людей і погляд матері. Ось уже два дні він майже 
зовсім не тренувався. А щоі коли завтра його спіткає невдача, як сьо
годні бідолашного Главка! Дивитися на чужі перемоги і не здобути 
своєї? Скориставшись короткою перервою, він вислизнув з-поміж гля
дачів і чимдуж подався в гімнасій.

Там не було майже нікого, бо атлети пішли на стадіон. Лише пере
можені, які усамітнились від людських очей, очищали тіло від олії і 
пилюки невеличкими тупими серпиками; інші милися гарячою чи хо
лодною водою, всі плекали сподіванку через чотири роки виступити зно
ву і домогтися успіху. Дуже побитих бійців натирали мазями і пере
в’язували. Найжахливіше виглядав Стратофон: запухле обличчя, вкри
те гулями і синцями, підбиті очі, розсічені губи, набряклі і закривав
лені вуха і— все це робило його невпізнанним. Чиясь злостива рука на
писала вуглиною на стіні таку епіграму:

Пес Одіссея пізнав, коли двадцять років минуло; '
Ти ж, як кулачний боєць, після години чи двох,
Так спотворив лице, що й пес тебе не пізнав би;
Мало сказати, пес — навіть найближчий твій друг >.

Пейсідор прочитав її, посміхнувся і, сповнений запалу, почав тре
нуватися: стрибав, метав диск і спис. Юнак тренувався так наполегли
во, що не помітив, коли стало вечоріти. Насувалася ніч, остання перед 
його виступом на стадіоні.

V

Ще тільки починало розвиднятись, а юрми глядачів уже простува
ли на іподром подивитися на гонки колісниць. Усі ворота, що вели в 
Алтіс, були відчинені.

Пейсідор ішов з матір’ю, що перебралася в чоловічий одяг. Він 1
1 Переклад Й. Кобова.

4*.
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таки поступився її наполегливим проханням, хоч на серці йому було 
тривожно. Вони мовчки простували головною дорогою, що пролягала 
повз храм Зевса. Обабіч дороги стояли статуї, і зачудована Ференіка 
не знала, на що дивитись. Біля храму вона зупинилась, мов укопана.

З високого підмурівка піднімалось шість могутніх колон, а вгорі, на 
трикутному фронтоні, були чудові барельєфи роботи Пеонія, уроджен
ця Менди. Митець зобразив підготовку до перегонів Пелопса й 
Еном аяВ еликий Зевс стояв посередині, а обіруч — герої, обидва в 
шоломах і з списами в руках.

— Жінка біля Еномая — це його дружина Стеропа; поруч з Пе- 
лопсом бачиш Гіпподамію, — пояснював матері Пейсідор. — А далі, 
ліворуч і праворуч, стоять напоготові четверики, які чекають на своїх 
гонщиків.

— Чудово! Чудово! — шепотіла Ференіка.
—• Ходімо вже, — наполягав син.
— Ні, зайдімо ще всередину храму. Хочу подивитися, як там.
Обоє не бачили досі Зевса роботи Фідія 1 2. Тому зайшли і зразу на

порозі вражено зупинились. У храмі ще панувала голубувата напівтем
рява. Лише позаду у величезні двері вливався струмінь рожевих соняч
них променів і хвилею сяйва просочувався вглиб, до протилежної стіни. 
Там, у величі й пишності стояв, наче друге сонце, той надзвичайний, 
справді божественний твір. На золотому троні сидів велет у вісім люд
ських зростів. Головою він сягав до самої стелі, плечі його розпроста
лись на всю ширину храму. Якщо підніметься зі свого сидіння, то роз
несе чолом мармурові балки, стіни розвалить раменами, в синяві неба 
скупає обличчя. Але він погідно і ласкаво поглядає з-під вінка, сплете
ного із золотих оливкових гілок, і долонею легко піднімає крилату Ні- 
ке — богиню перемоги. На жезлі в лівій руці орел, шо ніби ось-ось 
злетить. Велетенське тіло бога, оголене по пояс, променіє осяйною бі
лістю слонової кості, блискучий, щирозлотний плащ, перекинутий через 
ліве плече, оповиває йому крижі, спадає на коліна. І буйні кучері над 
величавим чолом, і борода, і підошви сандалів, і трон, і підніжки тро
ну — все, все сяє найщирішим золотом. Але попри дорогоцінність ме
талу, пишноту слонової кості, веселкові відблиски — не це надавало 
незвичайної краси творінню. Прекрасні лінії статуї зливались у неви
мовну, чудесну гармонію.

Погідна доброта, неземний спокій і грізна міць — ось що випро
мінювала ця постать.

Мати з сином дивились на цей твір мистецтва, забувши про все на 
світі. Стояли зачаровані, приголомшені і навіть не відчували, що пла
чуть. До них підійшов храмовий провідник, готовий пояснити, які квіти 
й постаті вирізьблені на Зевсових шатах та на троні із золота, які юна
ки борються із сфінксами. Він показував їм десятки золотих статуеток, 
що оздоблювали трон, розповідав про підніжок, на якому відтворені

1 Еномай, володар Піси, міста в Еліді, оголосив, що віддасть дочку, красуню Гіп- 
подамію, тільки за того, хто переможе його в змаганні на колісницях, а переможеного 
нареченого чекала смерть. Пелопс підкупив царського стайничого Міртіла, щоб той 
пошкодив колісницю Еномая. Еномай під час гонок випав з колісниці і загинув. Пелопс 
одружився з Гіпподамією і заволодів царством Еномая, а Міртіла вбив. На честь своєї 
перемоги над Еномаєм він запровадив в Олімпії, яку приєднав до свого царства, зма
гання на колісницях. Це, за переказом, стало початком Олімпійських ігор.

2 Статуя Олімпійського Зевса роботи Фідія вважалась в античності одним із се
ми чудес світу.
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були бої з амазонками. На сьогодні було досить: більше дивитись вони 
не могли і не хотіли- У переповненому серці, в душі, напоєній вражен
нями, більше нічого не могло вміститися.
• ........................................................ • • « • • • » • • • » •  і * І . •

Мати з сином вийшли з храму. Будинки, статуї, дерева, квіти — 
все здавалось їм побляклим і згаслим. Тільки сонце на небі світило 
ясно. Довго йшли мовчки в глибокій задумі.

— Невже можна після цього ще на щось дивитись? — озвався Пей
сідор притишеним голосом.

— Дійсно, це не людський твір, а якесь небесне видіння, — відка
зала Ференіка.

Вона навіть не зауважила місця, де колись стояв палац Еномая. 
Там залишилась одна-однісінька старенька дерев’яна колона, під за
хистом нових кам’яних, що підтримували над нею невеликий дашок з 
прикрасами, який захищав цю пам’ятку старовини. Вони мовчки мину
ли великий вівтар і вже мали ввійти в галерею Агнапта *, яка вела на 
іподром, коли до них докотився багатотисячний людський гомін.

— Це закінчилися кінські перегони, — пояснив Пейсідор.
Колонада галереї вмить заповнилась людьми, що голосно і жваво

розмовляли.
— Скажи-но, будь ласка, хто переміг? — запитав Пейсідор одного 

із зустрічних.
— Можеш пошкодувати, що не бачив цього на власні очі! — від

повів той.— Сталося щось нечуване. Кобила корінфця Фідола Аура 
вирвалась уперед. На ній мчав молодший брат Фідола. Оминаючи на 
повній швидкості «вівтар кінського переполоху», знаєш, той1, що на по
вороті, він випав із сідла. Але Аура не чекала, поки він підведеться, а 
без вершника скакала далі, поки й прийшла перша і зупинилась перед 
елланодикамц. Через те вони присудили перемогу їй.

— І правильно, — зауважив Пейсідор. — Адже на скачках одер
жує нагороду кінь, а не вершник.

Доклавши чимало зусиль, вони таки знайшли собі два місця у вер
хніх рядах північного насипу, що відокремлював іподром від стадіону, 
трохи вище від місць елланодиків. Весь іподром лежав перед ними, як 
на долоні, — від заокруглення на сході, де була головна брама і місце 
повороту, яке звалося «кінським переполохом», аж до західної галереї 
Агнапта, де містився виїзний майданчик.

Серед гучного гомону Пейсідор, нахилившись до матері, поясню
вав їй:

— Колісниці рушать ось звідси.
— Як же вони перед виїздом зрівняються в один ряд, коли май

данчик так дивно влаштовано? Адже там два середні місця виступають 
уперед, а інші, по боках від них, відступають далі й далі.

— Завдяки цьому, — відповів син, — колісниці й шикуються як
найкраще в один ряд. Дві середні колісниці стоятимуть на місці. Коли 
знімуть мотузки, які загороджують дорогу іншим, дві колісниці обабіч 
середніх під’їдуть і стануть з ними вряд. Потім під’їде наступна пара 
і так далі, поки всі вишикуються рівнесенько, як під шнурок.

— А як вони їхатимуть?
— Бачиш он там на середині іподрому велику статую Гіпподамії?

. 1 Агнапт — архітектор, який збудував в Олімпії чимало споруд.
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— Бачу. Вова звернена лицем до виїзного майданчика.
— Отож ліворуч від неї вони візьмуть, розгін і помчать уздовж пів

денного насипу до круглого вівтаря.
— Напроти головної брами, де крутий поворот?
— Саме там. Оце місце біля вівтаря іменується «кінським пере

полохом», бо коні там найчастіше жахаються і перевертають колісниці. 
Кажуть, що там колись поховали якогось забитого, і тепер його душа 
лякає коней на цьому місці. Люди розповідають по-різному, хто він був. 
Найчастіше кажуть, що це Міртіл, візник Еномая, який пошкодив коліс* 
ницю свого пана, а намовив його до цього Пелопс. Вівтар по
ставлено для візників — вони приносять там жертви, щоб Душа загиб
лого дозволила їм щасливо проїхати повз це місце. Від вівтаря до ста
туї Гіпподамії тягнеться мур. Хто щасливо омине поворот і «кінський 
переполох», той мчить уже просто до мети між муром і північним на
сипом.

— Покажи, будь ласка, де фініш?
— Фінішем є сама статуя Гіпподамії, що підняла вгору правицю, 

з пов’язкою для переможця.
— Значить, фініш ось тут, під нами, де сидять елланодики?..
Пронизливий звук сурм перервав їхню розмову. Юрба притихла. З

трьох воріт галереї Агнапта виїхало кільканадцять колісниць, кожна 
запряжена четвіркою коней в один ряд. Чудові коні з гривами, підстри
женими в щітку, переступали з ноги на ногу, немов у танці. Колісничі 
одягнені були в довгі, складчасті шати без рукавів і високо підпереза
ні, майже під самими грудьми. Між ними Пейсідор упізнав Алківіада, 
який правив четвіркою молочно-білих коней.

Почалась традиційна перекличка і жеребкування місць на майдан
чику, після чого колісниці стали на свої місця. Перед ними знімали мо
тузки, і запряжки, по одній з кожного боку, виїздили вперед, кожна 
пара рівнялась з іншими саме так, як Пейсідор пояснив матері. Він 
показав їй золоченого орла, що сидів на вівтарі перед галереєю Агнап
та — за шеренгою колісниць — і посрібленого дельфіна, що здіймався 
перед колісницями на високій жердині. Не встиг Пейсідор закінчити 
розповідь, як орел, наче живий, розпростерши крила, злетів високо в 
повітря, і водночас дельфін опустився вниз. Це був знак розпочати 
перегони.

Заскрипіли колеса, ляснули бичі, на піщаній доріжці глухо затупо
тіли копита. Коні бігли дедалі швидше. Проминувши статую Гіппода
мії, вони помчали, наче вихор. Колісничі з розпашілими обличчями, з 
вогнем в очах, міцно стояли на двоколісних повозах, нахилившися впе
ред, тримаючи віжки у випростаних руках. То цей, то інший підганяв 
коней коротким, пронизливим вигуком або змахував над ними довгим 
бичем. Коні бігли чвалом. Три колісниці вирвались уперед. Та, що з 
вороними кіньми, належала лакедемонцю Поліпету, другою запряжкою 
рябих жеребців правив Клеосфен з Епідамна, у третій запряжці були 
білосніжні коні Алківіада. Ця трійця і змагалася між собою за пер
шість. Інші, залишившись позаду, даремно намагались їх наздогнати. 
Вдалось це не надовго четвертому візникові — Феохрестові з Кірени •; 
у нього були гніді коні, дужі й прудконогі. Він шмагав їх безустанну, і 
видно, не втрачав надії.

Ось уже наближається найважче місце — «кінський переполох» з 1
1 Кірена «—місто в Лівії, грецька колонія
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круглим вівтарем. На крутому повороті коні і колісничі мимоволі нахи
лились убік до середини іподрому, немовби той вівтар тягнув їх до себе.

Пейсідор не зводив очей з Алківіада. Той не тільки не стримав ко
ней на повороті, а ще й підхльоснув їх, і вони понеслися, як шалені, 
аж колісниця похилилась набік.

— Ой упаде! — мимоволі вигукнула Ференіка.
— Не впаде, це майстер, — відказав Пейсідор.
Одночасно рябі коні Клеосфена, якому довелось їхати найближче 

до вівтаря, дещо сповільнили біг. З цього скористався Феохрест, що 
наздоганяв Клеосфена: він пронизливо свиснув на своїх коней і, певно, 
хотів проскочити між його колісницею і вівтарем. Враз Феохрестове 
ліве колесо зачепило кам’яний виступ вівтаря. Він різко повернув коней 
)  протилежний бік. Упряж тріснула, коні стали дибки, а один з них, 
рвонувши вбік, повалився на Клеосфенову колісницю. Клеосфен випав 
з короба і, закривавлений, покотився долі, його рябі коні понесли по
рожню колісницю і незабаром попадали, заплутавшись в упряжі. За 
ними мчали гніді коні Феохреста, тягнучи колісницю з розтрощеним ко
лесом, поки один із них спіткнувся і впав, потягнувши за собою трьох 
інших.

Феохрест, накоївши стільки лиха, стояв приголомшений, стискаю
чи руками побиту голову. Два інші колісничі тим часом минули щас
ливо дугу повороту. Лакедемонець Поліпет шмагав своїх жеребців би
чем і заохочував словами. Вони мчали так, що земля мигтіла під їхні
ми ногами. Білаші Алківіада з роздутими ніздрями, здавалося, мчали 
над землею. Обидва четверики бігли нарівні, з блискавичною швид
кістю. Від напруження і хвилювання глядачам захопило дух.

Недалеко від фінішу Алківіад пустив у хід бич, якого досі не вжи
вав. Підхльостувані частими ударами ременя, білаші ще більше напру
жились і рвонули вперед. Уже не видно було ні розмаху їхніх ніг, ні 
стрибків, вони немов повисли в повітрі.

Вороні також гнали щодуху, бризкаючи білою піною. Поліпет так 
частував їх бичем, що виляски йшли над усім іподромом. Але годі було
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примусити їх до швидшого бігу. Алківіад обійшов його на півкорпуса, 
на цілий корпус, на довжину колісниці — і відчай пройняв Поліпета. А 
білаші, випростані, мов струна, летіли все вперед і впіеред, під ними 
стугоніла земля, свистіло коло них повітря. Алківіад, перехилившись 
уперед через борт колісниці, радісними очима дивився в далечінь, а 
над головою вимахував довгим бичем, заохочуючи коней захриплим 
голосом: «Ея-го! Ея-го!» Так промчав він через фініш і далеко за нього, 
тому що не міг відразу зупинити коней, ошалілих від несамовитого бігу.

його привітали гучні вигуки натовпу. Юрба завирувала. Багато 
глядачів позіскакували зі своїх місць і побігли на поле, щоб потиснути 
руку переможцеві. А він поволі завернув коней і під’їхав до елланоди- 
ків. Там скочив з колісниці й одержав з їхніх рук пурпурову стрічку, 
знак перемоги; далі, зійшовши на колісницю, сам оповив собі нею скро
ні. Вигуки і оплески на його честь не стихали. Враз він підвів руку; 
юрба замовкла.

Стоячи на колісниці, посередині стадіону, сповнений щастя і гор
дості, юнак промовив:

— Грецькі мужі! Зевс Громовержець послав мені щастя. Посей
дон, приборкувач морських хвиль і коней, подарував мені перемогу! За 
це я обіцяю їм щедрі дари, бо вони втішили моє серце. І ви, грецькі 
мужі, виявляєте до мене доброзичливість і відданість. Як же мені вам 
гідно віддячити? Так от, моє серце підказало мені зробити ось що: зав
тра, коли мене увінчають оливковим вінком, я почастую всіх, скільки є 
вас тут в Олімпії, як друзів. Тож кожного з вас і всіх поспіль запро
шую на бенкет, щоб ви знали і пам’ятали, як щиро любить усіх еллінів 
син Клінія, афінянин Алківіад.

Так він промовив. Здавалося, небо завалиться від вигуків. Люд
ський натовп посунув до щедрого звитяжця, оточив щільним кільцем 
його колісницю і повів тріумфально до головних, східних воріт. Іподром 
спорожнів. Так закінчилися перегони. VI

VI

Після двогодинної перерви на стадіоні мало відбутися п’ятибор
ство, в якому мав виступати Пейсідор. Під’ївши в материному наметі, 
він домовився з нею. що вона стоятиме біля північно-західної брами 
Священного Гаю, чекаючи, доки пройдуть атлети, і непомітно приєдна
ється до сина, щоб разом з ним, як його наставник-гімнаст, увійти нз 
стадіон. Відразу ж пішли вони в Алтіс, щоб краще оглянути і визначи
ти місце зустрічі.

У Гаю, в затінку платанів, людей на цей час було небагато, бо всі 
обідали в таборі. Зустріли лише Сократа, який прогулювався з Алківі- 
адом у затінку, жваво щось обговорюючи. Побачивши Ференіку і Пей- 
сідора, він зупинився.

— Клянусь Палладою і її оливковим деревом! — вигукнув філо
соф. — Хай тобі, Пейсідоре, родосце, пощастить у гїентатлоні... У гім- 
насій, видно, простуєш, і, мабуть, це твій учитель-гімнаст!

З цими словами він підвів руку, вітаючи Ференіку.
— Це мій наставник, родосець, як і я сам, — упевнено відказав 

Пейсідор. — А звуть його Ференік.
Бажаючи чимскоріше повернути розмову на інше, Пейсідор піді

йшов до Алківіада і, потиснувши йому руку, промовив:
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— Радий, Алківіаде, привітати тебе з перемогою!
— І я був радий, але вже перестав радіти,— заявив Сократ.
— Ти вже не радий? Адже ти з ним дружиш, Сократе! — промо

вив Пейсідор.
— Саме тому й не радий, що я його друг.
— Не розумію, що ти хочеш цим сказати, Сократе!
— Признайся, Пейсідоре, чи ти, здобувши перемогу, також збира

єшся вчинити безумний вчинок?
— Який безумний вчинок? — спитав Пейсідор.
— Влаштувати бенкет для всієї Греції.
— У мене не вистачить коштів. Я не такий багатий.
— А ти гадаєш, Алківіад обмірковував, у що це йому обійдеться?
— Не маю уявлення, бо не знаю його настільки.
— Не знаєш? Ну, то знай, що свої вчинки він не звик обміркову

вати заздалегідь.
Вродливий син Клінія зашарівся від гніву і сорому, прикусивши 

губу. Враз він гордо відкинув голову і мовив:
— Я дію не замислюючись. Хай і так! Але я можу це собі дозво

лити. І дану на іподромі обіцянку повинен виконати будь-що.
— Хіба що з допомогою Гіппоніка, сина Каллія. Ото таки справді 

багата людина! Либонь, плекає думку видати за тебе свою доньку Гіп- 
парету, — насмішкувато сказав мудрець. — Коли влаштовуватимеш 
весільну учту, не забудь запросити на неї кілька десятків грецьких 
міст.

— Глузуй скільки завгодно, Сократе. Та знай, що своєю щедрістю 
я завоював прихильність греків з різних країв і міст.

— Бо, як видно, не вмієш привернути їх до себе своєю мудрісио і 
чеснотами. А це було б ліпше для твоєї душі і твого гаманця.

Цієї миті сурмачі подали Сигнал атлетам-п’ятиборцям зібратись у 
гімнасії. Натовп уже плив на стадіон. Пейсідор і його мати попро
щалися з двома афінянами. Ференіка знайшла собі місце напроти ста
ровинного храму Гери і сіла, спершись на високий кам’яний мур, що 
оточував ділянку, присвячену Пелопсу. Ліворуч був великий, вкритий 
попелом вівтар на чималій підмурівці, споруджений для «білораменної 
володарки золотого трону», тобто Гери. За цією підмурівкою жінка 
легко могла приховатися від елланодиків та атлетів, що вийдуть із гімт 
насія, а син побачить її, проходячи повз вівтар, як вони домовились. 
Тим часом вона приглядалася до стародавнього Герайона — храму Ге
ри, довга південна стіна якого простяглась перед її очима. Колони, що 
були далеченько одна від одної, підтримували дерев’яне перекриття 
даху. Кілька колон було з дерева, — ще не всі були замінені кам’яни
ми. Уздовж даху тяглися прикраси з випаленої глини, виконані по-ста
ровинному чорною фарбою на червоному тлі. Весь храм нагадував не
запам’ятні, майже доісторичні часи.

Звук флейт, сопілок і сурм збудив Ференіку від задуми. З Священ
ного Гаю поспішали люди. Вони збіглися до храму, щоб побачити похід 
атлетів. Дехто, щоб краще було видно, вибрався на підмурівку храму.

З-за вівтаря Ференіка бачила, як наближалися елланодики і жерці. 
Відразу за ними йшли музики, за музиками — атлети. Серед них пізна
ла вона сина. Коли він порівнявся з нею, біля Герайона зчинилась ме-. 
тушня: хтось із глядачів необачно нахилився і впав з підмурівки. Всі 
повернулись у той бік, засміялися, а вона, скориставшись хвилинним за
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мішанням, хутко приєдналась до Пейсідора і, прослизнувши між атле
тів, непомічена пішла далі поруч із ним.

Так вони йшли уздовж високої тераси, де рядочком, одна біля од
ної, стояли «скарбниці» різних грецьких держав, побудовані у формі 
малих храмів, що містили в собі безліч дорогоцінних дарів; далі мину
ли Метройон — невеличкий храм, споруджений1 на честь Матері богів*. 
За ним аж до кінця Священного Гаю, вздовж дороги, попід самою те
расою, стояли тісною шеренгою менші й більші статуї Зевса.

— Зани! — коротко сказав Пейсідор.
Вона згадала, що так елейці називають статуї, побудовані на честь 

Зевса коштом пені, яку елланодики накладають на атлетів, що порушу
ють олімпійські правила. Під кожною статуєю на постаменті було ви- 
карбуване ім’я того, хто змушений був поставити її, І яке правило він 
порушив.

Ференіка думала: «Ці зани стоять тут для остраху і прикладу на 
вічні часи. Вони мають нагадувати атлетам про необхідність корити
ся законам і суворим вимогам елланодиків. А що зробили б вони зі 
мною, порушницею цих законів? Я б не відбулася пенею і новим 
заном!»

І стрімке провалля Типайону виринуло перед її очима. Зусиллям 
волі вона відкинула жахні думки: гордо підняла голову і погляну
ла на сина. Він уникав дивитись на зани, в очах його був неспокій.

Тепер вони йшли довгим, вузьким проходом між двома кам’яними 
стінами, неначе відкритим коридором. На стадіон вийшли перед захід
ним майданчиком.

Поки син та інші учасники змагань кидали жереб, Ференіка разом 
з іншими гімнастами зайняла місце біля елланодиків. Потім атлети, 
скинувши хламиди, почали натирати тіло олією. Тим часом хлопці 
поставили перед кожним низьке, пологе підвищення з дерева і поклали 
поруч по парі гантєлів: це були чималі півкруглі залізні брусики з ви
різом для долоні і п’ятьма дірками для пальців. Потім хлопці розпу
шили землю напроти бар’єра. Пітокріт, син Калініка, славетний сікіон- 
ський флейтист, став позаду за бар’єром, приклав до вуст подвійну 
флейту і, перебираючи пальцями, заграв.

Почалися стрибки. Кожний з двадцяти атлетів по черзі ставав на 
підвищення, брав у руки залізні гантелі, змахнувши ними кілька разів 
назад і вперед, розкручував їх у такт музики, пружно згинаючи при 
цьому коліна і, набравши таким чином розмаху, стрибав уперед. Сюди 
ж підбігав хлопчик і вбивав у це місце позначку.

Коли дійшла черга до Пейсідора, він міцно стиснув гантелі, щосили 
розкрутив їх І стрибнув, немов викинутий з пращі. Здавалось, він зле
тів на крилах. Приземлившися, пружно присів. Після останнього стриб
ка елланодики зійшли зі свого місця, а хлопці, протягнувши шнур на 
всю довжину стадіону, позначили п’ять найдальших кілків.

Цих п’ятеро легкоатлетів дістали право взяти участь у наступному 
виді змагання — метанні списа. Пейсідор був другий серед цієї п’ятір
ки. інші вибули.

Тепер принесено легкі списи. Кожний! з них посередині держака 
мав шкіряну петельку. Всі п’ятеро взяли свої списи вістрям униз і при
готувалися кидати. Пейсідор напружив плечові м’язи і рвучко махнув

1 Мати богів, або Юбела, фрігійська богиня родючості, культ яко! був пошире
ний в Малій Азі!.
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рукою: спис, випущений із петлі, засвистів у повітрі і вп’явся ген-ген 
у пісок. Інші теж кинули свої списи.

Четверо, які кинули найкраще, мали право змагатися далі: Пейсі- 
дор, Ксенокл з Майнала, Клеарх з Елеї і Тісамен з острова Наксосу1, 
П’ятий атлет вибув. Отже, четверо стали на бігову доріжку. Третім ви
дом змагань був простий біг. Коли шнур перед ними упав, вони кину
лись уперед. Пейсідорові здавалося — ноги несуть його самі. Він долав 
відстань сягнистими стрибками, наче на ступнях були крила. Біг пер
шим, і це помножувало його сили.

«Швидше! Ще швидше!» — примовляв до себе подумки. його гна
ло вперед відчуття, що очі багатьох тисяч глядачів — і між ними ма
терині — слідкують за кожним його рухом.

Так подолав півшляху; фініш наближався.
Раптом до нього долинув приглушений гомін серед глядачів, і він 

почув приглушені піском кроки за собою.
«Кріпись!» — підбадьорив сам себе і помчав, немовби його переслі

дували чорні евменіди 1 2. Але в грудях не вистачало повітря, ноги не хо
тіли вже нести такими сягнистими стрибками, він мусив силувати кож
ний суглоб, змушувати кожний м’яз.

Тіло стало важке.
Гомін у юрбі зростав, кроки переслідувача лунали ближче і 

ближче...
Потім він почув їх біля себе і побачив аркадійця Ксенокла.
Молодий горянин, стрункий і високий, гнав щодуху. Ще мить, і вже 

він був попереду.
Пейсідор знав, що хоч би й другим прийшов до мети, навіть третім, 

не втратить права змагатись, але не хотів бути друїим на очах такої 
великої юрби, на очах матері.

1 Наксос — найбільший з кікладських островів в Егейському морі.
2 Евменіди, або ерінії — богині прокляття, помсти і кари (у римлян фурЩ.
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Думка про матір підхльоснула його, наче бич. Зібрався на силі і 
наче штовхнув себе вперед. Відстань між ним і суперником зменши
лась. Це підбадьорило його.

«Мушу!» — кричав у ньому внутрішній голос, хоч кров гупала у 
скроні, а в голові шуміло, піт заливав очі і стікав по плечах.

«Мушу! Мушу!» — повторював собі й добував не знати звідки нові 
сили. «Дожену, пережену, хоч би що там...» І догнав... Бігли поряд... 
«Ще трохи і пережену... Мушу!.. Вже, вже — перегнав!»

Він біг, летів, мчав шалено. Не думав, не знав, не відчував уже 
нічого — ні напруження, ні втоми, ні власних ніг. Щось несло його, 
штовхало вперед. Земля під ним мигтіла і тікала з-під ніг. Ще мить... 
до фінішу один крок...

Навколо загуло, наче морські хвилі, що котяться вал за валом. Ось 
і стрічка. Схопив її обома руками і зупинився. Він добіг перший!

Глядачі кричали, вигукували, але він не чув їх, вдивляючись туди, 
де, як знав, сидить мати.

За ним добігли Ксенокл і Тісамен. Клеарх прийшов останнім і 
втратив право змагатися далі. Троє атлетів приступили до четвертого 
виду змагань — метання диска.

Принесено їм три важкі металеві диски. Зайнявши місця на ка
м’яному порозі майданчика, кожний з них стояв хвилину з диском у лі
вій руці, потім перекладав диск у праву руку і, напруживши ноги, 
швидко, мов блискавка, змахував рукою ззаду наперед. Металевий 
диск, випущений з руки, вилітав з такою силою, що тягнув за собою 
дискобола, який мимоволі біг за ним кілька кроків.

Диски Ксенокла і Пейсідора полетіли далі. Тісаменів упав ближче, 
він утратив право змагатися далі і відійшов, а ті двоє приступили до 
п’ятого, останнього виду змагань — до боротьби.

Ференіка, що сиділа між гімнастами поруч з елланодиками, стра
шенно хвилювалася, серце в грудях шалено билося, мов пташка в 
клітці. Вона не спускала очей з сина, не пропустила жодного його руху. 
Після успішного виступу в попередніх змаганнях їй дихало'ся вільніше, 
але тепер його чекало останнє і найважче випробування.

Заграли сурми. Суперники зійшлися чолом до чола, силкуючись 
схопити один одного за шию. Рухи їхні були легкі, зграбні,— вони наче 
не боролися, а поплескували один одного. Аж ось Ксенокл схопив Пей
сідора за шию і потягнув щосили вниз, а другою рукою намагався 
підігнути йому коліна. Пейсідор відривав його руку від своєї шиї, бив 
головою, борсався і метався, аж поки звільнився від залізного кільця 
його обіймів. Ксенокл похитнувся від дужого поштовху, але миттю ки
нувся на суперника. Пейсідор і собі захитався, але не впав. І раптом, 
поки Ксенокл відскакував, схопив його, мов обценьками, оповив талію 
дужими руками і підняв так, що Ксенокл повис у повітрі. І хоча він 
обома ногами стиснув Пейсідорові шию, пручався, розтягував руками 
кільця його м’язистих рук, проте зрозумів, що не вислизне з могутніх 
обіймів супротивника. А Пейсідор несподівано випростався, крутнувся 
раптово, повернув суперника головою вниз і кинув. Проте Ксенокл не 
розпластався на землі: він упав на руки й одне коліно і, непереможе- 
ний, став підводитись на ноги. Пейсідор устиг його випередити. Ки
нувся на нього згори, сів верхи, лівим боком притис його плечі і, немов 
брила, давив невблаганно до землі. Не витримав Ксенокл і грудьми 
впав на пісок.



ФЕРЕНША І ПЕИСІДОР 109

Оплески, вигуки, заглушили звук сурм. Звитяжець допоміг підня
тись переможеному. Промениста радість переповнювала його душу, 
розпирала груди, осявала гарне обличчя. Якусь мить юнак не міг по
вірити, що саме йому випала ця почесна перемога, цей славетний трі
умф, ця безсмертна слава. Що тепер відбувається в материнському 
серці! Яка гордість повинна її наповнювати!

Він ішов до елланодиків, а дивився на неї. Ференіка сиділа в пер
шому ряді бліда, як мармур, і, як мармур, непорушна. Іскристими, 
чорними, повними щастя й любові очима дивилася вона на нього так, 
що тільки тепер він збагнув, чому вона так прагнула, хоч би ціною 
свого життя, бути отут і пережити цю хвилину.

Він стояв перед елланодиками, а сивоголовий Тімоптол урочисто 
вклав йому до рук переможну пальму — завдаток оливкового вінка, 
який він дістане завтра.

Юрба притихла; її погляди звернулися до стартової доріжки, де 
двадцять бігунів із щитами готувалися до бігу, що мав завершити 
ігри. *

Пейсідор чекав, коли глядачі одвернуться від нього. Отримавши 
пальмову гілку, він підбіг до матері і кинувся їй в обійми. Такий спа
лах радості і вдячності до вчителя-гімнаста не міг нікого здивувати. 
Ференіка обняла сина за шию, цілувала йому очі, притулила його го
лову до грудей. Від надмірного щастя не могла опам’ятатись: заради 
однієї цієї хвилини варто було терпіти всі муки, смутки і болі життя. 
Сльози душили її, і вона голосно заридала.

Пейсідор сторопів від жаху. Хотів її стримати, але було вже пізно. 
Елланодики, гімнасти, найближчі глядачі здивовані зірвались на 
ноги.

— ,Ви чули?
— Що це таке?
— Це був жіночий плач!
— Жінка в одязі гімнаста!..
— Під суд її! Під суд!
Серед багатьох розрізнених вигуків, які злились у грізний гул на

товпу, залунав владний голос Тімоптола.
— Ведіть її сюди! — заволав він, стукаючи жезлом об землю.
Пейсідор безпорадно дивився на матір поглядом, у якому світився

глухий відчай. Ференіка стояла, як статуя, безмовна, непорушна; об
личчя її навіть не здригнулось. Ближчі гімнасти підскочили до неї, щоб 
потягти її силоміць. Пейсідор ворухнувся, немовби хотів захистити ма
тір. Вона відсторонила їх помахом руки і рішучою ходою підійшла до 
елланодиків.

Почувши, що сталося, сходились глядачі. Вони оточили її пів
колом.

Тімоптол рухом руки втихомирив натовп.
— Ти — жінка? — спитав суворо.— Скажи правду!
Над людським зборищем запанувала глуха тиша. Всі чекали від

повіді.
Ференіка, опустивши голову, мовчала.
— Хто ти?! — наполягав Тімоптол.
Вона підвела голову і, дивлячись прямо в очі старцеві, мовила:
— Я — Ференіка, з острова Родосу...
Голос застряв у неї в горлі, далі не могла промовити жодного 

слова, Тімоптол хвилину міряв її проникливим поглядом:
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— Чи знаєш, що тебе чекає?
—- Знаю.

Що ти можеш сказати елланодикам?..
Вона випросталась і мовила спокійним, упевненим голосом:
— Я —t дочка Діагора, сестра Акусілая і Дамагета, вдова Каліа- 

накта. Всевладні елланодики і ви, люди з різних грецьких країв, ідіть 
у Священний Гай: там побачите статуї мого батька і моїх братів, і чо
ловіка, чиї імена та перемоги прочитаєте викарбувані під статуями. 
Нехай оливкове дерево, що дає славні вінки, розповість вам, скільки 
разів воно вінчало своїми гілками чоловіків з нашого роду. І нехай вам 
ваші серця підкажуть, чи заслуговую я смерті, я, мати, яка хотіла влас» 
ними очима побачити мужність і перемогу мого сина! Так, я знала, що 
мене чекає смерть на випадок, коли виявиться, що я жінка. Плачем 
радості я видала себе перед вами і риданням материнської душі. Зате 
я побачила, що дитина моя, мій син вдався в батька й діда, гідний їх
нього духу. Я побачила це і вмру щаслива!

Запанувало довге мовчання. Елланодики співчутливо перегляда
лись поміж собою.

— Що ви на це, елланодики? — озвався зміненим голосом Тімоп- 
тол. — Ви знаєте наші одвічні і священні закони. Яка ваша думка?

Але вони мовчали, втупивши погляди в землю. Ніхто не хотів ви
мовити слова осуду, і ніхто не зважувався висловитись усупереч пред
ковічним законам.

Тімоптол, зворушений, смикав сиву бороду, нарешті промовив:
— Ніхто з нас не знаходить ніякої ради; адже ми обрані, щоб 

стояти на сторожі законів, а не топтати їх. Вони суворі, але не ми їх 
установили. Нехай від жалю радше наші серця ламаються, аніж за
кони. Не ми, сам твій вчинок тебе засуджує, Ференіко...

Він обірвав мову і не смів закінчити.
Тоді з-поміж натовпу вийшов Пейсідор. Він був блідий, наче 

мрець, губи в нього тремтіли. Він впав навколішки перед елланоди- 
ками.

— Вислухайте мене, шановні елланодики! — заволав з сльозами 
юнак, піднімаючи до них руки.— Вислухайте мене, перш ніж віддасте 
її смерті! Я дам за неї законам і вам достойний відкуп, дам за неї те, 
чого жоден грек не віддав би за всі скарби перського царя, ні за берло 
фараонів: дам вам за неї преславний олімпійський вінок і мою славу, 
здобуту сьогодні. Вона порушила закон — я за це відмовлюсь від своїх 
прав. Хто владний її покарати, владний і помилувати її. Відпустіть 
нас, благаю! Я поклав до ваших ніг те, що мав найдорожче в житті. 
Я нічого не хочу, нічого не вимагаю для себе, тільки для неї благаю 
милосердя, помилування!

— Помилування! Помилування! Милосердя! — вторили могутнім 
голосом тридцять тисяч чоловік. Цей вигук пронісся над стадіоном, не
мов бурхливий вітер, що нахиляє дерева.

І Ференіка, хвилину тому горда і непохитна, поклала руку на го» 
лову сина і зворушено прошепотіла:

— Помилуйте його! Простіть!
Елланодики почали пошепки радитись. І знову мовчазне очікуван

ня залягло над стадіоном. Тімоптол звелів принести кратер, що служив 
для жеребкування: ..
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— Встань,— сказав Пейсідору,— твій вінок і твоя перемога повин
ні залишитись при тобі. Як учинити з твоєю матір’ю, вирішить го
лосування. Будемо голосувати кульками.

По цих словах він уклав руку в кратер і вкинув у нього кульку. 
За ним— усі елланодики. Тиша панувала така, що чутно було стукіт 
кульок об дно глиняного посуду. Потім висипав їх на сидіння з дер
нини: усі кульки були білі.

— Подякуй богам! Ти вільна, іди собі! ^ с к аза в  він поважно Фе- 
реніці і додав сердечним тоном.— Живи щаслива.

Радісно збуджений, Пейсідор цілував їй руки. Шепіт задоволення 
пролетів натовпом і змінився на гучний крик. Жінка, не маючи сили 
промовити бодай слово, тихо схлипувала. Низько вклонившись елла- 
нодикам, вона відійшла. Син вів її за руку. Юрба розступилася перед 
ними. Люди супроводили їх до головного виходу.

— Радій, щаслива жінко!
— Радій, радій, Ференіко!
— Втішайся ще довго сонцем і таким сином!

VII
Завершились жертвоприношення, догасає полум’я на великому вів

тарі. Під колонами, при вході у храм Зевса, елланодики в пурпуровому 
вбранні вишикувались півколом за коштовним столом із золота і сло
нової кості. Його майстерно вирізьбив і прикрасив постатями різних 
богів Колот1 з острова Паросу. На столі лежали вінки з гілок олив
кового дерева, що росло по той бік храму. Сьогодні вранці їх нарізав 
золотим ножем хлопець. Тим самим він забезпечив батькам своїм дов
голіття, а собі вроду. Біля східців, що ведуть у храм, стоять рядком 
олімпіоніки в святковому вбранні. На цих щасливих звитяжців усі 
дивляться з подивом і заздрістю. їхні імена і назви їхніх рідних міст 
вигукує по черзі один з елланодиків, другий заносить їх у книгу на 
вічну згадку. Викликаний переможець піднімається на підвищення, і 
Тімоптол кладе йому на чоло вінок. Гримлять сурми, народ вигуками 
вітає увінчаного. Відтепер його статуя може стояти в Алтісі, рідне місто 
врочисто привітає після повернення, він матиме право обідати в прі- 
танеї1 2, серед найзаслуженіших мужів міста.

Коли Пейсідор одержував вінок, крикам і оплескам не було кінця- 
краю. Народ вшановував не тільки його вмілість, але й благородну 
душу, вшановував мужність його матері.

А мати цієї хвилини сиділа перед воротами Алтісу в довгих жі
ночих шатах і чекала на сина. І як тільки закінчилась церемонія, він 
негайно почав пробиватись крізь тисняву до воріт.

Він застав її під муром на кам’яній лавці в затінку платанів. Со
нячне сяйво цідилося крізь гілки і ясними жмутками лягало на складки 
її одягу. Вона в задумі сплела долоні на колінах. Він підійшов тихе
сенько до матері і на ці білі сплетені руки поклав свій олімпійський 
вінок.

З  польської переклали 
Йосип КОБІВ та ЮрШ ЦИМБАЛЮ К

1 Колот — грецький скульптор, учень Філія, разом з учителем працював над ство
ренням статуї Зевса Олімпійського; творець стола із золота і слонової кості для храму 
Терн в Олімпії.

2 Прітаней — громадський будинок у грецьких містах, в якому відбувались засі
дання керівників міста і харчувались за рахунок держави заслужені громадяни.
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О П О В І Д А Н Н Я

Малюнок Євгена Корпачова.

Матч. Зараз почнеться матч. Слава цій грі! Атож, слава їй, бо все, 
що надбав, я завдячую йому — ролерболові-бойовиську. Вся наша 
команда— двадцять чоловік — вишикувалась і слухає оркестр, який 
виконує гімн Конгломерату. Перед нами — овальне поле-трек розмі
ром п’ятдесят на тридцять метрів, з профільованими віражами. Над 
бар’єром, яким обгороджено трек, стоять гарматки — вони стріляють 
десятикілограмовими ебонітовими кулями, які летять зі швидкістю май
же 500 кілометрів на годину. Під дією відцентрової сили кулі, так само 
як і при грі в кеглі, кружляють попід бар’єром, поступово втрачаючи 
швидкість. Коли вони скочуються до центру поля або влучають у кот
рогось із гравців, одна з гарматок стріляє знову. '

Наша команда у повному складі: десять гравців на роликових ков
занах, п’ять мотоциклістів і п’ять бігунів.

Поки звучить гімн, ми стоїмо, виструнчившись, зціпивши зуби і вту
пивши очі в простір. Ми знаємо, що на нас дивляться вісімдесят тисяч 
чоловік з трибун стадіону, а крім того — два мільйони телеглядачів, 
які завдяки мультибаченню мають змогу спостерігати матч у всіх ку
точках світу.

Здоровенні, мов бугаї, бігуни натягають свої грубі шкіряні рукави
ці й закидають на плече вигнуті киї, якими вони зупиняють кулі й гам-

Твір Вільяма Гаррісона (СШ А) став одним з  найпомітніших американських опо
відань останніх років, за ним було знято однойменний художній фільм. Обравши фан
тастичний сюжет, автор досліджує не лише світ спорту, а й світ антиеуманноі капіта
лістичної моралі-, що розкривається крізь спорт.



РОЛЕРБОЛ 113
; I
селять нас. Мотоциклісти на своїх машинах під’їжджають якомога 
ближче до огорожі треку, щоб у слушну мить, коли трёба буде ДОПОМОГ’ 
ти бігунам своєї команди, ринути вниз.

Наше завдання — роликобіжців — блокувати бігунів з команди 
противника й не дати їм здобувати очки. Це навколо нас вирують усі 
пристрасті, і успіх видовища значною мірою залежить від нашої ак
тивності.

І ось обидві команди на полі — пішки, на роликах і на мотоцик
лах, — а тим часом уже мчать за нами величезні кулі, щоб розметати, 
наші ряди.

У грі немає перерв, а гравців міняти заборонено. Якщо команда 
втрачає гравця, тим гірше для неї. Тепер вона може зрівняти шанси, 
тільки вивівши з ладу гравця противника.

Сьогодні я постараюсь показати перед камерами все, на що здатен. 
Звуть мене Джонатан Е. Раз і назавжди я постановив собі, що ніхто 
не здолає мене на полі. Я — душа команди міста Х’юстон, і за дві го
дини матчу,— починаючи від хвилини, коли вистрілюють першу кулю,— 
бігуни з команди противника спізнають, почім ківш лиха. і

Гра, в якій майже немає правил і не застосовується ніякйх пока
рань, почалась. І зразу ж на полі — побоїще, в якому беруть участь 
усі: і гравці, й арбітри.

Запеклість сутички важко описати,— намагаючись вирватися на 
вільний простір, ми б’ємо один одного ногами, гамселимо кулаками і 
чим попало, аж поки одна з куль щосили вдаряє в клубок наших пере
плетених тіл. Я утримуюсь на ногах і миттю перекидаю одного з грав
ців противника за бар’єр.

Знову я — саме втілення стрімкого руху та брутальної сили. Штов
хаю, рву, хапаю, б’ю, ухиляюся від куль, блискавично з’їжджаю до 
центру поля, щоб не дати прорватись осатанілим бігунам.

Аж ось бачу, як зіткнулися в бійці двоє гравців. Один б’є з такою 
силою, що збиває з голови противника шолом і роз’юшує йому пів-об- 
личчя. Переможець, видимо потішений Ділом своїх рук, на якусь секун
ду загаявся, і його збиває мотоцикліст, що мчить на шаленій швидкос
ті. Публіка на трибунах шаліє від захвату. Я знаю, що телекамера до 
найменших подробиць простежила За цією фазою гри; потім її повто
рять в уповільненому темпі, й уболівальники в Мельбурні, Берліні, Ріо- 
де-Жанейро чи Лос-Анджелесі підскакуватимуть у своїх кріслах.

Гра триває вже понад годину, а я все кружляю по стадіону. Чет
веро гравців нашої команди серйозно травмовані — у них попереламува
ні руки або ноги, а одного — новачка — вбито. Вибули з гри два наших 
мотоциклісти. Але в ще гіршому стані команда противника, яка пред
ставляє Лондон. Один з мотоциклістів на самому віражі втратив кон
троль над машиною, в яку влучила гральна куля. Бак спалахнув і ви
бухнув. На трибунах шаленство.

Найкращий роликобіжець противника Джеккі Мейджі входить у 
віраж. Я кидаюсь до нього, точно розрахувавши момент удару. Коли 
він обертається до мене, помічаю його глузливу посмішку, але захисти
тись він уже не встигає, його нижня щелепа аж вгрузає під ударом 
мого кулака. Глядачі ревуть від захвату.

Тепер уже Легше. Діло, вважай, зроблено. Ми виграємо матч з ра
хунком 7:2.
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Мйнають роки, змінюються правила гри, але завжди так, щоб на
дати ще більшої гостроти ціИ кривавій бойні на догоду глядачам.

Відколи я беру участь у змаганнях, тобто'вже п’ятнадцять років, 
я не зазнав серйознішої травми, ніж перелом руки або ключиці. Треба 
визнати, ремесло своє я таки добре знаю. Можливо, тепер я трохи не 
такий моторний, може, менш навальний, ніж раніше, зате з роками 
стаю дедалі жорстокіший. Бо все зводиться саме до цього. Жоден з мо
лодих гравців не стане заперечувати, що мій спосіб гри для нього — 
неоціненна наука.

Що ж до правил, то я чув, ніби в Манілі чи в Барселоні грають 
узагалі без обмеження часу, так що гравці б’ються і калічать один од
ного, аж поки всі бігуни тієї чи тієї команди будуть виведені з ладу і 
вже не зможуть здобувати очки. Немає сумніву, що це правило скора 
дійде й до нас. Розповідали мені також про матчі з ролерболу, в яких 
обидві команди складалися з чоловіків і жінок, одягнених у костюми, 
що легко рвалися. Це додавало грі нових емоцій. Безперечно, правила 
й далі змінюватимуться, аж поки ми почнемо плавати в калюжах крові. 
І всі ми про це знаємо.

Вже на початку нашого століття я досить успішно грав у ролербол. 
Завдяки екранам телевізорів, що демонстрували мою навальну гру на 
полі, я мав тих жінок, яких тільки хотів. І вже за кілька перших років 
своєї кар’єри заробив стільки грошей, що міг купувати будинки, землі 
та озера в позаміських зонах, де мають право селитися тільки адмі
ністратори.

Уже тоді — як, зрештою, і тепер — мої фотографії красувалися на 
обкладинках усіх великих ілюстрованих журналів. Моє ім’я стало та
ким відомим, що зробилося мало не синонімом гри,, у якій мені не було 
рівних. Адже це я, Джонатан Е.,— єдиний гравець, що пережив так ба
гато матчів цієї гри із смертю.

Від самого початку я грав під егідою Нафтового конгломерату, 
який згодом став називатись Конгломератом Енергії. І ніколи не залишав 
команди Х’юстона, яка навчила мене всього, що я вмію, і потім дала 
мені все, що я маю.

— Як ти себе почуваєш? — питає мене Бартоломей.
Він — головний шеф Конгломерату Енергії, один з наймогутніших 

людей у світі, проте ставиться до мене як до рідного сина.
— Так собі,— відказую я, і це викликає у нього посмішку.
Він повідомляє мене, що мультибачення готує серію спортивних 

програм, куди ввійдуть кінофрагменти з моїх найкращих матчів. Ще 
раз в ефірі прозвучить розповідь про історію мого життя і принагідно 
буде показано, як Конгломерат Енергії піклується про сиріт і дітей 
бідняків,, забезпечує їх роботою і допомагає зробити кар’єру.

— То ти почуваєш себе не дуже добре? — перепитує Бартоломей.
Я повторюю свою відповідь, не уточнюючи, що саме маю на дум

ці,— боюся, щоб він не розчарувався в мені. Тобто не кажу, що сезон 
надто довгий, що я стомився, що страждаю від самотності й неусвідом- 
лених прагнень, і це починає серйозно мене непокоїти.
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Мій давній.приятель Джім Клійтес приїхав до мене на ранчо про
вести уїк-енд. Мекі, дівчина, з якою я тепер живу, розігріває готові 
страви. Кулінарними здібностями Мекі похвалитися не може, зате в 
неї чудові груди, а талія чи не така сама завтовшки, як моє стегно.

Клійтесові недавно присвоєно кваліфікацію судді. В кожному мат
чі беруть участь два арбітри, які стежать за дотриманням правил, але 
нікого при цьому не штрафують, і один суддя, в чиї обов’язки входить 
лише реєстрування очок, здобутих командами. Клійтес сказав, ніби 
Міжнародний суддівський комітет, членом якого є і він, розглядає 
пропозиції щодо зміни деяких правил.

— Будеш покараний, якщо всі гравці твоєї команди зможуть випе
редити тебе. Кара проста — у тебе заберуть шолом.

Хтиві губи Мекі округлюються в майже ідеальну подобу великої 
літери «О». Я питаю Клійтеса, який сам колись був бігуном у команді 
Торонто:

— Що ще? Чи, може, про це заборонено розповідати? ;
— Інші пропозиції — це зміни в плані скоріше матеріальному. 

Збільшать винагороду за «зіграні» атаки, а ще виплачуватимуть гро
шову премію найкращій команді сезону. До речі, щодо сезону — на
певне, скоротять щорічні канікули, які нині тривають два місяці. Сам 
знаєш, глядачі стають дедалі вимогливіші...

Після вечері ми з Клійтесом пішли трохи прогулятись. Джім спи
тав, чи не треба мені чогось.

— Може, й треба, га от не знаю до пуття, чого саме.
— Тебе щось тривожить? Ти скажи, не крийся,— пильно глянув на 

мене Клійтес.
Я дивлюся на всіяне зорями небо. Трохи помовчавши, кажу:
— Слухай, Клійте, тобі траплялося думати про смерть, коли ти 

ще грав?
— Під час матчів — ніколи,— не вагаючись відповів він.— А як по

кидав поле, тільки про це й думав.
Ми довго мовчимо, милуючись пагорбами, що вимальовуються на 

обрії.
— На засіданні Комітету,— порушує мовчанку Клійтес,— ми обго

ворювали ще одне. Передбачається не обмежувати в часі тривалість 
матчу. Поки що це тільки пропозиція, але внесено її офіційно.

Мені подобаються пагористі краєвиди. Недавно я купив собі новий 
будинок на околиці Ліона, у Франції, неподалік від славнозвісного ста
діону. Там теж пагорби, в яких є щось від техаського краєвиду. Міста 
і там, і тут стали гігантські, жити в них просто неможливо.

— Сам я прихильник обмеження в часі,— веде далі Клійтес.— Хто- 
хто, а я грав стільки, що добре знаю межі людських можливостей. Ти 
розумієш, часом мені здається, що я єдиний у Комітеті, хто відстоює ті 
кілька правил, які ще лишились.

Статистичні дані, що стосуються ролерболу-бойовиська, цікавлять 
публіку не менше, ніж сама гра. Рекорд здобутих в одному матчі 
очок—81. Рекордна швидкість кулі в ту мить, коли. її зупинив бігун,— 
283 кілометри на годину. Рекордне число гравців, виведених з гри од
ним роликобіжцем за один матч —13 (рекорд належить вашому покір
ному слузі). Рекордна кількість гравців, убитих під час одного мат
чу — 9 (матч Рим — Чікаго, 4 грудня 2012 року).
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Величезні світні табло над полем фіксують усі технічні результати 
гри і повторюють у відеозапису найкривавіші епізоди бойовиська. Ме
не ніколи не переставало дивувати те, що мільйони глядачів більше ці
кавляться статистичними даними, аніж самою грою.

Про це я довідався після масового опитування глядачів, проведе
ного з ініціативи мультибачення.

Париж.
Перш ніж вирушити на стадіон, де має відбутися вечірній матч, 

я прогулююсь берегом Сени.
У' Франції, як і будь-де, у мене багато вболівальників. Вони вигу

кують моє ім’я, махають мені руками, заговорюють до моїх охорон
ців, змушуючи мене ні на мить не забувати, хто я такий, дбати про свій 
вигляд, вбрання, поведінку.

Мій зріст — 190 сантиметрів, вага — 115 кілограмів, окружність 
шиї 47 сантиметрів. Зате пальці у мене, як у піаніста, і це дивує всіх, 
хто мене знає. Я ношу легкий костюм у смужку та крислатий іспан
ський капелюх. Мені тридцять чотири роки, і під старість я, мабуть, бу
ду дуже схожий на поета Роберта Грейвса.

Наймогутніші люди на світі — адміністратори. Вони очолюють най
головніші Конгломерати, визначають заробітну платню і встановлюють 
ціни, вершать світову економічну політику. Вважається, що люди вони 
більш-менш порядні, а їхні багатство і влада — необмежені. Я теж ба
гатий і могутній, однак це не означає, що в мене немає гризот.

І все-таки, чого мені бракує? Можливо, знань?
Я думаю про нашу новітню історію — історію, яку ще всі пам’ята

ють,— про те, як закінчилася війна концернів, призвівши до зміцнення 
світової могутності шістьох великих Конгломератів: Енергії, Транспор
ту, Харчування, Житла, Послуг і Комфорту.

Сказати правду, часом я плутаю, хто з них чим займається. Я знаю, 
приміром, що університети підлягають нині одному з Великих, який 
субсидує і ролербол-бойовисько, але котрому саме, мені невідомо. Кон
гломератові Послуг чи Комфорту? Не зміг би я вам також сказати, хто 
контролює музику, яка тепер стала однією з найголовніших індустрій. 
Зате я напевне знаю, що наркотики нині перебувають під контролем 
Конгломерату Харчування, хоч раніше ними відав Конгломерат Ком
форту. Треба буде колись запитати про все це в Бартоломея. Він — лю
дина з широким світоглядом, з незвичайною пам’яттю і сильно розвине
ним почуттям власної гідності. Тоді як моя команда кидається в порож
нечу і там борсається, його — штурмує надра землі, освоює морські 
глибини, використовує енергію сонця, створює нові концерни, одне сло
во, вершить діла набагато серйозніші, аніж наше.

На матч із Мексікою нам приготували маленьку несподіванку — 
змінили форму куль. Клійтес міг би застерегти мене— хоча, може, він 
не мав права? — що кулі тут будуть не зовсім круглі. Центр ваги у них 
не посередині, тому котяться вони не по прямій лінії і їхню траєкторію 
нелегко передбачити.

Для мене цей матч виявився важким, як ніколи, бо всі мотоцикліс
ти заповзялися проти мене. Вже багато років, тобто ще відтоді, як 
остаточно зміцніла моя репутація висококласного гравця, вони завжди
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намагаються знешкодити мене, на початку гри. Але саме на початку гри 
я дуже обережний. І можу довести, що не марно вихваляюся і здатен 
повисаджувати їх із сідел, коли мені заманеться, хоч. мотоцикли й об
ладнані спеціальними захисними пластинами,— кермо закрите і вхопи
тися за нього не просто. Вони знають, що я старію («завжди б’є без про
маху, але вже не так блискавично»,— як пишуть у спортивній хроніці), 
і тільки й чекають слушної нагоди, коли я трохи захекаюсь у боротьбі 
з бігунами й роликобіжцями, щоб напасти на мене. Можна почути й 
таке: «Скрутіть в’язи Джонатанові Е.— і Х’юстон у вас в кишені». Ма
буть, ті, хто так каже, мають рацію, але знищити мене досі нікому не 
пощастило.

Глядачі-мексіканці, здебільшого бідні, низької кваліфікації робіт
ники, які працюють на Конгломерат Харчування, голосно підбадьорю
ють свою команду й освистують нашу, та на мене це не впливає,— не 
таке доводилося чути. Величезні кулі з неймовірною швидкістю мчать 
по колу, роблячи зигзаги й підскакуючи над полем іноді на цілий метр. 
Один за одним вибувають з гри наші суперники. Нарешті двоє наших 
ловлять останнього ще здатного до боротьби бігуна-мексіканця і роз
трощують йому ноги. Немає більше бігунів, немає кому здобувати оч
ки. Матч скінчився. Ми виграли з рахунком 37:4.

Я все ще в чудовій формі, але це не означає, що мені подобаються 
ті нові кулі.

Дафні зайняла місце Мекі, а та віднині складатиме свої губки в 
подобу курячої гузки вже не для мене, а для когось іншого.

Дафні — англійка. Вона висока, страшенно любить фотографува
тися, хоче безперервно мені позувати. Часом ми вдвох переглядаємо 
альбом з фотографіями того періоду, коли я починав грати, а вона бу
ла манекенницею.

— Глянь, які у тебе м’язи на спині! — у захваті вигукує вона, ши
роко розкриваючи очі.

Дафні пильно вивчає фотографії, на яких мене увічнили кілька ро
ків тому на пляжі в Каліфорнії. Можна подумати, до неї тільки тепер 
дійшло, який я мускулястий.

Поклавши альбоми на полицю, іду трохи прогулятися полем. Ко
лоски пшениці, що тихо шелестять під вітром, викликають у мене спо
гади про Елу, мою дружину, про її довге біляве волосся, яке лоскота
ло мені обличчя, коли вона нахилялася поцілувати мене.

Я ділюся досвідом з молодими гравцями, на яких Конгломерат 
Енергії робить ставку як на майбутніх майстрів ролерболу.

Починаю із застереження, що, доки самі не дістануть по хребту, 
вони в цій грі нічого не зрозуміють.

.Цього вечора я розповідаю їм, як ухилятися від мотоциклістів.
— Є такий прийом: прийняти удар на себе, виставивши вперед 

плече. Якщо ви й не проб’єте захисної пластини, то це зробить сам мо
тоцикліст.

Усі дивляться на мене як на божевільного.
— Можете також упасти на живіт, притиснутись до треку, напру

жити всі м’язи й чекати, поки той костолом наскочить на вас переднім 
колесом і перекинеться.
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Я веду далі, загинаючи пальці й ледве стримуючись, щоб не за
сміятися:

— Прийом третій: удаючи, ніби нападаєте, ви відскакуєте вбік і 
ногою б’єте мотоцикліста в обличчя. Хочу звернути вашу увагу на те, 
що техніка цього прийому складна, потребує тривалої практики й дуже 
точної координації рухів.

Вони не знають, як реагувати на мої слова. Дивляться на мене ту
по, але з пошаною. Ми сидимо посеред поля. Стадіон освітлений, але 
трибуни порожні.

— Ще одна порада: коли мотоцикліст мчить на повній швидкості 
просто на вас, дайте йому проїхати, навіть якщо він везе бігуна. Не 
забувайте: щоб здобути очко, бігун мусить зіскочити з мотоцикла. І як
раз у ту мить, коли він поставить ногу на землю, атакуйте його.

Настав час показати все це на практиці. Новачки уважно стежать 
за Мною. Я лишаюся на полі наодинці з мотоциклістом. Коли він 
під’їжджає, я відхиляюся на кілька сантиметрів і хапаю його за плече. 
Машина. проскакує далі, а мотоцикліст з усього маху летить на поле. 
Цей експеримент кінчається для нього вивихом плеча.

— Ах, правда,— кажу я, скидаючи шолом і підходячи до гурту уч
нів,— я ж зовсім забув розповісти вам про техніку цього прийому.

Минуло вже півсезону, коли я знову зустрівся з Бартоломеем. Не
давно його звільнили з посади генерального директора Конгломерату 
Енергії. Проте він і далі перебуває на дуже відповідальному посту, 
але,— як би це точніше висловитись,— його влада тепер трохи обмеже- 
ніша, ніж була досі. Скориставшись тим, що вигляд у нього якийсь за
мислений, я наважуюсь поговорити з ним про свій клопіт.

Ми обідаємо у вежі х’юстонського ресторану, де нам подали яло
вичину а І а  Веллінгтон з пляшкою доброго бургундського вина. Дафні 
сидить посередині, випростана, мов статуетка: певне, їй здається, що 
вона знову позує на помості.

— Наука? Ага, розумію!'— каже Бартоломей.— А що саме тебе 
цікавить, Джонатане? Історія? Мистецтво?

— Я можу говорити з вами відверто?
— Ну звичайно! Які можуть бути сумніви?
Він намагається надати своєму обличчю безтурботного виразу, але 

я відчуваю, що настрій у нього кепський.
Бартоломей не з тих, котрі люблять вислуховувати чиїсь звіряння, 

і в мене таке відчуття, що я роблю дурницю, проте кажу:
— Колись я починав учитися в університеті. Це було... м-м... вісім

надцять років тому. Тоді ще користувалися книжками, і я багато чи
тав. Мріяв стати адміністратором, тож і читав.

— Ти знаєш, Джонатане, я вже здогадуюсь, що ти мені хочеш ска
зати. — Бартоломей зітхає, ковтає вина і лагідно дивиться на Дафні.— 
Віриш, мені теж шкода, що так сталося з книжками. В наш час усе за
писано на стрічках, однак це не те саме, що книжки, правда ж? Цими 
стрічками можуть користуватися тільки спеціалісти в галузі інформації. 
Дивовижно, але наша епоха схожа на добу середньовіччя, коли тільки 
ченці вміли читати латиною.

— Атож.
Я слухаю його так уважно, що забуваю про м’ясо, яке вже захо

лоло.
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— Ти хочеш, щоб я послав тебе до якогось фахівця?
— Ні, я не це мав на думці.
— Якщо хочеш, я дістану тобі перепустку до фільмотеки. Матимеш 

повну свободу вибору. Художники Ренесансу, грецькі філософи,— що 
тобі до вподоби, те і обереш. Якось я дивився там чудовий фільм про 
життя і творчість Платона.

— Єдине, на чому я знаюся,— помовчавши, кажу я, — це ролер-
бол.

— Так чи так, але ти, сподіваюся, не думаєш його покинути? — пі
дозріливо питає він.

— Ні. Звичайно, ні,— запевняю я.— Тільки хочеться... Ет! Не знаю, 
як вам і сказати. Хотілося б чогось більшого.

У його погляді, зверненому до мене, не блиснуло жодної іскорки. 
І я додаю:

— Ні. З матеріальних багатств мені нічого не треба. Це душа моя 
прагне чогось більшого.

Бартоломей знизує плечима, глибоко зітхає і відкидається на спин
ку крісла. Потім просить офіціанта знову наповнити келихи. Він розу
міє. Я знаю, що він розуміє. Йому понад шістдесят, він казково бага
тий і все ще лишається одним з наймогутнїших адміністраторів світу. 
В його стомлених очах я читаю глибоке, всеосяжне розуміння всього 
того, чим ми живемо.

— Знання наділяють людину або могутністю, або меланхолією,— 
каже він.— Теж чого сподіваєшся від них ти, Джонатане? Могутності? 
Ти вже її маєш. Твоє становище в нашому суспільстві таке помітне, що 
багато людей в усьому світі прагне бути на твоєму місці. З другого бо
ку, я не думаю, щоб меланхолія і ролербол-бойовисько могли бути в 
злагоді. Під час матчу тіло і свідомість творять нерозривне, гармонійне 
ціле, хіба не так? То навіщо ти хочеш порушити цю гармонію? Чи ти 
волієш, щоб твоя свідомість існувала незалежно? Навряд, щоб ти бажав 
саме цього, правда ж?

— Я вже й сам не знаю,— вихоплюється в мене.
— Дістану я тобі цю перепустку, Джонатане. Якщо хочеш, ходити

меш дивитись відеофільми й навчишся читати стрічки.
— Іноді я думаю, чи насправді я такий могутній, як ви мене запев

няєте,— кажу я, щоб не дати йому відхилитись від теми нашої розмови.
— Ну, ну, Джонатане! — Він повертається до Дафні.— А що ви, 

люба дівчино, про це думаєте?
— Якщо ви маєте на увазі могутність, то мушу зізнатись — він 

таки могутній,— відказує Дафні, розпливаючись в усмішці.
Я майже не слухаю, про що вони говорять далі. Дафні, котру, як 

і всіх попередніх жінок, Конгломерат, напевне, підіслав шпигувати за 
мною, притакує Бартоломееві. Вона в усьому погоджується з ним. А 
взагалі — вона чудова жінка.

За десертом ми обговорюємо матч, який має відбутись у Стокголь
мі. Говоримо також про близький кінець сезону, про побиті й не поби
ті рекорди, але в думках у мене — порожнеча й розчарування. А от чо
му — я відповіді не знаходжу.

Бартоломей навіть питає, чи зі мною все гаразд. Я відповідаю, що 
сідав до столу з вовчим апетитом, але, напевне, ця яловичина й  І а  Вел
лінгтон не лізе мені в горло.
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Надходить кінець сезону. Це видно хоча б уже з нашої поведінки 
в роздягальні перед кожним матчем. Між собою ми майже не розмов
ляємо і, немов солдати перед боєм або гладіатори перед виходом на аре
ну, намагаємося переконати самих себе, що цього разу нам ще пощас
тить уникнути смерті.

На останніх тренуваннях ми відпрацьовували різні прийоми із 
смертельними ударами. Давно вже минули часи, коли гравці задоволь
нялися тим, що штовхали, смикали, збивали один одного з ніг, не да
вали підвестись.

Я вважаю, що при застосуванні нових прийомів у мене є два на  ̂
дійні козирі: перший — це моє вміння легко втримувати рівновагу на 
одній нозі. Тому я можу, не зупиняючись, розтрощити ударом другої 
гомілку чи коліно суперника. Другий козир — це мій коронний номер: 
удар ребром долоні в ділянку серця.

Той день, коли за новими правилами у покараного гравця забе
руть шолом, стане для цього бідолахи днем смертного вироку. А поки 
що ми б’ємо в дихало, в серце і скрізь, де немає ризику зламати собі 
руку.

Наші інструктори— два щуплі азіати, арсенал прийомів у яких 
просто-таки невичерпний,— показують нам основні нервові центри ор
ганізму. •

— Знаєте, як найкраще вдарити свою жертву? — каже Мунпі, сла
ветний роликобіжець, який грає з нами четвертий сезон. — Так, щоб 
удар припав точно в лімфовузли.

— У що? — перепитую я.
— У ці чортові лімфовузли, розміщені під вухами. Вдалий удар у 

щелепу — р-раз! Лімфовузли пошкоджене — і на світі одним бідола
хою менше.

Настала черга піти від мене й Дафні. Чекаючи на нову подружку, 
яку мої приятелі та роботодавці з Конгломерату Енергії пришлють на 
її місце, я думаю і мрію про Елу.

Я ріс покинутою дитиною — мені так ніколи й не пощастило дізна
тися, хто мій батько,— але я любив уявляти, ніби він посідав високе 
становище серед адміністраторів. Моя батьківщина — Галвестон, що 
згодом став кварталом Х’юстона, міста-метрополії. Як на свій вік, я був 
здоровий, дуж;ий, атлетично збудований хлопець. Розумово розвинутий 
я був теж нормально. За моєю теорією, не можна бути розумово пов
ноцінним, якщо ти не розвинутий фізично.

І ось, маючи всього п’ятнадцять років і працюючи докером на 
Конгломерат Нафти, я одружився. Моя обраниця була секретаркою. 
Висока, тендітна, з довгим білявим волоссям. Нам пощастило домог
тися дозволу на шлюб і разом вступити до університету. Вона вивчала 
електроніку, маючи до цього неабиякий хист, а я — економіку, і водно
час починав виступати в ролерболі.

Ела так доглядала мене, що за рік після нашого одруження я на
брав п’ятнадцять кілограмів ваги. Коли увечері я вертався додому, во
на лікувала мої травми й синці. Я часто думав, чи і її теж підіслали 
до мене, доручивши, крім усього, дбати й про моє здоров’я. До неї, ві
сімнадцятирічної вродливої дівчини, я не знав інших жінок. Мабуть, це 
тому я ніяк не можу її забути.

Одного дня вона покинула мене заради якогось адміністратора. Не
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сказавши ні слова. Спакувала валізи й виїхала з ним до Європи. Знову 
я побачив їх тільки через шість років на прийомі, де мені вручали 
якийсь приз. Вони сердечно поздоровили мене й узагалі були дуже при
вітні. Не знаючи, що сказати, я спитав, чи є в них діти.

Ело, найдорожча моя, чи це Конгломерат наказав тобі так добре 
годувати мене, перше ніж ти пішла й розбила моє серце?

її зрада завдала мені нестерпного болю. Принаймні так я тоді вва
жав. Але ті руки, які пестили Елине тіло, невдовзі добре далися взна
ки усім суперникам х’юстонської команди.

У той короткий період, поки не з’явилася чергова жінка, я можу 
спокійно подумати про своє життя. Знаю, що я людина досить розум
на, інакше давно був би мертвий. А проте, іноді відчуття в мене таке, 
ніби я нічого не знаю, ніби і мозок мій, і серце порожні. 
Може, це тому, що я давно не читаю книжок. Навіть згадувати мені 
нічого не хочеться — окрім Ели, чий образ постійно живе в моїй пам’яті.

Весь той рік, коли ми були разом, я багато читав. Та й потім читав, 
звичайно, поки не став професійним гравцем. Крім книжок і статей, які 
мали безпосереднє відношення до профілю мого навчання, я прочитав 
«Історію королів Англії», «Сім стовпів мудрості». Томаса Е, Лоренса, 
найвідоміші твори Руссо і життєпис Томаса Джефферсона. Все це те
пер записано на стрічках, надійно захованих у бетонних бункерах із 
штучним кліматом.

У Токіо ми дізнаємося, що правила знову змінено. Ми саме пере
вдягалися, коли нас повідомили — протягом усього матчу на полі бу
де три кулі із зміщеним центром ваги.

Деякі наші гравці, і то найдосвідченіші, вагаються, чи виходити їм 
на поле. Коли ж улесливими вмовляннями або погрозами їх усе-таки 
схиляють до участі в матчі, вони при першій же нагоді вдають поране
них і, немов кролики, тікають до центру поля, де їм нічого не загрожу
ватиме.

Щодо мене, то я граю ще завзятіше, ніж звичайно, і глядачі діста
ють за свої гроші повну втіху. Цим бідолахам-роликобіжцям з Токіо 
просто-таки не щастить. Або ж я стрімко атакую їх у ту мить, коли во
ни озираються, чи не летить на них котрась із трьох куль, або ті ж та
ки кулі сіють спустошення в їхніх лавах, тільки-но вони збираються 
гуртом напасти на мене.

Я бачу, як один з  тих недоростків звивається на краю треку, мов 
риба, витягнута з води,— у нього зламано хребет, і його тіло корчить
ся в передсмертній агонії.

Кулі мчать на нас одна за одною, й іноді здається, наче ними хтось 
керує зсередини.

Проте я відчуваю, що цього разу зі мною нічого не станеться. Я 
немов перетворююсь на втілення могутньої сили, на нищівний таран. 
Ударом ноги вибиваю з сідла мотоцикліста. Він падає на трек просто 
під кулю, що котиться зі швидкістю триста кілометрів на годину. Я 
обминаю велетенський клубок із тіл мотоциклістів та інших гравців, що 
борюкаються на полі, під’їжджаю до самого бар’єра і лечу звідти вниз, 
таранячи головою бігуна противника, який замахнувся на мене києм. 
Чую, як хряснули поламані ребра. Від удару він злітає в повітря, мов 
з катапульти, і падає на зовнішню огорожу треку. Смерть спостигла йо
го раніше, ніж він упав на землю.
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Ще одна куля вилітає з гарматки і, невдало відбившись від по
верхні треку, перескакує через бар’єр і падає серед глядачів. Вистава 
переноситься на трибуни. Сотні мільйонів чоловік, які зараз сидять пе
ред телевізорами, напевне, перебувають у трансі, милуючись цією до
датковою картиною бойовиська, показаною крупним планом.

Влучає куля і в мене. Відколи я став професіоналом, таке трапля
лося зі мною не більш як чотири рази. Куля вдарила в лівий ролик і в 
ступню лівої ноги, я впав навзнак, але нічого страшного зі мною не ста
лось, бо швидкість кулі в центрі поля уже згасала. Один із тих поган
ців одразу ж кинувся до мене, але завдяки нашому мотоциклістові по
летів до дідька в пекло — мабуть, сподіваючись, що знайде мене там. 
Не встиг я підвестися, як роликобіжець суперників помчав до мене на 
повній швидкості. Він, певне, уявив собі, що йому вдасться порішити 
славетного Джонатана Е. Проте я відскочив убік і зацідив йому ліктем 
у низ живота. Удар був страшний.

І знову я лежу навзнак, оглушений, безсило спостерігаючи, як по
мирає Мунпі. Жахлива сцена, наче в уповільненому фільмі, розігру
ється перед самими моїми очима, а я не можу поспішити на допомогу 
товаришеві. Мунпі лежить на полі, скрутившись у клубок. Противники 
поволі, не кваплячись, скидають з нього шолом. Один із них силоміць 
розціплює щелепи жертви і встромляє нещасному в рот кінець ролико
вого ковзана, після чого б’є Мунпі по голові, аж поки зуби його роз
літаються на всі боки. Б’є доти, доки розвалює йому череп.

Трибуни шаленіють. Звичайно, камери мультибачення зняли цю 
сцену з усіх можливих точок, і телеглядачі побачать один з найбільш 
хвилюючих моментів зустрічі Токіо — Х’юстон навіть з ближчої відста
ні, ніж коли б сиділи на стадіоні.

Нарешті я підводжусь і знову включаюсь у гру. Все тіло в мене 
болить, але я знаю, що решта гравців почувається не краще. По кіль
кох сутичках я відчуваю новий приплив енергії, що буває зі мною 
завжди, коли я в ідеальній формі. Незадовго до сигналу сирени про кі
нець матчу я дозволяю собі трошки розважитись.

Однією рукою хапаю за карк бігуна-японця, він втрачає рівнова
гу, і я б’ю його кулаком в обличчя. Потім, тримаючи за руку, тягну за 
собою, наче мокрий прапор, який більш не хоче майоріти на вітрі, і 
кладу на шляху однієї з куль. Потужним ударом куля розтрощує йому 
грудну клітку і відкидає тіло метрів на двадцять уперед.

— Оце картинка! — чую я захоплені вигуки.

Клійтес повідомляє мені новину, якої я давно чекав.
Фінальні ігри світового чемпіонату, що мають відбутись у Нью- 

Йорку, проводитимуться без обмеження в часі й транслюватимуться 
всіма телекомпаніями світу. Об’єм мотоциклетних двигунів буде 
збільшено із 175 до 300 кубічних сантиметрів, а на полі перебуватиме 
в грі одночасно чотири кулі. Крім того, у гравців, які поводитимуться 
пасивно й не виявлять належного бойового духу, забиратимуть шоломи.

— При таких правилах нема чого журитися, що час не обмежено,— 
кажу я.—Матч триватиме не більше години — на той час усі ми буде
мо мертві.

Потім ми вирушили на електромобілі у поїздку по моїх ранчо. Ми
наємо череду корів,— це найнезаперечніше свідчення мого успіху й ба
гатства. Адже я володію приватною тваринницькою фермою, а лю
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ди ж — за винятком привілейованого класу адміністраторів — уже за
були навіть, який смак має м’ясо.

— Хочу попросити тебе про одну послугу, Клійте.
У мене чомусь не вистачає сміливості подивитися йому в очі.
Я зупиняю електромобіль перед ворітьми, за якими починається 

тіниста дубова алея, що веде до ранчо. Стоїть рання весна, повітря на
поєне пахощами жовтих нарцисів, які саме розцвітають. Мені важко 
призвичаїтись до думки, що настане день, коли я помру, як і інші. Хо
тілося б, щоб мій прах розвіяли на цих полях довкола ранчо — ховати 
мерців уже давно заборонено,— хай би моє тіло послужило бодай доб
ривом для квітів.

— Я б хотів, щоб ти привіз мені Елу. Це єдина людина, яка досі 
не стала мені байдужою, хоч минуло вже стільки років. Роби що хо
чеш, але я мушу її побачити за всяку ціну.

З Елою я зустрівся на початку червня на своїй віллі поблизу Ліо
на. За тиждень у Нью-Йорку має відбутися фінальний матч світового 
чемпіонату. По-моєму, вона зразу вичитала в моїх очах таку прист
расть, що це змусить її покохати мене знову. Як усе ж таки я люблю 
її! Мені раптом спадає на думку, що до того, як я зустрівся з нею, до 
того, як став світовою зіркою і здобув славу й багатство на треках 
ролерболу-бойовиська, я був лише скромним докером без роду й пле
мені.

Ела бере мене за руку, цілує мені пальці.
— Як тобі живеться, Джонні?
її обличчя променіє чимось подібним до захвату.
Дні, що настають потім, сповнені насолоди й ніжності. Коли тіла 

наші спочивають, ми повертаємося до спільних спогадів: згадуємо, як 
трималися за руки, з якою радістю зустріли дозвіл на одруження, у 
пам’яті зринають назви книжок, що стояли на полицях у нашій кварти
рі над Рівер-Оукс. Часом ми не можемо чогось пригадати. Нічого не 
вдієш, адже минуло стільки років, а в нас немає сім’ї, неі<&є нічого, що 
могло б надати сенсу нашому існуванню.

У нас є тільки два життя — її і моє.
Ось чому я прошу Елу, щоб вона розповідала мені про свого чо

ловіка, про місця, де вона з ним бувала, про їхній дім і взагалі про все, 
пов’язане з нею. Сам я розказую про жінок, яких знав, про Бартоло
мея, про Джіммі Клійтеса, про моє ранчо серед гір у далекому Техасі.

Звісно, я міг би переконати себе в тому, що це лиха доля нас 
розлучила, але я волію дивитися правді у вічі: Ела просто покинула ме
не, бо тоді я ще був нічим. Звичайним молодим хлопцем, який тільки 
мріяв стати зіркою ролерболу-бойовиська.

Вранці у день свого від’їзду вона спакувала речі, надягла дорож
ній костюм і сховала волосся під хутряною шапочкою. Де й поділась 
лагідність у її голосі, ніжність в очах. Чимось вона нагадала мені мо
тоцикліста на полі, коли той вихоплюється з хаосу й тільки очікує 
сприятливого моменту, щоб ринути вниз і завдати смертельного удару.

— Прощавай, Ело.
Я хотів поцілувати її на прощання. Та мої губи лише ковзнули по 

хутряній шапочці.



124 ВІЛЬЯМ ГАРРІСОН

Перед великою подією, яка має відбутися в Нью-Йорку, місто за
топила хвиля справжнього божевілля. Юрби людей сунуть на площу 
Енергії і штурмують каси стадіону. Скрізь, де я з’являюся, натовп тис
не на мою охорону, намагаючись доторкнутися до мене, немовби я свя
тий, пророк або міфічний герой.

Матч незабаром почнеться. Наша команда, вишикувавшись на полі, 
слухає перші такти гімну Конгломерату Енергії. Я намагаюсь переко
нати себе, що сьогодні я в чудовій формі, але це мені не дуже вдаєть
ся. Грає оркестр, тисячі голосів підхоплюють приспів нашого гімну: 
«Матч починається — слава цій грі!»

Я підсвідомо починаю ворушити губами, вимовляю слова і нарешті 
теж приєднуюсь до співу.

З англійської переклав 
Юрій ПОПСУЄНКО

ДЖОРДЖ ВЕСЛІ БЕЛЛОУЗ (1882—1925). «Бій». Олія. Клівленд, Музей мистецтв,.
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ПРІРВА
Ш У

О П О В І Д А Н Н Я
Малюнок Євгена Корпачова.

Я мушу виграти... Бо навіщо ж тоді вступати в поєдинок? Програ
ти можна було б, ухилившися від нього...

А вчорашнє молоко дає про себе знати! От біда. Хоч і в холодиль
нику, а кисне... Можна подумати, що воно живе., Невже?.. Це таки 
правда. Воно як жива істота. Само себе поїдає і втрачає свої поживні 
якості. От лихо!.. Он на кришці й дату вибито. Не для фасону, мабуть, 
і ціну вщфуковано. «Строк зберігання один день»...

Цікаво, котра зараз година?
Он вона, ця підвісна груша,— нові, червона. Приємно по ній дуба

сити. Раз-два, раз-два, раз-два... Невже мене драїтують звуки? Тільки 
почув удари, як одразу здригнувся. Коли піднімаюсь на ринг, риплять 
натерті каніфоллю підошви. По цьому можна визначити, в якій я фор
мі. Колись посеред бою я подався у кут натирати підошви... Уявляю, як 
з мене сміялися!..

Добрий вечір, Кімуро-сан! Як ви гадаєте, я був учора в добрій 
формі?.. Еге ж, у добрій. За тебе вболівала гарненька жіночка...

Кохаю я чи ні?.. v
Ой, як усе мені остогидло!.. Я мушу виграти...
Останнім часом дається взнаки те, шо моя вага зменшилася —
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я прокидаюся серед ночі, бо мені сняться рисові коржики. А до того ж 
я надто часто виходжу на ринг. Це нікуди не годиться! Певно, багато 
хто мене недооцінює, коли вважає вигідним для себе суперником.

Змагання примушують тренуватися. Але ж я видихаюся. їй-бо, ви
дихаюся. Краще виступати рідше, та краще... Треба вибирати вигідних 
для себе противників. Та, на жаль, це вже неможливо.

Хай йому біс! Недавно я пішов на змагання і вже навіть зважився. 
Та 6 а ,  супротивника для мене не знайшлося!.. Я тоді мало не плакав... 
Стільки зусиль змарновано. Щоправда, мені заплатили. Просто жах — 
у мене вовчий апетит, коли я не займаюся боксом.

Та що там казати, моє становище незавидне. Коли я вирішив зай
нятися боксом, то навіть не підозрював, яка це ризикована справа. 
Потім побачив, скільки несподіванок чигає на боксера. Відтоді почалися 
мої страждання. Та я, мабуть, не зміг би вчинити самогубства. Ні, не 
зміг би... Хоч я і не дуже вчена людина, проте не зважився б на такий 
крок...

О, ти добре підстригся... Розумно вчинив, що перед поєдинком схо
див до перукарні. Бо якщо програєш, то неголений і непідстрижений 
матимеш куди жалюгідніший вигляд...

Раз-два, раз-два, раз-два... Здається, сьогодні я у добрій формі...
Кімуро-сан, я витягнув табличку, що віщує мені щасливу долю На 

ній було написано: «Тебе чекає щаслива несподіванка». Вкинув в ав
томат десять ієн, натиснув на ручку,— і маю передбачення. Звісно, 
я зрадів, але ще раз спробував щастя. І що б ви думали? Наступна 
табличка теж сповіщала: «Тебе чекає щаслива несподіванка». Я зди
вувався. Що за химера? І витяг ще одну табличку... Ця теж провіщала 
успіх. Я розгубився. Хіба таке можливе? Я був пошкодив собі руку, але 
при такій сприятливій нагоді вирішив з дозволу тренера не відмовляти
ся від сьогоднішнього бою. Тепер моя невдача не матиме жодного ви
правдання...

Так-так, підстрибуй!
Бий двічі підряд!
Правою — раз-раз!
Бий у груди, у груди!
Прямий удар правою тричі: раз, два, три!
Правою — аперкот!

Що це брязнуло? Мабуть, двері внизу... Невже, і вони залізні? їхній 
брязкіт аж у животі відлунює... Що це діється зі мною сьогодні? Я ні
чого з собою не взяв. У кого є зайвий рушник? Бо я свій забув. От 
дурень!

Мені не радили сьогодні вранці, перед змаганням, виконувати сило
ві вправи, та я все одно зірвався з ліжка, як завжди, о п’ятій... От 
йолоп! Мені ж казали: не треба збивати вагу; і я думав добре виспати
ся... Перед сном вирішив послухати музику. Концерт для скрипки з ор
кестром Чайковського. Правда, гарна музика?.. Мені подобається також 
«Лебедине озеро»... Я люблю і джаз, але від нього не заснеш... Тому 
я його вчора не слухав...

Що не кажіть, а неприємно вставати удосвіта... Неприємно.., 1

1 Ідеться про табличку з «передбаченням» долі, яку звичайно витягують прочани 
в сйнтоїстському крамі.
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Встаєш, переодягаєшся, а тобі хочеться спати... Та ще й у кімнаті 
холодно... Хоч би швидше літо настало... Ой, як усе мені остогидло!

Та годі балакати! Я все-таки люблю цей спорт. Часом здається, 
ненавиджу його, та в глибині душі люблю. Бо якби ненавидів, то хіба 
виходив би знову на ринг після чергової невдачі? В ньому є щось 
особливе, що робить його схожим на людське життя, з його радощами 
і болями.

Найголовніше в боксі — різкі удари. Раз, раз, раз, раз... Якби вони 
мені вдавалися, я був би спокійний. У прямих ударах я впевнений. 
Різкими ударами можна скувати противника. Ось так: раз, раз, раз... 
А під кінець — прямий удар у верхню частину корпуса.

Цікаво, котра зараз година? v
О, вже скоро змагання!.. Як мені все остогидло!..
Бачите, я купив собі червоні шкарпетки. Бо червоний колір прино

сить щастя тим, хто народився у серпні.:. А я, здається, саме тоді й на
родився... Червоний колір — колір тих, що побачили світ у серпні. Тому 
я й придбав червоні шкарпетки. Що?.. Вони білі?.. Невже? Виходить, я 
не у серпні народився?.. От біда! І треба ж було вам, Кімуро-сан, отак 
мені допекти... Дивно... Значить, мої шкарпетки здаються кожному ін
шими?.. То яка мені з них користь?..

А все-таки я в добрій формі. Цього разу не піддамся. Тим більше, 
якщо вірити табличкам, мене чекає щаслива несподіванка. Вночі я спав, 
як убитий. Учора мені робили масаж і все тіло страшенно боліло, та 
я добре виспався і прокинувся здоровим. А все це, мабуть, тому, що 
треба рятувати свою спортивну кар’єру... Я спробував змагатися з уяв
ним противником і відчув легкість у руках... Я зможу перемогти. Гадаю, 
на рингу руки не підведуть.

Я мушу виграти цей поєдинок. Бо як програю, то втрачу спортив
ний розряд...

ПЕРШИЙ РАУНД
Чудово! Над вухом пролунав свисток... У таку хвилину до мене 

повертається спокій і впевненість... І натерті каніфоллю підошви рип
лять приємно... Я переможу... Я вже чотири рази підряд зазнав пораз
ки... Хоча намагався зробити неможливе і пошкодив руку... Я справді 
добивався неможливого... Сила боксера — у здоровому тілі... Але одна
ково нервуєшся... Та невже й цього разу, після доброго відпочинку, 
я втрачу ще один розряд... Це було б нестерпно... Це означатиме, що 
я вже не піду вгору. Скрутне становище... А бій стає запеклий...

Прямим ударом у груди!
У груди, у груди!
Що ти робиш? Бий!
Так-так, нападай, нападай!
Раз-два, аперкот!

Не треба підказувати... Сам знаю... Не вперше... Набрався вже до
свіду.

З десятого розряду на дев’ятий... З дев’ятого — на восьмий,.. З вось
мого — на сьомий... З сьомого — на шостий... А от щоб піднятися на 
один розряд угору, треба перемогти п’ятьох супротивників... Tag сказан
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тренер... А щоб стати чемпіоном, треба послати в нокдаун удесятеро 
більше... Звісно, було б добре здобути титул чемпіона. А якщо доведе
ться втрапити у півсотню переможених?!. Я часто думав над тим, що 
мені судила доля: стати чемпіоном чи опинитися серед переможених?.. 
З сьомого розряду на восьмий... З восьмого — на дев’ятий... З дев’ято
го— на десятий... Ні, тепер уже пізно цього сподіватися... Я б’юся тіль
ки для того, щоб хтось інший піднявся вище. Що робити? Невже у мене 
не залишилося ні крихти надії?

(Пробив гонг)

Так-так, дихай глибоко.
Правдаі, той удар у корпус був влучний?
Так, тільки ти дарма обмежився двома ударами.
Треба: раз, два, три, чотири.
Вимотай його, а потім завдай удару в голову.
Різких ударів не завдавай зблизька.
Ухилися, відскоч.
Потім роби нирок і бий у груди! Раз, два, три, чотири!
Останній удар — у голову.

ДРУГИЙ РАУНД
У мене ще є шанси... Роботу поміняв восьмого лютого... В конторі 

з’явився першого‘ДНЯ точно о восьмій... А крім того, мені сповнилося 
цього року тридцять вісім... Підряд три вісімки... Такий рідкісний збіг 
віщу£ удачу. Я можу надіятися на перемогу.

Я мушу перемогти... Бо інакше втрачу спортивний розряд...

Заходь справа!
Бий прямим ударом!
Не лови гав!
Бий справа! Нападай!
Заходь справа! Бий сильно в корпус!
Чудово!
Ти перемагаєш!

Все, що відбулося останнім часом, запишу в зошит... Щодня писати
му... Не пропущу ні дня... Спочатку запишу дату, потім — скільки годин 
спав, коли прокинувся, як довго робив силові вправи, скільки кілометрів 
пробіг, у якій формі був... Запишу, що пив перед сніданком: чай, сік чи 
молоко... Що їв на сніданок і скільки... Що пив після сніданку, що 
перекусив дорогою на роботу... Що їв згодом на обід... Чим запивав... 
Чи спав опівдні... Запишу, що пив опісля... Що робив після трену
вання...

Запишу, як після роботи приходив у спортивний зал і зважував
ся... Що спочатку бився з уявним противником... Підстрибував... Дуба
сив мішок з піском... Потім знову воював з уявним противником... Скіль
ки разів гамселив підвісну грушу... Запишу, скільки разів стрибав че
рез скакалку... Скільки разів піднімав ноги — щоб тренувати черевний 
прес!.. Скільки разів нахилявся вниз і розгинався... Що приймав душ... 
Потім зважувався... Що згодом пив, їв і знову пив... Чесно запишу,
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що Ів перед сном... Кбли лягав спати... Робив масаж чи ні... Які пре
парати вживав... Наприкінці напишу свої критичні зауваження...

Писатиму щодня... Обов’язково... Такий у мене задум:.. Писатиму 
не для когось, а для себе. Адже поєдинок починається задовго до при
значеного дня. Він триває щодня... Якщо хочеш когось обігнати, мусиш 
пам’ятати про це щохвилини...

Невже я зазнаю поразки?.. Тепер, коли я став такий вимогливий 
до себе...

(Пробив гонг)

Правда, різкі удари мені вдалися?
Краще, ніж у першому раунді.
У тебе були влучні удари.
Так-так, дихай глибоко. Раз, два, три.
Гаразд.
Ти розумієш, що я тобі кажу?
Не підступай зліва, а тільки справа.
Бо як підходиш зліва, на тебе сиплються удари.
А це нікуди не годиться.
Заходь справа і завдавай прямих ударів, а не бокових.
Заходь справа і бий прямо в груди. -Ухиляйся від його ударів і бий
у груди.

ТРЕТІЙ РАУНД
Так-так, заходь справа!
Бий різко! Тримайся!
Слабо б’єш!
Занадто сильно!
Сильно, сильно, ще сильніше!
Заходь справа, бий у груди!
Не гарячкуй, не гарячкуй!
Злегка висувай уперед ліву руку, правою бий у корпус!

От прокляття!.. Як почнеш втрачати популярність, то вже не зупи
нишся... Колись у добрі часи за мене уболівали тридцять чоловік, те
пер їх залишилося всього семеро... Дійшло до того, що я соромлюсь 
показатися в конторі... Ніхто й не здогадується, як я прагну заволодіти 
лаврами чемпіона... Хоч-не-хоч, а п’ятдесят чоловік мусять зазнати 
поразки... Бо інакше не буде чемпіона...

Що це? У мене руки чогось обважніли... Я став слабко захищатися... 
Напевно, тому, що після вчорашнього масажу в мене боліло все тіло... 
Невже нема ради?.. Ох і погано тягатися з противником, у якого така 
сильна рука!.. Якщо ноги не допоможуть, він мене покалічить... А якщо 
мені відбере мову, то я і на роботу не зможу з’явитися...

Надто швидко я почав здавати позиції... Враження таке, ніби спус
каюся на дірявому парашуті... Тримаюся за стропи тільки для очищен
ня совісті... Бо якби відпустив їх, нічого б не змінилося... А хіба з чем
піоном таке не може статися?.. І він опускатиметься швидко... Навіть 
швидше, ніж я... Бо падатиме з крутішої гори у прірву... Хіба не одна
ково, звідки я покочуся вниз — з чемпіонської вершини чи звідси?,. 
Важливо, що опинився в прірві... О, як мені все остогидло!,.
5 «Всесвіт» № 6.
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ПІСЛЯ ДВОХ ХВИЛИН І ШІСТНАДЦЯТИ 
СЕКУНД ЧЕТВЕРТОГО РАУНДУ

Ой, де це я? Невже я спав? Мені здається, ніби я на дні річки... 
Он і рибки плавають наді мною...

«Чотири»?.. Я майже не чую: до мене говорять так тихо... Невже 
я лежу в нокдауні?.. Мабуть, так... Дух забило... Нудить... Все зрозумі
ло!.. Тхне матою... Та мені байдуже... «Чотири»?.. Значить, у мене в за
пасі ще шість секунд...

Очевидно, я поводився необачно... Боксер-невдаха часом здобуває 
популярність... Бо може служити трампліном для тих, хто пнеться вго
ру... Тому такий боксер одержує багато пропозицій на поєдинок... А хіба 
я колись, на початку своєї спортивної кар’єри, не шукав собі противни
ків серед таких ось невдах?.. До речі, що з ними сталося?.. Я їх відтоді 
не зустрічав... Мабуть, кинули бокс...

Ну що, вставати?.. Ні, ще трошки відпочину. «Чотири»?.. Значить, 
у мене в запасі ще шість секунд, а це ого як багато! Ні, якщо вже вста
вати, то негайно. Спочатку зіпруся на правий лікоть, потім підтягну 
праву ногу, а вже тоді перевалю центр ваги тіла на ліве коліно...

Яка краса!.. Он синє небо... Таки небо... Але чому я бачу небо?.. 
Невже дах дірявий?.. Мені зовсім не хочеться думати про цей дах... І не 
думатиму про нього... Бо він мене анітрохи не обходить.

Гаразд, я встаю! Підскочу до противника і заціджу йому в ліву бро
ву. Там уже, здається, б^в шрам... Виходить, це лише четвертий раунд?.. 
І мене вже збито з ніг?.. Ні, не зроблю я спортивної кар’єри... Та хіба 
річ тільки в цьому?.. Мене ж різким ударом послали в нокдаун, і я не 
можу ворухнутися... Ні, я таки підведуся!..

Зіпруся на правий лікоть... Підтягну праву ногу... Перевалю центр 
ваги тіла на ліве коліно...

— Дивно... Що це таке? Наче мене розполовинили... Чи підведусь я?.. 
Куди подівся ринг?.. От біда! Нічого не збагну...

Ні, збагнув... Червоні шкарпетки, що я навмисне придбав заради 
змагання, теііер уже ні До чого... Ну що ж, годі бідкатися. Так чи інак, 
а я зайшов у глухий кут...

Через чотири роки Г шість місяців я нарешті повернувся туди, звід
ки починав... І це непогано... Бо хоч удосталь наїмся... Та й записів не 
Вестиму... Куритиму, питиму... Ласуватиму пастилою... Надолужу все, 
що прогавив... То правда:, що я переоцінив свої сили...

Ой, голова болитьГТак болить, що днів зо три не спатиму... Бо
лить... Наче розвалюється... Ой, люди, поможіть!.. З

З  японської переклав 
Іван ДЗЮ Б
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Тед Молверн любив дощову погоду; любив шелестіння дощу, його 
запах, його смак на губах. Вийшовши із свого двомісного «ласаля», він 
постояв трохи коло бічного входу до «Каронделета», тримаючи руки 
в кишенях просторого пальта із синьої замші, високий комір якого 
лоскотав йому вуха. Коли намокла сигарета в його зубах зашипіла 
й погасла, Молверн увійшов до готелю, проминув перукарню, аптеку- 
закусочну, парфюмерну крамничку, на полицях якої вміло підсвічені 
пляшечки вишикувались, мов балетна трупа у фіналі бродвейського 
шоу, і, обійшовши колону із золотими прожилками, ступив у застелену 
килимом кабіну ліфта.

— Добридень, Елберте. Оце дощик!.. На дев’ятий.
Худий, стомлений з вигляду хлопець у блакитній уніформі із сріб

ними галунами та срібними гудзиками притримав дверцята рукою в бі
лій рукавичці й сказав:

— Отакої, містере Молверн, невже ви гадаєте, що я не знаю вашо
го поверху?

Не дивлячись, хлопець натиснув на кнопку з цифрою 9; коли ліфт 
спинився, він розчинив дверцята, а тоді раптом прихилився спиною до 
стінки кабіни й заплющив очі.

Молверн зупинився на виході й уважно подивився на нього своїми 
блискучими карими очима.

— Що з тобою, Елберте? Ти хворий?
Хлопець через силу посміхнувся.
— Працюю другу зміну підряд. Вертун занедужав. Це в мене, 

мабуть, через те, що я давно не їв.
Високий кароокий чоловік витяг із кишені зіжмакану п’ятірку і су

нув її хлопцеві під ніс. Той вирячив очі, відштовхнувся від стінки, ви
струнчився.

— Та що ви, містере Молверн.
— Бери, бери, Елберте. Що важливіше — дружба чи якась там 

п’ятірка? Вважай, що я частую тебе обідом.
Він вийшов з кабіни й попрямував коридором. Ідучи, стиха про

бурмотів:
— Ох, і тюхтій же ти, Молверне...
Чоловік, що вибіг йому назустріч, мало не збив його з ніг. Виско

чивши з-за рОгу, він сахнувся від Молверна вбік, протупотів до ліфта і, 
розчахнувши вже стулені дверцята, крикнув:

— Униз!
Молверн устиг помітити, що обличчям нього під низько насунутим, 

мокрим від дощу капелюхом було бліде й напружене, близько посадже-> 
иі чорні очі — зовсім безвиразні. Такі очі йому вже траплялося бачити 
раніше. У наркоманів. •

Кабіна ліфта зникла, мов грузило у воді. Молверн постояв якусь
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мить, дивлячись на те місце, де вона щойно була, а тоді пройшов далі 
коридором і завернув за ріг.

Двері номера 914 були розчинені, на порозі, головою в коридор, 
лежала дівчина.

Вдягнена в мерехтливу сталево-сіру піжаму, вона лежала на боці, 
прим’явши щокою ворс килима, і з густого, кольору стиглого жита 
волосся, укладеного бездоганними блискучими хвильками, не вибило
ся жодне пасмо. Вона була молода, дуже вродлива і начебто не мертва.

Молверн присів навпочіпки, доторкнувся до її щоки. Щока була теп
ла. Він обережно відгорнув їй з чола волосся й побачив синець.

— Оглушена,— процідив він крізь зуби.
Взявши дівчину на руки, Молверн заніс її через маленький перед

покій до вітальні номера-люкс і поклав на широку велюрову канапу 
перед газовим каміном.

Дівчина лежала нерухомо, із заплющеними очима, і щоки в неї були 
синяві під косметикою. Молверн зачинив двері в коридор, обійшов і 
уважно оглянув весь номер, потім повернувся до передпокою і там, на 
плінтусі, помітив якийсь блискучий предмет. Піднявши його, він поба
чив, що це семизарядний малокаліберний пістолет з кістяною рукоят
кою. Молверн понюхав дуло, засунув пістолет до кишені й знову піді
йшов до дівчини.

Видобувши з внутрішньої нагрудної кишені прим’яту срібну фляж
ку, він відкрутив кришку, пальцями розтулив дівчині уста й хлюпнув 
віскі на дрібненькі білі зуби. Вона закашлялася, мотнула головою. Очі 
їі розплющились. Вони були темно-сині, з бузковим відтінком. За мить 
у них засвітився вогник свідомості, але він ще ледь жеврів.

Дивлячись на неї, Молверн запалив сигарету. Дівчина ворухнулася 
знову. І за хвильку прошепотіла:

— Мені подобається ваше віскі. Дайте, будь ласка, ще трохи.
Він виніс із ванної склянку, налив у неї віскі. Дівчина через силу

підвелася й сіла, приклала до чола долоню, застогнала. Потім узяла 
з його руки склянку і вправно вихилила її.

— Ще дужче сподобалося,— сказала вона.— Хто ви такий?
Голос у неї був низький, мелодійний. Молверн любив такі голоси.
— Мене звуть Тед Молверн,— відповів він.— Я мешкаю на цьому ж 

поверсі, в дев’ятсот тридцять сьомому.
— Я... я, певно, знепритомніла.
— Еге ж. Вас оглушили якимсь важким предметом, золотко.— Він 

пильно дивився на неї своїми блискучими очима. В кутиках його уст 
ховалась усмішка.

Очі в неї розширились і затяглися поволокою, захисною поволокою 
з тьмяної емалі.

— Я бачив того, хто зробив це,— докинув Молверн.— Від нього аж 
смерділо кокаїном. Тримайте свій пістолет.

Він вийняв пістолет з кишені й простяг їй на долоні.
— Певно, тепер мені доведеться вигадати для вас якусь казочку,— 

повільно промовила дівчина.
— Мені вона ні до чого. Якщо ви вскочили в халепу, я можу до

помогти вам. За однієї умови.
— Якої ж? — Голос її звучав тепер холодно й гостро.
— Ви скажете, хто в цьому замішаний,— спокійно відповів він. 

Вийнявши магазин з рукоятки пістолета, він глянув на верхній пат
рон.— Кулі нікельовані, га? Бачу, ви знаєтеся на зброї, золотко.
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Чи не можна без «золотка»?
— Та можна було б. Якби я знав, як вас звуть.
Він усміхнувся до неї, підійшов до письмового столу й поклав на 

нього пістолет. На столі стояла оправлена в шкіру рамка з двома фото
графіями. Спочатку він глянув на них побіжно, потім придивився уваж
ніше. Миловида чорнява жінка й худий русявий чоловік з холодними 
очима; високий стоячий комір, широка краватка, зав’язана на великий 
вузол* і вузькі вилоги свідчили про те, що фотографію зроблено багато 
років тому.

Поки Молверн стояв, утупившись поглядом у портрет, дівчина за 
його спиною заговорила знову.

•*“» Мене звуть Джін Едріен. Я танцівниця. Виконую власний номер 
■у: ревю в ресторані. Сірино.

Молверн усе ще невідривно дивився на фотопортрет.
— Ми з Бенні Сірано давні знайомі,— озвався він неуважливо.— 

і Не ваші батьки?
Він: обернувся і глянув дівчині просто в очі. Вона повільно підвела 

голову. Щось схоже на острах майнуло в тих темно-синіх очах.
— Так. Вони померли багато років тому,— спокійно відповіла 

вона.— Наступне запитання?
Він хутко підійшов до канапи і став над дівчиною.
— Згоден, я стромляю свого носа куди не слід,— скоромовкою 

сказав він.— Ну то й що? Це моє місто. Колись мій батько тримав його 
в кулаці. «Старий Маркус Молверн, Друг Народу»,— не чули? Цей 
готель — мій. Принаймні частина його — моя власність. А той нафар
ширований кокаїном бандюга, по-моєму, найманий убивця. То чом би 
мені не спробувати допомогти вам?

Русява дівчина тепер дивилася на нього з-під напівопущених повік.
— І все-таки ваше віскі смакує мені,— сказала вона.— Може, 

наллєте?..
— Ковтніть просто з фляжки, золотко. Так воно буде швидше,— 

буркнув він.
Дівчина раптом підвелась, і обличчя її трохи зблідло.
— Ви розмовляєте зі мною, мов з якоюсь злодійкою! — обурено 

вигукнула вона.— Що ж, гаразд, ось вам правда. Хлопцеві, з яким 
я зустрічаюсь, віднедавна хтось погрожує розправою. Він боксер, і від 
нього вимагають, щоб одну з наступних зустрічей він програв. Тепер, 
шоб в п л и н у т и  на нього, вони напали на мене. Задовольняє вас таке по
яснення чи ні?

Молверн підняв з крісла свій капелюх, вийняв з рота недокурок 
сигарети і роздушив його в попільничці. Відтак спокійно кивнув, уже 
іншим голосом промовив: «Даруйте мені»,— і рушив до дверей.

Коли він узявся за ручку, дівчина засміялася за його спиною і ла
гідно сказала:

— Ох і вдача ж у вас — хай бог милує! До того ж ви забули свою 
фляжку.

Він повернувся і взяв фляжку. Тоді раптом нахилився, узяв дівчину 
за підборіддя і поцілував в уста.

— А нехай вам, золотко,— сказав він тихо.— Ви мені подобає
тесь.— І знову рушив до дверей.

Коли він вийшов, дівчина провела пальцем по устах і замислено 
всміхнулась.
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У старшого посильного готелю Трні Акости, хлопця по-дівочому 
стрункого й тендітного, було шоколадне обличчя з бархатистими очима 
й тонкими, завжди рішуче стуленими губами. Ставши на порозі, він 
доповів:

— Ближче як у сьомий ряд квитків уже не було, містере Молверн. 
Той Мастак Верра б’ється, як звір, але чемпіоном у напівлегкій вазі 
буде Дьюк Тарго — це факт.

— Зайди випий чарку, Тоні,— сказав Молверн. І, ставши біля вікна 
й дивлячись на струмені дощу, кинув через плече: — Якщо це звання 
йому куплять.

— Тільки крапелиночку, містере Молверн.
Темношкірий хлопець заходився обережно змішувати віскі з содо

вою. Склянка стояла на таці, а таця — на зробленому під старовину 
бюро. Піднісши пляшку проти світла, Тоні нігтем відміряв порцію, 
налив у склянку, тихо подзвенів довгою ложечкою, розкручуючи грудку 
льоду, надпив і всміхнувся, блиснувши дрібними білими зубами.

— Цей Тарго — просто диво, містере Молверн. Удар блискавичний, 
голова ясна, кулаки, як два молоти, нікого не боїться, ніколи не від
ступає.

— Але ж ти подивись, кого проти нього виставляють. Хтозна-кого. 
Босяків.

— Атож, справжнього партнера він ще не мав,— кивнув Тоні.
Дощ періщив у шибки. Великі краплі розплескувались і стікали

хвильками вниз.
— Він і сам босяк,— сказав Молверн.— Попри весь свій шик і лоск, 

він — босяк-босяком.
Тоні скрушно зітхнув.
— Ех, якби ж то я міг подивитися хоч один раунд. І це ж мій ви

хідний день,
Молверн повільно одвернувся од вікна, підійшов до бюро й налив 

собі віскі з содовою. На щоках у нього проступили дві темні плями, 
голос зазвучав стомлено і став якимось скрипучи^.

<— Так-так. І що ж тобі заважає?
— Голова болить.
— Отже, ти знову без грошей,— майже прогарчав Молверн.
Тоні відвів погляд убік і промовчав.
Молверн стиснув пальці лівої руки в кулак, повільно розняв їх і 

спідлоба зиркнув на хлопця.
— Тед завжди виручить,— зітхнув він.— Старий добряга Тед. Він 

роздає гроші направо і наліво. Він тюхтій. Тед завжди виручить. 
Г аразд, Тоні, неси того квитка назад. Візьмеш два поряд.— Він засунув 
руку до кишені, витяг банкноту.

Тоні аж наче образився.
— Отакої, містере Молверн, може, ви думаєте, що я...
— Бери, бери. Що важливіше — дружба, чи якийсь там квиток на 

бокс? Купиш два квитки і візьмеш із собою свою дівчину. Мені, зреш
тою, начхати на того Тарго.

Тоні Акоста взяв гроші. По*ім подивився Молвернові просто в очі 
і, стишивши голос, проказав:
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«■“ Я б радше пішов з вами, містере Молверн. Тарго мастак класти 
навзнаки не тільки на рингу. Він вчащає сюди до однієї білявочки, ва
шої сусідки. До міс Едріен з дев’ятсот чотирнадцятого.

Молверн випростався, не кваплячись поставив склянку, покрутив її 
на таці й трохи захриплим голосом відповів:

— І все ж таки він босяк-босяком, Тоні. Гаразд, зустрінемось 
о сьомій коло входу до твого готелю. Повечеряємо разом.

— От спасибі, містере Молверн!
Нечутно ступаючи, Тоні Акоста вийшов і беззвучно причинив за 

собою двері.
Молверн довго стояв, водячи пучками по стільниці, втупившись 

поглядом у підлогу. Потім голосно, сердито проказав:
— Тед Молверн, найперший тюхтій у Сполучених Штатах Амери

ки. Дурень, що заграє з прислугою і кидається на виручку приблудним 
мамзелям. О-хо-хо.

Він допив віскі, глянув на годинник на руці, надів капелюха, сине 
замшеве пальто і вийшов. У коридорі зупинився перед дверима 914-го, 
уже підніс руку, щоб постукати,— і тут-таки опустив її.

Повільно підійшовши до ліфта, він спустився вниз, вийшов на ву
лицю і сів у свою машину.

Редакція «Тріб’юн» містилася на розі Четвертої авеню і Спрінг- 
стріт. Молверн завернув за ріг, пройшов службовим входом і піднявся 
на четвертий поверх у розхитаному ліфті. Ліфтер — дідок із погаслою 
сигарою в зубах — невідривно читав згорнуту вчетверо газету, тримаючи 
її під самим носом.

На четвертому поверсі, перед великими двійчастими дверима з на
писом «Відділ репортажу», стояв столик із селектором, за яким сидів 
ще один дідок.

Молверн постукав пальцями по столу, привертаючи до себе його 
увагу, і сказав:

— До Адамса. Тед Молверн. '
Дідок щось пробубонів у селектор, відпустив клавішу й показав 

бородою на двері.
Молверн увійшов і повз вигнутий підковою стіл технічного редак

тора, повз ряд столиків, за якими клацали на машинках репортери, 
попрямував у кінець кімнати, де в кріслі, відхиленому під небезпечним 
куч ом назад, поклавши ноги на висунуту шухляду й націливши велику 
люльку просто в стелю, сидів худорлявий рудий чоловік.

Коли Молверн став перед ним, рудий відірвав погляд від стелі, по
дії вився на нього і, не міняючи пози, процідив крізь зціплені на люльці 
зуби:

— Вітаю, Тедді. Як справи у багатих нероб?
— Ти не міг би показати мені своє досьє на такого собі містера 

Кортуея?— спитав Молверн.— Точніше кажучи, на сенатора нашого 
штату Джона Маєрсона Кортуея?

Адамс опустив ноги на підлогу і. ухопившись за край столу, сів 
рівно, витяг люльку з рота і сплюнув у кошик для сміття.

' — На цього старого шкарбана? Будь ласка. Тільки я не пригадую,
щоб за ним водилося щось цікаве.— І. втомлено підвівшись, зітхнув,— 
Ходімо, хлопче.

Вони пройшли попід стіною повз інший ряд столиків, за останнім 
голосно реготала гладка дівчина з розмазаною на губах помадою — пев
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но, друкувала щось дуже для неї смішне,— і ввійшли до іншої великої 
кімнати, заставленої шестифутовими шафами-картотеками, між якими 
де-не-де стояли столики із стільцями.

Адамс зупинився перед однією шафою, перебіг очима написи, ви* 
смикнув шухляду, витяг і поклав на столик папку.

— Влаштовуйся, читай. А що ти винюхав?
Спершись ліктем на столик, Молверн заходився гортати вирізки. їх 

було багато, схожих одна на одну, політичних за змістом, позбавлених 
будь-якої сенсаційності. Сенатор Кортуей зробив таку-то заяву з приво
ду такого-то питання, що становить громадський інтерес, виступив на 
таких-то зборах, побував там-то. Читати все це було дуже нудно.

З кількох кліше на Молверна з холодною байдужістю дивився 
худорлявий сивий чоловік із запалими чорними очима на непроникному 
обличчі. По кількох хвилинах Молверн спитав:

— А зайвої фотографії його в тебе не знайдеться? Не клішованої, 
а справжньої?

Адамс зітхнув, потягся і зник за стіною шаф. Повернувшись, він 
кинув на столик лискучу чорно-білу фотокартку.

— Бери, дарую. У нас їх десятки. Цьому дідові вже казна-скільки 
років, і ніякі чорти його не беруть. Як захочеш, я можу в нього й з авто
графом узяти — тобі особисто.

Молверн, примруживши очі,, довго придивлявся до портрета.
— Дякую, обійдуся,— сказав він повагом.— Ти не знаєш, Кортуей 

був одружений?
— Ні. Принаймні за мого життя. Та ні, мабуть, ніколи. Слухай, а 

що ти в біса розкопав?
Усмішка повільно торкнула Молвернові уста. Він витяг свою фляж

ку й поставив її на столик поряд з папкою. Обличчя Адамса вмить 
проясніло, довга рука сягнула по фляжку.

— Виходить, і дітей у нього не було,— сказав Молверн.
Адамс ласо дивився на фляжку.
— Може, й були, але не для преси. А втім, наскільки я знаюся на 

фізіономіях, добродії з такими пиками дітей не плодять.— Він з буль
котом ковтнув, витер губи, ковтнув ще раз.

— У тім-то й річ,— кивнув головою Молверн.— Ковтни ще тричі — 
і забудь, шо ти мене бачив.

З

Товстун наблизив своє обличчя до Молвернового й сипло запитав:
— Гадаєш, вони змовилися, сусіде?
— Атож. На користь Верри.
— І скільки важить твій доказ?
— Спершу зваж свій гаман.
— Він тягне на десять півсотень, і місця в ньому ще на стільки ж.
— Іду на всі,— прошепотів Молверн, не зводячи очей з білявої го

лівки в першому ряді під рингом. Йому видно було блискучу хвилясту 
зачіску, біле пальто з білим хутряним коміром. Обличчя він не бачив. 
Але йому й не треба було бачити його.

Товстун поморгав очицями й обережно витяг із внутрішньої кишені 
піджака туго набитий гаман. Поклавши його на коліно, він відлічив
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десять півсотєнних асигнацій, згорнув їх трубочкою і сховав гаман на 
місце, туди, де ребрами відчував його вагу.

— Ти сам напросився, піжоне,— просичав він.— Показуй свої 
гроші.

Молверн відірвав погляд від дівчини, видобув пласку пачку, новень
ких стодоларових банкнот, черкнув великим пальцем по краю, розділяю
чи їх, витяг з-під паперової стрічки п’ять асигнацій і простяг товсту
нові.

— Оце по-нашому! — сказав той. Потім знову наблизив своє об
личчя до Молвернового.— Мене звуть Скіте О’Ніл. А ти не вшиєшся, га?

Молверн усміхнувся своєю повільною усмішкою і сунув гроші тов
стунові в руку.

— Тримай їх сам, Скітсе. Мене звуть Тед Молверн. Я син старого 
Маркуса Молверна. Від мене ти не вшиєшся, бо стріляю я швидше, 
аніж ти бігаєш,— і потім ні перед ким не виправдуюсь.

Товстун із шумом набрав у легені повітря і відкинувся на спинку 
стільця. Тоні Акоста з хвилину дивився, мов заворожений, на гроші, 
затиснуті в його пухкому кулаці. Потім облизав губи і, збентежено 
всміхаючись, зазирнув Молвернові в очі.

— Це ж викинуті гроші, містере Молверн,— прошепотів він.— Звіс
но, якщо... Якщо вам не відомо щось таке...

— Та дещо відомо — якраз на п’ятірку з двома нулями:— noofivo-
чав у відповідь Молверн. <

Пролунав дзвінок перед початком шостого раунду.
У перших п’ятьох важко було віддати комусь перевагу. Дьюк їар- 

го, русявий здоровань, навіть не пробував показати, що він уміє. Ну, 
а чорнявий Мастак Верра, дужий довгорукий поляк із пощербленими 
зубами й розплющеними вухами, то цей, хоч сили йому й не бракувало, 
з усіх прийомів добре знав тільки два: захват і свінг, який починав роз
махом мало не від підлоги і який ще жодного разу не влучив у ціль. 
Але досі він і не пропустив жодного серйозного удару. Вболівальники 
вже хором глузували з Тарго.

Коли табуретки висмикнули з рингу, Тарго поправив свої чорні із 
срібними смужками труси і трохи силувано всміхнувся до Дівчини у бі
лому пальті. Його вродливе обличчя було зовсім чисте ̂  ні синця, ні 
подряпини. На плечі в нього засохла кров, але не власна, а з роз’юшено
го носа Мастака Верри.

Як тільки пролунав гонг, Верра кинувся через ринг, ухилився від 
правої Дьюка Тарго і хуком зліва таки зачепив супротивника. Удар був 
змазаний, але Тарго вдав, ніби цей хук потряс його. Він відкинувся на 
канати, спружинив уперед і ввійшов у клінч.

Молверн посміхнувся в темряві.
Рефері наказав боксерам розійтись, і Тарго враз відштовхнувся від 

Верри. Той спробував дістати його аперкотом, але схибив. З хвилину 
вони пританцьовували, обмінюючись випадами. На гальорці завели 
пісню в ритмі вальсу. Потім Верра відвів праву назад ,і вниз, готуючи 
свінг. Тарго, здавалося, чекав цього удару, навіть підставляв себе під 
нього.'На обличчі його з’явилася дивна напружена посмішка. Дівчина 
в білому пальті раптом підвелась.

Удар Верри ковзнув по щелепі супротивника. Тарго лише ледь по
мітно хитнувся і прямим правою зацідив Веррі в голову, потім хуком 
зліва поцілив його в щелепу й перехресним правим влучив майже в те 
саме місце.
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Верра опустився навкарачки, потім осунувся вперед і впав ницьма, 
животом на рукавиці. Поки суддя рахував над ним, на гальорці лунав 
дикий свист.

Товстун звівся на ноги, посміхаючись аж до вух.
— Ну що, голубе? І досі віриш, ніби вони змовилися?
— В останню мить хтось передумав,— відповів Молверн тим без

виразним голосом, яким перемовляються між собою по радіо полісмени.
— Бувай, голубе,— сказав товстун.— Приходь сюди частіше.— 

Пробираючись повз Молверна, він ще й на ногу йому наступив.
Молверн сидів нерухомо, дивлячись, як порожніє зал. Боксери зі 

своїми секундантами зійшли сходами в приміщення під рингом. Дівчина 
в білому пальті зникла в натовпі. Юпітери погасли, і зал зразу став 
схожий на великий, брудний і похмурий сарай.

Тоні Акоста засовався на сидінні: до них наближався, підбираючи 
з підлоги сміття, служник у смугастому комбінезоні.

Зненацька Молверн підхопився і сказав:
— Тоні, я піду побалакаю з тим босяком. Почекай на і̂іене 

в машині.
Він збіг пандусом у вестибюль, де ще юрмилися глядачі, про

штовхався до сірих дверей з написом «Вхід заборонено», пройшов у ті 
двері й спустився до інших дверей з таким самим написом. Перед ними 
стояв охоронник у розстебнутому злинялому кителі кольору хакі, 
з пляшкою пива в одній руці й бутербродом з котлетою — в другій.

Молверн махнув перед ним поліцейською карткою, охоронник ми
ролюбно гикнув і відступив убік, навіть не глянувши на нього. Тепер 
Молверн опинився у вузькому коридорі з багатьма нумерованими двери
ма. На четвертих дверях ліворуч він побачив прикноплену картку 
з написом від руки: «Дьюк Тарго».

Молверн увійшов і почув шум викрученого на повну потужність 
душу — душова була, очевидно, за перегородкою.

У вузькій з голими стінами кімнаті на краєчку заваленого спортив
ним одягом масажного столу сидів чоловік у білому светрі. Молверн 
упізнав у ньому головного секунданта Тарго.

— Де Дьюк? — спитав Молверн.
Секундант показав великим пальцем на перегородку, за якою шу

мів душ. Ту ж мить з дверей у перегородці вийшов і, трохи заточуючись, 
рушив до Молверна якийсь суб’єкт. Він був високий, кучерявий; у копи* 
ці каштанового волосся сталево поблискували сиві пасма. У лівій руці 
він тримав майже повну склянку віскі. Обличчя його мало той сизувато- 
багряний колір, що проступає у дуже п’яних людей. Чуприна в нього 
була вогка від поту, очі налиті кров’ю, а губи сіпалися, раз у раз крив
лячись у дурній посмішці.

— Забирайсь... звідс....— прохрипів він.
Молверн спокійно зачинив за собою двері, прихилився до них 

спиною і, розгорнувши поли свого синього пальта, поліз до жилетної 
кишені по портсигар. Він навіть не дивився на кучерявого.

Аж раптом той сунув вільну руку під піджак і вихопив з-під пахви 
пістолет. Боронована сталь тьмяно замерехтіла на тлі його світлого 
костюма. Віскі вихлюпнулось із склянки.

— Замри! — гарикнув він.
Молверн дуже повільно витяг портсигар, показав його на розкритій
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долоні, потім вийняв сигарету і вставив собі в зуби. Бороноване дуло 
танцювало перед самими його очима, рука, що тримала віскі, здригалася 
в якомусь конвульсивному ритмі.

Молверн спроквола проказав:
— Так-так. Кому ж, як не тобі, шукати лиха...
Чоловік у светрі зліз із масажного столу і завмер, уп’явшись очима 

в пістолет. '
— Ми з лихом побраталися,— сказав кучерявий.— Обшукай його, 

Майку.
— Ні, мене у це діло не вплутуй, Шенвере,— відповів чоловік 

у светрі.— І бога ради, не гарячку^. Ти ж уже цілу цистерну вижлуктив.
— Можете обшукати мене. Я неозброєний,— сказав Молверн. ,
— Нашо воно мені,— відповів чоловік у светрі.— Він — Дьюків 

охоронець. А я тут ні до чого.
— Так, я п’яний,— захихотів кучерявий.
— Ви Дьюків приятель? — спитав чоловік у светрі.
— Я маю дещо розповісти йому.
— А що саме?
Молверн промовчав.
— Діло ваше,— ображено знизав плечима чоловік у светрі.
— Знаєш, чого йому треба, Майку? — раптом розлютився кучеря

вий.—Цей гад, певно, хоче влаштуватися на моє місце. їй-бо! Поглянь- 
но, яка бандитська пика. Слухай, а ти часом не детектив? — І він тиць
нув Молверна в живіт дулом пістолета.

— Ти вгадав,— відказав Молверн.— І забери свою пукавку.
Кучерявий напівобернувся й через плече підморгнув чоловікові

в светрі.
— Що я казав. Майку? Він нишпорка. Він хоче на моє місце. Ясно, 

як божий день.
— Бовдуре, сховай свого пугача,— з огидою мовив чоловік у светрі.
Кучерявий обернувся до нього ще більше.
— Я тут для того, щоб охороняти Дьюка, а не панькатися з усяким 

набродом! — заявив він.
Молверн майже недбалим рухом руки, яка тримала портсигар, від

бив пістолет убік. Кучерявий рвучко обернувся до нього. І тоді Молверн 
ступив уперед і врізав його кулаком у сонячне сплетення, кистю другої 
руки не давши пістолетові опуститись. Кучерявий захрипів, вихлюпнув 
віскі Молвернові на пальто, склянка впала й розбилася, воронований 
пістолет відлетів аж у куток кімнати. Чоловік у светрі кинувся по 
нього.

В цю мить — Молверн навіть не почув, коли перестала шуміти 
вода,— з душової, енергійно розтираючись рушником, вийшов русявий 
боксер. Він аж рота розтулив з подиву, коли побачив, що робиться 
в роздягальні.

— З мене годі,— промовив Молверн, відсторонив від себе кучеря
вого, прямим ударом правої садонув його в4 шелепу й відступив до две
рей. Кучерявий позадкував через усю кімнату, вдарився спиною об стіну 
й осів на підлогу.

Тим часом чоловік у светрі підняв пістолет і тепер закляк на місці, 
дивлячись на Молверна.

Молверн дістав хусточку й витер заляпане на грудях пальто. Тарго 
повільно стулив свої широкі гарні уста й знову заходився розтирати 
рушником груди. По хвилі він спитав:
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— Хто ви, в дідька, такий?
— Я приватний детектив. Принаймні був ним. Звати мене Тед 

Молверн. По-моєму, вам потрібна допомога.
Обличчя Тарго було червоне після душу. Тепер воно почервоніло 

те  дужче.
— Звідки ви це взяли?
— Я чув. що ви мали програти цей бій, і бачив, як ви намагалися 

програти його. Та Верра виявився геть нікчемним слабаком. У вас не 
було іншої ради. А це означає, що ви вскочили у халепу.

— За такі слова з людини роблять відбивну,— спроквола мовив 
Тарго.

На мить у кімнаті запала тиша. П’яний підвів голову, закліпав очи
ма, спробував підвестися, але не зміг, і голова його знову впала на 
груди.

Молверн спокійно додав:
— Бенні Сірано — мій приятель. Наскільки мені відомо, він про

тегує вам, так?
Чоловік у светрі хрипко засміявся, витяг з пістолета обойму, пови

давлював з неї патрони і кинув пістолет на підлогу. Потім попрямував 
до дверей і, грюкнувши ними, вийшов.

Тарго подивився на зачинені двері, перевів погляд на Мол вер на і, 
помовчавши, запитав:

— А звідки ви про все це дізналися?
— Ваша подруга Джін Едріен мешкає в моєму готелі, на одному 

поверсі зі мною. Кілька годин тому на неї напав якийсь бандюга — 
оглушив ударом по голові. Я саме йшов коридором і спочатку побачив 
того бандюгу — він тікав,— а потім дівчину, непритомну. Я подав їй 
допомогу, і вона в двох словах розповіла мені, що й до чого.

Тарго тим часом одягався. Він уже був у спідньому і в шкарпет
ках. Діставши із шафки чорну шовкову сорочку і налягаючи її, він 
сказав:

— Мені Джін не розповіла нічого.
— Воно й не дивно —: перед боєм.
Тарго злегка кивнув. Потім заговорив далі:
— Що ж, як ви й справді приятель Бенні, я вам скажу. Мені таки 

погрожували розправою. Може, все це взагалі ламаного мідяка не вар
те, а може, це затіяв якийсь розумаха-букмекер, сподіваючись на дур
ничку нагріти руки. Хоч би як там було, я бився чесно. Тож ідіть собі, 
шановний, і спокійно дихайте повітрям.

Він натяг чорні штани з високий поясом і пов’язав на чорній сороч
ці білу краватку. Потім дістав із шафки й надяг піджак із тонкого 
білого сукна, окантований чорною плетеною тасьмою. З нагрудної ки
шеньки піджака стирчала трьома кінчиками чорно-біла хусточка.

Молверн оглянув його з голови до ніг, підійшов до дверей, став і 
подивився на п’яного.

— Ну що ж,— сказав він.— Я бачу, охоронець у вас є. Вважайте, 
шо мене привело до вас непорозуміння. Пробачте.

Він тихо причинив за собою двері, піднявся у вестибюль і вийшов 
на вулицю. Під дощем завернув за ріг будинку й попрямував до про
сторої, посипаної жорствою автомобільної стоянки.

Фари його машини засвітилися, поблимали, машина прошурхотіла 
по вогкій жорстві й зупинилася перед ним. За кермом сидів Тоні Акоста.

Молверн сів на сидіння справа й сказав:
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— Давай під’їдемо до Сірано, Тоні, перепустимо по одній.
— Оце діло, містере Діолверн! ,Там сьогодні виступає міс Едріен. 

Знаєте — ота білявочка, про яку я казав вам.
— Знаю. Я познайомився з Тарго. Чимсь він мені навіть сподобав

ся — але не своїм одягом. Бр-р, його одяг мені не сподобався зовсім.

4

Гес Найшекер,— такий собі двохсотфунтовий живий манекен із са
лона новітніх мод,— мав рум’яні шоки й тонесенькі, бездоганно накрес
лені брови — брови з китайської вази. В петельці його широкоплечого 
смокінга стриміла червона квітка, і він раз у раз нюхав її, стежачи, як 
старший офіціант розсаджує за столом новоприбулу компанію. Коли 
Молверн з Тон| Акостою з’явилися над сходами в зал, він засяяв і по
спішив до них з простягнутою рукою.

— Добривечір, Теде! Ти з компанією?
— Ні, ми вдвох. Знайомтеся: містер Акоста — Гес Найшекер, метр

дотель Сірано. 1
Гес Найшекер потис Тоні руку, навіть не глянувши на нього. ї 

сказав:
— Я оце пригадую, Теде, востаннє ти був у нас із...
— Вона поїхала з міста,— відповів Молверн.— Влаштуй нас непо

далік від площадки, але не надто близько. Ми з ним не збираємося 
танцювати вдвох.

Гес Найшекер висмикнув з-під пахви старшого офіціанта меню 
й повів їх за собою. Вони спустилися п’ятьма вистеленими яскраво- 
червоним килимом сходинками і пройшли між столиками, що оточували 
овал танцювальної площадки.

Коли вони сіли, Молверн замовив віскі з содовою та льодом і сенд- 
вічі по-денверському. Найшекер переказав замовлення офіціантові, 
а тоді висунув стілець і сів до столика. Вийнявши олівець, він заходився 
креслити трикутники на сірниковій коробочці.

— Ходив на бокс? — спитав він недбало.
— Ти це називаєш боксом?
Гес Найшекер поблажливо всміхнувся.
— Бенні розмовляв з Дьюком. Дьюк каже, ти щось запідозрив.— 

Він раптом глянув на Тоні Акосту.
— Тоні — свій хлопець,— сказав Молверн.
— Гаразд. То, будь ласка, зроби нам послугу і забудь про свої 

підозри. Бенні цей боксер подобається. І він не допустить, щоб з ним 
що-небудь сталося. Якби справді йшлося про щось серйозне, якби Бенні 
не вважав, що вся ця комедія з погрозами задумана якимсь дешевим 
комбінатором між двома партіями в більярд,— він забезпечив би Тарго 
надійнішою охороною, справжньою охороною. Бенні ніколи не протегує 
більш як одному боксерові, тож добирає він їх дуже ретельно.

Молверн запалив сигарету, випустив з кутика рота цівку диму 
й спокійно відповів:

— Це, звісно, не моє діло, але кажу тобі — тут усе не так просто. 
В мене нюх на такі речі.

Гес Найшекер з хвилину замислено дивився на нього, а тоді знизав 
плечима:



ПОСТРІЛИ В РЕСТОРАНІ СІРАНО 143

— Що Ж , ГЛЯДИ не ПОМИЛИСЯ. )
Він рвучко підвівся й пішов між столиками, раз у раз зупиняючись, 

щоб з усмішкою вклонитись одному відвідувачеві, сказати кілька слів 
другому.

Бархатисті очі Тоні Акости збуджено сяяли.
— То по-вашому, містере Молверн, тут самими погрозами не обій

деться?
Молверн мовчки кивнув. Офіціант приніс їм напої та сендвічі 

й пішов. Оркестр на естраді в кінці овальної площадки вибухнув коро
теньким вступом, прилизаний, усміхнений конферансьє плавною ходою 
наблизився до мікрофона й забубонів, мало не торкаючись його губами.

Естрадна програма розпочалася. З десяток напівголих дівчат виши
кувалися на сцені в мерехтливому різноколірному промінні. Вони 
звивались і вигиналися довгою хвилястою лінією, їхні голі ноги мелька
ли, а на ніжно-білих животах темніли ямочки пупків.

Руда співачка з масними очима виконала масну пісеньку голосом, 
яким можна було б колоти дрова. Дівчата повернулися на естраду 
в чорних трико й шовкових капелюхах і виконали той самий танець, 
демонструючи тепер деякі інші свої оголені принади.

Музика пом’якшала, на острівець бурштинового світла вийшла висо
ка огрядна негритянка й проспівала щось вельми сентиментальне про 
щось вельми сумне й далеке, голосом, який викликав у Молверна асо
ціацію із старою слоновою кісткою.

Молверн попивав віскі, відламував і жував шматочки сендвіча. 
Поряд з ним то виникало в сутіні, то розчинялося в ній молоде, напру
жене обличчя Тоні Акости.

Виконавиця блюзів пішла, на хвильку запала тиша, а тоді раптом 
усі вогні в залі погасли — окрім лампочок над пюпітрами музикантів 
та блідих жовтих ліхтариків над входами до кабінок, розміщених круг 
залу під стінами, за рядами столів.

У густій темряві хтось не втримався і нявкнув, хтось зареготав. Але 
в цю мить високо під стелею мигнув і засвітився юпітер, кинувши яскра
ву пляму на доріжку, що вела до сцени. У відбитому світлі обличчя 
зробилися крейдяно-білими. То там, то сям зажевріли червоні вогники 
сигарет.

Четверо високих негрів вийшли на освітлену доріжку, несучи на 
плечах білий саркофаг. Урочистою, ритмічною ходою вони спустилися на 
сцену. Усі четверо були в білих єгипетських головних уборах, на стег
нах — білі шкіряні пов’язки, ноги в білих сандалях, зашнурованих до 
колін. Гладенька темна шкіра відсвічувала, мов чорний мармур у місяч
ному сяйві.

Дійшовши до середини сцени, вони зупинились і обережно поста
вили саркофаг сторч. Віко його відокремилось і було підхоплене на 
льоту. А тоді постать, закутана в білий саван, хитнулася в саркофазі 
й повільно, дуже повільно почала падати — так повільно падає з усох
лого дерева останній листок. На мить вона затрималась у своєму 
падінні, знову хитнулась і повалилася на підлогу під оглушливий гур
кіт барабанів.

Світло погасло, знов спалахнуло. Мумія, вже поставлена сторч, 
тепер крутилася дзигою, і один з негрів теж крутився, в протилежному 
напрямку, намотуючи довгий вузький сувій на себе. Нарешті саван 
розмотався до кінця, і в сліпучому світлі заіскрилися блискітки на
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стрункому білому дівочому тілі, дівчина злетіла вгору у високому стриб
ку, один з її чорних партнерів підхопив її, одразу кинув другому, і дів
чина полетіла з рук у руки, мов бейсбольний м’яч, що його розігрують, 
перед завершальним кидком.

Потім музика перейшла у вальс, і дівчина повільно, граційно за
кружляла між чотирма неграми, немов між чотирма колонами з чорного 
дерева, наближаючись до кожного майже впритул, але жодного не тор
каючись.

Виступ скінчився. Загриміли бурхливі оплески. Світло погасло, зно
ву запала темрява, а тоді спалахнули водночас усі люстри, але дівчини 
й чотирьох негрів на сцені вже не було.

— Яка краса! — прошепотів Тоні Акоста.— Боже, яка краса! Це ж 
була міс Едріен, правда?.

— Атож, вона. Славне дівча,— спроквола відповів Молверн. Він 
закурив нову сигарету, озирнувся довкола.— А ось іще одне чорно-біле 
видиво, Тоні. Дьюк Тарго — власного персоною.

Боксер стояв, шалено аплодуючи, в проході до однієї з кабінок. 
Обличчя його розпливлося в розчуленій усмішці. Скидалося на те, що 
він уже перепустив дві-три чарчини.

Хтось наліг Молвернові на плече, впершись рукою в попільничку 
біля його ліктя, і дихнув на нього перегаром. Він повільно обернувся і. 
побачив перед собою п’яне, спітніле обличчя Шенвера, охоронця Дьюка, 
Тарго. ,

— Чорні мавпи й біла дівчина,— важко ворочаючи язиком, сказав 
Шенвер.— Чортівня якась. І паскудство. Чортівня, паскудство і непо
добство.

Молверн злегка всміхнувся, трохи пересунув стілець під собою. 
Тоні Акоста втупився в Шенверове обличчя круглими очима, стисши 
губи у вузеньку смужку.

— То негри, містере Шенвер. Не мавпи, а негри. І мені цей номер 
сподобався,— відповів Молверн.

— А кого в біса цікавить, що тобі подобається? — прогарчав
Шенвер. '

Молверн чемно всміхнувся, поклав сигарету на край тарілки, tute1 
трохи пересунув свій стілець.

— Ви й досі гадаєте, що я зазіхаю на вашу посаду, Шенвере?
— Атож. І крім того, я завинив тобі здачу — по пиці.— Він прибрав 

руку з попільнички, витер її об скатерку й стис у кулак.— Хочеш — від
дам зараз.

Офіціант схопив його за руку, крутнув обличчям до себе.
— Ви забули, де ваш столик, сер? Дозвольте, я відведу вас.
Шенвер поплескав офіціанта по плечу, спробував обняти його за

шию. .
— Веди, час уже промочити горло. А ці люди мені не подобаються.
Вони пішли геть і зникли між столиками.
— Під три чорти цей шинок, Тоні,— сказав Молверн, похмуро див

лячись на естраду. Та раптом в очах його спалахнув інтерес.

По той бік оркестрової раковини з’явилася дівчина з волоссям 
кольору стиглого жита, в білому пальті з білим хутряним коміром. Вона 
зникла за раковиною, вийшла з цього боку й рушила проходом повз 
кабінки туди, де недавно стояв Тарго. Двійчасті двері його кабінки 
проковтнули її.
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— Атож, під три чорти цей шинок. Ходімо звідси, Тоні,— сердито 
буркнув Молверн. І тут-таки зовсім іншим, напруженим голосом до
дав: — Ні, зажди хвилинку. Я бачу ще одного типа, який мені зовсім в» 
до вподоби.

Молверн помітив його по той бік танцювально! площадки, в цю 
мить порожньої, і впізнав його, дарма що той був тепер без капелюха. 
Те саме пласке, бліде, мов закам’яніле, обличчя, ті самі близько по
саджені очі. Хоча й молодий ще — років тридцять, не більше,— вій 
встиг добряче полисіти. Під лівою пахвою піджак його ледь помітно 
випинався — там був схований пістолет. Це був той самий бандюга, 
який, оглушивши Джін Едріен, тікав коридором «Каронделета».

. Він завернув у прохід до кабінки, в якій сидів Тарго і в якій зникла 
Джін Едріен,— і пірнув у двері.

— Чекай тут, Тоні,— наказав Молверн і, відштовхнувши стілець, 
підвівся.

Хтось ляснув його ззаду по потилиці. Він крутнувся і побачив 
перед собою вискалене в посмішці спітніле обличчя Шенвера.

— Я повернувся, друже,— пирхнув кучерявий охоронець і молос- 
нув його в щелепу коротким прямим, вельми влучним, як на п’яного. 
Молверн похитнувся. Тоні Акоста підхопився на ноги, по-котячому за
сичав. Молверн усе ще не віднайшов рівноваги, коли Шенвер замахнувся 
лівою. Але вдруге ударити він уже не встиг. Молверн ухилився, ступив 
крок уперед, лютим ударом знизу поцілив Шенвера в ніс і залитим 
кров’ю кулаком припечатав його щелепу.

Шенвер не втримався і з розгону сів на підлогу, затисши ніс обома 
руками.

— Постережи-но цього паскуду, Тоні,— кинув Молверн.
Шенвер ухопився за краєчок найближчої скатерки і щосили шарп

нув її. На підлогу посипалися ножі, виделки, келихи й тарілки. Чоловік, 
що сидів за столиком, вилаявся, жінка зойкнула. До них уже поспішав 
офіціант з блідим, перекошеним від гніву обличчям.

І тут Молверн почув два постріли.
Вони виляснули ледь чутно й сухо, один за одним. Стріляли явно 

з малокаліберного пістолета. Офіціант, що біг до Шенвера, став, як 
укопаний, і шкіра навкруг його закушених губ ураз побіліла, немов 
його оперезали батогом по обличчю.

Чорнява гострогіоса жінка розтулила рота, щоб закричати, але крик 
застряг у неї в горлі. Це була та мить, коли жоден звук не може вихо
питися назовні, коли здається, що всі звуки завмерли раз і назавжди,— 
та мить, що настає одразу після того, як сказала своє слово зброя.

А тоді Молверн побіг.
Раз у раз наштовхуючись на людей, що стояли між столиками в за

кам’янілих позах і напружено прислухалися, він добіг до проходу. Стіни 
кабінок були високі, але двері — досить низькі. З дверей у проході 
витикалися голови, але сам прохід був ще порожній. Молверн завернув 
на пологий, вкритий килимом пайдус, у кінці якого двері кабінки були 
розчинені навстіж.

За дверима Молверн побачив ноги в чорних штанях. Трохи зігнуті 
в колінах, вони ледь торкалися підлоги гострими носками чорних чере
виків.

Скинувши з плеча чиюсь руку, Молверн досяг дверей.
На краю столу, животом і щокою на білій скатерці, лежав чоловік. 

Його ліва рука звисала донизу, під скоціорбленими пальцями правої на
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скатерці чорнів великий револьвер — кольт 45-го калібру 5 відрізаним 
стволом. В електричному світлі блищала кругла лисина і поряд -* • 
змащений метал револьвера.

Яскраво-червона кров розпливалась на білій скатерці, що всотувала 
її, як промокальний папір.

Дьюк Тарго стояв у глибині кабінки. Лівою рукою він спирався на 
край столу. Джін Едріен сиділа поряд з ним. Тарго глянув на Молвер- 
на порожніми очима — так, наче вперше бачив його,— і простяг уперед 
свою величезну праву руку.

На долоні в нього лежав маленький пістолет з білою рукояткою.
•— Я застрелив його,— сказав він хрипко.— Він наставив на нас 

револьвер, і я застрелив його.
Джін Едріен м’яла в руках маленький носовичок. Обличчя її було 

напружене, холодне, але не злякане, очі здавалися зовсім темними.
— Я застрелив його,— повторив Тарго і кинув пістолет на скатерку. 

Пістолет підскочив, мало не вдарився об голову чоловіка з кольтом.— 
Ходімо. Ходімо звідси.

Молверн приклав долоню до шиї нападника. Пульсу не було.
— Мертвий,— сказав він.— Коли законопослушний громадянин уби

ває бандита — це сенсація.
Джін Едріен дивилася на нього спідлоба. Він променисто всміхнув

ся їй, долонею легенько штовхнув Тарго в груди.
— Сідайте, Тарго. Нікуди ви не підете.
— Гаразд,— озвався Тарго.— Я... я застрелив його.
— Так-так,— сказав Молверн.— Спробуйте розслабитись.
За його спиною вже збиралися люди. Він відхилився назад, стриму

ючи натовп у дверях, і знову всміхнувся до блідої дівчини.

5 * У

Постать Бенні Сірано складалася мовби з двох куль: великої — 
тулуба, й малої — голови. Його коротенькі ніжки в лакованих череви
ках раз у раз смикалися між тумбами темного неполірованого письмо
вого столу. В зубах він стискав кінчик носовичка, шарпаючи його лівою 
рукою, а пухкою правою долонею немовби відштовхував від себе щось 
невидиме. Через те, що в зубах у нього був носовичок, голос його звучав 
здушено.

— Хвилиночку, хлопці, хвилиночку!
В кутку кабінету стояв смугастий диван, і на ньому між двома 

агентами з управління поліції сидів Дьюк Тарго. Над бровою в нього 
темнів синець, його русяве волосся було скуйовджене, чорна шовкова 
сорочка мала такий вигляд, наче хтось, ухопившися за її комір, спробу
вав був відірвати Тарго від землі й покрутити ним над головою.

В одного з полісменів, сивочубого, кровоточила розпухла губа.
У молодшого, такого ж русявого, як Тарго, було підбите око. Обидва 
насилу тамували лють, причому молодшому це вдавалося гірше, ніж 
старшому.

Молверн сидів під стіною, осідлавши Стілець, і замріяно дивився на 
Джін Едріен, яка вмостилась у шкіряному кріслі поряд з ним. Вона
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бгала хусточку, раз у раз витираючи нею долоні. Дівчина робила не — 
мабуть, машинально,— відколи Молверн побачив її в кабінці. її гарні 
уста сердито кривилися.

Гес Найшекер стояв, прихилившись спиною до дверей, і курив.
— Хвилиночку, хлопці,— казав Сірано.— Якби ви не почали хапати 

його за руки, він не відбивався б. Він хлопець порядний — і кращого 
боксера в мене не було. Ви з ним по-доброму.

Тоненька цівка крові витекла з кутика Дьюкових уст на круте під
боріддя. Обличчя в нього було закам’яніле, безвиразне.

— Може, ти ще хочеш, щоб у цих хлопчиків крильця виросли, Бен- 
ні'г — холодно спитав Молверн.

— Ви й досі маєте посвідчення приватного детектива, Молверне? —* 
визвірився русявий полісмен.

— Та десь, певно, ще валяється,— відповів Молверн.
— То ми його можемо у вас відібрати,— гостро мовив русявий.
— Ви все можете, ваша поліцейська величносте. Ви, певно, й фан

данго можете станцювати. Зразу видно, що ви на все мастак.
Русявий полісмен почав підводитися, але його старший напарник 

сказав:
— Не чіпай його. Нехай ще трохи побреше. А спробує вкусити — 

накинемо намордник.
Молверн і Гес Найшекер весело перезирнулися. Сірано безпорадно 

розвів руками. Дівчина скоса, з-під вій, глянула на Молверна. Тарго 
розтулив рота і сплюнув кров собі під ноги, на блакитний килим.

Хтось штовхнув двері, і Найшекер відступив убік, трохи прочинив 
їх, а тоді розчахнув навстіж. Увійшов Макчесні.

Лейтенант поліції Макчесні, високий, рудуватий чоловік років 
сорока, мав дуже світлі очі й вузьке, підозріливе обличчя. Він зачинив 
за собою двері, крутнув ключ у замку, тоді повільно підійшов до Тарго, 
зупинився перед ним і сказав:

— Він мертвий. Одна куля в серці, друга під серцем. Як на стріль
бу навскидку — дивовижна влучність. Ви часом не захоплюєтеся стрі
лецьким спортом?.

— Як уже бити, то напевно,— глухо відповів Тарго.
— Хто він — установили? — спитав у лейтенанта сивий полісмен, 

відсовуючись на край дивана.
Макчесні кивнув головою.
— Найманий убивця. Плант, на прізвисько Сірник. У наших краях 

я його вже років зо два не бачив. Нанюхавшись порошку, він діяв на 
відчай душі. Кокаїніст.

— Нормальна людина сюди з таким ділом не поткнулася б,— ска
зав сивий полісмен.

Довгасте обличчя Макчесні було не так похмуре, як серйозне.
— У вас є дозвіл носити зброю, Тарго?
— Є. Бенні дістав його для мене два тижні тому. Мене останнім ча

сом діймали всякими погрозами.
— Послухайте, лейтенанте,— задріботів Сірано,— якісь шахраї за

лякують його, вимагаючи, щоб він зіграв у піддавки, розумієте? Він 
дев’ять зустрічей підряд вигравав нокаутом, тож вони на його поразці 
непогано загребли б. Я йому вже й сам казав, що, може, один раз 
варто й програти.
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—> І я таки мало не програв,— похмуро пробурчав Тарго.
— От вони й підіслали до нього того бандюгу,— докинув Сірано.
— Що ж, можливо, можливо,— сказав Макчесні.— Як же вам по

щастило випередити його, Тарго? Де у вас був пістолет?
— В задній кишені.
— Покажіть, як ви ііе зробили.
Тарго шаснув правою рукою до задньої кишені, вихопив з неї 

хусточку й вистромив з-під неї палець, як дуло пістолета.
— Ця хусточка теж була в кишені? — спитав Макчесні.— Разом 

з пістолетом?
На червоне обличчя Тарго набігла тінь. Він кивнув.
Макчесні нахилився вперед, легким рухом висмикнув з пальців 

Тарго хусточку, понюхав її, розгорнув, понюхав знову, згорнув і сховав 
до своєї кишені. Обличчя його лишилося незворушним.

— А шо він сказав, Тарго?
— Він оказав: «Я маю для тебе звістку, піжоне,— ось вона»,— і 

почав витягати револьвер, а він трохи застряв, видно, зачепився за щось. 
І я випередив його.

Макчесні ледь посміхнувся і відхилився назад, балансуючи на під
борах. Від цієї посмішки ніс його начебто зробився ще довшим. Він 
зміряв Тарго поглядом і мовив:

— Так-так, збіса влучні постріли, як на такий маленький пістоле- 
тик. А втім, реакція у вас, мабуть, швидка, дарма що важите ви он 
скільки... А хто одержував ті погрози?

— Я,— відповів Тарго.— По телефону.
— Голос упізнали б?
— Схожий на голос цього бандюги. Твердити не берусь, але 

схожий.
Макчесні пройшовся на негнучких ногах в інший кінець кабінету, 

постояв якусь мить, дивлячись на розфарбовану від руки спортивну 
фотографію. Потім неквапно повернувся, підійшов до дверей.

— Смерть такого покидька — втрата невелика,— спокійно сказав 
він.— Але без формальностей нам не обійтися. Вам обом доведеться 
поїхати з нами до управління, дати свідчення. Ходімо.

Він вийшов. Обидва полісмени підвелися, Дьюк Тарго теж. Сивий 
суворо мовив до нього:

— Тільки давай по-доброму, хлопче.
— Як по-доброму, то дозвольте мені вмитись,— ошкірився Тарго.
Вони вийшли. Русявий полісмен пропустив уперед Джін Едріен і,

перше ніж вийти, просичав МолверновІ:
— Наші стежечки ще схрестяться!
— Ну, від такого чорта, як ти, я завжди відхрещуся,— з чемною 

усмішкою відказав Молверн.
Гес Найшекер засміявся, причинив двері і підійшов до столу.
— Я трушусь, як третє підборіддя в Бенні,— сказав він.— Випиймо 

по краплі коньяку.
Він наповнив ца третину три склянки, взяв собі одну, перейшов до 

смугастого дивана і, вмостившись на ньому напівлежачи, прихилившись 
до спинки, пригубив коньяк.

Молверн підвівся й випив свою склянку до дна. Потім, дістав сига
рету і, розминаючи її між пальцями, спідлоба вп’явся поглядом у гла
деньке біле обличчя Сірано.
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—  Скільки грошей, по-твоєму, перейшло сьогодні з рук до рук 
після перемоги Тарго? — спитав він неголосно.— Я маю на увазі за
клади.

Сірано поморгав, потер пухкою рукою губи.
— Кілька тисяч — не більше. Це ж була звичайнісінька щотижнева 

зустріч. Все це якось не в’яжеться між собою, правда?
— Якби в’язалося, то це означало б, що життя людське зовсім 

здешевіло в наших краях.
Сірано не відповів. Гес Найшекер допив свій коньяк і обережно 

поставив порожню склянку на круглий дубовий столик біля дивана. Він 
мовчки дивився в стелю.

Постоявши ще хвильку, Молверн кивнув їм обом, перейшов кімнату 
і вийшов, зачинивши за собою двері. Він попрямував тепер уже темним 
коридором, у який виходили двері артистичних убиралень, пройшов між 
лаштунками на сцену й спустився в зал.

У вестибюлі старший офіціант стояв біля скляних дверей, дивля
чись на дощ і на спину полісмена в уніформі. Молверн зайшов до 
порожньої роздягальні, знайшов своє пальто й капелюх, надяг їх, ви- 
йшої тинився поряд із старшим офіціантом і спитав:

и часом не бачили, куди подівся хлопець, що приходив зі

Старший офіціант похитав головою й узявся за ключ, щоб відімкну* 
ти двері.

— Тут у нас сиділо чотириста чоловік — і триста з них кинулося 
тікати, коли ми викликали поліцію.

Молверн кивнув і вийшов під дощ. Полісмен в уніформі ковзнув по 
ньому байдужим поглядом. Пройшовши тротуаром до того місця, де 
вони з Тоні залишили машину, Молверн побачив, що її там нема. Він 
подивився праворуч, ліворуч, постояв ще трохи під дощем, а тоді пішов 
у напрямку «Каронделета».

Незабаром йому пощастило зупинити таксі.

Пандус готельного гаража вигинався вниз, у холодну підвальну су
тінь. Кузови автомобілів зловісно чорніли на тлі побілених стін, і самот» 
ня лампочка в заскленій конторці сяяла тим безжальним світлом, яке 
буває тільки в моргу.

Здоровань-негр у засмальцьованому комбінезоні вийшов з контор
ки, протер очі, і обличчя його розпливлося в широченній усмішці.

— Добривечір, містере Молверн. Вам сьогодні, бачу, не спиться?
— Як надворі дощ, мене чомусь бере неспокій,— відповів Мол

верн.— Ладен закластися, що моєї колимаги тут нема.
— А таки немає, містере Молверн. Я всі помив — вашої не було.
Молверн неуважливо відповів:
— Я позичив її приятелеві. Певно, він її розбив...
Підкинувши нігтем півдоларову монету так, що вона впала негрові 

в руки, він піднявся пандусом, вийшов на бічну вулицю, пройшов нею 
і опинявся в завулку, куди виходила тильна стіна «Каронделета». Нав
проти стояли два дерев’яні будиночки й чотириповерхова цегляна бу

йною?

6
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дівля, над входом до яко! на світляній матовій кулі було написано: 
«Готель «Блейн».

Мол вер н піднявся цементними сходами і смикнув двері. Вони були 
замкнені. Він зазирнув крізь дверну шибку в маленький тьмяний і по
рожній вестибюль. Потім дістав дві відмички; друга трохи зрушила 
з місця засув. Він різко шарпнув двері до себе, знову встромив у шпар
ку першу відмичку. Вона таки змістила засув настільки, що розхитані 
двері відчинилися.

Молверн увійшов, подивився на порожню конторку з табличкою 
«Адміністратор» і дзвоником коло неї. Позад столу на стіні висіла шаф
ка з пронумерованими порожніми відділеннями. Молверн зайшов за 
перегородку й витяг з-під ї! дашка реєстраційну книгу в шкіряній палі
турці. Перегорнувши кілька сторінок, він знайшов зроблений хлоп’ячою 
рукою запис: «Тоні Акоста», а навпроти — написаний іншим почерком 
номер кімнати.

Поклавши книгу на місце, він проминув ліфт і пішки піднявся на 
четвертий поверх.

В коридорі панувала німа тиша. Під стелею тьмяно блимала єдина 
слабенька лампочка. Із шпарини над передостанніми дверима зліва 
вибивалася смужка світла. На них був потрібний Молвернові номер — 
411. Він простяг був руку, щоб постукати, але одразу й опустив її.

Дверна ручка була замазана чимось схожим на кров.
Молверн глянув униз і побачив, що під порогом на пофарбованій 

підлозі темніє густо-червона пляма.
Рука його раптом спітніла в рукавичці. Він зняв рукавичку, розче

пірив пальці, як пташині кігті, й помахав рукою в повітрі. В очах його 
спалахнули колючі вогники.

Діставши хустинку, він узявся за ручку біля її основи й повільно 
повернув. Двері були незамкнені. Він відчинив їх і, зазирнувши до кім
нати, стиха покликав:

— Тоні!.. Гей, Тоні!
Потім, усе ще тримаючи в руках хустинку, зачинив за собою двері 

й замкнув їх на ключ.
Кімнату освітлювала кругла люстра, підвішена на трьох бронзових 

ланцюгах. Світло падало на застелене ліжко, фарбовані світлі меблі, 
темно-зелений килим, квадратний письмовий стіл з евкаліптового дерева.

Тоні Акоста сидів за столом. Голова його лежала на випростаній 
лівій руці. Під стільцем, між ніжками і ногами Тоні, лисніла темна 
калюжа.

Поки Молверн ішов через кімнату, м’язи литок у нього затерпли від 
напруження. Наблизившись до столу, він торкнувся плеча Тоні Акости.

— Тоні,— сказав він хрипко, безтямно.— Господи, Тоні!
Хлопець не ворухнувся. Молверн ступив ще крок, подивився на

нього збоку. Просочений кров’ю вафельний рушник червонів у хлопця 
під животом, на стиснутих стегнах. Права долоня його була зігнута на 
краю столу так, наче він намагався відштовхнутись і підвестися. Майже 
під його обличчям лежав списаний карлючками конверт.

Молверн обережно витяг конверт, підняв його, мов непосильну вагу, 
й прочитав нерівні рядки:

«Вистежив його Італійський квартал Корт-стріт 28 над гаражем. 
Він поцілив мене. Я його здається теж. Ваша машина»...

На цьому місці рядок уперся в край конверта й розплився плямою.
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Ручка лежала на килимі. На конверті стояв кривавий відбиток великого 
пальця.

Молверн дбайливо згорнув конверт відбитком усередину і сховав 
до свого гамана. Потім підняв голову Тоні, заглянув йому в обличчя. 
Шия була ще тепла, але вже почала заклякати. Бархатисті чорні очі 
Тоні були розплющені й ще зберігали хижий котячий блиск. Ті роз
плющені мертві очі, здавалось, дивилися просто на Молверна — і вод
ночас на щось за його спиною.

Молверн обережно опустив голову Тоні на його випростану ліву 
руку й постояв ще трохи, похнюпившись, втупивши у підлогу невидющі 
очі. Потім рвучко підвів голову, і погляд його зробився твердим.

Він скинув пальто й піджак, закасав рукави, намочив другий руш
ник у раковині в кутку кімнати і, підійшовши до дверей, витер рушни
ком обидві ручки, а тоді нахилився й витер криваву пляму за порогом.

Сполоснувши й викрутивши рушник, він повісив його сушитись, ре
тельно помив і витер руки, надягнув піджак і пальто. По тому, тримаю
чи в пальцях хусточку, відімкнув і відчинив двері, замкнув їх іззовні 
й проштовхнув ключ назад до кімнати крізь шпарину над ними. Ключ 
ледь чутно дзенькнув об підлогу.

Коли Молверн спустився і вийшов з готелю «Блейн», надворі ще 
дощило. Він підійшов до рогу й оглянув затінену деревами вулицю. 
Його машина стояла за десять кроків од перехрестя, поставлена за всі
ма правилами, з вимкнутими фарами, з ключем у запалюванні. Він 
витяг ключ, помацав сидіння під кермом. Воно було вогке, липуче. Мол. 
верн витер руку, підняв віконну шибку й замкнув машину, залишивши 
її стояти там, де вона стояла.

Повертаючись до «Каронделета», він не зустрів жодної живої душі. 
Густий скісний дощ усе періщив по безлюдних тротуарах.

7

Від дверей номера 914-го простяглася світляна нитка. Молверн ле
генько постукав пальцем у рукавичці і став чекати, раз у раз озираю
чись, чи не йде хтось коридором. Чекати йому довелося довго. Нарешті 
за дверима озвався стомлений голос:

— Хто там? \
— Тед Молверн, золотко. Мені треба побалакати з вами. Питання 

суто ділове.
Замок клацнув, двері відчинились. Він побачив перед собою змар

ніле бліде обличчя* темні очі — не бузково-сині, а майже чорні,— і тем
ні, як незнятий грим, круги під ними. Маленька сильна рука дівчини 
нервово стискалась і розтискалась на одвірку.

— Це ви,— стомлено сказала вона.— Я так і знала, що ви прий
дете... Що ж, вам доведеться погуляти. Я просто мушу прийняти душ. 
Від мене тхне поліцією.

— П’ятнадцять хвилин? — Молвернів голос прозвучав недбало, але 
очі його дивилися дуже пильно.

Вона спроквола знизала плечима, потім кивнула. Двері, зачиняю
чись, наче стрибнули на Молверна. Він пройшов до своєї кімнати, 
скинув капелюх і пальто, хлюпнув у склянку трохи віскі, ввійшов до 
ванної і додав крижаної води з крана над рукомийником.
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Попиваючи віскі, він дивився у вікно на темний бульвар. Час від 
часу там проїжджав автомобіль — два білі промені, що виринали з по
рожнечі, народжуючись із нічого.

Коли склянка спорожніла, Молверн роздягся і прийняв душ. Вдяг
нувшись у все свіже, він наповнив свою фляжку, сховав її до внутріш
ньої кишені, дістав з валізи тупорилий пістолет, з хвилину задумливо 
зважував його на долоні — і сховав назад до валізи.

Потім, надівши сухий капелюх і твідове пальто, він повернувся до 
дверей номера 914-го. Вони були прочинені — майже підступно, майже 
як пастка. Він легенько постукав, увійшов, зачинив двері, пройшов до 
вітальні.

Джін Едріен, посвіжіла, рожева після душу, сиділа на канапі, на
кинувши на темно-синю піжаму китайський халат. Кучерик вогкого 
волосся спадав їй на скроню. її вродливі риси вразили Молверна тією 
витонченістю, якої надає юним обличчям утома і яка навіює порівняння 
з камеєю.

— Вип’єте? — спитав Молверн.
Вона знизала плечима.

. — Можна.
Він дістав склянки, змішав у них віскі з водою з-під крана, піді

йшов з ними до кушетки.
— Тарго вони затримали?
Дівчина ледь помітно кивнула, дивлячись у свою чарку.
— Він знову розходився, мало не проломив стіну двома полісмена

ми. Вони його тепер так люблять — довіку не відпускали б.
— Йому слід би засвоїти, що з поліцією жарти кепські,-7  сказав 

Молверн.— Зате уявляю собі, що буде вранці: який натовп фоторепор
терів, а потім — які заголовки! От, скажімо, такий: «Відомий боксер 
стріляє першим! Дьюк Тарго годує свинцем найманого вбивцю!»

Дівчина пригубила віскі.
— Я втомлена,— сказала вона.— І в, мене печуть п’яти. Давайте 

ближче до діла, яке привело вас сюди.
— Гаразд.— Він розкрив свій портсигар, простяг його дівчині. Вона 

почала намацувати сигарету, і в цю мить він сказав: — Запаливши, ви 
поясните мені, чому ви його застрелили.

Джін Едріен устромила сигарету в зуби, схилила голову над сірни
ком, затяглася й відкинула голову назад. Сині вогники знову зажевріли 
в її очах, ледь помітна усмішка торкнулася стиснутих уст. Вона нічого 
не відповіла.

Молверн з хвилину дивився' на неї, обертаючи в руках склянку. 
Потім, опустивши погляд, заговорив знову:

— Це був ваш пістолет — той самий, який я сьогодні підібрав 
у вашому передпокої. Тарго сказав, що вихдпив зброю із задньої кише
ні. Можу вас запевнити, що цей рух — найзабарніший з усіх можливих 
у такому випадку. А проте виходить, що він устиг і вихопити пістолет, 
і двічі вистрелити, та ще й як влучно — в самісіньке серце, і за весь 
той час нападник спромігся тільки видобути свого револьвера з напліч
ної кобури. Ну, хто в це повірить? А от ви, маючи пістолет у сумочці 
на колінах, якраз могли це зробити. Адже бандюга, якого ви зразу 
впізнали, мабуть, не зводив погляду з Тарго.

— Я чула, ви приватний детектив,— глухо відповіла дівчина.— Ваш 
батько був у цьому місті великим босом. Про вас згадували в управлін
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ні поліції. І видно було, що там побоюються вас та ваших зв’язків. Хто 
нацькував вас на мене?

— Вони не побоюються мене, золотко. Вони вели ті балачки тільки 
для того, щоб подивитись, як ви реагуєте, перевірити, чи не замішаний 
я в цьому ділі і таке інше. Вони ж не знають, навколо чого все це 
закрутилось.

— Ми чітко й виразно пояснили їм, навколо чого все це закрути
лось.

Молверн похитав головою.
— Поліцай ніколи не бере на віру те, що йому кажуть, принаймні 

з першого разу. Він просто звик, що йому брешуть. Гадаю, Макчесні 
одразу запідозрив, що стріляли ви. А тепер він уже знає це точно, бо 
експерти сказали йому, що в тій кишені, де в Тарго лежала хусточка, 
пістолета не було.

Вона навпомацки роздушила в попільниці недокурену сигарету. 
Порив вітру заворушив штору, і попіл ліниво закружляв у попільниці. 
Дівчина втомлено сказала:

— Гаразд. Я застрелила його. І не вагаючись — після того, що він 
сьогодні зробив зі мною.

Молверн потер собі мочку вуха.
— Певно, я взяв надто легковажний тон,— неголосно сказав він.— 

Ви не знаєте, що робиться у мене в душі. Сталося щось страшне, щось 
жахливе. Ви вирішили, що той банюдга має намір убити Тарго?

— Атож. Інакше я б не стріляла в нього.
— А мені здається, він тільки хотів ще раз пристрашити вашого 

приятеля. Так само, як перед тим — напавши на вас. Зрештою, ресто
ран — дуже незручне місце для того, хто має намір убити когось і вши
тися.

— Щось я не чула, щоб у такі ігри бавилися з кольтом сорок 
п’ятого калібру,— гостро відповіла дівчина.— І вшитися він зумів би — 
такі, як він, уміють. Він прийшов, щоб убити, повірте мені. І повірте, 
я зовсім не розраховувала на те, що Дьюк почне мене вигороджувати. Він 
просто вихопив пістолет у мене з руки — і ну ламати оту комедію. Ні
якого сенсу в цьому не було, бо все воно шите білими нитками.

Вона неуважливо придушила пальцем ще незагаслий недокурок 
у попільниці, а тоді, не дивлячись на Молверна, спитала майже по
шепки:

— Це все?
Не повертаючи голови, він скосив на неї очі, зупинивши погляд на 

плавному вигині її підборіддя, на чіткій лінії шиї, і глухо сказав:
— Шенвер замішаний у цьому. Хлопець, з яким я був у ресторані, 

стежив за ним. Шенвер смертельно поранив його біля будинку, де зби
рається, очевидно, все оте кодло. Хлопець помер. Він помер, золотко, 
зовсім юний хлопчик, що працював тут, у нашому готелі. Старший по
сильний Тоні. Поліція ще не знає про це.

Приглушено грюкнули двері ліфта — і в глибокій тиші навіть цей 
звук розкотився ударом грому. З дощової темряви бульвару долинув 
пронизливий зойк клаксона. Дівчина раптом осунулася вперед і боком 
упала Молвернові на коліна. Падаючи, вона' майже перевернулася 
горілиць. Заплющені повіки її тремтіли, на ніжній шкірі проступили 
тонкі сині прожилки.



ПОСТРІЛИ В РЕСТОРАНІ СІРАНО 155

Він обхопив її руками, спочатку розгублено, машинально, а тоді, 
вже отямившись, пригорнув до себе, наблизив її обличчя до свого— і 
поцілував у кутик уст.

Вона розплющила очі, але вираз їх був неосмислений, безтямний. 
Молверн знову поцілував її, тепер уже міцно, пересадив зі своїх колін 
на канапу й спокійно запитав:

— Сподіваюсь, це була не тільки гра?
Вона зірвалася на рівні ноги, крутнулася до нього спиною.
— Ви... ви жахливий чоловік,— люто, ледь стримуючи сльози, про

мовила вона.— Де ваша совість? Ви приходцґе й розповідаєте, що оце 
щойно вбито вашого знайомого. А потім... потім мене цілуєте. Це ж про
сто не по-людському!

Молверн безпорадно відповів:
— Якщо ти по вуха вклепався в дівчину, а вона належить іншому, 

то мимоволі станеш жахливим!
— Я не належу йому! — відрубала Джін.— Більше того, він мені 

навіть не подобається. І ви теж!
Молверн знизав плечима. Якусь мить вони постояли, гнівно, визив

но дивлячись одне на одного, а тоді дівчина зціпила зуби й процідила 
майже з ненавистю:

— Ідіть геть! Нам більше нема про що розмовляти. Мені на вас 
гидко дивитися. Ідіть геть, чуєте?

— Гаразд, іду.
Молверн підвівся, взяв свій капелюх і пальто.
Дівчина голосно схлипнула, стрімко відійшла до вікна й завмерла 

перед ним.
Він постояв, дивлячись їй у спину, потім підійшов і, звертаючись 

до шовковистих кучериків на її шиї, сказав:
— І все-таки якого біса ви відмовляєтеся від моєї допомоги? Чому 

ви криєтеся від мене? Я ж нічого поганого вам не зроблю.
— Забирайтеся! — люто крикнула дівчина, дивлячись на штору 

просто перед собою.— Не треба мені вашої допомоги. Забирайтесь, і 
шоб ноги вашої тут більше не було!

— По-моєму, допомогти вам усе ж таки треба,— заперечив Мол
верн.— Чи бажаєте ви цього, чи ні. Здається, я знаю, хто цей чоловік 
на фотографії на вашому столі. І знаю, що він досі живий і здоровий,— 
якщо це справді він.

Дівчина обернулася до нього. Обличчя її пополотніло, очі вп’ялися 
в його очі. Опанувавши нарешті свій голос, вона хрипко, уривчасто 
простогнала:

— Я пропала. Пропала. І ви нічим не допоможете мені.
Молверн підніс руку, повільно провів пальцями по її щоці, по на

пруженій лінії підборіддя. У виразі його карих очей проступила твер
дість, у кутиках уст — посмішка. Це була причаєна і майже підступна 
посмйпка.

— Я помилився, золотко,— сказав він.— Мені цей чоловік незнайо
мий. На добраніч.

Він вийшов з вітальні до маленького передпокою, відчинив двері. 
Коли двері рипнули, дівчина затисла в руці штору й повільно потерлась 
об неї обличчям.

Молверн не зачинив дверей. Він закляк на місці, дивлячись на двох 
чоловіків, що стояли за порогом з пістолетами в руках.

Вони стояли перед самими дверима, наче якраз збиралися постука-
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ти. Один був гладкий, чорнявий, похмурий. Другий — альбінос із про
низливими червоними очима; з-під забризканого дощем капелюха на 
його вузькій голові вибивалося сніжно-біле волосся. Він скалив дрібні 
гострі зуби в щурячій посмішці.
! Молверн хотів був зачинити за собою двері, проте альбінос сказав:

— Не руш, котику. Це я про двері. Ми ж хочемо увійти.
Товстун ступив крок уперед, лівою рукою ретельно обмацав Мол- 

верна, відступив назад і доповів:
— Пугача нема, але під пахвою добряча фляга.
Альбінос помахав пістолетом:
— Повертай назад, котику. Дама нам теж потрібна.
— Можна було б обійтись і без цих штук, Крітце,— мовив рівним 

голосом Молверн.— Я знаю тебе і знайомий з твоїм босом. Якби він 
сказав, що хоче побалакати зі мною, я б радо зустрівся з ним і так.

Обернувшись, він увійшов до кімнати, а слідом за ним увійшл'и 
обидва гангстери.

Джін Едріен усе ще стояла перед вікном, притискаючи до шоки 
штору, заплющивши очі. Мабуть, вона не чула голосів у коридорі.

Але кроки в кімнаті вона почула. Розплющивши очі, вона повільно 
обернулась і побачила Молверна, а за його спиною — двох озброєних 
гангстерів.

Альбінос вийшов на середину кімнати, роззирнувся довкола, шмиг
нув до спальні, потім до ванної. Чути було, як він відчиняє і зачиняє 
двері. Ступаючи тихо, як кіт, він повернувся до вітальні, розстебнув 
плащ, збив на потилицю капелюха.

— Одягайся, сестричко. Проїдемося під дощем. Ти ж не проти, 
правда?

Дівчина дивилася тепер у вічі Молвернові. Той знизав плечима, 
усміхнувся, розвів руками.

— Нічого не вдієш, золотко. Погоджуйтесь.
її обличчя скривилось у зневажливій гримасі. Вона тільки вимови

ла: «Ви... ви...» — і голос її урвався. Тримаючись дуже рівно, Джін 
Едріен перейшла вітальню і зникла в спальні.

Альбінос затис тонкими губами сигарету й засміявся, булькаючи 
так, наче рот його був повен слини.

— Я бачу, ти не дуже їй подобаєшся, котику.
Молверн неквапно підійшов до столу, сів на краєчок, похмуро 

втупився у підлогу й зітхнув: . ,
— Вона, видно, вирішила, що я продав її.
— Може, й продав, може, таки й продав, котику,— весело відказав 

альбінос.
— Не спускайте її з ока,— порадив Молверн.— 3 пістолетом у ру

ках, вона будь-кому дасть фору.
Завівши руки за спину, він з неуважливим виглядом потарабанив 

пальцями по столу, а тоді непомітним рухом згорнув шкіряну рамку 
й підсунув її під прес-пап’є.

8

Заднє сидіння машини було поділене на дві половини оббитим шкі
рою бильцем; спершись на нього ліктем, обхопивши пальцями підбо
ріддя, Молверн дивився крізь запітнілу шибку на дощ. Світло автомо-
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вільних фар в’язло в цій густій завісі, і стукотіння крапель по верху 
машини скидалося на далекий гуркіт барабанів.

Джін Едріен сиділа по той бік бильця, забившись у куток. Вона 
була в чорному капелюшку й сірій смушковій шубці з шовковистою 
вовною, довшою, ніж каракуль, і не такою кучерявою. Дівчина не ди- 
вилася на Молверна й не озивалася до нього.

Вів машину товстун, альбінос сидів поряд з ним. Машина мчала 
безлюдними вулицями, повз розмиті будинки, розмиті дерева, розми
те сяйво ліхтарів. Неонові вогні реклам ледь просвічували крізь густі 
клуби водяного пилу.

Потім дорога почала забирати вгору, й у тьмяному світлі ліхтаря 
на перехресті Молверн розібрав напис «Корт-стріт» — і неголосно 
сказав:

— Це ж Італійський квартал, Крітце. Невже твій бос так зубожів,
що перебрався аж сюди? 11' \ .

Альбінос озирнувся, блиснувши очиїма:
— Це не твій клопіт, котику;
Машина стишила швидкість перед великим дерев’яним будинком 

з гратчастим ганком і сліпими, неосвітленими вікнами. Трафаретний 
напис на цегляній стіні по той бік вулиці повідомляв: «Похоронний за
клад Паоло Перруджіні».

Машина завернула на посипану жорствою під’їзну алею. Світло фар 
уперлося в розчинений гараж. Вони в’їхали досередини, зупинилися 
поряд з великим блискучим автокатафалком.

— Вилазьте! — наказав альбінос.
— О, та ви подбали вже й про транспорт для нашої наступної 

подорожі,— зауважив Молверн.
— Не блазнюй! — раптом визвірився альбінос.— Ач, який жартун- 

чик-пустунчик.
— Хто-хто, а ти мав би цінувати гумор повішеника,— відказав 

Молверн.
Товстун заглушив мотор, увімкнув потужний ліхтар, загасив фари 

і, вилізши з машини, скерував промінь ліхтаря на вузькі дерев’яні сходи 
в кутку гаража.

— Прошу туди, котику,— сказав альбінос.— Даму пропусти вперед. 
Я йду позаду, й ти у мене на мушці.

Не глянувши на Молверна, Джін Едріен пройшла вперед, а троє 
чоловіків один за одним попростували слідом.

Сходи вели до дверей. Дівчина відчинила їх, І на мить усіх чоти
рьох засліпило яскраве світло. Перед ними було горище з нетиньковани- 
ми низькими стінами й нефарбованими кроквами, з двома квадратними 
віконцями в торцях, щільно зачиненими й замазаними чорною фарбою. 
Яскрава лампа без абажура висіла над кухонним столом, за яким 
сидів дебелий чоловік. Блюдце коло його ліктя було повне сигаретних 
недокурків. Два недокурки ще диміли.

На ліжку під стіною сидів кощавий губань; під лівою рукою в нього 
лежав парабелум. Умеблювання доповнювали кілька стільців і шафа, 
підлогу вкривав потертий килим; з-за прочинених фанерних дверей 
у кутку виглядав унітаз і виднів краєчок старомодної ванни на чавун
них ніжках.

Зовнішність дебелого чоловіка, що сидів за кухонним столом, сим
патії не викликала: морквяного кольору волосся, трохи темніші брови, 
грубе квадратне обличчя з випнутим підборіддям; брутальність відчува-
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лася навіть у тому, як він стискав у зубах сигарету. Костюм, що був 
на ньому, коштував, мабуть, дорого, але мав такий вигляд, наче в ньо
му спали.

Дебелий байдуже глянув на Джін Едріен і, не виймаючи сигарети 
з рота, процідив:

— Проходь і вмощуйся, сестричко. Кого я бачу — Молверн! Ви, 
хлопці, спускайтеся втрьох униз, тільки нехай Лівша залишить мені свій 
пугач.

Дівчина мовчки пройшла повз нього й сіла на стілець. Губань під
вівся з ліжка, поклав парабелум на кухонний стіл, і троє гангстерів 
вийшли. Дверей вони не зачинили.

Дебелий чоловік підсунув парабелум так, щоб він лежав під рукою, 
подивився в очі Молвернові й глузливо сказав:

— Мене звуть Долл Конент. Пригадуєш такого?
Молверн стояв біля кухонного столу, широко розставивши ноги, 

тримаючи руки в кишенях, і дивився на Конента згори вниз напівза
плющеними, ніби навіть заспаними, але дуже холодними очима.

— Аякже,— відповів він.— За моєю допомогою мій батько домігся, 
щоб вам припаяли строк — той єдиний строк, від якого ви не змогли 
відкрутитися.

— Зміг, голубе, зміг. Ти забув, що існує апеляційний суд.
— Гаразд,— байдуже кинув Молверн.— Але цього разу вже не змо

жете. Від строку за викрадення людини в нашому штаті ще ніхто не 
відкручувався.

Конент посміхнувся, не розтулюючи губ. Вираз обличчя в нього був 
лиховісно-добродушний.

— Не будемо шпинятися,— мовив він.— Ідеться про справу серйоз
ну, і не вдавай, ніби ти сам віриш у те, що оце сказав. Сідай — чи, кра
ще, подивися спочатку на доказ номер один. У ванній за твоєю спиною. 
Іди, іди, подивися. А тоді перейдемо до діла.

Молверн обернувся, пройшов до фанерних дверей, штовхнув їх. 
З патрона в стіні стирчала лампочка. Він натиснув на вимикач під пат
роном і схилився над ванною.

На мить він закам’янів, йому забило дух. Потім повільно випустив 
із легенів повітря, лівою рукою намацав позад себе двері й штовхнув 
їх. Двері причинились, і він ще нижче нахилився над чавунною 
ванною.

Завбільшки вона була така, що в ній вільно могла випростатися на 
весь зріст людина. І в ній лежала випростана людина — лежав горілиць 
чоловік у костюмі, пальті й навіть у капелюсі, хоч видно було, що капе
люха нап’яв на нього хтось інший. З-під капелюха вибивалося каштано
ве, з сивиною, кучеряве волосся. Обличчя було закривавлене, й під 
внутрішнім кутиком ока червоніла кругла дірка.

Це був Шенвер, уже задубілий труп Шенвера.
Молверн ковтнув повітря, повільно розігнувся, а тоді раптом нахи

лився знову, ще нижче, й зазирнув у проміжок між ванною і стіною. 
Щось металеве, синяве блищало там у пилюці. Боронований револьвер. 
Такий самий, як той, що був у Шенвера.

Молверн швидко озирнувся. За нещільно причиненими дверима йому 
видно було частину горища, вихід на сходи, одну ногу Долла Конента 
на килимі під кухонним столом. Він обережно просунув руку за край 
ванни і витяг револьвер. У барабані сиділи чотири невистріляні патрони.

Молверн розстебнув пальто, сунув револьвер за пояс штанів, тугіше
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затяг пасок і застебнув пальто. Потім вийшов із ванної і обережно за
чинив за собою двері.

Долл Конент показав на стілець перед своїм столом:
— Сідай.
Молверн глянув на Джін Едріен. Вона дивилася на нього з якоюсь 

відчуженою цікавістю; під чорним капелюхом очі її здавалися теж 
чорними на білому, немов з мармуру вирізьбленому обличчі.

Він розвів руками, мляво всміхнувся до неї.
— Там лежить містер Шенвер, золотко. З ним стався нещасливий 

випадок. Він мертвий.
В першу мить вираз її обличчя не змінився. Потім вона здригнулася 

всім тілом — і знову втупилася в нього широко розплющеними очима. 
Вона й досі не вимовила ні слова.

Молверн сів на стілець навпроти Конента.
. Конент скинув на нього оком, додав ще один недокурок до купки 

в білому блюдці й запалив нову сигарету, черкнувши сірником від 
краю до краю кухонного столу.

Випустивши дим, він спокійно сказав:
— Так, він мертвий. І застрелив його ти.
Молверн ледь хитнув головою, всміхнувся.
— Ні, не я.
— Не треба круглих очей, друзяко. Застрелив його ти. Щоб ти 

знав, цей будинок належить Перруджіні, отому італійцеві, похоронних 
справ майстрові, що живе через вулицю. Коли-не-коли він здає його за 
готівку надійному хлопцеві. До речі, він мій давній приятель і знає всю 
тутешню італійську братію. Тож він здав цей будинок Шенверові. До 
того вони не були знайомі, але за Шенвера поручилися свої люди. І от 
сьогодні ввечері Перруджіні почув стрілянину, виглянув у вікно й поба
чив, що хтось від’їжджає в машині. Він помітив і записав номер. Це 
була твоя машина.

Молверн знову похитав головою.
— Але застрелив його не я, Коненте.
— Що ж, спробуй доведи... Перруджіні вибіг з дому й побачив, що 

Шенвер лежить на сходах мертвий. Він 'затяг його сюди й поклав у ван
ну. Чому — не знаю. Мабуть, йому вдарило в голову, що так буде мен
ше крові. Потім він обшукав Шенвера, знайшов поліцейську картку, по
свідчення приватного детектива й запанікував. І, ясна річ, подзвонив 
мені. Почувши, про кого йдеться, я примчав сюди.

Конент замовк, не зводячи пильного погляду з Молверна. Той спо
кійно спитав:

— Ви чули про те, що сталося сьогодні у Сірано?
Конент кивнув.
— Я був там з одним своїм приятелем,— повів далі Молверн,— 

хлопцем, що служить у моєму готелі. Саме перед тим, як почали стріля
ти, цей Шенвер затіяв зі мною бійку. Хлопець вирішив вистежити його. 
Біля цього будинку вони стали палити один в одного. Шенвер був п’я
ний і наляканий, тож закладаюся, що він стріляв перший. Я навіть не 
знав, що у хлопця є пістолет. Шенвер влучив йому в живіт. Але хло
пець усе-таки добувся додому і вдома помер. Він залишив мені записку. 
Ця записка у мене.

Помовчавши, Конент сказав:
— Ні, Шенвера вбив ти. Або найняв на це діло того хлопця. І я 

скажу тобі чому". Бо Шенвер вирішив повести подвійну гру й нагріти
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руки вашим коштом. Він продав вас — розповів Кортуею, хто шантажує 
його.

Молверн аж здригнувся з подиву і, рвучко обернувшись, подивився 
на Джін Едріен. Дівчина зашарілась, очі в неї сяяли.

— Пробач... золотко... я даремно підозрювала тебе,— прошепотіла 
вона.

Молверн блідо посміхнувся, обернувся до Конента й пояснив:
— Вона гадала, що це я продав їх. А хто такий цей Кортуей? Ваш 

покровитель, сенатор штату?
Конечтове обличчя трохи зблідло. Він дуже обережно поклав сига

рету на блюдце, перехилився через стіл і затопив Молвернові кулаком 
у зуби, аж той перекинувся назад разом із розхитаним стільцем і вда
рився головою об підлогу.

Джін Едріен підхопилася,'скреготнула зубами, але так і лишилася 
стояти.

Молверн перекотився на бік, підвівся, поставив стілець, а тоді 
вийняв хусточку, поторкав нею губи, подивився, чи є кров.

На сходах загупали кроки, і з розчинених дверей виткнулася вузька 
голова альбіноса та його рука з пістолетом.

— Допомоги не треба, босе?
Конент відповів, навіть не глянувши в його бік:
— Вимітайся, зачини двері і не показуй носа!
Двері зачинились. Альбіносові кроки затихли внизу. Молверн поклав 

ліву руку на спинку стільця і погойдав його на ніжках уперед і назад. 
У правій руці він усе ще тримав хусточку. Губи його розпухали й .тем
нішали. Він дивився на парабелум, що. лежав біля Конентового ліктя.

Конент узяв сигарету, встромив її в зуби й сказав:
— Може, ти гадаєш, що я надумав урвати куш і собі, затесавшись 

до вашого кодла. Ні, братику, навпаки. Я все ваше кодло на порох зі
тру. Я вам покажу шантаж. Розв’язуй язика, і не барися, бо ті троє 
хлопців унизу вже засиділись і тільки чекають мого слова. Ану розказуй 
усе як на духу!

— Так-так,— відповів Молверн.— Ті троє хлопців унизу, але ми 
з вами — тут.— Він сховав хустку до внутрішньої кишені пальта, а коли 
витяг руку, то в ній був Боронований револьвер.— Візьміть парабелум 
за ствол,— наказав він,— і підштовхніть до краю столу, сюди.

Конент завмер. Очі його звузились у щілинки,, сигарета судорожно 
стрибнула в зубах. Але парабелума він не торкнувся.

— Певно, ти здогадуєшся, що тобі за це буде,— вимовив він на
решті.

Молверн похитав головою.
— А мені, уявіть собі, байдуже. І навіть коли буде щось, то, повір

те, ви про це не дізнаєтесь.
Конент, не рухаючись, дивився на нього — то на його обличчя, то 

на дуло воронованого револьвера.
— Звідки він ,у тебе? Невже ті паскуди не обшукали тебе?
— Обшукали,— відповів Молверн.— Це револьвер Шенвера. Ваш 

приятель-італієць, певно, кинув його за ванну. Так би мовити, сховав.
Двома товстими пальцями Конент повернув парабелум стволом до 

себе й штовхнув його через стіл. А тоді кивнув і безживним голосом 
сказав:

— Так, цю партію я програв. Сам винен — не здогадався перевіри
ти. Що ж, тепер твій хід.
6 «Всесвіт» № 6.
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Джін Едріен швидко підійшла до столу. Молверн перехилився через 
спинку стільця, взяв парабелум лівою рукою, сховав у кишеню пальта 
й не вийняв руки з кишені. Праву руку з револьвером він спер на спин
ку стільця.

— Цей чоловік — хто він? — спитала Джін Едріен.
— Долл Конент, бос тутешніх гангстерів. Сенатор Джон Маєрсон 

Кортуей — його1 рука в сенаті штату. І сенатор Кортуей — це той самий 
чоловік, золотко, що зображений на портреті в рамці на твоєму столі. 
Чоловік, про якого ти сказала, що він твій батько й що він давно помер.

— Він справді мій батько,— тихо відповіла дівчина.— І я знала, що 
він живий. Я шантажую його — вимагаю сто тисяч. Цебто досі ми шан
тажували його втрьох — я, Тарго й Шенвер. Він не одружився з моєю 
матір’ю, тож я незаконнонароджена. Та все ж таки я його дитина. Я маю 
права, але він їх не визнає. З моєю матір’ю він обійшовся жахливо, 
покинув її без цента в кишені. Останні кілька років він наймав детек
тивів — стежити за мною. Шенвер був колись одним з них. Коли я при
їхала сюди й познайомилася з Тарго, Шенвер упізнав мене. Він з’їздив 
до Сан-Франціско й зняв копію з моєї метрики. Ось вона.

Вона похапцем розкрила свою сумочку, помацала в ній пальцями, 
тоді розстебнула замок-блискавку в підкладці, витягла згорнутий папі
рець і кинула його на стіл.

Конент зазирнув їй у вічі, взяв папірець, розгорнув його й уважно 
прочитав.

— Який же це доказ? — повагом сказав він.
Молверн вийняв з кишені й простяг уперед ліву руку. Конент під

штовхнув папірця до нього.
Це була нотаріальна копія метрики. В ній засвідчувалося народ

ження Адріани Джанні Маєрсон, батьками якої були Джон і Антоніна 
Джанні Маєрсон. Молверн поклав папірець на стіл.

— Все ясно,— сказав він,— Адріана Джанні — Джін Едріен. Пев
но, через це і знявся переполох, Коненте?

Конент похитав головою.
— Шенвера здолав страх. Він прийшов до Кортуея і все йому 

розповів. А після того Став боятися ще дужче. Через те й найняв собі 
оцю схованку. Я думав, його порішили за зраду. Тарго не міг убити 
його, бо Тарго й досі сидить у поліції. Що ж, може, й щодо тебе я по
миляюся, Молверне.

Молверн мовчки дивився на нього з-під насуплених брів.
— В усьому винна я, одна я,— озвалася Джін Едріен.— Я заварила 

все це — і ось чим воно обернулося. Знаєте що? Я згодна піти до цього 
Кортуея, повинитись і пообіцяти, що дам йому спокій віднині й назав
жди. Нехай тільки й він пообіцяє, що не чіпатиме Дьюка Тарго. До
звольте, я так зроблю!

— Роби все, що тобі заманеться, золотко,— відповів їй Молверн.—* 
Два мої пістолети надають тобі це право. Але чому ти так довго чека
ла? І чому не позивала до суду? Адже тобі, акторці, процес створив би 
чудову рекламу, навіть, якби виграв його Кортуей.

Покусавши нижню губу, дівчина стиха відповіла:
— Моя мати не знала, чим він займається, н,е знала навіть його 

прізвища. Для неї він був тільки Джон Маєрсон. І я не знала, доки не 
приїхала сюди й випадково не побачила його фотографію в тутешній 
газеті. Він змінився, але я впізнала його. А до того ж ім’я — Джон 
Маєрсон...
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Конент глузливо засміявся.
— Ти не пішла проти нього відкрито, бо чудово знаєш, що не він 

твій батько. Що твоя мати просто натаскала тебе на нього. Кожна 
шльондра вигадує щось подібне, коли схопить облизня. Кортуей каже, 
що може довести й доведе це і запроторить тебе куди слід. І повір мені, 
сестричко, цей старий упертюх слів на вітер не кидає: він здатен-таки 
поставити хрест на своїй політичній кар’єрі заради якоїсь бридні, зара
ди того, щоб показати, хто винен, а хто ні в скандалі двадцятирічної 
давності.— Конент люто виплюнув недокурок і додав: — Я витратив 
силу грошей, щоб пропхнути його до сенату, і мені треба, щоб Кортуей 
там і залишався. Через те я й узявся за це діло. Тож не сподівайся, 
сестричко, що тобі пощастить відбутися легким переляком. Коли я беру
ся за мітлу, то замітаю добре. Ти в мене вилетиш із цього штату так, 
що приземлишся аж на Алясці. Що ж до твого приятеля з двома пісто
летами — може, він і справді не знав нічого, але тепер знає, тож, ви
ходить, він з вами в одній упряжці.

Конент грюкнув кулаком по столу й відкинувся назад, спокійно 
дивлячись на револьвер у Молверновій руці.

Молверн зазирнув йому в очі й тихо спитав:
— Отой бандюга в ресторані — чи не був він часом вашою мітлою, 

Коненте?
Конент ошкірився й похитав головою.
Двері зі сходів беззвучно прочинилися. Молверн не бачив цього. Він 

дивився на Конента. Але Джін Едріен побачила.
Очі її розширились, вона сахнулася назад, злякано зойкнула — 

і Молверн здивовано обернувся до неї.
Альбінос нечутно переступив поріг з пістолетом напоготові.
Очі його блищали, губи розтяглися в хижій посмішці.
— Ці двері тонкі, босе, от я й вирішив послухати... Не гніваєтесь? 

Кидай пугач, котику, поки я не подірявив вас обох на сита.
Молверн напівобернувся, розтис пальці, і Боронований револьвер 

упав на потертий килим. Знизавши плечима, уникаючи очей Джін Едрі
ен, він широко розвів руки.

Альбінос відійшов від дверей, сторожко наблизився до Молверна 
і приставив пістолет йому до спини.

Конент підвівся, обійшов стіл, вийняв парабелум з Молвернової 
кишені і, не кажучи ні слова, не міняючи виразу обличчя, з розмаху 
садонув рукояткою Молвернові в щелепу.

Молверн по-п’яному поточився і звалився боком на підлогу.
Джін Едріен заверещала, вчепилася нігтями Конентові в обличчя. 

Він відштовхнув дівчину, переклав пістолет у ліву руку й твердою 
долонею правої дав їй ляпаса.

— Цить, сестричко. Порепетувала — й годі.
Альбінос вийшов на п/ющадку сходів і щось гукнув; двоє його прия

телів піднялися на горище й стали, посміхаючись, коло дверей.
Молверн нерухомо лежав на підлозі. Почекавши трохи, Конент 

запалив нову сигарету й постукав зігнутим пальцем по копії метрики, 
що лежала на столі.

— Вона хоче зустрітись із старим,— сказав він похмуро.— Що ж, 
влаштуємо їй цю зустріч. Та й самі заразом з ним зустрінемося. Щось 
у цьому ділі все-таки нечисте.— Він звів очі на товстуна.— Бери Лівшу, 
катай до поліції. Заберете звідти Тарго і зразу ж приставите до старо
го. Часу не гаяти: одна нога тут, друга там.
в*.
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Обидва гангстери подалися сходами вниз.
Конент став над Молверном, злегка копнув його ногою в ребра, по-* 

тім копнув ще і ще раз, аж поки той розплющив очі й заворушився.

9

Машина зупинилася на вершині горба, перед гратчастою чавунною 
брамою, за якою стояла сторожка. Двері сторожки відчинились, і на 
порозі у жовтавому світлі зачорніла постать здорованя в плащі й низь
ко насунутому капелюсі. Тримаючи руки в кишенях, він повільно пішов 
під дощем до брами.

Поки він наближався, розпліскуючи ногами калюжки, альбінос 
стояв, прихилившись плечем до грат, і цокотів зубами.

— Чого тобі треба? — спитав здоровань.
— Ворушися, котику! Містер Конент хоче побалакати з твоїм 

босом.
Охоронець смачно плюнув у мокру темряву.
— А ще чого йому хочеться? Ти знаєш, котра зараз година?
Конент рвучко відчинив дверцята машини й рушив до воріт. Дош

посилився, заглушуючи голоси.
Молверн повільно обернув голову й поплескав Джін Едріен по руці. 

Вона відштовхнула його руку й прошепотіла:
— Ох, йолоп ти, йолоп!
Молверн зітхнув.
— А я не шкодую, золотко. їй-богу, не шкодую!
Охоронець вийняв ключі на довгому ланцюжку, відімкнув браму 

ft розчинив її до відпору. Конент з альбіносом повернулися до машини.
Конент, поставивши одну ногу на приступку, залишився стояти під 

дощем. Молверн витяг з кишені свою важку фляжку, навпомацки пере
вірив, чи не з’явилося на ній нових прим’ятин, і, відкрутивши кришку, 
простяг фляжку дівчині:

— Випий, воно додасть сміливості.
Вона не відповіла, не ворухнулася. Молверн ковтнув віскі, сховав 

фляжку й задивився на мокрі дерева великого саду, на гроно освітлених 
вікон, що ніби зависло в небі над широким Конентовим плечем.

Якась машина наближалася до них знизу, простромлюючи мокру 
темряву кинджалами фар. Під'їхавши до їхнього лімузина, машина 
зупинилась. Конент підійшов • до неї, сугіув голову у вікно й щось 
сказав. Машина дала задній хід, виїхала на під’їзну алею, і світло її 
фар, ковзнувши по підпірній стіні, зникло, а тоді знову з’явилося по
переду двома яскравими білими овалами на кам’яному порталі.

Конент сів у лімузин, альбінос вирулив,на алею і теж під’їхав до 
будинку. На круглій, обсадженій кипарисами цементній стоянці всі 
повиходили з машин.

Великі двері над сходами були розчинені, на порозі стояв чоловік 
у купальному халаті. Тарго з двома гангстерами, що міцно тримали 
його за руки, саме піднімався сходами. Він був простоволосий, без паль
та, у своєму білому піджаку. Проти гангстерів Тарго здавався справж
нім велетнем.

Решта прибулих також піднялися сходами й слідом за дворецьким 
у купальному халаті пройшли через хол, стіни якого були обвішані



ПОСТРІЛИ В РЕСТОРАНІ СІРАНО 165

портретами чиїхось предків, потім бундючно декорованим овальним 
залом, потім ще одним холом і ввійшли до обшитого панелями кабінету 
з прихованими світильниками, важкими шторами на вікнах, глибокими 
шкіряними кріслами.

За великим темним письмовим столом у ніші, утвореній низькими 
книжковими шафами, стояв напрочуд високий худий чоловік. У нього 
було густе сиве волосся, зморшкувате біле обличчя з маленькими 
й вузькими невдоволено скривленими губами та тьмяними чорними 
очима. Він трохи сутулився, і блакитний вельветовий халат із шовкови
ми вилогами тільки підкреслював його дивовижну худорбу.

Дворецький зачинив двері, але Конент штовхнув їх і рухом підбо
ріддя показав на них двом гангстерам, що привели Тарго.

Обидва вийшли. Альбінос зайшов боксерові за спину і, натиснувши 
на плечі, посадив його в крісло. Одна щока в Тарго була брудна, очі 
дивились осоловіло — як у людини, що наковталася снотворного.

Дівчина підбігла до нього, вигукнула:
— Ой, Дьюку, що вони зробили з тобою, Дьюку?
Тарго скинув на неї оком, криво посміхнувся.
— Виказала нас, шкуро? За мене можеш не турбуватись.— Говорив 

він теж якось силувано, неприродно.
Джін Едріен відійшла від нього, сіла і обхопила себе руками за 

плечі, так наче їй стало холодно.
Кортуей обвів неприязним поглядом усіх присутніх і безбарвним 

голосом спитав:
— Наскільки я розумію, це — шантажисти, але нащо було привози

ти їх сюди серед ночі?
Конент скинув плащ і пожбурив його на підлогу за торшером. За* 

паливши нову сигарету, він вийшов на середину кімнати й спинився, 
широко розставивши ноги. Він і тут лишався самим собою — само* 
впевненим, владним, зухвалим гангстерським босом.

— Дівчина сама захотіла зустрітися з вами — щоб попросити про* 
бачення і пообіцяти, що вона більше не буде. Отой піжон у піджаку 
морозивного кольору — це Тарго, боксер. Він улаштував фейерверк 
у нічному ресторані, а потім зняв таку бучу в поліції,, що його там на
годували снотворним, щоб заспокоївся. Другий — це Тед Молверн, син 
старого Маркуса. Що він за один, я ще не добрав.

— Я приватний детектив, сенаторе,— холодно пояснив Молверн.— 
І представляю тут інтереси своєї клієнтки, міс Едріен.

Дівчина швидко глянула на нього й опустила очі,
Конент повів далі:
— Відомого вам Шенвера хтось спровадив на той світ. Без нашої 

участі. Цю справу ми ще з’ясовуємо.
Сенатор кивнув, сів за стіл і, взявши біле гусяче перо, полоскотав 

ним собі за вухом.
— А що б ви на моєму місці зробили з цією компанією, Коней* 

те? — спитав він деренчливим голосом.
Конент знизав плечима.
— Я взагалі панькатися не звик, але тут я пішов би законним шля

хом. Побалакав би з окружним прокурором, домігся б, щоб їх узяли 
під варту за підозрою в шантажі. Вигадав би якусь історію для газет, 
потім перечекав би, доки галас ущухне. А тоді витурив би цих штука
рів за межі штату й попередив: поткнетеся ще раз — зітру на порох.
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Сенатор Кортуей полоскотав пером за другим вухом і крижаним 
тоном промовив:'

— Для них відстань — не завада, вони можуть знову причепитися 
до мене. Ні, як уже діяти законно, то позивати в суд. Нехай їм дадуть 
строк і запроторять їх куди слід. Цю банду треба знешкодити раз і на
завжди.

—  Ви не можете судитися з ними, Кортуею. Це поставить хрест на 
вашій політичній кар’єрі.

— А до біса з тією кар’єрою, Коненте. Я радо пішов би на від
починок.— Губи сенатора викривились у посмішці.

— Дзуськи! — гарикнув Конент. Він озирнувся і наказав: — Піді- 
йди-но сюди, сестричко.

Джін Едріен підвелася, повільно перейшла кімнату, стала перед 
столом.

— Ви впізнаєте її? — прогарчав Конент.
Якийсь час Кортуей мовчки придивлявся до напруженого обличил 

дівчини. Тоді поклав перо на стіл, висунув шухляду й вийняв якесь 
фото. Перевівши погляд з фото на дівчину, а з неї —■ знову на фото, він 
пробубонів:

— Цю фотографію було зроблено багато років тому, але схожість, 
по-моєму, дуже помітна. Я б не вагаючись сказав, що це одне й те саме 
обличчя.

Він опустив фото на стіл і таким же неквапним рухом вийняв із 
шухляди й поклав поряд з фотографією пістолет.

Побачивши пістолет, Конент скривився і хрипко сказав:
— Нащо він вам, сенаторе? Слухайте, ваша вигадка з судом — то 

бридня. Я змушу цих штукарів написати детальні зізнання, і якщо 
вони знову візьмуться за своє, ми накриємо їх уже по-справжньому.

Усміхнений Молверн наблизився до письмового столу.
— Дозвольте мені глянути,— сказав він і, нахилившись, схопив 

фото.
Худа рука Кортуея стислася була на рукоятці пістолета, та потім 

розслабилася. Відкинувшись до спинки крісла, він уп’явся поглядом 
у Молверна.

і
Молверн пильно придивився до фотографії, опустив її і неголосно 

сказав Джін Едріен:
— Іди сідай.
Вона повернулася до свого крісла, втомлено опустилася в нього.
Молверн тим часом заговорив знову:
— Мені подобається ваша ідея щодо судового процесу, сенаторе. 

В основі своїй вона логічна й розумна, і здійснення її стало б новим 
словом у практиці містера Конента. Та, на жаль, здійснити її неможли
во.— Він постукав нігтем по фотографії.— Схожість між цим портретом 
і міс Джін Едріен — тільки поверхова. Я особисто вважаю, що на фото 
зображена інша дівчина. ї ї  вуха мають іншу форму й сидять нижче. 
Відстань між очима менша, ніж у міс Едріен, лінія підборіддя більш 
видовжена. Такі риси зовнішності не змінюються. То що ж у вас лишає
ться? Лист, у якому від вас вимагають грошей? Але ж ви не можете
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показати пальцем на того, хто його писав, бо якби могли, то давно б це 
зробили. Ім’я дівчини? Випадковий збіг! То що ж лишається?

Конентове обличчя було тверде, мов граніт, але голос його зірвався, 
коли він спитав:

— А що ти скажеш про копію метрики, яку ця лялечка вийняла зі
своєї сумки, розумнику? v

Молверн злегка всміхнувся, потер щелепу пучками оальців.
— Хіба вона одержала ту копію не від Шенвера? Я гадав — від 

нього. А Шенвер уже на тім світі.
Конентове обличчя скривилося від люті. Він стис пальці в кулак, 

судорожно ступив уперед.
— Ах ти ж сучий сину...
Джін Едріен, подавшись уперед, дивилася на Молверна круглими 

очима. Тарго витріщив на нього свої каламутні світлі очі і мляво по
сміхався. Кортуей теж прикипів до нього поглядом. Обличчя сенатора, 
однак, лишалося безвиразним, холодним, спокіино-відчуженим.

Конент раптом вибухнув реготом, ляснув пальцями:
— Гаразд, кажи далі!
Молверн неквапно заговорив:
— Я назву вам ще одну причину, яка унеможливлює судовий про

цес. Це — постріли в ресторані Сірано. А до того — погрози з вимогою, 
щоб Тарго програв якусь зовсім не вирішальну зустріч із боксу. А ще 
раніше — напад на міс Едріен у готелі, коли бандюга оглушив її і по
кинув на порозі, в розчинених дверях її номера. Розкиньте розумом, 
Коненте! Невже ви не можете зв’язати все це докупи? Я уже зв’язав.

Кортуей раптом подався вперед, поклав долоню на рукоятку пісто
лета, затис її в пальцях. Чорні очі його здавалися дірками на закляк
лому блідому обличчі.

Конент ні словом, ні рухом не виказував своїх думок.
Молверн повів далі:
— Чому Тарго погрожували розправою і чому після того, як він 

усе ж таки виграв бій, найманий убивця прийшов до нього в нічний 
ресторан, тобто місце, найменш придатне для такого діла? Тому, що 
в тому ресторані Тарго був зі своєю дівчиною, і тому, що Сірано, влас
ник цього ресторану, протегує йому. Цебто: якби в ресторані щось 
сталося, поліції протуркотіли б усі вуха отією історією з погрозами — 
і слідство пішло б хибним шляхом. Тепер вам ясно? Ті погрози мали 
правити за виправдання для вбивства. Вбивця мав наказ стріляти, коли 
Тарго з дівчиною будуть де-небудь разом; убивця мав застрелити дівчи
ну, але виглядати це мало так, ніби полював він на Тарго. Ясна річ, 
Тарго він теж міг порішити, але першою мала загинути дівчина. Бо 
в цьому шантажі, в цій бомбі уповільненої дії динамітом була вона. 
Без неї шантаж перетворився б на мильну бульбашку, а жива міс Ед
ріен являла б для вас вічну загрозу якщо не здирства, то скандального 
судового процесу. Ви знали про неї і про Тарго, бо Шенвер злякався і 
продав їх. А Шенвер знав про найманого вбивцю і про те, що мені відо
ме його обличчя, бо чув, як я розповідав про нього Тарго. Тож коли 
вбивця з’явився, і я побачив його, Шенвер навмисне затіяв зі мною 
п’яну бійку, щоб не дати мені зупинити його.

Молверн замовк і знов обережно торкнувся пальцями щелепи. Він 
пильно дивився на Конента з-під насуплених брів.

Конент озвався знехотя, зовсім захриплим голосом:
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В- То не моїх рук діло, друже. Хоч вір, хоч ні — не моїх.
— Слухайте далі,— відказав Молверн.— Той бандюга міг убити 

дівчину ще в готелі. Але він не вбив її, бо Тарго там не було, і бою 
Тарго ще не провів, а тому всі попередні спроби збити поліцію зі сліду 
пішли б собаці під хвіст. Бандюга прийшов до готелю тільки для того, 
щоб подивитись, як міс Едріен виглядає без гриму. Але вона, чимось 
налякана, зустріла його з пістолетом у руці. Тож він оглушив її і втік. 
А приходив він тільки для того, щоб подивитись.

Конент повторив:
— То не моїх рук діло, друже.
Вийнявши з кишені парабелум, він тримав його тепер в опущеній 

руці, дулом униз.
Молверн знизав плечима.
— Так, не ваших.— Він обернувся і вп’явся поглядом у сенатора 

Кортуея.— Це діло й о г о  рук. Тільки він був зацікавлений у вбивстві 
дівчини. І він же подбав про те, щоб відвести підозру від себе. Він 
змовився з Шенвером: у разі, якби щось пішло не за планом, Шенвер 
мав утекти, а відповідати перед законом довелося б тому, проти кого 
свідчили б усі докази — могутньому босові Доллу Конентові.

Кортуей кволо посміхнувся і мовив зовсім безживним голосом:
— У цього хлопця багата фантазія, але ж він...
Тарго підвівся. Обличчя в нього перекривилося, і, насилу воруша

чи губами, він просичав:
— А по-моєму, це правда, містере Кортуей, і за ваші діла я скручу 

вам зараз в’язи.
— Ану сядь, піжоне! — наказав альбінос і наставив на Тарго пісто

лет.
Тарго напівобернувся і врізав кулаком альбіносові в щелепу. Той 

відлетів назад, ударився головою об стіну. Пістолет випав з його руки, 
ковзнув по підлозі.

Тарго рушив через кімнату.
Конент скоса стежив за ним, але з місця не зрушав. Тарго пройшов 

повз нього, мало не зачепивши його. На Конентовім обличчі не ворух
нувся жоден м’яз. Воно ніби закам’яніло — тільки звужені в щілинки 
очі блищали з-під насуплених брів.

Коли Тарго був уже за крок від столу, Кортуей підняв свій пісто
лет, побілілим пальцем натис на гачок і вистрелив.

Молверн кинувся через кімнату й затулив собою Джін Едріен — 
затулив від усіх, хто був у кабінеті.

Тарго подивився на свої долоні. Рот його скривила безглузда по
смішка. Він сів на підлогу й притис обидві руки до грудей.

Кортуей знову підняв пістолет, але тут заговорив Конеитів пара
белум. Прогриміли два постріли, і руку сенатора залила кров. Його 
пістолет упав під стіл, і він нахилився, щоб підняти зброю,— його довіє 
тіло зігнулося в дугу, так що над краєм столу видно було тільки хребет.

— Устань і отримай своє, продажна твоя душа! — вигукнув Конент.
Під столом прогримів постріл. Спина Кортуея зникла з очей.
За мить Конент обійшов стіл, нахилився, випростався.
—- Ковтнув свинцю,— сказав він дуже спокійно.— Вистрелив собі 

в рот... От і нема в мене більше чистої і чесної руки в сенаті.
Тарго звалився на бік і закляк на підлозі.
Двері кабінету розчахнулись. Скуйовджений дворецький зазирнув
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з порога, розтулив рота, але побачив пістолет у Конентовій руці, тіло 
Тарго на підлозі — і так і не здобувся rfa слово.

Альбінос зіп’явся на ноги, помацав щелепу, зуби, похитав головою. 
Потім, тримаючись за стіну, підійшов до свого пістолета й підняв його.

— Гарний же ти в мене охоронець,— визвірився на нього Конент.— 
Ану, сідай за телефон. Виклич з управління поліції старшого нічного 
чергового капітана Меллоя — хай негайно виїздить сюди.

Молверн обернувся, простяг руку, підвів холодне підборіддя Джін 
Едріен.

— Уже розвиднюється, золотко. І дощ, здається, вщух,— сказав він 
спроквола. Потім витяг свою нерозлучну фляжку.— Випий. Випий за 
упокій душі містера Тарго.

Дівчина похитала головою і затулила обличчя руками.
Минуло ще багато часу, перше ніж здалеку почулося виття сирен.

10
Худенький, стомлений з вигляду хлопець у блакитній уніформі із 

срібними галунами та срібними гудзиками притримав дверцята ліфта 
рукою в білій рукавичці й сказав:

— Вертун уже одужує, але на роботу ще не вийшов, містере Мол
верн. Старший посильний Тоні теж не з’явився. Одні гарують, інші ви
лежуються.

Молверн відповів з кутка кабіни, де він стояв разом з Джін:
— Це ти так гадаєш.
Хлопець почервонів. Молверн ступив ближче до нього і поплескав 

його по плечу:
— Не зважай на мене, синку. Я цілу ніч не спав — доглядав хворо

го приятеля. Ось тримай, купиш собі другий сніданок.
— Та що ви, містере Молверн. Я ж не хотів...
Двері відчинилися на дев’ятому поверсі. Молверн з дівчиною про

йшли коридором до номера 914-го. Молверн узяв з її руки ключ, відімк
нув двері, прочинив. їх, устромив ключ ізсередини і сказав:

— Лягай спати й не прокидайся до вечора. Ось, візьми мою фляж« 
ку, ковтнеш трохи на сон грядущий. Краще слатиметься.

Дівчина пройшла до кімнати й мовила через плече:
— Я не хочу віскі. Зайди на хвилинку. Я тобі розповім дещо.
Він увійшов, зачинив за собою двері. Яскравий прямокутник соняч

ного світла лежав на килимі, торкаючись канапи. Молверн запалив 
сигарету, задивився на візерунки килима. і

Джін Едріен сіла, скинула капелюх, скуйовдила своє волосся. З хви
лину помовчавши, вона сказала, немовби зважуючи кожне слово:

— Я дуже вдячна тобі за все, що ти для мене зробив. Але я не 
розумію, навіщо воно все тобі.

Молверн відповів:
— Я міг би назвати кілька причин, але так чи так Тарго загинув, 

і якоюсь мірою винен у його смерті і я. Хоч, якщо подумати, я не 
просив його скрутити в’язй сенаторові Кортуею.

— Ти, звісно, вважаєш себе героєм,— відповіла дівчина,— але на
справді ти просто йолоп, ладний перти на рожен заради першої-ліпшої 
босячки, що вскочила в халепу. Забудь про все це. Забудь Тарго й за- 
будь мене. Ні він, ні я не варті були й хвилини твого, часу. Я хотіла
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сказати це тобі, бо я поїду звідси, як тільки мені дозволять. Власне, 
я прощаюся з тобою, більше ми не побачимося.

Молверн кивнув, дивлячись на сонячний прямокутник на килимі. 
Дівчина провадила далі:

— Такі речі казати нелегко. Я зовсім не шукаю співчуття, назива
ючи себе босячкою. Я задихалася в стількох нічліжках, роздягалася 
в стількох дешевих шинках, так часто ходила голодна, так часто бреха
ла людям, шо інакше мене й не назвеш. Через те я й не хочу, щоб ти 
водився зі мною.

— А знаєш, тебе приємно слухати,— всміхнувся Молверн.— Говори 
далі.

Вона метнула на нього погляд, тоді знов опустила очі.
— Як ти вже й сам здогадався, ніяка я не Джанні. Але ми з Джан- 

ні приятелювали, виступали в одному номері — «сестрй-близнята»,— 
коли ще модно було зображати сестер-близнят. Ми переінакшили її ім’я, 
поділили його на двох: Ада і Джін Едріен. Ясна річ, скінчилося тим, 
що наш номер освистали; тоді ми прибилися до мандрівної трупи. Але 
в Новому Орлеані трупа розпалася. Для Ади це була остання соломин
ка. Вона отруїлася снотворним. Я за лишила собі її фотографії, бо вона 
розповіла мені все своє життя. І дивлячись на портрет того кошавого 
піжона з холодними очима, думаючи, як він кинув її напризволяше, я 
дедалі більше ненавиділа його. Ада була його дочка — це точно, можеш 
не сумніватися. Я навіть писала йому, просила допомогти їй, хоч трішеч
ки допомогти,— й підписувала листи її ім'ям. Але він жодного pa.sv не 
відповів. Тож коли вона отруїлась, я присяглася помститися за неї...

Дівчина замовкла, туго сплела пальці, а тоді рвучко розняла їх — 
немов хотіла зробити собі боляче.

— Сірано познайомив мене з Тарго,— помовчавши, сказала вона.— 
А Тарго — з Шенвером. Шенвер упізнав фотографії. У Сан-Франціско 
він був колись агентом розшукного бюро, що за контрактом із Кортуеєм 
стежило за Адою. Ну, а що було далі — ти знаєш.

— Чудово! — відказав Молверн.— Заслухатися можна! Мене тільки 
дивує, чому ти згадала про благородні мотиви тепер, а не раніше. Не
вже ти хочеш переконати мене, що робила все це не заради грошей?

— Ні, гроші я взяла б. Але справа була не тільки в грошах. Кажу 
ж тобі: я — босячка.

Ледь усміхнувшись, Молверн відповів:
— Що ти знаєш про справжню босоту, шо тобі відомо про справж

ніх злодіїв, золотко? Ти тільки спробувала обминути закон — і зразу ж 
упіймалась. А коли б і не впіймалась, ті гроші однаково не принесли б 
тобі щастя. То були б брудні гроші, а вони щастя не приносять. Повір 
мені — я знаю.

Вона здивовано, недовірливо поглянула на нього. Він торкнувся 
своєї щелепи, болісно скривився й повів далі:

— Я знаю, бо сам живу на брудні гроші. Мій батько розбагатів на 
будівельних махінаціях, а крім того, він брав хабарі й не гребував при-

■ бутками навіть від гральних закладів та борделів. Уся його політична 
діяльність була тільки засобом до самозбагачення. Заради грошей він 
не зупинявся ні перед чим. А коли багатство те розрослося настільки, 
шо йому лишилося вже тільки сидіти й дивитись на нього, старий узяв 
та й помер. Але й мені його гроші щастя не принесли. І, мабуть, ніколи 
не принесуть. Бо ріс я в одному з ним лісі й успадкував усі його вовчі 
повадки. Я гірший за босяка, золотко. Я той паразит, що розкошує, на
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віть не крадучи, бо за нього вже накрав хтось інший.— Він струсив 
попіл на килим, насунув капелюха на очі й, додав:— Поміркуй над цим 
і не втікай надто далеко, бо вільного часу в мене скільки хочеш і я тебе 
однаково наздожену. Поміркуй: чи не краще нам буде втекти разом?

Він рушив до дверей, спинився, ще раз глянув на сонячний прямо* 
кутник на килимі, потім на дівчину — і вийшов.

Коли двері за ним зачинилися, дівчина підвелась, перейшла до 
спальні і, як була, в шубці, упала на ліжко. Вона довго лежала, вту
пивши очі в стелю. Потім усміхнулась. І, всміхаючись, заснула.

З  англійської переклав 
М ар ПІНЧЕВСЬКИИ

ХТО ВИ, КОНГРЕСМЕНЕ МАЄРС?
(Замість післямови)

Щ ойно ви закінчили читати повість 
одного з класиків детективного жанру  
Реймонда Чендлера. Твір вміщено в но
мері, присвяченому спорту, і серед геро
їв повісті є професійний боксер. Є в тво
рі красуня, є хоробрий детектив і є висо
кий урядовець, але немає того, чим ви
різнялися традиційні повісті цього жан
ру — торжества справедливості й добра. 
Немає і не могло бути, тому що надто 
нелюдським є соціальне тло, на якому 
розгортаються події. Тому — поверні
мось іщ е раз до обставин і героїв прочи
таної вами повісті.

Отже, красуня Джін Едріен заснула із  
щасливою усмішкою на устах.

Чи символізує ця усмішка традицій
ний американський «хеппі енд» — ща
сливий кінець у  якому зло покарано, а 
добро й кохання торжествують?

Щ одо кохання, то тут усе ясно: Д ж ін  
візьме таки Теда Молверна собі в супут
ники, на весіллі джаз-банд гратиме шля^ 
гер «Покохав детектив шантажистку», і 
надалі вони «босякуватимуть» разом. Ко
хання перемогло.

Інше питання — чи запанувало добро 
над злом.

Добро в цій повісті уособлю є Тед Мол- 
верн — син шахрая, «паразит», який 
засвоїв «усі вовчі повадки» свого бать
ка і який дуж е вправно користується 
ними в своїй ролі приватного детектива.

Але Тед Молверн усе ж  таки носій до
бра, позитивний герой, і не тільки тому, 
що на його боці явні й беззастереж ні сим
патії автора. Судіть самі: Тед ризикує 
своїм життям в ім ’я справедливості (дар
ма що акт справедливості зводиться, 
зрештою, до захисту дрібніш их злодіїв  
від злодіїв великомасштабних); він по-ри
царському благородний у  стосунках із  
дамою серця; він по-людському ставить
ся до слабких світу цього, зокрема до 
ліфтера Еяберта, до Тоні Акости, до не

гра, що працює в гаражі (хоч батькові 
гени в ньому протестують, і в пориві са
мокритики він називає себе тюхтієм).

Тед Молверн має особливу притягаль
ну силу для американського читача, бо  
свій родовід персонаж цей веде від геро
їв, створених американським фольклором  
і популярною літературною традицією —  
мужніх піонерів Дикого Заходу, благо
родних ковбоїв, невтомних шукачів зо
лотого Ельдорадо.

А ле на початку 30-х років, коли Р ей
монд Чендлер дебютував у детективному 
жанрі, американська міфологія усїііху  
зазнала непоправного удару: Велика кри
за 1 9 2 9 — 3 3  років поклала край мріям  
горезвісного чистильника взуття вибити
ся в мільйонери, а героями дня після неї 
стали бездуш ний бізнесмен, продажний  
політикан і горлоріз-гангстер. Оголилася 
наскрізна продажність американського 
суспільства. Соціальні зміни, різкі змі
щення в шкалі духовних та моральних 
цінностей привели й до девальвації ко
лишніх кумирів, до появи нових літера
турних героїв.

У детективному жанрі ці зміни в аме
риканському суспільному житті й сус
пільній свідомості першими відобразили  
Реймонд Чендлер (1 8 8 8 — 1959) і  його 
колега по перу Деш іел Хеммет (1 8 9 4 —  
1961).

Справедливо зазначає С. Белов у стат
ті «Повернення Реймонда Ч ендлера», 
вміщеній у  збірнику «Современная худо
жественная литература за рубеж ом»  
(М., «П рогресе», 1979 , №  5): «Симптома
тично, що новий канон роману про зло
чин склався саме в Америці. Насильство 
ввійшло в плоть і кров американської 
міф ології ще з часів піонерів. У  20-і й 
3 0 4  роки нашого століття криваві розді- 

’ ли в новітню історію країни вписали не
щадні придушення робітничих страйків
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та демонстрацій поліцією, гангстерські 
перестрілки на вулицях Чікаго й Лос- 
А ндж елеса, «подвиги» Аль Капоне й 
Д ілліндж ера. За таких обставин «дедук
тивний метод» Ш ерлока Холмса утрачав 
переконливість. Не так умінням думати 
швидше за злочинця, як здатністю швид
ше бігати, швидше стріляти визначався 
тепер набір професійних навичок детек
тива. І класичне питання «хто вбив?» у  
Хеммета й Чендлера відійшло на другий 
план, поступившись місцем питанню «чо
му вбили?» (...)

Вручаючи своєму героєві ліцензію  
«приватного детектива», Чендлер від
правляє його воювати із  злом у ситуаці
ях, в яких сподіватися на перемогу май
ж е неможливо, але й сидіти згорнувши 
руки не дозволяє совість».

У детективному ж анрі Реймонд Ченд
лер починав з  оповідань та повістей; 
1 939  року вийшов його роман «Глибокий 
сон», і відтоді він віддавав перевагу 
формі детективного роману. Його перу 
належать також романи «Прощавай, ко
хана» (1 9 4 0 ), «Високе вікно» (1 9 4 2 ), 
«Дама в озер і»  (1 9 4 3 ) , «Задовге про
щання» (1 9 5 3 ) та «Щ е раз» (1 9 5 9 ).

Твори Чендлера не раз екранізували
ся. Цікаво, що автором сценарію перш ої 
екранізації «Глибокого сну» (1946) був 
Вільям Фолкнер.

Читач помітив, очевидно, дивовижну 
кінематографічність Чендлерового пись
ма. «Постріли в ресторані Сірано» 
це, ‘власне, готовий кіносценарій. Автор 
майстерно «монтує» сюжет, часта збіль
шує план, звертаючи увагу на вираз 
очей, поворот голови, ж ест руки чи по
рух пальця, і цим домагається й того, що 
читач стає водночас «глядачем».

А ле повернімося до питання, з  якого 
ми почали: чи торжествує все-таки доб
ро над злом у  повісті «Постріли в ресто
рані Сірано?» А бо, ін ак и е кажучи: чи 
подвиги Теда Молверна поліпшили хоч 
трошки американську дійсність?

Ні, добро не перемогло, і п ’ять смер
тей, описаних у  повісті, в жоден спосіб 
не посприяли поступові американського 
суспільства.

Не важко здогадатися, що Долл Ко- 
нент змовиться з  друзями Паоло Перруд- 
ж іні й разом вони куплять собі нового 
сенатора штату, а згодом проштовхнуть 
його й на Капітолійський пагорб; стар
ший нічний черговий міського управлін
ня поліц ії капітан Меллой (той самий, 
що без зайвих розмов видав гангстерам  
заарештованого Тарго, а потім мав засвід
чити непричетність Конента до смерті 
Тарго й Кортуея) зробить блискучу ка
р ’єру й уславиться як один із  непідкуп
них керівників Ф БР; окружний прокурор  
і далі за відповідний хабар санкціонува
тиме будь-яке вигідне гангстерам безза 

коння; Сірано знайде собі нового боксе
ра, згідливішого за Тарго, і разом вони 
очолять спортивний рекет, який зробить 
їх  мільйонерами за рахунок шанувальни
ків професійного боксу.

З в ’язки професійного спорту з гангсте
рами нікого вже не дивують (так само, 
як зв'язки професійних політиків з мафі
єю — про це також писалось не раз, в 
тому числі у  «В сесвіті»). Відомо, що чи
мало чемпіонів професійного боксу (хо
ча б такий відносно недавній, як важко
ваговик Сонні Лістон) були зареєстрова
ні, як злочинці-рецидивісти. Йдеться  
радше про атмосферу суспільства, на
стільки пройнятого антизаконністю на 
всіх рівнях, що до цього звикли, і тільки 
зрідка прориваючись (в політиці) уотер
г ей тск о ю  аферою або (в спорті) спра
вами про підкуп цілих команд, подібні 
явища опиняються на якийсь час в цент
рі уваги бурж уазної преси...

Повість Чендлера стала класичною в 
своєму жанрі. І, якщо не зважати на те, 
що автор, на відміну від своїх наступни
ків у  детективному жанрі, не захоплюєть
ся описами патологічної жорстокості, твір 
цей не застарів. Він і нині в сконденсо
ваному вигляді показує деякі характерні 
сторони американського способу життя. 
Чи треба підтверджувати це конкретними 
прикладами? їх  безліч, але обмежимося 
одним.

Коли готувався цей номер «В сесвіту», 
газети рясніли повідомленнями про «но
вий Уотергейт» — про викриття масової 
корупції в конгресі СШ А.

В зв'язку з цим скандалом газети по
відомляли, що в 1 9 7 0 — 79  роках трид
цять шість сенаторів і членів палати 
представників було спіймано на проти
законній діяльності.

Щ о ж  до скандалу на початку 1980  
року, то він відрізнявся від попередніх 
своїми масштабами. Вперше звинувачу
валися в карних злочинах одразу вісім  
членів конгресу: один сенатор і сім чле
нів палати представників. Так, 50  тисяч 
доларів за обіцянку влаштувати амери
канське громадянство якомусь арабсь
кому ш ейхові одержав конгресмен М. 
М аєрс...

А  тепер згадайте, читачу: в повісті 
ставленик гангстерів — продажний се
натор Кортуей — переховувався від 
аліментів під іменем Джон Маєрсон. 
Тож чи не дозволяють нам закони детек
тивного ж анру, а також закони, за яки
ми розвивається американське суспіль
ство, припустити, що цілком реальна 
персона — конгресмен М. М аєрс — є 
прямим нащадком цілком реалістичного 
персонажа — сенатора Дж . Маєрсона?

Володимир ГАЛЧИН



Клайд обернувся. Марта з дивовижною для жінки в її становищі 
спритністю підхопилася з крісла й обняла його обома руками.

— Він прийшов по мене,— з округленими від жаху очима сказа* 
ла вона.— Не давайте йому, щоб він забрав мене. Благаю вас, не да
вайте.

На якусь мить Клайд відчув, як по його тілу пробіг дрож від ней
мовірної насолоди, яку він спізнав, коли до нього притиснулося жіно
че тіло — зовсім інші форми, інакше пахне волосся й віддих з рота, а 
в руках і пальцях, які вчепилися в нього, відчувалася міць і життєва 
снага.

— Чого вам, у біса, треба? — різко спитав він, звертаючись до не
проханого гостя.

Ту зайшов до кімнати.
— Мені треба мою жінку.
Він усе ще тримав рушницю перед грудьми. «Якщо він не лівша, 

то йому знадобиться секунда-дві для того, щоб повернути її й приці
литися,— міркував Клайд.— Цього досить, щоб я встиг відскочити вбік 
і схопити дуло рушниці, але ж тоді він може влучити в жінку, якщо, 
звичайно, рушниця заряджена. А може, він лише хизується?»

— По-чудному ж ви хочете забрати її.

Закінчення. Початок див. <Всесвіт» М  5.
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Оцупкуватий вказівний палець був зігнутий, але не на гачку. Це 
добре. Та й випив він добряче. Йому ще знадобиться більше секунди, 
щоб завести палець на спусковий гачок. Клайд був упевнений, що 
йому вдасться спинити його, перш ніж він випустить кулю, якщо вона, 
звичайно, там е.

— Це моя справа. Вона зовсім вас не стосується.
— А навіщо ж артилерія? Чи, може, ви керуєте родиною за допомо* 

гою рушниці?
* — Моя жінка втекла від мене. Ви зманили її!

— Що це ви таке говорите? У мене є своя жінка...— І Клайд пока
зав на Едіт, що, бліда, сиділа на канапі.

— Не рухатись!
— Оце чудово! А чого ж не кажете: «Ви під прицілом!» Без цього 

ніяк не можна. Не треба так перекручувати Самотнього Рейнджера 1.
— А ви не дуже задирайте носа.
— Послухайте, ви не злякаєте мене своєю гарматою.
Клайд з подивом усвідомив, що каже правду: він був роздрато

ваний, але не боявся. Жінка його таки справді налякала, але цей модо* 
дик — ні...

— Це ви привезли її сюди, я так думаю.
— А я так не думаю. Я думаю, вона щойно сюди увійшла. А може, 

навіть з вами приїхала...
— Тільки не зі мною.
— Якби у вашому домі було приємно жити, вона б сюди не з’яви

лася. Ми не тягли її.
— А чим поганий мій дім?
— А чим він гарний, якщо вам знадобилася гармата, щоб управ

ляти ним?
— Вона моя жінка, і, клянуся богом, я її заберу, та й вас при

хоплю, якщо ви перешкоджатимете мені.
Клайд силувано засміявся, сухо й невесело.
— Знаєте, в чім ваше лихо? Ви читаєте забагато коміксів.
— Краще не пробуйте зупинити мене.
— А хто вас зупиняє? Стріляйте. Може, ви наводили рушницю на 

цю жінку і тоді, коли просили її вийти за вас заміж? Може, з допо
могою рушниці ви й матір’ю її зробили? Оце справді веселе подружнє 
життя! Погляньте на неї! Вона ледь жива від жаху...

— Бо їй є чого боятися, присягаюся богом!
— Погляньте на себе. Невже вам не соромно? Бігати опівночі по 

околиці п’яним як чіп і з рушницею в руках розшукувати свою дру
жину! Добрий же ви, напевно, фрукт. Чи є у вас хоч якісь друзі? Бо 
дружити з вами, мабуть, нелегко.

— Заради неї я багато від чого відмовився. Вона мене примусила.
— Ха! — пронизливо скрикнула Марта, аж Клайд від несподіван

ки озирнувся. Вона пустила руки, якими судорожно тримала його за 
плечі, й подивилася в обличчя Ту.

— Так, звичайно, я -примусила тебе багато від чого відмовитиоь. 
Ти тепер не можеш щовечора ходити пиячити — яка це велика жерт
ва! Через мене ти перестав щодня заливати очі — який це жах! А як 
страждаєш ти, що я -віднадила від тебе приятелів, які звикли напи-

1 Герой голлівудських фільмів, улюблена фраза якого: «Не рухатись! Ви під при
цілом!»
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ватиея твоїм коштом, користуватись твоєю машиною, наче таксі, по
зичати всю твою платню й ніколи не віддавати! Я тебе розумію: як це, 
мабуть, тяжко — приносити щотижня, додому всі зароблені гроші!

Клайд відчував, як у ньому наростає хвилювання: в цих напруже
них до краю взаєминах таїлися елементи життя, яких бракувало в 
раз і назавжди заведеному порядку їхніх безвиразних подружніх сто
сунків з Едіт. Марта відступила від Клайда і з високо піднесеною го
ловою та широко розкритими очима рушила до Ту.

— Треба ще з десяток пляшок — Ту купить! Треба десять шилін
гів, щоб купити додому закуски — Ту заплатить! Треба поїхати миль за 
двадцять, щоб когось там побачити,— Ту нас підкине! Ту доводиться 
із шкури пнутися, аби здобути популярність, бо всі ненавидять його!

— Я маю добрих друзів...
— Маєш — але тільки одного! Я покинула добру роботу, я проси

діла не одну ніч, чекаючи, поки ти повернешся додому, я готувала тобі 
їсти, доглядала тебе, коли тобі зробили операцію, я задовольняла всі 
твої забаганки! А тепер я збираюсь народити тобі дитину. Чи багато з 
твоїх добрих друзів зроблять для тебе таке?

Ту замахнувся і вдарив її ребром долоні нижче носа. Марта по
точилася, з розбитої губи потекла кров. Побачивши ту кров, Клайд від
чув, як в грудях у нього щось обірвалося, і йому аж млосно стало від 
огиди. Але потім його опанувало якесь дивне почуття втіхи; йому було 
приємно, що в неї вистачило мужності свідомо наразитися на такий 
удар і що знайшовся чоловік, який не зміг вислухати її байдуже. Дав
но виключивши із свого життя всі почуття, що вимагають затрати сили 
й енергії,— любов, ненависть, ревнощі, страх,— Клайд тепер вражено 
усвідомив, що досі є люди, які спізнають такі почуття — та ще й як!

— Ах ти ж свигія! Хіба не бачиш, що вона...
— Я люблю її, п а к е х а .
— Люблю! — Сказане за таких обставин, це слово здалося Клай- 

дові недоречним, наче поганий запах у домі.— Це ти запозичив з яко
гось поганенького кінофільму? Гадаєш, як ти сказав «люблю», то все, 
що ти робиш,— гарне? Якби ти її справді любив, то поводився б зовсім 
інакше. Поглянь на неї! Чи є в тебе голова на в’язах? Невже ти ду
маєш, що ота штука у тебе в руках — це букет квітів?

— Замовкни, п а к е х а ,  а то я продірявлю тебе.
— Я колись був солдатом, але як повернувся з армії, то облишив 

гратися такими цяцьками.
— Я теж солдат і воюю солдатською зброєю. А як ти гадаєш, що 

ти такий зух, п а к е х а ,  то я тебе провчу!.. Я т о а 1 — не забувай цього, 
п а к е х а !

Ту відкинув рушницю вбік і зробив випад лівою рукою. Клайд 
ухилився від удару і з усієї сили зацідив йому у вухо. Ту обернувся й 
присів, очі його палали люттю. Клайд опустив руки, та коли Ту кинув
ся до нього, він обома кулаками вдарив його в живіт. Той гикнув від 
болю й ударив головою в нижню щелепу Клайда, аж зуби клацнули 
а голова пішла обертом. Ту обхопив Клайда обома руками і хотів зва
лити його з ніг, але килим ковзнувся на відполірованому лінолеумі, 
і вони обидва, зчепившись докупи, повалилися на підлогу.

Якусь мить вони лежали, немов угрузнувши в дошки, а тоді Клайд 
зумів видертися наверх і, зводячись на ноги, сперся коліньми об низ жи-

1 Бувалий солдат (маорі).
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вота Ту. Обличчя в того скривилося від болю, він застогнав, а на чолі 
заблищали росинки поту. Клайд відступив убік. Його капці на шкіря
ній підошві зісковзнули з ніг, і він відкинув їх ногою геть. Ту вже 
зіп’явся на ноги.

«Він просто кам’яний,— подумав Клайд.— Усе його тіло— це су
цільні м’язи, а проте, він вицмулив барило пива і довго не протри
мається, якщо я зможу втримати його деякий час на відстані і трохи 
висаджу його. Одначе треба пильнувати, бо якщо він знову схопить 
мене й повалить, то тут мені й смерть».

У щелепі боляче пульсувала кров. «Доведеться поки що прити
скувати підборіддя до грудей»,— подумав Клайд.

Ту рушив на нього зі зціпленими кулаками, і обидва вони стали 
кружляти один навколо одного, вибираючи слушну мить для удару. 
Двічі Клайд поцілив Ту в обличчя, однак ті удари не залишили поміт
ного сліду на ніби виточеному з каменю обличчі — так наче він бив 
по стіні. Ту врізав йому лівою під вухо, і він захитався. Нахиливши 
голову, твердий, як цеглина, Ту кинувся на Клайда, і обидва вони вда
рились об сервант. Від ваги їхніх тіл він захитався на коліщатних ніж
ках, скло та черепки порцеляни посипались на підлогу. Клайд рвучко 
випростався і обома кулаками вдарив по товстому карку, що був біля 
його пахви. Кліпаючи очима, Ту поточився, і скло у нього під ногами 
зарипіло.

Тильним боком долоні Клайд утер зрошене потом чоло. Чи не до
ведеться йому скористатися якимось уламком скла, що лежать під но
гами? Треба пильно стежити за цією круглою головою, а то один її 
удар може розтрощити йому щелепу.

«Я повинен вистояти,— подумав Клайд.— А то при першій же 
нагоді він схопить свою рушницю. І чому це жінки не приберуть ту 
прокляту штуку кудись з очей?» Обидві забилися за канапу і, обняв
шись, спостерігали за бійкою. Жодна з них навіть не писнула, стояли, 
мов паралізовані, а може, зачаровані? Невже, вони — о господи! — вті
шаються цим видовищем?

Ту зацідив Клайдові в щелепу, аж голова у того відкинулась на
зад. Другий удар влучив у ніс. На очах у Клайда виступили сльози, 
він затулив обличчя долонями і поточився в куток. Опинившись на ки
лимі, він струсив з ніг уламки скла. Ту посунув на Клайда, кремезний, 
дужий, і той знову відчув, як на нього посипались удари — бездушні, 
болючі, але погано розраховані удари. Вони влучали здебільшого в 
плечі та руки. Скоріше удари п’яного забіяки, ніж натренованого бок
сера. Клайд уперся однією ногою в стіну і, зненацька кинувшись упе
ред, ударив Ту в зуби. Той з якимось здивованим виразом позадкував, 
але потім знов посунув уперед, вимахуючи кулаками.

Клайд обхопив його руками і притиснув до стіни. Картина, що ви
сіла на ній, зірвалася з цвяха, і рама розбилася в друзки. Клайд важ
ко дихав — давно вже йому не доводилося потрапляти в таку халепу. 
Суглоби на його пальцях були позбивані, а щелепа нила від болю. 
Губи були розбиті, і, ковтаючи слину, він відчував присмак крові.

Він спробував перечепити Ту, однак це йому не вдалося. Той сунув 
на нього й сунув, вимахуючи кулаками, і Клайд виставив уперед ногу. 
Проте Ту 'з дивовижною спритністю перестрибнув через неї і стусонув 
Клайда ліктем. Той захитався і підняв руку, щоб затулитися, і тут- 
таки дістав удар просто в нирку і аж скрутився від лютого болю. Йому 
нестерпно хотілося лягти й полежати хоч хвилину. В грудях пекло,
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горло злипалося від загуслої крові. Нога закривавилась там, де Ту на
ступив на неї.

А Ту став діяти тепер хитріше: він і далі вимахував кулаками, 
але очікував нагоди кинутись уперед і буцнути головою. Клайд знав, 
що тільки-но він упаде — йому кінець. Ту придушить його своєю ва
гою, а тоді довершить справу черевиками. А він хоче цього, та ще й як 
хоче: його налиті кров’ю очі палають ненавистю і бажанням не просто 
перемогти, а й жорстоко помститися. Падати ніяк не можна. І чому ці 
дурепи не схоплять рушницю і не заженуть його у куток, не пообіцяють 
випустити в нього кулю, якщо він не вгамується? Та тепер, мабуть, і 
куля його не спинить.

Вони стояли майже впритул, гамселячи один одного, і Клайд знову 
засумнівався, чи вдасться йому вистояти. Хоч він уже завдав своєму 
супротивникові безліч ударів, той ніби й не помічав їх. Ні Клайд, ні 
Ту поки що не здобули переваги. Мозок Клайда працював чітко, але 
ноги вже почали підгинатись і якщо вони не витримають, то ніякий 
мозок у світі не допоможе йому.

Зненацька Клайд відступив до найближчої стіни, щоб Ту вийшов 
на світло.

Що то сталося тоді на підлозі? Він це конче повинен згадати! 
Коли він підводився на ноги... Ту скривився тоді, застогнав і вкрився 
потом... Напевне, він колись надсадився. Та й Марта казала... Наче 
вона доглядала його... після операції... мабуть, грижі або апендициту... 
Бо не схоже, щоб Ту міг захворіти...

Доведеться таки піти на підступ і покінчити з цим. Так нечесно, 
звичайно, але, коли зовсім поруч лежить рушниця, вагатись не випа
дає— це вже не хлоп’яча гра. Ту знову дістав його кулаком в облич
чя і по печінці, коли він відступав. Знову гострий біль у грудях, і ле
гені мало не розриває. Скільки він ще вистоїть на ногах? Ту рухався 
вже не так стрімко — напевне, і йому забивало дух.

Клайд нахилив голову і кинувся вперед. Ту зустрів його аперко
том, але Клайд уже встиг проскочити між його руками і/стусонути обо
ма кулаками у живіт нижче пупа — у цей удар він вклав усю св о ю  не
нависть за змарноване сіно. Ту застогнав від болю, поточився до ка
напи і, вирячивши очі, скорчився вдвоє. Едіт торохнула його по голові 
тазом, і Ту важко гепнувся на підлогу. Перевернувшись, він затих.

Марта голосно зойкнула. Тримаючись руками за живіт, вона опу
стилася на канапу і все кричала й кричала.

— Уже почалося! — заголосила вона.— Ох, як тяжко давить! Во
но ворушиться!.. Ой, спина, як болить моя спина!..

Вона корчилась на канапі, на губах у неї виступила піна.
Клайд лежав у кріслі, важко дихаючи. Коли він втягував у себе по> 

вітря, очі йому застилала червона імла. Йому хотілося блювати.
— Швидше виводь машину! — торгала його за плече Едіт.
— Почекай хвилинку.
— Виводь негайно, а то сам прийматимеш пологи!
Вона з усієї сили трусонула його, аж голова сіпнулася.
— У неї тепер що дві хвилини починаються перейми, і вона, ма

буть, намагається стримати їх.
— Подзвони лікареві, жінко, чого це ти, в біса, присікалася до 

мене?
— Чи ти гадаєш, що він устигне приїхати сюди за п’ять миль у та

кий дощ? Ану підводься, кажу!
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—: Що ми будемо з нею робити? Ми нізащо не дістанемося до мі
ста, у таку негоду машина повзтиме не швидше за слимака...

— Ми з’їдемо в, долину. Вони знають, що робити.
У долину! До цих нелюдів!
Він глянув на Марту й одразу прийшов до тями. І сіно, й дощ, і 

бійка — ніщо в порівнянні з цією жінкою, яка стогне й корчиться 
від болю. Едіт має рацію, і настроєна вона рішуче. Він уже досить 
обізнаний з інтонаціями її голосу, щоб збагнути, чи може він опира
тися їй,—• а цього разу вона невблаганна.

— Може, все-таки ми вдягнемо хоч що-небудь?
— Нема коли.
— А що робитимемо з ним? — сказав Клайд, кивнувши на Ту, 

що лежав на підлозі з розбитою до крові головою.
— Нічого — відказала Едіт.— Залишмо його там, де він є.— Ти 

добре бився,— мовила вона, потиснувши йому руку.— Я й не споді
валася...

— Не будемо про це...
Едіт пішла взяти ще кілька ковдр, щоб укутати Марту. Клайд 

яідняв з підлоги рушницю: вона була заряджена. Він заглянув у дуло: 
дуже добра мисливська рушниця, чудова робота. І ложе якраз йому 
по руці. Він вийняв патрони.

— Що ти хочеш з нею робити?
— Кину її в машину, як треба буде, то повернемо.
Ту лежав, розпластавшись на підлозі і розкинувши руки обабіч, 

мов покинута дитиною ганчір’яна лялька. Наблизившись до нього, 
Марта ніби завагалася: біль, що мучив її, на мить ущух, І тепер чо
ловік більше не був для неї страшний і безжальний, а став зненацька 
наче жалюгідним і вразливим. У пориві гніву вона ладна була зробити 
щось відчайдушне, аби помститися за приниження, яким він піддав її 
в присутності чужих людей, а надто за те, як він смикав її за коси у 
домі Тіви. Якусь мить вона стояла в нерішучості, спершись на руку 
Едіт: це булс^ б так легко!.. Всього лише копнути його по голові або 
хоча б тільки по руці... Проте вона побоялася це зробити — чи просто 
добре володіла собою навіть у такому стані, як була. Чи, може, то був 
знак, поданий їй з неба?..

Вона відчула, як заворушилось у животі дитя. Й о г о  дитя, хоч який 
він був. Принаймні за це він заслуговує якоїсь шани. Ні, вона не може 
його скривдити.

Марта обминула Ту й рушила до дверей.

Дощ тепер лив ще дужче, і дорога до гаража була геть затопле
на. Біля воріт стояли дві машини — одна Мартина, а друга та, якою 
приїхав Ту.

— Візьмімо краще оцю, що стоїть скраю,— сказав Клайд,— бо не 
так просто вивести нашу повз ці дві машини.

Едіт допомогла Марті вмоститися на заднє сидіння і обгорнула її 
ковдрами. Якусь мить Клайд стояв, утішаючись дощем, який приємно 
охолоджував його побите обличчя. Тоді заліз у мащину.

Він з’їхав з пагорба і звернув до річки. Світло автомобільних фар 
вихоплювало з пітьми косі смуги дощу. Він ще ніколи не їздив цією 
дорогою, однак вона добре вторована і їхати нею легко. Світло від 
фар упало на машини, що стояли під парканом. Щоб не наїхати на ца
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па, який лежав у траві, Клайд різко загальмував. Марта щось пробур
мотіла в напівзабутті.

Вони знайшли хвіртку. Завішені мереживними фіранками вікна 
привітно світилися в густій темряві ночі. Марта сперлась на руку Едіт, 
і вони, спотикаючись, поволі рушили доріжкою до будинку. Клайд ішов 
попереду, прикриваючи очі від сліпучого світла, щоб можна було роз
гледіти дорогу. В пітьмі він наскочив на крісло з коліщатами і збив 
собі коліна. Він вилаявся.

Не стукаючи, Клайд відчинив двері і зайшов до будинку. Різке світ
ло ламп примусило його замружитися. Біля зливальниці стояв Тіва 
Моріс у своєму дощовику. Він ступив до Клайда і схопив його за руку.

— Де в о н а ?
Обличчя людей, що були в кімнаті, витяглися в напрямі до Клай

да: серйозні, з міцно стиснутими губами й ворожим виразам у очах, во
ни ніби задавали одне й те саме запитання. Клайд сперся на одвірок, 
почуваючи себе геть знесиленим.

— її веде моя дружина.
— Уже почалося?
— Почалося, — кивнув він у відповідь.
— А де Ту?
Клайд кліпнув очима й похитав головою, йому здалося, що цей го

лос долинав дуже здалеку.
— Хто, пробачте?
— її чоловік.
— Якщо так його звати, то він у моєму домі. Спить.
Він почував себе страшенно ніяково у піжамі. Побиті коліна не

стерпно пекли, а щелепа й нога, на яку наступив Ту, аж заніміли від 
болю.

Едіт і Марта, спотикаючись, переступили поріг, і жінки кинулися 
допомогти їм.

Назад! Назад! — закричав Тіва. — Дайте їм пройти. Рой, під
тримай її за другу руку!

Вони не так провели, як майже пронесли Марту через кухню до 
спальні і поклали її у ліжко. Тіва, що увійшов слідом за ними, обернув
ся і, розвівши руки, коротко сказав:

— Дякую вам, а тепер усі, крім Рой, вийдіть. Ані, ти внесеш чай
ника, коли ми тебе покличемо, та дивись, щоб вогонь не погас.

— А хіба моя допомога не знадобиться? — спитала Едіт.
Вона почувала себе ображеною — так далеко заїхала, а їй навіть 

не дозволяють зайти до кімнати. Хіба це справедливо? Вона вся аж 
тремтіла від нервового напруження.

— Усі хочуть допомагати! Ви нам допоможете, коли' не будете плу
татись під ногами і втручатися, поки вас не попросять.

І Тіва зачинив двері до спальні.
Едіт стояла зніяковіла, ні в сих, ні в тих, не знаючи, що сказати, 

де сісти і куди подіти руки. Вона вже була обернулася до дверей, але 
Ерена взяла її за руку і, всміхаючись, повела до крісла. Едіт тремтіла: 
вона змокла під дощем, їй було холодно і ніяково в своїй нічній сороч
ці та накинутій поверх неї кофтині серед цих незнайомих людей, що 
пильно роздивлялися на неї.

— Невже я нічим не можу допомогти?
— А ви це робили раніше?



НОЕЛ ХІЛЛІАРД180

Едіт заперечливо похитала головою.
— Тоді краще полишимо все на Тіву та Роймату. Тіва знає, що 

треба робити. Хочете чаю?
— А хіба їм не знадобиться гаряча вода?
— Ми залишимо для них ту, що в чайнику, а для вас я скип’ячу в 

кухлі.
Клайд опустився на стілець. Кімната хиталася в нього перед очи

ма, кров стугоніла у вухах.
— Пива хочете? — почув він голос Гонг-Гонга, який протягував йо

му повну склянку.
Клайд раптом відчув нестерпну спрагу й одним духом вихилив 

склянку. Краплі рідини скотилися з його підборіддя. Почуття нудоти від 
солодкавого присмаку крові зникло, і кімната знову набула свого зви
чайного вигляду.

— Можна ще?
— Звичайно, — відказав Гонг-Гонг, піднімаючи з підлоги нову 

пляшку. — Можете випити її всю, як захочете. Нехай вона стоїть біля 
вашого стільця. У вас такий вигляд, ніби ви щойно брали участь у джіу- 
джитсу.

Клайд зробив ще один ковток і відчув у роті гіркий присмак. Він 
облизав язиком розбиті зсередини губи.

— Хвилину або дві тому мені було непереливки.
Він підсунув свого стільця ближче до теплої печі і підняв з підло

ги пляшку.
— Я вже був подумав, що не вийду зі своєї вітальні живий.

— По-моєму, ти обійшовся надто різко з тією п а к е х а ,  — сказала 
Роймата. — Ти ж знаєш, це вони привезли Марту сюди.

— А кого нам тут треба ще, крім тебе й мене? — блимнув на неї 
Тіва. — Чи ти хочеш, щоб сюди прийшли к а р а н і  Ріпека зі своїми бруд
ними нігтями, Сіппі зі своїми анекдотами, Гонг-Гонг зі своїми піснями 
і Пурей зі своєю гітарою? Щоб Ерена розливала тут чай, Ані — пиво, 
а Рубі роздавала всім цигарки?

— Нічого я такого не казала.
— То дивися за нею.
Роймата згорнула постільну білизну і постелила на простирадло 

кілька чистих ковдр. Тоді роздягла Марту, витерла її всю рушником, 
надягла на неї нічну сорочку і вклала її на ковдрах. Вона підсунула бу
ла під Мартині плечі подушку, але Тіва, побачивши це, суворо глянув 
на дружину, і Роймата прибрала подушку.

Тіва прив’язав до верхнього бильця ліжка рушник і, зробивши вели
кий подвійний вузол, з силою затягнув його. Трохи скрутивши вільний 
кінець, він дав його в руки Марті.

— Коли почнуться нестерпні болі, тягни за оце, — сказав він. — 
Але не роби цього надто рано, бо тільки марно розтратиш силу. Тягни 
тільки тоді, коли біль стане нестерпним. Тягни з усієї сили, кусай його, 
смикай, а головне — не переставай тягти і водночас штовхай унизу. Тяг
ни і штовхай, тягни і штовхай — зрозуміла?

Марта кивнула. З чола її струмками лився піт, очі були приплюще
ні, а обличчя сіпалося від болю. Вона раз у раз якось підіймалася й на
пружувалась. Відкинувши рушника, вона, здавалося, хотіла схопитись
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руками за свій роздутий живіт, але Роймата пригасла її плечі до ліж
ка, а Тіва знов подав їй край рушника.

— Тримай його міцно і не пускай! Штовхай! Тягни і штовхай! У 
цьому весь секрет.

Перейми послабшали, і Марта лежала, важко дихаючи.
— Піди принеси широкий бинт, — повернувшись до Роймати, ска

зав Тіва. — Колиска лежить у сараї, але краще її не чіпай — вона, ма
буть, брудна. Візьми у кімнаті дівчаток лялькову коляску. Витруси й 
переверни матрасик, наклади туди пелюшок. Візьми моток вати та гост
рі ножиці — ті, що ти ними кроїш, а не ті, якими ми обрізаємо нігті. 
Неси якомога більше всякого ганчір’я та пелюшок, якщо знайдуться.

— Навіщо брати лялькову коляску, коли Рубі може позичити нам 
свою?

— Нехай її малюк спить, бо як прокинеться й зарепетує, то нам 
доведеться скрутно. Ну, жвавіше!

Тіва згадав, як народилася його наймолодша сестра Мод — тепер 
вона вже одружена і має трьох власних дітей. Йому було тоді вісім 
років, і батько допомагав матері, коли в неї почалися пологи. Та подія 
надовго закарбувалася в пам’яті Тіви: близько п’ятої години вечора він 
підійшов до будинку — хотів нарвати нишком фруктів, що їх прибері
гали для консервування та джемів, — і до нього долинуло якесь ским- 
ління й стогін. Він перелякано присів під вікном і сидів там, аж доки 
нелюдський зойк прогнав його в саму гущавину папороті. Весь той по
лудень корови були якісь неспокійні, а собаки перестали слухатися лю
дей і ганялися по всьому двору за свинею, кусаючи її за ноги і майже 
до смерті перелякавши. Нікому не хотілося їсти: варена свинина й кар
топля лежали на столі неторкані, а його старші брати й сестри сиділи 
й пили чай — безліч чашок чаю...

Клайд окинув поглядом кімнату і засмутився, побачивши порожні 
пляшки,— у нього було таке відчуття, іцо якби вони були повні, він ви
пив би їх усі. Він придивився, чи немає ще якоїсь невідкоркованої і 
тієї ж миті відчув сором. Чого це йому раптом захотілося їхнього пива? 
«Адже це в о н и ,— подумав він,— і ти зараз сидиш серед них».

Сіппі куняв, сидячи на стільчику. Обличчя його вилискувало від по
ту, а губи смішно відкопилювалися, коли він видихав повітря. Пурей, 
поставивши ногу на стілець, настроював свою гітару. Одягнений він був 
по моді, якої Клайд ще ніколи не бачив у цих місцях, і поруч із крик
ливо і трохи манірно вбраним братом, Рубі здавалася майже неохай
ною, хоча очі її так і сяяли, а губи були зволожені.

До Клайда підійшла Ані з новою склянкою пива. Вона здалася йо
му потворною, але й чимось привабливою для свого вже немолодого ві
ку: вкрите родимками обличчя, довгі чорні коси, що вільно спадали на 
спину, вигоріла на сонці жовта сукня, яка туго облягала широкі стегна, 
порепані нігті на мозолястих босих ногах.

— Містере Нейпір, чи Гісборн, чи як там вас... ці хлопці геть ме
не заморочили... випийте пива!

— Дякую.
— А що ви скажете, як ми вас сьогодні впоїмо, га, містере Нью- 

Плімут?
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— Я, мабуть, не матиму нічого проти. А що ви зробите зі мною, 
коли впоїте мене?

іВона відкопилила губу і вдала, ніби глибоко замислилась. В очах 
замерехтіли лукаві вогники.

— Тоді видно буде.
Вони засміялися.
— До речі, мене звати Клайд.
— А, Клайд! — Вони потисли одне одному руки.
— Бачите он того молодця? — спитала вона, кивнувши головою в 

бік Сіппі. — То мій чоловік — лихо мені з ним! — Вона підійшла до 
нього і поторгала його за плече. — Та прокинься ж, чоловіче, ти про
спиш усе на світі.

Той закліпав і потягся до склянки. Рука його якось нерішуче зави
сла у повітрі, він ніби завагався і, запитально розглянувшись довкола, 
забрав руку назад.

— Спершу ти принеси пива містеру Гестіпгсу, — наказав він.
— А це не містер Гестінгс, це Клайд, — засміялася Ані. — Ми по

дружилися, поки ти прикидався сплячим.
— Це моя жінка зараз розмовляє з вашою дружиною, — нахилив

шись до Клайда, сказав Гонг-Гонг. — Чудова вона дівчина, моя дружи
на. Ви знаєте, в її жилах тече ірландська кров — від далеких предків. 
Але ви б ніколи цього не сказали, подивившись на неї, правда ж? У 
нас семеро дітей. В її жилах тече ірландська кров, і вона красуня. Мені 
сказали про це, і невдовзі по тому я її заарканив. Народила мені аж 
сімох. А яка красуня!

Він простяг Клайдові руку.
— Моє ім’я Нгаірака, але вони прозвали мене Гонг-Гонг. На вій

ні я одержав на кілька медалей більше, і мої друзі не дають мені забу
ти про це. 4

Вони потисли один одному руки.
— Ви воювали в двадцять восьмому батальйоні?
— Майже п’ять років, — кивнув у відповідь Гонг-Гонг.
— Я воював у складі двадцять третього батальйону, і ми були на 

вашому фланзі біля Гікурангі, пам’ятаєте?
— Пам’ятаю, — усміхнувся Гонг-Гонг. — Ми з Ту обидва були там. 

Ви знайомі з Ту? — Він поглянув на вкрите синцями обличчя Клайда 
і сказав: — Атож, ви знаєте Ту. Він завжди був людиною з важким ха
рактером, але коли він не п’яний, то добре бути з ним поруч у бою. Як
що сам ти людина спокійна, то непогано мати за товариша такого від
чайдуха, як Ту. Тільки раз у житті Ту одержав похвалу від п а к е х а  — 
це коли він воював. Я не певен, чи зможе він коли-небудь забути про 
все те. Ось послухайте-но: тієї ночі на Гікурангі...

Тепер спазми болю майже не припинялися. Марта стогнала й куса
ла губи. Роймата внесла до кімнати дитячу колясочку та все інше.

Тіва стояв біля ліжка.
— Ти що-небудь підстелила отут під ковдру?
— Тільки іншу ковдру.
— Треба було підстелити Гумовий килимок або мішок — найкраще 

мішок, крізь нього нічого не просочиться. У нас є чистий мішок?
— Я недавно випрала отой, що з-під цукру.
— Принеси.
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Він. розпоров мішок по шву й розверну* його* Роймата переверну
ла Марту на бік і Тіва став підсовувати мішок під ковдру. Це забрало 
досить багато часу, бо Марта була жінка- дебела і тіло її мов задере
в’яніло від болю. Тіва допомагав обережно, намагаючись не торкатись 
до породіллі. Роймата не зводила з нього тривожного погляду. Він ро
зумів чому, і його дратувало, що вона не цілком йому довіряє.
1 Вони підстелили мішок, і Марта знов витяглась на весь зріст, ле

жачи горілиць і тримаючись за рушник. Тіва відступив назад і похитав 
головою.

— Воно вже має виходити, але страх скував її» і вона напнулася 
мов струна.

Він поглянув на жінку, що безпорадно лежала на ліжку, і відчув, 
як серце його забилоея швидше.

— Треба примусити її розслабитися.
Він підійшов до спинки ліжка й суворо подивився Марті у вічі.
— Якщо ти хочеш мати дитину, ти повинна потрудитися для неї. 

Розслабся і штовхай, тягни за рушник і ш т о в х а й ! — закричав він. — 
Не дурій і перестань жаліти себе. Ти мене чуєш?

Вона кивнула. Краплі поту збирались у зморшках на її чолі і сті
кали вниз по щоках.

— Гаразд. Тоді — штовхай!
Схопивши зубами край рушника, Марта щосили потягла його, і ті

ло її затремтіло від гострого болю. Ноги її підкорчились до живота, і 
тепер вона лежала на боці, важко дихаючи.

— Поклади її горілиць, Рой, і примусь випростати ноги, — похи
тавши головою, сказав Тіва. — У такій позі вона не зможе натужува
тися як слід.

Роймата нахилилася над ліжком і обома руками притисла до нього 
Марту, в якої знов почалися перейми. Та скрикнула від болю й зроби
ла спробу скрутитися в клубок.

— Ой, болить!
— Авжеж болить, жінко, — пробурчав Тіва. — А ти думала, це то

бі яблуко з’їсти?
йому було боляче дивитися в її сповнені мукою й страхом очі, і 

він відвів погляд, аби хоч на хвилину розвіятись. На туалетному столи
ку лежав недоїдений шматок намазаного маслом і повидлом хліба, що 
його покинув там хтось із дітей. Зненацька Тіва відчув с е б е  дуже стомле
ним. Спочатку робота на луці з самого досвітку і протягом усього спе- 
котного дня, тоді пиятика до півночі, наївся — аж дихнути важко, а те
пер ще й це. Та він мусить приховати свою втому: якщо хоч на мить 
Марта втратить у нього віру — тоді всьому кінець. Він не повинен ду
мати ні про їжу, ані про питво — вже й так сьогодні зроблено багато 
дурниць.

Допивши третю склянку чаю, Едіт нарешті відчула, що зігрілась і 
почуває себе невимушено. І хоча вони з Ереною розмовляли лише про 
всякі дрібниці, Едіт було приємно в товаристві цієї старшої від неї жін
ки з лагідним поглядом. Та однаково вона не могла відвести очей від 
дверей спальні. їй страшенно кортіло дізнатися, що ж там зараз відбу
вається, і вона дивувалась, як вони можуть сприймати це так спокійно.
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Чому ж вони не зроблять чого-небудь? Адже напевне вони можуть ЩО- 
небудь зробити!

— А ви звідки? — спитала Ерена.
— Моя рідня живе біля Яструбино! Затоки.
— На півдні чи на півночі?
— На півночі... — Хто ж не знає, що Яструбина Затока — це на 

півночі? Чи ж зараз час давати урок з географії?
— Вайкаремоана?.. Вайроа?.. Нейпір? А в Опоутама ви були?
— Так, була. — Едіт пригадався довгий білий пляж і невеликий 

залізничний міст. Вони їздили туди спеціальним екскурсійним поїздом 
на шкільні пікніки, що влаштовувалися в недільні дні.

— Може, ви знаєте Фрезертаун... Тугару... Вакікі...
— Ще б пак. Мій батько часто їздив на ярмарки у Фрезертаун.
— Он як! Тоді ви мусите знати Вайкокопу... Нугака...
— Та я ж із Нугака! У мого батька була ферма на Морере-род.
— Що ви кажете! Та я теж із Нугака! Нугака — це моя батьків

щина, звідти походить наш рід.
— Тоді ви повинні знати Тагінуї... У мого батька в Тагінуї була пе

карня, і ми щороку їздили туди на пляж аж на шість тижнів, на літні 
канікули.

— Чи знаю я Тагінуї! Та це і є моя с п р а в ж н я  батьківщина — Тагі
нуї. Коли заходить мова, звідки я родом, то я кажу, що з Нугака, бо 
думаю, що про це місто чули, а про невеличкі навколишні села — ні. 
Але насправді моя рідня живе в Тагінуї.

Едіт пригадалися теплі літні дні, коли, одягнена в купальний кос
тюм, вона гасала по дюнах верхи на поні під час відпливу, і вітер зду
вав з її голови капелюшок; або коли вона збирала на березі моря вся
ке паліччя, щоб потім спорудити курінь у заростях льону.

— Що було, того не повернеш. А тут, відколи ми живемо, все дощ 
та дощ! — сказала вона.

— Який жаль! — сказала Ерена. — А ви коли-небудь ходили до 
Maria збирати п а у а '? А скільки там раків! В Maria водяться найбільші 
в Новій Зеландії раки, а може, навіть найбільші в світі...

— Ні, але мій батько ходив туди ловити рибу. Він сідав на скелі й 
закидав вудку, а ми, дітлахи, розкладали на березі багаття й кидали 
туди сухі водорості, щоб почути, як бони стрілятимуть у вогні! Кращо
го багаття я не знаю — з сухого плавнику, на скелястому березі...

— І біля Маганга теж багато п а у а .  Є там і к і н а 2— ви любите к і н а ?  
Але знаєте, де найкраще ловляться раки? Ви їдете понад узбережжям 
Варерата і тільки-но виїжджаєте з тунелю, там їх і знайдете — справ
жні чудиська. Мабуть, не менші, ніж у Maria.

— Як це приємно — знов почути старі назви, — всміхнулася Едіт.
— Я вже багато років не була вдома. Опоутама... Вайкокопу... А чи 

пам’ятаєте ви той великий зсув, коли залізнична колія майже на чверть 
милі зависла в повітрі, а люди, які жили на тому боці, мусили чекати, 
доки їм підвезуть продукти на в’ючних конях?

— Пам'ятаю! — відказала Ерена. — Мій батько тоді саме працю
вав на залізниці, і він керував людьми, що носили щебінь для її відбу
дови. 1

1 їстівний морський молюск. 
г Морський їжак (маорі).
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Maria... Вода під білими вапняковими стрімчаками була там така 
темно-зелена, якої більш ніде не побачиш, а небо — синє-синє, без 
жодної цяточки, наче глибоке озеро...

— А ви коли-небудь лежали на березі і, набравши у жменю піску, 
пропускали його крізь пальці? Тоді крихітні скалки скла, що є в ньому, 
так і сяють на сонці!

— Атож, ми робили це. А коли на риф набігає бурун, шумовиння 
злітає так високо, що здається якимись морськими птахами. Як чудово 
там плавати! Чи ке хочете ще чашку чаю? Або, може, вип’ємо разом по 
склянці вина?

— Чудово. І знаєте, за що ми вип’ємо? За Тагінуї!

...Зненацька Марта застогнала від болю, який пронизав їй спину, і 
одразу по тому відчула, що живіт її уже не роздимається. Маля, яке 
вийшло з її тіла, блищало, мов було з вологої гуми, оченята його були 
міцно заплющені, а пуповина скрутилася у спіраль, як льодяник. Рой- 
мата підняла немовля за ніжки і, тримаючи його голівкою вниз, тричі 
ляснула по спині. Воно злегка гикнуло й закричало.

— Слава богу, — прошепотіла Марта. — Слава богу.
Тіва схилив голову й заплющив очі. Для нього це було найглибше 

з усіх духовних переживань — мить, коли він вірив у чудо, міг простяг
ти руки й торкнутися божих уст, мить народження нової людини.

Роймата поклала дитину, висмоктала їй слиз із носика і клаптем 
фланелі витерла личко. Тіва перев’язав ниткою пуповину у трьох міс
цях і вже був потягся за ножицями, однак рука його нерішуче зависла 
в повітрі. Він раптом щось згадав і рушив до дверей.

— Ти куди? — гукнула Роймата.
— Я миттю.
На хвилину він затримався в коридорі. Потім, щоб уникнути лю

дей, які сиділи у вітальні, вийшов крізь передні двері. Підійшов до під
ставки, на якій стояла цистерна з водою, і почав нишпорити під нею в 
купі черепашок п і п і 1 Вибравши одну з гостро зазубреними краями, він 
сполоснув її під краном і повернувся в дім.

— Що ти збираєшся нею робити? — спитала Роймата, кинувши 
погляд на черепашку. — Я прокип’ятила ножиці, вони чисті.

Тіва подивився на свої руки.
— Усе своє життя я намагався наслідувати п а к е х а ,  але нічого доб

рого з того не вийшло. А зараз я зроблю так, як це роблять маорі...
Притуливши до слизької пуповини гострий край черепашки, Тіва 

вправно перерізав її. З рани виступило кілька крапель крові, проте нит
ка була зав’язана міцно і в тих місцях, де й належало. Він обмотав кі
нець пуповини, що лишився в маляти, широким бинтом і обв’язав його 
навколо талії. Немовля несамовито верещало, маленькі кулачки були 
міцно стиснуті. Роймата загорнула його у ковдру й поклала в коляску. 
Тіва відчув, як нервове напруження потроху відпускає його.

— Чи скажете ви, хто в мене народився?
— Це ще одна Марта, і вона буде така ж гладуха, як і її мати!
Роймата підняла дитину, щоб Марта могла побачити її. Мати всміх

нулася. 1

1 їстівний молюск.
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— Яке в неї густе і чорне волоссячко! Я ніколи не зрізатиму його, 
нехай .росте довге, як у мене.

— А як у неї з’явиться лишай?
— Та ну тебе! — засміялася Марта. — А голос у неї чудовий, 

правда? Це, напевне, від Ту — я ж зовсім не вмію співати.

\
Гонг-Гонг довірливо нахилився до Клайда і щосили плеснув його 

по коліну.
— Ну, а щодо вашого сіна... то ви не дуже переживайте. Просто 

вам тепер доведеться порізати дріт на паках і засилосувати сіно. В 
такий спосіб ви врятуєте весь урожай. Якщо дощ перестане, ми прий
демо завтра і зробимо вам силосний бурт. А знаєте, як треба робити 
силосний бурт? Тут, на півночі, його роблять інакше...

— Я знаю, але буду вам вдячний, якщо ви мені допоможете, І зви
чайно ж, заплачу вам... — Він уже наготувався сказати, що заплатить 
їм так само, як уже пропонував за скиртування сіна, проте ледь поміт
на зміна у виразі обличчя Гонг-Гонга попередила його, що краще Обли
шити цю розмову.

— Дякую, — сказав він. — Буду радий вас бачити.
— А ми радо прийдемо.
Випивши кілька склянок пива, Клайд ожив. Завтра м’язи нагада

ють йому про вчорашню бійку, однак, якщо дощ перестане, він одразу 
візьметься за силосування і забуде про біль. Силосування — це справді 
чудова думка! І чому вона не спала йому вчора, коли він так хвилював
ся? Замість подумати про такий вихід, він ледь не схибнувся з розпачу. 
Силос — це, можливо, навіть краще для його худоби, ніж пресоване сі
но, адже фахівці вважають, що він поживніший. Безперечно, треба взя
тися за цю справу.

Він кинув погляд на Едіт. Шия в неї почервоніла — певна ознака, 
що вона випила вина.

— Пробачте, — мовив він до Гонг-Гонга і рушив через кімнату. Чи 
осудить вона його, думав Клайд, за ту добру волю, яку сьогодні він так 
охоче виявив? Чи, може, йому слід якось принизити цю близькість, вда
ти байдужість, якої він насправді не відчуває? Він вирішив спробувати 
вибачитись перед нею, але по-своєму.

— Ну, як тобі подобається в цьому гурті? — нахилившись до її ву
ха, спитав він.

Едіт пильно глянула на нього.
— Що ти розумієш під ц и м  г у р т о м ?  У кожного з них своє обличчя 

і овій голос! Чи не думаєш ти, бува, що ти єдина людська істота на сві
ті?

Він аж відсахнувся від неї — з такою пристрастю вона вимовила 
ці слова.

— Втішаємося життям, еге?
— Втішаємося життям? Атож, це життя! Яке чудове слово! І чому 

ми ніколи не пробуємо пожити по-справжньому, так, як оце, чому?
— Браво, рибонько! То ти нічого не матимеш проти, як я вип’ю ще 

пива?
Він відчув, що в душі у нього грає музика, все в ньому співало. Чи 

то вони з Едіт помилялися одне щодо одного, чи, може, були доброчес
ніші, ніж це потрібно для життя?



НІЧ НАД ЗЕЛЕНОЮ РІЧКОЮ 187

Роймата всміхнулася до дитини, що лежала у ляльковій колясці, і 
обережно відгорнула край ковдри з її личка. Тримаючись за ручку ко
ляски, вона погойдувала її. Пружини поскрипували.

— Прслід виходить, — озвався Тіва. Він зробив рух, ніби хотів на
тиснути породіллі на живіт. Марта щось пробурмотіла, і очі її затумани
лись.

— Не чіпай її! — сердито буркнула Роймата. — Ти ж знаєш — 
тільки я можу до неї торкатися!

— Роби як знаєш, — сказав Тіва, здвигнувши плечима і вдаючи 
байдужого, однак у душі радіючи, що дружина вчасно його попередила. 
Усе йшло так чудово, і раптом він втратив голову! Адже так можна бу
ло все зіпсувати. Проте він стомлений... тож не слід судити себе надто 
суворо.

Він розв’язав рушника, прив’язаного до верхнього бильця ліжка, і 
розправив його. Рушник був порваний у трьох місцях: непогано, зовсім 
непогано. Чи не викинути його з послідом? Та він знову повісив рушни
ка на бильце.

— От і все, — озвалася Роймата.
Тіва витяг з-під Марти мішок, на якому лежала ковдра та прости

радло і, не дивлячись, згорнув його. Усе це він закопає, а де саме — 
ніхто, крім нього, не знатиме, це буде його таємницею. А втім, чи справ
ді тільки його? От, приміром, коли народилася Петсі, він закопав пос
лід уночі, та так, щоб ніхто не бачив, однак згодом те місце на луці ні
би стало вабити її до себе. Туди вона завжди ходила гратися: взимку 
— у класи та бісер, влітку — зі своїми ляльками. А те місце було ж да
леко від дому. Звичайно, він ніколи не казав про це Петсі, ніколи. Те
пер от клопіт і з цим послідом. Завтра він посадить на тому місці,, де 
його закопає, якесь фруктове деревце — тоді там ніхто не буде товкти
ся, і це принесе дитині щастя. То буде її власне дерево, яке цвістиме і 
даватиме плоди, — хіба ж це не щастя?

Але навколо доведеться посадити ще з півдесятка дерев, щоб зби
ти зі сліду тих, хто може здогадатися, навіщо він це зробив.

— Я змерзла, — здригнувшись, сказала Марта.
— Я тебе обмию й одягну в чисту сорочку, а тоді покладу тобі 

пляшку з гарячою водою. Може, вип’єш чашку чаю?
— Залюбки!
— Я скажу Ерені. Підкласти ще подушок?
— Єдине, чого я хочу, — це заснути, — позіхнувши, мовила Марта.

Тіва примощував назад чотирикутники зрізаного дерну так ретель
но, як тільки міг це робити в темряві. Діти не повинні знайти це місце. 
Трава, де він стояв, була забруднена грязюкою, та до ранку дощ її ви
миє. Дощ лив, як з-під ринви, і це, мабуть, було наслане самим богом, 
щоб діти не могли чути криків у спальні, — вони навіть не ворушилися.

Він старанно вимив під краном руки, витер ноги об верхню сходин
ку і через чорний хід зайшов до вітальні.

— Я маю вас повідомити, що в Ту й Марти Нельсон... х е  т а м а х і н е 1.
Обличчя присутніх засяяли радістю. Пурей видобув із своєї гітари 

серію громових акордів. Роймата розчинила двері спальні. *

* Донька (маорі).
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— Тихенько! — прошепотіла вона. — Заходьте по одному. Ти, Ере- 
но, запар свіжого чаю. Марта хоче випити чашку, перед тим як засну
ти.

Ріпека, що куняла, сидячи в кутку, підвелася і рішуче попрямувала 
до спальні першою, немов це було її невід’ємне право. Марта, усміхаю
чись, сиділа в ліжку, а Роймата з Тівою стояли по обидва боки коля
сочки, в якій лежала дитина.

— Ось від чого справді возрадується моє тіло, — сказала стара. 
Вона нахилила голову і швидко заговорила на маорі.

— К а р а к і а 1 — сказав Тіва і почав молитися.
Рубі гладила пальцями волоссячко немовляти.
— Моєму малюкові не доведеться довго чекати, поки в нього з’явить

ся подруга, — прошепотіла вона до Марти. — Я прийду до тебе, як 
тільки ти переберешся додому, і ми цілий день розмовлятимемо про 
своїх діток.

Клайд ледь чи й поглянув на дитину: він користався нагодою роз
дивитися на обличчя Тіви, осяяне світлом лампи. Досі він був з Тівою 
не більш як хвилину, і вони встигли обмінятися лише якимось десятком 
слів. Це було вольове обличчя і, хоч на ньому відбились усі турботи важ
кого дня, воно зберігало спокій, який свідчив про внутрішню врівнова
женість, що її так бракувало самому Клайдові.

«Цей завжди знає, що йому робити», — подумав Клайд.
Ерена принесла Марті чашку чаю, і, коли та допила, Роймата вимк

нула у спальні світло.
— Зараз можете увійти, тільки тихенько, — мовила вона до Едіт.
Едіт навшпиньках підійшла до колясочки, серце її калатало. Вона

не розуміла, чому така схвильована. Може, відчула, що й вона не чужа 
цій дитині, — наче її хрещена мати, чи що? Нахилилася над колясоч
кою й подивилась на немовля. У тьмяному світлі, що проникало з ві
тальні, побачила крихітне сіро-червоне личко, схоже на обличчя старої 
людини, з білими плямками по обох боках приплюснутого носика.

— Яка гарненька, — прошепотіла вона.
— Вам подобається? — щасливо всміхнулася Роймата. — Сьогодні 

вночі вона поводилася просто чудово.
— Усе гаразд?
— Краще й бути не може, — поплескала її по плечу Роймата. — 

Дитя здорове і жваве, отож можна не хвилюватися. — Вона нахили
лася і прошепотіла: — Якщо Тіва забуде, дозвольте мені самій подяку
вати вам. — І поцілувала Едіт у щоку.

Клайд поглянув на годинник. Рівно третя. Минуло вже дванадцять 
годин, відколи він просив їх допомогти йому впоратися із сіном, а зда
ється, це було лише п’ять хвилин тому. А проте, ні: відтоді минула віч
ність.

— Може, вже поїдемо додому? — спитав він у Едіт.
— А чого поспішати? — Шия її стала ще червоніша, очі весело бли

щали. — Ми з Ереною розмовляємо про Тагінуї. Виявляється, ми зна
ємо давніх і нових шкільних учителів, і начальницю пошти, і продав
ців у крамниці...

1 Помолімося (маорі).
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— А ви були в Тагінуї, містере Гестінгс?
— На жаль, ні.
— А звідки ви, Клайде? — спитав Гонг-Гонг. — Де ваша батьків

щина?
Клайд узяв свою склянку. Що можна відповісти на таке запитан

ня? Чи вони хочуть таким кружним шляхом змусити його признатися, 
що він тут чужинець, зайда? І справді, що привело його на цей їхній 
північний острів? Тільки надія, що на новому місці, де він ніколи не бу
вав раніше, його справи підуть на краще. Тепер ніщо уже не зв’язує йо
го з півднем. Він поміняв уже десятки домівок і кожну з них однако
во по-своєму любив і по-своєму ненавидів. Тільки-но ви звикаєте до 
краєвиду, як вас починає вабити кудись-інде, і ви залишаєте позад се
бе порожній, з вибитими шибками будинок, який не виправдав ваших 
сподівань, залишаєте його на поталу диким чайним кущам та купам 
сміття. Хоч де він оселявся, усюди було одне й те саме, і Клайд вва
жав, що цьому кінця не буде. Ваша батьківщина там, де ви зараз жи
вете. У їхніх очах він, мабуть, просто зайда, але він відповість їм чес
но.

— Моя батьківщина — Нова Зеландія, — сказав Клайд. Слова ці 
прозвучали навдивовижу нещиро і штучно, але ж нічого кращого він 
сказати не міг. — Моя с п р а в ж н я  батьківщина тут — це Нова Зеландія.

Тіва почув Клайдову відповідь. Як і напередодні, коли його му
чили докори сумління, що через них пропало сіно цього п а к е х а ,  він спро
бував сховатися за' щит своєї расової відчуженості: це захисне забар
влення звільняло його від необхідності мати справу з п а к е х а  на рівних, 
давало йому змогу зберегти свою гордість і не заглиблюватися в хащі 
незнаного, де так легко припуститися фатальної помилки. Але Тіва від
чув, що зараз він не може цього зробити, його давні погляди раптом 
здалися йому зовсім непереконливими, і він запідозрив, що, звертаю
чись до них, він виявляє малодушність. У їхньому житті сталися корін
ні зміни, і настав час подивитися у вічі новій реальності. Цей п а к е х а  
поводився, як і належить поводитися людині, і хіба цього не досить, 
щоб пробачити йому те, що він вродився п а к е х а ?  Що пак він оце ска
зав про свою батьківщину? Ага, те, що п а к е х а  повинні розглядати ці 
острови ие як місце для наживи й обману, а як свою батьківщину, 
справжню свою батьківщину...

— Це і моя батьківщина, — сказав Тіва, підводячись. — Ваша і 
моя — отже, наша. Т а т у -т а т у .

Маорі засміялися, і Клайд подумав, чи вони, бува, не кепкують з 
нього, проте в їхніх очах він не бачив і тіні насмішки.

— Не розумію, — сказав він.
— Тіва сказав: « М и  і  м и » .  — пояснив Гонг-Гонг.
— Так у нас говорять, коли хочуть сказати: «Ми можемо бути дру

зями», —ь додав Сіппі.
Тіва ступив крок уперед, і вони з Клайдом трохи зніяковіло потис

ли один одному руки.

Ту зайшов до кімнати непомітно. Вони й не чули, як під’їхала ма
шина, — та сама, що нею Марта їздила до Клайда. Кров запеклася в 
Ту на голові й на лобі, він шкутильгав, і за можним кроком м’язи його 
обличчя болісно напружувались. Обома руками він тримався за живіт.
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Всі розступилися, щоб дати йому дорогу. Ніхто не мовив ні слова. 
Він зайшов до спальні і, зачинивши за собою двері, увімкнув світло.

Запах поту й сморід уже вивітрилися з кімнати, нелегка боротьба 
за життя була позаду, не чутно було криків, і минув біль. Від усього 
цього лишилась тільки крихітна і зморщена жива істота, що кліпала 
оченятами від незвичного світла. Істота, яка продовжуватиме життя піс
ля того, як він помре, і Ту не знав, чи зможе він коли-небудь простити 
еобі за те, що чиїсь, а не його руки допомогли з’явитися на світ цьому 
малесенькому створінню.

Він обережно розгорнув пелюшки і заглянув немовляті між ноги, 
його огорнуло таке глибоке почуття ніжності й гордості, якого він досі 
ніколи не спізнавав. Це дитя було найкраще з того, що він досі створив 
і, можливо, він не створить нічого кращого за ціле своє життя.

Він підійшов до узголів’я ліжка. Марта лежала, забувшись у гли
бокому, важкому сні. Ту зняв з бильця рушник і підніс до світла, щоб 
роздивитися розриви на ньому, а тоді зібрав у жменю оторочений край 
і витер Марті обличчя. Вона кліпнула очима. її руки лежали розкидані 
поверх ковдри, з роздряпаних нігтями долонь сочилася кров. Ту звів їх 
докупи і потримав у своїх руках. Груди його роздималися від здушених 
ридань. Він нахилився й поцілував дружину в безкровні вуста.

— Я хочу їсти! — закричав Тіва. — Рой, поглянь, що там лишило
ся в горщиках, і прибери на столі. Хто за те, щоб трохи перекусити? 
Влаштуємо собі ранній сніданок, згода?

їсти... Клайд відчув, як у нього аж живіт підвело з голоду.
— Ох і дурні ж ми з тобою, Клайде, — пам’ятаєш, яка гора млин

ців лежить у нас удома? Чом би тобі не метнутися і не привезти їх?
— А й  справді. Я прихоплю і той десяток пляшок; що стоять у га

ражі.
Клайд сів у машину, якою привіз сюди Марту, — він і досі не знав, 

чия то машина. Колеса буксували на розкислому путівці. Дощ уж§ пе
рестав, і над Зеленою річкою крізь пелену сірих хмар пробивався світа
нок. Легкий вітерець провіщав погожий день. Солоні випари здіймали
ся над мангровими заростями боліт.

Вітальня являла собою суцільну руїну: бите скло, картина на під
лозі, плями засохлої крові там, де лежав Ту.

Клайд зайшов до спальні і скинув з себе піжаму. В двох місцях 
вона була роздерта й забризкана кров’ю, його і Ту. Дивно, що ніхто не 
пожартував з цього приводу. Він зайшов до ванної і поклав піжаму в 
таз із холодною водою, щоб вона вимокла, а тоді змазав дезинфектан
том собі коліна та ногу, наклав на рани вату й заліпив їх пластирем. 
Повернувшись у спальню, накинув на себе одяг, у якому збирався зво
зити сіно, і зашнурував черевики.

Він двічі виходив надвір до машини, переносячи таці з млинцями, 
і ще дістав'з холодильника шмат яловичини. А проте, ставлячи у ба
гажник ящик з пивом, він був завагався: чи не лишити його назавтра, 
щоб розпити після роботи? «Ні, — вирішив він, — ми покінчимо з ним 
тепер, а пізніше, якщо захочемо, я з’їжджу по пиво до міста».

Похмура сіра вода, яка накочувалася з припливом на пологий бе
рег, брижилася під холодними поривами вітру. Хмара чайок ширяла
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над колоніями молюсків. На луді два зимородки нишпорили в пошуках 
черв’яків.

Клайд знову зайшов у дім, щоб узяти теплу одежу та гребінець для 
Едіт. Виходячи з кімнати, спіткнувся об картину, яка лежала на підло
зі. Він зупинився і вперше, відколи тут оселився, поглянув на неї. Кар
тина здалася йому негарною, і він розтоптав її черевиками.

Треба їм переробити цей дім, щоб він став хоч трохи веселішим. 
Переобладнати його всередині, зробити придатнішим для життя. І не
хай сюди приходять люди — ось чого тут справді бракує! Треба біль
ше стільців — щоб людям було на чому сидіти.

Він поглянув на сервант: порцелянові дрібнички повипадали крізь 
вибите скло й порозбивалися на підлозі. Зверху на серванті не залиши
лося нічого, одне коліщатко зігнулося, проте половинка дверцят лиши
лася неушкоджена. Він, не кваплячись, підняв ногу і вдарив черевиком 
у вцілілу половинку дверцят, а тоді, почуваючи себе трохи винним, по
спішив до машини.

З англійської переклав 
Володимир КРИЖАНІВСЬКИЙ

ЕДГАР ДЕГА (1834—1917). Перед трибунами. Олія. Париж. Дувр.
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шляхи
МИСТЕЦТВА

В Німецькій Демократичній Республіці видано 
альбом «Спорт, у мистецтві» із вступною статтею 
Гюнтера Вітта. Пропонуємо скорочений пе
реклад статті Г. Вітта, а також репродукції з 
альбома, ілюстрації до цієї статті вміщені також 
на обкладинці, на кольоровій вклейці та на сто
рінках номера.

ГЮНТЕР ВІТТ

СПОРТ 
Y МИСТЕЦТВІ

Спорт в образотворчому мистецтві... 
Досить тільки подумати про цю тему, як 
у  нашій уяві постане твір нев’янучої 
краси — «Дискобол» Мірона. Цю скульп
туру з  доби розквіту старогрецького ми
стецтва та ф ізичної культури можна вва
жати символом тісного зв ’язку мистецтва 
й спорту. Запрош уємо вас як цінителів  
нраси взяти участь у  нашій подорожі 
через епохи, країни й народи в пошуках 
худож ніх свідчень про заняття спортом.

Опорт і мистецтво — складові части
ни й результат розвитку культури людсь

кого суспільства. Як форми фізичних 
вправ у  сиву давнину і як форми само
пізнання, передачі людям інформації, 
пізнання довколишнього світу вони ма
ють спільне історичне коріння. Проте в 
ході істор ії людства фізичні вправи, що 
згодом розвинулися в сучасний спорт, не 
знайшли послідовного відображення в 
мистецтві. Свідчення художників про 
спорт у  р ізн і епохи дуж е різні, що, без
перечно, зумовлено різними суспільними 
умовами й обставинами. Та хоч би як р із
нилися ці свідчення і якісно, і кількісно,



Фехтування. Настінний живопис з гробниці Тенена поблизу Фів (бл. 1450 р. до н. е.).

Метальник списа.
Зображення на вазі (бл. 430 р. до н. е.).



ГЮСТАВ КУРБЕ (1819— 1877). 
Борці.
Олія.

АНДРЕ ФУЖЕРОН 
(нар. 1913).
Регбі.
Акварель.
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вони дозволяють зробити висновок, що 
об’єктивно зв'язок між мистецтвом і ф і
зичною культурою існував завжди. Д о
сить повним здається нам зображення  
Ьпорту в творах старогрецького мистецт
ва, яке показало красу людського тіла.
' атренованого в спортивних змаганнях 
лімпіад. Занепад античного спорту після 

[того, як він став професійним, негативно 
[позначається і на відображенні його в 
Мистецтві. З утвердженням християнства 
рмога аскетизму довгий час протистояла 
життєрадісному зображенню оголеного 
шла та його рухів. В середньовіччі ми 
зустрічаємо лише поодинокі приклади 
звернення художника до сюжету з галу 
| і  фізичної культури.
V Доба Відродження стала новим злетом  
Ііісля культури античного світу. Сформу
вавшись за ї ї  взірцем, Відродження ство

Ї“ило собі новий ідеал духовного вдоско 
алення «homo universale» — всебічно 
свіченої людини, яка хотіла бути майст 
зом у багатьох, а можливо й у всіх галу 
щх життя. Естетичним взірцем став іде- 
іл земної людини, повної енергії і волі, 
ювної жадоби пізнання природи, повної 
вдоволення своїм здоровим, сильним ті
лом. І ця людина Відродження знайшла 
своє відображення в мистецтві. 
ьМаньєристи також віддавали перевагу 
Зображенню прекрасного людського "тіла 
гайого розкутих, вільних рухів.
/ Барокко під впливом церкви майже 

Ділком витіснило з мистецтва спортивні 
Іютиви. Виняток за доби панування ба
рокко становив лише бюргерський жи
вопис XVII століття.
} Тільки у XVIII столітті увагу митців 
аривернув до себе широкий розвиток 
спорту, який спочатку в А нглії, а потім 
в інших країнах поступово здобував ста- 
іе місце в суспільстві.
-j1 Сучасний спорт став законним об'єк
том сучасного мистецтва. Людина, що 
займається спортом, ї ї  гармонійна по
стать, ї ї  цілеспрямовані рухи під час 
змагання, ї ї  напружене оточення, що 
складається із зосередженого супротив
ника й захоплених глядачів, — усе це 
зачаровувало багатьох художників, при
мушувало їх  шукати нових, адекватних 
форм вираження.
If Великі сини античного світу й доби 
Відродження прагнули єдності тіла й ду
ху, якнайбільшої духовної, моральної, 
фізичної та естетичної гармонії людини. 
Проте значна частина суспільства лиша
лася поза цим процесом.
[‘Олімпійський рух у сучасному спорті 

теж дбає про «весілля сили і духу»  
Кубертеп). Але ці гуманістичні зусилля  
бмежувались і обмежуються в буржу  
зйому суспільстві, яке далеко не всім 
воїм членам створює однакові умови

для заняття спортом. Ці обмеження в ми
нулому поширювались і на зображення  
спорту в мистецтві. Художники зверта
лися насамперед до тих фізичних вправ і 
видів спорту, якими займався тодішній 
панівний клас. Лише наша соціалістич
на сучасність, в якій усунено суспільні 
обмеження, веде до єдності мистецтва й 
спорту, до гармонії тіла й духу.

Наша подорож починається з передісто
рії людства, біля наскельного малюнка в 
Лесото. Його творці, бушмени, були ми
сливці, які, полюючи, долали великі від
стані. Вправляючись на знаряддях праці 
й мисливства, зріли рука й мозок. Ма
люнки служили мисливцям для обрядо 
вих цілей. Зображаючи широко розстав 
лені ноги бігунів, мисливці виражали 
своє прагнення швидко бігати, мати си
лу, щоб наздогнати дичину. Перед по 
чатком полювання мисливці пускали в 
малюнок стріли, щоб влучність переда
лася їм, коли вони полюватимуть по 
справжньому.

.Від культових обрядів походить і гра 
в м'яч у давній Мексіці. Майданчики для

ПАНАФІНЕНСЬКА ПРИЗОВА АМФОРА, (перш* 
половина V ст. до н. е ). Кераміка Нераін. Дер 

жавний музей
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АПОЛЛОНШ (1 ст. до н. е.). Кулачний боєць 
АмІк, що сидить. Бронза. Рим. Терми-музей.

фараона XVIII династії, коли військова 
могутність Єгипту досягла свого апогею, 
коли було здійснено об’єднання країни й 
треба було тримати в покорі завойовані 
області, ф ізичне загартування воїнів на
було особливого значення.

Твори мистецтва, що зображають ф і
зичні вправи для підготовки до полюван
ня та військових походів, дійшли до нас 
і з інших країн Близького Сходу, особли
во з А ссір ії.

Шиття крітян засвідчують фрески 
розкішно оздобленого Малого палацу в 
Кносі, місті, яке близько 1400  р. до н. е. 
було зруйноване пожежею і 1894  року 
розкопане. В основі гри з биками лежали, 
очевидно, релігійні обряди. Ця гра вима
гала від юнаків, що брали в ній участь, 
мужності, самовладання, спритності й 
сили, адж е треба було схопити за роги 
розлюченого бика, що налітав з опуще
ною головою, дати йому підкинути себе 
вгору й потім, зробивши сальто над би
ком, упасти в руки іншого борця, який 
стояв напоготові. Гру з биками влашто
вували часто, бо в тодішніх культових 
обрядах бикові надавалося великою зна
чення, як символові плодючості. Дійшли 
до нас зображення й інших видів спорту, 
насамперед боротьби та кулачного бою.

Цієї гри, розташовані біля храмів, мож
на зустріти ще й тепер на всій території 
поширення культури майя.

* В цій грі, якою керували впливові 
ж ерці, еластичний каучуковий м'яч мож
на було відбивати в поле супротивника 
лише спиною або стегном. Паски на стег
нах, очевидно шкіряні, посилювали удар  
по м'ячу. Основна ідея гри, про яку роз
повідається навіть у легенді про ство
рення світу (брати-близнюки грали в неї 
до того, як на землі встановилися день і 
ніч), полягала в космологічному уявлен
ні про перемогу дня над ніччю і ночі над 
днем.

З  релігією  були тісно пов’язані й ф і
зичні вправи стародавніх єгиптян. Чи
сленні малюнки на стінах храмів і гроб
ниць свідчать про різнобічність фізично
го виховання, яке включало плавання, 
стрільбу з лука, гру в м'яч і гру з обру
чем, гімнастику, фехтування тощо. Зо 
браження свідчать і про поширення й по
пулярність боротьби. На настінному ма
люнку в храмі бога сонця Аммона ми 
бачимо групу нубійських воїнів, які ви
рушають на змагання. За Тутмоса IV,

ЯПОНСЬКІ ФЕХТУВАЛЬНИКИ НА МЕЧАХ. К о  
льоровий дереворит (XIX ст.).
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ДЖАКОМО ФРАНКО (1550- 
1620). Футбол «кальчо*.
Ілюстрація до трактату. Ве

неція., Музей Коррер.

ҐЕНДРІК АВЕРКАМП (1585—1634). Гра в кулі на льоду. 
художнє зібрання.

Дерезо, олія. Дрезден, Державне
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ТЕОДОР ЖЕРІКО 0791—1824). Перегони в Епсомі. Олія. Париж Дувр.

Численні знахідки розповідають про 
багатство й різноманітність спортивного 
життя у стародавній Греції, апогеєм і 
найвищим виявом якого були Олімпійсь
кі ігри. На багатьох вазах збереглися зо
браження змагань з бігу, цього найдав
нішого і найпоширенішого виду спорту, а 
також із  стрибків у довжину, метання 
списа і диска, боротьби і кулачного бою. 
Твори на спортивну тематику знаходимо 
й на рельєфах та в скульптурному вико
нанні. Так, на одному рельєфі кінця VI 
століття до н. е. бачимо групу борців, л і
воруч від них — бігуна на старті, а пра
воруч — юнака, що готується метнути
спис. Такі твори прикрашали античні
спортивні споруди: палестру — невелике 
поле для вправ, насамперед з боротьби 
та кулачного бою, гімнасій — більший 
заклад для бігунів і метальників, а та
кож стадіон з місцями для глядачів. Ту
ди, де тренувалися і змагались атлети, 
часто приходили тогочасні майстри обра
зотворчого мистецтва. Згадаймо ще раз 
«Дискобола» Мірона — ідеально доско
нале зображення спортивного руху.

Видатних атлетів високо шанували. То
го, хто тричі здобув лаври переможця, 
скульптор увічнював у статуї. Багато 
таких статуй стояло в олімпійському 
Священному Гаю. Статуєю переможця є,

очевидно, піднята з моря 1925  року під 
Марафоном бронзова постать, на якій ав
тор зобразив ідеально прекрасного юнака.

Занепад рабовласницького ладу по
ширився й на фізичну культуру, де 
знайшов своє класичне виражен
ня в римському гладіаторстві. І не ви
падково, що повстання в Капуї 7 3 — 
71 рр. до н. е., як і повстання 
під проводом Спартака, підняли добре 
натреновані й випробувані в боях гладіа
тори. Приблизно до цього часу належить 
і створена Аполлонієм скульптура, що 
зображ ає старого кулачного бійця, який 
має всі риси античних професійних атле
тів. Якщо в класичну добу зображали ті
льки юнаків, то тут перед нами постає 
старий гладіатор у перерві між боями. 
Аполлоній був одним із тих митців, які 
виготовляли для римських міщан копії 
грецьких творів мистецтва.

За елліністичним взірцем споруджу
валися й міста. Наочне й повне уявлен
ня про таке староримське місто дає на
стінний живопис, виявлений під час роз
копок Помпеї. Невіддільними від життя 
цього міста були купальня у великій 
палестрі й амфітеатр, де відбувалися бої 
гладіаторів.

Цікаві відомості про характер фізич
них вправ дає мозаїка, знайдена 1950
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року в П’яцца Армеріиа (Сіцілія). На 
ній зображено десять привабливо одягне
них дівчат, що займаються гімнастикою.

Фізична культура в стародавній Японії 
включала поряд з боротьбою, дзю до й 
стрільбою з лука також фехтування на 
мечах — вид спорту, що вимагав швид
кої реакції і цілковитого самовладання. 
Фехтування на мечах виконувалось як 
танець, а в змаганнях замість меча 
користувалися бамбуковою палицею, 
обмотаною шовковими шнурами.

У стародавній П ерсії до програми ви
ховання молоді входили метання списа, 
стрільба з лука, біг і ходьба. А видом 
спорту, який був в особливій пошані й 
завдяки цьому набув великого поширен
ня, насамперед в А зії, було поло — гра 
двох команд з м’ячем, який треба прове
сти у ворота супротивника. Особливість 
цього змагання полягає в тому, що воно 
провадиться верхи на конях. Гра в поло, 
яку називали «грою.королів», посідає не
абияке місце в перському мистецтві й лі
тературі. Мініатюри, створені як книж
кові ілюстрації, доповнювали образну 
мову перської поезії.

Тепер повернімося до середньовічної 
Німеччини, Часи розквіту спорту в Гре
ції і Римі, здавалося, назавжди пішли в 
забуття. Близько 40 0  р. н. е. християнсь
кі імператори заборонили присвячені 
Зевсові Олімпійські ігри. Церква не до
зволяла зображати оголене тіло, якщо 
зображення не було пов’язано з біблій
ним сюжетом (як правило — легендою  
про сотворения світу). А ле водночас се
ред феодального дворянства культивува
лися рицарські вправи. Справжній рицар 
мав вправно стрибати, фехтувати, стріля
ти, боротися, бігати й полювати. Свід
чення цього ми знаходимо в графічних 
ілюстраціях до посібників з полювання, 
фехтування та наїзництва. Наївний, по
збавлений перспективи, але витриманий 
у соковитих барвах малюнок з мислив
ської книжки прославляє вміння добре 
плавати.

Фехтуванням займались і члени ре
місницьких цехів. Дю рер також виявляв 
до цих вправ жвавий інтерес і в своїй  
книжці про фехтування, датованій 1512  
роком, намалював 120  фехтувальних по
зицій.

У середньовічній Німеччині та інших 
тогочасних європейських країнах турнір  
являв собою повний блиску врочистий 
апогей рицарських змагань. Спочатку ці 
турніри були суто дворянськими, але пі
зніше в них брали участь і ремісники. 
Лукаса Кранаха створити свій дерево
рит спонукав турнір, що його він, мабуть, 
побачив 1508  року в В іттенберзі. Щ іль
на тиснява рицарського турніру приму
шує на якийсь час зосередитися на ша
леному русі супротивників. Цим Кранах

привертає увагу глядача до бойової ситу
ації. Та разом з тим він не, відмовля
ється і від детального відтворення роз
кішного спорядження рицарів і коней.

Святкова атмосфера панує і на барви
стому фламандському гобелені. Турнір  
відбувався в Байонні — портовому місті 
на південному заході Ф ранції, в присут
ності Катерини М едічі. У грі, що звала
ся квінтаною, виступали одна проти од
ної дві групи кінних рицарів із  списами. 
Судді біля бар’єрів стежать за додержан
ням правил гри, які, м іж іншим, не до
зволяли цілитися нижче пояса. Захоп
лення, яким дворянська молодь платила 
переможцеві турніру, виражає група на 
передньому плані.

Тогочасні художники здебільш ого зо
бражували фізичні вправи й змагання ф е
одального дворянства. Лишилося зовсім  
мало творів мистецтва, які показують 
життя селян. Здебільш ого вони відтворю
ють штовхання каменя, стрибки, зма
гання з  бігу й гру в кеглі на народних 
святах, а також купання.

Вже за часів Відродження в Італії 
культивували різні види гри в м’яч, які 
частково, хоч і в зміненому вигляді, збе
реглися до наших днів. До них належить 
і гра у футбол «кальчо», яка спочатку 
була складовою частиною дворянських 
родинних свят. М’яча не можна було ки
дати руками, дозволялося посилати його 
у ворота супротивника лише ногою. Ці

Жан-Ватіст Шарден (1699—1779).
Дівчина з воланом. Олія. Парте. Зібрання Рот- 

иильда.
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Л. РААБ. Гете в Франкфур
ті. Гравюра на міді за кар
тиною Вільгельма Каульба- 
ха. Веймар, Національний 

музей Гете.

ворота, які були схожі на фортечні або 
міські, прикрашав герб дворянського ро
ду чи міста, команда якого носила особ
ливий одяг. Б урж уазія, особливо у Фло 
ренції, сприймала «кальчо» з захоплен
ням. Згодом ця гра стала складовою ча
стиною італійського карнавалу. До су 
часного футболу з  його чіткими правила
ми треба було пройти ще чималий шлях.

У період барокко, коли внаслідок по
силення впливу церкви до тем фізичної 
культури зверталися дедалі рідш е, особ
ливе м ісце посів бюргерський живопис 
Нідерландів. Художники любили зобра-

- жати зимові пейзаж і з народними сцена
ми. Гендрік. Аверкамп присвятив себе  
виключно цій тематиці. Йому належить і 
зображення популярної тоді гри, яку мо
жна вважати попередницею теперішнього 
хокею.

У Ф ранції широку популярність здо
була гра в м'яч. Ж ан-Батіст Ш арден,

- який звертався лише до сюжетів з життя 
французьких дрібних бурж уа, своєю кар
тиною, на якій зображ ено дівчину з при

ладдям для гри в бадмінтон, засвідчує 
поширення ц ієї гри у Франції. Бадмінтон 
на початку XVII століття вважався при
дворною грою, але потім, за розповідями 
сучасників, у нього грали скрізь — і з 
таким запалом та спритністю, що це до
зволяло говорити, ніби французи народ
жуються на світ з ракеткою в руці.

XVIII століття відкрило нову епоху в 
розвитку ф ізичної культури. Вона поча
лася у  на той час передовій в економіч
ному відношенні дерщаві — Англії. Як
що деякі види спорту, зокрема гольф, 
поло, теніс та веслування, були в Англії 
привілеєм дворянства й великої буржуа
з ії, то, скажімо, перегони, футбол та 
бокс знайшли захоплених прихильників 
і серед широких верств народу. Це, в 
свою чергу, зацікавило підприємців. Ор
ганізація платних виступів атлетів, за
клади на можливого переможця внесли 
дух комерції в усі види спорту. Це по
клало початок сучасному професійному 
спортові.

В А нглії та Ф ранції став надзвичайно
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Гемптон-Корті. Олія. Цюріх, Зібрання Бюрле.АЛЬФРЕД СІСЛЕЙ (1839-1899). Регата на

популярним кінний спорт. Його худож 
ньому зображенню приділяли неабияку 
увагу. Великого поширення набули 
sporting prints — аркуші з графічними 
портретами коней-переможців. Вражали  
картини з кіньми Теодора Ж еріко, особ
ливо його знамениті «Перегони в Епсо- 
мі», які він написав 1821 року під час 
перебування в Англії. До численних ху
дожників, які присвятили перегонам свої 
полотна, належав і Едгар Дега. Проте 
його увага часто звернена не так на самі 
перегони, як на атмосферу іподрому, зо
крема на глядачів. А нрі Тулуз-Лотрек  
також відтворив цілу серію  сцен на іпо
дромі. Його різноманітні спортивні сю
жети засвідчують також увагу до таких 
нових явищ, як, наприклад, велосипедний 
спорт.

З  аристократичних видів спорту знай
шло своє відображення в мистецтві XIX  
століття і веслування. А льф ред Сіслей, 
який походив з англійської родини й під 
час своїх подорожей до А нглії познайо
мився з регатами, першим змалював їх  
на барвистих, життєрадісних картинах.

Розвиток багатьох видів сучасного
спорту, який почався в А нглії, поширив

ся і на Німеччину. Наприкінці XVIII 
століття найрізноманітніші впливи по
сприяли тут відродженню ф ізичної куль
тури. Погляди Р уссо й ід е ї французь
кої революції, поетичне слово німецьких 
просвітників Лессінга, Клопштока і Гете 
— все це породило нове ставлення до 
фізичної культури й викликало гімнас
тичний рух.

Гете з усією  пристрастю віддавався  
розвагам, пов’язаним з фізкультурою і 
спортом. Він їздив верхи, мандрував 
пішки, сходив на гори, плавав і описував 
це з величезним захопленням. Заполоне
ний Клопштоковим «Катанням на ковза
нах», він став великим прихильником 
цього народного виду спорту, під час за 
няття яким його й показує гравюра на 
міді за картиною Каульбаха. 1774  року 
Гете пише в одному з листів: «Знову ка
ток, прощайте, м узи ...» , а в «П оезії і  
правді» він зазначає, що біг на ковза
нах заслуговує на похвалу, бо він «дозво
ляє доторкнутися до дитинства, закликає 
юнака натішитися своєю спритністю і 
здатний проганяти нерухому старість».

Поряд з гімнастикою, легкою атлети
кою, туризмом, футболом, зимовим спор-
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РУДОЛЬФ БЕЛЛІНГ (нсір. 1886). Боксер. Бронза. 
Берлін, Державний музей.

чи моторний, човен, імпонував естетичї 
ним смакам, скажімо, футуристів та ексі 
пресіоністів.

У 20-х р. р. в мистецтві відбулася і 
зміна суспільного становища професій]! 
ного спортсмена. Хоч професіонал і на! 
далі залишався людиною експлуатова] 
ною, джерелом часом неймовірно висо] 
ких прибутків для всілякого роду ДІЛКІВ; 
спортивний успіх приносив йому повагу] 
здобував шанувальників серед численних 
глядачів. і

Найпопулярнішими були боксери — і| 
художники охоче портретували їх. Відсн 
мі, перш за все, праці Макса Слевогта] 
та Рудольфа Веллінга, присвячені *сла̂ | 
ветним боксерам. Якщо німецький; 
скульптор-експресіоніст Беллінг зобра-І 
жає боксера хоч і в бойовій позиції, але 
без супротивника, то американський ху- 
дожник-реаліст Д ж ордж  Веслі Беллоуз 
відтворює сам бій. Ця драматична сцена' 
бою належить до найвиразніших худож
ніх зображень боксу.

Майстрам інших видів спорту важко 
було перевершити популярність видатних 
боксерів. І все-таки в двадцятих роках 
одній людині це вдалося — найкращому 
на той час бігунові фіннові Нурмі. Ні
мецька скульпторка Рене Сінтеніс зобра
зила його в невеличкій статуї, яку бага
то хто вважав прикладом ідеального вті
лення в мистецтві спортивної теми.

Розвиткові ф ізичної культури на по
чатку XX століття сприяло не тільки від-

гом і плаванням на рубеж і нового сто
ліття дедалі більше прихильників здобу
вав велосипедний спорт. Під впливом ве
лосипедного спорту й бігу на ковзанах 
виникло катання на роликах, яке спочат
ку мало своїх прихильників серед пред
ставників дрібної бур ж уазії і студентів. 
Спершу бігуни на роликах тренувалися  
в залах, а потім, як свідчить гравюра 
Макса Клінгера, вийшли на вулиці й 
площі.

Дедалі більша популярність бігу на 
ковзанах спонукала Макса Кірхнера, 
представника німецького експресіонізму, 
створити своїх виписаних соковитими ба
рвами «Ковзанярів».

Природно, спорт давав потужні ім
пульси і напрямкам, які виникли в обра
зотворчому мистецтві після імпресіоніз
му. Так, зв ’язок спорту з сучасною тех
нікою, як-от велосипед, автомобіль, літак

МАКС СЛЕВОГТ (1868-1932). Наїзниця. Олія. 
Мангейм, Художній музей
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ГАРАЛЬД ГАКЕНБЕК (нар. 1926). Буєристи на озері Мюггель. Олія, Лейпціг. Музей обра
зотворчих мистецтв.

родження Олімпійських ігор, але й роз
виток робітничого руху.

Бажання молоді вийти з заводів і 
квартир, ї ї  поривання до повітря, сонця 
і краси Франс М азерель неповторно вті
лив у чорно-білому деревориті.

Ф ранцуз А ндре Ф ужерон, так само як 
і М азерель, черпає свої теми з життя на
роду. Не раз він звертається до популяр
ної в масах гри в регбі, й ого  акварелі 
являють собою спробу відтворити темп 
ц ієї мужньої гри, переплетення тіл у бо
ротьбі за овальний м ’яч.

Ренато Гуттузо також знаходить теми 
в спортивних іграх та розвагах молоді. 
Згадаймо хоч би й відому картину 
«Пляж». Захоплю є Гуттузо й динамічна 
краса футболу. Епізод боротьби за м ’яч 
художник зобразив у ясних барвах з  май
ж е плакатною виразністю.

Соціалістичний лад створив усі умови 
для вільного розвитку і спорту, і ми
стецтва. Спорт у країнах соціалізму слу З

жить справі вдосконалення людини й роз
вивається під гуманістичними гаслами 
миру та дружби народів. На цих ідейних 
засадах і дружать мистецтво й спорт.

Красу всебічно розвиненої людини, на
шого сучасника, оспівує, зокрема, ра
дянський художник Олександр Дейнека. 
Поряд з численними картинами він ство
рював і монументальні мозаїки, нерідко 
присвячені сучасним видам спорту, як, 
наприклад, стрибкам з ’парашутом. А  
картина, на якій зображено молодих дів
чат у спортивній формі, була намальова
на в роки Великої Вітчизняної війни й 
засвідчує історичний оптимізм автора, 
широту його творчих інтересів, його тугу 
за мирним життям.

Коло, почате з «Дискобола» Мірона, 
можна було б завершити «Дівчиною на 
гімнастичному брусі» Герберта Буршіка. 
Хоч перед нами, безперечно, сучасна дів
чина, в постаті ї ї  втілено класичний іде
ал гармонії і краси.

З німецької переклав 
Олекса СИНИЧЕНКО
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І. ІГРИ
НА ЗЕЛЕНОМУ КОНТИНЕНТІ

—  Хтозна, що воно за штука, ті Олімпій
ські ігри... —- Мій університетський тренер 
якийсь час сидів задуманий, потому, схаме
нувшись, витяг з бляшанки довгого верт
кого черв’яка і, спритно начепивши його на 
гачок, закинув вудку мало не на середину 
дніпровської протоки. Переконавшись, що 
риба не спішить поласувати наживкою, він 
зітхнув і сказав: —  Мабуть, щось на зразок 
світового чемпіонату...

—  Навряд, — заперечив я. —  Адже тут 
проводять одразу двадцять чи тридцять 
чемпіонатів. Крім того — Ігри...

—  Назвати можна як завгодно. Журна
лісти на це мастаки. Один придумав, дру
гий підхопив, та й закрутилося... Ігри так 
Ігри, —  махнув він рукою. —  Наші нароб
лять там шелесту... Он тільки з України — 
я їх усіх особисто хтозна-відколи знаю! 
Яків Куценко —  сила! Гриць Новак —  тому

Ігор Заседа та Френк Маккін!. Мельбурн. 1956 р.

б штанги вузлом в'язати, а не піднімати 
по-інтелігентному. А ще Маша Гавриш —  у 
неї золотих медалей вже й вішати ніде. 
Завтра чи позавтра газети з Києва прий
дуть, усе про Ігри й прочитаємо...

Був липень 1952 року. Ми сиділи на Дні
прі, під Щучинкою, де щоліта відпочивав 
мій університетський тренер і куди запро
сив мене —  поплавати, порибалити, одне 
слово, набратися сили перед осінньою пер
шістю країни. В Хельсінкі щойно відкрилися 
Ігри XV Олімпіади, де вперше брали участь 
радянські спортсмени. Тепер важко в це 
повірити, але наша перша Олімпіада була 
для нас таємничою незнайомкою: я навіть 
не чув про олімпійські ритуали —  олімпій
ський вогонь і олімпійську клятву, а ім’я 
ГГєра Кубертена ні про що не говорило 
нам з тренером.

Нічого дивного в цьому не було. Зусил
лями реакційних діячів МОК —  Міжна
родного олімпійського комітету —  Радянсь
кий Союз довгий час залишався поза олім
пійським рухом, хоча спорт у нашій країні 
ще в довоєнні роки мав неабиякі досягнен-
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ня. Чимало радянських спортсменів домог
лися результатів, набагато вищих за тодіщ- 
ні світові рекорди.. Однак тільки 1951 року 
Національний олімпійський комітет СРСР 
був прийнятий до МОК.

...Сталося так, що перша звістка про Ігри 
в Хельсінкі долетіла до, нас раніше, ніж 
прийшли газети. Рейсовий пароплав із Киє
ва, як завжди, о шостій зробив зупинку, в 
Ржищеві. Я впізнав його гудок і загодя 
ввійшов у воду, готуючись піймати підняту 
ним круту хвилю, як раптом почув: «...пер
шою радянською чемпіонкою Олімпійсь
ких ігор стала Ніна Ромашова,, що метнула 
диск на 51 метр 42 сантиметри!» Погнався 
за пароплавом, намагаючись не пропустити 
ні слова. Радіо на кормі затиналося й хри
піло, нерозбірливо викидаючи слова, —  
досі незнані й чомусь надзвичайно хвилюю
чі для мене: «золота олімпійська медаль», 
«ритуал нагородження», «олімпійська клят
ва». Щось увійшло в моє життя, ще незбаг
ненне, але жадане, проникло в саму душу, 
і до болю захотілося бути там, в Хельсінкі, 
виходити на старт, рватися до перемоги. 
«Ігри! —  спало мені % на думку. —  їх тому 
так назвали, що вони несуть людині ра
дість».

Чотири роки потому я мав летіти до 
Мельбурна.

Міжнародна обстановка була складна, 
напружена. Почалася англо-французька аг
ресія в Єгипті. «Грузія» —  теплохід, на яко
му плив у олімпійську столицю «другий 
ешелон» збірної Радянського Союзу —  тре
нери, лікарі, а також медичне устаткуван
ня, автобуси, запас російської горілки для 
офіційних прийомів, бібліотека тощо, —• 
змушена була зійти з курсу і піти в 
обхід Африки, оскільки Су.ецький канал 
закрився. Все частіше з ’являлися повідом
лення, що та чи та країна відмовилися по
слати до Мельбурна свої команди. Ми в 
Москві тренувалися, читали газети і вгаду
вали— відбудуться Олімпійські ігри чи ні? 
Ставало прикро: адже для переважної
більшості спортсменів Олімпіада трапля
ється. раз на життя, вона, так би мовити, ві
нець спортивної кар’єри. Іншої нагоди не 
буде. .

Аж ось, нарешті, оголосили —  летимо!
Із Внуково відлітали в свій перший рейс 

ще нерейсові «Ту-104» (їх не встигли як 
слід «обкатати» навіть на внутрішніх лі
ніях). Замиготіли країни й міста —  Таш
кент, Делі, Рангун. У столиці Бірми пересі
ли на американські «ДС»: в Австралію ра
дянські повітряні лайнери не літали, та "й 
взагалі з цією _ континентальною країною, 
що активно підтримала «холодну війну», 
виступаючи пособницею англо-американсь- 
кого імперіалізму, в нас були тоді досить 
напружені відносини.

Чемпіон XVI Олімпійських ігор Володимир Куц.

Фото Ю. Ш(хінського.

Чемпіон XIX та XX Олімпійських ігор Олександр 
Шапаренко.
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Чемпіон XX Олімпійських ігор Валерій Борзов

Мельбурн — дарма що було далеко за 
північ — зустрів нас тисячним товпищем, 
квітами і... ароматичною дезинфекцією, 
якою працівники аеропорту оббризкували 
з пульверизаторів усіх прибулих.

Олімпійське село —  кількадесят типових 
двоповерхових котеджів з червоної цегли, 
легкі розбірні їдальні, присадкуватий інтер- 
клуб, газони без єдиного деревця і сму
гастий шлагбаум на КПП, — зведене за ЗО 
кілометрів від міста, трохи нагадувало вій
ськовий табір в облозі. Юрби мельбурнів- 
ців вишикувались обабіч дороги, що вела 
до села, обліпили шлагбаум і височенну 
огорожу із сталевого дроту. Кого тільки се
ред них не було! Літній будівельник з чис
леною ріднею, екзальтований студент, рес-

Чемпіон XVI Олімпійських ігор Ігор Рибак.

лектабельний самовпевнений бізнесмен, 
балакуча домогосподарка, солдат, докер, 
священнослужитель. Щирий інтерес, не
вситиме бажання побалакати, запросити до 
себе в гості. Із добровольців, що прагнули 
показати олімпійцям рідне місто, був ство
рений навіть спеціальний комітет.

Особливою увагою користалися радян
ські спортсмени. Мельбурнці, нашпиговані 
нісенітницями про нашу країну й наше 
життя, познайомившись з нами, щиро диву
валися: ми вміємо сміятися і цінить добрий 
жарт, непогано знаємо історію Австралії і 
нерідко цікавимося такими подробицями, 
про які хазяї й не чували. До речі, в прог
нозах, що регулярно друкувалися в місце
вих газетах, чемпіонські звання незмінно 
віддавали атлетам західних країн, «росія
нам», як охрестили нашу збірну, відводи
лася скромна роль тла. Втім, усі крапки над 
«і» мала розставити сама Олімпіада.

Признатися по щирості —  навіть ми, ра
дянські спортсмени, й гадки не мали, що 
виступи посланців Країни Рад будуть таки
ми блискучими. Клімат, різкі перепади тис
ку, незвичні строки проведення змагань, 
гучні імена суперників і часто незнання (і 
таке буває в спорті) власних сил і можли
востей —  усе це примушувало бути надмір
но обережними в прогнозах.

Після тріумфу Володимира Куца, що від
крив Олімпіаду перемогою на 10?кіломет- 
ровій дистанції, все змінилося. Його успіх 
надихнув нас. І досі перед очима перепов
нений «Крікет-граунд», червоні бігові до
ріжки, метушливі судді в ядучо-зелених під
жаках—  і Володя Куц Із піднесеними рука
ми, готовий, здається, затанцювати тут-таки, 
на доріжках стадіону. А поряд пригнічений, 
украй висотаний англієць Гордон Пірі, «на
дія Британії», що ледве доплентався до фі
нішу,—  і неможливо повірити, що якихось 
півгодини тому він сяяв «чемпіонською» 
усмішкою.

Куц, ще вчора один із трьох тисяч учас
ників Олімпіади, перетворився на кумира 
сотень тисяч людей. Потому було ще бага
то встановлено рекордів і вручено золотих 
медалей, але Куц підкорив усіх своєю муж
ністю, чесністю в боротьбі, повагою до су
перника і людяністю. Мельбурнська газета 
«Сан» писала тоді: «Своєю перемогою Куц, 
моряк з України, зробив для поліпшення 
стосунків між нашими країнами і народами 
більше, ніж весь дипломатичний корпус».

Взаємопізнання було тим головним, що 
давала Олімпіада трьом тисячам спортсме
нів із 67 країн і багатьом тисячам гостей, 
що з’їхалися, прилетіли чи припливли до 
Мельбурна. Світ застигав в оковах «холод
ної війни», і сама думка про те, що «чер
воні» можуть безкарно спілкуватися з пред
ставниками «вільного світу», жахала тих, хто 
безнастанно знижував температуру міжна
родних відносин.

Іноді доходило до смішного. Ми позна*
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йомилися з американським плавцем Френ
ком Маккіні, майбутнім бронзовим призе
ром Олімпіади. 19-річний студент із Калі
форнії був добрим, товариським хлопцем, 
і я запросив його в гості — до трикімнат
ної квартири на першому поверсі нашого 
котеджу. Та в призначений час Френк не 
прийшов. Наступного дня, зустрівшись зі 
мною в басейні на тренуванні, він збенте
жено пояснив: «Тренер застеріг мене, іцо, 
спілкуючись з тобою, я сам стану комуніс
том». «За логікою твого напутника, після 
спілкування з тобою я маю стати капіталіс
том, чи не так, Френку?» Маккіні ошелеше
но глянув на мене —  і враз ми обидва за
реготали.

Олімпійські ігри на той час були, мабуть, 
найбільш представницькими міжнародними 
форумами, де знайомилися, пізнавали один 
одного і зав’язували дружбу люди з різних 
кутків земної кулі, з різних країн із різним 
політичним, і соціальним устроєм. Згодом 
наші майстри голубої доріжки по місяцю 
гостювали в тих же Сполучених Штатах на 
спільних зборах радянських і американсь
ких плавців. Однак, щоб це стало реаль
ністю, потрібні були послідовна і цілеспря
мована мирна політика нашої партії, яскра
ві перемоги на спортивних аренах світу.

Скільки зустрічей закарбувала пам’ять 
кожного радянського спортсмена на ав
стралійській землі! Я був свідком, як до Во
лодимира Куца нерішуче підійшов чоловік 
у брудній робі, що назвався Іваном Гонча
ренком з Дніпропетровщини. В роки війни 
фашисти вивезли його до Німеччини, а зго
дом доля занесла аж в Австралію. Вони 
довго розмовляли, запитанням Гончарен
ка, здавалось, не буде кінця, і сльози раз у 
раз набігали йому на очі. Він не міг одірва
тися від Куца, але ми поспішали, і на про
щання, міцно тримаючи Володину руку, він 
сказав: «Ви намагайтеся перемагати всіх! 
Щосили намагайтеся! Ми живемо тут, як 
у склепі. Порятуйте наші душі».

Багато хто хотів зустрітися з Анатолієм 
Парфеновим, переможцем змагань борців- 
важкоатлетів. Уяву людей вражав його жит
тєвий подвиг. 17-річний російський солдат 
Парфенов визволяв українську землю, під 
час форсування Дніпра був тяжко поране
ний. Про спорт, здавалося, годі було й 
мріяти. Але ж Анатолій знайшов у собі си
ли й мужність перемогти біду, і в 31 рік 
став олімпійським чемпіоном. Або, примі
ром, 20-річний харків’янин Ігор Рибак, сту
дент медичного інституту. Він приїхав у 
Мельбурн, не бувши навіть чемпіоном Ра
дянського Союзу. На його перемогу мало 
хто розраховував. Проте, подолавши най- 
сильніших важкоатлетів Японії, Польщі, 
Ірану, Рибак завоював титул олімпійського 
чемпіона. Все це відбувалося перед очи
ма тисяч зацікавлених людей, співчутливих 
і обурених, друзів і ворогів. Коли ж радян-

Чемпіон XVI, XVII та XVIII Олімпійських ігор 
Борис Шахлін.

ські спортсмени в неофіційному команд
ному заліку набагато випередили фавори
тів — збірну США (таке трапилося вперше 
в історії Олімпіади), число наших прихиль
ників помножилося, і луна мельбурнської 
перемоги покотилася до найдальших ку
точків планети.

II. ВИПРОБУВАННЯ ДУХУ
Наприкінці жовтня в Мехіко-сіті прихо

дить осінь. Втім, сонце, ще по-літньому га
ряче, вислизнувши з-за білої вершини вул
кана Попокатепетл, одразу заливає все не-

Чемпіон XVII Олімпійських ігор Іван Богдан
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Чемпіон XIX та XX Олімпійських ігор Валентин 
Манкін (на першому плані).

стерпно яскравим світлом. Як і влітку, за
дихається від вихлопних газів безконечна 
ГІасео-де-ла-Реформ, тому найкраще, по
кинувши центр, — повз бронзового Куате- 
мока, що багато десятиріч стоїть босоніж 
на розпеченому вугіллі —  достоту як того 
дня, коли конкістадори скарали його такою 
страшною смертю, —  повз парк Чапульте- 
пек і сорокаповерхову Латиноамериканську 
вежу, — втекти за міську околицю, де без
краї зарості вересу суцільним килимом 
вкривають чорні вулканічні скелі й хаотичг 
не нагромадження каміння. Повітря тут чис
те й прозоре, й видно навдивовижу далеко, 
наче крізь окуляри з чарівними скельцями. 
Та яке ж воно підступне, це прозоре хо
лодне високогірне повітря!

...Мені пригадались світпо-зелені води ка
налів Сочіміло, де проходили олімпійські

Чемпіон XVIII та XIX Олімпійських ігоо Володи
мир Морозов.

гребні гонки, духмяні пахощі величезних 
червоних квітів на прибережних кущах —  
і безкровне, воскове обличчя Олексайдра 
Шапаренка, непорушно розпростертого на 
траві. Щойно він закінчив гонки байдароч- 
ників-одиночників, ' довго лідирував, а за 
якихось п'ятдесят метрів до фінішу враз 
задихнувся в цьому безкисневому повітрі. 
Кілька секунд затримки — і золота медаль, 
яку (ніхто вже в цьому не сумнівався) він 
виборов у нелегкій боротьбі, відпливла 
геть. Сашко фінішував майже непритомний.

Біля Сашка присів навпочіпки Володя 
Морозов — через сорок хвилин вони вдвох 
мають вийти на старт, цього разу на бай- 
дарці-двійці, але вже кожному ясно, що 
Шапаренко висотав собі жили ще на пер
шій дистанції; Навіть ми, спортивні журна
лісти, боліючи за Сашка, робочого хлопця 
із Сум, не вірили, що він знайде сили під
нятися. За кілька днів Олімпіади ми нади
вилися, які «коники» витинає висота й це 
«рідке», «плинне» повітря. Сильні зненаць
ка ставали слабкими, і багатьом так і не 
вдалося зробити те, на що вони були здат
ні.

Є спортсмени, для яких срібна медаль 
рівнозначна поразці, — вони визнають ли
ше перемоги. Тим і приваблює спорт, що 
дає людині можливість випробувати себе 
найсуворішим іспитом — на мужність. Ма
буть, ніколи до того Шапаренко (багатора
зовий чемпіон світу) не потрапляв у таку 
халепу. Ми дивилися на нього, й живий 
жаль брав за серце. Проте, як виявилося, 
він не потребував співчуття, більш того, 
відкидав саму думку про нього. Сашко рі
шуче відмовився від принесеного лікарем, 
балона з киснем, піднявся на ліктях і кив
нув Морозову. Той слухняно піднявся і пі
шов до байдарки. Слідом, зігнувшись, ішов 
Шапаренко. Хитаючись на неслухняних но
гах, він уперто долав метр за метром, са
мостійно сів у байдарку, і вони відчалили 
— вірніше, відчалив Морозов, а Шапарен
ко з останніх сил намагався втримати рів
новагу.

—  Неймовірно! — вигукнув мій приятель 
Веласкес, репортер найбільшої мексікансь- 
кої газети «Сол де Мехіко», звівши моли
товно рукй. —  Адже немає, не може бути 
сили в цьому розтерзаному кисневим голо
дуванням тілі!

Тим часом, байдарки вирівнялись на 
старті, суддя жестом наказав комусь пода
тися назад, пролунала команда «Гоу!». 
Морозов основну трудність розгону човна 
взяв на себе, Шапаренко тільки «підігра- 
вав» товаришеві, власне, допомагав не зби
тися з темпу. Він не міг гребти на повну 
силу, це було очевидно: його весла ковза
ли по воді, не утворюючи характерних бу- 
рунчиків. Та з кожною хвилиною Шапарен
ко змінювався —  ось він уже далі заводить 
весла і все різкіше закінчує гребок.

З острахом слідкував я за ними, очікую
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чи на мить, коли задихнеться Морозов, а 
в Шапаренка не стане сили підтримати йо
го. Морозов таки задихнувся, враз знеси
лів, але човен не припинив руху вперед. 
Навпаки, він пішов рівніше й швидше, спря
мований однією людиною. Сашко Шапарен- 
ко, наче одержимий, врубувався у водяну 
твердь, і човен нісся вперед, і ніхто вже не 
міг випередити нашу двійку. Наступного 
дня «Сол де Мехіко» написала: «Якби ве
ликий Мартінес 1 бачив це видовище, він 
зняв би сомбреро перед мужністю радян
ського гребця. Треба дуже любити життя і 
його красу, щоб так віддаватися боротьбі. 
Учора Шапаренко ще раз довів усім нам, 
яка людина прекрасна і всемогутня».

Мексіканські ігри були, мабуть, найважчі 
з усіх попередніх, і спортсменам —  олімпій
цям 1968 року випало набагато більше ви
пробувань. І не тільки високогірний клімат 
став перешкодою на шляху до медалей.

30-річний киянин Валентин Манкін, кілька
разовий чемпіон СРСР з вітрильного спор
ту, на Олімпійські ігри приїхав уперше. 
Змагання проходили на відомому курорті 
Акапулько на Тихому океані. Не молодець
ка бравада чи нерозважливість примушу
вали Манкіна, нехтуючи небезпекою, вихо
дити на тренування в океан навіть у ті дні, 
коли вітрильний флот залишався в лагуні і 
рятувальні судна мирно погойдувалися на 
рейді. Вирісши на Дніпрі, з дитинства звик
лий до його привітної неквапливості, при
вілля заплавних луків і зеленого спокою 
берегів, він почувався там у рідній стихії. 
Чужий океан, готовий щомиті приголомши
ти неочікуваною течією або смерчем, на
сторожував.

Манкіну просто необхідно було пізнати 
океан, «зблизитися» з ним. Щодня він сам- 
один ішов на своєму суденці (Манкін вис
тупав тоді на «фінні») на десятки кіломет
рів од берега, і тільки альбатроси й сірі ті
ні акул супроводжували його. Якби сталося 
нещастя, ніхто ніколи б не дізнався, як воно 
було. Недарма мексіканці, знаючи під
ступність океану, в дні тренувань виряджа
ли слідом за білокрилими яхтами кількох 
«морських мисливців», з рятувальниками, 
лікарями, а також снайперами, що відстрі
лювали надто нахабних акул.

Коли пролунав гарматний постріл, спо
віщаючи про відкриття олімпійської регати, 
Манкін уже цілком порозумівся з океаном. 
Він став чемпіоном достроково й взагалі 
міг відмовитися од сьомої гонки, але, як і 
всі, прийняв старт і боровся за перемогу.

На початку 1980 року Валентин Манкін, 
уже капітан ill рангу, на кілька днів завітав 
до Києва, і я, згадавши про Мехіко й під
ступні води Акапулько, висловив припу
щення, що в Талліні йому буде легше —  
як-не-як «рідні стіни». Манкін, готуючись

1 Іспанський ме«тадор, у дні Олімпіа- 
ди-68 був не менш популярний, ніж чем
піони Ігор. (Прим, авт.)

Чемпіонка XVI, XVII та XVIII Олімпійських ігор 
Лариса Латиніна.

учетверте стартувати на Олімпіаді, посмі
хаючись відповів: «Досі, починаючи з 1948 
року, жоден хазяїн Олімпіади не виграв зо
лотої нагороди в себе вдома. Маю шанс 
поламати цю традицію».

III. ДРУЗІ Й ВОРОГИ 
ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР

З Олімпіадою 1976 р. в Монреалі у мене 
пов’язане двоїсте почуття: з одного боку — 
блискучі виступи радянських спортсменів, 
що, знову випередивши американців і у 
командному заліку, і за кількістю золотих 
медалей, зміцнили авторитет Країни Рад, з 
другого —  саме ці золоті медалі, засвід
чивши наші досягнення не тільки в спорті, 
а, що набагато важливіше, у вирішенні на
гальних соціальних проблем, породили в 
наших недругів ненависть, ще несамовитішу

Гак зустрічали друзі чемпіона XVIII Олімпійських 
ігор Григорія Криса.
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Чемпіон XVIII та XIX Олімпійських Ігор Леонід 
Жаботинський.

Чемпіон XXI Олімпійських ігор Юрій Сєдих.

й безрозсудливішу, ніж досі. Неабияк був 
розчарований і тодішній президент США 
Форд. ЗО липня в монреальському готелі 
«Шератон» на честь американських спортс
менів —  чемпіонів Олімпіади, мав відбу
тися прийом осіб королівської крові, а та
кож глав дипломатичних місій, акредитова
них у Канаді. Про це оголосили заздале
гідь, ще до початку Ігор, оскільки в Шта
тах ніхто не сумнівався в перемозі найсиль- 
нішої за всі роки олімпійських змагань аме
риканської збірної. Однак невдовзі стало 
ясно, що американці зазнали нищівної по
разки: крім збірної Радянського Союзу, — 
традиційного тріумфатора, —  їх обійшли 
атлети НДР. Форд до Монреаля не приїхав, 
і досконало тренована американська пре
са на всі лади почала гудити Олімпіаду 
Отже, щоб краще зрозуміти деякі з дже
рел антиолімпійської істерії восьмидесятого 
року, вчиненої американськими урядовця
ми, повернімося назад, у монреальський 
спекотливий липень сімдесят шостого...

Монреаль «помітив» Олімпіаду лише 
«на схилі» її олімпійського життя. Якихось 
двадцять днів місто наче й не зважало, що 
десь на околицях (більшість спортивних 
споруд — олімпійське село, стадіон, спорт
зали і гребний канал були зведені віддалік 
од торговельного й ділового центру) — 
десь тамг готуються до Олімпійських ігор. 
Місто відмежувалося від Олімпіади стіною 
байдужості. Навіть в аеропорту, де невтом
но снували схожі на марсіанські чудовись
ка автобуси з висувними «черевами», по 
вінця напханими олімпійцями, що зліталися 
сюди з Європи, Африки, Азії, Австралії й 
Океанії, з Південної Америки і США, — 
так-of навіть в аеропорту не видно було 
жодного плаката з п'ятьма кільцями.

Зненацька все змінилося. Монреальцям 
полестило, що увага всього світу прикута 
до їх міста —  «столиці французької Канади», 
як називають Монреаль жителі провінції 
Квебек, — і тепер вони, наче запізнілі па
сажири, бігли за «олімпійським поїздом», 
поспішаючи побачити Ігри й олімпійців. Ти
сячний натовп, зовсім як у Хельсінкі, Римі, 
Токіо, Мехіко й Мюнхені, штурмував околи
ці олімпійського села, за право посидіти в 
пластмасовому кріслі стадіону платили ска
жені гроші. Чиновники й бізнесмени, тор
говці й домогосподарки проривалися крізь 
поліцейські кордони до олімпійців за авто
графами і значками, і їх обличчя при цьо
му розквітали такими усмішками, а уста 
промовляли такі захоплені слова, що хо
лодний прийом забувся.

Навіть у прес-барі, вулику, де проду
кують свій «мед» (а хто й дьоготь) журна
лісти, заглухли розмови про негостинність 
монреальців. Щоправда, декому було при
кро, що їх прогнози про занепад і крах 
Олімпійських ігор не справдилися (до речі, 
ці «діячі» робили все від них залежне, щоб 
розколоти Ігри, посіяти розбрат у друж-
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ній олімпійській сім’ї). Вони продовжували 
вишукувати сенсації не в плавальному ба
сейні і не у «Форумі», де царювали гім
насти, а на помийниці —  хай мені вибачать 
цю брутальність. Вони намагалися підклас
ти міну тепер уже не під Олімпійські іг
ри взагалі, а під нашу, Московську Олімпі, 
аду. Забігаючи наперед зазначу: Тхні зу
силля не були марні, і в тій каламутній хви
лі, що в наступні роки час від часу проко
чувалась по редакціях засобів масової ін
формації Заходу, відчувалася керівна рука 
і вгадувалися знайомі голоси, які так дов
го не допускали нас до Олімпіад і ще в 
Мельбурні закликали бойкотувати Олімпі
аду за участю радянських людей.

Вороги в Олімпійських ігор є, і з кожною 
нашою перемогою, з кожним новим рекор
дом вони стають усе злішими, бо, як писав 
ще 1956 року, після нашого грандіозного 
успіху на Іграх, американський журнал 
«Стейтс ньюс енд Уорлд ріпорт»: «Жодна
країна не стверджувалася так швидко як 
спортивна держава. Почавши з нуля, СРСР 
за кілька років досяг у спорті чільного міс
ця. З погляду мільйонів людей усього сві
ту, спортивна майстерність надає неабиякої 
престижності. Більшість уважає її за ознаку 
здоров’я і енергії нації».

...Отже, кому потрібні Олімпійські ігри? 
Спортсменам?

Звичайно! Адже не існує на Землі інших, 
подібних до цих змагань.

Однак спорт залишився б просто самоціл
лю окремих індивідів, коли б не мав при
тягальної сили наслідування.

Існує й ще одне —  архіважливе, архіпо- 
трібне призначення олімпійських змагань. 
Ігри допомагають людям різних націй, ві
росповідань, рас і політичних переконань 
усвідомити свою спільність і особисту від
повідальність кожного за майбутнє плане
ти і людства.

Саме тому масована атака, яку здійснює 
американський імперіалізм на олімпійський 
рух взагалі і на Московську Олімпіаду зок
рема, наразилася на опір усього світу.

Наші золоті медалі декого дуже драту
ють. 113 чемпіонських медалей, завойова
них українськими спортсменами на XV—  
XXI Іграх, —  мов сіль в оці українському на
ціоналістичному охвістю, яке теж доклало 
і докладає зусиль для «закриття» Олімпіа
ди, бо наші перемоги —  неспростовне свід
чення процвітання Української Радянської 
Соціалістичної Республіки, росту її духов
ного й культурного рівня, її міжнародного 
авторитету.

Шлях до Москви-80 був довгий і нелег
кий. Радянські спортсмени подолали цей 

.шлях і домоглися визнання радянського 
спорту в світі —  своєю мужністю, скром
ністю, наполегливістю.

Чемпіон XVII Олімпійських ігор 
булеико.

Чемпіон XVII. XIX, XX Олімпійських 
димир Голубничий (на першому

Віктор Ци*

ігор Воло* 
плані).

Ігор ЗАСЄДА
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Напередодні кожного нового року бел
градська газета «Політика» проводить 
анкету серед журналістів багатьох країн 
світу, які пишуть про шахи. Запитання 
до них одне: хто, на вашу думку, нале
жить до десятки найкращих шахістів ро
ку?

Торік відповіді на це запитання не 
потребували особливих роздумів. Ані в 
кого не викликало сумніву, що найкра
щий —  чемпіон світу Карпов. Поза кон
куренцією були восьмеро: учасники тур
ніру претендентів на першість світу. От
ж е, дев'ять місць у «табелі про ранги» 
заповнювались автоматично. А от хто 
десятий?

Успішно виступали. протягом року і 
угорець Золтан Р іблі, і голландець Ян 
Тімман, і англієць Ентонї Майлс, і юго
слав Любомир Любоєвич і чимало інших*

Але до світової шахової еліти вклю
чений був (на порозі свого 28-річчя) ук
раїнський шахіст Олег Романишин. Ви

рішив справу, певно, його виступ у між
зональному змаганні першості світу в 
Р изі, де Романишин після вкрай невда
лого старту (лише 4 ,5  очка з десяти) 
так темпераментно фінішував, що ледь  
не вдерся до трійки лауреатів, — йому 
не вистачило пів-очка. Щ е б один тур!..

Не менш сильне враження справила І 
блискуча гра львів’янина в голландсько
му місті Тілбургу, де він здобув другий 
приз, пропустивши наперед лише чемпіо
на світу.

На думку авторитетного югославсько
го гросмейстера Олександра Матановича, 
Романишин «найцікавіший з-поміж мо
л одої плеяди радянських гросмейстерів. 
Це оригінальний, мало на кого схожий 
шахіст, який послідовно торує свій 
шлях, йом у, як і Ф іш еру, притаманне 
рідкісне вміння знаходити нове в старих 
дебютних схемах. Романишина вирізняє 
невгамовна фантазія, чудові якості 
справжнього шахового бійця. Він так
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само швидко прогресує, як свого часу 
Таль і Карпов. Одне слово, це видатний 
шахіст, і поки щ о важко виявити межу  
його творчого і спортивного зростання».

Ми знайомі з Ромаляшиним не пер* 
ший рік. Власне, все його спортивне 
життя. Іронічний, точний в оцінках, по
збавлений удаваної скромності, він чу
довий співбесідник. Характер безкомпро
місний і гострий, який шахи виявляють 
дивовижно.

—  Я честолюбний і по-справжньому 
«жадібний», — визначає себе Олег. —  
Хочу перемогти у  всіх партіях, що їх  
граю, посісти лише перше місце і яко
мога далі відірватися від переслідува
чів.. Якщо я набираю, припустімо, 11 ,5  
очка, то шкодую* що не набрав 12 ... Д ля  
мене сенс ш ахової боротьби —  в пере
мозі. Перемога тут спосіб самостверд
ження і, якщо поталанить, самовиражен
ня. Найвищі шахові досягнення вива
жуються саме на цих терезах. Однак не 
варто фетишизувати результат. Надмір
на прихильність до чистого мистецтва 
дозволяє досягати лише окремих твор
чих злетів... Найважче і найважливіше 
— зберегти рівновагу між отими дво
ма прагненнями.

Ім'я Романишина вперше дзвінко  
пролунало нц чорно-білій арені ще 
1973 року, коли в голландському місті 
Гронінгені тодішній президент Міжна
родної * ф едерації, -ш ахів. (Ф ІДЕ), екс- 
чемпіон світу Макс Ейве вручив Олего
ві кубок чемпіона Європи серед  юнаків. 
20-річний студент Львівського універси
тету ніяковів, вислухуючи комплімен
ти на свою адресу. А ле найбільше здиву
вався, коли наступного дня побачив' у 
місцевих газетах свій портрет поряд із  
зображенням славетного «короля ковза
нів» Голландії Кеєса Феркерка, який 
здобув тоді свій черговий тріумф. УТІМ| 
швидко знайшов пояснення: до успіхів* 
Феркерка вже звикли, а його перемоги 
тут не чекали — за фаворитів вважали 
інших майстрів... , ,

Починаючи з осені 1 975  року, моло
дий шахіст з і Львова виграв вісім авто
ритетних *мійшародних турнірів. Глянути

збоку —  наче давав сеанс одночасної 
гри іншщьі учасникам, випереджаючи най
ближчих переслідувачів на півтора-два. 
а  на «Турнірі визволення» в югославсь
кому місті Новому Саді 1 9 7 5  року —  
навіть на 2 ,5  очка.

—  Ш ахи стають такі ж  популярні, 
як і ф утбол, —  говорить О. Ромапищиц 
у відповідь н і  моє запитання щодо сьо
гочасного шахового «бум у» в світі. —  
ІІині до стародавньої іри , що належить 
і спорту, і мистецтву, і науці, прилучи
лися найширші верстви населення бага
тьох країн А зії, Латинської Америки, 
Африки, помітно зр іс інтерес до неї в 
Європі та Північній Америці. 19 7 3  ро
ку в Буенос-А йресі, під чЛе XXIV шахо
вої Олімпіади я бачив справді сильних 
шахістів з доброї півсотні країн усік  
заселених частіш світу. Нині в багатьох 
країнах досягнення шахістів розгляда
ють, як, так би мовити, парад ін іелекту- 
альпих можливостей нації, одне з  ваго
мих знарядь культурного прогресу. Ша
хи стали престижним спортом. Уже не 
тільки в С РС Р удостоюють урядових на
город за  шахові досягнення. ...Х то вбо
ліває за  шахи, той і сам грає. Сіати  
полководцем за  шахівницею — легко, 
просто, загальнодоступно. У нагороду 
за витрачене дозвілля дістаєш  безмена  
ний простір для творчості.

Олег таки має рацію. Якщо 1924  ро
ку, коли засновували М іжнародну ф е
дерацію шахів, до неї входило лише сім  
країн, то тепер уж е лопад сто. Мину
ли часи, коли радянські гросмейстери не 
відчували ж одної конкуренції на світо
вій арені. Вони не стали слабіш і, ні. А ле  
ж шахи бурхливо розвиваються в усіх  
куточках планети!

Тут, певно, саме час нагадати щ е  
про один його виступ за рубежем.

Наприкінці 1 9 7 6  року львів’янин при
їхав до англійського міста Гастінгса, 
де проводився традиційний, «різдвяний, 
турнір». Уперше велике шахове, змаган
ня тут відбулося ще 1895  р., а від 
1919  р. з  чисто британською пунктуаль-. 
ністю їх  організовують раз за  разом, 
(вимушена семирічна перерва • сталася; 
лише через другуv світову війну). Ц е  
о д н е 'з  найелаветніших місць "на шахо-
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вій карті світу: в Гастінгсі різних часів 
грали всі без винятку чемпіони світу. 
Причому не кожному щастило здобути  
перший приз. Тому лауреатів Гастінг- 
са  шанують особливо. ^

Романйшин увійшов до цього кола об
раних більш ніж  переконливо —  випере
дивши другого призера на два очка. Та 
не лише його спортивний тріумф вразив 
англійців.

Ось що писав у  лондонській газеті 
«Тайме» міжнародний майстер Гаррі 
Голомбек:

«Спостерігати партії Романишина 
було справжньою насолодою. В його грі 
—  вогонь і  нестримна енергія, що зм у
шують згадати Альохіна, найполум'які
шого з  ус іх  шахістів. У той ж е час іс
панську партію, яку Романишин виграв 
у  Смислова, він провів швидше в стилі 
Кереса. Крім того, на мене справило ве
лике враження те, щ о в останньому турі, 
коли для завоювання першого призу до
сить було швидкої нічиєї з  Дам'янови- 
чем, він грав у відповідності з і  своїм  
незмінним принципом: перемога будь- 
щ о!..»

Д о речі, за  рік до цього в Дортмунді 
львів'янин також виграв останню пар
тію, хоча й нічия забезпечувала йому 
перше місце.

—  Професіонали так не роблять, —  
сказав йому тоді один західнонімець
кий журналіст. Олег одреагував блис
кавично:

—  А  я любитель!
Романишин торує один з  найважчих 

шляхів до шахового Олімпу. Чимало су
часних молодих гросмейстерів не пере
ймаються проблемами досягнення гар
монії між самовираженням і самостверд
женням, не переобтяжують себе прагнен
ням виграти геть у с і партії в турнірі, 
вони діють за  шахівницею економно і 
практично, не гребуючи і «договірними 
нічиїми». Такі гросмейстери-максима- 
лісти, як Романишин, нерідко опиняю
ться через свою безкомпромісність у  гір
шому становищі, ніж їхн і «практичні» 
конкуренти. Звідси й нестабільність йо
го успіхів. Не раз траплялося: не хоче 
нічиєї, ризикує і... програє, а  суперник

тим часом за іншим столиком без бо
ротьби записує собі «половинку».

Якось Романишин розповів напівжар
тома:

—  Пам’ятаю, під час півфіналу пер
шості С РС Р  1971 року я прочитав Рол- 
ланового «Ж ан-Крістофа». Книга справи
ла на мене таке враження, що я закін
чив турнір, вигравши сім партій, про
гравши теж  сім,4 звівши внічию лише 
три...

Цікаво, щ о точнісінько такий баланс 
в Олега вийшов І в турнірі вищої ліги 
чемпіонату С РС Р  1976  року. Бо й у  ба
гатьох інших турнірах в нього, як пра
вило, мінімум нічиїх.

Певно, справді не випадково припав 
Романишину до вподоби мужній герой 
Роллана — так само, як до душ і йому 
бунтівні сторінки Тараса Ш евченка і Ле
сі Українки, твори Ремарка і Хемінгуея. 
(У батька —  викладача електротехніки, 
свого часу відомого львівського шахіста 
—  чимала бібліотека: книги — не лише 
українською й російською, але й поль
ською і  німецькою мовами. «Щ об їх  пе
речитати, мені довелося закінчувати фа
культет іноземних мов», сміється Олег).

й ом у  не раз радили вгамувати свій 
темперамент, діяти практичніше. А  він?

—  Кажуть, хто не ризикує, той не 
п'є шампанського. На М еморіалі Капа
бланки 1977  року в кубинському місті 
Сьєнфуегос і я спробував був грати со
лідно, обережно. Проте така тактика, як 
хутко виявилося, не для мене. Наробив 
нічиїх, а  потім до того ж  і зазнав пораз
ки від Гарсіа. Д обре, що мав час повер
нутися до м оєї звичної манери ведення 
боротьби... Ні, зраджувати себе не годи
ться.

У підсумку Романишин наздогнав на 
фініш і Гарсіа, і вони обидва стали пере
можцями М еморіалу.

Невдовзі після того турніру на Кубі в 
Ленінграді відбувався блискучий за скла
дом ювілейний турнір вісімнадцяти най- 
сильніших гросмейстерів світу, присвя
чений 60-річчю Великого Жовтня. Всі 
чекали, що перемож е чемпіон світу Ана
толій Карпов. А ле лідерство захопив Ро
манишин. Лише в останньому турі льві



УКРАЇНІКА

в’яиина наздогнав екс-чемпіон світу Ми
хайло Таль. Вони й розділили тріумф.

— Блискучий результат, —  зауважив  
тоді М. Таль. — Виграти в такому тур
нірі майже половину партій!.. Щ о мені 
особливо імпонує в Олегові? Грає він ду
же багато і мусить, здавалося б, настати 
перенасичення, потрібні нічийні «тайм- 
аути». А  він, мабуть, єдиний, хто не дає 
собі перепочинку. Навіть 15-ходова нічия 
зі Смисловим — теж тригодинна робота.

Потім виявилося, що Романишин все- 
таки не розрахував своїх сил і після 
блискучого злету настав тривалий спад. 
Як і раніше, чимало партій вигравав, 
майже не робив нічиїх, але програвати 
став надто багато. Спад тривав два ро
ки — до Спартакіади в Москві.

Золота медаль переможця VII Спарта
кіади народів С РС Р 1979  року — одна 
з найцінніших у колекції нагород Олега 
Романишина.

— Збірна України виступала на всіх 
командних чемпіонатах країни, починаю
чи з 1948  року, — згадує він. І з  наго
лосом: — А ле чемпіони ми — вперше! 
Україні ніколи не бракувало шахових 
талантів, але далеко не завжди вони пов
ного мірою реалізували себе. Тепер Ук
раїна стає дедалі помітнішою на шахо
вій карті. Чудову традицію започатко
вано 1978  року: наша республіка про
вела в Києві міжнародний турнір за 
участю гросмейстерів і майстрів з  семи 
країн. Незабаром таке ж  змагання має 
відбутися вдруге.

— І все-таки, коли в спорті хтось пе
ремагає вперше, завжди виникає питан
ня: чи закономірний цей успіх?

— Злет українських шахів не випад
ковий, — каже Олег. — На Спартакіа
дах народів С РС Р 60-х років нашу 
команду очолювали двоє гросмейстерів  
— Юхим Геллер і Леонід Ш тейн. Нині 
ж до неї входять дев’ять міжнародних  
гросмейстерів і один міжнародний май
стер — чемпіонка С РС Р Л ідія Семено
ва. Наша база зростання в республіц і—  
двісті тисяч розрядників. Це і є  той тил, 
що забезпечує перемогу на передовій.

8 І 8

Можна називати імена —  Олександр 
Білявський, А дріан Михальчишин, Мар
та Літинська, Геннадій Кузьмин, Во
лодимир Тукмаков. Кожен з  них був  
тріумфатором не одного зарубіжного  
турніру. А ле найбільшої слави на аре
нах світу зажив Олег Романишин, надій
ний л ідер команди У РС Р, незмінний 
член збірної Радянського Союзу.

Першим великим шаховим змаган
ням Олімпійського 1980 року був VII 
командний чемпіонат Європи, що прохо
див у січні в Ш веції. Збірна С РС Р упев
нено виборола першість. Романишин на
брав у шести партіях 4  очка і розділив 
з англійцем Местелом перший приз за 
найкращий індивідуальний результат на 
сьомій дошці.

— Цей турнір, — каже Олег, — ра
дянські шахісти розглядали і як гене
ральну репетицію до ще важливіших 
змагань. Олімпійський рік — і для ша
хістів! Ні, ні, вони не прикрасять своєю  
«мудрою грою» XXII літні Ігри у Моск
ві, до цього ще сучасний олімпізм не 
доріс. А ле цього року на острові Мальта 
відбудеться XXV шахова Олімпіада —  
така офіційна назва командного, чемпіо
нату світу.

Збірна С РС Р тринадцять разів стар
тувала в цих турнірах і дванадцять з 
них виграла, а в останньому (Буенос-Ай
рес, 1978  р.) стала срібним призером, 
поступившись перед угорцями. Чи візьме 
вона реванш нинішнього року?..

Щ о ж  до Олега Романишина, то він, 
як і раніше, вірить у свій хист і в свою  
зірку. На запитання: «Яка спортивна ме
та гросмейстера Романишина?» — він 
відповідає:

—  Тут я не оригінальний. Хочу ста
ти чемпіоном світу. Не знаю, чи здат
ний завоювати цей титул. Проте бороти
ся зобов’язаний. — І додає роздумливо: 
—  Коли б не було на світі шахів, не 
знаю, як би і жив...

Юхим ЛАЗАРЕВ, 
майстер спорт#. СРСР
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З ІСТОРІЇ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР 
НОВОГО ЧАСУ

І. АФІНИ (Греція)
* - /5  квітня 1896.

Брали участь 311 спортсменів Із 
13 країн. Найбільшу кількість 
медалей завоювали спортсмени 
Греції »  10 золотих. 19 срібних. 
17 бронзових.

II. ПАРИЖ (Франція)

20 травня — 28 жовтня 1900 р.

Брали участь 1330 спортсменів 
із 21 країни. Найбільшу кіль
кість медалей завоювали спорт
смени Франції — 26 золотих. 3S 
срібних. 33 бронзові.

111. СЕНТ-ЛУЇС (США)

. -/ липня — 23 листопада 1904 р.
Брали участь 2034 спортсмени з 
12 країн. Найбільшу кількість 
медалей завоювали спортсмени 
США — 70 золотих. 75 срібних 
64 бронзові.

IV. ЛОНДОН (Великобританія) 

27 квітня — 81 жовтня 1908 р.

Брали участь 2034 спортсмена з 
22 країн. Першими в неофіцій
ному командному заліку, який 
було тоді започатковано, стали 
спортсмени Великобританії —* 
303.5 очка. 37 золотих. 50 сріб
них. 40 бронзових медалей. 
Команда Росії, яка вперше взя
ла участь в Іграх і складалася 
лише з п'яти чоловік, здобула 
одну золоту і дві срібні медалі V.

V. СТОКГОЛЬМ * fШвеція)

5 травня ~  22 Липня 1912 р. 
Брали участь 2547 спортсменів 
Із 28 країн. Перше місце в н е 
офіційному командному ззлмдг 
(а також за кількістю завойова
них золотих медалей) вибороли 
спортсмени Швеції — 136 очож  ̂
24 золотих, 24 срібні, 17 брон
зових медалей.

І916 р.
VI. Олімпійські ігри не прово
дилися в зв’язку з першою сві
товою війною.

VII. АНТВЕРПЕН (Бельгія)

20 квітня — 12 вересня 1920 р
Брали участь 2607 спортсменів 
із 29 країн. Першими в неофі
ційному командному заліку бу
ли спортсмени США 203,5 оч
ка. 41 золота. 27 срібних. 23 
бронзових медалей.

VIII. ПАРИЖ (Франція)

4 травня — 27 липня 1924 р.

Брали участь 3092 спортсмени з
44 країн. Найбільшу кількість 
очок і медалей дістали спорт
смени США — 625.55 очка в не
офіційному командному заліку.
45 золотих, 27 срібних. 27 брои- 
зових медалей.

IX. АМСТЕРДАМ (Нідерланди)

17 травня — 12 серпня 1928 р.

Брали участь 3014 спортсменів 
із 46 країн. Найбільшу кількість 
очок і медалей дістали спорт
смени США — 389,5 очка в не
офіційному командному заліку, 
22 золоті. 18 срібних. 16 бронзо
вих медалей.

X. ЛО£-АНДЖЕЛЕС (США) j

ЗО липня — 14 серпня 1932 р.

Брали участь 1048 спортсменів 
із 37 країи. Перше місце в нео
фіційному командному заліку 
зайняла команда США. яка за
воювала 653.2 очка. 41 золоту 
32 срібні. ЗО бронзових медалей. 
Під час X Олімпіади виникло 

Ііерше а- Історії спорту Олімпій
ське село.
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XI. БЕРЛІН (Німеччина)

1—16 серпня 1936 р.

Брали учасгь 4066 спортсменів 
із 49 країн. Найчисленнішою 
була команда Німеччини — 406 
чоловік, яка і вийшла на перше 
місце в неофіційному командно
му заліку (573,7 очка, 33 золоті, 
26 срібних, ЗО бронзових меда
лей). Атмосферу Ігор було зать
марено нацистськими вихватка
ми тодішніх правителів Німеч
чини. , .

XVIII. ТОКІО (Японія)
10—24 жовтня 1964 р.

Брали участь 5140 спортсменів 
із 93 країн. СРСР відстояла 
першість у неофіційному команд
ному заліку — 607.8 очка. ЗО 
золотих, 31 срібна, 35 боонзозих 
медалей.

19-10, XII І XIIІ Олімпійські ігри не 
,'9П рр. проводилися в зв’язку з другою 

світовою ВІЙНСІЮ.

XIV. ЛОНДОН (Великобрита
нія)

29 липня — 14 серпня 1949 р.

Брали участь 4099 спортсменів 
із 59 країн. Німеччина і Японія, 
які розв’язали другу світову 
війну, не були запрошені на 
Олімпіаду. Найбільш успішно 
виступили спортсмени СІЛА (548 
очок) і Швеції (301.2 очка).

XIX. МЕХІКО (Мсксіка)

12—2? жовтня /968 р.

Брав участь 5531 спортсмен Із 
112 країн. Загальне перше місце 
в неофіційному командному за
ліку посіла команда США — 
713,3 очка, 107 медалей. Радян-' 
ські спортсмени були другими 
(590,8 очка, 91 медаль).

XV. ХЕЛЬСІНКІ (Фінляндія)

19 липня — 3 серпня 1952 р.

Брали участь 4925 спортсменів 
із 69 країн. Команда СРСР — 
дебютант Олімпіади—домоглася 
значного успіху, завоювавши 71 
медаль і розділивши із спорт
сменами США першість у нео
фіційному командному заліку 
(по 494 очка).

XX. МЮНХЕН (ФРІІ)

26 серпня — 11 вересня 1972 р.

Брали участь 7147 спортсменів із 
121 країни. Команда СРСР ви
борола першість — 661,5 очка, 
50 золотих, 27 срібних. 22 брон
зові медалі.

XVI. МЕЛЬБУРН (Австралія)

22 листопада — 8 гридня 1956 р ,

Брали участь 3184 спортсмени з 
67 країн. Спортсмени СРСР за
воювали 37 золотих, 29 срібних, 
32 бронзові медалі. Набравши 
624,5 очка в неофіційному ко
мандному заліку. радянська 
збірна набагато випередила пред
ставників найсильніших спор
тивних держав.

XXI. МОНРЕАЛЬ (Канада)

17 липня — 1 серпня 1976 р.

Брали участь близько 5000 спорт
сменів із 92 країн. Комаида 
СРСР завоювала 125 медалей — 
47 золотих, 43 срібпі, 35 бронзо
вих. У неофіційному командно
му заліку радянська збірна 
набрала 788,5 очка і посіла пер
ше місце, випередивши другого 
призера — команду НДР на 
153,5 очка, а команду США. яка 
була третьою, на 180.5 очка.

М;
XVII. РИМ (Італія) XXII. МОСКВА (СРСР)

]ІАС1ЧЬХЯ
25 серпня — 11 вересня 1960 р.

Брали участь 5348 спортсменів 
із 63 країн. Команда СРСР від
стояла першість у неофіційному 
командному заліку ■— 682,5 оч
ка, 43 золоті, 29 срібних, 31 
бронзова медалі.

19 липня З серпня 1980 р
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РІЧАРД 
Д. МЕНДЕЛЛ

Фотопортрет ГГера де Кубертена, зроблений орієнтовно 
1894 року, коли він уперше запропонував відновити 

Олімпійські ігрн.

ІГєр де  Кубертен народився разом з  
новим 1 8 6 3  роком у  батьківському го
телі на вулиці Удіно в Парижі, й ого  
родина вела своє походження ще від 
римських вельмож Ф редісів. Один з  
його предків, Ф елічі де  Ф редіс, виявив 
давньогрецьку скульптурну групу «Ла- 
окоон» і подарував ї ї  15 0 6  року папі 
римському Л еву X. Приблизно в той са
мий час одна гілка цього роду пересе
лилася з  Італії до Ф ранції, й голова 
клану, якого звали вже на французький  
кшталт П’єр де Ф реді, був високим уря
довцем при дворі Людовіка XI, за що 
одержав французький дворянський ти
тул та дозвіл на герб. Відтоді на
щадкам ІГєра де Ф реді незмінно щас
тило мати одного чи й двох представ
ників своєї родини при французькому

дворі. Один з них, Ж ан де Ф реді, при
дбав 1 577  року маєток «Кубертен» не
подалік Версаля, а його правнук Фран
суа, морський оф іцер за Людовіка XIV 
та Людовіка XV, побудував там на по
чатку XVIII сторіччя замок. Після цьо
го члени родини де Ф реді здебільшого 
визнавали за краще додавати до частки 
«де»  назву родового маєтку, а не пріз
вище своїх віддалених італійських пред
ків.

Можна було б не спинятись на всіх 
цих подробицях, але генеалогічне дерево  
тиснуло на юного П’єра де Кубертена 
важким тягарем, й ого  батько барон 
Ш арль-Л уї захоплювався живописом, 
малював батальні картини, які зображ у
вали драматичні епізоди з  французької 
історії або прославляли папство. В од-
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Це був «видатний громадський діяч. По
клавши за головну мету свого життя — від
новити Олімпійські ігри на сучасній осно
ві, П'єр де Кубертен подолав чимало пе
решкод, але врешті домігся того, що кожне 
чотириріччя спалахує олімпійський вогонь і 
починається всесвітнє спортивне свято. Він 
не був політиком, та це не применшує його 
ролі як великого реформатора спортивного 
руху, борця за інтернаціоналізацію спорту 
і об'єднання на цій основі молоді світу. 
Спорт він вважав хоч і побічним, але важ
ливим фактором збереження загального ми
ру. Немовби передбачаючи нинішні спроби 
ворогів олімпійського руху підкорити його 
своїм політичним цілям, роз'єднуючи в та
кий спосіб народи світу, Кубертен у сво
їй «Оді спорту» писав:

О, спортеІ Несеш ти світові мир,
Ти світові весну несеш.
Добро і дружбу ти несеш 
Усім народам.
П'ять кілець, п'ять кілець 
Об'єднують молодь,

Прищеплюють їй високий закон —-
Закон честі, добра й поваги...
Кубертен рішуче виступав і за проведен

ня олімпіад щоразу в іншій країні, немов 
передбачаючи цьогорічні, продиктовані 
знов-таки політичними міркуваннями, про
позиції деяких західних діячів локалізувати 
Олімпійські ігри виключно в Греції.

Ось чому зараз, напередодні Московсь
кої Олімпіади, читачеві буде цікаво позна
йомитися з життям Кубертєна і його ідея
ми, які викладає Річард Д. Менделл — про
фесор в університеті американського шта
ту Південна Кароліна. Менделл — автор
кількох популярних книжок, що обстоюють 
олімпійські ідеї, зокрема «Париж, I960: і 
всесвітній ярмарок» (1967). Він і сам
спортсмен і неодноразово виступав у різни$ 
змаганнях з марафонського бігу, а на Мюн
хенських Олімпійських іграх брав участь як 
кореспондент. Пропонований нині читачам 
нарис узято з його книжки «Перші Олім
пійські ігри сучасності», яка вийшла чо
тири роки тому.

ній залі родинного паризького особняка 
висіло величезне полотно: їхній далекий  
італійський предок Ф редіс підносить 
«Лаокоона» в дарунок папі Леву X. 
Шарль-Луї займався також настінни
ми розписами, які й досі прикрашують 
ряд провінційних церков. П’єрова мати 
була щ е побожнішою за його батька. Во
на оточувала дітей картинами й гобеле
нами на різні релігійні сюжети.

П’єр був мало схожий на інших д і
тей у сім ’ї, як, втім, і на своїх батьків, 
що відзначались аристократичною ви
тонченістю. Це був нервовий смаглявий 
юнак невисокого зросту з  трохи скрив
леним носом і кволою лівою повікою. В 
цьому юнакові поєднувались ніжність  
і яяась^неусвідемяена *бунтівливість.Ко- 

_ ли родина відпочивала в заміському ма

єтку, П’єр  поводився зовсім не як добро
порядний, слухняний син. Він відчай
душ но гасав верхи й заводив друж бу з  
селянами. А  в 12-річному віці оголосив 
при сторонніх, що Леон Гамбетта, ра
дикальний республіканець, — справжній 
патріот. П’єр дізнався, що дядько його 
матері, абат Гамбетта, був відданим уч
нем священика Ф елісіте Робера де Ла- 
манне, якого ультракатолики оголосили 
соціалістом і вільнодумцем. Барон і ба
ронеса спалили всі портрети та рукописи 
бунтівного родича й щорічно в день  
його народження постилися. Коли П’єр  
запропонував, щоб у цей день служили  
месу, це справило враження вибуху. А  
коли мати дізналася, що П ’єр розшукав 
поблизу їхнього літнього будиночка в 
М ервілі занедбану гробницю ї ї  дядька,
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метальника диска на Першій олімпіад!.

>цж ними стався болісний розрив. Про
те Я ’єр і далі досить часто їздив верхи 
до Мервіля, піклуючись про гробницю. 
, Після закінчення ліцею П ’єр готував
ся  вступити до військової академії, щоб 

«стати офіцером, як і його брат Альбер. 
А тим часом відвідував лекції в Паризь
кому університеті, обертаючись також у 

. вищому світі Парижа, де мав незмінний  
і успіх. Не. забував він і про спорт: регу

лярно фехтував і їздив верхи, займався  
веслуванням та боксом. П роте/ ведучи 

. таке, .легке життя, одного дня раптом 
замислився: яким, же справжнім ділом  

► йому зайнятись?
Настійно шукаючи відповіді, П’єр ви

рішив 1 883  року поїхати до Англії. 
Батьків охопив жах: хіба ж  н е’ ан- 

,• глійці були найзапекліщими ворогами 
ф раццузЦ ? Хіба. всі( вони не протестан- 

. ти? Щоб, у^ішитц родину, f t ’ep пообіцяв 
і.відеіда’і’и доцдодську. резиденцію  ' тодіш

нього «законного» ' спадкоємця’ ‘ фран

цузького престолу; «ЙОГО КОРОЛІВСЬКОЇ 
високості» графа Паризького. Та, по
трапивши на Британські острови, ІГєр з 
головою поринув в університетське жит
тя Оксфорда й Кембріджа. Завдяки 
своєму титулові й рекомендаційним лис
там, привезеним з Парижа, П’єр мав до
ступ до таких видатних політичних осіб, 
як Уїльям Гладстоун та Остін Чем
берлен. А  вже 1886  року з-під його пе
ра з ’явилася низка статей і книжок, у 
яких Кубертен аналізував суспільне 
життя Англії.

Більшість його праць стосувалась ан
глійської системи виховання, висунутої 
Томасом Арнольдом. Кубертен явно 
ідеалізував цього церковника й довго
річного директора школи в Регбі, кот
рий ставив собі за мету насамперед 
виховати своїх учнів добрими христия
нами, тоді джентльменами й лише після 
того — освіченими людьми, й ого систе
ма навчання передбачала поряд із су
ворою дисципліною занятія  спортом, до 
якого Аркольд старанно заохочував уч
нів. Уже після смерті Арнольда виник 
міф, іцо він — великий реформатор 
шкільної системи, зокрема : фізичного 
виховання.

Кубертен листувався з високими 
урядовцями Третьої Республіки, закли
каючи перебудувати систему, фізичного 
виховання у Фщ йціТ^  за ’̂ британським  
зразком. Улітку 18'бїГроку Кубертен ви
рушив до СполучекгіХ Штатів, маючи 
офіційне завдання французького мініс
терства освіти: вивчити систему амери
канської вищої школи. В Бостоні він 
узяв участь у великій конференції з фі
зичного виховання, де протягом чоти
рьох днів було вислухано і обговорено 
3 4  доповіді. Він і сам виступив. Амери
канцям дивно було слухати, як цей 
французький барон підносить англійські 
школи й Томаса Арнольда — «найвелич- 
нішого із  ‘сучасних учителів». Зустрівся 
Кубертен навіть із  Теодором Рузвель
том. Відвідав Канаду, де мирне* співіс
нування Дкох освітніх систем — англій
ської й : ф ранцузької — дозволяло зро
бити певні зіставлення. w . ; -

Близьким сподвижником Кубертена. в 
11*8904 * рокй* був1 Анрі-М артен Дідон —
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священик з  репутацією  просвітителя й 
^лискучий оратор. На відміну від біль
шості тогочасних католицьких діячів, 
отець Дідон дозволяв собі нсортодоксаль- 
ні погляди з  різних соціальних питань, 
чим заслужив у церковних властей об
разливу, як вони вважали, кличку «со
ціаліст», обвинувачення в зарозум ілості 
та 18-місячне заслання на Корсіку. В 
останні роки життя отець Дідон. очолю
вав у Парижі Домініканський ліцей, над 
входом до якого розпорядився вирізьбити 
латинське гасло: «Citius, Altius, Fortius» 
(«швидше, вище, сильніш е»). Кубер- 
тен часто обговорював з  Д ідоном шкіль
ні програми фізвиховання.

Втім, Кубертен убачав у цьому лише 
один аспект загальної реформи в галу
зі освіти. Та й освіта теж була тільки 
часткою його багатогранної діяльності 
чудового журналіста й автора праць на 
теми політичної історії. В цих галузях  
Кубертен досяг вершини саме в ті роки, 
коли найбільше займався організацією

міжнародних спортивних фестивалів. 
Так, 18 9 6  року вийшла друком його 
книжка «Еволюція Ф ранції за часів 
Третьої Республіки», а з  1900-го він ре
дагував газету «Кропік де Ф ранс», од
ночасно друкуючи статті з  сучасної іс 
торії в газеті «Ф ігаро». Щ оправда, в 
своїх політичних висловлюваннях він 
не завжди виявлявся на належній висо
ті, хоч ідей йому ніколи не бракувало.

Проте виступи Кубертена поступово 
зосереджую ться навколо однієї-єдиної 
теми, яку він вважає за основну для 
себе. Ц ієї головної мети життя — від
родження Олімпійських ігор — він, 
врешті, й досяг. Початком кампанії, як 
він сам котім відзначав, була його стат
тя, опублікована ЗО серпня 1 887  року 
в одному французькому ж урналі, де він 
закликав ширше практикувати спортив
ні змагання між школами та ліцеями. 
Скориставшись із  слуш ної ситуації — з  
підготовки до Всесвітньої виставки 18 8 9  
року в Парижі, — Кубертен домігся мі-

Церемонія відкриття Перших Олімпійських Ігор.
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ністерського наказу про проведення в 
червні того самого року конгресу фі
зичної культури. На цьому «конгресі», 
всю організацію й фінансування якого 
покладено було на самого Кубертена, 
провадилися двотижневі змагання з  кін
ного спорту, футболу, легкої атлетики, 
фехтування. Кубертен узяв на себе й 
рекламу — зокрема, роздав шістсот б ез
коштовних квитків серед л іцеїстів, чле
нів їхн іх  родин та журналістів. Змаган
ня виявилися дуж е помпезними, але за 
цікавлення викликали.

Завдавшись метою об ’єднати численні 
французькі спортивні клуби, які різни
лись і за  становим характером, і  за тра
диціями, П’єр де Кубертен після повер
нення з Америки 1 8 8 9  року проголосив 
утворення єдиної Спілки французьких 
товариств атлетичного спорту {СФТАС). 
27 листопада 1892  року відбулася вро
чиста установча сесія  СФТАС, патроном

Парад переможців. Афіни. 15 квітня 1896 року.

якої вважався президент Французької 
Республіки Саді Карно. З  нагоди сесії 
було організовано різноманітні спортив
ні змагання, а заключного дня П’єр де 
Кубертен виголосив сбою  знаменну про
мову, завершивши ї ї  такими словами:

«6  люди, як і багато говорять про 
можливість зникнення війн; ті, хто на
зиває таких людей утопістами, не такі- 
то й далекі від істини. А ле є інші лю
ди, як і безупинно борються за знижен
ня ймовірності виникнення війн, і це не 
видається мені утопією. Справі миру 
більш е прислужилися телеграф, теле
фон, залізниці, наукові конгреси й між
народні виставки, ніж усі мирні угоди 
й дипломатичні переговори. А  спорт, я 
сподіваюся, зробить ще більше.

Ті, хто спостерігав, як тридцять ти
сяч чоловік, незважаючи на зливу, пря
мують до стадіону, щоб подивитися фут
больний матч, згодяться, що я  не пере
більшую. Давайте обмінюватися з інши
ми країнами веслярами, бігунами, фех
тувальниками. Коли такі вільні обміни 
стануть звичними для старенької Євро
пи, наш рух до миру одержить новий 
могутній поштовх...

Я  це веду до того, що має стати дру
гою частиною нашої програми. Споді
ваюсь, ви підтримаєте, як підтримувала 
й досі, цей новий крок. Ідеться про від
новлення — на новій основі, що відпо
відала б сучасному способові ж иття,— 
величної споруди Олімпійських ігор».

Натхнення й ентузіазм Кубертена 
зовсім не поділяла аудиторія — ліцеїс
ти, вчителі, представники клубів, інте
лігенти, супротивники й навіть друзі. 
Декому здавалося, що Кубертен так са
мо міг би запропонувати відродження  
елевсинських містерій або дельфійського 
оракула. В інших його слова розбурхали  
уяву. Щ о це означає — відновити куль
тові святкування після більш як двохти- 
сячорічної перерви? А  як мусять бути 
вдягнені сучасні спортсмени? А дж е суд
ді на стародавніх Олімпійських іграх 
вимагали виступати зовсім без одягу. 
Для кого будуть призначені наші Олім
пійські ігри — лише для французів чи, 
мож е, залучимо і якихось іноземців?



той , ЩО ВІДРОДИВ ОЛІМПІАДИ 221

Червоношкірих з Америки? Варварів- 
азіатів? Негрів?..

Сам Кубертен також досить туманно 
й розпливчато уявляв собі, якої форми  
зможуть набрати майбутні міжнародні 
ігри. Він вирішив організувати міжна
родну зустріч спортивних діячів, щоб 
обговорити це питання. Зустріч, тобто 
Міжнародний атлетичний конгрес, було 
намічено на червень 18 9 4  року, а перед  
тим, восени 1893-го, К убертен як 
офіційний представник Третьої Р еспублі
ки відвідав Всесвітню виставку-ярмарок 
у Чікаго, якою американці праг
нули перевершити Паризьку виставку. 
Побував він і в ряді університетів — зо 
крема в Берклі, Прінстоні, виступав 
в університетському клубі Нью-Йорка з  
ідеєю міжнародних спортивних зустр і
чей. На зворотному шляху заїхав  
до Лондона, де мав зустріч з містером  
Гербертом — секретарем А соціації атле- 
тів-любителів. Той висловив лише поба
жання узаконити міжнародний статус 
спортсмена-любителя; особливого ж  ен
тузіазму до відродження Олімпійських 
ігор Кубертенові там не пощастило ви
кликати.

В січні 18 9 4  року він розіслав за 
прошення багатьом атлетичним клубам  
за кордоном. На Конгрес, що відбувався  
в Сорбонні й тривав вісім днів, прибуло 
79 делегатів з дванадцяти країн. П ізн і
ше Кубертен зізнався, що прагнув «не 
стільки переконати, скільки привабити 
делегатів», справити на них належне 
враження, прищепити делегатам відчут
тя, що вони причетні до творіння Іс
торії.

На Конгресі працювали два коміте
ти: з аматорства та з  олімпізму. В пер
шому переважив принцип Кубертена, за 
яким «атлети не повинні перетворювати
ся на циркачів», бо тільки любитель
ський спорт є «чистим спортом» і слід  
відрізняти гонорар професіонала від 
компенсації спортсменові-аматору за 
втрачений на роботі час.

Другий комітет, керівником якого 
вважався Демітріос Бікелас, делегат від 
Афін, також прийняв ряд пропозицій, 
сформульованих Кубертеном, зокрема:

1. Подібно до старогрецьких Олім-

На фініші змагань, з бар’єрного бігу. Лідирують 
американець Кертіс та англієць Гоулдінг. Стиль 
«маховою ногою вперед» ще не було винайдено.

піад, сучасні Олімпійські ігри мають 
відбуватися раз на чотири роки.

2. В ідродж ені Олімпійські ігри, на 
відміну від давніх, повинні мати м іж 
народний характер і бути на рівні де
в ’ятнадцятого сторіччя.

3. В Іграх беруть участь лише до
рослі.

4 . В Іграх беруть участь виключно 
аматори. Наявні кошти йтимуть н а /о р 
ганізацію Ігор, створення належних 
умов для спортсменів, а також, на про
ведення врочистостей.

5. Сучасні Олімпійські ігри повинні 
відбуватися в різних країнах.

Найважливішим рішенням комітету 
Бікеласа було створення М іжнародного 
олімпійського комітету, склад якого за
пропонував П ’єр Кубертен. Сам він вва
жався секретарем комітету, а фактично 
був його душ ею.

Коли ж  і де мали відбутися Перші 
ігри? Спершу Кубертен закликав поча
ти н о в у . олімпійську еру разом із  В се
світньою виставкою 1 9 0 0  року в Пари
жі. Та в заключний день Конгресу, 2 3  
червня 1 8 9 4  року, раптом завагався. 
Чи варто ризикувати? А дж е ніхто не
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Переможець з марафонського бігу Спиридон Луїс 
(Греція) фінішує на виповненому вщерть 

Олімпійському стадіоні.

може сказати наперед, що станеться за 
шість років і чи не розвіється теперіш 
ній ентузіазм у делегатів Конгресу? 
Чому б не провести Першу олімпіаду  
якнайшвидше? Порадившись із Біке- 
ласом, Кубертен оголосив: «Олімпійські 
ігри відбудуться за два роки в А ф інах».

А ле торжествувати було зарано. Хоч 
Бікелас кілька місяців надсилав Кубер- 
теиові до Парижа підбадьорливі листи, 
в жовтні 1894  року він повідомив, що 
прем’єр-міністр Греції Харілаос Тріку- 
піс категорично заперечує проти «всієї 
ц ієї витівки». Кубертен негайно виїхав 
до А фін, маючи вже згоду Будапешта 
й Стокгольма взяти на себе проведення 
Олімпійських ігор 1896  року.

Бікелас, який зустрів Кубертена в 
Пірейському порту, виклав головні за 
перечення противників проведення • Ігор 
у Греції: брак коштів (потрібно було 
близько 2 0 0  тисяч драхм), складне м іж 
народне й внутрішнє становище країни, 
а також недостатній розвиток спорту в 
Греції.

За кілька днів Трікупіс сам запросив 
Кубертена. Грецький прем’єр-міністр 
був люб’язний, але наполягав на своєму: 
Греція неспроможна виділити таку су
му. Кубертенову пропозицію організува
ти збір  коштів Трікупіс теж відкинув, 
хоча Кубертен змальовував йому, яким 
святом стануть Ігри й для грецької моло
ді, й для всього світу, і як вони піднесуть 
престиж Греції. Підстаркуватий прем’єр 
лише іронічно посміхався.

Тоді Кубертен розгорнув бій на ін
ших фронтах. За два дні після бесіди 
з Трікупісом він опублікував у газеті 
«А сті» відкритого листа, в якому писав: 
«Є в нас прислів’я: слово «неможли
во» — не французьке. Дехто мені сьо
годні сказав, що воно грецьке, але я 
не повірив». Невтомний Кубертен сну
вав Афінами, заражуючи • своїм ентузі
азмом у с іх ,— від візників та продавців 
до банківських президентів і діячів 
спорту. А на масовому мітингу в літера
турному товаристві «Парнас» оголосив, 
що для проведення Ігор вистачить і 150
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тисяч драхм. Звертаючись до йацібйаль- 
ної самосвідомості греків, К убертен за
явив: «Якщо іноземні атлети перемо
жуть ваших, це не буде ганьбою для 
^Греції. Набагато серйозніш ою буде ва
ша поразка, коли ви ні з ким не боро
тиметесь. А  сприяти спортові — це, 
будьте певні, означає й сприяти розквіту  
вашої батьківщини».

В часи, коли в світі було неспокійно 
й на постійно розпалюваних більших чи 
менших війнах невпинно проливалася 
кров, такий заклик не міг не знайти від
гуку в найширших суспільних колах, що 
прагнули миру.

Король Греції Георгій І саме перебу
вав у Р ос ії на похороні царя, та Кубер- 
тенові поталанило заручитись підтрим
кою спадкоємця престолу Костянтина і 
його брата Георгія; обидва принци своєю  
веселою вдачею й могутньою статурою  
здобули популярність в Греції. Бути чи 
не бути Афінським Іграм — про це за 
гомоніла вся грецька столиця.

Кубертен завойовував дедалі більше 
прибічників, він домігся від Трікупіса  
обіцянки дотримувати «доброзичливого 
нейтралітету». Переконавши Костянтина 
очолити Організаційний комітет, К убер
тен сам склав список його членів, і ті 
беззастереж но прийняли кошторис, про
граму Ігор, навіть ескізи стадіону та 
велодрому, що вимагали м одернізації. 
Це була вивірена тактика. П’єр де К у
бертен і раніше, й потім успішно орга
нізовував різноманітні асамблеї, бенке
ти та ювілейні зустрічі, ставлячи на 
чолі списку ім ’я особи королівської кро
ві* або принаймні обраного глави дер 
жави, а на рядових «почесних членів» 
обйрав поспіль титулованих осіб з ари
стократичними приставками до пріз
вищ. Самого ж себе завжди скромно 
йменуваїв «секретарем».

Після тритижневого перебування 
в Греції молодого парижанина (Кубер.- 
тенові на той час виповнилося 3 3  роки) 
апатія, що панувала доти в Афінському  
оргкомітеті, змінилась ентузіазмом. До  
того ж у  січні 1895  року Трікупіс по
дав у відставку й посаду прем’єр-мініст
ра посів' Теодорос Діліяйніс — палкий

прихильник ‘ ОлМйТйсЬФЇх ігор. Поча
лось енергійне комплёктувйння грецької 
командй, а новбявлёШ місцеві «експер
ти» внеслй пбпрйвки до  Куберт’енової 
програми Ігор. ’ Зокрема, виключено 
було кінний спорт, оскільки' потрібних 
порід коней в Г реції не було; та й бра
кувало манежу.

П’єр де Кубертен узгодж ував . усе з  
Парижа. Він.,умовив ..відомого скульпто
ра Жголя. Ш аплена розробити ескізи  
олімпійських медалей —. срібної . та 
бронзової (золото, як «метал, що погано 
тхне», не фігурувало , на Першій олім
піаді), а на художника Пюві де Ш аван- 
на, великого шанувальника старови
ни,— поклав розробку нагородних гра
мот.

Тим часом Оргкомітет в Афінах ви
шукував кошти. Принц Костянтин збаг
нув, що марно сподіватись на державну 
скарбницю, й виступив з  патріотичним 
закликом до всіх греків на батьківщині 
й за кордоном вносити добровільні по
жертви до фонду Олімпійських ігор. 
Було випущено й спеціальні поштові 
марки. В лютому Тімолеон Філемон, ко
лишній мер А фін і генеральний секре
тар Олімпійського комітету Греції, по
відомив, що вже зібрано 130 тисяч 
драхм. Того ж місяця розщедрився най- 
багатший грек — Георгіос Авероф, що 
жив за кордоном, в А лександра. Він фак
тично відкрив свій рахунок для органі
заторів Олімпіади, які мали намір не 
тільки підготувати суто спортивну час- < 
тину програми, але й реставрувати низ
ку археологічних пам’яток, а також за 
безпечити широку культурну програму: 
музичні й театралізовані видовища, ф ей
ерверки на прикрашених вулицях, вечір
ні бенкети й фестивалі; необхідно було  
також передбачити кошти на оплату суд 
дів, білетерів та іншого персоналу. З а 
гальна сума сягнула • мільйона . драхм. 
Греки з ентузіазмом ‘узялися за роботу. 
А до відкриття Ігор лишився якийсь 
рік.

Кубертен гарячково листувався з  
усією  Європою, прагнучи забезпечити ‘ 
якнайширше представництво, хоча дале
ко не всюди він мав успіх. Нідерланди
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зовсім  відмовились в ід  участі в Іграх» 
британська «-команда ск л адал ася  з  ~ ш іс
тьох спортсменів, до  того ж  не найкра
щих, а Німеччина довго вагалася, бо  
організатором був француз, а в н еї 
з  Ф ранцією склались напружені сто
сунки. Лише після запевнень Тімолеона  
Філемона в тому, що грецький Оргкомі
тет д іє  цілком незалеж но, Німеччина 
дала згоду.

В суботу 5  квітня 1 8 9 6  року на афін- 
ському стадіоні «Іродес А ттікус» зібра
лася сила-силенна людей, мало не най
більше з  часів стародавніх Олімпійських 
ігор. Трибуни було розраховано на 7 0  
тисяч місць, але щ е 5 0  тисяч глядачів 
розташувалися на навколишніх пагор
бах. А фіни, які тоді нараховували всьо
го 135  тисяч жителів, практично зб е з 
люділи. Цікаво, щ о крадіжки в місті 
при цьому аж  ніяк не почастішали: оче
видно, грандіозна подія притягла на 
стадіон як. чесних людей, так і злодіїв . 
О третій годині 15 хвилин принц Ко
стянтин вийшов під звуки королівського 
гімну на центр стадіону, але його 
пишномовного виступу майже ніхто не 
почув. Заграв оркестр, трьохсотголосий 
хор заспівав . «Кантату Олімпійським  
іграм », спеціально написану грецькими 
поетами й, композиторами, й почалися 
змагання. Результати спортсменів були  
надзвичайно низькі, коли судити сучас
ними мірками, зате ентузіазм  уболіваль
ників переливав через вінця.

Ш д час А ф інської олімпіади П’єр  
де  Кубертен тримався в затінку, але 
після цього розпочав енергійну підготов
ку до наступних Ігор. На численних лис
тах, які він тоді розсилав од імені М іж
народного олімпійського комітету, стояв 
штамп: «А ф іни, 1 8 9 6 , Париж, 1900» . 
Й ому знов довелося долати опір —  цьо
го разу з  боку А льф реда Пікара, гене
рального розпорядника Всесвітньої ви
ставки, до якої мали бути прив’язані 
Другі Олімпійські ігри. Кубертенові по
щастило вмовити близько сорока ви
значних парижан, переважно аристокра
тів, виступити на підтримку Ігор. А ле  
домовленості було досягнуто тільки на 
понатку?!8 9 9 -р о к у . І «Друга олімпіада, 
під час якої Кубертен улаштовував зва

ні вечірки для вельможних гостей, ми- 
* нула'досить- успішно.

Третю олімпіаду Кубертен і його 
американський однодумець професор  
Уїльям Сіюун давно мріяли провести в 
Нью-Йорку або Чікаго. І знов довелось  
долати безліч організаційних труднощів, 
доки, нарешті, було вирішено: Ігри І 9 0 4  
року проходитимуть у  С ент-Л уїсі — ра
зом із  Всесвітнім ярмарком.

Щ об витримати принцип «Олімпійські 
ігри —  раз на чотири роки», Кубертен  
і  наступну Олімпіаду змушений був 
прив’язати до «більш значної» події —  
Франко-британської виставки в Лондо
ні. Втім, Кубертен не занепадав духом. 
Його список почесних членів МОК ста
вав дедалі вагомішим. На бланках МОК 
з ’явилась нова емблема олімпійського 
Руху — п’ять кілець, що символізували  
основні кольори національних прапорів.

Й ось, аж  за два десятиріччя по то
му, як Кубертен уперш е закликав люд
ство відродити Олімпійські ігри, про
грама нарешті стала майже такою, як 
йому хотілось. Олімпійські ігри 1912  
року в Стокгольмі, організовані вірним 
сподвижником Кубертена Віктором  
Вальком, відбувалися незалежно від 
будь-яких інших громадських заходів, 
до того ж у  збудованих спеціально для  
Ігор спортивних спорудах. Коштів, як 
і в А ф інах, було задосить, але цього ра
зу  їх  зібрали з  допомогою спеціальної 
лотереї. В більшості церемоній взяли  
активну участь члени шведської коро
лівської с ім ’ї. Ігри вперше набули все
світнього розголосу, їх  широко висвіт
лювала преса багатьох країн. М іжнарод
ний олімпійський комітет регулярно 
збирався для обговорення суттєвих пи
тань, а не тільки для вислухування ін
ф ормації Кубертена про здійснені ним 
переговори. Хоча він завжди вважав, що 
міжнародні спортивні фестивалі —  то 
лише один бік проблеми фізичного вихо
вання юнацтва, але саме це принесло 
йому найбільшу славу.

Ш ості Олімпійські ігри мали відбу
тися 1 9 1 6  року в Берліні. Вони повинні 

г*булимв*.уеіх* відношеннях перевершити 
Стокгольмські, й до них велась посиле*
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на підготовка, але... спалахнула світова' 
війна. Ш ості Ігри було скасовано, а 
1918* року Кубертен назавжди залишив 
Францію й переселився до Ш вейцарії, 
звідки й далі керував олімпійським ру
хом.

Свої останні праці Кубертен писав у  
маленькому кабінеті особняка, виділе
ного міськими властями Лозанни під ре
зиденцію МОК. Важкий матеріальний 
стан і зростаючий психічний розлад, 
який спонукав Кубертена безперервно  
писати гнівні «відкриті листи», дедалі 
більш ізольовували його від співробіт
ників, а згодом і від міжнародного спор
тивного руху. В 1920 -і роки МОК на
решті перестав бути особистою органі
зацією  Кубертена, а став справжньою  
робочою інституцією, члени якої — по
важні представники з  усього світу —  
всіляко оберігали авторитет свого вож
дя, який ще задовго до смерті став 
живою реліквією, міфом.

2 5  вересня 1937  року П ’єр де Ку
бертен прогулювався своєю звичною  
швидкою ходою алеями парку Лагранж  
у  Ж еневі. Раптом він схопився руками 
за груДи й упав. Так заверш илося це 
неспокійне життя. Виконуючи волю Ку
бертена, його тіло поховали в Лозанні, 
а серце вмістили в урну й повезли для  
вічного спочинку на свящ енну для ньо
го землю древньої О лімпії...

З  легкої Кубертенової руки до цере
м оніалу Олімпійських ігор увійшли р із
номанітні пишні ритуали та атрибути: 
смолоскипи, гасла, прапори, медалі з  
алегоричними символами, парадні про
ц есії тощо. Це певною мірою підкреслю
вало спадкоємність від Олімпійських 
ігор античних часів. А ле така театралі
зація, якою Кубертен прагнув принади
ти можновладців, нині демократизува
лась і вже приваблює мільйони людей.

Сучасні Олімпійські ігри стали не
в ід’ємною часткою нашого життя. Бага
то чого вони успадкували від К уберте
на — передусім  динамізм: неприв’яза-
ність до певного місця, незастиглі про
грами, хоча в стародавній Олімпії й те,

й те віками лишалося непорушним. К у
бертен завж ди намагався розширювати 
програми новими видами спорту, які 
вж е встигли завоювати в аматорів ши
року популярність. Охоче вносив до  
олімпіад музичні й театральні фести
валі.

Щ е одна риса олімпіад, помічена Ку- 
бертеном, є  так званий «олімпійський 
парадокс». Ця досить суперечлива кон
цепція полягає в тому, що міжнародні 
спортивні змагання, з  одного боку, мов
би загострюють патріотичні настрої, а з  
другого —  перешкоджають військовій 
конфронтації. За  Кубертеном, поєднання  
спортивного суперництва з патріотизмом  
неодмінно зм іцню є загальний мир. У 
статті, написаній відразу ж  після А фін- 
ських ігор 1 8 9 6  року, Кубертен зазна
чав:

«Ви можете все робити для того, щоб 
кольори вашого клубу чи коледжу пере
могли в національних змаганнях, але 
наскільки ж сильніше це почуття, коли 
на карту поставлено кольори вашої 
країни!

Я цілком * певен, що переможці Ігор в 
Афінах, слухаючи, як стадіон вітає пра
пор їхньої країни, й не мріяли про ви
щу нагороду.

Саме через це я й захопивсь ідеєю 
відродження Олімпійських ігор' і після 
багатьох зусиль домігся успіху. Якщо 
Олімпіадам і надалі щаститимё (а я пе
вен, що всі цивілізовані нації сприяти
муть цьому), то Ігри стануть потужним, 
хоч і побічним, фактором у забезпечен
ні загального миру. Війни спалахують 
через відсутність взаєморозуміння між 
народами... А хіба є кращий засіб досяг
нення миру, ніж періодичні зустрічі мо
лоді, яка з’їжджається з усіх країн, щоб 
у дружній обстановці змагатися в силі й 
спритності? Олімпійські ігри і в давнину 
сприяли мирові між народами. То чому 
ж ми не можемо сподіватися від них цьо
го самого й сьогодні та в прийдешні ча
си?»

З  англійської переклав 
Вадим ХАЗІН



Й А  Г 9 Б Е Ж І  
В О Г Н Ю

Расизм у Південно-Африканській Республіці —  зловісний апартеїд —  
державна політика, яка пронизує всі сфери суспільного життя. Панує 
апартеїд і в спорті —  і саме про цей аспект людиноненависницької 
практики південноафриканського режиму розповідає книжка Джоан 
Брікхілл, видана Міжнародним фондом захисту і допомоги Південній Аф
риці1. Автор твору —  молода південноафриканська журналістка, яка зму
шена була емігрувати до Великобританії.

Характеризуючи суспільний лад і національний склад Південно-Африканської 
Республіки, авторка порівнює їх з пірамідою, верхівку якої складають 4,2 мільйона 
білих, а основу — 17,7 мільйона чорних. Проміжні шари «піраміди» складають так 
звані «кольорові», тобто люди змішаного расового походження (їх 2,3 мільйона), 
та «азіати» — переважно індійці (0,7 мільйона).

Провідний принцип расистської політики правлячої верхівки країни — це роз
дільне, ізольоване існування кожної з расових груп. Цей принцип поширюється, ясна 
річ, і на спорт.

Ні на батьківщині, ні за її межами чорним південноафриканським спортсменам 
ніколи не дозволяється представляти свою країну. Навіть на внутрішніх чемпіонатах 
право виборювати першість надається лише білим. Чорні ж спортсмени можуть роз
раховувати хіба що на участь у «міжрасових» змаганнях з азіатами та «кольорови
ми». «Аргумент» на захист такого становища полягає в тому, що, м'овляв, чорні* 
спортсмени не досягли достатньо високого рівня, щоб репрезентувати ПАР.

Аргумент цей, звісно, не витримує ніякої критики. Його спростовують' досягнен
ня тих чорних спортсменів, яким пощастило втекти з ПАР і виступити на міжнарод
них спортивних .аренах. Ще 1953 року Джейк Нтулі здобув звання чемпіона Велико
британії з боксу в найлегшій вазі; чемпіоном Британської Співдружності 1966 року, 
а згодом переможцем ряду міжнародних турнірів став штангіст JTpiuiec Маккензі; 
широке визнання здобули футболісти Кайзер Мотаунс (він виступав у США, де вва
жався «найдорожчим гравцем», футбольної ліги), Альбер-Г Джохансон, Девід Джу- 
ліус та Стів Моконе, які виступали за провідні клуби Португалії, Голландії, Італії; 

..гравець у крикет. Безіл Д ’Оліве.йра та багато інших видатних спортсменів. Спортивні 
досягнення на. міжнародній арені окремих чорних південнбафриканців подекуди 
змушували власті ПАР допускати їх до змагань у власній країні. Так, 1963 року до
зволили взяти участь у відкритому чемпіонаті провінції Наталь з гольфу Папві Се- 
вголаму, .який .доти* двічі вигравав відкриті першості Голландії. Та навіть такі «зірки» 
міжНародигого спорту не уникали принижень і знуїЦань. Так, Папву Севголама,'

ПІРАМІДА АПАРТЕЇДУ В ПАР

1 Joan Brickhill, Race against race, International Defence and Aid Found for Southern 
Africa, London, 1976.
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який переміг у чемпіонаті з гольфу, не пустили до приміщення; спортклубу, де на
городжували переможців, і він мусив довго імокнути під доїдем,чекаючи на при ,̂ 
який йому через деякий час вручили... через вікно.

ПОЛІТИКА АПАРТЕЇДУ ДАЄ ТРІЩИНУ

Та часи змінюються, і якщо раніше протягом багатьох десятиліть — відколи 
проводяться офіційні міжнародні спортивні змагання —  порядок, за яким тільки 
білі репрезентували спорт ПАР, лишався непорушним, то нині становище змінило
ся: расистів ПАР виключено з багатьох міжнародних спортивних організацій.

Перший удар політиці апартеїду в галузі спорту завдали рішення, прийняті 1956 
року Міжнародною федерацією настільного тенісу — спочатку про визнання поряд 
з офіційною федерацією ПАР, яка об’єднувала тільки білих спортсменів, і федерації 
чорних спортсменів-антирасистів, а згодом, коли власті ПАР не допустили нав-іть чор
них глядачів на міжнародний матч з настільного тенісу, що проводився в їх країні, —  
про невизнання «білої» федерації.

1958 року виникла Південно-Африканська спортивна асоціація (ПАСА), на чолі з 
відомим поетом Деннісом Брутусом, вчителем за фахом, «кольоровим» за походжен
ням, який одразу ж розгорнув активну діяльність, спрямовану на створення нерасових 
спілок та клубів з різних видів спорту.

Уже 1959 року ПАСА домоглася першого успіху, звернувшись до громадськості 
Бразілії з проханням відмовитися від участі у футбольному матчі з «білою» командою 
ПАР. 1961 року Міжнародна футбольна асоціація (ФІФА) виключила расистів ПАР з 
олімпійського руху, бо, всупереч Олімпійській хартії, Національна олімпійський комітет 
ПАР, як і уряд цієї країни, здійснює расову дискримінацію в галузі спорту. У червні 
1962 року МОК офіційно попередив, що виключить ПАР з олімпійського руху, «якщо 
до початку його чергової сесії в жовтні 1963 року політику расової дискримінації, 
яку проводив її уряд, не буде змінено».

Не дивно, отже, що південноафриканські власті почали вдаватися до хитрощів. 
Якщо раніше вони вирішували питання про участь чорних спортсменів у зарубіжних 
змаганнях дуже просто —  не давали їм виїзних віз, а всередині країни піддавали спорт
сменів суворій сегрегації, то після вимоги МОК і під тиском білих спортсменів і ша
нувальників спорту, які не бажали розлучатися з міжнародними змаганнями, вони 
спрямували свої зусилля на обман міжнародної спортивної громадськості.

1963 року НОК ПАР оголосив, що до складу олімпійської команди на Ігри 
1964 року в Токіо буде залучено чорних спортсменів за умови, якщо вони здобу
дуть це право у відбіркових змаганнях після заочного порівняння їхніх спортивних 
досягнень з досягненнями білих атлетів, добір яких провадитиметься окремо. Відоазу 
ж виникло питання: а що, коли результати, показані на цих сєгрегованих змаганнях, бу
дуть рівними? На це НОК дав цинічну відповідь: у такому разі вирішальне слово 
буде за спеціальною лабораторією, яка керуватиметься наслідками психофізичних 
тестів.

МОК рішуче відкинув цей маневр, знову підтвердивши, що тільки беззастережне 
еизнання Олімпійської хартії дає право на участь в Іграх. І, як наслідок, в Олімпіаді 
у Токіо Південно-Африканська Республіка вже участі не брала.

Опинившись перед загрозою цілковитої спортивно? ізоляції, південноафриканські 
власті пішли на деякі «поступки», дозволивши, наприклад, після тривалих дебатів 
в’їхати в ПАР у складі команди регбістів Нової Зеландії спортсменам-маорійцям. 
Проте в травні 1970 року тодішній прем'єр-міністр Форстер заявив, виступаючи по 
радіо, що коли б південноафриканців (йшлося, звісно, про білих) поставили перед 
вибором — брати участь у міжнародному спортивному русі чи зберегти незмінним 
«південноафриканський спосіб життя», то більшість із них, не вагаючись, вибра
ли б останнє.
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А бойкотування ПАР з боку міжнародних спортивних організацій тим часом три
вало. Протягом 1970 і перших місяців 1971 року південноафриканців не допустили 
до участі в дев'яти міжнародних турнірах. Не дивно, що расистського міністра спорту 
Варінга освистали навіть білі глядачі, коли він вийшов на тенісний корт вручати при
зи переможцям чемпіонату ПАР 1971 року.

РЯТУВАЛЬНИЙ ПОЯС «МІЖНАРОДНОГО» СПОРТУ

За цих умов тодішній ватажок расистів Форстер удався до нового маневру. 
В квітні 1971 року він офіційно проголосив, що надалі в ПАР здійснюватиметься полі
тика «міжнародного» спорту. Що ж приховувалося за цією спробою пристосувати 
апартеїд до вимог міжнародних спортивних організацій? Почав Форстер з словесного 
еиверту, заявивши, що ПАР —  країна не багаторасова, а багатонаціональна, така собі 
-федерація чотирьох націй —  білих, кольорових, індійців та африканців. Кожна з цих 
націй займається спортом самостійно, але тепер їм буде дозволено змагатися між 
собою на «міжнаціональному» рівні (втім, за тієї умови, якщо в цих змаганнях бра
тимуть участь і іноземні спортсмени).

Далі Форстер пояснив, що чорні південноафриканці, виступаючи у міжнародних 
змаганнях, представлятимуть не ПАР, а лише свою «національну групу». І, нарешті, 
щоб ні в кого не лишилося сумніву з цього приводу, закінчив так: «Я хочу з цілко
витою ясністю заявити, що в Південній Африці ніякого змішаного спорту не буде ні 
на клубному, ні на провінційному, ні на загальнодержавному рівні».

Цей трюк, однак, не ввів в оману міжнародні спортивні організації: рятівний пояс 
^міжнаціонального» спорту не допоміг расистам виборсатися з міжнародної ізоляції.

ЧОРНІ КОЛАБОРАЦІОНІСТИ

Але це не навчило расистів. Вони варіювали свою політику «міжнаціонального» 
спорту, влаштовуючи навіть окремі виїзди чорних спортсменів за рубіж для участі в 
Особистих і командних змаганнях. Ця спроба прорвати, так би мовити, «з чорного 
ходу» міжнародну ізоляцію також не принесла їм успіху. Щоправда, декого з кри
тиків апартеїду за рубежем їм удалося збити з пантелику (хіба можна, міркували ці 
•критики, виступати проти участі чорношкірих південноафриканців у міжнародних зма
ганнях, якщо раніше саме ця заборона викликала обурення світової громадськості?). 
Та згодом всі зрозуміли: в ПАР чорношкірі команди комплектувалися на тих самих 
расових засадах, що й білі, а «міжнаціональний» спорт —  просто нова 
обгортка апартеїду.

Тож протести спортивних асоціацій різних країн не припинялися. Так, кенійські 
спортсмени відмовились від участі в Новорічному (1975— 76) кросі, який щороку про
водиться в Бразілії, через участь у ньому ПАР. І хоч єдиним представником ПАР був 
чорношкірий бігун Тітус Мамоболо, керівник кенійської делегації заявив: «Той факт, 
що Мамоболо —  чорний, не має значення, адже він представляє расистську Півден
но-Африканську федерацію легкої атлетики». 1975 року Індія не допустила чорношкі
рих південноафриканських спортсменів на світовий чемпіонат з настільного тенісу, не 
бажаючи сприяти хоч будь-якому послабленню ізоляції держави апартеїду.

Тим часом расистські власті почали запрошувати на змагання або показові висту
пи іноземних спортсменів небілої раси, надаючи їм на час перебування в ПАР без

глуздого звання «почесний білий», щоб, не порушуючи підвалин апартеїду, звільни
ти їх від принизливих обмежень, яких зазнають місцеві чорні. Такі пропагандистські 
запрошення расисти час од часу надсилають не лише спортсменам, а й представни
кам ділових кіл, діячам культури, намагаючись збити з пантелику цих гостей і спо
діваючись, що, повернувшись до себе на батьківщину, вони стануть пропагандистами
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південноафриканського режиму (див. фрагмент з книжки Е. Ф. Бретуайта «Почесний 
білий» — «Всесвіт», 1979, № 2). :v

Не так уже й багато спортсменів упіймалося на цю принаду. Але дехто все ж 
таки піддався спокусі: зокрема, до ПАР на змагання приїздили тенісисти Артур Еш та 
Івонн Гулагонг, боксер Боб Фостер, гравець у гольф Джім Дент, кілька гравців у 
крикет, серед яких був граючий тренер родезійської команди пакистанець Юніс Ах* 
мед. З приводу приїзду цієї команди на турнір на Кубок Керрі один із керівників 
чорного крикет-клубу доктор А. Асват з гіркотою зауважив: «Подумати тільки —  во
ни дозволяють чорношкірому іноземцеві грати на Кубок Керрі, тоді як усіх нас за
лишили за дверима... Ахмедові слід би замислитися над тим, чому йому надали ста
тус «почесного білого», в той час як його чорношкірих братів-південноафриканців не 
лускають на змагання навіть як глядачів».

Теоретично нині більшість спортивних федерацій і клубів ПАР вважаються багато- 
расовими. Насправді ж лише кілька крикет-клубів допустили в свої лави небілйх 
спортсменів. Красномовний приклад: білий футбольний клуб першої ліги «Береа
Парк» вивів із свого складу 19-річного гравця, коли стало відомо, що той вважа
ється кольоровим.

Викриваючи південноафриканських расистів та їхніх посіпак, Джоан Брікхілл наво
дить разючі факти, які наочно ілюструють «турботу» властей ПАР про спортивний 
розвиток чорного та «кольорового» населення. За даними на лютий 1976 року, сума 
урядових субсидій на розвиток спорту, підрахована в середньому на душу населення, 
була для білих вдесятеро вищою, аніж для чорношкірих спортсменів.

Розхвалюючи втілення в життя доктрини «міжнаціонального» спорту, міністр у 
справах спорту заявив у парламенті ПАР, що п'ять років тому в спортивних змаган
нях на міжнародних рівнях у ПАР та за кордоном взяли участь 6917 спортсменів- 
південноафриканців, які представляли всі раси. Та ось що криється за цим чис
лом, коли розкласти його за расовою ознакою: білі становили 92,4 процента, чорні —  
4,8 процента, «кольорові» та азіати —  2,8 процента загальної кількості спортсменів.

БОРОТЬБА ТРИВАЄ

І все ж таки, попри всі труднощі, прогресивні спортсмени у ПАР і далі ведуть 
нерівну боротьбу проти спорту офіційного, заохочуваного расистськими властями. 
До речі, принципова відмінність білих спортивних клубів від чорних завжди полягала 
в тому, що до чорних клубів не заборонялося вступати спортсменам інших рас.

Денніс Брутус створив САНРОК (Нерасовий Олімпійський Комітет Південної Аф
рики). Расистські власті всіляко перешкоджали діяльності цього комітету, і 1966 ро
ку Денніс Брутус виїхав з ПАР, перевівши штаб-квартиру САНРОК до Лондона, і ра
зом з двома славетними південноафриканськими штангістами Крісом де Брольйо та 
Регом Хлонгуейном розгорнув широку антирасистську пропаганду.

Сам Денніс Брутус не раз ставав жертвою переслідувань. Ще 1961 року на під
ставі горезвісного акту про боротьбу з комунізмом йому заборонили входити до 
складу будь-якої спортивної організації та займатися викладацькою і журналістською 
діяльністю. 1963 року Брутуса заарештували в приміщенні південноафриканського 
НОК, куди він прийшов, щоб вручити прибулому до країни швейцарському журналіс
тові ряд матеріалів для передачі в МОК. У звинуваченні зазначалося, що він «пору
шив заборону, опинившись у товаристві більше як двох осіб». Звільнений до суду з 
в'язниці, він потай залишив країну з наміром дістатися до ШвейцарЛг. де МОК мав 
обговорювати питання про участь ПАР в Іграх 1964 року. Але в Мозамбіку португаль
ська охранка заарештувала Денніса Брутуса й віддала до рук південноафриканської 
поліції. Бажаючи привернути увагу громадськості до свого арешту, ^Денніс Брутус у 
центрі Йоганнесбурга серед білого дня. Зробив спробу втекти. Поліцейський вистрі
лив йому в живіт, й цілу годину, поки не приїхала «швидка допомога» для небілйх,
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;Денніс Брутус стікав кров'ю на бруківок Після недовгого перебування в тюремній 
лікарні його засудили,, до 1В місяцівЬ^аторжних робіт задлали f на грсірів Ррббен. 
ло звільненні знову піддали . всяким- обмеженням у правах, включаючи • до- 
машній арешт.

v „ Оснрвуий. принцип руху\ за нерасовмй спорт —  -це відмова від будь-яких комь 
промісів з расистами.

Ставлення прихильників руху за спорт, позбавлений расової сегрегації, до горе
звісного «міжнаціонального» спорту ясно сформульовано в редакційній статті журна
лу, виданого «нерасовою» плавальною спілкою: «Мета «міжнаціональних» спортивних 
змагань —  переконати необізнаного іноземця в тому, що .апартеїд не позначається на 
спорті. Яке блюзнірство! Наш принцип — інтегрований нерасовий спорт, а не між- 
расовий!..»

Політика «міжнацїональногр» спорту,, як і політика бантустанів, робить висновок 
на закінчення Джоан Брікхілл, є знаряддям апартеїду.

Підготував 
Вадим ХАЗІИ

Марні зусилля!
Художник X. Бідструп. 

(Данія).



к

«Ісі Парі». Франція.

— Треба зробити пальцями от тик, і від
разу здається, що д и в и ш с я  телевізор...

«Панч», Англія.

«Квік». ФРН. * «Съсишре», ІЛексіка.



1

«Польское обозрение», 
Польща.

—  Я й не думаю залишати команду. Гра 
у футбол йде мені на користь.

«Штерн». ФРН. «Нью-йоркер». США.

—- Вас » штрафую за те, що ви не вмісте мужньо переносити біль.
«•Польское обозрение», Польща.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА
ЗБІРНИКИ ТВОРІВ 
ПИСЬМЕННИКІВ РІЗНИХ КРАЇН

Латиноамериканська повість. Збірник. 
Перекл. з  ісп. і португ. [Упоряд. Ю. По
ка льчук. Передмова «Спрямовані в май
бутнє» (9  с.) та біогр. довідки В. Зем 
скова]. «Дніпро», 1978 . 431  с. Біогр. 
дов. перед творами. ЗО 0 0 0 .

Зміст: А. Карпеитьєр (Куба). Концерт ба
рокко. Перекл. М. Жердиншська; Г. Атіас 
(Чілі). ...І попливли гроші. Перекл. Л. 
Олевський та С. Коваль; Г. Г. Маркес 
(Колумбія). Полковникові ніхїго не пише. 
Перекл. Ж. Конева та Л. Олевський; X. 
Кортасар (Аргентіна). Гонитва. Перекл. 
Ю. Покальчук; К. Фуентес (Мексіка). Ау
ра. Перекл. А. Тупиков; М. Варгас Льо- 
са (Перу). Щенята. Перекл. Л. Олевсь
кий та С. Коваль; Ж. Амаду (Бразілія). 
Дві смерті Кінкаса Водожаха. Перекл. 
Ю. Покальчук; А. Роа Басігос (Параг
вай). Грім у листі. Перекл. В. Шовкун;
А. Бррера Гарсіа (Коста-Ріка). Хуан Ва
рела. Перекл. М. Литвинець. і

і До цього бібліографічного списку вклю
чено українські переклади творів зарубіж
ної літератури та праці про неї, видані в 
республіці протягом року. Яки to книжка 
містить багато творів, то називаються ли
ше ті з  них, що займають не менше 16 
сторінок. Не зазначається мова, з якої зро
блено переклад, якщо це єдина державна 
мова даної країни, і місце видання, якщо 
книжка вийшла в Києві. Про адресування 
книжки дітям свідчить назва видавництва 
«Веселка» або назва серії «Шкільна бібліо
тека». Видання для дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку позначаються 
зірочками.

Передчуття. Із світової поезії другої ПО
ЛОВИНИ XIX — початку . XX  сторіччя. 
Збірка. [Упоряд. і передмова «П оезія  
бурхливої доби» (1 6  с.) К. Ш ахової. 
Перекл. Д. Павличко та ін.]. «В еселка». 
2 5 4  с. з  портр.; 8  л. іл. Біогр. дов. пе
ред творами. 6 8  000 .

Розділи: Австрія (Р. М. Рільке); Англія 
(T. Гарді, Р. Оівенсон, Р. Кіплінг); Бель
гія (Е. Верхарн); Болгарія (X. Ботев. І. Ва- 
зов); Греція (К. Паламас); Індія (Р. Та
гор); Ірландія (В, Б. їтс); Італія (Дж. 
Кардуччі, А. Негрі); Куба (X. Марті); Ні
карагуа (Р. Даріо); Німеччина (Г. Гервег, 
Т. Шторм, Т. Фонтане, Г Гейм); Норве
гія (Г. Ібсен, Б. Бйорнсон); Польща (Ц. 
Норвід, М. Конопніцька); Румунія (М. Емі- 
неску, Дж. Кошбук); Сербія (И. Иовано- 
вич-Змай); Словаччина (П. Гвєздослав 
(Орсаг); Словенія (О. Жупанчич); США 
(У. Уїтмен, Джо Хілл); Угорщина (Я. 
Арань, Е. Аді); Фінляндія (А. Ківі); Фран
ція (Е. Потьє, Ш. Леконт де Ліль, Ш. Бод
лер. Л. Мішель. Ж.-М. де Ередіа; П. Вер
лен, А. Рембо, Г. Аполлінер); Чехія (Я. Не
руда, П. Безруч); Японія (Ісікава Таку- 
боку).

А В С Т Р А Л І Я

МАРШАЛЛ АЛАН. Я вмію стрибати 
через калюжі. Повість. [Перекл. М. Пін- 
чевський. Перевид. Передмова автора]. 
«В еселка». 164 с. з іл., портр. 50 000.

Б Е Л Ь Г І Я

КОСТЕР ШАРЛЬ ДЕ. Легенда про 
Улешппігедя і Ламме Гудзака, про їхні 
пригоди героїчні, веселі та славетні у
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Ф ландрії та інших країнах. Роман. 
[Скороч. перекл. з  франц. та післямова 
«Великий гез Тіль Улсншпігєль та його 
безсмертний творець Ш арль де Костер» 
(6  с.) Н. Гордіенко-Андріанрвої]. «В е
селка». 2 4 7  с. з  іл., портр.і 1 ‘4 ‘ гй. іл. 
(Бібл. серія). 6 5  О00.

Б О Л Г А Р І Я
* Болгарські народні казки. [Упоряд. 
О. Кетков. Перекл. Л. Грицик, О. Ко- 
валь-Костинська, В. Моруга, Ю. Чики- 
рисов та ін. «Вступне слово» (2 с.) 
Є. Огнянової]. «В еселка». 189 с. з  іл .,, 
част. кольор. (Казки народів світу). 
65  000 .
ВАЗОВ ІВАН. Під ігом. Роман. 
[Перекл. К. Млинченко. Вид. 2-е. Пе
редмова «Співець народного подвигу» 
(6  с.) В. Климчука]. Одеса, «Маяк». 
391 с. з  портр. Приміт. 8  с. (Ш кільна 
б-ка). 50  000 .
ЄЛИН ПЕЛИН. Знаю  і Можу. Опові
дання та казки. [Перекл. М .' Павлюк. 
Вступ, слово «До моїх малих читачів» 
(2 с.) автора]. «В еселка». 134  с. з  іл.; 
4 л. кольор. іл. 65  000. 
КОНСТАНТИНОВ АЛЕКО. Б ай  Гаиьо. 
Неймовірні оповідання про одного су 
часного болгарина. Перекл. Ж. Мака
ренко. [Приміт. (1 0  с.) Г. Ільїної]. 
«Дніпро». 174  с, з  іл. Біогр. дов. 2 с. 
(Зарубіж . сатира і гумор №  12). 
50 0 0 0 .

В Е Л И К О Б Р И Т А Н І Я
ВО ІВЛІН. Ж меня праху. Перекл. О. Ха- 
тунцева. [Післямова «Сатиричний роман 
«Ж меня праху» Івліна Во» (9 с.) К. 
Ш ахової]. «Дніпро». 2 0 7  с. з  іл. 
100 000 .
ВОЙНИЧ, ЕТЕЛ Ь ЛІЛ ЇА Н . Овід. Ро
ман. [Перекл. М. Рябова. Вид. 6 е ] .  
«М олодь», 25 5  с. з іл., портр. 5 0  000 .
* ДІККЕНС Ч А Р Л Ь З , Чарівна кісточ
ка. Казка, [Переказала О. Ночева]. «В е
селка». 23  с. з кольор. іл. 5 0 0  0 0 0 .
* КІП ЛІНГ Р Е Д Ь Я Р Д . Мауглі; Як і чо
му. Оповідання, казки. [Перекл. В. Про- 
копчук, П. Гандзюра, Л. Солонько. 
Перевид.]. «В еселка». 271 с. з  іл., 
портр.; 8  л. кольор. іл. 50  000 .

Оповідання: Брати Мауглі; Полювання
Каа; Як Страх прийшов; Тигр! Тигр!; На
шестя Джунглів; Князівський анкас: Руді 
собаки; Весняний гін.

КІП ЛІНГ Р Е Д Ь Я Р Д . Місто Страшної 
Ночі. Новели. Перекл. ІО. Лісняк. 
[Вступ., слово «Оповідання Редьярда  
Кіплінга» (12  с .). Н. Михальської]
«Дніпро». 2 4 7  с. з  іл. (Зарубіж . новела. 
Кн. 3 1 ). 3 0  000 .
Серед новел: Будівники мосту; 007; Ріккі- 
Тіккі-Таві; Місіс Ватере
ТЕ К К Е РЕ И , ВІЛ ЬЯМ  М ЕЙКПІС. Я р
марок суєти. Роман без героя. Перекл.

О. Сенюк. [Передмова «Теккерєй» 
(16 с.) К. Ш ахової. Комент. М. Л оріє
1 М. Черневич]. «Дніпро». (Вершини 
світового письменства. Т. 29 , ЗО). 
6 5  0 0 0 .
Кн. 1. 4 0 5  с. з  іл. Комент,. 9  с.
Кн. 2. 3 8 2  с. з  іл. Комент. 7 с.
УАЙЛЬД ОСКАР. Хлопчик-зірка. Каз
ки. [Перекд. та передмова «Оскар  
Уайльд та його казки» (4 с.) І. Корун- 
ця]. «В еселка». 109  с. з  іл.; 4  л. 
кольор. іл. 6 5  0 00 .

Серед казок: Незвичайна ракета: День на
родження інфанти: Хлопчик-зірка.

В ' Є Т Н А М

Літопису рядки багряні. Вірші в’єтнам
ських поетів, присвячені тривалій виз
вольній боротьбі в’єтнамського народу, 
остаточному визволенню і об’єднанню  
В ’єтнаму. [Упоряд., переклад, приміт. і 
комент. (6 с.) М. Кашель. Передмова 
«П оезія боротьби» (4 с.) М. Нікуліна]. 
«Р ад. письменник». 174 с. (Братерство).
2 000 .

Розділи; Землі на захист: Мирний день; 
Переможна весна; В єдинім сутрою. Авто
ри: Хо Ші Мін, Дінь Ню, Нгуєн Ван Нанг, 
Нгуєн Дінь Тхі, Нгуєн Ван Хоан, Шонг 
Хонг, Тю Ха. Хоанг Ван Тху, То Хи, Тьїнь 
Хну, Тхой Хиу, Тхань Тінь, Фам Хай 
Чионг. Ле Дик Тхо> Лиу Чонг Ли. Ван 
Конг. Тхань Хай, Ле Тан Лой. Та Хиу 
Йєн, Банг Тін. Во Кує. Нгуєн Тхай Бінь,

, Нгуєн Суан Шань. Те Хань. Тє Лан Вієн, 
Нгуєн Вієт Лам, Май Нгок Тхань. Нгуєн 

1 Хонг, Фам Куанг Дау, Ле Тхань Зунг, Чан. 
Данг Кхоа. Май Hfok Уєн, Буй Конг Вінь. 
Хоанг Чунг Тхонг, До Вінь, Нгуєн Ван То- 
ай. Фам Дінь Ан. Зионг Ван Тхань. Нгу
єн Дінь Хонг. Тхань Хао, Хоай Ань. Хюі 
Кан, Суан Зьєу, Нгуєн Кхоа Дієм. Буй 
Зунг Ші. Ань Ті. Ле Тьї, Суан Тхюі. Ти- 
онг Лінь. Суан Бать, Чінь Хай Суан Ку- 
інь. Нгуєн До. Занг Нам, Ву Дінь Мінь, 
Дао Нгок Хунг, Дао Нгуєн Бао. І Ньї, 
Нгуєн Дик May, Занг Лам. Нго Ван Фу, 
Тхай Занг.

Г Р Е Ц І Я

РІЦ О С ЯН Н ІС. П оезії. [Упоряд. А. Ві- 
лецький. Перекл. М. Венгренівська, 
С. Ж олоб, В. Забаштанський, В. Коро
тич, О. Пономарів, М. Сингаївський, 
В. Степаненко та ін. Вступ, стаття 
«Творчий подвиг Янніса Ріцоса» (7 с.) 
Т. Чернишової. Приміт. (4  с.) О. Поно
марева]. «Дніпро». 2 0 2  с. з кольор. іл. 
4  0 0 0 .

Серед творів: Епітафіос; Під тінню гори.
Д А Н І Я

* А Н ДЕРС ЕН , ГАНС КРІСТІА Н . Дикі 
лебеді. Казка. [Перекл. О. Іваненко. Пе-; 
ревид.]. «В еселка». 2 9  с. з іл. 1 0 0 0  0 00 .
* А Н ДЕРС ЕН , ГАНС КРІСТІА Н . Дюй
мовочка. Казка. [Перекл. О. Іваненко, 
Перевид.І, «В еселка». 4 0  с. з  кольор. іл. 
100 000.
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Є Г И П Е Т
ХУСЕЙ Н TAX  А . Д ні того  життя. Д вто- 
.біогрйфічЦіїй роман.1 Перекл. І. і Т. Лебе- 
динські. [Післямова «Таха Хусейн  
< 1889— 1973)»  (3  с.) І. Лебединськогоі. 
«Дніпро». 3 2 2  с. 5 0  0 0 0 .

З А М Б І Я

* Д Ж рИ С  ПІТЕР. Тікі. Повість. Пе
рекл. з  англ. О. Ночева. «В еселка». 126  с. 
з  іл. 6 5  000 .

І Н Д І Я

П РЕ М Ч А Н Д. Ж ертовна корова. Роман. 
Перекл. з хінді С. Наливайко. [Після
мова «Роман «Ж ертовна корова» та його 
автор» (7  с.) В. Баліна]. «Дніпро». 3 8 3  с. 
з  портр.; 6  л. кольор. іл. ЗО 0 0 0 . 
Рамаяна. Давньоіндійський епос в прозо
вому переказі Премчанда. [Скороч. пе
рекл. з  хінді С. Наливайка. «Передмова»  
(4  с.) В. Баліна]. «В еселка». 142  с. з  іл.; 
9  л. кольор. іл. 6 5  0 0 0 .

І С П А Н І Я
ГРОССО АЛЬФОНСО. Сліпучо-голубе 
н ебо. Роман. Оповідання. Перекл. 
О. Мокровольський. «М олодь». 182  с. з  
іл. Біогр. дов. 6 5  0 0 0 .
С ЕЛ А , КАМІЛО ХОСЕ. Вулик. Роман. 
Перекл. П. Соколовський та А. Собуць- 
кий. (Вступ, слово (2  с.) автора. Після
мова «Каміло Хосе Села та його роман 
«Вулик» (6  с.) Ю. Покальчука]. «Дні
про». 2 1 4  с. 100 0 0 0 .

К О Р Е Я

* Просяне дерево. Корейські народні 
казки. Перекл. з  рос. І. Барановська. 
«Веселка». 27  с. з  кольор. іл. 3 0 0  000 .

К У Б А

Ритми Гавани. Los ritrnos de іа Habana. 
Молода поезія Куби. [Антологія. Упо- 
ряд. С. Борщевський. Перекл. С. Бор- 
іцевський та ін. Вступ, слово «Голоси ре
волюції» (2 с.) віце-президента Спілки 
письменників і митців Куби А. А у х ’єра]. 
«М олодь». 175 с. з  фотоіл. Біогр. дов. 
перед творами. (М олода поезія країн  
соц. співдружності). 2 000 . * ■ •

Автори: Е. Альберто Дієго. Г. Гомес Гу
тьеррес. О Гонсалес Хіменес, Л. Діас 
Одуардо,; Р. Добладо. Р. Ернандес, Н. Ер- 
рера Ісла. Ф. Ескобар. X. Іглесіас. В. Ка- 
саус. Н. Кодіна, А. Конте. X. Кос Кауссе.
В. Лейва Порталъ. К. Марті Бренес. 
Н. Морехонг О. Наварро, А. Рейнальдф 
Суарес, Р. Ріверо," Г. Ррдрігес Рівераї, 
Л. Рохеліо Ногерас. М. Саладо. И. Ульоа, 
А. ФігарО^а, А: . ».Флейтес, X. Янес. 
М. Яньес. . ,

Н І М Е Ч Ч И Н А

* ГОФМАН Е. Т і А .  Лускунчик і Миша
чий кнодод,, Казка. [Перекл. Є. Попо
вич]. «В есёлка». 9 3  с., 4  л. іл. 2 1 5  0 0 0 .
# ГРІМ М , Б Р А Т И . Червона Ш апочка. 
[Казка]. Перекл. С. Сакидон. [Перевид.] 
«Веселка». 16  с. з  кольор. іл. 7 0 0  0 00 .

t Н Д Р

Б Р Е Д Е Л Ь  ВІЛЛІ. Петерова наука. По
вість. Перекл. Г. Лозинська. «Веселка». 
101 с. з іл. 6 5  000 .
Б Р Е З А Н  Ю РІЙ . Гімназист; Семестр  
змарнованого часу. Романи. Перекл. 
Б. Гавришків, О. Мокровольський. [Піс
лямова «Ю рій Врезан і його романи» 
(8  с.) А . Баканова]. «Дніпро». 4 3 9  с. з 
іл. (Серія «Д руж ба»). 100 000 .
* ВЕЛЬСКОПФ -ГЕНРІХ ЛІЗЕЛОТТЕ. 
Дивовижні пригоди трьох краплин водн.\ 
Казка. Перекл. В. Литвинов. «Веселка». 
31 с. з кольор. іл. 2 0 0  0 00 .
Пантоммель малює море. Оповідання 
письменників НДР. Упоряд. X. Цвой- 
драк, Г. Еберт. [Перекл. К. Гловацька, 
Г. Кирпа, П. Соколовський, Є. Украї
нець, В. Ш елест та ін. Передмова «Пог
ляд свіжий, неповторний» (2  с.) Г. Ебер- 
та]. «Веселка» —  «Кіндербухферлаг»  
(Берлін). 135 с. з  іл.; 4  л. іл. 50  0 0 0 .

Автори оповідань: Р. Вернер. К. Нойман. 
У. Кант. А. Бельм, Л. Гардель. И. Новот- 
ний, Е. Вергнер, Ф. Родріан. Г. Фрідріх, 
Г. Гардель. Е. Штріттматтер. Г. Гольц- 
Баумерт, Г. Пройс. Г. Гешнх. Г. і 3. Шу- 
махери. X. Вастіан. В Шпільнер.

ТІММ УВЕ. Спекотне літо. Роман. Пе
рекл. Ю. Михайлюк. 2 4 4  с. з  іл. ЗО 000 . 
Ш Р А Й Є Р  ВОЛЬФ ГАНГ. Ж овта акула.
Пригодницький роман. [Перекл. М. Дят
ленко. Вид. 2-е. «Післямова» (3  с.) авто
ра]. «Рад. письменник». 2 1 8  с. з  іл . 
100 000.
Ш ТРІТТМ АТТЕР Е РВ ІН . Тінко. Роман. 
Перекл. О. Логвиненко. [Післямова ^Ер- 
він Ш тріттматтер і його «Тінко» (4  с.) 
Н. Матузової]. «Веселка». 3 4 8  с. з  іл.; 
4 л. іл. 6 5  0 0 0 .

Ф Р Н

* ЗІМ М ЕЛЬ, ИОГАННЕС М А РЮ . А в
тобус, великий, як світ. Повість. Пе
рекл. Є. Українець. «Веселка». 110 с. з  
іл. 6 5  000 .
КРЮ С ДЖ ЕЙМ С. Тім Талер, або Про
даний см іх. Роман. [Перекл. Ю. Лісняк. 
Перевид. Вступ, слово *автора]. «В есел
ка». 2 0 5  с. з  іл. 5 0  0 0 0 .
Маски. Оповідання письменників Ф РН. 
[Перекл;/ В. Андруищ о, З  Бакуліна, 
В. Василюк, Б. Гавришків, Є. Горева, 
О. Д&ко,. м . Д я тл ен к о ,, Н. .Кочерга,
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М. Настека, Є. Попович, М. Тупайло та 
ін. «П ередмова» (13  с.) Н. М атузової]. 
«Дніпро». 3 4 0  с. з  іл. «Коротко про ав
торів» 9  с. (Зарубіж . новела. Кн. 3 3 ). 
5 0  00 0 .

Серед оповідань: У. Фрізель. Таємниче 
вбивство; М. Хатрі. Незакінчене розслі
дування. Інші автори: А. Андерш, В. Бор- 
херт, Т. Вайссенборн. М. Вальзер. Е. Віг- 
гер, К. П. Вольф. Г. Воман, Г. Гербургер. 
М. фон дер Грюн, І. Древіц, К. Е. Евер- 
він, Г. Зовка. В. Кеппен. В. Кернер, 
Г. Кюппер, К. Кютер, 3. Ленц, А. Мех- 
тель, Й. Редінг, Е. Сільванус. Л. Франк, 
Г. Цоттман, П. Шаллюк, В. Шнурре, 
Р. Шульце-Франк.

П О Л Ь Щ А

Антологія нольської п оезії. Antologia 
poezji polskiej. [Редкол.: М. Бажан (голо
ва) та. ін. Перекл. М. Бажан, І. Глинсь- 
кий, В. Житник, В. Коптілов, М. Литви- 
нець, Р. Лубківський, В. Лучук, М. Мос
каленко, Д. Павличко, Д. Паламарчук, 
М. Рильський, В. Струтинський, Л. Че- 
реватенко, Ю. Щ ербак та ін. «Вступне 
слово» (2  с.) Я. Івашкевича]. «Дніпро». 
7 500 .
Т. 1. [Упоряд. та довідки про поетів  
В. В єдіної. Редакція та приміт. (1 9  с.) 
Д . Паламарчука]. 4 6 3  с. Зм іст 13 с.

Автори:, * М. Рей, Я. Кохановський,
С.-Ф. Кльонович. М. Семп-Шажинський, 
Ш. Шимонович, Є. (Я.) Мортшин. Д. На. 
боровський, НІ. Зиморович, Я.-А; Морш- 
тин, 3. Морштин, В. Потоцький, Ф. Бого
молець, А. Нарушевич, І. Красицький, 
С. Трембецький, Ф. Карпинський. Ф. М. 
Заблоцький, Ю. Шимановський, Ф.-Д. 
Князьнін, Т.-К. Венгерський, Ю.-У. Нєм- 
цевич, Я. Ясинський, Т. К. Тимовський, 
Ю. Вибицький, К. Козьмян, Ф. Мо
равський, А. Горецький, К. Бродзин- 
ський, А. Мальчевський, А. Міцкевич 
(54 с.), С. Гощинський, С. Вітвицький, 
Ю.-Б. Залеський, А.-Е. Одинець, О. Ходзь- 
ко, С. Гарчинський, М. Гославський, 
С. Яшовський. В. Поль, Ю. Словацький 
(56 с.), Ю. Дунін-Борковський, Л. Семен- 
ський, Г. Зелинський, Т.-А. Олізаровсь- 
кйй, 3. Красинський. Е. Василевський, 
Г. Еренберг, А. Сова, P.-В. Бервінський, 
Ц.-К. Норвід (35 с.). В.-Л. Анчиц, М. Рома- 
новський, М. Родоць, Т. Ленартович, 
К. Уєйський, В. Сирокомля. Ф. Фаленсь- 
кий, Л. Совинський А. Асник. М. Коноп- 
ніцька (26 с.). В. Гомулицький, Б. Чер- 
венський. В. Свенціцький, Л. Наринсь
кий.

Т. 2. [Упоряд. та довідки про поетів 
Ю. Булаховської. Редакція та приміт. 
(2 9  с). Д . Павличка]. 5 0 3  с. Зм іст 17 с.

Автори; Я. Каспрович, А. Немоєвський, 
К. Пшерва-Тетмайєр, С. Виспянський. 
Б. Лесьмян, Л. Стафф (24 с.). Т. Чижевсь- 
кий, Е. Зегадлович, В. Вандурський, 
К. Іллаковичувна, М. Павликовська- 
Ясножевська, Я. Івашкевич (22 с.), Ю. Ту- 
вім (38 с.). А. Слонімський, В. Броневсь- 
кий (41 с.), С.-Р. Станде, К.-А. Яворський, 
Я. Лехонь (Л. Серафинович). А. Стерн, Я

Бжехва (Я. Лесман), В. Слободник. 
Ю. Пшибось, Б. Ясенський (Б. Зискінд), 
Ю. Чехович, М. Яструн, А. Кусьневич, 
А. Важик, К. (І.) Галчинський (43 с.),
С.-Р. Добровольський, Е. Шиманський, 
С.-Є. Лец, С. П’єнтак, Л. Шенвальд, 
Т. Голлендер, Л. Левін, Л. Пастернак, 
Я.-Б. Ожуг, О. Римкевич, Ю. Озга-Ми- 
хальський, Є. Плеснярович, Т. Хрущелев- 
ський, С. Чахоровський, К.-К. Бачин- 
ський, Т. Боровський. T. Ружевич (17 с.), 
М. Бялошевський. Є. Литвинюк. Т. Ку- 
б'як, С. Горак, Т. Слів'як, Т. Новак, 
Б. Дроздовський, А Бурса, Є. Герасимо
вич, М. Гжецак, С. Грохов’як, Е. Брилль, 
К. Гонсьоровський, Г. Посвятовська, 
М. Вавжкевич, Я. Жерницький. В. Кавин- 
ський, Р. Воячек.

Б А Г Д А Й  А Д А М . Ш лях через гори. По
вість. [Перекл. О. Медущенко]. «В есел
ка». 2 8 0  с. з  іл.; 4  л. кольор. іл. 65  000 .
ІВ А Ш К Е В И Ч  Я РО С Л А В . Твори. Пое
з ії. Повісті та оповідання. [Поетичні тво
ри перекл. М. Бажан, Д. Павличко, про
зові —  О. М едущенко, О. Лєнік, Вал. 
Ш евчук. Вступ, слово «Уклін Ярославу 
Івашкевичу» (7 с.) Д. Павличка]. «Дні
про». 5 0 3  с. з  іл. 2 8  0 0 0 .

Серед прозових творів: Ружа; Млин на 
Лютині (54 с.); Дівчина І голуби (48 с.); 
Втеча Фелекса Оконя (73 с.); Оповідання 
про країну папуасів; Ядвіня. Квітневий 
день; Сади; Заруддя (60 с.).

К РА Ш Е ВС Ь К И Й , Ю ЗЕФ  ІГНАЦІИ. 
Повісті. [Перекл. В. Іванисенко]. «Дні
про». 4 2 7  с. Біогр. дов. 2  с. 50  0 00 .

Зміст: Уляна. Поліська повість: Історія 
Савки; Остап Бондарчук; Ярина; Історія 
кілка в плоті, за вірогідними джерелами 
складена й записана.

Н ЕН АЦ ЬКИ Й  ЗБ ІГН Є В . Нові пригоди 
Самоходика. Повість. Перекл. О. Лєнік. 
«В еселка». 196  с. з  іл.; 2  л. кольор. іл. 
6 5  0 0 0 .
ПРУС БО ЛЕСЛАВ. Твори в п’яти томах.
[Редкол.: М. Стельмах та ін. Упоряд. та 
вступ, стаття Г. Вервеса. Комент С. Ле- 
вінської]. «Дніпро», 1 9 7 8 — 1979. 
100 000.

Т. 4. Лялька. Роман. Кн. 2. Перекл. 
С. Ковганюк. 3 9 9  с. Комент. 6  с.

Роман виходив у серії «Вершини світо
вого письменства» (1970).

Т. 5. Фараон. Роман. Перекл. М. При
гара. 6 5 3  с. Комент. 15 с.

Роман виходив окремими виданнями 
1953 і 1955 р.

Р У М У Н І Я

ІВАСЮ К А Л ЕК С А Н Д РУ . Повінь. Пе
рекл. М. Чищевий. [Післямова «А лек
сандру Івасюк та його роман «Повінь» 
(6  с.) В. П ’янова]. «Дніпро». 3 7 0  с. з  
іл. (Серія «Дружба]. 6 5  0 0 0 .
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* С АДО ВЯНУ М И Х А ЇЛ. Зачарований  
Янош. Казка. [Перекл. С. Семчинський]. 
«Веселка». 16 с. з  кольор. іл. 3 0 0  000 .

С Ш А

ОУТС, ДЖ ОЙС КЕРО Л. Після аварії.
Новели. [Упоряд, і передмова «Знайом
ство з Джойс Нерол Оутс» (11 с.) Т. Д е
нисовой. Перекл. О. Лєнік, М. Венгренів- 
ська, О. Тараненко, М. Тупайло, В. Ба- 
тюк (1 1 6  с.), Т. Кінько]. «Дніпро». 
3 3 9  с. з  іл. (Зарубіж . новела. Кн. 32 ). 
50  0 0 0 .

Серед новел: Здійснення бажань; Ти; 
На порозі ночі; Мертві: Після аварії;
Безпритульні діти; Чекання; Норман і 
вбивця; Біла імла; Смерть місіс Шір.

ХЕМ ІНГУЕИ ЕРН ЕСТ. Твори в чоти
рьох томах. [Редкол.: О. Гончар та ін. 
Вступ, стаття «Ернест Хемінгуей — 
письменник і людина» (21 с.) Д . Затон- 
ського]. «Дніпро». 100  000 .
Т. 1. Із книги «Три оповідання і десять  
поезій»; За  нашого часу. [Книга опові
дань]; Весняні води. [Романтична повість 
пам’яті великого народу]; І сонце схо
дить. (Ф ієста). [Роман]; Чоловіки без  
жінок. [Книга оповідань]; Прощавай, 
зброє. [Роман. Перекл В. Митрофанов 
та М. Пінчевський (роман «І сходить 
сонце»). Комент. (7  с.) Т. Денисової]. 
7 1 7  с.

Серед оповідань: Велика Двосерда річка; 
Непереможний; Півсотні тисяч. Роман 
«Прощавай, зброє» друкувався в одно
томнику в серії «Вершини світового 
письменства» (1974).

Т У Р Е Ч Ч И Н А

А З ІЗ  НЕСІН. На каруселі. Оповідання. 
Перекл. О. Ганусець. [Упоряд. В. Фео- 
нова. «Передмова» (5  с.) Л. Ленча]. 
«Дніпро». 3 1 4  с. з  іл. 6 5  000 .

Серед оповідань: Інструкція для бродя
чих продавців котлет.

У Г О Р Щ И Н А

ЗА Л К А  М АТЕ. Добердо. [Роман]; Опо
відання. [Перекл. з рос. перекладу авто
ра Є. Литвиненко та Ю. Попсуєнко. Піс
лямова «Невмирущий подвиг ( 6 с . )  І. Ме
тели]. «Дніпро» . 4 2 3  с. з  іл. (Серія  
«Д руж ба»). 6 5  0 0 0 .

Серед оповідань: Пісня про солдатську 
відпустку; Будьоннівець.

М ОРІЦ Ж ІГМ ОНД. Будь чесним до са
м ої смерті. Повість. [Перекл. Ю. Шкро- 
бинець. Перевид.]. «В еселка». 2 1 5  с. з  
іл. 50  000 .
М ОРІЦ Ж ІГМ ОНД. Родичі. Роман. Пе
рекл. М. Івзшкович. [Передмова «Ж іг-

монд Моріц та його роман «Родичі»  
(1 5  с.) К. Ш ахової]. «Дніпро». 3 2 4  с. »  
портр. 100  0 0 0 .

Ф Р А Н Ц І Я

ЛЕН Е П А С К А Л Ь. М ережниця. Роман.. 
Перекл. П. Федосенко; П Е РЕ К  Ж О РЖ . 
Р ечі. Історія ш істдесятих років. Повість. 
Перекл. В. Омельченко. «М олодь». 
157 с. з  іл. 6 5  0 0 0 .
РОН І Ж О ЗЕФ . По вогонь; Печерний лев.
Повісті. «М олодь». 2 8 0  с. з  іл. (П одоро
ж і. Пригоди. Фантастика. Серія «Ком
пас»). 150  0 0 0 .

Перша повість друкується з видання 
Дитвидаву УРСР 1957 р., де перекладача 
не вказано, другу переклав А. Перепадя.

Ч Е Х О С Л О В  А Ч Ч И Н А

ВО Л ЬКЕР ЇР Ж І. Про мільйонера, який 
украв сонце. Сатирична казка. Перекл. 
з  чес. І. Труш. «В еселка». 16 с. з  іл. 
115 000 .

* Гризунець і хапунець. Чеські народні 
пісеньки, загадки і скоромовки. Перекл. 
і переспіви А. Григорука. «Веселка», 
24  с. з  кольор. іл. 108  0 00 .

ЗА М А РО ВС Ь К И Й  ВОЙТЕХ. Сім чудес 
світу. Х удож ні нариси. Перекл. з  словац. 
Б. та В. Луцкевичі. [Перевид. Передмо
ва (10  с.) та приміт. (33  с.) автора]. 
3 1 7  с. з  іл.; 7 л. кольор. іл. 50  000 .

Зміст: Єгипетські піраміди; «Висячі са
ди» Семіраміди; Храм Артеміди в Ефесі;

. Фідіїв Зевс Олімпійський; Мавзолей у  
Галікарнасі; Колос Родоський; Маяк на 
острові Фаріс.

М ІНАЧ ВОЛО ДИМ И Р. Довгий час че 
кання. Роман. [Перекл. із  словац. і піс
лямова «Володимир Мінач і його роман 
«Довгий час чекання» (4  с.) І. Дорош ен
ка. Вступ, слово автора]. Львів, «Каме
няр». 2 7 0  с. з  іл. 115 000 .

НОГЕЙЛ БОГУМІЛ. Повінь. Роман. Пе
рекл з чес. В. Пасічна. «М олодь». 
188 с. 6 5  000 .
ТОМ АН И О ЗЕФ , ТОМ АНОВА М ИРО
С Л А В А . Сократ. Роман. Перекл. з чес. 
та приміт. (35  с .). Д. А ндрухова. [Після
мова «Історії живі слова» (7  с.) В. Ж ит
ника]. «Дніпро». 511  с. 100 000 .

Ф РІЧ, А Л Ь БЕ РТ О  ВОЙТЕХ. Високий 
мисливець. Пригоди серед індіанців ка- 
дувеїв. Перекл. з  чес. О. Микитенко. 
«М олодь». 199  с. з  іл. (П одорожі. Приго
ди. Фантастика. Серія «Компас»). 
100 000 .
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Ч І ЛІ

ГУСМАН НІКОМ ЕДЕС. Х ліб  п ід  чобо
том; Р 0 Х А С  М АНУ ЕЛЬ. Склянка мо
лока. Оповідання. [П ерекліг Ь вид.
3 . Милашгвська]. «В еселко». ЗО с. з  іл. 
115  000 .

Ю Г О С Л А  BI S

БУЛАЇЧ СТЕБЛИ. Діти з  В ербної річки.
Повість. Перекл. із  еербськохорв. В. Гра-

бовський. «В еселка». 108  с. з  іл.; 2  л. 
кольор. ?л. 3 0 0 0 0 .
С РЕМ А Ц  Є ТЕ В А Н . Піп Чира та піп 
Спира. Повість. Перекл. із  сср6г.ькохо*в. 
[та післямова «Стеван Сремац» (3 с.>| 
І. Ю щука. «Дніпро». 2 5 5  с. з  іл. 5 0  0 0 0 .

Я П О Н І Я

С У Н А Д А  Х ІРО С І. П р ов ів ай , дорого!
Повість. Скороч. перекл. І. Чирка. «Ве-, 
селка». 171 с. з  іл . 6 5  0 0 0 .

ПРАЦІ З ПИТАНЬ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
БАКА Н О В А . Г. История и современ
ность в драматургии Г Д Р. «Виша шко
ла». Изд-во при Киев, ун-те. І 67  с.
1 000.

Б Е Н Д ЗА Р  Б . П. Інтернаціоналізм літе
ратури Н Д Р. (На матеріалах творів ні
мецьких письменників про Радянську Ук
раїну). [Наук. ред. М. О. Кудін]. Львів, 
«Вища школа». Вид-во при Львів, ун-ті. 
179 с. Список літ. 18 с. Імен, покаж
чик 6  с. 1 200 .
БУЛАХО ВСЬКА Ю. Л. Спадкоємність і 
новаторство сучасної польської поезії. 
[Відп. ред. Г. Д. Вервес]. «Наук, думка». 
176  с. Список літ. 6  с. (А Н  У Р С Р. Ін-т 
літ. ім. Т. Г. Ш евченка). 6 0 0 . -
ВЕРВЕС  Г. Д. А дам Міцкевич. Шиття і 
творчість. [Нарис]. «Дніпро». 140 с. [Кла
сики зарубіж . літератури]. 2 6  0 0 0 .
ДУХОВНИЙ Т. Т. Революційний процес 
в Європі кінця X IX  — початку X X  ст. і 
література. «Вища школа». Голов, вид- 
во. 172 с. Список літ. 14 с. 1 400 .
ЕРЕМ ЕЕВ Л. А . Прогрессивные тенден
ции в современном французском рома
не. [Отв. ред. Д. В. Затонский]. «Наук, 
думка». 191 с. (А Н  УССР. Ин-т лит. им. 
Т. Г. Ш евченко). 950 .
ЗАТОН СЬКИИ Д . Ш лях через X X  сто
ліття. Статті про німецькомовні літера
тури. «Дніпро», 1978 . ЗОЇ с. 4  0 0 0 .

Зміст: Від автора (2 с.); Жовтнева рево
люція і «Велика війна білих людей» 
А. Цвейга; Шлях через XX століття. (Про 
творчість Анни Зегерс); Про прозу Бер
тольта Брехта і про його реалізм; Мис
тецтво стати людиною. (Роздуми про 
роман НДР); Томас Манн як представник 
епохи; Шляхи переоцінок. (Е. М. Ремарк 
та його роман «Чорний обеліск»); Вольф
ганг Кеппен — «Оранжерея» і «Смерть 
у  Римі»; Мартін Вальзер: Як Франц Збо-, 

вський віднайшов себе. ГПро роман 
Бехера «Невдовзі після четвертої»!; 

За лаштунками «^економічного чуда». 
[Про роман Е. Глезера «Блиск і злигод
ні німців»]; Чи існує австрійська літе-'' 
тура?; Новелістика Інгеборг Бахман; ч 
Штіллер не визнає себе Штіллером. (Про 
М^Фріша); Дюрренматт і детективи. *

Література правди і прогресу. До пи
тання розвитку літературного процесу в 
європейських соціалістичних країнах. 
[Упорядник і редактор Г. Д. Вервес]. 
«Дніпро». 3 1 7  с. З  0 0 0 .

Продовження однойменного збірника,- 
виданого 1974 р.
Зміст: Від редактора; Г. Д. Вервес. На 
магістральній лінії сучасності. (Про деякі 
тенденції літературного процесу в євро
пейських соціалістичних країнах): І. К>. 
Жу равська. Філософе ькотінтслекту аль-
вий роман. (Нотатки про сучасну про
зу); В. О. Захаржевська. Жанрово-стильо
ві особливості болгарської .. новелістики 
60—70-х років; В. Н‘. Климчук. Сповідь 
як оповідна форма в болгарській прозі; 
В. П. Лук’янова, Традиції німецької про
летарсько-революційної літератури і 
проза НДР про робітничий клас; Ю. Л. 
Булаховська. Польська поезія наших 
днів; В П. Вєдіна. Новітня польська про
за; О. І. Гайнічеру. Провідні риси сучас
ної румунської поезії; В. І. Шевчук. 
Жанрова структура чеського роману 
70-х років; Г. М. Сиваченко. Людина й 
історія в словацькому антифашистсько
му романі; Г. Я. Ільїна, Н. Б. Яковлева. 
Югославський роман 70-х років; Т. В. 
Посудневська. Поетика оповідань Бран
ко Чопича; Я. ГрицКовян. Українська лі
тература в польських перекладах та 
критиці 70-х років; Література соціаліс
тичних країн Європи на Україні. (Книж
кові видання 1973—1977 років). Склали 
Л. Канцедал і Т. Носенко.

М ИХИЛЕВ А . Д . Пафос утверждения и  
отрицания. Природа комического в дра
матургии Ромена Роллана. Харьков, 
«Вищ а школа». Изд-во при Харьк. ун-те. 
136  с. Список лит. 4  с. 1 0 0 0 .
М узей Мате Залки [в с. Біликах Полтав
ської обл.]. Путівник. (Автори тексту 
Л. М. Остроушко і І. А . Біловод). Хар* 
ків, «Прапор». 47  с. з  іл. Текст і підпи
си парал. укр. та рос. 18 0 0 0 .
Про М ате Залку. Спогади, нариси. [Упо- 
ряд. та ііриміт. (2  с.) Т. й . Стах]. «Рад. 
письменник». 221 с.; 5  л. іл., портр. Да? 
т а  життя і творчості М. Залки 2  с. 6  ООД.

. Автори: В. Залка, Н. JIaaPQ?«?b-i
* кий, Ш. Гергель. Ю. ‘Яновський. Л. Пер-
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вомайський, Ю. Смолич, О. Ковінька, 
П. Панч, П. Усенко. Д. Косарик, С. Жура- 
хович, Ю. Мартич, А. Хижняк, Н. Рибак, 
О. Левада, В. Кондратенко. С. Голованів- 
ський, Р. Я. Малиновський, С. Побереж
ник, К/Луканов. К. Григор’єв.• ’ М-і"

Проблемы метода, жанра и стиля в за
рубежной литературе. [Сборник статей. 
Отв. ред. Л. Я. Потемкина]. Днепропет
ровск, 1977 . 81  с. Библиогр. ссылки 
в конце-статей. (М-во высш. и сред. спец, 
образования СССР. Днепропетр. гос. 
ун-т им. 300-летия воссоединения Ук
раины с Россией. Каф едра зарубеж . 
лит.). 1 0 00 .

Содерж.: Л. И. Пастушенко. Прицццпы 
изображения «среды» в испанском іілу- 
товском романе; Л. Я. Потемкина. Фран
цузский «комический роман» XVII в. 
как ранняя стадия реалистического ро
мана. (Тезисы доклада); Н. Т. Пахсарьян. 
Проблема характера в «Авантюрах ба
рона Фенеста» Т. А. д'Обинье; О. Л. Ва
сильева. О некоторых принципах бурлес
ка в поэме Скаррона «Вергилий наизнан
ку»; С. А. Ватченко. Особенности повест
вования в «Приключении Смуглой Леди» 
Афры Бен; Е. В Казак. Проблема автор
ства и особенности повествовательной 
манеры в «Спящей красавице» Ш. Перро; 
В. Д. Демченко. Теория новеллы немец
ких романтиков; Н. А. Литвиненко. Из 
истории критических оценок «Консуэло» 
и «Графини Рудольштадт» в России; 
А. И. Иваник. Проблема взаимодействия 
романной и новеллистической форм в 
книге М. Твена «Простаки за границей, 
или Путь новых паломников»; Л. А. Ми
шина. Некоторые тенденции изучения ро
мана Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди 
Тома» в американском литературоведе
нии; А. П. Ковалева. Некоторые особен
ности развития лирики ГДР конце 40— 
50-х гг.

Проблемы развития романа в зарубеж
ной литературе X V II— XX вв. Сборник 
научных трудов. [Редкол.: Л. Я. Потемки
на (отв. ред.) и др.]. Днепропетровск, 
ДГУ, 197Д, 3.10 с. Библиогр. в при- 
меч. в конце статей. (М-во высш. и сред, 
спец, образования СССР. Днепропетр. 
гос. ун-т. им. 300-летия воссоединения  
Украины с Россией. Кафедра зарубеж . 
лит.). 1 0 0 0 .

Содерж.; Л. И. Пастушенко. К вопросу о 
своеобразии героя испанского - плутов
ского романа; Л. П. Привалова. Об ос
новных современных- тенденциях опре
деления жанра романа Т. Нэша; Н. Т. 
Пахсарьян. Элементы романного повест
вования в «Авантюрах барона Фенеста» 
д’Обинье; Л. Я. Потемкина. О своеобра
зии антипасторальности «Сумасбродно
го пастуха» Сореля; О. Л. Калашникова. 
О некоторых особенностях жанра «ко* 
мического романа» П. Скаррона; С. А. 
Ватченко. О своеобразии «романическо
го» в «Приключении Смуглой Леди* Аф
ры Бен; Н. П. Орлик. О реалистических 
тенденциях в романе М.-М. де Лафайет 
«Принцесса Клевская»; Н. А. Литвинен
ко. Из истории критических оценок во 
Франции «Консуэло» и «Графини Ру
дольштадт» Жорж Санд; Л. А. Мишина. 
Принципы изображения ребенка в рома
не Марка Твена «Приключения Тома 
Сойера»; Л. И. Скуратовская. Повести 
об Алисе в английской и американской 
кэрролиане; И. М. Никитина. Жанровое 
своеобразие романа Золя «Дамское счас
тье»; Л. С. Каниболоцкая. Об одной осо
бенности раскрытия темы Советского 
Союза в романе П. Куртада «Красная 
площадь».

Бібліографію уклав 
Олекса СИНИЧЕНКО
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На першій crop, обкладинки — репродук
ція картини Ренато Гуттузо (Італія) €<Рут- 
бол». (1965 р.).

На четвертій crop, обкладинки — плакат 
художника А. Петухова. (*Внешторгиздат 
СССР», І979).
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