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ВИКРАДЕННЯ ДАНА! З

Ц С  трапилося в той час, коли Авакум Захов збирав матеріали 
для другого тому своєї «Історії». Його передусім цікавили південні 
райони Італії — Калабрія, Апулія, сіцілійське узбережжя, проте дуже 
часто йому доводилося по кілька днів бувати і у Вічному місті. В Римі 
він наймав постійну квартиру — мебльовану кімнату на В іа1 Кола 
ді Рієнцо, яку синьйора Вітторія Ченчі, вдова убитого екстремістами 
журналіста, здавала внайми. Брат синьйори Вітторії, Чезаре Савеллі, 
був начальником охорони музею Боргезе, а саме у філіалі музею Борге- 
зе і розгорнулися події, про які йтиметься у нашій розповіді. Я тепер 
думаю, що якби Авакум не найняв цю квартиру на Віа Кола ді Рієнцо, 
він не втрутився б у цю музейну історію, і розповідь про викрадення 
«Данаї» залишилася б ненаписаною... Та хіба, наймаючи кімнату, лю
дина знає, що з нею може статися внаслідок цього?

Отож, 26 жовтня, в четвер, о дев’ятій годині п’ять хвилин марму
ровими сходами музею збігав дуже схвильований молодик. Він мав 
вигляд людини, яка несподівано знайшла під своєю подушкою пласти- 
кову бомбу. Молодика звали Лівіо Перетті, й охоронці музею Боргезе 
знали його. Це був красень південного типу з чуттєвими губами і бли
скучими темними очима, але його одяг і кощава постать з першого 
погляду свідчили, що це бідняк. Він навчався в академії образотвор-

1 Вулиця (італ.).
Художник Наталя Голо козакова
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Андрей Гуляшки (нар. 1914 р.) — 
відомий болгарський письменник. 
Герой Соціалістичної Праці. Народ
ний діяч культури. Лауреат Димит- 
ровських премій. Ав'їор ПР ОЗО ВИХ 
книжок «Село Ведрово» (1952). «Лю
бов» (195о). «Золоте руно» (1958), 
/<Сім днів нашого життя» (1964). «Один 
день і одна ніч» (1969). «Золотий вік> 
(1970). «Романтична повість» (1970). 
«Дім ія сходами з червоного дерева» 
(1975). «Відділення реанімації» (1979'.

«Викрадення Данаї» (1978 р.) — 
твір із серії пригодницьких повістей 
(«Конторозвідка». «Пригода опівночі», 
а О д н і є ї  д о щ о в о ї  осені». «Спляча кра
суня». «Маленька нічна серенада» та 
ін ). головним героєм яких є болгар
ський розвідник Авакум Захов

чих мистецтв, був уже на четвертому курсі й останнім часом приходив 
до Боргезе майже щодня, щоб малювати «Данаю» Корреджо. Чому 
убогий, захарчований Лівіо закохався в дочку царя Акрісія, становило 
велику загадку. Але так чи так він мав дозвіл малювати в Боргезе, 
і документ цей підписав головний директор музею.

Через п’ять хвилин після того, як швейцар відчинив важкі двері 
вестибюля, окуті стилізованими бронзовими тюльпанами, Лівіо Перетті 
стрімголов збіг широкими мармуровими сходами на перший поверх. Ми 
щойно сказали, що його обличчя мало такий вираз, наче Лівіо неспо
дівано знайшов під своєю подушкою пластикову бомбу. Якщо судити 
з газет, декому траплялося їх знаходити, і про це багато розповіда
лося. Позавчора помічник головного прокурора знайшов одне таке 
«яєчко» у своєму письмовому столі. Його миттю викинули у вікно; воно 
вибухнуло в повітрі, висадило кілька віконних рам і потрощило шибки. 
Взагалі з пластиковими бомбами треба діяти швидко. Якщо побачиш 
таке яйце біля себе, не можна баритись,— негайно відкинь його по
далі. Я не знаю, який вираз був на обличчі помічника прокурора, коли 
він виявив цю річ у своїй шухляді, але гадаю, що в першу мить то 
був вираз подиву і жаху. Саме почуття невимовного подиву і великого 
жаху.

Я пригадав цей випадок з помічником прокурора тому, що облич
чя Лівіо Перетті, який стрімголов спускався сходами, виражало тільки 
невимовний подив. Жаху не було. Його ліва рука ковзала по овальному 
червоному поручні, ледве торкаючись його пальцями, а правою він ма
хав, попереджаючи, щоб йому дали дорогу. А втім, у цьому застереж
ливому жесті не було потреби, бо ніхто не піднімався йому назустріч, 
і якби хтось спостерігав за ним збоку, дуже здивувався б. Він попере
джав, щоб дали дорогу, хоча ніщо і ніхто не стояв йому поперек до-
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роги. Невеликий гурт ранніх відвідувачів ще топтався біля каси та 
гардероба; одні чистили своє взуття в автоматі, другі докурювали сига
рети, а треті вибирали й купували кольорові листівки і каталоги. На
гору до зали в ці хвилини піднімалися всього п’ять-шість відвідувачів 
з найбільш нетерплячих. Отже, Лівіо Перетті махав рукою даремно, 
бо на сходах у ці ранкові хвилини не було ніякого руху, до того ж роз
минутися там можна було вільно й кільком.

З’явившись несподівано у вестибюлі, Лівіо Перетті побіг просто 
до охоронця Монтано, який уже стояв на своєму звичному місці, між 
сходами й коридором, що вів до директорського кабінету. Марко Мон
тано на вигляд був показний, рослий, плечистий, а на обличчя зда
вався або злим, або добрягою, залежно від того, як на нього дивити
ся — збоку чи прямо. Коли дивитися збоку, він здавався людиною 
жорстокою. Це враження створювали орлиний ніс, який нагадував 
дзьоб хижого птаха, нижня щелепа, різко випнута вперед, наче в буль
дога, і пишні сиві вуса, що розпростерлися над його ротом, немов два 
яструбині крила. А якщо дивитися спереду, обличчя його випроміню
вало добродушність, прихильність до витриманого вина, задушевних 
розмов, післяобідньої дрімоти і повагу до чистого, без єдиної порошин
ки, мундира. Спочатку Лівіо побоювався його, потім, долаючи страх, 
став заговорювати з ним, навіть просив сигарету. Марко Монтано при
гощав його охоче, пропонував узяти «про запас», але Лівіо удавав, 
ніби ображався, і казав, що дорогою додому купить кілька пачок 
«Кенту» або «Мальборо», якщо не забуде, і завтра обидва куритимуть 
тільки його сигарети. Але щоразу він забував, і це «завтра» досі так і 
не настало.

Ми вже говорили, що Лівіо Перетті налетів на Монтано, наче ви
хор, але тут трохи затримаймо дію, щоб сказати ще кілька слів про 
найпоказнішого з охоронців музею Боргезе. Так, він був найбільш 
показний і в цьому, мабуть, полягала його основна прикмета. А для 
нього самого найголовніше починалось і закінчувалося в стінах музею. 
Поза цими стінами відбувалися хтозна-які бурхливі події, екстремісти 
кидали бомби, марксисти влаштовували багатолюдні демонстрації, ліра 
стрімко падала, бензин і макарони нестримно дорожчали, але для 
Марко Монтано все це відбувалося немовби в якомусь іншому світі. 
Він не хотів нічого знати про цей інший світ. У музеї, хвалити бога, 
ще не кидали бомб, відвідувачі не влаштовували демонстрацій про
тесту, автомашини в нього не було, а тому не обходило і подорожчан
ня бензину. Ціни на макарони та інші смачні речі безперервно підска
кували вгору, але це його не бентежило, бо через війну та деякі інші 
події він не влаштував свого родинного життя, і зарплати йому виста
чало. Вистачало її на дві великі порції макаронів (одну з м’ясом, 
другу з томатною пастою) щодня й на дві склянки доброго вина, які 
випивав в обід і на вечерю. Навіть міг би відкласти якусь копійчину, 
якби не було в нього непутящого небожа. Або точніше — якби не па
лала в його серці непояснима любов до цього розбещеного шалапута. 
Негідник приходив раз або двічі на місяць і безсовісно забирав те, що 

,не були витрачено на макарони, вино та якісь сигарети. Дні, колц 
він з’являвся чи то в музеї, чи то в дядьковій мансардній кімнатці на 
Віа Санта-Барбара, були для Монтано водночас і різдвом Христо
вим, і страсним четвергом. Інших важливих подій в його безтурбот
ному бутті не траплялося. Його роздвоєне життя йшло рівно, як ті старі
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будильники, на які рідко хто дивиться, але які сумлінно й поважно 
відлічують час десь на кухонній полиці.

— Синьйоре! — вигукнув Лівіо Перетті. Він простягнув руки і по
клав долоні на широкі плечі Монтано.— Синьйоре!

— Свята богородице, що з вами сталося? — безмежно здивувався 
Монтано.— Що з вами, бога ради? — повторив він, намагаючись про
читати у збуджених і палаючих очах молодика причину цього незви
чайного поспіху.

Якусь мить Лівіо Перетті справді мав вигляд страшенно розтри
воженої людини,— він був, як то кажуть, «не в собі». У середні віки 
таких людей спалювали без довгих вагань, бо вважали, що в них все
лився нечистий. Лівіо Перетті пощастило, що ця історія з ним сталася 
не в середні віки, до того ж нечиста сила тримала його в своїй владі 
не дуже довго. Немовби зрозумівши раптом, що поводиться непри
стойно (адже за таке поводження колись спалювали), він швидко зняв 
руки з плечей Монтано, дещо заспокоївся і голосом, уже Несхожим 
на той, стривожений, яким щойно гукав «синьйоре!», спитав охоронця 
по-діловому, чи прийшов директор.

Монтано здивовано витріщився на чудного молодика, якого він так 
часто пригощав сигаретами. Хоч голос уже спокійний, зате погляд 
безумний, а на обличчі щось середнє між досадою і страхом. Який 
актор! Неначе в нього вселилися три людських душі, і кожна являла 
тепер своє обличчя.

Охоронець не знав, який узяти з ним тон. Раз він стріляє сигаре
ти, значить, хлопець бідний, і нема чого з ним церемонитися. Так, але ж 
він мав за своєю спиною академію і в музей прийшов малювати з ре
комендаціями великих людей. Та й відомо, що обранці мистецтва за
воювали собі право поводитися, як їм заманеться, і він, Монтано, 
котрий усе своє життя провів серед картин, мусив виявити і цього разу 
розуміння і такт.

Поки він обмірковував, яку лінію поведінки обрати, молодик, за
мість того, щоб дивитися на нього, втупив погляд у коридор, де місти
лася адміністративна частина.

— Синьйор директор тут, — сказав Монтано. І, щоб не сталося яко
їсь прикрої помилки, поспішив попередити:— Але синьйор директор 
приймає відвідувачів з одинадцятої години.

— Так! — вигукнув Лівіо Перетті й, не пояснюючи, який зміст 
вкладає в цей багатозначний вигук, повернув ліворуч і, наче здутий 
вітром, помчав до склепистого коридора. Там при вході, облицьова
ному плитками з білого мармуру і прикрашеному двома старовин
ними бронзовими канделябрами, були двокрилі з червоного дерева 
двері директорського кабінету.

Монтано опам’ятався, коли Лівіо Перетті уже простягав руку до 
масивної бронзової ручки. Він зробив два нерішучих кроки й остов
пів: Лівіо Перетті влетів у кабінет директора. Влетів, не посту
кавши, і грюкнув за собою дверима.

— Свята Маріє! — заволав Монтано в душі.— Хіба так заходять 
у директорський кабінеті

Р о б е р т о  Тоцці, директор, у цей час  сн ід а в .  Худорлявий і д е л ік а т 
ний ЧОЛОВІК, 3 ПОСрІблеНИМ ВОЛОССЯМ, ІНТелеКТуаЛЬНИМ ОбЛИЧЧЯМ. ДОВ;
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тими й тонкими пальцями піаніста, розкрив на своєму письмовому сто
лі елегантний чемоданчик-дипломат, вийняв поліетиленовий мішечок 
з вареною картоплею і почав ліниво жувати. Сніданок Роберто Тоцці 
ніколи не відзначався особливою розкішшю, але цього ранку він зда
вався не гідним назіть охоронця музею третьої категорії. Порівняно 
з сніданком Монтано, охоронця музею першої категорії, він був просто 
жалюгідний. Монтано з’їдав на сніданок миску капусняку з ковбасою 
і порцію смаженого лосося, а в четвер і неділю додавав до цього основ
ного меню або сто грамів бринзи, або чверть смаженого курчати з кар
топлею— просто люкс, що неодмінно супроводився і склянкою черво
ного вина. Що вдієш: Монтано любив попоїсти всмак і цього не при
ховував, інколи навіть скаржився на цю свою пристрасть, бо знав, що 
надмірне захоплення їжею веде до непоправної біди як на цьому, так 
і на тому світі.

Такі були запити Монтано, а директорські запити мали б стояти 
принаймні на десять щаблів вище. Якщо охоронець снідав так добре, 
то, певна річ, директорський сніданок мав би бути просто розкішний. 
Звичайно, поняття розкошів багатоступневе; директори, яким був наш 
професор з середньовічного мистецтва Роберто Тоцці, перебували десь 
на дев’ятій сходинці цієї шкали.

На фешенебельній Віа Венето містився ресторан «Россіні». У цьо
му ресторані снідали директори категорії Роберто Тоцці — музейні ке
рівники, театрознавці, відомі режисери, директори галантерейних мага
зинів, середні торговці. У «Россіні» постійні клієнти одержували на 
вибір два типи сніданків — англійський або французький. Обидва були 
вдесятеро розкішніші, ніж сніданок охоронця Монтано. Якщо хтось із 
директорів віддавав перевагу, наприклад, англійському типу сніданку, 
йому приносили шинку, яйця, варене або смажене курча, бульйон, пи
ріг, плюс апельсини, каву і коньяк, які завжди записували «під лі
нією», як додаток до основного меню. Прихильнику французьких сні
данків ставили на стіл півдюжини і навіть більше срібних чайничків 
і мініатюрних блюдечок — чайничків з чаєм, з молоком, какао, кавою, 
гарячою водою; блюдечок з маслом, вершками, варенням; тарілочок 
з кількома видами бринзи, тістечками й бісквітами; і наприкінці знов- 
таки неодмінні апельсини, каву і коньяк.

Був час, коли професор Роберто Тоцці, підкоряючись вимогам доб
рого тону, щоранку завертав до ресторану «Россіні» на Віа Венето. Сні
дав по-директорськи не тому, що був ласий до пирога і вершків, і не 
тому, що зранку йому хотілося коньяку, а заради звичаю, прагнучи 
продемонструвати свою приналежність до еліти, зрештою, побоюючись 
втратити зв’язок з колегами. їв неуважно, бо увечері (коли не супро
воджував кудись дружину) читав допізна, лягав після опівночі і тому 
зранку не мав апетиту. І як тільки виходив з ресторану, відразу ж за
бував, що їв — французький конфітюр чи англійський бекон.

Так воно й ішло, аж поки того нещасного року справи ускладни
лися через нафтову кризу: гроші подешевшали, а ціни на товари по
лізли круто вгору, наче альпіністи. У людей, що споглядали це підви
щення, наморочилося в голові: не видно було дна безодні, яка зяяла 
перед ними.

Зарплати Роберто Тоцці — вона не підвищилася — вже не виста
чало, а він мав молоду дружину, яка звикла сіяти грошима, і сина від 
першого шлюбу, який жив у Мілані й начебто мав там якусь роботу, 
але кожного п’ятнадцятого числа прилітав у Рим просити грошей. Ро-
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берто Тоцці, якому вже минуло п’ятдесят, не міг відмовляти дружині, 
а вона просила грошей щодня або через день, не міг він відмовляти 
й синові, бо той носив його ім’я і нагадував йому світлі часи юності,— 
студентські роки. Оскільки ж обличчя молодої дружини при найделі- 
катнішому натяку про економію, набувало трагічного вигляду, Роберто 
Тоцці мусив обмежувати свій особистий бюджет. Почав заощаджувати 
на сорочках, галстуках, одеколоні і, нарешті, перестав купувати нові 
книги та журнали з мистецтва. Йому здавалося, що він зачинив вікон
ниці у своєму домашньому кабінеті. Але про його кабінет дружина вза
галі не хотіла знати, а син був не від того, щоб узагалі замкнути його 
на ключ. Мистецтвознавством сьогодні займаються тільки ті, кому бра
кує клепки в голові, казав він. Від своїх близьких Роберто Тоцці не 
міг чекати милості й співчуття, а зовнішній світ мав досить своїх тур
бот, щоб клопотатися ще й про нього.

Підстьобувана інфляцією, ліра котилася вниз, ціни зростали і мча
ли, як коні від батога. Рік тому за цілий обід у «Россіні» платили стіль
ки, скільки тепер коштував один сніданок. Зарплата танула швидше 
В:Ід весняного снігу, навіть вищі чиновники змушені були підтягувати 
пояси. Дехто з директорів перестав відвідувати «Россіні», особливо 
дрібніші. Прийшли, звичайно, інші, але серед них, вважайте, не було 
людей мистецтва.

Дехто казав, що криза відучує людей від старих звичок. ХтознаІ 
Краще сказати, що люди почали пристосовуватись до породженого 
кризою нового життя, адже треба було якось жити. Замість того, щоб 
заходити до «Россіні» на Віа Венето, професор Роберто Тоцці по
ступово звик снідати на своєму робочому місці. Служниця готувала 
два бутерброди з маслом і ковбасою, наливала в невеликий термос 
каву, професор клав усе це у свій елегантний «дипломат» і повільно 
прямував до Боргезе. Хто б міг подумати, що ця поважна людина 
в строгому чорному демісезонному пальті й шкіряних рукавичках несе 
в чемоданчику не цінні папери чи таємні документи державної ваги?!

Напередодні того похмурого ранку, з якого почалася наша роз
повідь, Роберто Тоцці й синьйора Тоцці ходили з приятелями в кіно; 
потім синьйора Тоц-ці, яка вперто не бажала розлучатися з своїми лег
коважними звичками, забажала піти в бар. Там пили джин, і синь
йора Тоцці з синьйором Умберто танцювали. Синьйор Умберто, моло
дий колега Роберто Тоцці, був недавно призначений експертом по 
художніх речах при Банку комерчіале. Ця посада приносила добрі 
гроші, тому Умберто був у чудовому настрої. А сам Роберто Тоцці 
того вечора уперто боровся з досадою, яка отруювала його в сто разів 
більше, ніж густий тютюновий дим і шалене вищання джазових інстру
ментів. Там, на естраді, неначе хтось лоскотав саксофон і різав трубу.

Повертаючись додому, він не вимовив ні слова, а коли ввійшли 
до кімнати, відмовився пити чай і відіслав служницю, яка принесла 
йому гарячі, щойно зварені макарони. Засвітив настільну лампу в ка
бінеті, розкрив книгу, але не прочитав жодного рядка, хоч сидів над 
нею більш як годину. Коли зайшов до спочивальні, дружина вже спа
ла. Вона надто багато танцювала з отим типом, який з мистецтво
знавця перетворився у торговельного експерта, фахівця по гешефтах. 
Отака ціна молодим. Щоб перебороти безсоння, він почав скандувати1 
про. себе вірші з «Георгік» Вергілія, але згадав, що не залишив грошей1
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служниці, щоб та купила масла і ковбаси для завтрашніх бутербродів. 
Спокійне і здорове дихання дружини почало його нервувати. Молоді 
продавали свою совість за гроші, звичайно, це було жахливо, але як 
можна справді зводити кінці з кінцями, живучи на зарплату мисте
цтвознавця? В усякому разі він більше не ступить у ту кляту забігай
лівку, де труба верещить наче недорізана. Натягнув ковдру на голову 
і з болісним сумом позаздрив тим людям, які жили колись у добрі 
давні часи. Але поганий настрій переміг,— засинаючи, він сказав собі, 
що добрих часів, по суті, не було ніколи.

Ранком, поклавши кілька мізерних картоплин у свій «дипломат», 
він вирушив на роботу, почуваючи себе пораненим воїном, який добро
вільно повертається на поле бою. Гордо прямував вулицями, як і на
лежить нащадкові непохитного Коріолана.

Після такого короткого, але потрібного вступу, ми підійшли до 
того моменту, коли Лівіо Перетті нахабно вскочив у його кабінет і по
бачив, як він сумовито їсть варену картоплю.

Застуканий за цим принизливим заняттям,— їсти картоплю на роз
кішному письмовому столі в стилі «ампір» у ще розкішнішому кабі
неті з кокетливими стільцями в стилі «рококо» біля стін,— він менш 
як за одну хвилину кілька разів змінив колір свого обличчя. Спочатку 
воно почервоніло, потім стало жовтим і знову почервоніло. Мабуть, 
Роберто Тоцці пережив те саме, що переживає заміжня жінка, коли 
застають її в обіймах коханця. Вона почуває і сором, і страх, і без
надійний жаль за втраченою назавжди гідністю.

Звичайно, їсти картоплю, навіть у музеї Боргезе, не таке вже па
діння, як, наприклад, перелюбство, і якби Роберто Тоцці був сином 
каменяра чи банкіра, він зовсім би не розгубився. Навпаки, мабуть, 
усміхнувся б і підморгнув: «Дивіться собі на здоров’я, мені від того 
й за вухом не свербить».

Але він був сином середнього чиновника і все життя педантично 
дотримувався правил, записаних у катехізисі дрібного буржуа. Тому 
він зніяковів, і, якби мав слабше серце, у нього-стався б інфаркт.

Проте нещастя тільки почалися. Із спаплюженою гідністю ще 
можна прожити. Хіба мало міністрів, про чиї афери, спекуляції тощо 
дізналася широка громадськість, залишались і далі міністрами, ніби 
нічого й не сталося?! Вони втратили свою честь, але все ще сиділи в ка
бінетах, підписували державні папери і з виглядом агнців божих при
ходили на оперні прем’єри. Другий удар був набагато страшніший, він 
перехопив йому дихання і послав його в нокаут.

— Синьйоре! — вигукнув Лівіо Перетті. — Бийте на сполох! «Да
наю» Корреджо викрадено! Хтось вийняв «Данаю» з рами і на її 
місце поставив мою жалюгідну незакінчену копію! Бога ради, синьйо
ре, не баріться, можливо, злодій ще десь тут у коридорах!

Лівіо Перетті стояв, притулившись до дверей, наче не сміючи зро
бити ні кроку вперед. Він навіть не помітив, що Роберто Тоцці тримав 
у руці картоплину.

Роберто Тоцці випустив картоплину. Потім машинально зачинив 
чемоданчик, не зводячи приголомшеного погляду з непроханого гостя. 
Обличчя його з червоного стало жовтим, і дві спустошливі хвилі про
йшли крізь його душу — жахливе почуття сорому і втраченої гідності.
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Сором пік його, а гідність розпадалася з тріском і валилася серед 
куряви, наче десятиповерховий будинок.

— Бога ради, синьйоре, не баріться! Викрадений Корреджо! — під
вищив голос Лівіо Перетті, підносячи руки до стелі, неначе злодій 
сховався саме там, серед кришталю і брязкалець величезної люстри.

Тепер крізь душу професора пройшла третя хвиля, хвиля страху, 
тому його обличчя знову стало жовтим. Ця хвиля була найбільша 
і найстрашніша, справжнє цунамі в порівнянні з попередніми двома. 
Ті дві робили його смішним і жалюгідним, а ця викидала геть, як не
потрібну ганчірку. Хто пробачить йому викраденого Корреджо? Навіть 
у найкращому випадку його звільнять з посади!

— Синьйоре,— прошепотів він сполотнілими губами,— синьйоре, ви 
серйозно кажете чи жартуєте? — І вже вимовляючи ці слова, відчув, 
які вони фальшиві й непереконливі. Він знав молодика, який стояв 
перед ним, і чудово усвідомлював, що саме від нього не можна і не 
треба чекати жодних жартів, його рекомендував листом сам ГГєтро 
Фальконе, кандидат у мери Рима на наступних виборах, відомий ми
стецтвознавець, людина, гідна найвищої пошани, хоча й комуніст. Не
мислимо, щоб ГГєтро Фальконе рекомендував якогось пройдисвіта. 
В Боргезе, як правило, не дозволяли знімати копії з картин, і якщо 
для Лівіо Перетті зробили виняток, то тільки завдяки П’єтро Фальконе, 
його авторитету. Ні, молодик не брехав, і Роберто Тоцці даремно на
магався сховати свою голову наче страус, сховатися від істини тільки 
тому, що для нього вона була рівнозначна життєвій катастрофі.

— Я кажу вам те, що бачив на власні очі,— сказав Лівіо Перетті 
і почервонів як рак.— Якщо не вірите — прошу! — Він рішуче простяг
нув руку до дверей, але в ту ж мить поштовхом ззовні вони відчини
лися, і на порозі стали охоронець Монтано й помічник начальника охо
рони Карло Колона. Помічник був молодий, північного типу, з довга
стим обличчям і світлими очима, одягнений у шикарний костюм, який, 
проте, більше пасував би для вчителя верхової їзди.

Не встиг Роберто Тоцці розкрити рота, щоб дати якесь розпоря
дження, як Карло Колона простягнув руку, схопив Лівіо за комір окса
митової куртки і з усієї сили Схмикнув його назад.

— Хто дозволив тобі сюди заходити? — проревів він несподівано 
густим баритоном.

Усі гудзики куртки полетіли на підлогу.
Лівіо вислизнув, наче вугор, з його руки і вже готувався відпо

вісти на образу кулаком, але Монтано своєчасно втрутився і встановив 
тимчасовий порядок.

— Синьйори! — підвівся Роберто Тоцці, зблідлий і обурений. 
Хтозна-чому помічник начальника охорони викликав у нього непри
ємне почуття, діяв на нього «алергічно», як, наприклад, аспірин, що 
невідомо якими шляхами подразнював його ніс і примушував шалено 
чхати. Ну й помічник! У нього вигляд нахаби і спокусника служниць, 
професійного «жениха», який подвизається в найглухіших містечках 
Півдня.— Синьйори! — повторив він з огидою в голосі.— Прошу вас 
поводитися пристойно. Момент трагічний. Невідомий злодій вийняв 
«Данаю» Корреджо з рами і поставив на її місце копію, яку малював 
цей молодий художник. Ви знаєте це?

— Гм! — багатозначно похитав головою Карло Колона.
Лівіо Перетті здригнувся від цього «гм» і стиснув кулаки, але Ро

берто Тоцці владно підніс руку.
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— Прошу уваги! — Голос його був суворий. Він похмуро глянув 
на помічника начальника охорони і нервово здвигнув правим плечем: 
гострий спазм штрикнув його, наче електричний струм.— Оскільки пан 
Савеллі відсутній,— зітхнув він,— ви повинні взяти справу в свої руки. 
Наказую діяти згідно з інструкцією номер один!

Через тридцять секунд після цієї розмови двері галереї зачини
лися, і всі відвідувачі, на превеликий свій подив, лишилися замкнени
ми. Лівіо Перетті спробував вискочити, але двоє швейцарів схопили 
його за комір і досить грубо пояснили, що він мусить трохи зачекати. 
Він проклинав їх, лаявся, але нічого не допомогло.

О дев’ятій годині тридцять хвилин прибула поліція.

Чим далі глибшала криза і зростала дорожнеча, тим більше по
ширювалася злочинність, а в цій просторій і незвіданій галузі розцві
тав модерний жанр — крадіжки картин, і то не абияких, а відомих 
картин епохи Раннього і Високого Ренесансу. Крали переважно в церк
вах, тільки в Римі було більш як десять таких, де зберігалися шедеври 
обох періодів; цупили твори з маленьких музеїв, з колишніх палаців 
і замків, з Монастирів і каплиць. Грабували напористо і з розмахом. 
Але в таких галереях, як Боргезе, або в музеях рангу Капітолійського, 
крадіжки траплялися дуже рідко, і якщо бували, держава в особі сво
го існуючого на той час уряду раптом опинялася в становищі людини, 
яку застали в непристойному вигляді. З хвилюванням, гідним героїв 
колишньої комедіа дель арте, держава патетично запитувала: «Куди
йдемо?» і «Що нас чекає далі?», і вже тоном новішої драматургії ка
тегорично наказувала відповідним органам негайно виявити злодіїв 
і повернути викрадені картини на їхні місця.

Але уряд потай радів, коли ці зухвалі крадіжки картин викли
кали галас серед громадськості. «Краще хай галасують з приводу ви
крадених картин,— казав собі уряд,— ніж обурюються скандальними 
історіями з підкупленими фірмою «Локхід» генералами й міністрами!» 
А дехто з правлячої верхівки відверто вважав за краще, аби щоденно 
зникало по одній Сікстинській капелі, або, в крайньому випадку, по 
кілька картин Мікеланджело, Рафаеля, Леонардо, Тіціана...

На превеликий жаль цих правлячих осіб, викрадення «Данаї» ви
йшло за межі будь-якої пристойності — крадіжка трапилася в одній 
з найбільших і найпопулярніших галерей Рима, і обурення громад
ськості цього разу досягло найвищого рівня. Замість того, щоб стати 
рятівною димовою завісою, крадіжка в Боргезе немовби показала уряд 
голим, і мільйони людей побачили, що багато хто з правителів випи
ляють волю до дії тільки в тих випадках, коли щось зачіпає їхні власні 
інтереси.

До того ж скандал у Боргезе вибухнув у надто гарячий для прав
лячої коаліції момент — через два дні мали відбутися муніципальні 
вибори. Всього через два дні римські громадяни мали голосувати за 
нового мера.

Ми щойно сказали, що скандал у Боргезе вибухнув у гарячий для 
правлячої коаліції момент. Бо проти кандидата правої коаліції стояв 
кандидат комуністів П’єтро Фальконе. А П’єтро Фальконе, професор 
середньовічного мистецтва, був одним з найулюбленіших і найшанова- 
ніших людей у Римі.

Отже, скандал у Боргезе, який викрив уряд у нездатності підтри-
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'мувати порядок у країні (і зберігати громадську власність), став 
природним союзником Фальконе. В обстановці, яка створилася, уряд 
•міг урятуватися лише єдиним способом — виявити злодіїв до субот
нього полудня і повернути «Данаю» на її колишнє місце. Тільки таким 
чином він міг би усунути з «театру воєнних дій» природного союзника 
Фальконе. Але саме це й було найскладнішим.

О десятій годині прем’єр-міністр викликав до свого кабінету мі
ністра внутрішніх справ і делікатно натякнув йому, що його політичній 
кар’єрі настане край, якщо викрадачі «Данаї» не будуть заарештовані 
протягом трьох днів. О десятій годині десять хвилин міністр внутрішніх 
справ особисто наказав начальнику поліції терміново з’явитися до його 
кабінету. Той з’явився, і міністр делікатно натякнув йому, що коли він 
не посадить за грати крадіїв «Данаї» Корреджо протягом трьох днів, 
то про його зв’язки з деякими керівниками мафії негайно довідається 
вся Італія; начальник поліції, їдучи в своїй «альфа-ромео», викликав 
по-радіо інспектора Фелікса Чіголу, наказав йому підняти на ноги 
свою групу і чекати в повній оперативній готовності перед його кабіне
том. О десятій годині тридцять хвилин начальник поліції сказав Фе- 
ліксу Чіголі, що він, Фелікс Чігола, тримає в своїх руках честь Італії 
і долю уряду. Потім він сказав йому тихше і довірчим тоном, що коли 
протягом трьох днів, включаючи сьогоднішній, злодіїв не вдасться 
знайти, то хай має на увазі: його зв’язки з мафією викриються, і на йо
го кар’єрі буде поставлено хрест.

Отже, о десятій годині тридцять п’ять хвилин Фелікс Чігола, за
клопотаний своїм майбутнім, мчав вертольотом до прославленого фі
ліалу музею Боргезе.

Можливо, читач хоче почути кілька слів про людину, в чиїх руках 
перебувала честь Італії і доля коаліційного уряду — християнських де
мократів і соціал-демократів? Цей чоловік мав п’ятдесят років, росту 
був трохи вище середнього, але важив лише шістдесят кілограмів, 
і люди думали, що він хворий, якщо не на сухоти, то, мабуть, на груд
ну жабу чи рак. А він за своє життя хворів тільки на вітрянку, та й то 
досить давно, ще шестирічним хлопчиком.

Йому поталанило. У п’ятдесят років, підвищений у чин старшого 
інспектора, він, повіривши в свою зірку, купив апартаменти на Віа дель 
Корсо і старовинний будиночок з садочком у Тосканелі, поблизу Сан- 
та-Марія Маджоре, і остаточно вирішив, що, нарешті, треба одру
житися. Кандидатури були, лишалося тільки зробити вибір, та ось його 
зірку затулила хмара — зникнення «Данаї» Корреджо і якраз за 
три дні до виборів нового римського мера.

Фелікс Чігола мислив логічно, тому його уява була бідна, але 
після короткої розмови з начальником у нього запрацювала фантазія. 
Йому почало здаватися, що розкішні апартаменти на Віа дель Корсо 
і старовинний будиночок біля Санта-Марія Маджоре з двома пініями 
у дворі злітають угору і зникають як марево в ніжно-синьому небі над 
Римом. Якщо крадії «Данаї» мафіозі й він накриє їх, — кінець зв’яз
кам з т и м и ,  а, можливо, і «випадкова»* куля в потилицю! Коли ж 
не накриє і мальовидло Корреджо вивезуть за кордон, — тоді началь
ник підведе риску, змалювавши його о цим ,  як викриту людину, тоб
то як «зіграну» карту... Таку пастку він уже поставив кільком інспек
торам, і вони потрапили в неї. Мафія йому повірить, бо акщо він,
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Чігола, підтримує таємні зв’язки з їхнім дрібним начальством, то на
чальник поліції зустрічається з верховодами мафії.

У цій безпросвітній імлі світилася одна-єдина надія, як рятівна 
свічечка — що крадії не мають зв’язку з мафією, що вони свої або 
закордонні бандити, які діють на власний розсуд і свою відповідаль
ність.

— Холера їм у печінку! — мимрив Чігола, облизуючи потріскані 
губи і злостиво блимаючи жовтуватими котячими очима.

О десятій годині сорок хвилин вертоліт з Феліксом Чіголою та 
його групою приземлився перед головним входом. Неподалік уже стоя
ла патрульна поліцейська машина. Вона прибула о дев’ятій годині 
тридцять хвилин — через п’ять хвилин після того, як Карло Колона 
оголосив тривогу.

Чекаючи начальство, яке мало почати розслідування, начальник 
поліцейської дільниці поставив пости перед обома входами — парад
ним і службовим — і взявся за відвідувачів, їх було п’ятнадцять чоло
вік. Двоє поліцейських чемно перевіряли, чи не ховає хтось картину 
під пальтом. Звичайно, це була марна праця, бо полотно «Данаї» — 
майже два метри завдовжки і півтора метра завширшки — не можна 
сховати під полою.

З самого початку перевірки Лівіо Перетті став серед перших, але 
Карло Колона, який не випускав юнака з поля зору, прошепотів кілька 
слів на вухо начальникові, і той відразу ж смикнув його вбік.

— Але по якому праву, чорт вас забери! — розлютився молодий 
художник.— Чому іншим відвідувачам ви дозволяєте виходити, а мене 
затримуєте? Тому, що на цих синьйорах дорогий одяг, а я вдягнений 
бідно?

— Ні, не тому,— відказав поліцейський.— Ми не зважаємо на 
одяг.

— Не зважаєте! Для вас кожна бідно вдягнена людина — мож
ливий злочинець!

— Синьйоре,— підвищив голос поліцейський.— Майте терпіння, на
дійде і ваша черга. Чого ви нервуєтеся?

— Як же мені не нервуватись? Я перший помітив крадіжку і пер
ший підняв тривогу! А ви? Замість того, щоб дякувати мені, не випу
скаєте звідси. Чому?

— Зрозуміло, чому! — сказав поліцейський і багатозначно похитав 
головою.— Ви — перший свідок. Невже не знаєте правил?

Лівіо Перетті, мабуть, знав правила, але удавав із себе простач
ка. Поліцейський начальник подумав: «Чи він прикидається, чи й справ
ді дурень із дурнів?»

Через дві-три хвилини після того, як останній відвідувач з полег
кістю вийшов з галереї, і «Данаї» ні в кого під одягом не виявили, 
Фелікс Чігола і його люди вже піднімалися сходами парадного входу.

Технічні експерти з бригади почали свою роботу. Чігола розмі
стився в кабінеті Роберто Тоцці і наказав радистам зв’язати його 
з службами управління. Поставили мікрофон. Його перше запитання 
стосувалося начальника охорони.

— Де ваш начальник безпеки? — спитав він директора Роберто 
Тоцці, насуплено дивлячись у його сумне обличчя. «Зажурений гу
сак! — думав він із злістю.— Мову йому відібрало! І чому, га? В най
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гіршому випадку знизять його на одну категорію. Велике діло! А що 
тоді робити мені? Адже я ризикую всім — і кар’єрою і навіть голо
вою!» — Він не терпів слабохарактерних людей, і коли мав справу 
з ними, то відчував, як щось холодне і слизьке повзе по його спині.— 
Де ваша людина, що відає безпекою? — повторив він і мерзлякувато 
повів плечима.

Крім Роберто Тоцці в кабінеті був присутній і помічник началь
ника охорони Карло Колона. Він прийшов сюди, хоч ніхто його не кли- 
кав> сів у одно з крісел, хоч його ніхто не запрошував, закинув ногу на 
ногу і поважно дивився поперед себе, неначе заміщав у цей момент 
самого генерального директора галереї Боргезе.

— Наш начальник,— поспішив випередити свого директора Карло 
Колона,— синьйор Чезаре Савеллі, поїхав учора о тринадцятій годині 
до Санта-Ани. Якщо нічого непередбаченого не трапиться, він неод
мінно повернеться сьогодні в обід.

«Отакий нахабний тип, як цей, може залюбки пустити мені кулю 
в потилицю!» — подумав Чігола. Він звернувся до Роберто Тоцці:

— Чи відомо вам, синьйоре, що Чезаре Савеллі не на роботі?
— Я особисто дозволив йому відлучитись! — відповів дещо обра

жений Роберто Тоцці.
— А крім вас обох,— Чігола кивнув на Карло Колону, не удостоїв

ши його поглядом,— крім вас обох, хто з персоналу галереї знає, що 
Чезаре Савеллі немає в Римі?

Роберто Тоцці знизав плечима. Тільки цього йому не вистачало — 
розпитувати швейцарів і охоронців, що вони знають і чого не знають!

— Ще вчора опівдні всі знали, що синьйор Савеллі кудись їде! — 
Карло Колона розвів руками, чим хотів показати, що в цьому немає і 
не може бути нічого незвичайного.— Усім було відомо, що синьйор 
Савеллі їде на півтора дня і що під час його відсутності заступатиму 
його я!

— Так! — сказав Чігола.— Гаразд, а хто розголосив, що синьйор 
Савеллі їде?

Роберто Тоцці знову знизав плечима, цього разу ще з більшою до
садою, а Карло Колона подивився на нігті своїх рук, потім сказав:

— Синьйор Савеллі попросив мене купити йому квиток в агентстві 
на Віа Квірінале. В такий спосіб я довідався, що він їде до Санта-Ани. 
А хто розголосив це, на жаль, мені невідомо. Можливо, сам синьйор 
Савеллі сказав комусь із наших людей, куди їде. Зрештою, я не бачу 
в цьому нічого поганого.

— А чи він таки їздив до Санта-Ани?
— Це вам скаже сам синьйор Савеллі,— поважно відповів Карло 

Колона. Він подивився на свій годинник і додав.— Поїзд із Санта-Ани 
прибуде об одинадцятій тридцять.

— Так! — кивнув Чігола, теж подивившись на свого годинника. 
Потім узяв трубку радіотелефону і наказав своєму невидимому спів
робітникові:

— Перевірити в Санта-Ані, коли приїхав туди синьйор Чезаре Са
веллі і коли виїхав звідти до Рима.

Карло Колона, який, було, втупив очі в трубку, раптом начебто 
якось поменшав у своєму кріслі, а може, крісло раптом якось стало 
вищим і масивнішим.

— Він особисто запевнив мене, що повернеться сьогодні до обі
ду! — сказав тихо Роберто Тоцці.
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— Якщо він вас запевнив, значить, так і буде! — ледь помітно 
усміхнувся Фелікс Чігола. Оскільки губи його, зовсім тонкі й рівні, 
були майже непомітні, то й усмішка була невиразна.— Останнє запи
тання,— сказав він.— Картина зникла вчора, після закриття, тобто піс
ля шістнадцятої години?

— Вчора до шістнадцятої години,— статечно відповів Карло Ко
лона,— справжня картина була у своїй рамі. Я пройшов повз цю кар
тину десь за чверть до шістнадцятої. Той тип, Лівіо Перетті, малював, 
і картина була на своєму місці. Це могли б підтвердити й інші люди.

— Отже, — підсумував Чігола, — картину було вкрадено між чет
вертою годиною-дня-вчора і дев’ятою годиною сьогоднішнього ранку. 
Прошу, скажіть, хто з ваших служителів був у приміщенні в цей час?

— Господи! — знову зблід Роберто Тоцці.— Невже ви, синьйоре, 
сумніваєтесь у наших служителях?

— Я тільки питаю, синьйоре, нічого більше! — усміхнувся своєю 
безживною усмішкою Чігола.— Тільки питаю! — повторив він.

— Ну, якщо питаєте, синьйоре, ми вам відповімо! — озвався Кар
ло Колона, до якого повернулася втрачена самовпевненість.— Між 
шістнадцятою годиною вчора і дев’ятою годиною сьогоднішнього ранку 
в галереї були, по-перше, обидва швейцари—Августіно і Лоренцо. Вони 
змінювалися кожні вісім годин. З шістнадцятої години до півночі чер
гував Августіно. А з півночі до восьмої години ранку — швейцар Ло
ренцо. Зараз чергує Августіно. Це все про швейцарів. Уночі ми маємо 
двох охоронців, які теж змінюються через кожні вісім годин. З чет
вертої години дня до півночі чергував охоронець Марко Монтано. З пів
ночі до*восьмої години — Федеріго Нобіле. У нас працюють, але тільки 
вдень, ще двоє охоронців, одна касирка і один гардеробник. Денні 
охоронці, касирка і гардеробник приходять близько дев’ятої години ран
ку і закінчують роботу після четвертої години дня. Вони працюють у 
денній зміні і, як я зрозумів, вас не цікавлять. У години, які вас цікав
лять, між шостою і восьмою ранку в приміщенні були чотири приби
ральниці. Цих чотирьох прибиральниць зустрічав і випроваджував охо
ронець Федеріго Нобіле. Отже, синьйоре, якщо виключимо прибираль
ниць, у приміщенні чергували четверо: швейцар Августіно і охоронець 
Монтано — з четвертої години дня до дванадцятої години ночі; швей
цар Лоренцо і охоронець Федеріго з дванадцятої години ночі до вось
мої години ранку; швейцар Августіно і охоронець Монтано — з вось
мої години до дев’ятої грдини ранку.

— А може, хтось приходив ззовні? — спитав Чігола.
Карло Колона деякий час мовчав.
— Не знаю, чи можна це назвати «приходив»,— сказав, вагаю

чись, він.— Маю на увазі, синьйоре, племінницю Чезаре Савеллі. 
Оскільки вдома у них тісно, вона приходить інколи в його кабінет го
туватися до занять. Вона студентка права, другий рік. Звуть її Луїза 
Ченчі.

— Ну й що ж? — спитав Чігола.
— Нічого, — відповів Карло Колона. — Вона прийшла вчора за 

кілька хвилин до шістнадцятої години, а коли пішла, це може сказати 
вам охоронець Марко Монтано.

— Де живе ця Луїза Ченчі? — спитав Чігола.
— Луїза Ченчі живе на Віа Кола ді Рієнцо, № 170, недалеко від
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ГГяцца 1 Кавур. Мати її, Вітторія Ченчі, сестра синьйора Чезаре Са- 
веллі.

Фелікс Чігола підняв трубку.
— Приведіть до мене негайно Луїзу Ченчі, — наказав він невиди

мому співробітникові.— Живе на Віа Кола ді Рієнцо, № 170, недалеко 
від ГГяцца Кавур.

Роберто Тоцці, який досі майже не брав участі в розмові, подивив
ся насуплено на помічника. І твердим тоном, який аж ніяк не відпові
дав його сумному виразові, сказав:

— Ти погана людина, Карло Колона! Навіщо вплутуєш дівчину в 
ці брудні справи? — він обернувся до Чіголи і додав: — Вона серйозна 
дівчина, синьйоре інспекторе, виросла в небагатій, але шанованій ро
дині.

Карло Колона демонстративно кахикнув, а Чігола приставив паль
ця до лоба і промовив:

— Здається, я щось пригадую!.. Ченчі!.. Енріко Ченчі, звичайно!
— Енріко Ченчі — її батько, — поспішив пояснити йому Роберто 

Тоцці. — Дуже здібний журналіст і публіцист, убитий, на жаль, два 
роки тому ультраправими елементами.

— Енріко Ченчі був завзятий комуніст, — злостиво озвався Карло 
Колона.

— Так, так, я згадав! — промовив з явним задоволенням Чігола. І 
вигукнув з хлоп’ячим ентузіазмом: — Я пам’ятаю, синьйори, близько 
п'ятдесяти жертв різних убивств, — знаю їхні прізвища в алфавітному 
порядку.

Після цієї скороминучої радості він знову поринув у свої турботи. 
А турботи були незвичайні, бо далеко не кожна крадіжка знаменитих 
картин збігалася з виборами нового мера Рима.

Після вступних розмов Фелікс Чігола забажав оглянути галерею.
Ми опишемо тільки, як розташовані приміщення галереї, що ж до 

безсмертних картин і скульптур великих митців Ренесансу, то читач 
знайде і їхній опис, і їхні репродукції в десятках книг, присвячених 
цьому винятково цікавому і плідному періодові культурної історії 
людства. Та мені й незручно висловлювати своє дилетантське судження 
про речі, на яких я не дуже розуміюся. Свого часу один художник доб
ре сказав: «Швець знай своє шевство, а в кравецтво не втручайся!»

Отже, зовнішні парадні сходи ведуть на площадку з павільйоном 
та  гардеробом ліворуч і з масивними дубовими дверима до кімнати 
швейцарів — праворуч. Шістьма сходинками вище — двоє дверей, які 
обертаються. Вони ведуть до вестибюля, вимощеного мармуровими пли
тами і оздобленого колонадою. В глибині вестибюля два входи: лівий — 
в обидві експозиційні зали, а правий — у коридор до кімнат адмініст
рації. Перша кімната — це парадний кабінет директора Роберто Тоцці. 
Друга кімната — помічника, Карло Колони, а третя, найближча до 
службового входу, служить кабінетом начальника охорони Чезаре Са- 
веллі. Запам’ятайте добре, що саме ця кімната найближча до службо
вого входу. Навпроти службового входу стоїть лава. Далі — приміщен
ня, де прибиральниці тримають своє причандалля, ще далі— туалетні, 
чоловіча й жіноча.

Тепер вернімося знову до вестибюля з мармуровими колонами. Ши

1 Площа (італ
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рокі сходи з білого мармуру ведуть угору. Через десять сходинок вони 
розходяться ліворуч і праворуч. На місці, де вони розходяться, є- пло
щадка, прикрашена двома дорійськими колонами. Тут під стіною по
ставлено низеньку кушетку з позолоченими ніжками.

Сходи ведуть до експозиційних зал. Одна зала ліворуч, друга пра
воруч. Запам’ятайте ще одну річ: у глибині правої зали є двері. Через 
них виходять у коридор, там дерев’яні сходи, які ведуть на горище. Во
но служить складом картин, рам, постаментів, приладдя, щоб вішати й 
укріплювати картини, освітлювальних приладів, прожекторів тощо. Це 
величезне приміщення, лабіринт з верстатами для роботи і круглими 
віконцями, наче ілюмінатори, крізь які видно частину П’яцца Навона 
з скульптурною групою центрального фонтана.

У просторих експозиційних залах розміщено близько двохсот кар
тин. Серед них твори Рафаеля, Тіціана, Веронезе, Корреджо — геніїв 
Чінквеченто, картини митців раннього барокко, серед яких зіркою є, 
звичайно, Караваджо. Але в першу чергу нас цікавить «Даная» Корред
жо. Вона виставлена у верхній правій залі, праворуч «Трьох грацій» 
Тіціана, які висять посередині. В той час, про який ми розповідаємо, 
навпроти картини можна було побачити мольберт, непоказний і пошар
паний, на якому Лівіо ГІеретті встановив полотно, щоб малювати «Да
наю». Мольберт, палітра, скринька з фарбами, сам Лівіо Перетті у по
ношеному оксамитовому костюмі, який давно втратив свій колір, — все 
це якось не пасувало до того урочистого блиску, який випромінювали 
картини, особливо «Кошик з фруктами» Караваджо.

Отож Фелікс Чігола зайшов до зали, супроводжуваний помічником 
Карло Колоною. У масивній рамі «Данаї» було полотно Перетті. Копія 
ще не була закінчена, амур, який стягував покривало Данаї, був по
значений лише контурами, сама царева дочка ще не мала волосся, а 
пишні груди тільки позначені порожніми колами. І все ж той, хто ро
зумівся на живопису, помітив би, що копія обіцяла стати гарною, мо
лодик неначе відчув чари, породжені контрастом між світлом і тінню. 
Так чи інакше, але враження, яке викликало це полотно по сусідству з 
Тіціаном і Веронезе, було приголомшливе.

Фелікс Чігола не зупинився перед жодною картиною, не глянув на 
жодне полотно, він, здавалось, проходив повз рами, в яких нічого не 
було. Він цікавився розташуванням залів, туалетними, коридорами, схо
дами. Коли дійшов до «Данаї», експерти саме знімали відбитки слідів 
на підлозі і пальців на рамі. Побачивши полотно Перетті, Чігола впер
ше усміхнувся. «Жартівник!» — сказав він, маючи на увазі злочинця.

Він обійшов мансардне приміщення, подивився на Віа дель Корсо 
крізь одне з еіко нєц ь  і зітхнув. Час летів, як на крилах. До виборів ли
шались лічені години...

Коли він повернувся до директорського кабінету, Роберто Тоцці 
мовчки подав йому щойно прийняту радіотелефонограму з Центру. По
відомлялося, що Чезаре Савеллі вчора прибув до Санта-Ани о чотир
надцятій тридцять і зупинився в готелі «Республіка». Цього ранку він 
виїхав назад у Рим поїздом. Чігола прочитав уголос повідомлення і 
задоволено кивнув.

— Чим менше запідозрених, тим краще для слідства! — пояснив 
він. — Ваш Чезаре Савеллі має тверде алібі, його встановила поліція 
Санта-Ани, отже, він поза грою. Але всі інші пройдуть слідство на за
гальних підставах!
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— Що ви хочете цим сказати?.. — зблід Роберто Тоцці.
— О, синьйоре! — усміхнувся з досадою Чігола. — Це вас не сто

сується. У всякому разі ви тепер теж поза грою, і я гадаю, що ви нам не 
знадобитеся і надалі. Ви можете приходити, коли хочете, і йти додому, 
коли забажаєте. Тимчасово ми використовуватимемо, з вашого дозво
лу, — він знов усміхнувся з досадою, — ваш кабінет як слідчу камеру. 
Слідство триватиме найпізніше до суботи і закінчиться о тринадцятій 
годині. Весь цей час галерея буде зачинена, а присутні тут зараз — без 
вас, звичайно! — разом з синьйориною Луїзою Ченчі, яку ми чекаємо, 
залишаться на своїх місцях, тобто в галереї. Постараюся забезпечити 
всім необхідні вигоди і поживну їжу. — Губи його стислися, обличчя 
здригнулось, але не можна було зрозуміти, чи це була гримаса, за якою 
ховалося внутрішнє задоволення, чи просто від нервового напруження: 
досі жодну крадіжку цінних картин не вдавалося розкрити за якихось 
три дні!

— Ви серйозно вирішили затримати і мене чи жартуєте? — спитав 
Карло Колона, тримаючи руки за спиною, щоб не бачили, як вони трем
тять.

— Віднині я запитую, а ти тільки відповідатимеш! — прогарчав 
Чігола, і в його ясно-синіх очах блиснули злі, коричнево-жовті вогники. 
Настирлива думка, що такий негідник, як цей прилизаний спокусник 
служниць, пустить кулю йому в потилицю, не залишала його. — Марш 
звідси! — гаркнув він. — Коли надійде твоя черга, я тебе викличу!

Карло Колона одразу ж кинувся до дверей стрибком, наче кіт, але 
перёд тим, як зачинити їх, встиг вигукнути, задихаючись від злоби:

— У мене є впливові знайомі! Я на вас поскаржусь!
— Поскаржишся!.. — скривив йому вслід рота Чігола і погрозливо 

покивав головою. Потім, згадавши про присутність Роберто Тоцці, по
вернувся до нього й похмуро спитав:

— Ви обідали?
Роберто Тоцці похитав головою. Його так вразив вибух люті стар

шого інспектора римської поліції, що він просто не мав сили вимовити 
ані слова.

— Тоді йдіть поїжте! — сказав Чігола.
Роберто Тоцці мовчки вийшов, сутулячись, неначе ніс на своїх 

вузьких плечах увесь філіал музею Боргезе.
Чігола наказав зняти відбитки пальців у кожного з затриманих, 

а потім — принести їм по порції макаронів і одному апельсину. Сам не 
торкався їжі.

В «Останній пригоді» Авакума \  якщо пригадуєте, я описав його 
пригоди в Сіцілії, де він зустрівся з дівчиною Юлією та двома перепро
дувачами героїну. Я гадав, що, крім сіцілійських пригод, під час його 
перебування в Італії з ним не сталося нічого цікавого. Та, як виявилося, 
була ще одна пригода, про яку я й гадки не мав, а він з невідомих 
причин зберігав про неї повне мовчання.

Перед тим, як виїхати з радянською археологічною експедицією на 
Памір і в пустелю Гобі, після тієї страшної, але кумедної історії з «ві- 
русом-утікачем», він передав мені чемодан з записками і дозволив ви- 1

1 В серії пригодницьких повістей Андрея Гуляшки, головним героєм яких 9 Авакум 
Захов, розповідь ведеться від імені його друга Анастасія Букова.
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користати їх, коли знайду там щось таке, що заслуговувало б на увагу. 
Так я натрапив на його записи про крадіжку в філіалі Боргезе. Це бу
ла купа аркушів з нашвидкуруч зробленими записами, кресленнями і 
рисунками. До цієї купи було додано два знімки, один окремий рисунок 
олівцем, каталоги музеїв і галерей. Велика частина (близько половини) 
списаних аркушів була присвячена крадіжці в Боргезе. Деякі з нотаток 
були зроблені під час самого розслідування, в ті сповнені гарячкового 
напруження дні. Інші — написані спокійно, мали значно пізнішу дату 
і позначку — Софія! Він ще довгий час жив спогадами про свої італій
ські переживання, але чому він не сказав мені ані словечка про ці дав
номинулі справи — graecum est, поп legitur К

Хочу сказати кілька слів про знімки. На одному знімку була Луїза 
Ченчі, на другому — її мати, Вітторія Ченчі. Побачивши портрет Луїзи 
Ченчі, я ледве не скрикнув від здивування. Яка схожість із Красивою 
феєю, нашою Авророю з «Сплячої красуні»! І мати Луїзи була красу
ня, але вже змарніла, переживала кінець свого літа... Та й Авакум не 
був молодий!

Решта цього архіву становила, як я вже згадав, каталоги музеїв і 
галерей, проспекти, листівки, а також рисунки олівцем, зроблені Ава- 
кумом. Один з рисунків зображував Луїзу, але тільки на перший погляд. 
Якщо придивитись уважніше, то в портреті Луїзи відкривалася Красива 
фея, виконавиця Аврори з балету «Спляча красуня». Вона була прима- 
балерина в Софійській народній опері. Увечері після прем’єри Авакум 
провів її додому і там зазнав щасливих хвилин.

Наприкінці мушу сказати про один курйоз. Серед усіх цих записок, 
каталогів і знімків був чималий конверт з гофрованого картону. У ньо
му я знайшов грамофонну платівку з симфонічною поемою Отторіно 
Респігі «Пінії Рима». Ця річ, присвячена пініям у парку Боргезе і на 
пагорбі Джаніколо, нагадувала, мабуть, Авакумові приємно проведені 
там години.

Тепер хочу спинитися коротко на першому італійському періоді 
життя Авакума. Я б сказав, що він був безхмарний. Кажуть, коли лю
дина ступає на італійську землю, хмари в її душі відразу ж розходять
ся. Хтозна, можливо й так, але в даному разі навряд чи це була заслу
га італійської землі, бо Авакум ступив на неї в гарному настрої. По- 
моєму, він приніс безхмарність із собою. Причину цього треба шукати 
в доброму закінченні пригоди з Сплячою красунею. Аврора несвідомо, 
ке підозрюючи того, пособляла банді шпигунів. Авакум покінчив із шпи
гунами, а з Красивою феєю проЕІв чудовий вечір. Знову розчарувався, 
як це з ним бувало звичайно, бо виявилося, що талановита танцівни
ця — поверхова, легковажна жінка, але що ж... Він вважав за правило 
не бути прискіпливим, коли важка справа закінчується в цілому щасли
во. Це допомагало йому позбутися похмурого настрою і ще раз переко
натися, що люди не такі вже й погані. З почуттям, що кінець кінцем 
добро перемагає і тому життя може піднести приємні несподіванки, він 
прибув на італійську землю.

Останнім фактором, який повністю розвіяв хмари в його душі, було 
італійське сонпе, Чінквеченто, сердечні люди з народу, і — не на остан
ньому місці — пінії на пагорбі Джаніколо та незрівнянний краєвид, 1

1 Латинський вислів: «Написано по-грецькому, тому не можу вчитати». Вживаєть
ся в значенні: «Це щось незбагненне, чого я не можу пояснити».
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який відкривався з його вершини. З вершини пагорба Джаніколо мож
на було-дивитись і на запнутий курним серпанком-Рим, і на освітлені 
на південному заході родючі поля, де притулилася, наче срібне гніздо, 
вілла «Доріа Памфілі», можна було за допомогою фантазії заглянути 
коротко і в час, і в історію, щоб фізично відчути присутність вічності.

Коли хтось думає, що в цей сонячний період свого життя Авакум 
став веселуном або безтурботним гулякою, то глибоко помиляється. 
Безтурботність, як ми вже знаємо, була органічно чужа його природі, бо 
почуття відповідальності пронизувало кожну клітину його душевного 
світу. За що тільки він не відчував себе відповідальним — і за бідну 
дитину, яка, ховаючись від поліції, жебракувала на розкішній Віа Віт- 
торія Венето, відведеній тільки для багачів, і за шістнадцятирічну ву
личну дівчину, що у вечірній час боязко шукала клієнта на набереж
ній Мікеланджело, і навіть за п’яних американських моряків Шостого 
флоту, які серед білого дня мочилися в басейн фонтана Треві. За що 
тільки він не відчував себе відповідальним: і за ті випадки, коли хтось 
хитріший, ніж Харівислизав з його рук, і за свою необізнаність з того 
чи іншого виду мистецтва; за що тільки не відчував він себе надто від
повідальним!

Був він такий, яким ми знаємо його з попередніх розповідей: по
хмурий, але великодушний; скептик, але схильний жертвувати собою 
заради будь-якої доброї людини, яку спіткало лихо; фанатичний шукач 
істини, готовий в її ім’я відмовитись і від того маленького особистого 
щастя, яким життя інколи скупо його обдаровувало. І тут, у Римі, куди 
сучасний світ стікався потоками, щоб кинути погляд на старовину і на 
велике мистецтво чи то через снобізм (здебільшого), чи щоб віддати їм 
щиру шану, — він залишався незмінно таким же дещо старомодно га
лантним, яким ми його знаємо, і в манерах, і в одязі. Не розлучався ні 
з крислатим капелюхом, ні з довгим демісезонним пальтом, хоч і капе
люх і пальто вже давно вийшли з моди. Не скидав піджака навіть у 
нестерпну липневу спеку; досить було й того, що погодився пошити йо
го з штучної тканини, таргалу, замість справжньої вовняної...

Одне слово, перебування в Італії не вплинуло на його вдачу. А 
що ж у ньому змінилося? Змінилися його самопочуття, настрій, він став 
емоційнішим, життєлюбнішим, став схожий на людей з італійського 
півдня —на сіцілійців і калабрійців.

Але через цей «омолоджений» настрій Авакум міг наразитися на не
безпеку (а він не мав права ризикувати). Ось чому наш залізний герой, 
що все життя заперечував класичне еггаге humanum e s t1 2, допустився 
деяких помилок. Я розповім про два випадки, коли він повівся нероз
важливо, а про решту промовчу.

Одного погожого ранку в другій половині вересня Ацакум вийшов 
прогулятися до П’яцца Барберіні, знову, хтозна в який раз, подивити
ся фонтан з тритонами, найхимерніший, мабуть, серед славетних фонта
нів Рима в стилі барокко. Але, дійшовши до П’яцца дель Пополо з єги
петським обеліском і середньовічними церквами, він згадав, що об оди
надцятій годині має зустрітися з Роберто Тоцці у філіалі Боргезе. Часу 
лишалося мало, тому він вирішив поспішити і глянути тільки на фонтан

1 Герой повісті «Спляча красуня» а «Пригод Авакума 3 ахова».
2 Людині властиво помилятися (лат.).
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Треві. Вийшовши з автобуса на перехресті, він попрямував на площу, 
де співав свою вічну пісню найбільший з римських фонтанів.

Може, тому, що він пристрасно і здавна любив шелест короткого 
дощу» йому так подобалися і фонтани? Можливо» їхнє шелестіння допо
магало забуватись і звучало, як люба серцю пісня. Крім того, фонтани 
були ще й витворами мистецтва, одухотвореними багатою художньою 
фантазією. Нептуни, наяди, дельфіни, черепахи, тритони — міфологічні 
й реальні істоти, вирізьблені з кольорового мармуру і вилиті з брон
зи,—оживали в сонячному промінні під водянїГКій бтруменямй. Фонта
ни — це був казковий світ, створений геніальними руками і буйною 
фантазією, торжество раннього барокко. Тому, наближаючись до них, 
Авакум стишував кроки, як робив це в Боргезе, коли підходив, напри
клад, до картини Караваджо.

Так і цього разу— він сповільнив ходу, щоб зосередитися для но
вої зустрічі з найкращою із «пісень вод».

Біля фонтана Треві завжди були люди — і вдень, і вночі. Одні при
ходили за звичкою, другі — освіжитися прохолодою, що линула від ба
сейну, а треті, туристи, їх було найбільше, — щоб кинути в мармуровий 
басейн монетку надії. Існувало повір’я, що коли напередодні від’їзду 
гість кине у прозорі води якусь монету, то доля неодмінно надасть йо
му приємну можливість відвідати Вічне місто вдруге. Хоч ніхто не вірив 
у це, адже для містики не було місця в індустріальному суспільстві, що
вечора дно басейну виблискувало, наче вкрите фольгою, від кинутих 
дрібних монет.

Як і завжди, Авакума не здивувала велика кількість людей, але од
на особливість відразу впала йому в око: люди скупчилися на одному 
місці, а перед ними, якраз навпроти статуї Нептуна, двоє здорованів ре
готали, нахиляючись і демонструючи перед публікою якусь свою дивну 
гру. Особливим тут було те, що публіка мовчала, наче німа, а двоє здо
рованів зчиняли галас за сто чоловік.

Авак>му досить було одного погляду, щоб схопити або точніше — 
відчути характер сцени, яка відбувалася біля підніжжя статуї стародав
нього морського бога.. Подібні сцени не були рідкістю для сучасного 
Рима і розігрувалися якщо не біля фонтана Треві, то на ГІ’яцца Навона 
або на Капітолійському пагорбі, під конем Марка Аврелія, — одне сло
во, біля чудових пам’ятників, де здебільшого товпилися іноземці.

Двоє моряків з Шостого флоту США змагалися, хто плюне далі в 
басейн, хто влучить у мармурового бога. Хлопці високі, плечисті, затяг
нуті шкіряними ременями, в матроських беретах, хвацько зсунутих на 
потилицю. Вони не були п’яні, просто забавлялися на свій смак. їм 
спало на думку перепльовуватись, от вони й перепльовувалися. Замість 
мішені їм правив мармуровий бог Нептун.

— Алло, хлопчику! — сказав Авакум, схопивши за лікоть того, що 
стояв праворуч. Голос його був майже тихий, але різав гостро, наче 
бритва. — Покинь плювати, бо зараз же втоплю твою пику у воду, зро
зумів? І щоб тебе не було тут, поки я порахую до п’яти!

Той, що стояв праворуч, так здивовано витріщився на нього, що 
навіть забув закрити рота.

— Ну, марш! — скомандував Авакум.
Він говорив по-англійськи, хоч володів цієїб мовою не дуже добре.
Той, що стояв ліворуч, здивувався ще більше і так роззявив рота, 

що можна було б засунути в нього яйце.
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Але кожне здивування мае кінець, і наш янкі, оскільки був справж
нім янкі, швидко опам’ятався. Він повернувся до свого приятеля і ла
гідним голосом сказав:

— Томе, слухай-но, чи кинути мені цього типа рибам живим, чи спо
чатку порішити його? — Про риб він проказав за звичкою, як морська 
людина.

— Задуши його, Бобе! — відповів переконливо Том.
Не встиг він сказати це, як лівий кулак Боба блискавично майнув 

і мало не відправив Авакума в басейн. Але Авакум умить відхилився, 
і величезний кулак Боба просвистів на сантиметр від його щелепи. 
В свою чергу Авакум замахнувся правою рукою, але не для удару, 
а щоб схопити Боба за комір, смикнути до себе і, вдаривши коліном у 
бік, штовхнути в басейн. В ту ж мить він ривком нахилився вперед, і 
Том, який замахнувся, опинився на його спині. Схопивши його за ноги 
вище колін, Авакум випростався, і голова Тома повисла на півметра 
від парапета. Він міг, звичайно, розтрощити йому голову об камінь, але 
визнав за краще одним поштовхом відправити неушкодженим до Боба, 
який тим часом борсався у воді і явно не поспішав вибратися на сушу.

Ця операція, яку я жартома назвав «Захист фонтана Треві від Шо
стого флоту», супроводилася бурхливими й1 захопленими вигуками та 
оплесками багатолюдної публіки. Та поки вигуки ще лунали біля фонта
на і чимало рук простяглося для дружнього потиску, Авакум зрозумів, 
що легковажить небезпекою. Тому, швидко подякувавши людині, що 
підняла його капелюх і тепер послужливо подавала йому, він широким 
кроком попрямував до Віа дель Тритоне, щоб зникнути серед натовпу на 
Віа дель Корсо. Якийсь молодик, без шапки і в шкіряній куртці, що 
стояв біля старомодного таксі-купе, енергійно махав йому рукою:

— Синьйоре! Синьйоре!
Таксі працювало на холостому ходу.
— Синьйоре, тікайте, бога ради! — нетерпляче гукав чоловік у шкі

ряній куртці. Коли Авакум підійшов до машини, він енергійно відчинив 
дверцята і додав: — Рятуйтеся, синьйоре, бо їхня поліція неодмінно 
піде по ваших слідах, вона цього так не залишить. Та й наша поліція 
їй допоможе! Будьте живі й здорові, синьйоре! Водій розумна людина!

— Дякую!— схвильовано кинув Авакум, умощуючись на задньому 
сидінні.

Незнайомий хлопнув дверцятами і, коли таксі дало повний газ, 
захоплено крикнув йому вслід:

— До побачення, камараде!
Авакум припустився й інших помилок, але я коротко розповім про 

найголовнішу, оскільки вона могла дорого коштувати йому, або, якщо 
називати речі своїми іменами, він зробив дурницю, за яку мало не 
наклав головою. Людина, яка вміла розмірковувати безпомилково, наче 
електронна машина, цього разу припустилася помилки, якої соромився б 
навіть звичайний транзисторний кишеньковий комп’ютер. Проте я знову 
скажу, що в цьому винне все італійське оточення, разом узяте: починаю
чи від шовкового неба над Фраскаті, що задивлялося, як дівча, у ближ
ні два озера; чудові фонтани, які ми згадували вище; Сікстинська капе
ла, де Мікеланджело досяг найвищої точки людських творчих можливо
стей. Враховуючи все це, мені ясно, чому навіть такі люди, як Авакум, 
обдаровані здатностями ЕОМ помиляються і в деяких випадках

1 ЕОМ — електронно-обчислювальна машина.
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поводяться просто по-дитячому (як, власне, зробив і наш герой біля 
фонтана Треві). Ні, думаю я, для того, щоб зовсім не помилятися в тій 
надто складній обстановці, потрібні не лише якості ЕОМ, треба, щоб 
людина цілком відмовилася від себе і перетворилася на справжню ЕОМ 
(або в людину-кібера, як висловлюються деякі математики і фантасти). 
Lie можна зробити, якшо викинути собакам обмежений біологічними 
бар’єрами людський мозок і пересадити нічим не обмежений штучний 
мозок — кристали й дротинки, зібрані в інтегральні схеми й відживлені 
електроімпульсами сонячної батареї, приладнані в зручному місці на 
тім’ї черепа. Такий штучний мозок називається позитронним (за висло
вом тих самих математиків і фантастів), і з ним людина ніколи не поми
литься. Звичайно, якщо буде кинута собакам і решта людського тіла 
й на місце тлінних частин будуть поставлені нетлінні гайки й пружинки, 
залізячки та різні транзисторні прилади, така людина стане ще доско
налішою, і тоді будь-яка можливість помилитися буде абсолютно виклю
чена, навіть теоретично неприпустима... Який буде рай, боже мій! Якщо 
нинішня грішна людина уявить цей майбутній рай непогрішимості, то 
в неї потечуть сльози. Так їй і треба, нехай плаче, якщо не здогадається 
кинути собакам кіберо-мрійників нашого технократичного віку...

Отже, прибувши до Рима, Авакум зупинився в готелі «Віктор Ема- 
нуїл», а другого дня за порадою друзів найняв мебльовану кімнату на 
Віа Кола ді Рієнцо, у синьйори Вітторії Ченчі. Цій жінці, що хоч і мала 
двадцятирічну доньку, як уже відомо читачеві, було тільки сорок років, 
а на вигляд — і ще менше. Здавалося, це старша сестра її ж дочки. Луї- 
за — тоненька, струнка, з дівочими формами, а Вітторія нагадувала 
стиглий південний плід. Приваблива жінка. Коли, познайомившися, він 
сів з нею пити каву в маленькому холі, що правив і за салон, серце його 
стислося.

Отже, щоб не затримувати нашої розповіді, присвяченої «Дана?» 
Корреджо, я в двох словах відкрию, в чому полягав «гріх» Авакума. Він 
упізнав у Чезаре Савеллі, браті Вітторії Ченчі, колишнього розвід
ника з південного флангу натовської розвідки Років десять тому в ньо
го була сутичка з цим типом на Чорноморському узбережжі. Він навів 
довідки й дізнався, що Чезаре Савеллі вже не працює у розвідці. Проте 
йому однаково слід було негайно залишити дім Вітторії Ченчі, хоч 
Чезаре Савеллі не подавав значу, то  впізнав його.

Доводжу до відома читачів, що Авакум прибув до Італії з власної 
ініціативи, за свій кошт для роботи над книгою і щоб відпочити. Він не 
представляв нікого, крім самого себе, і не мав жодного завдання. І все 
ж, навіть з точки зору власної безпеки, він не міг залишатися в кварти
рі синьйори Вітторії Ченчі. Треба було переїхати в інше місце. Рим 
такий великий! А найкраще було б йому виїхати на його улюблений 
південь. Для книги, яку він готував, знайшовся б прекрасний матеріал 
на Тарантському узбережжі і в Калабрії.

Він це знав, але не поспішав залишати Рим. Більше того, він навіть 
не виїхав з квартири на Віа Кола ді Рієнцо. З цієї симпатичної вулиці 
до П’яцца дель Пополо так близько, а по набережній так приємно було 
прогулюватися вечорами з Вітторією чи з Луїзою Ченчі. А інколи з обо
ма. По набережній ходять автобуси аж до пагорба Джаніколо. Це 
зручність, якою ні в якому разі не можна нехтувати.
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Того дня, 26 жовтня, в четвер, коли головний інспектор криміналь
ної поліції Фелікс Чігола прибув до Боргезе для розшуку викрадача 
«Дана!», на Віа Кола ді Рієнцо, в квартирі Вітторії Ченчі, Авакум за
кінчував свій ранковий туалет. Крім нього, в квартирі не було нікого. 
Луїза побігла до книгарень шукати якийсь підручник, тільки ангорський 
кіт П’єро мляво тинявся з кімнати в кімнату, час від часу поглядаючи 
своїми янтарно-зеленкуватими очима на Авакума.

Поправивши ще раз перед величезним дзеркалом вузол галстука, 
Авакум роздумував, чи зняти з вішалки демісезонне пальто чи макін
тош, як раптом почув, що хтось тихо наближається до зовнішніх дверей 
і ще тихіше, але вміло встромляє ключ у замок. У Авакума по спині 
пробіг дрож. Він кинувся до порога, крутнув замок і одним махом широ
ко розчинив двері. Це був певний спосіб застукати негідника зненацька 
ще до того, як він вийме зброю, а з беззбройною людиною Авакум чу
дово знав, як упоратися.

Біля дверей стояв Чезаре Савеллі, неприємно здивований, з недоб
рим поглядом сірих очей. Він був такий високий і плечистий, що затуляв 
своєю спиною всю сходову клітку.

— Ви дуже чемні, синьйоре, але допомагати мені не було потре
би! — мовив холодно Савеллі.

— Звичка! — усміхнувся Авакум.
Він відступив, даючи дорогу Савеллі. Після вбивства Енріко Ченчі 

Савеллі жив три місяці на квартирі своєї сестри, а коли повернувся до 
власної квартири, забув віддати їй ключ. Цей «забутий» ключ давав 
йому привід інколи заходити в її дім.

Савеллі зняв плащ і повільно повісив його на вішалку, важко 
сопучи і кривлячись, неначе у нього болів зуб. Він був неголений, його 
широке обличчя здавалося потемнілим і втомленим.

— Повертаюся з Санта-Ани, — сказав він, і обличчя його стало ще 
сумнішим. Оглянувши насуплено квартиранта своєї сестри, він різко 
спитав: — Луїза тут?

Авакум мовчки кивнув головою на двері, й Савеллі, зрозумівши, що 
племінниця вийшла мовив м’якше:

— Як ітимете з дому, замкніть двері. Я тут викупаюсь, бо моя 
колонка зіпсувалася і немає теплої води.— Він попрямував до кімнати 
Вітторії і, перш ніж відчинити двері, кинув: — Сподіваюсь, моє при
ладдя для гоління на місці?-

— Мабуть,— відказав Авакум. І подумав про себе:
«Ах, якби ти тоді не вислизнув з моїх рук!» І зітхнув. Не було б 

пізно й тепер, але нема за що, відсутній привід. Та й не входило це 
в його плани, він приїхав в Італію не для того, щоб узяти реванш.

Авакум знизав плечима з досадою і пішов до своєї кімнати. Йому 
не хотілося виходити. Спинився перед вікном, задивився в оголені 
крони дерев, які чорніли на тому боці вулиці, і йому стало ще більше 
не по собі. В Італії теж часом псується настрій!

Дивлячись на вулицю, здригнувся — позаду рипнули двері. Але тут 
же заспокоївся,— це П’єро відчинив їх. Метикуватий кіт скакав на 
ручку, чіплявся за неї лапами і відчиняв сам. Зачиняючи двері, Авакум 
подивився на кімнату Вітторії і здивувався — і там відчинено. Негід
ник, мабуть, побував уже в неї.

Авакум вийшов у хол, щоб зачинити двері. Поки він ішов до кімна
ти Вітторії, до нього долинув шум з ванної. «Пустив кран на всю силу»
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хоче якнайшвидше прогнати втому!» — подумав Авакум. По темних ко
лах під очима Савеллі він зрозумів, що той не спав цілу ніч.

Підійшовши до напіввідчинених дверей, Авакум не міг стримати 
професійної цікавості й зазирнув усередину. Відзначив у думці, що 
Чезаре Савеллі недбало кинув свій одяг на диван. Цей диван стояв біля 
самих дверей, лише на півкроку вбік, отже, Авакум міг добре розгледіти 
все, що було на ньому і біля нього, не переступаючи порога і не витягу
ючи шиї. Зверху Савеллі шпурнув піджак, а під ним, поясом униз, 
висіли його штани. На килимі валялися різні дрібні речі, які, мабуть, 
випали з штанів: залізничний квиток, кишеньковий пружинний ніж, 
портсигар і дві монети. Вражало його взуття — не фасоном, фасон був 
по моді, стандартний. Впадала в очі грязюка, густа і ще не засохла як 
слід, що налипла між каблуками і підметкою.

Душ у ванній кімнаті працював на повну силу. Авакум повернувся 
і, поки повертався, погляд його зупинився на кинутому піджаку. Увагу 
привернула темна пляма на самому краю правого рукава. її походжен
ня могло бути невинним, звичайно, але постать Савеллі, натовського 
розвідника в минулому і теперішнього організатора банд з «соціального 
руху»1 кидала тінь на все. Може, це пляма від автомобільного мастила, 
а, може, й пляма крові. Авакум вийняв носовичок, послинив один кінець 
і потер ним замашений край рукава.

Хочу туї же застерегти читача: хай він не думає, що Авакумом 
володіла маніакальна пристрасть усе обстежувати й розвідувати. Во
ронь боже! Всі, хто знайомий з його діяльністю, мабуть, знають, що він 
ставав мисливцем, справжнім, у повному розумінні цього слова, тільки 
тоді, коли учував здобич. В цей момент, до якого ми дійшли у своїй 
розповіді, він ще не встиг нічого вчути. Він тільки виявляв інтерес, а ін
терес до речей Савеллі легко пояснимий, маючи на увазі постать самого 
Савеллі. Крім того, існував ще один фактор: інстинкт самозбереження. 
Савеллі був не з тих, хто завагається перерізати горлянку або послати 
кулю в потилицю. Авакум мав підстави чекати і того, й іншого, і це 
посилювало його особливий інтерес до цієї людини.

Повернувшись до своєї кімнати, щоб удати з себе зайнятого, він 
натиснув кнопку радіоприймача. Була дванадцята година десять хви
лин. За звичкою попрямував до вікна, і навздогін йому залунав голос 
диктора, що читав надзвичайне повідомлення:

«Цієї ночі у філіалі Боргезе було вчинено зухвалу крадіжку. Ви
крадено картину «Даная» Корреджо. Експерти оцінюють її у суму по
над чотириста тисяч доларів. Затримано художника — члена Італійської 
комуністичної партії і кількох службовців галереї. Слідство провадиться 
під особистим контролем міністра внутрішніх справ».

Авакума наче вдарило по голові обухом. Картини викрадали й рані
ше, але такі галереї, як Боргезе, досі не грабували. Звістка про цю зу
хвалу крадіжку прокотиться по всій Італії. І кожен італієць обуриться, 
почувши її. Адже витвори мистецтва — це предмет національної гор
дості. Не слід забувати й того, що за три дні вибори, які матимуть 
велике політичне значення. Отже, викрадення «Данаї» — не випадко
вість, а політична провокація. Проти кого? В надзвичайному повідом
ленні було зазначено, що затриманий художник є членом комуністичної 
партії. Мабуть, цей «натяк» перетвориться в обвинувачення. Авакум

1 Італійський соціальний рух — Національні*, праві * сили — неофашистська парті», заснована 
1947 року.
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знав чудово, шо в подібних випадках органи правосуддя й офіційні за
соби інформації дружно виконують свій антикомуністичний хорал.

У нього промайнула думка, що ініціатором провокації навряд чи 
міг бути уряд. Ні, він не плекав ніяких ілюзій щодо моральних принци
пів людей, які правили Італією, просто знав, що урядова коаліція до 
смерті боїться можливого ефекту — відповіді-бумеранга. Найвірогідні
ше, думав Авакум, провокацію організували певні урядові кола, які 
мають тісні зв’язки,— таємні, звичайно,— з італійським «соціальним ру
хом», тобто з італійськими екстремістами.

А коли так, робив висновок Авакум, ні в якому разі не можна 
виключити з гри відомого діяча «соціального руху» Чезаре Савеллі, тим 
більше тому, що він водночас і начальник охорони Боргезе. А якщо він 
учасник цієї гри, підсумував Авакум, то чи його екскурсія до Санта-Ани 
не є спробою забезпечити собі алібі й довести, що він поза грою?

Існувало і третє припущення — що затриманому художникові, члену 
комуністичної партії, провокатори, які пролізли до партії, запропонува
ли викрасти картину... Навіть і в такому випадку (хай бог милує, думав 
Авакум) .Чезаре Савеллі не випадав з гри, залишався в ній. Без сприян
ня Савеллі задуману провокацію не можна було б здійснити! А поїздка 
до Санта-Ани була димовою завісою змовників.

Такі болісні й пекучі були ці думки, що обличчя Авакума палало, 
неначе він підійшов до розжареної печі. Почувши, як той тупотить 
у холі, він відчинив двері і став на порозі. «Або спробує мене вбити, 
коли здогадався, що я оглядав його речі, або спробує перетягнути на 
свій бік,— подумав Авакум.— Одне з двох!»

«Той» справді нагадував божевільного, що задумав убити когось, 
але здоровий глузд усе ще допомагав йому тримати себе в руках. Його 
очі люто палали, наче в ошкіреного вовка, але за вовком стояла невиди
ма Дисципліна з величезним дрюком у руках.

— Цікаво! — сказав Савеллі, важко дивлячись на нього очима, 
налитими кров'ю.— Я думав, що вас немає, трясця його матері, а ви 
тут! Чому, прошу, адже ви мали забратися звідси?

— Мав вийти,— мовив з підкресленим спокоєм Авакум.— Але я по
думав, що зможу зробити це пізніше, наприклад, через годину!

— Гм! — озвався Савеллі з посмішкою, з якої наче капала отру
та.— Гарні речі приходять вам у голову, хай йому чорт, браво!

Авакум помовчав.
Вони перезирнулися, наче боксери після першого удару гонга.
— Це якийсь ідіотизм! — обурився Савеллі.— Нев,же немає щітки 

в цьому домі? Перед тим, як ви припхалися сюди, щітка завжди була 
на вішалці.— Він тримав у руці піджак і безглуздо крутив головою, але 
не підводив очей до вішалки.

— Ось вона, над вашою головою! — кивнув Авакум.— Я застав її 
на цьому місці, і, як бачите, вона й досі там!

— А-га! — промовив Савеллі. Він узяв щітку і почав старанно чис
тити темну пляму на рукаві.— Ну й дурна ж у мене сестра! — сказав 
він.— Архідурна! Навіщо було їй здавати внайми кімнату? А це кров! — 
проревів він, мало не сунувши під ніс Авакуму забруднений рукав.— Ба
чите? Це людська кров!

— Можливо! — відповів з підкресленою байдужістю Авакум.
— Побачивши цю пляму, ви подумали, що я вбив когось? Це ви 

подумали?
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— Нічого я не думав! — заперечив рівним голосом Авакум.— 
Я звик за півгодини до їжі ні про що не думати.

— Облиште, без хитрощів! Ви подумали, що я вбив людину. Знаю 
я, про що ви думаєте! Тільки вбивства і кров у вас перед очима!

— Мені від крові стає погано! — лагідно усміхнувся Авакум.
— Нікого я не вбив! — знову проревів Савеллі, але цього разу на 

октаву нижче, і замовк.— Я комаху не можу вбити, не те що людину! —
1 раптом голосно, ні з сього ні з того засміявся.

— Те, що ви не здатні вбити, ясно з першого погляду! — усміхнувся 
Авакум.

— Автобус ударив на моїх очах одного молодика,— сказав Савел
лі.— Я допоміг посадити його в машину, яка випадково проїздила там. 
От звідки і кров.

— Жахливо! — вимовив Авакум.— І де це сталося?
— Недалеко від Санта-Ани.
«Не йде на гачок! — подумав із злістю Авакум. — Але стривай-но, 

я зараз зіб’ю з тебе пиху!»
— Знаєте,— почав він,— щойно передали по радіо надзвичайне по

відомлення.
— Невже? — здивувався Савеллі, продовжуючи чистити піджак.— 

Надзвичайне повідомлення, кажете?
— Пограбували вашу галерею!— відповів Авакум, пильно дивля

чись на нього.
Не підводячи голови, Савеллі вигукнув:
— Коли?
— Вночі. .
— Оце так! — Савеллі кинув щітку на підлогу, і піджак повис на 

його руці.— Що каже поліція?
— Поліція каже, що викрадена картина коштує понад чотириста 

тисяч доларів!
— Чотириста тисяч?
— А ви скільки думаєте?
— Я нічого не думаю, добродію, бо не знаю, про яку картину 

мова.
«Не ловиться на гачок,— знову подумав Авакум.— Та на такі «гач

ки» попався б лише дурень, а не такий мастак!»
— Вкрадено «Данаю» Корреджо,— сказав Авакум.
— Свята Маріє! — вигукнув Савеллі, але доволі стримано. Не мож

на було зрозуміти, чи це «Свята Марія» висловлює жаль з приводу того, 
що сталося, чи здивування.

— Вас, мабуть, чекають неприємності,— сказав Авакум.
Савеллі знизав плечима.
— Навряд. Я виїхав учора по обіді і до десятої години сьогодніш

нього ранку був у Санта-Ані. Ночував у готелі «Республіка».— Він 
надів піджак, хоч пляма ще була помітна. Запалив сигарету, помовчав, 
потім озвався: — За мене, доброго католика, синьйоре, і Свята Ана, і 
Свята Агнеса, і будь-хто із святих заступиться, якщо я потраплю 
в біду!

— Вам пощастило! — погодився Авакум.— Можна тільки позазд
рити! А чи знаєте ви, що ваша племінниця, синьйорина Луїза, була 
вчора ввечері до пів на першу в Боргезе? У вашому кабінеті?

Савеллі насупився. Раптом обличчя його почервоніло, і в сіро-синіх 
очах знову спалахнула лють.
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— Свята Ана мій свідок,— сказав він тремтячим від злості голо
сом,— клянусь її ім’ям, що викину вас у вікно, коли спитаєте іще щось! 
Невже ви гадаєте, хай вам біс, що це ваша червона Софія? Чого це ви 
так розбазікалися?

Хто знає, який був би фінал цієї сцени, коли б одна несподівана 
поява, що звичайно трапляється у commedia dell* arte (згадайте її 
персонажів Панталоне, Полішинеля і Скарамуша), коли б одна неспо
дівана поява не привернула увагу обох до подій, які відбулися вночі 
в Боргезе.

Отже, двері квартири гучно грюкнули (адже Авакум їх не замк-. 
нув), і по тонкому килиму в холі зашелестіли поспішні кроки Луїзи.

— Добрий день, дядечку! — привіталася вона ще з середини холу.— 
Коли ти приїхав? Добрий день, синьйоре! — звернулась вона до Ава- 
кума і подала йому руку, хоч це здавалося досить недоречним: вони 
жили в одній квартирі і бачилися сто разів на день.

Щоки в неї розшарілися, вона дихала прискорено, в очах то спа
лахували, то згасали тривожні вогники, вираз обличчя змінювався що
секунди.

— Що вас так розхвилювало? — спитав Авакум, неспокійно вдив
ляючись в її очі.

Луїза розвела руками і раптом опустила їх, наче перебиті.
— Мене заарештували! — сказала вона. Переводила погляд із Са- 

веллі на Авакума, з Авакума на килим, соромилася своїх сліз, які набі
гали під віями. Вона була дочкою Енріко Ченчі, і їй не личило плакати 
наче малій дитині.— Зустріли мене біля парадного, один цивільний і 
один у формі. «Ви Луїза Ченчі? — Я.— Мусите піти з нами в Боргезе, 
синьйорино! — Але чому, з якої речі?—Там вам пояснять, синьйори
но! — Як так? — Отак, синьйорино, учора ввечері вкрали картину, веде
ться слідство, тому вас викликають. Ходімо!— Дозвольте мені на хви
линку піднятися нагору, синьйори...» Вони піднялися зі мною і тепер 
чекають біля дверей!

— Не розумію, чого вам так хвилюватися!— знизав плечима Ава
кум.— Поставлять декілька запитань та й відпустять. Заспокойтеся, 
ради бога.

Слова його були спокійні, і від обличчя віяло спокоєм, лише голос 
здавався якимсь удавано рівним. . .

— Господи! — знову розвела руками Луїза.— Адже я вчора ввечері 
до пів на першу була там!

— Кілька разів я тебе попереджав, щоб не запізнювалася!— за
уважив похмуро Савеллі.

Вона начебто не чула його.
— Я була до пів на першу там!  — повторила Луїза.
— І це дає підстави думати, що саме ви вкрали картину? — жар

тома запитав Авакум.
— Ні, але, здається, вкрали її саме тоді! — похитала головою 

Луїза.— Десь близько пів на першу, коли я була там. Вони знають 
це! — дівчина заломила руки, але швидко опам’яталася.

Можливо, цьому допомогло те, що у двері забарабанили. Ті двоє 
на сходах втратили терпіння.

— Облиште! — вигукнув у нестямі Савеллі. До цієї миті він тільки 
супився, але тепер його обличчя сіпалося від нервового тику.— Облиш
те,, дияволи! — проревів він ще раз, і цього разу його обличчя не почер
воніло, а зовсім зблідло.
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— Синьйоре!— звернувся Авакум до нього.— Ви повинні, здається 
мені, супроводити свою племінницю до Боргезе.

— Я й без того йду туди! — відповів глухо Сазеллі і попрямував до 
дверей.

Луїза не зводила очей з Авакума.
Він підійшов до неї і легко торкнувся рукою її волосся.
— Господи!— сказала Луїза.
— Нічого страшного! — він погладив її по голові.
Коли вона вийшла слідом за своїм дядьком, Авакум якийсь час 

постояв посеред кімнати, потім втомлено опустився в крісло, вийняв 
люльку і неуважно почав набивати її тютюном. З вулиці донісся сигнал 
поліцейського джипа.

Десь о другій годині дня з боку пагорба Пінчіо наповзли густі хма
ри. Вони швидко заволокли ще недавно синє небо, і над містом пішоз 
лагідний осінній дош.

Похмуро стало і в Боргезе. Фелікс Чігола наказав погасити світло 
в залах, а в мармуровому холі залишив тільки одну люстру. Лампочки 
цього кришталевою світильника нагадували п’ять самотніх зірок. Чіго
ла знав, що морок пригнічує і що пригнічена психіка легше капітулює. 
До того ж морок у Боргезе був особливий: величезний простір між під
логою і стелею був відкритий, порожній і глухий. Якщо глянути вгору, 
здавалося,— ти на дні глибокого колодязя.

О першій годині тридцять хвилин прибули Луїза Ченчі і Чезаре 
Савеллі, супроводжувані двома поліцейськими. Чігола зустрів началь
ника охорони ввічливо, але з підкресленим холодком. Людина з досві
дом, він знав, що Чезаре Савеллі є посередником між найбільш прави
ми, а це означало, що він близький до мафіозі. І оскільки існувала не
безпека посваритися з ними, він бачив в особі Савеллі люди
ну, яка могла наказати якомусь типові, наприклад Карло Колоні, 
всадити йому кулю в потилицю. Ця «куля в потилицю» болісно засіла 
в його свідомості, наче куля в лопатці тигра. Він став надмірно дратів
ливим. Тільки цього разу через складні обставини Чігола був настроє
ний не тільки проти лівих, а й проти правих, що трапилося вперше 
в його житті.

— Вам пощастило,— сказав він Савеллі,— що минулої ночі і цього 
ранку до дев’ятої години ви не були в Римі.

— Ну то й що,— відповів Савеллі з звичною самовпевненістю.— 
Що змінилося б, якби я залишився в Римі?

— Дуже просто,— скривив губи Чігола,— я б затримав вас разом 
з іншими.

— Ви, синьйоре, здається, забули, з ким розмовляєте! — підвищив 
голос Савеллі.

— Навпаки, синьйоре, знаю дуже добре; ви дещо важите у «соціаль
ному русі» і маєте під рукою десяток людей, готових на все.

Сказавши це, він раптом уявив собі «того типа» Карло Колону, при
лизаного спокусника служниць, який цілить з пістолета, і хтозна-чому 
відчув у потилиці пекучий біль, неначе Карло Колона влучив йому туди. 
Він струснув головою і насупився Ось куди завели його ці складні 
обставини.

— Що ви хочете від мене? — спитав холодно і зневажливо Чезаре 
Савеллі.
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— Від вас хочу,— сказав Чігола,— тільки одного: щоб дотримува
лися робочого часу в Боргезе, перебуваючи в моєму розпорядженні 
з восьмої до дванадцятої, і з другої до шостої.

— Робочий час у Боргезе починається о дев’ятій і закінчується 
с четвертій по обіді.

— Ну, не сердьтеся! — пом’якшав раптом Чігола.— Ви ж бачите, 
наскільки важливо для уряду закінчити цю роботу до суботи. Я споді
ваюсь на ваші послуги, синьйоре.

— Я зроблю для вас усе, що зможу,— сказав Савеллі, намагаю
чись завоювати прихильність інспектора.— Хочу, однак, щоб ви негайно 
допитали мою племінницю Луїзу і відпустили її зразу ж, як тільки вона 
відповість на ваше останнє запитання.

Та ба! Чігола був твердий, як камінь.
— Дуже шкодую, що засмучу Еас,— знизав плечима він.— Я не 

маю наміру зразу ж відпустити вашу племінницю, синьйоре, оскільки 
вона — одна з тих небагатьох людей, які були в цьому будинку під час 
пограбування.

— Але ж вона пішла звідси о пів на першу! — зауважив Савеллі 
таким тоном, наче Луїза пішла не після півночі, а рано ввечері, коли 
зразкові учениці повертаються додому, щоб вечеряти з татом і мамою.

— Синьйоре,— відповів Чігола,— я тільки починаю встановлювати, 
хто коли пішов звідси.

Помовчавши трохи, Чезаре Савеллі сказав:
— Все ж погодьтеся, що для дівчини не зовсім безпечно...
Він не договорив, бо Чігола стукнув кулаком по столу і підвівся:
— Що ви мелете, синьйоре! Яка небезпека? Я поставив карабінерів 

біля кожного входу, в холі чергуватиме вдень і вночі вартовий, чого ви 
хочете ще! — Потім, зрозумівши, що говорить з грубою прямотою, за
сміявся: — Нехай синьйора влаштується у вашому кабінеті, там ніхто 
її не турбуватиме!

На цьому розмова між ними закінчилася.
Савеллі пішов улаштовувати свою племінницю, а Чігола почав роз

глядати знімки, читати пояснення і висновки технічних експертів. Екс
перти виключили проникнення в будинок із зломом. Вікна, грати, під
лога — нічого не було пошкоджено. На стінах не помітно жодних подря
пин. Служба парового опалення користувалася окремим входом і фак
тично не мала зв’язку з виставочними приміщеннями. Вікна, від стелі 
до підлоги, були загратовані зовні товстими прутами з витого кованого 
заліза. На думку експертів, знадвору не могла сюди проникнути навіть 
кішка, не те що людина.

Навколо місця викраденої картини, як і в усій залі, не було поміче
но нічого особливого. На рамі (на знімку місця позначені хрестиками) 
виявлено сліди пальців Лівіо Перетті. Кнопки, якими полотно Лівіо Пе- 
ретті прикріплене до рами, стандартного типу,— такі продаються по
всюди. На кнопках немає ніяких слідів, що означало: їх натискали 
пальцями в рукавичках.

Чігола запалив сигарету і замислився. На якого біса злодій (або 
злодії, це однаково) почепив це ідіотське полотно на раму вкраденої 
картини? Відповідь могла бути тільки одна: щоб виграти час. Порожня 
рама впадає в очі, відразу ж викликає тривогу, а полотно, хоч яке 
ідіотське, насамперед викликає цікавість, потім здивування і, нарешті, 
тривогу. Від цікавості до тривоги минає час. Минає стільки часу, скіль-



ВИКРАДЕННЯ ДАНАІ 33

Ки треба, щоб винести картину з будинку або сховати ЇЇ десь у примі
щенні галереї. Іншого пояснення не може бути! Чігола самовдоволсіїо 
усміхнувся, погладив підборіддя і відчув, як у його душі, в найдаль
шому її кутку, щось почало ворушитись, оживати. Можливо, це була 
надія.

Він покликав начальника групи і наказав йому якнайуважніше об
шукати службові кімнати, підсобні приміщення галереї, а також кварти
ри затриманих. Полотно «Данаї» було сховане або винесене з будинку 
вночі.

Після того Чігола наказав привести Лівіо Перетті,

Роберто Тоцці прийшов незадовго до того, як до Чіголи привели 
Лівіо Перетті. Він мав вигляд зморений, змарнілий, був схожий на хво
рого, а хода його була, як у вкрай виснаженої людини. Він сів у кутку 
біля вікна, навпроти свого величезного письмового столу з червоного 
дерева, і боязко подивився на Чіголу. Головний інспектор неуважно кив
нув йому. Роберто Тоцці чемно сказав йому «дякую». Він не мав особ
ливих підстав марніти, бо генеральний директор прямо йому заявив, що 
відповідальним за крадіжку його не вважає, але позбавить новорічної 
премії. Інесса, його дружина, стократно більш земна від нього, як і біль
шість жінок, зневажливо знизала плечима і сказала, що держава не 
загине через цю «Данаю» і що буде краще, коли він подумає, де вони 
проведуть наступні різдвяні свята; і хай не обтяжує свою психіку різ
ними крадіжками, бо є поліція, якій платять, щоб вона займалася цими 
речами. Підбадьорений генеральним директором і натхнений дружи
ною, він, звичайно, не мав підстав переживати події так трагічно...

Отже, директорський кабінет (стиль ампір з елементами рококо) 
Чігола перетворив у слідчу камеру. Працював магнітофон під наглядом 
чергового офіцера. Офіцер виконував одночасно і обов’язки ад’ютанта. 
Слідство вів Чігола, головний інспектор кримінальної поліції, а Робер
то Тоцці представляв сторону, яка нестримно втрачала свої ілюзії.

Прийшов Лівіо Перетті, озлоблений і ображений. Він привітався 
з Роберто Тоцці, а Чіголу не удостоїв навіть поглядом. Ця демонстра
тивна зневага, мабуть, не зачепила головного інспектора, він звик до 
всіх можливих почуттів, які поліцейський інспектор викликає у запідо
зрених. Дехто удавав, що готовий упасти на коліна і цілувати йому ноги, 
другі, здавалося, убили б його поглядом, а треті дивилися на нього, як 
на порожнє місце, як, наприклад, начальник міської поліції дивиться на 
сержантів або лейтенантиків. До тих, хто просив милості чи залякував 
його, він ставився байдуже, наче до меблів; не справляли на нього вра
ження й ті, хто дивився спогорда — це були вельможні особи, багачі 
тощо. Два роки тому йому довелося допитувати маркіза Джуліо Те- 
раччіні, обвинуваченого в сутенерстві й утриманні будинків розпусти. 
Маркіз мав з півдюжини готелів, стільки ж першокласних ресторанів, 
броньовану легкову машину «каділлак» і понад сотню проституток, які 
заробляли йому гроші. На допитах маркіз дивився на нього так, як, 
можливо, лев дивиться, скажімо, на якогось огидного шакала. І Чігола 
казав собі, що маркіз має на це право: він маркіз, і найголовніше — 
дуже багатий. Таким людям дано дивитися на інших згорда, і не треба 
ображатися.

Тільки одна категорія диваків примушувала його внутрішньо трем
тіти і трохи бентежитись — це були люди, які дивилися на нього, як на
2. «Всесвіт» № 8.
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порожнє місце: їхній погляд проходив крізь нього, ні на секунду не за
тримуючись. їхнє презирство принижувало його до такої міри, що пере
творювало в ніщо. Коли його ненавидять або дивляться на нього зверх
ньо, це Чігола розумів і навіть виправдовував,— таке, мовляв, життя. 
Але щоб його зневажали, вважали порожнім місцем,— це була загадка, 
яку він не міг збагнути.

У слабших людей безсилля породжує відчай, а у сильніших, енер
гійних — жорстоку лють. Не маючи змоги збагнути мотиви, які спону
кали деяких людей ставитися до нього, як до порожнього місця, він оз
лоблявся і намагався втопити їх, навіть коли усвідомлював, що вони 
невинні. Він удав, що його не зачепила вбивча зневага Лівіо Перетті, 
прикинувся, наче не помічає її. Подумаєш! Дуже його турбує, що 
якийсь там хлопчисько у потертій оксамитовій куртці не вітається 
з ним... Але в його душі відімкнулися якісь потаємні клітки, і звідти 
вискочила дюжина вишкірених вовків. Вовки присіли на задні ноги, 
підняли морди до неба і страшно завили на зірки.

— Дайте ваше особисте посвідчення! — почав Чігола байдужим 
голосом, розглядаючи нігті.

Лівіо Перетті зневажливо кинув йому посвідчення.
— Чи не можна делікатніше? — не стримався ад’ютант.
— Облиш хлопця, Джованні! — втрутився Чігола, але тоном, який 

промовляв: «Невже ти не бачиш, що він ідіот? Чого ти хочеш?» Він по
глянув у посвідчення, відклав його і спитав: — Як вас звуть, хлопче, де 
живете і чим займаєтеся?

— Моє ім’я ви щойно прочитали! — відповів Лівіо Перетті з такою 
гримасою, неначе жував таблетку хініну. Трохи помовчавши, він до
дав:— Живу на Віа Помпео Магна, № 17, займаю мансардну кімнату 
біля голубника мого хазяїна, вивчаю живопис в академії мистецтв, сту
дент останнього курсу.

— Хто вас утримує?
— На своєму утриманні.
— Де працюєте?
—* Працюю кельнером.
— Відповідайте конкретніше, хай йому чорт! Де працюєте кель

нером?
— Звідки мені знати, що ви цікавитеся подробицями! Працюю 

кельнером у готелі «Республіка», на площі Республіки, навпроти фонта
на Наяд. Досить цього?

— Коли ходите на роботу?
— Ввечері.
— Чи кожного вечора працюєте?
— Кожного вечора, крім неділі.
— Ваша працьовитість похвальна. А коли йдете на роботу і коли 

виходите з ресторану?
— йду о шостій, а виходжу об одинадцятій. — Лівіо Перетті рап

том насупив брови, і очі його спалахнули. — Навіщо, вибачте, ви зада
єте мені такі дурні запитання? — вигукнув він, і його темні південні 
очі втупилися в аскетичне північне обличчя Чіголи.

— Свята Чечілія! — безмежно здивувався ад’ютант і розвів рука
ми. — Яка зарозумілість! Називати запитання синьйора інспектора 
«дурними»!

— Стежте за магнітофоном і мовчіть! — обрізав його Лівіо.— Вас 
ніхто не питає. — Потім знов обернувся до Чіголи і продовжив так са
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мо нервово: — Замість того, щоб бути мені вдячним, — адже я пер
ший виявив зникнення картини і перший сигналізував про це, — ви 
безсоромно забираєте, мій час і, крім того, задаєте мені провокаційні 
запитання!

Чігола помовчав, задивившись на свої нігті. Ще трохи помовчав і 
спрямував свій погляд на вікно. Там було видно частину площі і один 
з фонтанів. Сумно сіявся дрібний дощик, і фонтан здавався зажуре
ним.

— Ось що, — сказав він, неначе раптом згадавши про Лівіо. — 
Тепер я буду запитувати вас, а ви відповідатимете. Такий порядок у 
поліції. Якщо не відповідатимете точно і як слід, ви самі ускладните 
своє становище і без потреби подовжите своє перебування тут.

— Гаразд, запитуйте! — зітхнув Лівіо і подивився на Роберто Тоц- 
ці. Але Роберто Тоцці не ворухнув ні головою, ні очима, він заглибив
ся в свої думки і не чув, про що говорилося.

— З площі Республіки до Помпео Магно далеченько, і я певен, 
що ви не приходите додому раніше дванадцятої години.

— Інколи взагалі не приходжу! — поправив його Лівіо, визивно 
нахиливши голову вбік.

— Мова про нормальні ночі, я про них питаю. Коли ви приходи
те о дванадцятій або після дванадцятої, хто вам відчиняє?

— У цю пізню годину воротарка, як правило, спить, відчиняє її 
чоловік.

— О котрій годині вчора ввечері пішли ви у свій ресторан і коли
вийшли?

— Вчора ввечері я взагалі не ходив у мій ресторан.
— Опишіть мені годину за годиною, що ви робили вчора, куди хо

дили і з ким зустрічалися, коли повернулися додому, починаючи з 
четвертої по обіді, коли вийшли звідси.

На це запитання Лівіо Перетті відповів не зразу. Він довго мов
чав, можливо, більше, ніж слід у таких випадках. На його смагляво
му обличчі виступив піт. Нарешті, він сказав:

— Вийшовши з галереї, я пішов до своєї коханки. Там провіз 
усю ніч.

— Як звуть вашу коханку і де вона живе? — спитав Чігола кри
жаним голосом.

— Не знаю її імені, а вулицю не пам’ятаю! — засміявся Лівіо*
— Я вам допоможу, — сказав Чігола. — Поки ви пригадаєте, пе

рейдемо до іншої теми. Розкажіть мені докладно, коли і як ви вияви
ли, що картину художника Корреджо «Даная» вкрадено.

— Це можна розповісти кількома словами. Я піднявся до зали, де 
малюю. В залі нікого не було. Гадаю, що була дев’ята година і три 
хвилини. Я попрямував зразу до мольберта, бо перший ранковий пог
ляд на малюнок дуже важливий. Перший погляд розкриває безліч ре
чей — і позитивних, і негативних. Очі ще не втомлені, ще не звикли до 
кольорів, чутливі до всіх нюансів. Можна сказати, що перший погляд 
визначає роботу на цілий день. Тому я йшов прямо до свого мольбер
та, зосереджений для цієї першої зустрічі, та коли наблизився, остов
пів: рама зяяла порожнечею. Хтось вирізав полотно...

— На якій відстані ви були від мольберта, коли помітили, що по* 
лотно вирізане?
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— Кроків за десять.
— Як ви зрозуміли, що полотно вирізане, а не зняте? На відста

ні десяти «років подробиці, як правило, не помітні.
— Ви їх не помітите, але тут зовсім інша справа. Я професіонал.
— Кажіть далі.
— Я стояв заціпенілий, підвів погляд на «Данаю» Корреджо і ма

ло не знепритомнів: моє полотно було там, пришпилене кнопками і 
недбало натягнуте на картину.

— На якій відстані ви були від картини?
— З мого місця до картини було близько п’ятнадцяти кроків.
— З п’ятнадцяти кроків ніякої кнопки не можна побачити. Як 

ви зрозуміли, що ваше полотно було пришпилене кнопками?
— Ці речі, синьйоре, не розуміють, а відчувають. Я відчув, що моє 

полотно пришпилене кнопками, і все!
— Поздоровляю вас із такою чутливістю, — сказав Чігола. — 

Розповідайте далі. Що ви зробили, коли побачили своє полотно на 
картині Корреджо?

— Підбіг, схопив лівий край полотна, щоб стягнути його, і тоді 
побачив, що під полотном нічого немає, що рама порожня.

— Ну і що?
— Кілька секунд стояв наче очманілий, а тоді кинувся сходами, 

щоб повідомити директора.
— Про що його повідомити?
— Що «Данаю» Корреджо вкрадено!
— Полотно було відчеплене чи вирізане?
— Це ви маєте встановити. Я вам сказав, синьйоре, що побачив 

раму порожньою.
— Чому ви припустили, що картину вкрадено? Чому не подума

ли, наприклад, що її віддали в чистку чи на реставрацію?
— Припустив найвірогідніше. У нас картини крадуть щомісяця, а 

чистять раз у чверть століття.
Чігола запалив сигарету, випустив кілька кілець диму і спитав 

рівним голосом:
— Ну як, згадали ім’я коханки?
— Абсолютно зникло з пам’яті, — зухвало усміхнувся Лівіо 

Перетті.
— Це може трапитися з людиною, яка має три дюжини коханок 

і кожного вечора відвідує іншу. Скажіть мені вулицю і номер будин
ку, де ви провели ніч.

— Я ж вам сказав, що не пам’ятаю!
— Значить, приховуєте?
— Вважайте, як хочете! — Лівіо Перетті раптом спалахнув. — 

Ви не маєте права запитувати про те, що торкається мого інтимного 
життя! Що ви собі дозволяєте?

— Поліції й лікарям-венерологам кажуть усе, з початку до кінця. 
Вийдіть у хол, молодий чоловіче, повторіть це собі сто разів, поки 
щось пригадаєте, а потім приходьте до мене знов.

Лівіо Перетті кивнув Роберто Тоцці, який все ще удавав, ніби сте
жить за допитом, і з досить незалежним виглядом вийшов.

— Приведіть охоронця Марко Монтано! — звернувся Чігола до 
ад’ютанта.
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Ад’ютант виструнчився, клацнув підборами і стрімко вибіг. Не ми
нуло й десяти секунд, як з холу почувся сильний шум, залунали збу
джені голоси. Роберто Тоцці зблід, а Чігола вибіг у двері. Побачивши, 
з якою котячою спритністю було це зроблено, Роберто Тоцці зблід ше 
більше.

Перед очима Чіголи постала дивна картина. Ад’ютант готувався 
вихопити пістолет, рука його була на кобурі, а навпроти нього жовчно 
усміхався Лівіо Перетті. До них бігли поліцейські.

— Джованні! — гукнув Чігола. Ад’ютант здригнувся, повернув
ся на каблуках і виструнчився.— Що це за сцена? — спитав, насупив 
шися, Чігола.

— Хочу застрелити його! — відповів ад’ютант.
— Чому? — поцікавився Чігола.
— Тому що він хотів ударити мене по обличчю!
— Не тільки «хотів», а й справді вдарив. Ось, — вказав Лівіо 

пальцем на праву щоку ад’ютанта.
— За віщо ти його вдарив? — спитав Чігола.
— Він мене наздогнав і вилаяв, падлюка! — відповів Лівіо.
— Я мушу його застрелити, синьйоре полковнику! — наполягав 

ад’ютант.
— Ти це можеш зробити, Джованні, на свою відповідальність, 

звичайно, але тільки при одній умові. — коли я закінчу-допит. Доведе
ться почекати!

— Почекаю, синьйоре полковнику,— погодився Джованні.
Коли Чігола поклав руку на блискучу бронзову ручку дверей, він 

почув, як Карло Колона крикнув з протилежного кінця холу:
— Начальство захищає червону собаку! Як розуміти це?
«Злий і мстивий негідник! — подумав Чігола. — Такий і оком не 

моргне, якщо вирішить всадити комусь кулю в потилицю!»
Він натиснув ручку і ввійшов.

Марко Монтано, який шанобливо стояв посеред кабінету, люб’язно 
йому вклонився.

— Марко Монтано, скільки років ти вже служиш у Боргезе?
— Цієї осені буде двадцять, ваша ясновельможність!
— Не називай мене «ясновельможність», Монтано! Якщо хочеш 

поставити щось перед моїм ім’ям, називай мене просто «полковник».
— Розумію, синьйоре полковнику!
— Який маєш військовий чин?
— Сержант, синьйоре полковнику! Артилерії!
— Ну, сержанте, у війні брав участь?
— Так точно, синьйоре полковнику, бив німців біля Падуї, коли 

вони відходили в Австрію; біля Удіне, коли тікали з Югославії,.та в ін
ших місцях.

— Гм... І якщо ти так довго служиш у Боргезе, чи не здогадуєш
ся, як це сталося з картиною?

— Ні, не здогадуюсь, синьйоре полковнику!
— Може, кого-небудь підозрюєш?.
— Хай боронить мене свята Марія, такого гріха не беру на душу.
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— Ну, гаразд!, О котрій годині ти заступив на чергування вчора?
— Як завжди, синьйоре полковнику, о шістнадцятій годині. О шіст

надцятій годині Ніколо Алфіері передав мені другий поверх, а Федері- 
го Нобіле — перший. Ніколо Алфіері вночі не чергує.

— З ким із швейцарів ти заступив на чергування?
— З швейцаром Августіно, синьйоре полковнику.
— Поясни мені, Монтано, як ви охороняєте вночі галерею, якщо 

вас усього двоє — ти і швейцар?
— Нас троє, синьйоре полковнику, бо і швейцар Лоренцо теж з на

ми, тільки він спить у швейцарській, поки знову надійде його чергуван
ня. Отже, синьйоре полковнику, вдень у галереї чергують троє охорон
ців: Джустініані, Палантієрі й Ніколо Алфіері. Вночі вартують один 
швейцар і один охоронець. Навіщо більше, коли в будинок неможливо 
пробратися? Швейцар сидить на стільці у вестибюлі і час від часу за
водить годинник. Цей годинник незвичайний, він працює лише одну 
годину, і якщо на шістдесятій хвилині ти його не заведеш, клята ма
шина зупиняється і ніяке чудо не може її зрушити. Ранком приходить 
контроль і питає, чому, наприклад, ти заснув, скажімо, о другій годині? 
Хіба так охороняють галерею, в якій картин на мільйони? І підписують 
тобі звільнення. Відколи я в Боргезе, троє швейцарів було звільнено і 
двоє охоронців.

— Невже й охоронці заводять годинник?
— Еге ж, звичайно, синьйоре полковнику! А як же інакше?
— Гаразд, швейцар сидить на стільці у вестибюлі. А ти де сидів 

учора ввечері?
— Де завжди, синьйоре полковнику! Навпроти коридора, який ве

де до адміністрації та службового входу. Там перед моїми очима і 
коридор, і великий хол. Ніхто не може вийти в зал, щоб я його не 
побачив, і ніхто не може пробратися непоміченим службовим входом. 
Ця справа хитро влаштована, тому стільки часу все йшло без пригод. 
Як сталася вночі ця подія, не розумію!

— Ти сказав, Монтано, що ніхто не може пробратися непоміченим 
через службовий вхід. А чи двері службового входу замикаються на 
ніч, і в такому разі,, в кого зберігається ключ? Чи ключ залишається у 
дверях?

— Ми тримаємо двері службового входу завжди замкненими. 
Вдень ключ у чергового охоронця, який наглядає за холом і коридором. 
Якщо хтось дзвонить ззовні, черговий охоронець відчиняє. Вночі ключ 
від службового входу у чергового швейцара.

— Скільки ключів від службового входу і в кого вони?
— Всього два ключі, синьйоре полковнику, один у начальника, 

синьйора Чезаре Савеллі. Другий ключ вдень — у чергового охоронця, 
а вночі — у чергового швейцара. Цей ключ не виносять з приміщення,

Якийсь час Чігола мовчав, глибоко затягуючись сигаретою. Потім 
спитав:

— Ти вчора ввечері був у першій зміні, так?
— Так точно, синьйоре полковнику.
— Хто був черговий швейцар?
— Августіно, синьйоре полковнику.
— Так. Ти не чув чи не бачив чогось особливого під час свого чер

гування?
— Нічого, синьйоре полковнику.
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— Може, хтось дзвонив на службовому вході або заходив?!
Монтано раптом змовю Він вийня в  носовичок, витер шищ і .якось

змучено подивився на двері. '
— Чужі люди не дзвонили й не приходили, синьйоре полковнику!
— А своя людина не з’являлася тут? — нахилився вперед Чігола.

—■ Брат? Сестра? ;
— Я застав тут синьйорину Ченчі, племінницю синьйора Чезаре 

Савеллі.
— Луїзу Ченчі?
Монтано ствердно кивнув.
— Ну, гаразд, а коли пішла звідси синьйорина Луїза Ченчі, Мон

тано? Ти їй відімкнув?
Монтано похитав головою.
— Луїза Ченчі пішла після мене, синьйоре полковнику. Відімкнув 

їй швейцар Лоренцо.
— Привести швейцара Лоренцо! — наказав Чігола. — А ти, Мон

тано, сядь ось на цей стілець. Ти літня людина, краще тобі посидіти.

— У якому році ти народився, Лоренцо?
— У тисяча дев’ятсот двадцять п’ятому.
— Чи служив у солдатах?
— Три роки карабінером в Туріні.
— Учора ввечері ти заступив після Августіно?
— Я.
— Коли ти відімкнув синьорині Луїзі Ченчі?
— Я не бачив синьорини Луїзи Ченчі.
— Монтано, чуєш, що каже Лоренцо?
Монтано знову витер шию.
— Лоренцо, — почав він злякано, — адже я передав тобі ключа 

від службового входу? І Августіно був, і він чув і бачив.
— Ти дав мені ключа, Монтано, і сказав: «Лоренцо, мій шалапут 

заснув на лаві, шкода мені його будити, а коли він прокинеться, відімк
ни йому!» Про синьйорину Луїзу Ченчі ти не мовив і слова. Я і не ба
чив її, і не відмикав їй!

— А як же вийшла синьйорина? — розвів руками Монтано.
— Я і синьйорини не бачив, і твій племінник не попадався мені на 

очі! Коли я о першій годині пішов оглянути коридор, на лаві нікого не 
було. Двері службового ходу були замкнені.

— Нічого не розумію! — зітхнув Монтано. Він розстебнув верхній 
гудзик на своєму мундирі і глибоко вдихнув повітря.

Поки вони розмовляли, Чігола вдивлявся в нього як орел-стерв’ят- 
ник у свою здобич, і брова над його правим оком двічі підскочила.

— Нічого, Монтано, не хвилюйся! — сказав Чігола. — Все з’ясу
ється, все стане на своє місце! Коли прийшов твій племінник? О кот
рій годині?

— Об одинадцятій годині, синьйоре полковнику. Я тільки-но завів 
годинника.

— Як звуть твого племінника, Монтано?
— Мого племінника звуть Маріо Чіветта, синьйоре полковнику.
— Скільки йому років, де працює і де живе?
— Маріо двадцять три роки, ніде не працює, місяць тому жив на 

Віз Амаліа. 53 Він міняє квартири через місяць-два, синьйоре полков
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нику, тому кажу жив. Один бог знає, чи ще тримає цю квартиру... Мій 
племінник пропаща людина, синьйоре полковнику.

Монт&но похилив голову. Його посивілі пишні вуса опустилися на 
нижню губу, і він став схожий на монгола.

— Ну, не переживай так! — сказав Чігола. — Адже ти солдат!
— Він у мене єдина близька людина! — зітхнув Монтано, не під

водячи очей від килима. — Інші померли.
— Усі ми помремо, — сказав Чігола. — Де працює Маріо Чіветта? 

Я спитав тебе, Монтано, але ти нібито забув відповісти мені.
— Що вам відповісти, синьйоре полковнику, коли Маріо ніде не 

працює... Тиняється з негідниками, курить марихуану, канючить у ту
ристів, пиячить... Двічі поліція затримувала його за дрібні крадіжки... 
З поганою компанією спізнався, синьйоре полковнику! Здружився з 
пропащими людьми.

— Чого він приходив до тебе вчора ввечері? Що сказавугтобі? Про* 
сив грошей?

— Він завжди просить у мене грошей, коли приходить. Він, влас
не, за тим і приходить, просити грошей. А вчора ввечері — нічого. 
'Свята Ана свідок — уперше нічого в мене не попросив. Тільки сказав, 
що йому погано, і спитав, чи можна прилягти ненадовго на лаву. Я 
сказав йому, лягай. Хіба я міг відмовити?

— Ну, а потім? — спитав Чігола.
— Коли настала дванадцята, я хотів випровадити його; пішов, 

дивлюся, а він спить. Я ж сказав вам, синьйоре полковнику, мені шко
да було його будити. Я дав ключа Лоренцо і кажу: відчини йому, ко
ли прокинеться.

— Ніякого Маріо я не бачив! — нахмурився Лоренцо.
— А синьйорину Луїзу Ченчі? — нагадав йому Чігола.
— Ані Луїзи, ані Ченчі! — розсердився Лоренцо.
— Ану, напруж трохи свою пам’ять, Монтано! — сказав Чігола. 

— Чи не забув ти часом ключ у дверях?
— Як можна, синьйоре полковнику! — обурився Монтано, і об

личчя його почервоніло. — Скоріше я голову свою забуду, ніж ключа. 
Я двадцять років служу в Боргезе, і нехай скаже синьйор директор 
Тоцці, чи забував я коли-небудь ключа!

Усі обернулися до директора.
— Ні, це виключено. Марко Монтано не міг зробити такої помил

ки! — промовив Роберто Тоцці. Він кашлянув, охрипнувши від хвилю
вання. — Виключено! — повторив він.

— У такому разі, — сказав Чігола, — лишається тільки одне по
яснення: Маріо Чіветта мав власний ключ.

— Звідки матиме Маріо власний ключ, синьйоре полковнику? 
Хто йому зробить? Ключ від службового входу секретний. Щоб зро
бити другий, слюсареві неодмінно потрібна модель. А де він знайде цю 
модель?

— Поки що це — єдине пояснення! — сказав похмуро Чігола.
Він якийсь час помовчав, потім наказав привести Луїзу Ченчі.
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Коли Луїза ввійшла до кабінету, Роберто Тоцці підвівся і люб'яз
но запропонував їй свого стільця. Вражений її красою, ад’ютант роззя
вив рота і забув зачинити двері, а Чігола вирішив не нагадувати Ро
берто Тоцці, що тепер він тут хазяїн і що тільки він має право запро
шувати будь-кого сідати. Чігола роздивлявся дівчину досвідченим оком, 
вона йому сподобалася, але він згадав Чезаре Савеллі — людину з 
темним минулим і сумнівними зв’язками нині. Одне його слово, і той со
бака, той прилизаний тип, поцілить йому в потилицю. Він мимоволі по
мацав своє тім’я і відчув у роті гіркий присмак.

— Луїзо Ченчі, — почав Чігола. — ми хочемо, щоб ви відповіли 
на два запитання. Перше: коли ви вчора ввечері пішли звідси. І дру
ге: хто відімкнув вам двері службовою входу — охоронець Федеріго 
чи швейцар Лоренцо?

— Я пішла додому о дванадцятій п’ятнадцять. Ніхто мені не від
микав, бо двері службового входу були відімкнені.

У вухах Чіголи немовби задзвонили урочисті дзвони. Він перемож* 
но подивився на присутніх і задоволено потер руки. «Чи не казав я 
вам, що той тип, Маріо, мав ключ від дверей службового входу? 
Схопив картину (яку його співучасник заздалегідь зняв), відімкнув 
двері службового входу і вийшов собі на вулицю!»

Чігола вирішив, що тримає нитки злочину в своїх руках. Сповне
ний радості, він насилу стримався, щоб не ляснути себе долонею по 
лобі. Маріо, звичайно! Це справа його банди!

— Розкажіть нам докладніше, як ви вийшли! — сказав Чігола. 
Він хотів пити насолоду маленькими ковтками. — Чи не спало вам на 
думку пошукати охоронця Федеріго? Чи не промайнув хоча б раз 
швейцар Лоренцо?

Хіба міг припустити Чігола в цю мить, що вся чудова будова йо
го гіпотези раптом завалиться?

— Я не бачила ні Федеріго, ні Лоренцо, — відповіла Луїза. — 
Та якщо вас цікавить, чи не справило на мене враження щось особли
ве, я скажу. На лаві, що навпроти службового входу, на цій лаві, — 
вона подивилася співчутливо на Монтано, — спав його племінник Ма
ріо. Він лежав на спині з роззявленим ротом і страшенно хропів. Я 
злякалась і швидко побігла до дверей. Вони були прочинені, хтось 
щойно вийшов, не зачинивши за собою. Не бачила я у замку ніякого 
ключа. Вийшла і я, але щільно зачинила двері.

У кабінеті запанувала мовчанка. Дощ посилився, краплини тихо 
й тужливо стукотіли в шибки.

Хто ж вийшов з приміщення перед Луїзою? Чому залишив двері 
прочиненими? Яка роль Маріо в цьому випадку і чи справді він спав, 
чи тільки удавав і навмисно «страшенно» хропів? І чи скоро він вибіг 
слідом за Луїзою непомічений, скориставшися тим, що двері незамк- 
неиі?

Раптом Чігола пожвавішав.
— Луїзо Ченчі, — звернувся він до дівчини, — коли ви вийшли з 

кімнати свого дядька, чому пішли до виходу, а не до швейцара Лорен
цо? Ви ж знаєте, іцо ключ від службового входу у швейцара?

Луїза трохи подумала, потім знизала плечима.
— Не знаю! — відказала вона збентежено. — Просто не можу 

и сама собі пояснити.
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— Дарма, — сказав Чігола. — Я дам вам час подумати. Я тер
плячий. — Він помовчав, запалив сигарету, випустив кілька розірва
них кілець диму і раптом спитав, неначе кинувся на свою жертву: — 
Може, хтось приходив до вас? Може, ви розмовляли з кимось? Може, 
відчиняли комусь?

Луїза мовчала. Мабуть, запитання Чіголи ображали її, тому й не 
хотіла відповідати.

— Завтра мені скажете, — похитав головою Чігола. — Видно, 
сьогодні вам не хочеться розмовляти. — Він повернувся до Роберто 
Тоцці й великодушно усміхнувся. — Закінчимо сьогоднішній допит, 
професоре? — І оскільки Роберто Тоцці невиразно кивнув, він додав: 
— Завтра продовжимо!

Коли Луїза вийшла і з вулиці почулося, як ляснули дверцята 
поліцейського джипа, Авакум запалив люльку, пройшовся за звичкою 
кілька разів уперед і назад по кімнаті. Щось муляло йому душу. Збен
тежений цим, він схопив демісезонне пальто і прожогом вискочив на 
вулицю.

У найближчому кіоску Авакум купив екстрені випуски столичних 
газет. Усі вони на перших сторінках жирними заголовками повідомля
ли про крадіжку в Боргезе. Та якщо урядові офіціози замовчували 
партійну приналежність Лівіо Перетті, то видання правих екстреміс
тів підкреслювали цю обставину категорично і з великою люттю. 
Більше того, пророкували, що слідство принесе, мабуть, досить «не
приємні несподіванки для червоних» і що «нитка слідства може при
вести й до більш відомої особи, представника червоної еліти».

Був час обіду, але Авакум не пішов на П’яцца Навона, до ресто
рану «Лавароне». В першому кафе, яке трапилося йому по дорозі, він 
випив велику чашку кави і швидко повернувся до своєї квартири. Як 
завжди, коли йому треба було розв’язувати важку задачу, він став під 
душ і кілька разів пускав то нестерпно гарячу воду, то крижану. По
тім надягнув халат, другу річ, з якою не розлучався (першою була 
люлька), сперся ліктем на стіл і на газеті «Іль секоло д’Італіа», глаша
таї найправіших, накреслив логічну схему, яка, на його думку, відби
вала видимі й невидимі чинники крадіжки в Боргезе.

«Італійський соціальний рух» — Боргезе — «Даная» (Лівіо Перет
ті — Луїза Ченчі) — X — (вибори) — ІКП.

Авакум виходив з засновку, що крадіжка в Боргезе — політичний 
злочин, організований правими екстремістами і (мабуть) здійснений 
провокатором (Лівіо Перетті). Далі. Думати, що екстремісти організу
вали цю скандальну крадіжку, щоб дискредитувати партію напередодні 
виборів, — помилково. Вони чудово знають, що народ ні в якому ра
зі не ототожнить молодика на ім’я Лівіо Перетті з мільйонною ІКП! 
Народ з досвіду знає, що в будь-якій партії і в будь-якому русі, на
віть найідеальнішому, є якась «паршива вівця». Але ж одна така вів
ця не споганить усієї отари.

Далі. Під час наступних виборів обиратимуть не уряд, а мера, 
тобто одну конкретну особу. Отже, дискредитація має бути спрямова
на на особу, найненависнішу для екстремістів, особу, якої в даний мо
мент вони найбільше бояться. Хто може бути цією особою напередод
ні виборів?
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Звичайно, кандидат від червоних.
Навіть без прозорих натяків екстремістського органу, що нит

ка приведе до якоїсь особи, приналежної до червоної «еліти», Авакум 
прийшов би до висновку, що X — це П’єтро Фальконе.

Щоб здогадатися про це, не треба мати геніальної інтуїції — кож- 
‘На політично грамотна людина могла дійти цього висновку. Авакум 
знав дуже добре, що його логічне «рівняння» — тільки засновок, що 
вказує, в якому напрямку слід шукати справжніх злочинців. Хто орга
нізатори, чи брав Лівіо Перетті участь у цій афері, де в даний момент 
переховують «Данаю» і, передусім, як буде використано крадіжку 
картини для досягнення головної мети — скомпрометувати П’єтро 
Фальконе. Це були «невідомі», ці «X», «У», і «Z», які він мусив роз
крити, щоб урятувати честь П’єтро Фальконе і не дати змоги екстре
містам досягти своєї мети.

Авакум навіть не замислився, чи варто братися йому за це діло, 
чи не вскочить він у халепу. Він знав, що під загрозою опинилися .і 
люди, і свята для нього справа, знав, що його чекає складна й напру
жена гра — цього було досить, щоб відчути кожною клітиною душі: 
•він не може і не повинен стояти осторонь. У нього було задосить при
чин кинутися в погоню за сарною, зображеною на його старогрецько
му келиху, за тим символом істини, яка «вічно біжить поперед люди
ни» і за якою «людина вічно женеться».

Але не забуваймо: він жив у чужій країні і не мав ні потрібних 
для такої справи засобів, ні помічників. Він приїхав як археолог, зби
рати матеріали для своєї книги. Коротко кажучи, в нього були зв'яза
ні руки. А як може людина із зв’язаними руками боротися?

Та й часу було обмаль. На те, щоб викрити організаторів, злодія 
'(або злодіїв), знайти картину, розкрити змову проти П’єтро Фалько- 
•не, він мав усього лише півтора дні.

Звичайно, з точки зору логіки йому краще було б не втручатися 
в цю справу. Але є люди, які думають якнайлогічніше, а роблять нав
паки. Ця дивна особливість відрізняє людину від машини. Від люди
ни завжди можна чекати чогось несподіваного, якихось непередбаче
них, ризикованих рішень — на відміну від машини, і це, здається 
мені, найлюдяніша її риса.
■ Отак Авакум вирішив узятися за справу.

Я не хотів би говорити багато про те, що муляло йому душу. При
гадуєте, це сталося одразу після того, як Луїза вийшла і він почув, як 
ляснули дверцята поліцейського джипа? Нехай читач сам здогадуєть
ся, що то було. В одному тільки я хотів би запевнити його: які б по
чуття не воскрешала Луїза в душі Авакума, він ніколи й ні за яких 
обставин не дозволяв собі думати про неї так, як чоловік про жінку. 
На відміну від багатьох людей він умів замикати свої почуття, три
мати за дев’ятьма дверима і за дев’ятьма замками. Фігурально ви
словлюючись, він був володарем багатьох підземель і камер, а ключів 
мав більше, ніж будь-який тюремник. Брязкав ними, але не випускав 
жодного в’язня на світ божий.

Вітторія повернулась осяйна і жагуча, як липневий день, і Авакум 
сказав собі, що те почуття до Луїзи з’явилося в його душі тільки то
му, що вона страшенно схожа на свою матір і нагадувала, мабуть, 
про її весну. Це пояснення йому сподобалося, і він сказав собі, що у
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світі почуттів немає нічого недоступного для дослідження. Потім роз- 
повів Вітторії про події в Боргезе і про те, що Луїзу затримано.

Вітторія, як кожна, італійка з народу, зустріла звістку про за
тримання дочки з гідністю і навіть гордістю. Але при тому заплакала 
гіркими сльозами. А коли Авакум нагадав їй, що біля Луїзи перебу
ває її дядько, він не залишить її без захисту і що, зрештою, все це 
непорозуміння з’ясується, вона витерла сльози, і крізь вологу, яка 
сповнювала її очі, блиснули злі вогники.

— Прошу тебе, не говори про Чезаре! — вигукнула вона. — І 
взагалі не згадуй його імені!

— Не згадувати твого брата? — здивувався Авакум.
— Ніякий він мені не брат!
— Не розумію! — сказав Авакум
— Це легко пояснити! — зітхнула Вітторія. — Чезаре — зведе

ний син мого батька від другої дружини! — пояснила вона з нотками 
огиди в голосі. — Він мені такий чужий, що коли б помер завтра, я не 
пролила б жодної сльозини! Він не тільки спільник тих виродків, які 
вбили мого чоловіка, він один з їхніх верховодів. Недолюдок! Через 
три місяці після того, як я поховала чоловіка, він хотів був зайняти 
його місце в моєму ліжку... Луїзин дядько! — Вона задихнулася від 
хвилювання, потім знову вибухнула плачем.

Було сумно, але Авакум лишився задоволений.

Цього вечора Вітторія і Авакум запросили на вечерю Роберто 
Тошіі з дружиною в ресторан «Лавароне», поблизу П’яцца Навона. 
Маємо відзначити, що між двома родинами існувала давня дружба, 
яку смерть Енріко Ченчі не тільки не порушила, але, здається, ще 
більше зміцнила. Хоч Інесса була легковажна, а Вітторію вважали 
інтелектуалкою, вони поважали одна одну, і пояснити це, можливо, 
слід саме різницею в їхніх темпераментах. Кожна знаходила в іншій 
те, чого їй самій не вистачало.

Авакум, як друг обох Ченчі, швидко ввійшов в їхнє коло. З Робер
то Тоцці він проводив багато годин у розмовах про мистецтво доби 
Ренесансу, галузь, у якій Роберто був «король», а Авакум — скромний 
аматор. З Інессою, з якою в нього не було спільної теми для розмов, 
він здебільшого танцював.

Оскільки Роберто Тоцці був зморений після напруженого дня, 
Авакум узяв таксі і сам поїхав за Інессою Тоцці. Роберто Тоцці і Віт
торія пішли віднести Луїзі шоколад і нейлоновий спальний мішок. 
Шоколад і спальний мішок мав передати Роберто Тоцці, бо тільки 
він зберіг право заходити до Боргезе в будь-який час.

Чекаючи їх, Авакум і Інесса пили джин, а потім пішли на терасу, 
де грав естрадний оркестр. Танцювали довго. Коли Вітторія поверну
лася і зупинила свій погляд на палаючих щоках Інесси, її знов охопив 
сумний настрій, і, щоб позбутися його, вона замовила собі великий 
бокал віскі з льодом.

Після вечері Авакум попросив Роберто Тоцці розповісти йому 
докладно про перший допит — що саме питав інспектор Фелікс Чігола 
і як йому відповідали запідозрені. Авакум сказав Роберто Тоцці:

— Є в мене, професоре, один приятель, знаменитий криміналіст. 
З десяти заплутаних випадків дев’ять розплутує безпомилково. З де
сяти вбивць тільки один вислизне, решта дев’ять потраплять йому в
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руки. Такий спеціаліст! Від нього я навчився деяких тонкощів у ре
меслі детектива.

— Навіщо це вам? — скептично усміхнувся Роберто Тоцці.
— Якщо ви, професоре, інформуватимете мене вчасно і точно про 

хід слідства, як ви це зробили цього вечора, я спробую знайти викра
дену «Данаю», і ви одержите свою новорічну премію.

— Господи! — розвів руками Роберто Тоцці. — Хто сказав вам 
про премію?

— Хіба це має значення? — усміхнувся Авакум. Про премію роз
повіла йому Інесса.

Роберто Тоцці зітхнув.
— Викрадення «Данаї» — це втрата для нації, — сказав він. — 

А про мої особисті неприємності не варто згадувати.
Після того, як генеральний директор пообіцяв його не звільняти, 

він знову відчув смак до красивих слів.
— Якщо я знайду «Данаю», ви і пані Тоцці відзначите різдвяні 

свята набагато веселіше! — тримався своєї прозаїчної лінії Авакум.
— Але, друже мій, як ви знайдете «Данаю», коли не маєте спів

робітників і діятимете без помічників?
— Зате Чігола має. Ви інформуватимете мене про роботу спеціа

лістів, і я використовуватиму їхні висновки.
— А хіба так можна?
— Чому ж не можна? Адже газети теж повідомлятимуть публіку 

про ці наслідки, тільки з запізненням.
Роберто Тоцці якийсь час мовчав.
— Пробачте, — сказав він, — але це нагадує дитячу гру!
— Дарма, — знизав плечима Авакум і весело усміхнувся. — Ад

же і в євангелії сказано приблизно так: «Будьте, як діти, й ви ввійде
те в царство небесне!»

— Не маю настрою жартувати! — зітхнув Роберто Тоцці.
Подали каву і коньяк. Треба було розплачуватись, і Роберто Тоц

ці спохмурнів: нечемно, щоб~>юземець виймав гроші! Він кивнув офі
ціантові, як, мабуть, кивнув би самому ангелу смерті, але офіціант зро
бив заперечливий жест і вказав головою на Авакума. Роберто Тоцці 
правильно зрозумів цей жест, і йому здалося, що важкий тягар падає 
з його спини, але ж треба було зберігати гідність, і він мовив, хоч і не 
дуже категорично:

— Тоді дозвольте мені, синьйоре, заплатити за себе і за дружину!
— Не турбуйтеся! — махнув рукою Авакум. — У мене тут по

точний рахунок, і на моєму столі ніколи не беруть готівкою!
— Шкода! — заперечив Роберто Тоцці, але тоном людини, яка 

вирвалася з пастки.
Вони підвелися.
Коли вийшли на вулицю, Авакум тихо сказав Роберто Тоцці:
— Телефон-автомат за десять кроків від галереї. Прошу вас под

звонити мені завтра о десятій годині. А якщо по ходу слідства виявить
ся щось нове й важливе, дзвоніть мені в будь-який час.

— Ви дивна людина! — мовив Роберто Тоцці, огледівшись нав
коло. — Бачу, що ви схильні піддаватись ілюзіям. А втім, усі ви... гм, 
маєте цю рису! — Він помовчав, потім сказав твердо: — Гаразд, якщо 
наполягаєте, подзвоню.

Авакум дружньо потис йому руку і тут же додав:
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— До речі, ви не могли б мені дати архітектурні й інженерні 
плани галереї?

— Це куди легше! — сказав Роберто Тоцці, і вперше цього дня 
в його голосі прозвучали горді нотки. — У мене є ці плани! Торік ма
ли зробити деякі зміни в інтер’єрі й опалювальній системі, у зв’язку з 
цим я і взяв для ознайомлення додому всю папку з архітектурно-ін
женерними планами. Вам пощастило: я їх досі не повернув! Ходімо 
до мене випити кави, і ви одержите плани.

Перш ніж залишити галерею, Фелікс Чігола попередив свого 
ад’ютанта Джованні: той відповідає за Луїзу головою, а якщо спро
бує приставати до неї, його понизять у чин сержанта. Знаючи, що шеф 
не кидає слів на вітер і ніколи не погрожує даремно, а також турбу
ючись про свою офіцерську кар’єру, Джованні вирішив вжити таких 
заходів, які б перешкодили будь-яким зальотам навіть з власного бо
ку, якщо, не дай боже, він втратить розум. Він витурив Карло Коло
ну, помічника Савеллі, до швейцарів Августіно і Лоренцо. Охоронців 
Монтано і Федеріго відправив у кімнату Карло Колони, поруч з кабі
нетом Савеллі. Луїзу залишив у кабінеті її дядька, а Лівіо Перетті 
виділив лаву навпроти службового входу. Лівіо Перетті нахабно за
явив, що він і сам обрав би собі саме це місце, навпроти кімнати Луї- 
зи, бо не довіряє поліції і тому мусить пильнувати.

Біля парадного і службового входів ад’ютант поставив пости. В 
холі сам розмістив обох охоронців — навпроти сходів, які вели у верх
ні зали, і навпроти кабінету Роберто Тоцці, де влаштував собі спаль
ню і командний пункт. Призначив сержанта своїм заступником і на
чальником караулу й лише тоді дозволив собі піти повечеряти.

Він повернувся через годину, вислухав рапорт сержанта і задоволе
ний пішов спати у свій «апартамент». Витончене рококо в кабінеті Ро
берто Тоцці неначе оніміло перед двома начищеними до блиску чобота
ми, які самовдоволено виставили свої халяви під кришталевою люстрою.

До півночі все йшло нормально. З кімнати швейцарів долинало хро
піння, яке дуже нагадувало те, що лунало з кімнати охоронців. Але ско
ро після півночі вартовий біля сходів у верхні зали раптом здригнувся 
і відчув, як по його спині й плечах пробіг дрож, йому здалося, що наго
рі хтось гатить кулаками у віддалені двері і виє хрипким голосом. По
тім усе раптово стихло. Вартовий подумав був, що йому це причулося, 
але шум повторився. Вартовий вихопив свисток і шалено засюрчав.

Йому здалося, що засюрчав він з усієї сили, тому дуже здивувався, 
коли його напарник, що стояв біля кабінету Роберто Тоцці, повільно на
близився до нього і спитав сонним голосом:

— Джакомо, що тобі спало на думку? Навіщо бавишся з цим 
свистком?

— Як це бавлюсь, я засюрчав по-справжньому!
— Не мороч голову! — сказав Анджело.
— Нехай допоможе тобі свята Марія! — похитав головою Джако

мо. — Я сюрчав з усієї сили, а ти кажеш, що я бавлюсь!
Поки вони так розмовляли, до них підійшов сержант.
— Хто дозволив вам сходитися і розмовляти? — спитав він. — Як

що лейтенант прокинеться, знаєте, що буде?
— Синьйоре сержант! — виструнчився Джакомо. — Я засюрчав, бо 

згори було чути, як хтось гатить кулаками і виє!
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— Та невже?! — здивувався сержант. Він не чув свистка і збенте
жився. І щоб не подумали, що він глухий, спитав: — Через що ти під
няв тривогу?

— Він каже, — озвався Анджело, — що нагорі хтось гатить кула
ками.

— Я двічі чув, як хтось гатить кулаками і виє, синьйоре сержант!
Сержант недовірливо подивився вгору.
В цю мить, наче підтверджуючи слова Джакомо, згори знову доли

нув якийсь дивний шум, але на цей раз він нагадував далеке мукання 
корови або вола, здавалося, аж з-за пагорба Джаніколо.

— Гм! — сказав сержант.
— Чули? — зрадів Джакомо.
Анджело мовчав.
— Мабуть, це вітер! — сказав сержант. — Інколи вітер виє, наче 

людина, а іншим разом реве, як віл. Проте, — він подивився на Андже
ло,— сходимо нагору, щоб совість наша була чиста.

Поки вони піднімалися сходами, Джакомо вдивлявся у свисток, 
якого тримав на долоні, і дивувався: він мав би засюрчати так, щоб йога 
почув і мертвий у могилі. «Ну й свисток!» — розізлився він і сказав сам 
собі, що завтра, коли повернеться в дільницю, сховається в льоху і пе
ревірить його силу.

Сержант і Анджело спустилися вниз. Сержант сказав, що нічого не
має і що той шум, мабуть, од вітру, який дме надворі. Але на всяк ви
падок доповість лейтенантові.

Остання частина ночі минула спокійно.

П’ятниця, 27 жовтня.
Чігола прокинувся в поганому настрої. Згадав ще в напівсні, що йо

му лишалося якихось кілька годин, щоб виявити крадіїв «Данаї», і йому 
стало не по собі. Він уперше відчув, що на світі немає нічого нещадні
шого від календаря: неначе якийсь коток космічних розмірів котиться 
неспинно і все підминає.

Надворі було хмарно, періщив дощ.
Роберто Тоцці сів на своєму вчорашньому місці біля вікна. Він че

кав, що Чігола заговорить з ним, але інспектор зосереджено читав бю
летень, де наводились дані про пригоди, які сталися минулої ночі. Од
ним повідомленням він так зацікавився, що прочитав кілька разів, і що
разу в його очах спалахували все яскравіші вогники. Було видно, що по
відомлення розворушило його. Він викурив сигарету, щоб заспокоїтись, 
але видно було, що настрій у нього поліпшився.

— Хочете, перш ніж розпочати нові допити, ми підсумуємо наслід
ки вчорашнього дня? — звернувся він до Роберто Тоцці.

— О, будь ласка! — озвався Роберто Тоцці.— Слухатиму вас з ве
ликим задоволенням!

«Слухатимеш, коли ні на що інше не здатний!» — посміхнувся Чіго
ла і розпочав:

— Ми з’ясували, що в середу по обіді і вночі проти четверга в гале
реї були швейцари Августіно і Лоренцо, а також охоронці Марко Мон
тано і Федеріго Нобіле. Чергували парами: Августіно з Монтано і Ло
ренцо з Федеріго. Близько четвертої по обіді до галереї зайшла Луїза 
Ченчі. Чергували Августіно і Монтано. Незадовго до кінця їх чергуван-
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ия, десь о пів на дванадцяту ночі, у галерею приходить — теж через 
службовий вхід — племінник Монтано Маріо Чіветта. Опівночі заступає 
на чергування пара — Лоренцо і Федеріго. Марко Монтано передає 
ключ від службового входу швейцарові Лоренцо і просить його відімк
нути двері, коли його племінник виспиться і піде додому. О першій го
дині ночі швейцар Лоренцо виявляє, що племінник Монтано зник і що 
двері замкнені. Про Луїзу Ченчі він нічого не знає, бо Монтано забув 
йому сказати, що синьйорина залишилась в кімнаті свого дядька. Йому 
взагалі ніхто не сказав про її присутність у галереї. Луїза Ченчі каже, 
що коли вона вийшла з дядькової кімнати, двері були прочинені, вона 
скористалася з цього і пішла додому, не сказавши ні Лоренцо, ні охо
ронцеві Федеріго. Можна припустити, що саме таким способом пішов і 
Маріо Чіветта.

Якщо вірити синьйорині Ченчі, постає запитання: хго відімкнув две
рі службового входу, хто вийшов на вулицю, не зачинивши їх як слід. 
Потім треба з’ясувати: хто замкнув двері? Якщо Луїза Ченчі не має 
ключа і Маріо Чіветта не має ключа, хто ж замкнув двері за ними?

А якщо не вірити Луїзі Ченчі, ми можемо припускати всяке. .На
приклад, що вона відімкнула двері своїм ключем і вийшла разом з Ма
ріо Чіветта. Якщо взяти до уваги це припущення, ми повинні спитати 
себе: чому Луїза Ченчі і Маріо Чіветта виходять потай, не повідомивши 
про це чергових? І відповісти собі: потай з галереї виходять люди, ко
ли виносять щось крадене!

Якщо ви пригадуєте, я спитав учора ввечері Луїзу Ченчі, чому, ви
ходячи з кімнати свого дядька, вона пішла не до швейцара, який відімк
нув би їй двері, а прямо до службового входу? Хіба їй було заздалегідь 
відомо, що двері відімкнені? Ви пригадуєте, що на це моє запитання во
на не могла відповісти задовільно.

Отже, синьйоре, з точки зору логіки сумніви схиляються зараз най
більше до пари: Луїза Ченчі — Маріо Чіветта. Але ви скажете: а Лівіо 
Перетті? Перший свідок? Цей синьйор не бажає повідомити органи вла
ди, де він провів ніч проти четверга, саме ту ніч, коли вкрадено вашу 
«Данаю». Ні, сеньйоре, я не забув Лівіо Перетті і визнаю, що не маю 
ні бажання, ні наміру забувати його. Більше того! Зараз я розіграю з 
ним таку сцену, що ви умліватимете від задоволення, хай йому біс! Тер
піння. Я ще не зібрав досить фактів, щоб викрити злочинця, але що по
робиш! За один день усього не з’ясуєш!

Неначе хмара пробігла по обличчю Чіголи. Він помовчав і махнув 
рукою.

— На все свій час. Головне, що початок уже є. Це важливо, синь
йоре! Як бачите, і в мене є свої труднощі, чи не так?

— О, так! — пробурмотів Роберто Тоцці. Він настільки збентежив
ся, що голос його було ледве чути.

— А тепер, — сказав Чігола, — щоб закінчити перший тур, треба 
послухати ще двох — Федеріго і того... Карло Колону. Потім ви поба
чите сцену, про яку я вам казав!

— Федеріго, з якого часу ти служиш у Боргезе?
— Та цього року в червні мине десять!
— Чи був ти солдатом?
— Обійшлося, синьйоре інспектор!



ВИКРАДЕННЯ ДАНА! 49

— Чи зауважували тобі за порушення службових обов’язків?
— Було таке двічі.
— Чергував ти вночі проти четверга?
— Чергував, синьйоре інспектор!
— Коли заступив на чергування?
— О дванадцятій годині, після Монтано.
— Разом з Лоренцо, чи не так?
— Точно такі
— Сидів на своєму стільці й роздивлявся навколо?
— Така моя робота, синьйоре інспектор!
— Ну, якщо це твоя робота, то що ти помітив десь о першій годи

ні? Що справило на тебе найбільше враження?
— Ніщо не справило на мене враження, синьйоре інспектор!
— Ану, пригадай!
— Признаюсь, синьйоре інспектор, що до першої години я почу

вав себе не зовсім добре.
— Що ти хочеш сказати, Федеріго?
— Хочу сказати, що в мене дуже боліла голова і мені хотілося спа

ти, тому* й попросив Лоренцо, щоб він придивлявся, поки я очуняю! Так 
погано я почував себе вперше, синьйореі

— Ти диви... А чому, Федеріго? Що з тобою сталося?
— Скажу, синьйоре. Вино, яке ми пили з синьйором Колоною, тро

хи мені зашкодило.
— Де ви пили з синьйором Колоною, Федеріго?
— Є одна маленька таверна на Віа Арепул, поблизу річки... Та ви 

не подумайте хтозна-чого, синьйоре! Яке там пиття... Синьйор Колона 
пригостив мене склянкою домашнього вина, і це все! Хіба я міг перед 
чергуванням пити?! Та хіба й синьйор Колона дозволить мені? Синьйор 
Колона запросив і Лоренцо, але він не прийшов, бо йому ліньки.

— Значить, до першої години тобі було погано, так?
— Боліла голова, але потім минулося.
— І в цей час Лоренцо пильнував?
— Пильнував, синьйоре... Та що там можна було побачити?!
— Нічого особливого, Федеріго. Хіба тільки те, як двоє або троє 

осіб зайшли і вийшли через службовий вхід!
— Що ви кажете, синьйоре!
— Марш звідси, йолопе! Марш!

— Розкажіть мені, пане Колона, як ви провели день у середу, з че
твертої години по обіді до півночі.

— З четвертої до п’ятої я був дома. З п'ятої тридцять до сьомої був 
у кіно «Савойя», де наше товариство «Молода Італія» організувало зу
стріч із старими фронтовиками. З сьомої до дев’ятої був у ресторані 
«Савойя», де наше товариство давало вечерю старим фронтовикам. По
тім пішов додому і там подрімав до одинадцятої. Об одинадцятій пішов 
перевірити чергових у Боргезе і запросив Федеріго на склянку вина. 
Я одержав пляшку вина від родичів і хотів випити її в товаристві. Пили 
на Віа Аренул, а потім Федеріго пішов до Боргезе, заступаючи на чер
гування, а я пішов додому. Оце і все.

— Скільки вина випив Федеріго?
— Федеріго випив тільки одну склянку. Я йому стільки налив.
— Як вплинуло на вас вино?
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— Вино було дуже міцне. Від двох склянок у мене зашуміло в го
лові. А я ж умію пити!

— Як ви п’єте, не знаю, і це не цікавить мене, але видно, що ви 
поганий начальник, Колона! Якщо ви ходите з своїми підлеглими в та
верну, ви поганий начальник! Я подам рапорт до управління музеями, 
щоб вас перевели на нижчу посаду.

— Ще вчора я зрозумів, що ви проти мене, синьйоре!
— Плюнь, щоб не наврочити, Колона! Плюнь, щоб я й справді не 

нагострив на тебе зуби!
—’ Я не з лякливих, синьйоре!
— Джованні, виведи його, а то в мене сверблять руки! Марш звід

си!
— Бачите, професоре, — звернувся Чігола до Роберто Тоцці, — 

пригладжений, прилизаний, а в душі — негідник! Такий тип здатний на 
будь-яку підлість. Якщо схоче вбити, він не стрілятиме відкрито, в об
личчя, ні! Він цілитиме в потилицю! З засідки, з якогось темного кутка, 
коли людина нічого не жде. Бах, і все!

— Жахливо! — зітхнув Тоцці.
Мало того, що на його світ барв і світлотіней упала темна тінь, у 

нього пробралися злодії та вбивці, які стріляють із засідки! Боже ми
лостивий! Що лишилося від шістдесятих років, коли всім здавалося, що 
над бідною Італією сходить сонце нового Відродження!

Ад’ютант Джованні привів Лівіо Перетті. Молодий чоловік не втра
тив ані грама своєї гідності, він увійшов у кабінет упевнено і з легким 
роздратуванням на обличчі, як людина, в якої надокучливі гості дарем
но забирають час. Як і вчора, він кивнув Роберто Тоцці, а на Чіголу гля
нув, як на порожнє місце.

— Так-то воно,— кивнув Чігола, який з досвіду знав, що кінець 
кінцем візьме своє. — Якби ви були вихованою людиною, то привітали 
б нас з «добрим ранком». Чи можу спитати, як ви провели ніч?

— Не можете, синьйоре. На запитання інтимного характеру не від
повідаю.

— Гаразд! Тоді дайте відповідь на друге запитання. Чи пригадали 
ви, нарешті, ім’я й адресу вашої коханки, в якої були з четвертої го
дини по обіді в середу до восьмої години вчора вранці?

— І друге ваше запитання, синьйоре, теж інтимного характеру. Вва
жайте, що я нічого не можу пригадати.

— Гаразд. У такому разі, почнемо з учорашнього ранку. Отже, ви 
прокидаєтеся біля вашої коханки, бачите, що час пізній, одягаєтесь і по
спіхом біжите до Боргезе, щоб продовжити свою роботу. О дев’ятій го
дині заходите з першими відвідувачами. Потім?

— Я вже сказав вам учора! Скільки разів розповідати одну і ту ж 
історію?

— Значить, о дев’ятій годині заходите з першими відвідувачами?
— Ну, гаразд, заходжу з першими відвідувачами!
— Джованні! — звернувся Чігола до ад’ютанта,— приведіть швей

цара Августіно!
Чігола подивився на Роберто Тоцці і навіть підморгнув йому. А де

лікатний професор мистецтвознавства внутрішньо почервонів від цього 
підморгування і відчув, що йому стає жарко. Що ж, хіба у середньовіч
чі кат не підморгував публіці, перш ніж повести свою жертву на плаху?
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— Августіно, чи знаєш ти цю людину? — Чігола вказав головою на 
Лівіо Перетті.

— Аякже, синьйоре! — Августіно широко усміхнувся. — Він наш 
постійний відвідувач!

— Що ти розумієш під «постійним»?
— Приходить регулярно, синьйоре! Щоранку й опівдні!
— Отже, щоранку... Ану пригадай, чи бачив ти вчора вранці, що він 

прийшов разом з першими відвідувачами?
— Вчора вранці... Не розумію, що ви хочете сказати, синьйоре!
— Чи бачив ти, що він о дев’ятій годині прийшов до галереї, чи ба

чив ти його серед відвідувачів? Чого ти придурюєшся? — вибухнув Чі
гола.

Августіно збентежено переводив погляд з Лівіо Перетті на Чіголу, 
навіть двічі облизав губи і, нарешті, знизав плечима.

— Здається, я не бачив його з першими... Іншим разом, коли при
ходить, скаже мені «Здрастуй, Августіно!» або всміхнеться, а вчора 
вранці наче я його й не бачив... А там — хтозна!

— Що значить «хтозна», чорти б тебе взяли? Був він серед відві
дувачів чи не був?

— Не був, синьйоре. Не пригадую, щоб був.
— Оце вже відповідь. О дев’ятій годині, коли ти почав пускати від

відувачів у галерею, його не було серед них. Що ви скажете, Лівіо Пе
ретті?

— Нічого. Що ви хочете, щоб я сказав?
— Він твердить, що не бачив вас серед відвідувачів.
— Це його особиста справа.
— А чи знаєте ви, що це означає?
— Що?
— Те, що він не бачив вас з відвідувачами, означає, що ви були 

в галереї, що ранок застав вас у галереї, що ви провели ніч з середи на 
четвер у галереї! Хай йому біс, це означає, що в середу, коли зачиняли 
галерею о четвертій годині, ви не пішли додому, а залишилися всере
дині!

— І залишившись усередині, я вкрав картину Корреджо «Даная», 
чи не так?

— Зажди! — підніс руку Чігола.— І до цього прийдемо.
— До чого? — наїжачився Лівіо.
— Насамперед з’ясуємо, що в середу по обіді ви не пішли додому, 

а залишилися в галереї. Ви провели ніч у галереї, а ранком удаєте 
з себе невинне ягня, начебто щойно прийшли і, підбігши до мольберта, 
виявляєте, що картину «Даная» вкрадено! Біжите сходами прямо до ди
рекції і здіймаєте галас: «Шукайте злодіїв!»

— Шукайте картину! Я не ідіот, щоб думати насамперед про зло
діїв.

По обличчю Чіголи пробіг нервовий дрож, але він швидко оволодів 
собою.

— Я маю ще один факт, ласкавий молодий синьйоре, який доводить 
досить цікавим способом ваше перебування в Боргезе. Хочете почути?

— Горю з нетерплячки! — сказав Лівіо Перетті..
— Ви залишили сліди своїх пальців на склянці для води в кабінеті
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Чезаре Савеллі, в тому кабінеті, де Луїза Ченчі в той час готувалася 
до занять. Що ви скажете про цей цікавий факт?

Роберто Тоцці впустив газету, що правила йому віялом, але за
мість того, щоб простягти руку за нею, затулив рота, а потім почав 
розслабляти вузол галстука, неначе раптом відчув, що йому душно.

— Час уже не займати мене дурницями, а відпустити додому! — 
сказав Лівіо Перетті.— 3 якої склянки я п’ю воду і де проводжу свої 
ночі — це моя особиста справа, і ви не маєте права розпитувати мене 
про це. Якщо я порушив правила внутрішнього розпорядку в Боргезе, 
то готовий сплатити відповідний штраф, і все!

— Знайшли час і місце для комедій! — розсердився Чігола. Він міг 
усе перенести терпляче, тільки глузування виводило його з себе.— При
ведіть Луїзу Ченчі! — стукнув він по столу.— А ви,— звернувся він до 
Лівіо,— не поспішайте сміятися. Найкраще сміється...

— ...хто сміється останній! — весело перебив його Лівіо.
Ввійшла Луїза Ченчі.
Вона трохи зблідла, і краса її здавалась особливою. Очі стали біль

шими, глибшими, в їхній глибині ^неначе світилося м’яке і далеке сяйво 
загадкового вогню. Так сяють мільйони невидимих зірок Чумацького 
шляху. На відміну від Лівіо, вона привітно кивнула всім, і хоч її ус
мішка не була адресована ні до кого, кожний відчув, що вона усміхає
ться саме йому.

Чіголі теж здалося, що вона усміхається йому, і хтозна-чому, впер
ше з давніх часів, йому стало незручно. Неначе він сів на чуже місце 
і його помилково вважали кимось іншим.

— Чи знаєте ви цього синьйора? — спитав її Чігола, вказуючи на 
Лівіо.

Ті двоє перезирнулись і раптом, наче по команді, зареготали.
— Цей синьйор — мій наречений! — відказала Луїза.
Запала одна з тих мовчанок, про які ніхто не знає, скільки вони 

триватимуть і коли скінчаться.
А дощ усе періщив по шибках, наче йому не буде ні кінця ні краю.
— Ми думали перекинутися кількома словами,— почав Лівіо,— 

але, глянувши на годинника, я побачив, що вже минула п’ята година. 
Галерея зачинена. Побалакали ще трохи, а о десятій Луїза попросила, 
щоб я пішов додому, аби нас не побачили й не подумали казна-чого. 
Щоб не викликати зайвих розмов, я вирішив постояти якийсь час у не
великій комірчині біля туалетних, а коли Луїза піде додому, знову про
братись до кабінету Савеллі й там залишитися до ранку. Але Луїза 
затрималась, і я задрімав на стільці. Раптом чую — Монтано влаштовує 
когось спати на лаві навпроти службового входу. Засвітив запальничку 
і побачив, що вже близько півночі. Вирішив перевірити, чи пішла до
дому Луїза. Не встиг вийти, як почув, що наближаються швидкі кроки. 
Хтось зайшов до жіночого туалету. О дванадцятій п’ятнадцять цей 
хтось вийшов, відімкнув двері службового входу і швидко вибіг на ву
лицю. Через кілька хвилин після цього вийшла і Луїза, я впізнав її по 
цоканню каблучків. Ну й затрималася ж вона! Я плюнув на будь-яку 
обережність, спить той на лаві, чи не спить, заскочив до кімнати Савел
лі, погасив світло і ліг спати, замкнувши двері на ключ. О дев’ятій го
дині ранку, коли Мснтано розмовляв з Августіно, я побіг на
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верхній поверх і тоді побачив мою мазанину, накинуту на раму «Да- 
наї» Корреджо. Все інше вам відомо.

Луїза сказала:
— Ви спитали вчора, синьйоре, чому я пішла зразу до службово

го входу, знаючи, що ключ від дверей, як правило, у когось із охоронців. 
Бо чула, як відчинили замок і хтось вийшов. З прочинених дверей по
тягнуло холодом. Я почувала себе винною, бо був пізній час, можливо, 
тому й вирішила піти непомітно, але виходячи, як сказала вам учора, 
добре причинила двері.

Чи повірив Чігола цим визнанням? Він просто не встиг їх обмірку
вати. Йому сповістили дві новини. Насамперед телефоном його повідо
мили, що Маріо Чіветту знайшли вночі з перерізаним горлом. Труп 
виявили недалеко від ҐГяцца Навона. Тільки-но Чігола поклав теле
фонну трубку і подумав, що треба викликати Монтано, як до кабінету 
влетів сержант, помічник Джованні. Він доповів інспекторові, що на 
горищі знайдено вбиту людину.

Чігола наказав усім залишатися на своїх місцях, а сам пішов гля
нути на труп. Повернувся за десять хвилин. Особу вбитого встановили 
відразу. Це був Енріко Пінеллі, фальшивомонетник, якого поліція роз
шукувала вже два роки. Його вдарили кастетом у лоб, між бровами. 
На думку Чіголи, який розумівся на ранах, смерть настала нескоро 
після удару. В кишенях убитого знайшли в’язку відмичок.

Що спільного мав цей Енріко Пінеллі з «Данаєю», як пробрався у 
Боргезе і хто його вбив? Хто вбив Маріо Чіветту і чи мали ці два вбив
ства якийсь зв’язок між собою?

Обмірковуючи ці питання, Чігола запитав Лівіо Перетті, хто дору
чив йому зняти копію «Данаї». Лівіо відповів, що доручення йому дав 
П етро Фальконе, кандидат комуністичної партії на посаду мера Рима.

— Копія — речовий доказ для слідства,— сказав Чігола. Він звелів 
Джованні принести полотно в кабінет і повідомив Роберто Тоцці, що 
тим часом припиняє слідство і відновить його, одержавши висновки су
дово-медичної експертизи. Тобто годині о п’ятій.

Роберто Тоцці виконав свою обіцянку: подзвонив Авакуму по теле
фону. Але трубку взяла Вітторія Ченчі. Вона сказала професорові, що 
Авакум сьогодні вранці поїхав до Санта-Ани.

— До Санта-Ани? — здивувався професор.
Вітторія підтвердила це і сказала, що Авакум запросив його на обід 

у ресторан «Лавароне».

Авакум запропонував Роберто Тоцці сісти в круглій малій залі ре
сторану. Вона виходить у літній сад, тому в холодну пору в ній мало 
відвідувачів. А втім, місце затишне і зручне. По широких шибках пері
щив дощ, бігли струмки води, і каштани в саду, якщо дивитися на них 
з приміщення, неначе плавали в тумані. Ця сумна картина гнітюче дія
ла на Роберто Тоцці, який і без того мав невеселий вигляд, але Авакум 
почував себе чудово і їв з добрим апетитом.

Коли настав час десерту і кави, Авакум запалив люльку і попросив 
професора розповідати. Показання Лівіо розсмішили його, а заява 
Луїзи про те, що Лівіо її наречений, викликала на його обличчі кислу 
гримасу. Мабуть, його занепокоїло її майбутнє. Він став неуважний



і задивився у звивисті й прозорі хвилі тютюнового диму. Роберто Тоцці 
подумав, що ця історія з «Данаєю», певно, набридла Авакумові. Адже 
крадіжка в Боргезе не обходить його особисто. Проте Авакум попросив 
його повторити слова Чіголи про рану Енріко Пінеллі: «Удар кастетом 
у лоб між бровами».

Чи від склянки випитого вина, чи тому, що дощ діяв на нього гні-1 
тюче, професор поринув у похмуру задуму і здригнувся, коли Авакум 
спитав його, чи піде він з ним до П’єтро Фальконе.

— До П’єтро Фальконе? — перепитав здивовано Роберто Тоцці.
— Авжеж, — сказав Авакум.— Він ваш колега і приятель і мій 

добрий знайомий.
— Колега... Так, можливо! — усміхнувся невпевнено Роберто Тоц

ці. Натяк на його дружбу з відомою людиною і тішив його і лякав.— 
Нам одночасно присвоїли вчений ступінь, але Фальконе пішов у полі
тику, а я залишився з книгами. Для мене політика чужа... Та їй і не 
потрібні такі...— Він не закінчив.

— Познайомитися з політикою ніколи не пізно,— усміхнувся 
Авакум.

Роберто Тоцці сказав:
— Навряд чи П’єтро Фальконе зможе нас прийняти, якщо ви не 

домовилися про зустріч із ним заздалегідь. Знаєте, який він зайнятий? 
Адже післязавтра вибори, невже ви забули?

— Друже,— усміхнувся лагідно Авакум,— все влаштовано. Взя
тися за цю справу я попросив синьйору Вітторію Ченчі, і вона виконала 
своє завдання чудово. У П’єтро Фальконе найбільший каталог творів 
етруського мистецтва і зокрема етруської кераміки, а вам відомо, як я 
цікавлюся нею. Оскільки я післязавтра їду на південь, то попрошу його 
допустити мене до своїх книг хоча б на одну годину.

— Ви їдете на південь? — вигукнув Роберто Тоцці, але без особли
вого захоплення.

Він подивився на шибку і зітхнув.
— Засидівся в Римі,— сказав Авакум.
— А викрадена «Даная»? Адже ви обіцяли щось зробити!
— Звичайно, друже! — засміявся Авакум, і сміх його був більше 

гіі>к підбадьорливий.— Невже ви припускаєте, що я не виконаю своєї 
обіцянки?

— Якби я не відчував, що ви хороша людина, то подумав би, що 
це лихий жарт! — сказав Роберто Тоцці.

— І допустилися б великого гріха! — насварився на нього пальцем 
Авакум. Помовчавши, він додав: — Лихі жарти, як багнетна атака піхо
ти — остання спроба виграти бій. Я рідко вдаюся до цього жахливого 
засобу.

— Господи! — втупився в нього Роберто Тоцці здивованим і збен
теженим поглядом.— Якби я не знав, що ви археолог і мистецтвозна
вець, я б подумав, що ви військовий.

— Дякую за комплімент! — відповів Авакум.— Ви й гадки не має
те, як я поважаю людей, що вміють сміливо зазирнути в очі смерті.

— Ох, пощадіть мене! Не нагадуйте про війну! — озвався Роберто 
Тоцці. Його батько загинув на Східному фронті, а дід наклав головою 
в Галичині під час першої світової війни.— Я питав вас про «Данаю», 
а ви мені про військове мистецтво!.. Не хочу вас ображати, але мені 
весь час здається, що ця крадіжка для вас — лише жарт!
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— Мати божа! — розвів руками Авакум.— Що ви кажете?! Про 
який жарт може йти мова, коли вже є два трупи? Невже чекати тре
тього?

Не можна було зрозуміти, чи він говорить серйозно, чи жартує, 
тому Роберто Тоцці вирішив промовчати.

— Може, вже час іти? — спитав він.
т— Так, нам пора до П’єтро Фальконе! — сказав Авакум. .

П’єтро Фальконе жив на Віа Монсерато, під дахом старого семи
поверхового будинку. Його трикімнатна мансардна квартира була так 
забита книгами, альманахами, каталогами і папками з репродукціями, 
що для письмового стола і кількох крісел у стилі рококо майже не ли
шалося місця. Спальня, склеписте віконце якої дивилося на захід, на 
лівий берег Тібру, була заставлена шафами; між них ледь втиснулася 
канапа в стилі ампір із чорного дерева. На ній спав господар. Кабінет 
був круглий, ротондою, але шафи розрізали його на прямокутники. 
В середньому прямокутнику, наче центр всесвіту, червонів письмовий 
стіл Фальконе. Високий і грубий монастирський стілець стояв біля сто
лу неначе чернець-пустельник біля маркіза, вирядженого в оксамитові 
штани й атласну жилетку.

Перед входом у квартиру стояли двоє здорованів з дебелими пали
цями в руках. Хоч Фальконе і попереджав їх, вони уважно оглянули 
гостей, особливо Авакума, який, завдяки своєму довгому й широкому 
макінтошу, очевидно, викликав у них деяку підозру.

П’єтро Фальконе зустрів гостей сердечно, запропонував їм сигаре
ти і коньяк, але тут же попередив, що ввечері його чекають ще три пе
редвиборні зустрічі і часу в нього обмаль.

— А ви не боїтеся повертатись пізно додому? — запитав його Ава
кум.— На вас можуть напасти фашистські молодчики.

П’єтро Фальконе усміхнувся.
— Це виключено! — похитав він головою.— Наша робітнича мі

ліція цілодобово на посту. Десять чоловік чергують у кондитерській 
навпроти. На сходах розставлені чотири пари охоронців, готових дати 
відсіч. А до нашого квартального клубу звідси всього сто кроків!

— Будемо сподіватись, що цих заходів досить! — сказав Авакум, 
проте усміхнувся досить невпевнено. Потім подивився в очі П’єтро 
Фальконе і знов усміхнувся. Цього разу загадково й хитро, навіть дещо 
визивно.— Знаєте,— сказав він,— я хотів розповісти вам, між іншим, 
деякі подробиці того, про що я писав вам. Мова про фракійські малюн
ки IV століття до нашої ери, пригадуєте? Тепер можу твердити напевно, 
що деякими елементами ці малюнки на диво нагадують тогочасні 
етруські.

— Оце так! — сплеснув руками П’єтро Фальконе.— Ви, товаришу, 
знову заінтригували мене. Фракійські малюнки дуже нагадують етру
ські! Ви уявляєте, що може вийти з цього? Переворот в усталених по
глядах на історію античного світу, виверження вулкана в самому центрі 
Рима!
, — Ми повинні зробити з вами грунтовний аналіз кожного малюнка,
елемент за елементом,— мовив Авакум.

— Легко сказати! — у відчаї похитав головою Фальконе.— А чи 
уявляєте ви собі, що це означає? Яке море роботи чекає нас?
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Вій сердито махнув рукою і, не дочекавшись відповіді, побіг до 
шаф і притьмом почав знімати з полиць різні товсті книги, ще товстіші 
папки та альбоми.

— Це треба переглянути! — казав він щоразу, кидаючи на стіл 
каталог на тисячу сторінок або альбом з двома тисячами фотографій.

Книжкова купа росла, мало не сягаючи стелі.
— Ми переглянемо все це аркуш за аркушем! — неначе погрожу

вав комусь Фальконе.— Що ви скажете, друже Роберто?
— Я? — здригнувся Роберто Тоцці.— Прошу вас, синьйоре Фаль- 

коие, здається мені, ви знаєте, що я спеціаліст з середньовічного мисте
цтва.

— Тоді ви відповідатимете за викрадення «Данаї». Я казав вам 
свого часу, Роберто, що з вашим середньовіччям ви нікуди не дійдете. 
Тобто дійдете до лави підсудних або до черги безробітних!

— В ті часи не крали! — зітхнув Роберто Тоцці. В його зітханні 
відчувся сум за минулим.

— Не впадайте у відчай! — втішив його Фальконе.— Якщо мене 
оберуть мером, я запропоную римським робітникам і студентам чергу
вати ночами біля галерей і музеїв. Уявляєте собі? Вони і танцювати
муть, і охоронятимуть національні святині від гангстерів! Вірте в май
бутнє, друже! — Він подивився на Авакума.— Приступимо до роботи?

— Боюсь, якщо приступимо, ви спізнитесь на свої передвиборні 
зустрічі! — усміхнувся Авакум.

— Є така небезпека, — похитав сумно головою Фальконе. Поду
мавши, він додав: — Тоді розпочинайте самі!

— А може, завтра? — спитав Авакум.
— Однаково я буду зайнятий! — відповів Фальконе.— Завтра 

в мене засідання в Центральному Комітеті, отже, доведеться вам пра
цювати самому.

— В такому разі,— сказав Авакум,— я підберу матеріали, а коли 
ви повернетесь, ми дослідимо їх разом.

— Чудове рішення! — зрадів Фальконе.— Крім того, завтра прийде 
сюди моя економка, отже, ви не будете зовсім самі. Вона приготує вам 
каву. Тільки сажотруси можуть перешкодити вам, але не більш як на 
п’ятдесят хвилин.

— Профілактика коминів? — усміхнувся Авакум.
— Еге ж,— кинув Фальконе.— Завтра наша черга. Якщо я канди

дат у мери, доводиться дотримуватися зразкового порядку, нічого не 
вдієш!

— Авжеж! — погодився Авакум.— Якось витерпимо! Адже кажуть, 
що сажотруси приносять щастя.

— В народі є таке повір’я,— засміявся Фальконе.— Вчора перший 
секретар міського комітету, виходячи вранці з дому, зустрів цілий гурт 
сажотрусів.

— Це зветься призвісткою',— сказав весело Авакум.— Ми дозво
лимо собі з синьйором Роберто Тоцці випити заздалегідь за вашу пе
ремогу. Правда, синьйоре Тоцці?

По дорозі до П’яцца Навона Авакум завернув до найближчого 
поштового відділення і попросив Роберто Тоцці зачекати його кілька 
хвилин. Коли вийшов звідти, вираз його обличчя став холодний і непро
никний, тільки в глибині очей поблискували лукаві вогники.
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Біля входу в Боргезе вони зустріли Чіголу. Авакум підняв комір 
макінтоша, насунув на очі крисдаїого капелюха і дедоододхахвдно.. ві
дійшов убік. Інспектор сказав Роберто Тоцці, що має намір закінчити 
допит ще цього вечора. Він був у поганому настрої і мав досить змар
нілий вигляд.

Тихо сіявся дощ, біля трьох фонтанів було безлюдно і холодно.
— Тепер прошу вас про дві речі,— сказав Авакум Роберто Тоцці, 

нахилившись над ним.— Передусім скажете по секрету Чіголі, що з ва
ми щойно розмовляла людина, яка назвалася посланцем від групи 
«Троянда вітрів». Здогадуєтесь, про яку групу йде мова, чи не так? Про 
ту, що відповідальна за вбивство Енріко Ченчі. Ви скажете Чіголі таке: 
посланець «Троянди вітрів» запевняє Чіголу, що «Троянда вітрів» по
верне вкрадену «Данаю» завтра до обіду. Але щоб операція повернен
ня пройшла успішно, «Троянда вітрів» вимагає від Чіголи повідомити 
привселюдно, що слідство закінчиться в Боргезе завтра вранці, о деся
тій годині. Друге: «Троянда вітрів» вимагає від Чіголи забратися 
з галереї раніше, тобто, щоб усі вийшли не о десятій годині, а о дев’я
тій! Це дуже важливо, знов повторюю: всім вийти з Боргезе не о деся
тій, як вважатиметься офіційно, а о дев’ятій годині, про що знатимете 
тільки ви двоє. Ясно?

Тихо й сумно мрячив дощ, біля фонтанів було так само безлюдно.
— Тепер запам’ятайте найголовніше,— сказав Авакум.— Це важ

ливіше за все, від його виконання залежить, чи повернеться «Даная» на 
старе місце, в Боргезе, тому вимагаю, щоб ви перетворилися цілком на 
слух.— Він огледівся.— Ви слухаєте мене уважно?

Роберто Тоцці не встиг сказати «так», бо голос його урвався, і він 
тільки кивнув головою.

Другого дня, в суботу, об одинадцятій годині Чезаре Савеллі вле
тів у кабінет Чіголи з виглядом людини, яка тримає в своїх руках долю 
Рима. Безмежно схвильований, він повідомив інспектора, що йому 
щойно подзвонив чоловік, який на власні очі бачив викрадену «Данаю» 
в квартирі П’єтро Фальконе. Чігола, який не забув про свою вчорашню 
таємну розмову з Роберто Тоцці, подумав, що дзвонили від «Троянди 
вітрів», і дуже зрадів. Без цього рятівного союзу він нагадував би 
людину, яка борсається в густому й безпросвітному тумані.

П’ятнадцятьма хвилинами пізніше група інспекторів на чолі а Са
веллі і Чіголою, супроводжувана свідком, зробила обшук у домі Фаль
коне.

Так закінчилася передостання дія цієї кримінальної драми.
Урядові газети й орган «Італійського соціального руху», які до 

цього з великим ентузіазмом стежили за слідством проти Лівіо Перет- 
ті і Луїзи Ченчі, раптом замовкли, неначе «Даная» ніколи й не зника
ла з музею.

Припинився раптом і галас навколо двох убивств.
Але хто ж порішив Чіветту й Пінеллі?
Хто залишив уночі проти четверга двері службового входу до Бор

гезе відчиненими?
І де була схована «Даная» ці два дні?
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Того дощового вечора Авакум і Роберто Тоцці тихо розмовляли 
в одній скромній таверні, поблизу старої Аппійової дороги, яка давно 
втратила свою славу. Розмовляючи, вони раз по раз поглядали на ву
лицю, мабуть, когось чекали.

— Я зовсім не розуміюся на криміналістиці,— казав Авакум Ро
берто Тоцці тим інтимним тоном, яким можна говорити тільки в тавер
ні і за пляшкою торішнього вина.— Я навіть обманув вас того вечора, 
коли натякнув, що маю приятеля, буцімто великого детективаї Немає 
в мене такого приятеля, дорогий друже! Я вигадав його, щоб примуси
ти рас довіритись мені. Ви були тоді в такому тяжкому становищі, що 
повірили брехні. Пригнічена людина схильна сприймати будь-яку брех
ню, аби тільки вона вказувала їй шлях з безвиході, в яку вона потра
пила. Ви були в дуже тяжкому становищі, друже, і тому повірили моїй 
брехні про великого детектива. Інакше ви не дали б мені архітектурно- 
інженерних планів Боргезе, хоч ми колеги і нас зв’язує дружба з сим
патичною родиною Ченчі.

А втім, хочу сказати, що немає потреби знати великих детективів 
і займатися криміналістикою, щоб розгадати просту кримінальну за
гадку. По-моєму, дорогий друже, з такою загадкою може впоратися 
кожна людина, досить тільки, щоб природа обдарувала її двома особ
ливими якостями: по-перше, щоб вона розуміла мову речей, і, по-друге, 
щоб відчувала зв’язок між подіями — між ними і середовищем, у яко
му вони розвиваються. Наприклад, великий американський фізик Ро
берт Вуд, не знаючись на криміналістиці, викрив один з найжахливі- 
ших злочинів початку століття. Йдеться про вибух у Нью-Йорку в 20-і 
роки, коли загинуло понад сто невинних людей. Вуд викрив злочинців, 
тобто виявив організаторів вибуху, зрозумівши мову одного шматочка 
металу, який вилетів з оболонки пекельної машини. Спеціалісти відмо
вилися розслідувати цю справу, а дилетант, аматор зумів це зробити.

Ця гра,— розгадувати кримінальні загадки, які на перший погляд, 
здається, розгадати неможливо, — сподобалася знаменитому фізику, 
і він згодом викрив винуватців ще двох тяжких злочинів.

Зрозуміло, Вуд мав помічників, користувався технікою, фізико-хі- 
мічними лабораторіями з сучасною для того часу апаратурою тощо. 
Проте й самі злочини, як я вже сказав, були задумані людьми хитрими 
й винахідливими.

Я б сказав, що крадіжка в Боргезе — це «мала» афера, яку полі
тична кон’юнктура і випадкові обставини перетворили справді у «ве
лику». На думку компетентних людей, крадіжка картин не вимагає 
хтозна-якого розуму чи фантазії. Як правило, злочинці підкупають 
службовців і з їх допомогою виносять «товар» з приміщення, інколи 
вони добираються до картин через таємні входи, через дахи, підвали 
тощо. Труднощі викриття такого роду крадіжок зв’язані не з хитро
мудрістю крадіїв, а з складним ланцюгом, який з’єднує виконавців кра
діжок із справжніми злочинцями, тобто з організаторами крадіжок. 
У більшості випадків люди, що роблять ці крадіжки, не значаться в по- 
ліційних картотеках, поліційні служби не мають про них ніяких даних, 
це утруднює їх затримання, а отже і розшук та затримання справжніх 
крадіїв, тобто організаторів. До того ж я чув, як розповідають, та й 
у газетах про це пишуть, що справжні натхненники цих крадіжок — 
люди, які мають зв’язки, своїх людей у світі політики і заступників 
у верхах поліції.
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Мушу вам сказати, друже, що хоч я і ніякий не спеціаліст, але по
мітив багато серйозних помилок у роботі інспектора Чіголи. Не маю 
сумніву, що інший на моєму місці, і ви особисто, професоре, побачили б 
ті самі помилки, якби серйозно взялися за цю справу. Часом він був 
кмітливий, іноді ж поводився як неук. Чи не створилось і у вас таке 
враження? Влучне, наприклад, було його запитання до Луїзи Ченчі, 
чому вона пішла до службового входу, а не до Федеріго. Він показав про
фесійний нюх, коли ще на самому початку слідства засумнівався в по
казаннях Лівіо Перетті. Він мав «відчуття», що Лівіо Перетті провів 
ніч у Боргезе. Кажу «відчуття», бо сумнів інколи породжується інтуї
тивно, а не на підставі доказів.

Але, як я вже сказав, Чігола припустився в своїй роботі й кількох 
помилок. Одна з них вирішальна, фатальна, про неї я скажу трохи 
пізніше. По-перше, коли Федеріго заявив, що в годину ночі двері служ
бового входу були зачинені і в коридорі все було як звичайно, він не 
здогадався спитати Федеріго, що розуміє він під словом «зачинені». 
Адже двері можуть бути зачинені і в той же час не замкнені. Чи були 
вони замкнені? Це дуже важливо. Луїза Ченчі твердить, що зачинила 
двері, а не згадує, чи замкнула їх. Якщо прийняти, що двері були 
замкнені, треба думати, що хтось вийшов після Луїзи Ченчі й саме цей 
«хтось» замкнув двері. Хто ж цей «хтось»? Маріо Чіветта? Але якщо 
вірити старому охоронцеві, Маріо Чіветта не мав ніякого ключа. Отже, 
в галереї ховалася інша людина, яка мала ключ від зовнішніх дверей... 
От які запитання викликають «зачинені» двері! Якщо двері були тільки 
зачинені, слідство піде одним шляхом, якщо вони були й замкнені — тоді 
іншим. Я чув, що для досвідченого криміналіста і для допитливого пси
холога слово має кілька віконець. Досвідчений криміналіст і психолог 
повинні подивитись у кожне віконце, щоб встановити, що криється за 
цим словом.

Чігола виявив дивну байдужість до слів Федеріго про те, що в ньо
го боліла голова і що він відчував незвичну для нього сонливість. Сон
ливість у охоронця не коли-небудь, а в ніч крадіжки? Сама по собі ця 
обставина викликає сумнів. Причиною сонливості Федеріго вважає ви
но, яким пригощав його Карло Колона. Що це за вино? Хто його при
слав Карло Колоні? Звідки воно? Якщо пляшка зникла, треба було 
зробити аналіз крові Федеріго — щось би та виявилося.

На підставі одержаних даних підозри Чіголи були спрямовані на 
чотирьох непроханих нічних гостей Боргезе: Лівіо Перетті, Луїзу Ченчі, 
Маріо Чіветту та Енріко Пінеллі. Оскільки останні двоє — Чіветта і Пі- 
неллі — вже мертві, Чігола звинуватив би в крадіжці живих — Луїзу 
Ченчі і Лівіо Перетті. Смерть Чіветти і Пінеллі він пояснив би: хіба 
мало бандитів убивали один одного, зводячи рахунки! А де зводять 
рахунки, там поліція не втручається. Протокол про смерть Чіветти і 
Пінеллі підшили б до справи, а Лівіо Перетті і Луїза Ченчі сіли б на 
лаву підсудних.

Та найбільшу помилку Чігола зробив, не збагнувши суті злочину, 
його, як модно тепер казати, концепції. Чігола поставився до крадіжки 
в Боргезе, як до звичайної крадіжки. Його бентежив лише короткий 
термін, даний йому начальством на викриття злочинців. Він сказав 
журналістам, що зробить це до суботнього полудня. Так писали газети: 
до обіду в суботу Чігола віддасть крадіїв «Данаї» в руки правосуддя.

Він не замислився навіть над таким простим фактом, чому від нього



во АНДРЕИ ГУЛЯШКИ

вимагали закінчити слідство до суботи. Тобто він знав, що в неділю від
будуться вибори, але не зв’язав цей факт із викраденням «Данаї».

Чігола так і не спромігся дійти до основного, я б сказав, методо
логічного висновку, і в цьому полягає його фатальна помилка. Злочин 
мав яскраво політичний характер, а він поставився до нього як до зви
чайнісінької крадіжки. І внаслідок вийшло — невинні оголошені вин
ними, а винні прогулюються вулицями Рима і потирають руки, чекаючи 
краху П’єтро Фальконе на виборах.

Я б сказав, що газети першими розкрили політичний характер зло
чину. Більше того, вони вказали кінцеву мету злочину. Насамперед 
вони зойкнули від радості, коли довідалися, що Лівіо Перетті — член 
комуністичної партії, а коли у справу замішали і Луїзу Ченчі, зойки 
перейшли в тріумфальні вигуки. А поки урядові газети аж захлиналися 
від задоволення, орган правих екстремістів загорлав на повний голос: 
«Ось вони, комуністи! Бачите, які вони є? Але це ще не все, синьйори. 
Скоро ми викриємо їх до кінця!»

Звичайно, і без прозорих натяків цієї газети було ясно, що викра
дення «Данаї» було влаштоване, щоб кинути тінь на кандидата кому
ністів П’єтро Фальконе.

Тепер ми бачимо зв’язок між викраденням «Данаї» і виборами но
вого мера Рима. Праві екстремісти готували цей злочин старанно. 
У Боргезе в них була своя людина, Чезаре Савеллі. Чи міг він подати 
їм потрібну допомогу? Звичайно, бо він — начальник охорони Боргезе!

Коли Чезаре Савеллі прийшов купатись у квартиру своєї сестри, 
це був четвер, 26 жовтня. Я помітив, що його взуття у грязюці, а на 
правому рукаві його піджака велика темна пляма. Помітив і інші речі: 
залізничний квиток, ніж, який відкривається автоматично, і кілька дріб
них монет.

Звідки грязюка на взутті у людини, яка ходила міськими вулицями 
і щойно приїхала до Рима поїздом? Темна пляма на правому рукаві 
свідчила, що Савеллі провів ніч проти четверга не так тихо й мирно, 
як належить віруючому католикові. Мушу визнати, що, помітивши ці 
речі, я особливо не здивувався, бо вже знав про нього дещо: раніше він 
працював у розвідці НАТО, а нині — керівна особа у «соціальному 
русі» і керівник терористичної групи. Для такої людини помічені мною 
речі не були незвичайні, і я б забув про них, якби в цю мить не почув- 
по радіо повідомлення про викрадення «Данаї».

Отже, те, що я помітив, відразу набуло конкретного значення і зв’я
залося з викраденням «Данаї» у філіалі Боргезе. Я відчував, що в цент
рі цієї афери не хтось інший, а сам Чезаре Савеллі. Мав я, звичайно, 
деякий сумнів щодо Лівіо Перетті, чи не став, бува, хлопець жертвою 
провокації. Трапляється таке, і досить часто. Але у п’ятницю ранком, 
побачивши його портрет у газетах, відразу ж упізнав у ньому молодика, 
який часто проводжав Луїзу додому. І мені стало зрозуміло, чому він 
сидів у музеї допізна.

Коли ви розповіли мені про перший допит, у мене створилося вра
ження, що вкрадену картину не винесли з приміщення, а сховали десь 
у галереї. Притому сховали не в далекому закутку, а в досить доступ
ному місці, де агентам не спаде на думку шукати її. Тому я й попросив 
архітектурно-інженерний план галереї, щоб прикинути, де може бути 
оте місце.

Мене цікавило також, хто була та особа, яка перша вийшла служ
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бовим входом. За свідченнями Луїзи Ченчі, ця особа мала ключ. 
А з правил внутрішнього розпорядку в Боргезе відомо, що один з двох 
ключів від службового входу зберігається у начальника охорони, тобто 
у Чезаре Савеллі.

Отже, всі шляхи вели до Чезаре Савеллі, це здавалося і логічним 
і природним. Постало питання: він сам здійснив злочин чи тільки його 
організував? Якби не його алібі, не перебування в Санта-Ані, я б під
писався обома руками, що крадіжку вчинив не хто інший, як він. Проте 
це алібі... Пригадуєте, воно було засвідчене місцевою поліцією в Санта- 
Ані і тому не підлягало будь-якому сумніву.

Та все ж сумнів існував, і підказаний він більше почуттям, ніж ло
гічними міркуваннями. І тут з’явилася нова обставина, яка підтвердила 
сумнів. Ви, мабуть, пам’ятаєте, що серед тих речей, які впали на під
логу, я побачив залізничний квиток. Про цей квиток я згадав несподі
вано, як-то кажуть, ні з того ні з сього, у четвер увечері, коли ми ве
черяли в «Лавароне». Пив каву, розмовляв з синьйорою Тоцці і раптом 
перед моїми очима постав клятий квиток. Він немовби казав мені: невже 
не бачиш у мені нічого особливого? І хизувався переді мною, як най- 
вульгарніша кокотка. Я вдивився в нього і виявив, що він був зовсім 
недоторканий, не пробитий щипцями контролера. Як я не помітив цієї 
особливості вранці, коли побачив його на підлозі разом з усіма реча
ми? Непробитий квиток означає одне з двох: або пасажир купив кви
ток і не їздив, щось перешкодило, а квиток забув у кишені, або просто 
контролер не пробив його, що трапляється, але досить рідко. Тепер 
кондуктори знають, що є чимало безробітних, які претендують на їхні 
місця, і тому вони стали дуже старанні й пробивають квитки у всіх па
сажирів поспіль.

У Санта-Ані є тільки один готель. Я взяв люкс, покрутився трохи, 
подарував адміністраторці букетик квітів, а потім спитав, чи не ночу
вав тут у середу мій приятель на ім’я Чезаре Савеллі. Саме був мертвий 
сезон, відвідувачів мало, можна перелічити по пальцях, і адміністра
торка відразу ж згадала, що якийсь Чезаре Савеллі ночував у готелі. 
Тоді я сказав, що хочу надіслати моєму приятелеві листівку з видом го
телю, але забув його римську адресу, то чи не можна подивитись ан
кету, де він, безумовно, зазначив її. Адміністраторка дала мені папку, 
і я знайшов анкету. Почерк, яким заповнена анкета, абсолютно не 
схожий на почерк Савеллі. Його почерк крупний, нервовий, а цей на
гадував намисто, нанизане жіночою рукою. Я знав його почерк, бо. роз
глядав альбом Вітторії, де чимало його фотографій.

Цю анкету заповнила інша людина, яка мала паспорт на ім’я Че
заре Савеллі. Як я і думав з самого початку, хтось забезпечив алібі 
Чезаре Савеллі. Він не виїжджав з Рима.

Повернувшись у Рим, я почув від вас подробиці другого допиту і 
про те, що Пінеллі й Чіветту знайшли убитими. Поки ми обідали в 
«Лавароне», я склав про себе план крадіжки в Боргезе.

Отже, в середу, 25 жовтня, Савеллі викликає Карло Колону, під
леглого йому і по адміністративній, і по партійній лінії, про якого знає до
сить компрометуючих фактів, дає йому пляшку вина і наказує випити 
її об одинадцятій годині вечора разом з охоронцем Федеріго Нобіле. 
Посилає його купити квиток до Санта-Ани, і коли той приносить, каже, 
що приїде із Санта-Ани другого дня по обіді поїздом.
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Та замість того, щоб поїхати на вокзал, Савеллі, скориставшися з 
метушні, яка завжди настає в галереї близько дванадцятої, непомітна 
прослизає в мансардне приміщення другого поверху. Він має ключ від 
замка, і зайти в це приміщення не становить для нього будь-яких труд
нощів. Як видно з плану, в приміщенні є туалет, кран з водою і парове 
опалення. Перебути там кілька годин не так уже й важко. Савеллі зна
ходить зручне місце і лягає спати.

Коли він прокинувся, крізь скляний дах і круглі віконечка цідився 
ледь помітний відблиск світильників на П’яцца Навона. Була дев’ята 
чи десята година. Він пробирається у напівосвітлену залу і за хвилину 
знімає полотно «Данаї» Корреджо. Все підготовлено заздалегідь попе
редніми вечорами, розхитані цвяшки ледве тримаються в рамі. Поверх 
порожньої рами Савеллі напинає полотно Лівіо Перетті, де-не-де закрі
плюючи його кнопками. Треба відзначити, що обидві ці операції Чеза- 
ре Савеллі здійснює в рукавичках.

Він повертається на горище із здобиччю, але біля самого порога на
штовхується на людину, яка спостерігає за ним, мабуть, протягом усьо
го часу. Жахнувшися з несподіванки, Савеллі кидає полотно, вихоплює 
свій сталевий кастет і одним ударом звалює співмешканця горища на 
підлогу. Все це відбувається дуже швидко і в цілковитій пітьмі. Треба 
думати, що через деякий час Савеллі присвітив ліхтариком. Занадто 
велика спокуса подивитись, кого вбив. Людина, яка лежить на підлозі, 
йому незнайома. Вона здається мертвою. Савеллі тягне її в глухий 
куток на горищі і старанно закидає рамами, мольбертами, постамента
ми і картоном. Потім починає змивати сліди крові. Вода є, ганчір’я 
теж. Треба лише трохи попрацювати.

Але поступово, як тільки напруження спадає, ним починає оволо
дівати страх. Жахливий страх, що його зрадили, що той, кого він убив, 
«приставлена» людина, що надворі його чекають поліцейські. Або ма
фіозі, які куди страшніші за поліцію.

Минає дванадцята година. Треба вирватися звідси, чергує одур
манений Федеріго. Але Савеллі вже не має колишньої сміливості, він 
не наважується зійти сходами з полотном на плечі, а ще менше — вий
ти з ним на вулицю. Так у нього з’являється думка сховати полотно в 
місці, де нікому не спаде на думку шукати його. В якому саме?

Він добре знає план будинку, знає, де проходять труби опалення, 
водопроводу, димарі камінів. По суті, в усьому будинку є тільки один 
камін, і той у кабінеті директора Роберто Тоцці. Він давно втратив 
своє функціональне призначення і править у кабінеті для окраси. Його 
димар прямий, виходить на дах, а починається сідловинкою над камі
ном. Чи потрібне краще сховище, зручніше і безпечніше для викраденої 
картини?

Він вилазить у вікно, доповзає до димаря і спускає вниз полотно, 
скручене у рулон.

Потім вислизає службовим входом, та, відчинивши двері, помічає 
з жахом, що Маріо Чіветта здивовано розплющив очі. Негідник поба
чив його і, можна чекати, завтра виступить свідком проти* нього!

Савеллі ховається в затінку сусіднього будинку, колишнього карди
нальського палацу, і коли за якусь годину Чіветта виходить з Боргезе, 
він рушає слідом за ним. Наздоганяє його, вітається і пропонує йти ра
зом. Чіветта нічого не підозрює, він навіть не бачить, як Савеллі вий
має свого кишенькового автоматичного ножа, не чує, як клацає лезо,
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не має навіть часу крикнути, коли лезо встромлюється йому в горло. 
Савеллі штрикає ще двічі, щоб було певніше, і повертається назад, 
щоб сісти на сусідній зупинці в автобус,, який іде повз пагорб Джані- 
коло. Наближаючись до Боргезе,, він раптом згадує, що забув замкну
ти двері службового входу, бо погляд Маріо збентежив його. І раптом, 
збагнув, що Федеріго, який уже прокинувся, може виявити, що двері 
відімкнені, й відразу ж підніме поліцію на ноги. А поліція, з свого бо
ку, подзвонить у Санта-Ану, і його двійник потрапить у пастку. Успіх 
операції повисає на волосинці, а над головою Савеллі гойдається за
шморг. Отож він переборює страх, удруге проходить повз службовий 
вхід і повертає ключ. Не треба забувати, що Чезаре Савеллі — ко
лишній натовський розвідник, досвідчений вбивця і авантюрист. Ви, 
мабуть, не наважилися б випробовувати долю двічі в одну і ту ж ніч„ 
чи не так?

Потім він сідає в автобус, який іде повз пагорб Джаніколо, вихо
дить на першій зупинці і зникає в пініях та густому чагарнику. Там 
проводить ніч. Другого дня приходить у дім Вітторії Ченчі, де, між ін
шим, я мав приємність зустріти його. Грязюка на взутті була з Джа
ніколо, а кров на правому рукаві — мабуть, з горла Чіветти.

Само собою зрозуміло, я не міг викласти цю версію поліції і тим 
самим допомогти Лівіо та Луїзі, бо вона не була підтверджена конкрет
ними фактами і показаннями свідків. Тому я вирішив довести гру до 
кінця, використавши принцип бумеранга... «Даная» мусила потрапити 
в дім П’єтро Фальконе! Але не справжня «Даная», а її подоба, копія 
Лівіо Перетті.

Коли ми прийшли з вами до П’єтро Фальконе, ви чули, що він че
кав того ранку якихось сажотрусів. Коли ми вийшли від нього, я за
скочив до поштового відділення, зателефонував у товариство сажотру
сів і запитав, чи передбачена на сьогодні профілактика будинку 71 на 
Віа Монсерато. Мені відповіли, що така профілактика передбачена, 
але не на 28 жовтня, а на 8 листопада. Ясно, значить, які «сажотруси» 
мали відвідати дім П’єтро Фальконе: гурт головорізів і бандитів, пере
одягнених сажотрусами, і один з них ніс би «Данаю» Корреджо. Сце
нарій Савеллі був такий: «сажотруси» підкинуть полотно картини у 
спальню професора і вийдуть звідти перед тим, як він підніметься схо
дами з групою поліцейських та свідками.

Отже, «Даная» Корреджо була б знайдена в домі П’єтро Фалько
не! Який римський громадянин голосував би за крадія шедеврів мис
тецтва! Провал ГГєтро Фальконе був би, як-то кажуть, гарантований!

Далі ви знайте, як розвивалися події, бо самі стали учасником гри. 
Сьогодні, о дев’ятій годині, коли поліція залишила Боргезе разом з за
підозрюваними особами, ви, за моєю вказівкою, вийняли полотно, яке 
було в каміні, і на його місце поклали полотно Лівіо Перетті. Потім 
пішли їсти морозиво в сусідню кондитерську. О десятій годині п’ять 
хвилин Чезаре Савеллі прибув у безлюдну галерею — її ще охороняли 
поліцейські, але вони стояли надворі! — і, не затримуючись ні на мить, 
зайшов до директорського кабінету, витяг з каміна сховане там полот
но, засунув під макінтош і вибіг до своїх людей.

О десятій годині десять хвилин Чігола випускає з поліцейської 
дільниці швейцарів і охоронців Боргезе разом з Карло Колоною, і 
вони займають свої місця в музеї, а поліцейські, які вартували на ву
лиці, ідуть геть. О десятій годині п’ятнадцять хвилин ви заходите да
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свого кабінету і тремтячими руками розгортаєте полотно, яке лежить, 
недбало „закинуте в куток за дверима. Ви бачите «Данаю» Корреджо, 
знімаєте свої окуляри і мовчки, потай витираєте сльози, які ллються з 
ваших очей. Так було, професоре? Ну, не соромтеся! Віднайшовши та
ку картину, можна й поплакати!

Потім ви піднімаєтесь на другий поверх і з допомогою когось із 
швейцарів знову вставляєте оригінал у його раму.

Після цього дзвоните П’єтро Фальконе і повідомляєте, що справ
жню «Данаю» знайдено. Чігола щойно дав кілька ляпасів Чезаре Са- 
веллі, і той знепритомнів від страху.

На цьому гра закінчується.
Я не сумнівався ні на мить, що Фелікс Чігола розгадав задум 

цього злочину і роль, яку Савеллі відіграв у ньому. Але я впевнений і 
в тому, що він не передасть його прокуророві. Якщо передасть, то ви
кличе до себе ненависть екстремістів. 1 не тільки екстремістів, а й їх
ніх приятелів, мафіозі. А Чігола — життєлюбна людина і вважає за 
краще трохи пожити на цьому світі.

В таверні тихо, відвідувачі сидять тільки за двома столами, але й 
вони розмовляють неголосно. Чути, як дощ стукотить у шибки.

Авакум наливає вина і чаркується з Роберто Тоцці.
— Тепер ви одержите свою премію і відправите синьйору Інессу на 

зимовий курорт. Як я вам заздрю, професоре!
— Усім цим я завдячую вашій доброті, синьйоре! Ви чудова лю

дина!
— Ну що ви, професоре. Я просто людина!
Біля ліхтаря зупиняються дві машини. У світлі фар струменить 

золотистий туман.
Авакум і Роберто Тоцці виходять з таверни.
Назустріч їм прямує, зіщулившись у своєму короткому плащі, Лі- 

віо Перетті.
Він обнімає Авакум а і каже:
— Мені доручено поцілувати вас один раз за Вітторію Ченчі й 

один раз за синьйорину Луїзу Ченчі! — Він сміється і цілує Авакума 
в обидві щоки.

Авакум думає, чи сказати Лівіо, щоб він поцілував за нього Вітто
рію і Луїзу, але промовчує.

— Ваші речі у першій машині! — каже Лівіо.— Шофер дуже ми
ла людина.

На прощання Авакум звертається до Роберто Тоцці:
— Обіцяйте мені, що повечеряєте сьогодні в «Лавароне». Запро

сіть від мого імені синьйору Вітторію і синьйорину Луїзу.— Він не на
зиває Лівіо.— І коли виголосите останній тост, згадайте добрим словом 
вашого скромного приятеля з далекої Болгарії! — Нахилившись до 
вуха Роберто Тоцці, він додає: — І не турбуйтеся, прошу вас, ця остан
ня вечеря — за мій рахунок.

Він сідає у свою машину і перед тим, як зачинити дверцята, весе
ло махає рукою.

За кілька хвилин старенький «фіат» виїжджає на Аппійову дорогу. 
Цей шлях протягом багатьох віків бачив мільйони щасливих і розби
тих, веселих і смутних людських сердець.

З  болгарської переклав 
Олександр КЕТКОВ
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НІАЬС -АСЛАК ВАЛЬК’ЯПАА
Лапландський поет Нільс-Аслак Вальк'япаа (він ж© і 

співак, і художник) одним з перших почав писати мо
вою свого малочисельного народу, що проживає на пів
ночі Європи. — мовою саамі. Творчість Вальк'япаа при
вернула увагу і за межами Лапландії — його поезії пе
рекладено фінською, хорватською, англійською мовою. 
Народився Н.-А. Вальк’япаа 1943 року і проживав на 
півночі Фінляндії. Досі він видав кілька збірок поезій — 
«Ясні весняні ночі» (1974), «Співай, щебетушко» (1976) 
та інші.

1 Ти чуєш ГОЛОСИ ЖИТТЯ 
у ревінні річки 
у натиску вітру

Оце й усе що я хочу сказати 
оце й усе

2 в Життя
хіба ж це не воно 

голоси у злагоді
вчорашні сьогоднішні й прийдешні
радощі й горе
те що є і те чого нема І

І я
хіба ж я не частка його

3. «Всесвіт» № 8.
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3 # Він пішов до школи 
досить охоче

Але скоро він пожалкував за цим 
У школі розмовляли чужою мовою 
і не було там близько озера з фореллю 
А якщо тобі закортіло порибалити 
ти мусив крадькома йти до ставка 
і ловити якусь незнайому рибку

з червоними очима 
Він скучив за рідними мочарами 
він мало не задихався серед сосен 
він усе більш і більш

відчував себе не на місці

Ночами у нього мокріла подушка на ліжку 
він ховався на сіннику й плакав 
потайки

Він став жити у школі-інтернаті
Зроду він ще не бачив такої великої будівлі
Він боявся заблукати в ній

Вчителька була опасиста жінка 
Груди у неї були як подушки 
що погойдувались коли вона йшла 
Вчителька була зла 
і часто примушувала його 
на покару стояти 
піднявши руки вгору 
на рівень плечей 
тримаючи камінці на долоні 
А коли камінці падали 
йому давали лупня

Маленькі камінці все падали й падали
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$  Я сиджу й дивлюся
мочарі зникають у тумані

Тебе немає

Мабуть мені слід би ридати
але я просто сиджу
і відчуваю
як думки рояться
дні минають
нові настають
і ось уже сьогодні

Я сиджу
сухими очима дивлюся 
осінь покриває життя туманом

0  Шануймо прадавню Лапландію 
Навіть якщо інші похваляються 
паперами що самі ж написали 
навіть якщо вони іще їх понаписують 
Що вони знають про наші почуття 
На кожному пагорбі наші предки 
розкладали багаття 
на кожному камені 
наших предків ступала нога 
тут наші предки жили й помирали 
і ми теж дехто з нас навіть зараз

Навкруж скільки око сягає 
розкішна рівнина де ми отаборилися 
але так далеко йти до тебе
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g  Чому ж Я знаю 
Треба говорити
поважними й мудрими словами

Але хто ж тоді побачить 
все диво трави

Q  Я не знаю чому одне дерево 
вище за інше 
чому один день ясніший 
за інший

просто серце оплакує
людей
день у день

10. Осінь дзвенить глухо
Туман повиває все що холод створив

Сліз перлини виступають на стеблинках

На душі так спокійно 
Думки море голосів З

З англійської переклав 
Ростислав ДОЦЕНКО
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18

Уночі мені приснився Джо Романо, мій найкращий приятель із 
Сірак’юса, і якісь дурні сцени з початкової школи — все у неймовірній 
мішанині. І тільки одне відчуття було моторошно чітким: Ділан. Він 
десь далеко — може, у білому «форді», що стрімко мчить по шосе, а 
може, в якомусь мотелі. Нормана стане на які завгодно криваві заба
ви — з бритвою чи з сікачем. Можливо, саме в цю мить покотилася з 
пліч Діланова голова. Я знаю, Норман нас люто ненавидить. І тут годі 
бути спокійним, бо така річ, як люта ненависть, здатна на все.

Я спустився вниз о шостій ранку. Тато сидів у вітальні біля теле
фону, змучений і самотній, в отих своїх пантофлях королівського блаз
ня, що їх носить уже стільки років. Знадвору соталося сіре, похмуре 
світло. Він подивився мені в обличчя й сказав:

— Досі ні словечка.
Я ще не очуняв після сну.
— Гм,— відповів я й сів, як був, без халата, на холодну при

ступку.
Тато сидів у плетеному кріслі — тому самому, зеленому. Він потер 

носа й спитав у мене:
— Шоста уже є?
йому доводиться про це питати, бо він більше не може носити 

ручного годинника. Не знаємо, в чім річ, але від годинника, що він його 
носив довгі роки, в нього тепер на зап’ястку вискакують пухирці. Він 
став алергіком. Навіть більше: кілька тижнів тому сказав, що «не може 
терпіти часу». І посміхнувся без посмішки. Купив був нового ремінця, 
але й того весь час скидає.

Я пішов до кухні і глянув на годинник. Було дев’ять хвилин на 
сьому. Я повернувся і сказав йому.

Трубка вже була у нього в руці.
— Вони — ранні пташки.
Я одразу зрозумів, що «вони» — то бабуся та дідусь Глікси. Тільки 

їх він так називає. Ранні пташки.
— Про це можуть написати і в лос-анджелеських газетах,— ска

зав тато. — А я не хотів би, щоб вони дізналися з газет. — Він зітхнув. 
— А втім, зачекаю до сьомої.

Я мовчки дивився на нього. Зовсім доходить. Адже Ділан — його 
син. Він не дорікає мені, хіба що очима. А може, й це мені тільки 
здається. Але я добре бачу, навіть у цьому сірому присмерку, як він 
страждає. Мій тато раптом перетворився на зовсім старого чоловіка, 
якому нема вже для чого жити.

Ми сяк-так поснідали, а потім прибула «Кронікл», і на її першій 
шпальті була та сама фотографія Ділана, яку показували по телеба- 
ченню. Побачивши фото, тато аж відсахнувся від столу, ніби падав.

Закінчення. Початок див. «Всесвіт» № 7.
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— Татусю! — зойкнув я. Уже багато років я не називав його так— 
«татусю».

— Нічого, нічого, уже гаразд,— мовив він.
Я підбіг і обхопив руками його за шию.
— Заспокойся, заспокойся,— мовив він і поплескав мене по спині.
От нещастя!
Ми віднесли тарілки з-під вівсянки до мийниці й постояли трохи 

в кухні. Потім тато налив собі бренді. В мене мало не зірвалося з язи
ка: «Будь обережний з цією поганню»,— але зараз не було б жорсто
ко, і натомість я попросив:

— Дай і мені ковточок.
Він поглянув на мене, тоді подав склянку. Руки в нього тремтіли, 

мов у паралітика.
Я ковтнув. У роті запекло, і я закрутив головою.
— Дякую,— сказав я.
Він допив із склянки і мовив:
— Ну, я пішов.— А тоді повернувся до вітальні, набрав номер і 

став чекати.
То вже було понад мої сили. Напевно, я боягуз, але я не міг 

цього чути і втік, забився в якийсь куток, навіть не знаю на якому по
версі. Зараз він розповість про все дідові й бабусі. Ну хіба не жах? 
Йому вже довелося колись повідомити їх про смерть мами, їхньої єди
ної дитини. Яка страшна річ — сказати їм тепер про нове нещастя! 
А вони ж завжди недолюблювали його, від самого початку.

— Вони хочуть приїхати,— сказав мені тато.
Я подивився на нього.
— Ти як гадаєш? — спитав він.
— Не знаю,— відповів я.— Але відчуваю— не треба.
— Я теж.
— Я хочу сказати,— пояснив я,— їм нема чого... тобто тут нічого 

не вдієш .
— Ну, вони могли б зайнятися тобою,— зауважив він.
Я похитав головою.
— Я пообіцяв їм подзвонити одразу, як будуть новини,— сказав 

тато.— Попросив зачекати.
— Гаразд,— мовив я й поглянув на нього, як з того світу. Потім, 

не знаю навіщо, додав: — По.-моєму, ти вчинив правильно.
— Мабуть, уперше в житті...— зітхнув він.— Ти стомився?
— Еге...
— Ходімо спробуймо,— сказав він.
Ми піднялися до його спальні і лягли — на одне ліжко. Він вимк

нувся одразу, як електрична лампа. А потім і я полинув кудись... І ні
хто не турбував нас добру годину.

19

Я, звісно, міг би піти до школи, бо вдома мені не було чого ро
бити. Але тато мене розуміє з півслова, і, посперечавшись хвилину, 
він дозволив мені залишитися. Була п'ятниця. Минуло вже п’ятнадцять 
годин, як пропав Ділан. Оклендська «Трібюн» вмістила Норманове 
фото. Знімок, мабуть, узяли в його батьків або хтозна й . де, бо він
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там зовсім не схожий на себе, сфотографований ще багато років тому, 
після закінчення середньої школи.

Мені не хотілося йти до школи— а якби й пішов, то однаково втік 
би десь по дорозі. Я не хотів нікого бачити, і що мені було там робити? 
Написати замітку для «ШПАНи»: «Епідемія викрадення дітей переки
нулась на береги Східної затоки»?.. Ні вже, дякую.

Містер Фестінджер відчув нагоду прославитися і вийшов з дому, 
тільки-но на вулиці з’явилася телевізійна команда. Мене ніхто не пере
конає, що Шайєна отруїв не він. Але чому ж тоді, хай йому сто чортів, 
Норман не викрав Едварда? Я не казав нічого, тільки стояв та дивив
ся, як Мак-Бевзь Землетрус позує перед телекамерою і вдає, ніби й він 
стурбований. У тата теж взяли інтерв’ю, він ще раз виголосив своє 
звернення й подякував властям за те, що вони прийшли нам на допо
могу і роблять усе можливе. Спитали й мене, чи не хочу я чогось ска
зати телеглядачам, хтось підсунув мені мікрофона під самий ніс, і я та
кож пробелькотів звернення — до Нормана: мовляв, поверни мені, будь 
ласка, братика, він же нічого поганого тобі не зробив. Вони увімкнули 
потужні юпітери, хоч і був день. Оператор, схожий на хіпаря, нагадав 
мені того хлопця з МУЛу Східної затоки, який робив «рятівний поцілу
нок» місіс Мітчел, і я підступив ближче до нього. Ми сподобались один 
одному, і він дозволив мені подивитися крізь об’єктив на людей, ЩО 
юрмилися навколо.

А скільки там було машин та всякої апаратури — і з поліції, і з 
телебачення! Я зайшов на кілька хвилин у дім, а тато й усі інші були 
надворі, коли раптом задзвонив телефон. Я подумав: «Треба покликати 
тата», — але мимохіть сам підняв трубку. Жіночий голос сказав:

— Ми знайшли вашого хлопчика! Він перебуває в будинку номер 
шістсот тридцять шість на Роз-стріт у Берклі. Ви чуєте? Берклі, Роз- 
стріт, шістсот тридцять шість.

Я гукнув: «Заждіть хвилинку», — але на тому кінці вже поклали 
трубку. Я прожогом вибіг надвір, горлаючи, мов ідіот:

— Вони знайшли його! Він у Берклі, Роз-стріт, номер шістсот три
дцять шість. З ним усе гаразд!

Тато і поліція, і хлопці з телебачення — всі мало не показали
ся. Полісмени заходились викликати з машини своє управління, а я 
підбіг до тата й переказав розмову. Кінець кінцем, хай це я завинив із 
самого початку, але ж я й добру звістку приніс.

Але всі мої сподівання пішли прахом. Виявилося, що в домі номер 
шістсот тридцять шість по Роз-стріт у Берклі живе старий дід, який 
після Дня всіх святих поскаржився в поліцію на сусідських дітлахів — 
вони висипали купу сміття йому на газон, — і, мабуть, то дзвонила 
зовсім не жінка, а якесь дівчисько або хлопець-підліток, у якого ще 
голос не ламається, і в такий спосіб вони помстилися тому дідові. Ще 
одна підлота. Поки всі ці подробиці дійшли до нас, настав уже полу
день... Але найістотніше те, що Ділана там не було, і ми це знали вже 
о десятій тридцять. Я мав би бути обережнішим, і тепер таки буду. За 
те. що збудив облудну надію, мене й розстріляти мало.

Пополудні тато дав мені якогось бутерброда, а потім я пішов тро
хи прогулятися. Ішов і дивився на ті будинки, па які любив дивитися, 
коли ще з Діланом усе було гаразд. Я заплющив очі і став молитися, 
а точніш — вигадувати якесь магічне заклинання. Тоді поточився на
зад і беркицьнув на власну гепу. Ділан був на моїй відповідальності, 
але кого це обходить, окрім мене самого? І ось тепер я б’ю байдики^
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а мого малого братика немає і, може, в цю саму хвилину його катують. 
Життя — це зло, як прочитати навпаки *, і, певно, ті монстри тішаться 
на всю губу. А потім хтось примчить машиною і підкине на наш ганок 
Діланів труп, загорнений у старі газети. Раптом я побачив, що йду 
Кедровою алеєю, але мерщій повернув назад, не доходячи до будинку 
Моррісів. Я поплентав додому, і біля Кармайклів мене вчули доберма
ни й зняли шалений гавкіт, та ще й підвивали, аж захлиналися. Я вже 
хотів був, не роздумуючи, зайти туди, нехай би вони влаштували собі 
гарний бенкет. Але не зайшов.

Надвечір ми з татом поїхали до універсаму по біфштекси. Тато 
справді дуже подався і став з вигляду старий, як світ. Він увімкнув 
радіо, й ми, поки їхали один квартал, слухали рок-музику, а тоді вимк
нули. Він і не думав про те, що веде машину, і на перехресті Гранд- 
авеню затримався надто довго, коли вже дали зелене світло, і якийсь 
тип у зеленому «б’юїку» засигналив і покрутив пальцем біля скроні. 
Навіть гукнув щось, але ми не почули, бо скло в кабіні було підняте. 
Не міг він знати, що я в листопаді склав новорічну обітницю ніколи 
так не робити, бо ж невідомо, яке в людини нещастя і що вона пере
живає.

Коли ми повернулися додому, знову зателефонували дід і бабуся 
Глікси, вони таки хотіли прилетіти з Голлівуда, але тато знову ска
зав — ні. Навряд чи вони чимось тут допомогли б. Я розумію, що для 
них приїхати конче треба, але в скрутну хвилину з ними тільки гір
ше, а особливо з дідусем. Він тільки хвилюватиметься — ото й усе. 
Нехай би приїхала сама бабуся, але тоді він образиться: мовляв, ми 
вже й бачити його не хочемо,— і то була б ще одна халепа.

Потім прийшла Пеггі Едінджер. Вона мені чимраз дужче подо
бається і все менше дратує мене. Вона допомогла нам з біфштексами, 
зготувала салат, а потім прибрала посуд і розмовляла з татом. Я почув 
із кухні, як вона сказала: «Ти не повинен так каратися, Джоне»,— а 
тато тільки глухо застогнав у відповідь. Мушу зізнатися, мені теж хоті
лося застогнати, тоді Пеггі, може, вийшла б і сказала й мені, щоб я не 
карався. Я почекав трохи і зайшов. Тато сидів па канапі і знову зда
вався старим-старим. Смуток— то найпевніший спосіб постаріти, а як 
говорити про мене, то помолодшати, стати зовсім дитиною. Одне сло
во, крайнощі.

Я піднявся до себе й знову почав уявну розмову з мамою. Просив 
її триматися, а ми вже якось дамо собі раду. Я навіть подумав: мо
же, й краще, що вона померла, бо нізащо б цього не витримала. При
наймні вона ніколи вже не відчує болю, не страждатиме через те, що 
її не люблять.

20

Що може бути гірше, як очікувати без надії, та ще коли газетярі 
й телевізійники так і сновигають навколо тебе, наче мухи. Татові теж 
уже несила їх терпіти, але ж він розуміє, що ці люди можуть багато 
допомогти в пошуках Ділана, чим більше вони зберуть відомостей про 
нього й про Нормана. Коли настав вечір і ми нарешті лишилися самі, 
я все вештався без діла туди-сюди і знічев’я стежив за татом і Пеггі — 1

1 Гра слів: live (жити) і evil (зло).
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чи вони, бува, не стануть займатися любощами у такий неслушний мо
мент. Але шпиг із мене тепер ніякий, і взагалі остогидли мені всі ці 
забавки.

Вночі я спав погано— Пеггі навіть заходила, бо я закричав уві 
сні. А потім настала субота, принесли черговий номер «Кронікл», і ми 
накинулися на нього, а тоді задзвонив телефон — останні повідомлен
ня,— але всі вони не додали нічого до нічого. Перед самим полуднем 
я знову вийшов погуляти й подався до озера Мерріт. Аж раптом поба
чив дитинча, що стояло саме на газоні біля «Країни чудес»,— гарнень
кого малого хлопчика. Я кинувся до нього, але то був не Ділан. Я, ма
буть, геть очманів, бо так рвучко повернув його до себе, що він аж 
заплакав. Налякався. Його мати сиділа неподалік і читала книжку в 
паперовій обкладинці, то вона підбігла й видала мені на всю котушку. 
Тоді я сказав, хто я такий, і сказав, що хлопчик дуже схожий на Діла- 
на, особливо ззаду, і вона вислухала мене співчутливо й пробачила ме
ні. Ми ще трохи поговорили, та небо знову захмарилось, і ми ро
зійшлися. Вона запропонувала підвезти мене додому, а я подумав — 
нам ще тільки бракувало, щоб і мене звинуватили у спробі викраден
ня дитини. А потім і кажу сам собі: хлопче, ти, мабуть, геть схибнув
ся — вона ж поставилась до тебе цілком прихильно, і як ти вже почи
наєш підозрювати всіх на світі, то справи твої зовсім кепські! Сказав 
їй. що піду ще трохи пошукаю Ділана, і вона побажала: «Щасти тобі». 
Ще й лагідно скуйовдила мені волосся. Але я їй потрібен, як торішній 
сніг, їй аби тільки скоріше розповісти своїм приятелькам та чоловікові, 
кого вона щойно зустріла в парку. Я відчував, як їй не терпиться.

По дорозі додому мене добре намочило дощем, і я побіг нагору 
перевдягтися. Наші справи тим часом трохи просунулися. Через про
катну контору знайшли сліди білого «форда». Його номерний знак 
183-FGK. Жінка з тієї контори впізнала Нормана по фотографії в те
лепередачі, переглянула свої записи й спробувала подзвонити по теле
фонному номеру, якого він залишив, коли наймав машину; і виявило
ся, що той номер несправжній. А його кредитні картки, видані в Сан- 
Хосе, як з’ясувалося, були крадені. Все це було вірогідне не на всі 
сю,— може, то зовсім інший злодій,— але скидалося на правду, якщо 
тільки тій жінці з прокатної контори просто не закортіло потрапити 
на телеекран, як містерові Фестінджеру. Я не розумію людей. Татові 
дзвонили вже багато разів — одні будили нові облудні надії, інші каза
ли, що Ділан мертвий, але й ті, й ті — чистісінькі брехуни. Я розва
жив, що більшості людей треба б узагалі заборонити вільно плескати 
язиками.

Підключилося й ФБР, бо ж справа могла вийти за межі нашого 
штату. Норманові батьки мають дачу в штаті Невада, біля озера Тахо. 
ФБР уже побувало там, але наслідки негативні — я почув це у «Нови
нах» о шостій вечора. Показували також інтерв’ю з тією Нормановою 
дівчиною. Не знаю, як це можна поласитися на таку потвору. Вона на
гадала мені фотографії з маминої книжки про часи Великої депресії, 
ще коли дідусь Глікс був комуністом або принаймні співчував комуні
стам. Та дівчина трималася своєї першої версії. Вона сказала, нібито й 
гадки не мала, що хлопчика викрадено, а то б спробувала перешкоди
ти Норманові; а потім вона мовчала, бо Норман не раз уже лупцював 
її. Тепер, коли дізналася про все, вона, мовляв, радо допомогла б, але 
більше не хоче жити у тій хатині у Мюер-Вудс — боїться помсти; отож 
спробує переїхати до іншого штату і там найнятися на роботу. На ній
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були великі темні окуляри. Як глянеш на таку, аж мороз поза шкірою 
йде. Як на мене, їм би з Норманом слід побратися, ото гарне було б 
подружжя, містер і місіс Монстри. Одначе вона — остання людина, яка 
бачила Ділана живого, не рахуючи, звичайно, самого Нормана. Вона 
сказала, що Норман дав Діланові ляпаса, коли той надзюрив у штан
ці. Я подумдв: малий знов узявся за своє, це ж його коронний номер. 
Це мене навіть трохи втішило. Норманова дівчина сказала, що в неї 
не було ніякої дитячої одежі й не випадало випрати навіть те, що було 
на Ділані. Потім сказала, що Норман не лиходій, він просто заплутав
ся. Ні, він не говорив їй, куди збирається їхати... І тут телебачення 
раптом урвало передачу про нашу пригоду й пустило на екран рек
ламу. Як видно, та дівчина так боялася, що не могла вже провадити 
далі. Я дивився передачу сам — тато був на нижньому поверсі, а Пеггі 
Едінджер пішла додому.

Я спустився до тата, і ми тинялися по кімнаті, аж поки почало 
смеркати. Знову чекання. Між телефонними дзвінками ми грали у «ві
сімку», в карти. Спочатку, коли лунав дзвінок, ми говорили собі: 
«Його знайшли, він врятований». Але тепер ми мовчки дивилися в сті
ну, дзвінок бив нам у вуха, а ми боялися взяти трубку: ану ж ска
жуть, що його знайдено мертвого. Потім ми знову поїхали до універ
саму, бо жили тепер одним днем, і сьогоднішній вечір був точною 
копією вечора вчорашнього, як ото в телевізійному повторі. Тато спи
тав, чого мені купити на вечерю, а я відповів, що не голодний, то він 
сам запропонував: може б, взяти холодних курчат, що їх рекламує те
лебачення. Я сказав «’кей», і тут наша машина у щось врізалася. Мене 
наче вдарили по голові, але відключився я тільки на мить. Чолов’яга в 
тій машині був схожий на кадіб із салом. Він довго лаявся найпаскуд- 
нішими словами, а потім гукнув: «Я злуплю з вас усе до цента!» Він 
виліз із «кадилака»: видно, що грошей у нього хоч греблю гати,— а 
тато стояв перед ним на рясному дощі й дивився собі під ноги, й ков
тав усе те. Де й поділася його войовничість! Здавалося, це триватиме 
вічність. Зібрався натовп, люди стояли й дивилися на нас. Господи бо
же, як я ненавиджу, коли на мене отак витріщаються! Кінець кінцем 
під’їхала поліція і виявили, що тато порушив правила руху: заїхав за 
жовту лінію на стоянці біля універсаму. Але дізнавшись, хто ми такі, 
полісмени подарували нам наш гріх. Навіть той кадіб із салом змінив 
гнів на ласку, коли один із полісменів щось шепнув йому. Я таки вірю 
полісменам, хай там що патякають хлопці: досі вони завжди були до 
мене ласкаві. Я роздивився під дощем наше пом’яте крило. Передні 
фари усе світили, і було добре видно, як спадають і танцюють на по
дряпаному бампері дощові краплі. Аварія виявилася не дуже серйоз
ною, і ми могли роз’їхатися самотужки.

В універсамі, у відділі молочних продуктів, тато раптом похилився 
над візком, і я подумав, що він зараз упаде. Я нічим не міг зарадити, 
тільки підбіг і спитав його:

— З тобою все ’кей?
Він не одразу, та все ж таки відповів:
— Атож... ’кей...
Вдома ми сиділи за столом, їли тих телекурчат і слухали, як на

дворі періщить дощ, побиваючи всі рекорди узбережжя від часів Золо
тої гарячки. Ми думали про Ділана й Нормана: де вони тепер, куди 
мчать крізь зливу? Може, наближаються уже до Канзас-Сіті або Ван*
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кувера. Я подумав, але вголос не промовив: «Коханець вдень, убивця 
вночі». Була вже ніч.

Я прокидався щонайменше двадцять разів. Мені приснилося, що 
Ділана знайшли, і від щастя я підхопився на ліжку, а надворі лило й 
лило... Я таки дуже люблю цього малого поганця, і ні в чому його не 
звинувачую: навіть оте, коли він зачинився від мене у ванній, тепер 
здавалося мені невинною витівкою. Я згадав, як іншого разу купав 
його у ванні й сказав, що в нього рученята, як у павука, а голівка, як 
мильна булька, і, миючи йому цюрочку, спитав: «А що це?» Ділан за
сміявся й мовив: «Це моя золота машинка». Як на три роки, то в нього 
просто чудове почуття гумору.

Але сам я, напевно, вже ніколи в житті не сміятимусь, бо ніколи 
не забуду свого братика і того, що, якби не Незграба Джек, він би й 
зараз мирно спав у своїй кімнаті. Або прокидався б і просив водички, 
а для мене то було б найбільше щастя — дати йому попити, коли зав
годно і де завгодно.

Як тільки почало розвиднятися, я тихенько зійшов униз випити 
склянку лимонаду, купленого вчора в універсамі, і, завертаючи до кух
ні, раптом відчув щось, як по телепатії. Озирнувся й побачив, що тато 
спить у плетеному кріслі, з телефоном на колінах. Голова відкинута 
назад, рот напіврозтулений. Мені защеміло серце — такий він був жа
люгідний у тому халаті на голе тіло й капцях королівського блазня. 
На телефонному столику залишилася чашка з кавою, а може, з чаєм 
чи бренді? Можливо, він, як і я, пробував удатися до заклинань, три
маючи телефон на колінах? Я намагався робити якомога менше шуму, 
коли діставав лимонад із холодильника, але він усе ж прокинувся і, спо
тикаючись, підійшов до мене. Його гарні голубі очі були геть п’яні, 
а тіло зігнуте, наче йому скрутило поперек і він не може випроста
тись. Останнім часом завжди, коли його бачу, я кажу собі: «Гірше, ніж 
зараз, виглядати неможливо»,— і щоразу помиляюся.

— Привіт, Джеккі-Незграбо,— сказав він.
— Привіт,— відповів я.— Не спиться мені.
— Знаю, хлопче,— мовив він і закашлявся.
Так ми постояли трохи.
Тато про щось напружено думав.
— Як твоя голова? — нарешті спитав він.
— Чудово,— відказав я.— Нічого навіть не помітно.
Він подивився й мовив:
— Тут буде синець.
І знову ми стояли й мовчали. Якби ж то можна було воскресити 

маму! Як вона йому тепер потрібна! В нього нема нікого, крім мене. 
А мені бракує для нього тепла. Пам’ятаю, як зимовими вечорами вони 
сідали біля каміна, тісно притулившись одне до одного. Якось я навіть 
сполохав їх, коли був зовсім малий: вони сиділи там голі, а я спустився 
вниз зі своєю чашкою, на якій написано «Джеккі» й намальовано кло
уна. Чудові то були часи. Вони минули без вороття.

Я піднявся назад до себе й спробував знову заснути. Прокинувся 
десь о пів на восьму, бо почув, як Декстер горлає на вулиці: «Ра-а-з, 
два-а, гр-р-и-и!» — і промовив собі в подушку: «А хай тобі чорт, Дек
стере»,— а тоді знову заснув. Я волів заснути назавжди, навіки, і на
віть коли врешті прокинуся — з довгою білою бородою, як Ріп ван



НЕЗГРАБА ДЖЕК 77

Вінкль1,— однаково не захочу встати й подивитися, які ж то чудеса 
відбулися, поки я спав, а перевернуся на другий бік і хроптиму далі. 
Я здатен буду проспати навіть атомну війну. Карен Морріс виросте і з 
кимось там одружиться, і народить дітей, і стане бабусею, постаріє й 
умре, а я все спатиму, спатиму, спатиму. Я просплю навіть свою влас
ну смерть, і спробуйте тільки збудити мене, ви, нікчемні людці з вашої 
паршивої телепланети!..

21

Зненацька я прокинувся. Тато тримав мене в обіймах. Він не шар
пав мене, а просто міцно стискав, але я й так миттю прийшов до тями, 
бо він говорив:

— Вони знайшли його, Джеккі, знайшли Ділана! Він дуже хворий, 
але живий. Ділана знайшли, він живий!

Приголомшений, я боявся, що то знову облудна надія. Боявся, шо 
то ще один сон.

— Хлопче, Ділан живий...— повторював тато. Він і досі здавався 
якимось пом’ятим і мокрим, волосся скуйовджене, але це була вже 
інша людина. Це була сама радість.

Я підхопився на ноги й машинальна почав одягатись — до мене ще 
не дійшло, я ще не усвідомив як слід, що ж воно діється. Я одягався і 
промовляв до свого черевика:

— Він живий...
Тим часом тато кричав, звертаючись до кожної стіни в моїй кім

наті:
— Він живий! — А мені сказав: — Поквапся, хлопче.
Потім почвалав до своєї спальні, щоб і самому одягтися.
Я натяг на себе свої вчорашні лахи, побіг до ванної і почистив 

зуби Ділановою щіточкою. Мені усе вчувався його голос: «Давай, да
вай!». І я загорлав у відповідь:

— Іще хлібця!!!
Тато прибіг і мало не збив мене з ніг. Він обійняв мене й гукнув:
— Ти, скажений паскуднику! — а потім додав: — Пробач, хлопче.
Він скакав повсюди, мов цап, і приказував:
— Боже ж ти мій, боже!
йому тепер і море по коліно: нехай хто стане в нього на дорозі — 

полетить сторч головою!
Я й сам геть здурів. Що ж сталося? Невже це правда? Милий бо

же!.. Тато розповів мені про все в машині, яку гнав так, ніби хотів по
бити всі рекорди швидкості. Ділана знайшли в лісі біля Підмонтського 
водосховища, тобто не далі як за п’ять миль від нашого дому, і навіть 
коли б він не міг нічого сказати, кожен зрозумів би, що це він, наш 
любий Ділан. Малий дуже постраждав від страху та холоду, але був 
цілий, не порізаний на шматки й не мертвий. Ми мчали берегом озера, 
аж шини вищали, потім вилетіли на автостраду й незабаром зупинили
ся біля під’їзду Кайзерівської лікарні. Тато увірвався туди, як вихор, а 
я хвостиком потягся за ним. Сестра, яка сиділа за конторкою, дуже 
зраділа нам і сказала, що Ділан був у тяжкому стані, але тепер, 
здається, криза минула, і тато поцілував її, а вона страшенно зніяко
віла, і ми побігли нагору, тільки там нам довелось почекати.

1 Персонаж однойменної новели Вашінгтона Ірвінга.
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Вийшов лікар і затоворив з татом. Він сказав, що тепер стан «задо
вільний», і від цього наші надії трохи пригасли. А мої, зокрема, при
гасли ще дужче, коли нам дозволили глянути на нього: він лежав у 
ліжку, весь обплутаний якимись трубками, а в тілі стриміли всякі гол
ки. Нам дозволили тихенько поцілувати його. Ох, яка то була втіха — 
побачити, як тато цілує Ділана! Якби я був фотографом... Ділан лежав 
блідий і весь у синцях, а під оком велика подряпина. Та головне, що 
він дихав, і дихав добре — я сам переконався, коли настала моя чер
га поцілувати його.

Лікар запросив нас у маленьку порожню кімнатку. Ми з татом 
сіли на обтягнутий шкірою тапчан для обстежень, і лікар сказав, що 
Діланів організм зазнав тяжкого випробування, хлопчик сорок вісім 
годин був без їжі й води. За цей час він наковтався чимало всякої по
гані. Доктор, дуже засмаглий, з каштановим волоссям, у великих оку
лярах в роговій оправі, зауважив, що частина цієї погані ще залиши
лася в його кишковому тракті, але скоро вся вона вийде.

Лікар, доктор Мюррей, сказав іще, що ще однієї такої ночі Ділан, 
мабуть, уже не пережив би. В нього було сильне переохолодження, а 
тепер дуже висока температура — я це відчув, коли цілував його, і ска
жіть мені, в кого б її не було, як провести цілу ніч під безперервною 
зливою, що побила усі рекорди? Я б і сам, напевно, помер там від 
жаху — в лісі, під дощем, коли тебе з усіх боків обступають нічні стра
хіття, і ще така холоднеча, а ти босий, і штанці твої давно мокрі від 
переляку! Але доктор Мюррей сказав, що Діланів організм не збезвод- 
нів. Найбільше він постраждав від порушення хімічної рівноваги.

Тато хотів дізнатися, коли небезпека зовсім мине.
Доктор Мюррей сказав, що треба б потримати його в лікарні ще 

днів зо два, щоб запобігти ускладненням. Відтоді як його знайшли, Ді
лан не промовив ще й слова, а минуло вже чотири години.

Тато раз у раз, через кожні кілька хвилин, стискав мене в обіймах. 
Він був такий щасливий!

Доктор Мюррей сказав, що тут є людина, яку ми, певно, хотіли б 
побачити,— той, хто знайшов Ділана. Тато гукнув:

— Ведіть нас до нього!
Ми спустилися в хол іншого відділення лікарні, шикарний хол з 

якимись дипломами на стінах та величезною конторкою, і там було 
четверо чоловіків, двоє з них в уніформі.

— Оце сержант Уїлфрід Стайверс із служби лісової охорони,— 
сказав доктор Мюррей.— Він і знайшов вашого хлопчика.

Тато поцілував сержанта, цього ранку він ладен був цілувати кого 
завгодно. А той сержант Стайверс— зовсім зелений хлопчисько, під
стрижений під їжака, але ж він Герой дня...

Сержант розповів, як усе це сталося. Як і щодня, він об’їжджав 
верхи околиці водосховища й раптом почув якесь ніби скавучання; він 
розглянувся довкола й побачив Ділана, напівпритомного й до пояса за
нуреного в баюру. Тоді містер Стайверс підняв Ділана і мерщій відвіз 
його до найближчої оселі, звідки викликав швидку допомогу. Оце й 
усе.

Хіба мало?
Тато згадав про винагороду в тисячу доларів від телестудії, а мі

стер Стайверс тільки знизав плечима, але тато сказав: «Ви заслужили
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на неї». Усі ми були в пречудовому гуморі. Головне, ми знайшли Діла- 
на, а решта — то пусте. Я подумав: нехай би навіть зараз приїхала 
ота паршива телевізійна братія. Нехай приїздить!

22

І вона приїхала. Хоч-не-хоч, а ми знову мусили пройти через усе 
це: юпітери, телекамери, мікрофони. Але то було навіть приємно, я по
чував себе так, ніби щойно одужав від тяжкої хвороби. Все гаразд. Хай 
собі роблять, що хочуть, мені байдуже. Ділан живий! Я ледве міг по
вірити, що моє життя нарешті повернуло на краще, щось велике в лісі 
здохло. Зайшовши до чоловічого туалету в корядорі лікарні, я набриз
кав на стіні біля пісуара: «Ура!»

Тато дав мені долар і звелів піти поснідати в кафетерій. Я подався 
туди, і мене одразу впізнали й сказали: заховай, хлопче, свою монету, 
сьогодні їстимеш коштом фірми. Я засунув долара в кишеню про чор
ний день і з’їв на дурняка великий бутерброд з беконом та випив 
склянку суничного коктейлю. Навколо мене юрмилися медсестри. А я 
почував себе циркачем, і, якби хто приніс туди одноколісного велоси
педа, я б їм показав клас! Я був такий з біса щасливий, що мені тепер 
усе на світі стало за іграшку. Ділан живий! Раз у житті людині можна 
пробачити, що вона трохи здуріє, коли їй випаде отаке, як мені.

Але, звичайно, усе не так просто, бо Діланові справді дуже кеп
сько. Він уночі раз у раз скрикував і зовсім утратив мову. Лише муги
кає і стогне. Той проклятущий Норман посинцював йому все тіло. Крім 
того, він наївся отруйних ягід, а його ноги геть подряпані колючими 
чагарями У «Кронікл» написали, що він і «досі в лещатах страху». 
А чого ж ви хотіли від трирічного хлоп’яти? Вони називають його «бі
ляве, неусміхнене дитя», — а Ділан же колись реготав, аж заходився 
Раніше він ніколи і нічого не боявся, а тепер губенята в нього міцно 
стулені й тремтять...

Гарячку збили антибіотиками. Його стан «помітно поліпшився». 
Медицина дійшла висновку, що Ділана можна відпустити додому, де 
звична сімейна обстановка сприятиме його одужанню, але, мовляв, ні 
в якому разі він не повинен бачити того місця, де його схопив Норман, 
бо це викличе тяжкі спогади. Ділан спробував усміхнутись до мене, 
і моє серце ледь не розірвалось, бо я ще раз уявив, що йому довелося 
пережити. Уявив, як він блукає під зливою в лісі на Окл^ндських па
горбах, безпорадний і побитий, уявив блискавиці й грім, і як він утра
тив надію й упав головою в багно, а ногами в баюру, яку все наливав 
і наливав водою рекордний для нашого узбережжя дощ. Лікарі спро
бували дати йому походити, і він ступив кілька кроків своїми кволими 
ніжками, а тоді заточився, і його довелося підхопити на руки й покла
сти назад у ліжко.

Герой дня, сержант Стайверс, зрештою погодився прийняти від те
лестудії чек на тисячу доларів, але одразу взяв звідти трохи грошей 
і купив Діланові справжні ковбойські чобітки, якраз йому до ноги; і 
все ж із ними вийшло якось недоладно. Медсестра назула їх Діланові, 
і його сфотографували, а він раптом заплакав, і тато мерщій зняв з 
нього ті чобітки й попросив усіх вийти. Не можна сказати, що то було 
так уже погано, але й «о’кей» із цього не вийшло. Отже, стало ясно, що 
найкраще Ділан оклигає вдома і ніде інде. Тож ми й забрали його
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після невеличкої церемонії біля парадних дверей лікарні — з бліцами, 
телекамерами та інтерв’ю. Газетярі й телевізійники не хотіли нас від
пускати: ще б пак, ми ж тепер стали знамениті!

Проте тиша й спокій не одразу повернули Діланові мову. Ночі ми
нали добре — він спав і не прокидався. Залюбки дивився «Вулицю Се
зам» — і вранці, й у вечірньому повторенні. Я став знову прогулювати
ся до озера Мерріт, але вже вистрибцем. Згадував маму й ті її слова: 
«Як це чудово — просто жити!..» Тепер і я знову можу сказати так. 
Я був страшенно щасливий. Звісно, Діланові ще погано, але все якось 
залагодиться, а головне — він живий, хай йому абищо!

Та й мова потроху повертається. За сніданком він уже сказав «яй
це» і «сік». Пригадав наші імена, навіть «Пеггі» — вона зараз із нами 
і, мушу зізнатися собі, стає нам зовсім рідна. Якщо тато спитає в мене, 
як я дивлюся на те, щоб вона оселилася в нашому домі, я скажу — 
так. Вона таки справді своя. Я так і скажу їй. Без жартів. Здається, 
вона має до нас не вдаваний інтерес, і не надимає щоки, і не прики
дається більш стривоженою, ніж є насправді. А яка вона хазяйновита! 
Мабуть, вона не від того, щоб вийти заміж, і накинула оком на тата. 
Як на мене — це ’кей. А поки що всі ми опікуємося Діланом, стежимо, 
як він одужує — помалу, слово за словом.

23

Його оченята стали схожі на крижинки — сині-сині й водночас на
че неживі, холодні й безвиразні. Втупиться ними в тебе й щось бурмо 
че. Наприклад: «А, залаза на тебе». Він міг перейняти це від тата або 
від мене, бо ми так кажемо, але не таким тоном. Це вже, мабуть, 
від Нормана. А то кине іграшкову машину в камін і буркне: «А, залаза 
на тебе», — повернеться кругом, гляне на нас і скаже: «Хоцу гвинтівку 
— бах, бах, бах». От цього він уже від нас навчитися не міг, бо ми вдо
ма не тримаємо ніякої зброї, в мене не було ніколи навіть пугача з пі
стонами. А Ділан водить довкола пальчиком і бубонить: «Бах, бах. 
бах», — і нам доводиться якось відвертати його увагу.

Сам я говорю небагато, лише слухаю його, та дослухаюсь і до ін
ших голосів. Прокидаюся вночі, бо чую раптом чийсь плач. Кілька ра
зів то плакав Ділан, але не завжди. Може, десь завив старий самотній 
пес, а може, то тільки мені приверзлося. А ще мені ввижаються страхо
вища, схожі на Нормана. Одного разу я сидів перед телевізором і рап
том побачив блискуче зелене око, що дивилося на мене знадвору. Я 
підскочив, мов ужалений, і дай бог ноги, як каже тато. Але там нікого 
не було. І все ж я можу присягтися: я бачив зелене, металеве Око Зла. 
що зирило на мене крізь листя бугенвілеї, і чув шепіт з-під вітру: «Вий
ди, вийди». Потім я навіть побачив Нормана — серед білого дня, по до
розі до школи. Але то був звичайний собі Джо-пішохід, не більше. Або 
я визирав крізь паркан, бачив ногу в синіх штанях і уявляв собі Нор
мана, а то був Но-си-Сумку — таке ймення вигадав тато нашому китай- 
цеві-листоноші. Скільки ж то всякої такої халепи чатує на людину. Ме
ні вчуваються важкі, розмірені крики монстра, а то моя власна кров 
стугонить у вухах. І знову й знову сниться мені мама. Вона обіймає ме
не й питає: «Чи ти щасливий, Джеккі?». Я не хочу брехати їй, але му
шу — і прокидаюся

Ділан таки має рацію — а, зараза на все)
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Я спробував був трохи приохотитися до справ ПідмонтськоТ експе
риментальної, але після всього пережитого школа стала здаватися мені 
ще дурнішою, ніж звичайно. Навіть «ШПАНа» перетворилась на об
тяжливу мороку, а тут ще Карен Морріс сказала, що, на її думку, при
года з викраденням Ділана могла б послужити матеріалом для повісті, 
яка становитиме значний суспільний інтерес. Я відповів їй, що волію 
ЗД («займатися ділом»), а ти, мовляв, КСВС, тобто «клопочися своїми 
власними справами»... Як мені остогидла уся ця шкільна полова, оті ігри 
під час великої перерви, як-от «Сховаймося і покуримо» чи «Візьмемо- 
таргана-в-кільце». Вони гадають, це весело. Дурдім, та й годі. Навіть 
учителі — й ті туди ж! Ось Дональд — стовбичить біля дошки, яка 
зовсім і не чорна, а зелена, і гадає, ніби здатен навчити нас геометрії. 
Кому воно потрібне, це лайно? Я б залюбки навчився чого-небудь, 
але справді корисного... І я зовсім не потребую, щоб мені співчува
ли, коли сиджу на уроці неуважний і несвідомо черкаю щось 
на папері, бо ж нікому, в кого голова на місці, не спало б на думку 
звернути на це увагу. Вони хочуть «виховати повноцінну дитину». Я га
даю, це тому, що Америка геть уже спаскудніла і ніхто не вірить біль
ше в систему, але я волів би, щоб з мене не робили дурника. Я мав ве
селеньку суперечку з Вінсентом, бо назвав його містер Буччіно, тоді як 
шкільна традиція велить називати учителів на ім’я, а не на прізвище. 
Він сказав, що це в мене така манера огризатися. А я і в голові такого 
не мав, а просто почував себе обгидженим. І ще він сказав, ніби я бою
ся дати волю своїм почуттям, а тоді підійшов до мене й так ото спів
чутливо обняв за плечі. Цього я вже не міг витримати, і коли він ще 
раз порадив мені не стримуватись, я відповів, що зараз почну блювати 
(може, хоч це його зупинить?). Але він сказав: «Давай, давай», — і 
цим збив мене з пантелику. Я заявив: «Мене несправедливо розсліду
ють», — а він засміявся і з паскудною поблажливістю промовив: «Ти 
хотів сказати — несправедливо переслідують...» Отож я не тільки ляп
нув дурницю, а й припустився граматичної помилки. Він поплескав ме
не по спині й дав мені спокій — я ж бо нещодавно пережив таке горе, 
але це було образливо, скажу я вам, справді образливо. Не збирайтеся 
навколо мене й не питайте, чого я такий дивак. Для мене стає звичним 
стан якогось одуру. Певно, я буду першим хлопчаком у нашому квар
талі, який прокляне весь світ. Просто не розумію, як це така щедра ду
шею людина, як я, може так ненавидіти. Від ненависті людина дрібні
шає, але я нічого не можу з собою вдіяти. Я — Нечувано-Мізерний- 
Людиноненависник. Я вискочу на письмовий стіл у татовому «барлозі», 
я видеруся на люстру, я стрибатиму по клавішах його друкарської ма
шинки, я вестиму героїчну битву з павуком, і мене проковтне паскудне 
мале чортеня моєї власної люті. Чи можна схопити сифіліс після 
смерті? А таки, мабуть, можна, і коли я вже три роки лежатиму мерт
вий, мій ніс раптом — хрясь! — відпаде у труні. А тим часом на всьому 
білому світі ллє дощ, він б’є рекорди всіх часів на нашому узбережжі. 
По-моєму, я просто жалію себе. Що ж, інших людей є кому пожаліти, 
а я залишився сам-один. Ні, таки треба опанувати себе, я ж ніколи до
сі не був божевільним.

Ласкаво запрошую до свого клубу. Більшість людей не божеволі
ють тільки тому, що не думають про такі речі. Вони ніколи не бачили 
блискучого ока в бугенвілеї, ніколи не відчували, як волосся на поти
лиці стає сторч, а все тіло наче хтось окропом обливає. Коли світ на
решті виправиться, покличте мене — я буду тут як стій. То буде ваша
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подача, а я її відіб’ю. Весь світ — то пінг, а я — понг. Джеккі-Понг. 
Якщо ви зробите ваш пінг чесно, за правилами, я зроблю свій поиг так, 
як вважатиму справедливим, і навіть визнаю за вашим пінгом перевагу 
в разі сумніву. Тільки не кажіть, що всі ускладнення виникають лише 
через мої понги.

І тоді, неначе на завершення всього того бедламу, раптом пролунав 
дзвоник, який мав «полегшити нам життя». Ми з татом покинули свої 
справи у кухні й пішли відчиняти. За дверима були вони — бабуся й 
дідусь Глікси.

24

Тато повівся дуже гарно, він обняв і поцілував бабусю, довго тис
нув руку дідусеві і сказав:

— Ну, оце сюрприз!
Так воно, безперечно, й було. Звичайно, він телефонував до них — 

ще з лікарні, тільки-но впевнився, що Ділан починає одужувати,— і 
сказав, що, на його думку, найкращими лікарями будуть Тиша і Спо
кій. Але бабуся тепер заявила: «Ми не могли не приїхати». Вона поці
лувала мене й відзначила, як я виріс, а тоді з вітальні виткнувся Ділан 
із синьою машинкою в руках і видивлявся на них у всі очі. Бабуся зой
кнула: «Ріднесенький мій!» — присіла навпочіпки й мало не задушила 
його в обіймах.

— Ти пам’ятаєш свою Буню? — казала вона. Це я її так називав, 
коли був малий, і Ділан теж почав так називати, як ми востаннє були 
всі разом.

Ділан нетерпляче закивав головою, аби тільки вона трохи його від
пустила. А може, він і справді пам’ятав.

Тато з дідусем затрималися в передпокої. Дідусь розповідав, як во
ни сперечалися і, власне, уже вирішили були не приїздити, але... тут же 
всього півтори години літаком. Щоб одразу все прояснити, він сказав, 
що вони вже зупинилися в готелі. Тато, зі склянкою в руці, відповів, що 
у кас є вільна кімната, але бабуся повернулася до нього й сказала: не 
треба турбуватися, готель такий гарний, з чудовим краєвидом на озеро 
Мерріт. Потім ми сиділи й розмовляли, і тато налив їм імбирного пива, 
а бабуся все набридала Діланові, а тоді понишпорила у своїй валізі й 
витягла якийсь згорток. Ділан його розгорнув, і там був плюшевий вед
медик. Дідусь розпитував мене, як мені ведеться у школі. Вони таки 
справді люблять нас і зичать нам тільки добра.

Дідусь так і не навчився водити машину, він усе життя прожив ди
ваком. Це не його провина, він просто жертва. Тато каже, що не тільки 
Успіх має свою рушійну силу, а й невдачі. Дідусь покотився з гори ще 
за кілька років до того, як я народився. Після того страхіття з чорними 
списками він уже не піднявся — йому більше не дали працювати в кі
но. Так само як ніколи вже не дозволять бігати на Олімпійських іграх 
тим чорним хлопцям, які, перемігши в Мехіко, під час церемонії наго
родження «виявили неповагу до Америки». Дідусь дуже коротенький, 
але через хворобу хребта здається ще нижчим і ходить сутулячись. 
Зморшки в нього на обличчі такі глибокі, що схожі більше на складки. 
Тато каже, ніби в дідуся величне обличчя, але я не можу збагнути, в 
чому ця «велич». Зате я точно знаю, що як мені судилося вирости ви
соким, то це відбудеться без його генів, вони б тільки нашкодили. Від 
нього пахне пліснявою, як від одежі, коли її довго тримати у скрині.



НЕЗГРАБА ДЖЕК 83

Щоб не відставати від бабусі, він мусив підвестися й видобути із 
своєї валізи дитячий верстатик для Ділана, з дерев'яним молотком і 
кілочками, а також книжку для мене про якогось там Лінкольна Стеф- 
фенса К Бабуся побачила наше піаніно, підійшла, побренькала трохи на 
ньому стоячи й заявила, що воно не настроєне, а дві клавіші не звучать 
зовсім Мені відомо, що саме вона підтримувала родину в скрутні часи
— давала уроки гри на фортепіано й виступала в концертах. Бо дідусь, 
потрапивши до чорних списків, хоч і спромігся видати одну книжку, але 
одержав за неї таку мізерію, на яку годі було прогодуватися. Мої най
перші спогади про них пов’язані з бабусею — як чудово вона грала на 
піаніно. А до дідуся я ніколи не відчував довіри. Щоразу, як ми приїз
дили до їхньої оселі в Голлівуді, він неодмінно показував мені фото
графії на стінах передпокою, де був знятий у гурті зірок екрана, про 
яких я й не чував зроду. На одній з них був зображений донощик — 
той, хто виказав його Комісії. «Знаєш, чому я не знімаю це фото — до
нощика? — казав мені дідусь. — Бо воно нагадує: є речі, яких не можна 
ні прощати, ні забувати». Це фото висить біля самих дверей до туалету, 
і мені яскраво уявлялося, як дідусь вранці заходить туди і, не прощаючи 
й не забуваючи, — ляп!.. Хоча, власне, в усьому цьому не так легко 
розібратися... А головна моя претензія до нього — це те, що він усюди 
втручається: він завжди шарпав нерви мамі й бурчав на тата. Прига
дую одну прикру сцену в Сірак'юсі, коли він сказав, що в тата «фата
льно викривлений характер». Він називав його «цей клоун», неначе бу
ти найкращим клоуном циркової трупи Клайда Бітті — то ганьба. Про
те вони люблять Ділана й мене, бо ж мама — їхня єдина дитина, а ми
— єдині онучата. На звістку про викрадення Ділана вони, напевне, ма
ло на стіни не подерлися, тому й приїхали. Бабуся мерщій подалася до 
кухні, роздивитися, що там як, а потім вони стали вихваляти наш буди
нок — який він, мовляв, просторий і таке інше. В якусь мить ми з та
том лишилися сам на сам у вітальні, і він закотив очі вгору, як це 
часто робить, а я подумав собі: «Ну що ж, доведеться нам витерпіти ще 
й це...»

Обід у нас вийшов зовсім не такий, як ми передбачали. Усе робила 
бабуся, а тато з дідусем весь час чемно давали один одному фору. Ба
буся вдосталь напомилялася нагорі в Ділановій кімнаті, поки добрала, 
де там що лежить. І все-таки в душі я радів, що вони приїхали. А Ді- 
лан — той зовсім щасливий, йому ж бо стільки уваги! Може, й справді 
ці відвідини то непогана думка. Коли Ділан ліг спати, вони пішли вниз 
поговорити, і я подумав, що їм, певне, буде зручніше й вільніше, якщо я 
заберуся звідти. Так я й зробив. Піднявся до татової спальні й сів ди
витися телевізор. Згодом туди заглянув тато і спитав:

— Ну, ваша честь, як справи?
Я закотив очі, як він, і ми розійшлися. Він сказав, що подзвонить 

зараз до місіс Семпсон, щоб сьогодні не приходила. Пішов і подзвонив. 
Помітно було, що він наче якийсь замислений. Коли він збирався на 
студію, я затримав його довше, ніж звичайно. Чи то збентежений він 
усім цим, чи що.

Одначе той прегарний день минув, а назавтра, після того як дідусь, 
бабуся, тато, Ділан і я зробили автоекскурсію по Підмонту, погуляли 
берегом озера, і все, здавалося, йшло якнайкраще, тато видудлив цілу 1

1 Джозеф Лінкольн Стеффене (1866—1936) — прогресивний американський пуб
ліцист, антифашист.
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пляшку, й увечері розверзлося пекло. Я відчував — це наближається, 
бо він почав ще опівдні і незабаром набрався як чіп. Бабуся з дідусем 
за обідом перезиралися. Коли тато укладав Ділана спати, він монумен
тально опустився на ліжко, і воно розвалилося. Рама поламалася, пла
нки впали, а за ними гепнувся на підлогу й матрац разом із пружина
ми. Тато підняв матрац, потім пружини, приніс клей Елмера, підбив 
молотком планки до рами, поставив усе це на місце й сказав: «А тепер 
зробимо маленьку пригінку», — але натиснув занадто сильно, і вся 
споруда розвалилася знов.

Бабуся засміялася.
Вона нічого не мала на серці, їй це просто видалося кумедним, та 

так воно й було, але тато вибухнув:
— А, хай вам чорт, не смійтеся з мене! Я роблю усе, що можна.
Бабуся образилась, насупилась і щось забурмотіла собі під ніс, як

вона це часто робить. А дідусь стояв біля стіни і похмуро хитав го
ловою.

Діланові було дуже цікаво, і він підступив до тата, який аж упрів, 
воюючи з клятими пружинами.

— Йди звідси! — гримнув на нього тато.
Ділан позадкував, глянув на бабусю і пропищав:
— Я боюся татка...
Тато аж запарував і кинув бабусі:
— Бога ради, заберіть його звідси! Хоч це ви можете?..— І зирк

нув на неї оком убивці, а Ділан сказав:
— Татко селдитий.
— Він жартує,— мовила бабуся.— Ви ж не серйозно, правда?
А тато відповів:
— Ні, я не жартую! Я говорю цілком серйозно.— Він знову десь 

натиснув, і ліжко розвалилося втретє. Отож тато вирішив поставити 
матрац просто на підлозі й викинути з голови ту паскудну раму.

Він страшенно розхвилювався, бо йому ж ніяк не подобалося по
шитись у дурні перед тещею й тестем. Це ідіотське ліжко виставило 
його в їхніх очах так, ніби він зовсім про нас не дбає. Я точно вгадую 
його думки.

А Ділан знову завів своєї:
— Татко селдитий на мене, я його боюся.
Тата охопив жах. Він міцно обняв Ділана і сказав:
— Ні, татко сердиться на ліжко!
Аж тоді дідусь, який і гадки не мав подати татові руку помочі, рап

том видав свій коментар:
— Не треба залякувати дитину її власним ліжком.
— А ви замовкніть!..— гарикнув тато над самим Ділановим вухом, 

і той знову заплакав.— Я йду вниз. Ходімо, Джеккі.
Але на сходах він почув, як Ділан каже бабусі:
— Все галазд, він уже пішов униз.
Від цього татові стало зовсім кепсько, і він аж закляк на сходах.
Я боягуз, і тому одразу чкурнув аж у підвал і довго ходив там 

навколо тенісного стола, а тоді вийшов у «Сад монстрів» — перечекати, 
поки все мине. Та невдовзі не витримав і нишком прослизнув у дім. 
Начебто все тихо. Я витяг з вази у буфеті сигарету з «травичкою» 
і знову шмигнув до підвалу, а там міцно затягся, бо треба ж нарешті 
вгамувати собі нерви. Просто неймовірно, до чого тато себе розпускає.
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А потім я почув якийсь шарварок. Миттю засунув недопалок у за
порошену дірку вентилятора й побіг нагору. А там було таке. Тато роз
лив своє питво на підлогу, а потім спробував витерти паперовим рушни
ком, посковзнувся й гепнув задом просто в камін, який, на щастя, тепер 
не топився. Так він і лежав у попелі, серед обвуглених головешок йа по
ламаній решітці, аж поки поволі підвівся, розтрушуючи довкола попіл. 
Усе на ньому — і зелений пуловер, і оранжеві штани, й черевики на 
товстій підошві — було вкрите сажею. Похитуючись, він нишпорив очи
ма, виглядав собі «дозаправку» і таки знайшов її — пляшку, яку щойно 
приніс і поставив на піаніно.

— По-моєму, вам уже досить, Джоне,— сказав дідусь.
Тато люто обернувся до нього, марно намагаючись звести досере

дини очі, тоді перехопив мій погляд і посунув до мене, але Я ВІДСТУПИВ 
назад.

— Джеккі-Незграбо! — заволав він.
— Я маю готувати уроки,— крикнув я через плече. І побіг сходами 

вниз, почуваючи, що й сам уже добряче отетерів і, здавалося, от-от 
беркицьну сторч головою; але все ж я опанував себе, і світ навколо ме
не перестав хитатись. Я намагався придумати, що б таке сказати та
тові, аби він просто пішов до ліжка і проспався, зберігши хоч якісь 
рештки своєї гідності.

За кілька хвилин я почув плюскіт води і зрозумів — то він відми
вається від попелу й сажі. Іноді після душу він трохи вгамовується. 
Я знову піднявся нагору. Бабуся з дідусем сиділи у вітальні, мов за
кам’янілі. Я проковтнув слова, готові зірватися з уст, і сам сів біля них, 
як статуя. Ми дослухалися до плюскоту води. Коли тато в нормі, він 
дуже, дуже хороший, та коли з ним трапляється отаке — він справжня 
погань.

25

Атож, чортової мітки не приховаєш, як любить казати тато. Бабуся 
й дідусь вирішили забрати Ділана й мене на тиждень до себе, у Гол
лівуд. Коли питання обговорювалося, мене не було і не знаю точно, як 
це сталося, але вони умовили тата погодитись. Та й він розумів, що 
йому треба відпочити — просто побути самому й, може, навіть зовсім 
не вставати з ліжка, хіба тільки щоб поїхати на студію. Побути само- 
му-самісінькому, ну, може, трохи з Пеггі Едінджер.

Ділан був у захваті.
— їдемо! — кричав він.— У небі, великим літаком, ’кей?
— ’Кей,— відповів тато. А потім обернувся до мене: — А ти якої 

думки?
— А такої,— сказав я,— щоб усім було найкраще.— І додав: — 

’Кей?
Я вклав у це «’кей?» трохи сарказму, але тато не вловив і кивнув 

мені головою. Навіть якщо бабуся з дідусем ніколи не говорили цього, 
я певен: вони вважають (і дають татові це відчути), що він невдаха. 
А надто дідусь, який має у цих речах власний досвід. А в їхній пропо
зиції, звісно, є слушність: Ділапові таки бажано змінити обстановку, 
а не залишатися тут, у «Рожевому Іклі», де його переслідуватимуть 
страшні спогади. Варто було мені вимовити слово «Норман» (а я зро
бив це спершу для спроби, а вдруге — ненароком), як Ділам весь аж 
скулився. А взагалі-то наш любий Норман досі не подав ніяких ознах
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життя. Ніби зник з лиця землі. Дивно, чого це він не зажадав тоді гро
шового викупу, хоч, власне, то не в його стилі. Він, напевне, задоволь
нявся самим відчуттям власної величі, коли сидів у якому-небудь де
шевому мотелі у своїй куртці з написом «Убивця вдень, коханець уночі» 
й дивився вечірню розважальну телепрограму, відстукуючи ритм Діла- 
новим черевиком. Сам він, напевне,^знає що робить, мабуть, хотів на
гнати на нас добрячого страху, і тепер ми, мовляв, сто разів подумаємо, 
перш ніж отруїти його пса. Проте, якби той лісник не проїхав там саме 
в ту мить, Ділан тепер був би мертвий, і Нормана шукали б уже не як 
викрадача дітей, а як убивцю.

То такий виродок, що, гляди, скоро повернеться й поводитиметься, 
ніби нічого не сталось, і знову драїтиме свій оранжевий «форд-59». 
У мене вже склався план на випадок, як він знову зазіхне на Ділана. 
Я підбіжу до нашого паркана й гукну: «Ха-ха, Нормане! Це ж таки я 
отруїв Шайєна! Щоб знав, як обдзюрювати мені ногу!» Тоді він ки
неться до мене, геть забувши про Ділана, а я певен, що легко втечу від 
кульгавого Нормана, і поки він дошкандибає до рогу, я встигну оббіг
ти задвірками, схопити зарюмсаного Ділана (він обов’язково плака
тиме), і ми вшиємось аж до універсаму. Подумки я вже не раз розіграв 
цей план, крок за кроком.

Та тепер я й Ділан їдемо з дідусем та бабусею на малі канікули — 
така собі зміна декорацій. А тато матиме відпочинок, як не уп’ється до 
смерті. Він одвіз нас до аеропорту. Дорогою я все роздивлявся на його 
обличчя, а коли приїхали й поставили машину, він раптом сів у модер
не чорне крісло й на мить відключився. Бабуся перелякалася й стала 
кликати лікаря, але тато швидко очуняв. Звичайне перенапруження. 
А потім оголосили наш рейс, і тато міцно обняв своїх хлопчиків. А мені 
раптом захотілося, щоб нас усіх колись поховали поряд, в одному й то
му самому місці — у Сірак’юсі, де лежить мама,— байдуже, кому з нас 
коли випаде вмерти. Можливо, я помру найперший, бо мені чогось не 
віриться, що я доживу до повноліття. А потім тато — не витримає він 
стільки горя. А Ділан тоді вступить до коледжу, до медичного інсти
туту, і житиме на стипендію, і стане всесвітньовідомим хірургом, і ро
битиме блискучі операції, пересаджуватиме серце та інші органи.

Тато стояв за скляною стіною аеропорту й махав нашому літакові, 
але, по-моєму, він нас не бачив. У таких випадках люди ніколи тебе не 
бачать, вони просто махають до вікон. Ніколи не забуду, як він стояв 
там, зовсім один, наче побитий. Він розумів, що більше не може опіку
ватися нами як слід, і добре, що ми поїхали. Але мені яскраво уявля
лося, як він повертається до нашого порожнього будинку і сам собі 
влаштовує мигтючі ігри з ліхтариком — такий млявий і кволий,— тоді 
зупиняється в темряві біля тенісного стола і б’ється головою об стояк, 
а потім сідає в сутінках у моїй або Ділановій кімнаті й дивиться перед 
себе в порожнечу.

Бабуся поклала руку мені на коліно. Я повернувся до неї. Моє 
місце біля вікна, вона сіла посередині, а Діланове крісло було вільне, 
бо він швендяв у проході, заводячи собі нових приятелів і недругів. 
Дідусь сидів у кріслі позад нас.

— Ну, от ми й летимо,— сказав я.
Бабуся подивилася на свою руку на моєму коліні, а потім на спин

ку переднього крісла й мовила:
— Ти повинен знати, що в кожній людині є добре, але є й погане.
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Я поглянув на неї, потім на ЇЇ сиве із синявим відтінком волосся, 
а тоді в її сумні очі. Вона теж страждала. Гукнула Діланові, щоб не 
заходив дуже далеко, і він прибіг вистрибцем, як заводний чортик. Він 
справді пожвавішав. Може, забув нарешті свої кошмари.

Йому дуже сподобалося пристібатися ременями в кріслі, тільки він 
заплутався, і на допомогу мусив прийти дідусь. А потім літак зрушив 
з місця і почав вирулювати на старт. Я дивився у вікно — тато все ще 
спроквола махав рукою. І раптом я відчув, що мене викрали, що дідусь 
і бабуся, хоч вони й люблять нас, приїхали в Окленд тільки для того, 
щоб забрати мене й Ділана від тата. Вони ж бо завжди остерігалися 
його, і якось, ще в Сірак’юсі, порадили йому звернутися до психіатра,— 
він тоді вкрай розлютився. І я мало не піддався божевільному бажанню 
вискочити в прохід із криком: «Зупиніть літак! Зупиніть літак!» — але 
було вже надто пізно. Тато — найсамотніша людина у світі. Сьогодні 
ввечері у програмі «жаховиків» ітиме «Ебболт і Костелло зустрічаються 
з Франкенштейном», і тато гратиме смертельно переляканого Лу Ко
стелло: «Ж-ж-ж-жаааааах!» Мені відомо, про що йдеться у цьому філь
мі, бо я читав «Супутник телеглядача», і тому я знатиму, де він буде 
і що робитиме, коли я ляжу спати — уже в Голлівуді.

26

Ми зробили посадку в Сан-Хосе і в Онтаріо, а потім уже приземли
лися в Лос-Анджелесі. У нас були чотири валізки, по одній на кожного. 
Я все думав, що якби на нас наслали спеціально натренованого собаку, 
він би унюхав пакетик із зіллям у трусиках на дні моєї валізи. Того 
самого дня, коли прибули бабуся з дідусем, я здійснив свою останню 
торгову операцію в Підмонті — купив наркотик в одного знайомого ба- 
риги на дитячому майданчику, а в тата був запас цигаркового паперу 
«Зіг-Заг», придбаного в найбільшому магазині Берклі. І тепер я радів 
з цього, бо навряд чи зміг би витерпіти дідуся без усякого допінгу.

їхній будинок маленький, усередині темнуватий і пахне він так 
само, як дідусь, а може, то дідусь пахне так само, як його дім. Ми за
йшли, підняли штори, і Ділан випив склянку молока, бо його мучила 
спрага. У бабусі вже було наготовлено де нам спати, і я подумав, що 
вони наперед вирішили забрати нас — і ні при чому тут те, що тато 
поламав Діланове ліжко і впав у камін. Я розпакував свої речі й по
сміхнувся сам до себе, уявивши, що б вони сказали, якби дізналися, що 
я провіз у своїй валізці пакетик найсправжнісінької марихуани. Кімна
та була знайома мені з давніх часів, і це надавало певності, що тут 
буде непогано, навіть якщо ситуація стане швах. Я оглянув і перемацав 
усі меблі й намагався пригадати, як одного літа мама, тато і я — Діла
на тоді ще не було на світі — чудово погостювали тут. Я вийшов на 
подвір’я, заглянув у порожній гараж, погуляв по цегляних доріжках і 
відчув себе майже щасливим. Все було на диво знайоме, навіть повітря 
пахло, як тоді. Здається, дрібниця — запах повітря, але як це допома
гає! Мені подобалося й усередині будинку, було приємно навіть розгля
дати оті фотографії в «коридорі зрадника».

Після обіду, на який були спагетті, салат з приправою і м’ятне мо
розиво, ми всі посідали на ганку в кріслах-гойдалках — чисто тобі ста
ренькі, натомлені люди. Я подумав, що треба якось ушитися, бо інакше
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бабуся з дідусем заведуть балачку — і плакали тоді мої таємні наміри. 
Отож я мовив:

— Можна, я піду перевірю, чи все в мене розпаковано?
— Ти такий організований хлопчик...— відповіла бабуся.
Я кивнув і пішов у дім сам-один; там скрутив собі цигарку, а потім 

і кажу їм:
— Піду трохи прогуляюся,— і додав: — Я не тільки організований, 

я ще й допитливий.
Бабуся, що зосередила всю свою увагу на Ділаиі, не стала мене 

затримувати, тож я зробив чималий променад і насмоктався своєї 
«травички». Коли повернувся, Ділан уже спочивав у ліжку, а на мене 
в тому наркотичному одурі раптом напала паніка: мені здалося, ніби 
сам бог засмоктує мене своїм величезним ротом разом із повітрям. 
Я міцно вчепився у бильця крісла-гойдалки й мовив: «Чхав я на тебе, 
боже». Але сказав я це лише подумки. А потім мені уявилося, як Ділан 
у лісі під зливою ковтає багнюку, і я вчепився в гойдалку ще міцніше.

А дідусь і каже до мене:
— В шахи пограємо?
— Ще й як! — відказав я.
Він приніс до вітальні шахівницю й фігури.
— Настрій у тебе бойовий, Джеккі?
Я подумав і сказав:
— Ще й який!
— Повний вперед,— мовив він.
Ха-ха! Любий дідусю, зі своїм червоним минулим!..
Він розставив фігури на шахівниці.
Мені не подобається, як він навчає мене грати в шахи, бо коли я 

зроблю хід, він обов’язково спитає: «А тепер скажи, чому ти так похо
див?» — і я розумію, що схибив. Він каже, що життя — боротьба, а ша
хи — це життя в мініатюрі. Обережність ніколи не завадить. Супротив
ник, мовляв, тільки й жде, щоб застукати тебе зненацька. Отож треба 
пильнувати... А я хочу просто триматися на поверхні й не встрявати ні 
в які бойовища.

Грав я знехотя. Дідусь поставив мені мало не дитячий мат, а потім 
захотів показати, як робити оті «чортові вила». Я відповів, що пам’я
таю, як їх робити. Дідусь дуже зрадів. Його заповітна мрія — поставити 
мат татові, але той з ним нізащо не гратиме.

Той вечір, здавалося, ніколи не скінчиться — так він довго й нудно 
тягся. Бабуся непокоїлась: їй весь час вчувалося, ніби Ділан кидається 
уві сні. Вони з дідусем трохи поговорили про сенатора Макговерна та 
соціальне забезпечення. Дідусів голос звучав лунко, наче в порожньому 
залі, чи, може, його мова так відлунювала тільки в моїй запамороченій 
наркотиком голові, яка не спромоглася врятувати мене від «чортових 
вил». Бабуся певно, відчувала, що зі мною щось негаразд, і спробува
ла розважити мене фотографіями з їхнього весільного альбому. І все 
питала, чи пам’ятаю я, як ми дивилися їх останнього разу. А це тільки 
нагадувало мені про маму. Бабуся, як видно, це помітила й поклала 
альбом на місце — відчула-таки свою помилку. Я бачив, що їй хотілося 
поговорити зі мною про маму, але вона тільки зняла окуляри й потерла 
собі очі.

Дідусь — ні з того, ні з сього — рантом мовив:
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— Він ніколи не знав, чого хоче в житті.
Звичайно ж, це про тата. Але навіщо дідусеві таке ляпати, хай на

віть тато справді гепнувся в камін і справив прикре враження? Отож я 
підвівся й заявив:

— Я не залишуся тут ні хвилини, якщо ти казатимеш таке про 
мого тата.

Очі в дідуся зробилися такі великі, як у пугача,— неначе ніхто ні
коли і слова йому наперекір не мовив.

— Я цього не потерплю,— додав я. А тоді, вже аж паруючи, по
радив йому засунути собі в гузно королеву чи будь-яку іншу фігуру, 
на його смак. Потім я дав драла і гримнувся лобом об стіну в коридорі.

Ось який я, не в тім’я битий!
Дідусь гукнув мені навздогін:
— Не бери цього так близько до серця!
Я відповів, що мені треба до туалету. Зайшов туди, привітавшися 

дорогою із зрадниками в коридорі, і скрутив собі ще одну цигарочку. 
Ідучи назад, я мало не вклепався, бо зустрів дідуся, але він ні про що 
не здогадався, а я сховав цигарку і знову гайнув «прогулятись», тобто 
покурити й заспокоїтись. Ховаючи бичка у жмені, я сказав «хелло!» тов
стому негрові, що поливав газон: в одній руці шланг, а в другій — 
бляшанка пива «Курс», до якої він раз у раз прикладався. Мені поду
малось: ану ж я повернуся, а вони знайшли мій загашник і схоплять 
мене «на гарячому», з речовими доказами? Уявивши, як буду викручу
ватись, я розреготався під вуличним ліхтарем і вдихнув повітря — те 
саме, яким дихав, коли був тут малою дитиною.

До ліжка я добувся без пригод, лише звалив у темряві якусь 
лампу. Кімнати тут зовсім маленькі, ще й повні всякого мотлоху. До
рогою до задрипаної «країни снів» я думав про ті часи, коли дідусь 
вистоював у чергах за хлібом,— про Велику Депресію. Мені ввижалися 
довгі низки вдягнених у пальта людей, які стояли, притупуючи ногами, 
щоб зігрітися. Потім приснився химерний сон, ніби я граю в шахи 
з Норманом,— а він же, мабуть, ніколи й не чув про таку гру. Але зго
дом, годині десь о другій, я прокинувся весь мокрий від поту, хоч со
рочку викручуй. Спустився до кухні попити молока, аж глядь — і він 
там, дідусь Глікс, зовсім як мій тато у нашому «Рожевому Іклі». Си
дить і п’є молоко. Ще один з багатьох дорослих, які не можуть спати. 
Про дітей я вже мовчу. Він, може, був добрячий чолов’яга, поки цей 
чудовий світ не торохнув дубцем по його бідолашній «червоній» голові. 
Він підвівся, сутулячись, і налив мені склянку молока. Потім спитав:

— Ти любиш свого тата, правда ж?
У кухні було сутінно. Маленьку лампочку з усіх боків огортала 

темрява, заповзаючи крізь чорні шибки. Я відповів:
— Для мене він людина номер один.
Я не міг повірити своїм вухам, але дідусь Глікс, що так ненавидить 

тата, промовив:
— Радий почути це від тебе.
Я міцно стиснув склянку. З біса приємно, що він так каже. По-моє

му, дідусь вірить у сім'ю.
Він дивився у свою склянку.
Обом нам було трохи ніяково.
Він помив склянки.
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У вітальні я почув, як він щось бурмоче, гадаючи, що я досі у ко
ридорі, але то, мабуть, було щось сумне, а такого мені ніколи не хо
четься слухати.

Я лежав у ліжку, дивувався, які тут, у Голлівуді, теплі ночі, 
і рахував назад від десятьох тисяч. Цікаво, що буде далі з нами всіма? 
Я викурив би ще одну цигарочку, але уже провалювався в сон, хоча 
й опирався йому, марно намагаючись не випустити з рук ту тоненьку ни
точку, що веде мене крізь Потік Життя.

27

Наступного вечора Ділан хотів пограти з ліхтариком, але в єдино
му ліхтарику, який тут є, давно сіли батарейки, а крім того — яка гра 
без головного актора, нашого Знаменитого Тата? Отож довелося нам 
гаяти голлівудський час у пустопорожньому байдикуванні, якщо не 
рахувати гри в кульки для бабусі з Діланом та паршивих шахів для 
мене з дідусем. Зрештою о пів на дев’яту Ділана вклали спати, а близь
ко дев’ятої я ходив до туалету, і коли повертався, то почув якесь шару
діння, зайшов до кімнати, а наш малий стоїть біля вікна. Побачивши 
мене, він промовив недбалим тоном:

— Гадаю, мені вже час лягати.
Я аж засміявся. Дідусь і бабуся теж сміялися, коли я розповів їм. 

Надто вже поважно це прозвучало (і де він тільки навчився?): «Гадаю, 
мені вже час лягати». То була найцікавіша фраза, яку я почув за цілий 
день.

Того ж таки дня я познайомився з дівчиною на ім’я Міккі, яка 
живе через вулицю. Вона косила газон у садку. їй років сімнадцять, 
і виглядає вона, наче невправна ковзанярка на роликах. Я допоміг їй 
змащувати косарку, а вона показала мені їхній гараж і почастувала си
гаретою. Я сказав, що з більшою охотою курю щось інше, а вона за
сміялася — і я, мовляв, теж! Отоді я й дістав одненьку з кишені — а оце 
бачила? Вона сказала, що то гарне зілля, а я й сам це знаю. Потім ми 
побалакали про те, звідки я взявся, і вона зайшла в дім і винесла миг
далю в шоколаді фірми Херші, яким вона, напевне, об’їдається, судячи 
з її прищів. А потім ми сиділи на сонечку в жовтих плетених кріслах 
і кейфували, утішаючись чудовою голлівудською погодою. Міккі ходить 
до вечірньої церковної школи, хоча й ненавидить її. Вона хоче*стати 
приватною доглядальницею, бо цим можна заробити добру грошву — 
адже багаті старі, коли помирають, часто залишають доглядальниці 
чималу спадщину. її старша сестра вагітна й розлучилася з чоловіком, 
а зараз вона спить у домі й кричить уві сні, бо і вдень її мучать кош
мари. Від Міккі пахло потом — напрацювалася, тягаючи ту косарку. 
А ще вона може голою рукою вбити бджолу — лясь! Отак — просто на 
витертому білому круглому столику, лясь! — і немає бджілки.

Уклавши Ділана спати, бабуся згадала про мене й посадовила біля 
себе на канапу, а дідусь тим часом у своєму кабінетику відстукував 
на машинці якусь нову книжку, і бабуся спробувала завести розмову 
про маму. До бабусі я завжди почував симпатію, але ось вона показала 
мені старі, тридцятирічної давності фотографії, і я одразу занервував, 
аж засмикався. Вона хотіла якнайкраще, і я слухняно кивав їй, але 
в голові у мене роїлися зовсім інші, потаємні думки. Я попросив бабусю 
заграти на піаніно. Вона погодилась, і ми навіть пригадали п’єску для
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чотирьох рук, яку колись разом розучили. Ця п’єска немов сама лилася 
крізь мої пальці, хоч вони й не зовсім слухалися мене. Я не сказав ба
бусі, що іноді практикуюсь у грі, коли залишаюся сам-один у «Рожево
му Іклі». Отож ніяке я не «чудо», як вона висловилася. Дідусь вийшов 
перепочити, і ми зіграли йому ту п’єску. Він дуже тішився: адже вся 
родина завжди була музикальна. Я розійшовся і, щоб ще дужче вра
зити старих, розповів їм двійко анекдотів. Обоє добре посміялись, а 
бабуся сказала: «Ох же й шалапут!» То була дуже мила сцена.

І ось я знову в ліжку, після того як покурив, пускаючи дим у вікно, 
пригасив бичка й відніс його до туалету, а вони в цей час дивилися 
у спальні телевізор. Я думав про маму, про те, яка ненависна була та
тові сама думка звернутися до психіатра, і про те, що ж я все-таки 
робитиму протягом решти свого препаскудного життя. Мабуть, таки 
поїду до Європи, сам-один, того літа, як мені стукне шістнадцять. Мені 
потрібен життєвий досвід.
* Півночі мені снилося оте чорне дівчисько з Окленда, Сондра, 
у своєму спортивному светрі з написом: «Не опирайся бажанню»,— і як 
її потягли до суду за те, що колупнула дешеву крамничку, а може, 
й універмага, а може, й усі торгові центри. Певно, Сондра таки не ро
била цього — я хочу сказати, не опиралася своєму бажанню. А потім я 
прокинувся й запитав себе: чого це мені раптом сниться Сондра, а не 
хто інший? Я сидів у місячному сяйві й згадував місіс Мітчел, Дексте- 
рову бабусю, — як вона тоді впала непритомна і як отой хлопець із 
МУЛу Східної Затоки марно намагався воскресити її «рятівним по
цілунком». А потім мені спало на думку, що тато може вмерти у «Роже
вому Іклі», похлинувшись власною кров’ю у ліжку або впавши у камін 
навзнак, і тіло його розкладатиметься там довгі тижні. Хто про нього 
згадає? Містер Фестінджер? А я ж не можу потай утекти від дідуся 
та бабусі... Зненацька мене охопив справжнісінький жах: я вже мало 
не чув голос тата, він жалібно кликав мене, а тут ще озвався й мамин 
голос. Господи, чого тільки не скоїться з людиною глупої ночі, коли весь 
світ спить!

Остаточно зважився я наступного ранку, в неділю, коли тато по
дзвонив нам по телефону, рівно о дев’ятій годині. Дивна річ, але Ділан 
чомусь не захотів поговорити з ним. Я йому: «Ану йди привітайся з та
том»,— а Ділан з якоїсь кретинської, одному йому відомої причини від- 
м о е и в с я . Я завів його до ванної і просичав: «Або ти зараз же погово
риш із татом, або я виб’ю з тебе твій клятий дур». І так здавив йому 
руки, що, певно, там залишилися сліди від пальців,— словом, повівся 
не краще за Нормана, але, хоча й шкодую про це, не мав іншої ради. 
Треба ж було примусити Ділана поговорити з татом: тато б не пере
жив, якби не почув його голосу. І Ділан вилетів з ванної, як обпече
ний, підбіг до апарата, схопив трубку й пропищав: «Пливіт, татуню!» 
Він був у новому костюмчику, якого йому справила бабуся. А потім ки
нув трубку на підлогу і з плачем побіг до старої — хвалити бога, тато 
цього, мабуть, уже не чув.

Я так гадаю тому, що він став розповідати мені, як у нього чудово 
все йде, він має багато роботи на студії, але є й деякі проблеми. Я спи
тав, що то за проблеми, а він мені — та так, нічого особливого, усе як 
завжди. Проте голос у нього звучав не зовсім переконливо. Певно, щось 
таки сталося не зовсім звичайне. Я подивився на дідуся Глікса — весь 
набурмосений, схожий гіа пугача, він сидів у кріслі-гойдалці під проти
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лежною стіною. А на прощання тато сказав мені голосом, яким про
щається з телеглядачами: «Коли ходитимеш на руках, згадуй про 
мене».

Це мене вкололо. Не знаю чому, але справді боляче вкололо і зму
сило зважитись остаточно. Я зрозумів, де моє місце. Воно поруч із та
том. І ніяких запитань.

Я вимкнувся і дав татові попрощатися з бабусею, а сам повів Ді- 
лана до його кімнати. Сказав, що не хотів зробити йому боляче, і дав 
гру під назвою «шістдесят сім автомобілів» — насправді це всього 
п’ять пластмасових машинок,— а потім сів на своє ліжко обміркувати, 
як мені тепер діяти.

28

Ось як я це зробив. Спочатку гроші — дві двадцятидоларові банк
ноти з гаманця в бабусиній сумочці; я розважив, що вона не помітить 
одразу, бо в неї там більше сотні, вона ж у них за скарбника. Потім 
відмовився від прогулянки до парку з Діланом, сказавши, що почуваю 
себе втомленим, ще й морозить трохи,— мовляв, прийму аспірин і ляжу 
полежу. Дідусь із бабусею та Ділан пішли собі, а Незграба Джек за
лишився сам-один у будиночку в Голлівуді. Він дивився на фотопорт
рет Донощика на стіні в коридорі й був цілком спокійний. Мій голос по 
телефону завжди сприймають за жіночий, і взагалі це мені неприємно, 
але тепер то мій козир. Я продивився розклад рейсів компанії «Ейр 
Каліфорнія», яка доправила нас сюди, й добре обміркував, що казати
му. Потім набрав номер. Мене спитали, чи не можу я зачекати. Я від
повів: «Авшеш». Я намагався говорити, як німкеня з Нью-Йорка, й удав, 
ніби курю сигарету й водночас розмовляю з якимось там Гарольдом: 
«Поглянь, там у кухні фота не закипає?» Потім мовив у трубку: «Чи є 
у фас сьогодні рейс до Оклента? Це тля мого фанатцятирічного сина. 
Чи не знайдеться отне місце, путь ласка?» А той телепень: «Зачекайте, 
я перевірю через комп’ютер». А я йому: «Покфаптесь, путь ласка, я не 
хочу фтрачати свій час». Касир сказав: «Так, є». А я: «Хо-кей, мі путе- 
мо ф аеропорт на тридцят хфилин раніш, у вас ше такі прафила? Фи 
правильно записали прісфище?»

Я вже розповідав, що не раз піддурював людей по телефону — на
приклад, повідомляв про крадіжку зі зломом, — бо не самих же задніх 
сальто навчився від тата. Я розважався цим ще в Сірак’юсі.

«Фелике спасибі, — сказав я касирові. — Мі путемо фчасно». Я був 
дуже задоволений собою, аж раптом касир надовго замовк, а тоді по
просив: «Чи не будете ви такі ласкаві повторити прізвище?»

Я почув це і раптом злякався. Треба було на щось наважитись, 
але я швиденько поклав трубку.

Оие й примусило мене звернутися до Міккі. Вона була вдома, са
ма — дивилася по телевізору футбольний матч.

— А, привіт! — гукнула вона.— Заходь.
— Знаєш, я вскочив у халепу, — сказав я. — Ти можеш мені допо

могти?
— А чом би й ні? — мовила вона.
— Я тобі віддам усе зілля, яке в мене лишилося, якщо ти це зро

биш.
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Міккі спитала:
— А що саме?
Я розповів, як треба мені зараз бути біля тата, а я застряв тут. 

Я повинен негайно летіти в Окленд, гроші у мене є, а від неї вимага
ється тільки зробити замовлення, зіграти мою маму по телефону. Міккі 
дуже сподобалася така ідея. Ми обговорили план дій, я навчив її, що 
казати, і вона подзвонила. Був один скрутний момент, коли її попроси
ли назвати свій номер телефону, — вона прикрила рукою трубку і спи
тала в мене, а я шепнув: «Кажи абиякий!» Вона щось там бовкнула й 
поклала трубку.

— Усе. Замовлення прийнято.
— Чудово! — вигукнув я. — Зараз матимеш травичку.
Вона сказала:
— Ет, не треба.
— Ні, я хочу, щоб ти взяла, — відповів я, бо розважив, що як во- 

ч на й передумає покривати мене, то це стримає її від зайвих балачок.
4 Тоді збігав і приніс зілля. Вона сховала його на книжковій полиці за

«Серією вершин письменства» і промовила:
— Ще, гляди, по телику тебе побачу.
— Що? — перепитав я.
— Добре пильнуйся.
— Ти не скажеш нікому, ’кей?
Вона трохи зніяковіла і, помовчавши, відповіла:
— Я й сама вже тікала з дому кілька разів.
Це заспокоїло моє сумління, і я пішов собі, а вона залишилась до

дивлятися битву «Ракет» з «Патріотами». Не сумуй, тату, — я спішу на 
поміч. Хоч і з покаянною головою. Тримайся, твоя кіннота вже близь
ко...

Я вирішив викликати таксі. Вибіг на вулицю до найближчого рогу 
й запам’ятав номер на будинку посередині сусіднього кварталу. Потім 
зателефонував і попросив негайно надіслати таксі, а сам мерщій запхав 
свої речі у велику картату торбу, на якій написано моє ім'я, а на вися
чій бирці — навіть наша колишня сірак’юська адреса. А тоді сів до ді
дусевого письмовою столу, взяв довгого зеленого олівця і старанно ви
писав на жовтому аркуші з бювара:

«Дорогі дідусь і бабуся!
Не лякайтеся. У мене все гаразд. Сьогодні ввечері я подзво

ню вам. Я люблю вас обох.
Ваш онук Джек. Р. S. Гроші з гаманця узяв  я. Ми їх, зви- 

чайно, повернемо».

Після цього я дременув на вулицю, бо мені тільки й бракувало зди
батися з ними, коли вони повертатимуться з парку. Мене обдало холод
ним потом, бо коли я завернув за ріг, таксі вже стояло там, і водій за
непокоєно виглядав з машини у відчинені дверцята. Він зажадав, щоб 
я показав гроші. Всю дорогу до аеропорту я нахмагався про щось дума
ти, пробував заговорити з водієм — мовляв, сьогодні гарна погода,— 
та він не відривав погляду від шосе. Напевне, терпіти не міг таких ме- 
тикованих патлатих пацанів, і коли б знав, що я в бігах, то обов’язково 
завіз би хмене в поліцію і, висаджуючи, сказав би: «Стоп машина, ти вже 
прибув, малий...» Всю дорогу я трусився, що він так і зробить.
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Щоб приспати можливу підозру, я накинув йому зверху цілого до
лара. І ось я вже в самому серці Америки (ура!) — у Міжнародному 
аеропорту Лос-Анджелеса, весь наче обгиджений, чекаючи, що мене от- 
от накриють, напевне накриють! Але як дуже треба, я можу триматися 
молодцем, отож я хвацько підхопив свою картату торбу й подався піш
ки до «Ейр Каліфорнія», бо звелів водієві висадити мене біля «Юнай
тед» — на той випадок, коли за мною був «хвіст», або якщо почнуть 
шукати пізніше. Я продумав усе.

І ось я у залі чекання. Мій план полягав у тому, щоб підбігти на 
реєстрацію лише за десять хвилин перед вильотом і сказати, що моїй 
матері немає де приткнути машину, а тому: «Будь ласка, дайте скоріше 
квиток, ось гроші, у вас записане моє прізвище». А ще я скажу, що в 
Окленді мене зустрічатиме тато.

Я все так і зробив: прослизнув крізь увесь той паршивий контроль, 
зобразивши на обличчі наївний переляк і показуючи пальцем у бік ав
тостоянки. А багаж у мене такий маленький, що, по-моєму, я цілком 
можу взяти його з собою як ручну поклажу, о’кей? І контролер-мексіка- 
нець у синьому мундирі відповів: «О’кей, вихід номер чотирнадцять», — 
і я полетів туди, не забувши попередити: «Скажіть мамі, що я чекатиму 
біля виходу, ’кей?» І він одказав: «Авжеж». Я летів, як вихор, але рап
том зупинився: якийсь хлоп’як, дуже схожий на Ділана, залишився сам 
на рухомій доріжці, геть переляканий, а його матуся, зовсім очманіла, 
їхала на сусідній доріжці у зворотний бік і верещала: «Зупиніть — там 
дитина!» Так що довелося мені трохи погратись у Шляхетного Рицаря, 
а тоді вона сказала: «Спасибі!» — а я: «Нема за що», — і сам поїхав 
не в той бік, але потім перескочив на потрібну доріжку. А останню пе
решкоду — індикатор металу в багажі, поставлений для боротьби з по
вітряним піратством,— я здолав, як герой-переможець. І ось уже сид
жу в літаку, справжня тобі цяця, і мною аж милуються стюардеси, з 
тих яким тільки моргни, і вони вже на все готові. А ми вже готові ви
рулювати на зліт, і командир літака вибачається за невелику затримку. 
Ще трохи — і ми, нарешті, летимо...

У небі я так пишався собою, аж мені хотілось бити в барабан. По
руч сидів демобілізований ветеран війни у В’єтнамі і дудлив шотландсь
ке віскі. Першу чарку він розлив на підлогу і промовив: «А, розтуди
його!» Руки в нього трусилися ще дужче, ніж у мене. А в мене вони 
тремтіли так, що якби мені справді дали бити в барабан, то я не певен,* 
що не впустив би палички з рук. До речі, звати його Вік, йому десь ро
ків з двадцять або двадцять один. На моє прохання він замовив «Кри
ваву Мері» і нишком дав мені склянку, щоб я ковтнув раз-другий. Ко
ли б я не віддав усе своє зілля Міккі, то неодмінно почастував би йо
го, воно йому було просто необхідне. Він запропонував підвезти мене: 
в аеропорту його чекало найняте авто, а озеро Мерріт — то якраз йо
му по дорозі до батьківського дому в Уолнат-Кріку, — і я гукнув: «Чу
дово!». Вік одразу мені сказав: «Ніякий тато тебе не зустрічає». Мене 
аж холодом пройняло, а він посміхнувся — такий собі жеребчик із ру
сявою щетиною на підборідді та на верхній губі. Мабуть, він спершу по
голиться в перукарні, і тільки тоді урочисто стане перед очі своїх ста
рих — такі ото дурні думки промайнули у мене в голові. Я знаю, що 
полісмени і солдати — то свині, але деякі з них ставилися до мене по- 
людському. Вік — один з таких.

Поки він шукав своє найняте авто, я стояв біля обертової стойки
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видачі багажу й видивлявся його речі, звіряючи номери на бирках. Йо
го рюкзак важив цілу тонну, я не міг його навіть підняти і змушений 
був чекати — просто стояв на варті. Потім ми виїхали на шосе у жа
люгідній колимазі марки «вега», яку Вік проклинав усю дорогу, аж по
ки спинився на нашому перехресті. Він би підкинув мене й під самі во
рота, але коли ми під’їздили, я сказав:

— Висади мене краще тут, я хочу зробити старому сюрприз.
Вік пробурмотів, жуючи гумку:
— Ну, друзяко, щасти тобі!
Я помахав йому рукою, і він поїхав, заторохтів геть у своїй «везі». 

Якщо я колись зустріну його ще (чого, мабуть, ніколи не буде), то гук
ну йому: «Привіт, друзяко!». Він, певно, пам’ятає, як грав у софтбол у 
моєму віці. Він хоче трудитися «на ниві парків та місць відпочинку» і, 
гадаю, стане в цьому ділі неабиякою знаменитістю. Не. знаю тільки, чи 
справді чекає на нього та дівчина, що написала йому «силу-силенну 
листів». Як і завжди, я сумніваюся. Іноді мені здається, що я володію 
якоюсь надприродною силою передчуття, бо завжди можу сказати, ко
ли людина ось-ось упіймає облизня, а її сподівання загудуть у трубу!

Я постояв трохи на розі зі своєю картатою торбою. Було сонячно, 
але холодніше, ніж у Голлівуді. А коли я прийшов додому, наше «Ро
жеве Ікло» виявилося замкненим. Добрі чверть години я заглядав у всі 
шпари, штовхав двері й вікна, видерся навіть на дах — може, люк від
критий, — і все марно. Лише коли переліз через ворота гаража (ті са
мі, що стоять перед його дверима й давно вже стали трухлявою декора
цією), я виявив, що дверцята з гаража до кухні не замкнені — й, мож
ливо, уже багато років. Я взяв свою торбу, зайшов у дім і сів. Тато не 
вмер і ніде не гнив, лише розвів страшенний бедлам: повсюди газети, 
одяг, повні попільнички. Я не став прибирати — не для цього повертав
ся,— і незабаром занудьгував. Бар був порожній, там стояло тільки 
біле вино, яке я ніколи не полюбляв. У вікно я побачив Декстера, — 
він разом з Едвардом катався на поламаному синьому велосипеді, — 
а потім глянув на оранжевий «форд-59» психа Нормана, що так і стояв 
незайманий на тому самому місці — чисто доісторичний динозавр. По
тім я став роздягатися — скидав по одежині в кожній кімнаті, аж по
ки лишився в самих трусах у татовому «барлозі». Тоді скинув і труси 
й урочисто розвісив їх у сусідній кімнаті на сітці пінг-понгового стола. 
В цей час пролунав дзвоник біля вхідних дверей — може, якийсь хло
п’як збирає по долару на чергову пожертву, — і я сховався в сутінках 
у вітальні, а потім знайшов маленького червоного блокнота і набрав 
номер дідуся Глікса в Лос-Анджелесі. Він підняв там трубку, і я про
мовив, сидячи голим задом на тумбочці:

— Привіт! У мене все о’кей!
— Джеккі, це ти? — заволав він. — Ми так тривожилися!
— Я теж,— відповів я. Я стаю дуже дотепним, коли я голий і в 

мене мерзне зад.
— Джеккі, де ти? — Я почув, як він кличе бабусю, а потім озвав

ся і її голос: — Джеккі? Джеккі, ріднесенький!
Серце в мене защеміло, бо я зрозумів, як сильно їх налякав,
— Привіт! Зі мною все гаразд, — мовив я.
— Але де ж ти, рідненький?
— Все гаразд. Просто вибрався на невеличку прогулянку. ’Кей?
— Але ж тут нема ні твоєї торби, Джеккі, ні твого одягу...
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— Я ж вам кажу, зі мною все гаразд!
— Джеккі, ми повинні знати...
Та я поклав трубку — отаке я казна-що.

29

Отож я сидів у «Рожевому Іклі», уже трохи наляканий, що такого 
накоїв. Можливо, тато поїхав на уїк-енд кататися на лижах до Скво- 
Веллі, але навряд — він же дзвонив ще сьогодні вранці. Скоріше він у 
Пеггі Едінджер. Надворі споночіло, в домі ставало все холодніше, і я 
знову пішов по всіх кімнатах, несамохіть починаючи думати, чи не 
сталося з ним чогось. Одного вечора у вересні він поїхав до Стоктона, 
на телестудію 13-го каналу — «Дияволо», якого наш телевізор навіть 
не бере (тато мав там засідати в жюрі «Конкурсу юних талантів»). Він 
розповів мені згодом, що, їдучи назад, розвинув на нашому старому 
«доджі» вісімдесят миль на годину, і раптом посеред шосе виринуло 
щось ніби купа мотлоху, без ніяких вогнів. Він крутонув кермо, машину 
занесло й протягло юзом добрих двісті ярдів, а тоді тато звів дух і по
біг назад, і виявилося, що то розбита машина, але шофер, мексіканець, 
стоїть там цілий і неушкоджений, шкребе потилицю і бурмоче: «Не ро
зумію, він же їхала та-а-ак добре...» А може, цього разу на самого та
та хтось наїхав абощо, і моя збуджена уява малювала страшні картини: 
він летить до праотців, з пробитими кермовою колонкою грудьми, весь 
потрощений і роздертий... У мене справді нездорова схильність до кош
марної маячні — це й від спадковості, й від середовища.

Я зовсім засумував і просто лежав і думав. Не знаю чому, згадало
ся, як у Сірак’юсі ті паршивці в Макдональдів, побачивши моє довге 
волосся, спитали: «Як ти гадаєш — то хлопчик чи дівчинка?» — а я за
горлав їм: «Я хлопчик, я гарний хлопчик!» Вони не оцінили цієї відпо
віді як належить, але я закарбував її собі в пам’яті як справжній ше
девр. Та ось думки мої знов повернулися до моєї останньої пригоди. 
Коли вже ти збираєшся кудись утекти, то найкраще полетіти літаком. Я 
порівняв себе з Томом Сойєром, що повернувся додому на власний по
хорон, а далі все непомітно сплуталося з іншою книжкою — з Геком 
Фінном, Герцогом і Королем... Одне слово, я задрімав, а уві сні прига
дав, як любив, щоб мені на ніч читала мама, а не тато, бо вона робила 
це так, що я міг давати волю своїй уяві й ніби сам включатися в опо
відь, а тато надто запальний і грає сам, нікого навколо себе не поміча
ючи. Мама прагнула, щоб я полюбив прочитану книжку, а тато вбачав 
v цьому тільки ще одну нагоду, щоб виявити свій сценічний хист. Потім 
я подумав, що запросто міг би заробити десяток-другий центів в аеро
порту, якби підніс комусь валізи. Або походив на руках, як мавпи ву
личних акордеоністів, чи зробив кілька задніх сальто, а мій берет, ко
ли б він у мене був, лежав би тим часом на землі й наповнювався мо
нетами. Але найкращим трюком, гідним самого Тома Сойєра, було б 
повернутися додому і, побачивши, що наш «додж» стоїть на звичному 
місці, тихенько прокрастися нагору, де тато спав би, замучений кошма
рами, й поцілувати його в щоку, а він би посміхнувся уві сні. О, я зда
тен напускати собі ману цілісінький день!

Попереду мене чекає «великий, широкий і дивовижний світ», як 
саркастично висловився колись тато. Я таки заснув, а коли прокинувся, 
була вже дев’ята вечора. На той час я сам уже став телевізійною зір
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кою — давав інтерв’ю. Мене спитали: «Чи правда, що ви тренувалися 
від раннього дитинства?» — і я скромно кивнув у бік тата, який був те
пер моїм менеджером, але стояв поза кадром телекамери. «Ось хто су- 
перзірка!» — мовив я. Прокинувся я від того, що чхнув. І знову чхнув*, 
бо ж лежав голісінький. А внизу я почув тата.

Він підійшов до сходів і гукнув:
— Гей, паскуднику, ану вимітайся звідти!
Я отетерів. Навіть не встиг подумати собі — оце-то вітаннячко!..
— Попереджаю: зараз я викличу поліцію! — гукнув тато.
Я не міг уявити собі, що йому вдарило в голову. Як був, голий, ви

біг я на площадку сходів і заволав:
— Це я, тату!
Він побачив мене, і тепер настала його черга геть отетеріти.
— Джеккі... — прошепотів він, мало не втрачаючи тяму.
Я кивнув головою і трохи збентежився, бо раптом згадав, що голий.
Він сперся на стіл у передпокої і спитав:
— А де бабуся з дідусем?
— У Голлівуді.
Його наче громом ударило.
— Не розумію, — промимрив він.
— Піду одягнуся,— сказав я. Повернувся до кімнати й почув, як 

тато піднімається сходами. Отут я таки перепудився. Ні, годі вже з ме
не цих Том-Сойєрових витівок.

— Джеккі... Ну, хлопче...— мовив він, заходячи в Діланову кімна
ту. Я заплутався у власних штанях. Знову чхнув собі в долоню, обтерся 
шкарпеткою й натяг її на ногу.

— Ти вже давно тут, хлопче?
— Кілька годин,— відповів я.— Прилетів літаком.
— То старі знають, де ти?
— Ні! — відказав я й подивився на нього, ніби на дефективну ди

тину. Боже, і він ще сподівається тримати мене в руках!
— Ну, гляди,— мовив він.— Я все ж таки подзвоню їм.
Я здвигнув плечима й сів на ліжку. Краще змовчати — а то будь- 

які мої слова обернуться проти мене.
Він обернувся, збираючись іти, потім зупинився і глянув на мене.
— Ти прилетів сам?
У мене затремтіли губи.
— Якого ж чорта... — почав він, а сам стояв переді мною, як тю

лень, викинутий з води- На джинсах у нього видніла жовта пляма. Пев
но, фарбував у Пеггі Едінджер ванну кімнату абощо, ми вже робили 
це якось у себе вдома. Виглядав він так собі — і не змучений,, і не щас
ливий. І з’явився зовсім не розтрощений в аварії, хіба тільки геть оше
лешений, Збагнувши, нарешті, в чому річ, він підійшов і погладив мене 
по голові.

— То ти захотів провідати свого старого татка? — Він обняв мене. 
— Не зважай на мене, хлопче, — сказав він. — Я сам не знаю, що го
ворю.

І тоді я заплакав.
— Ой мій Джеккі, Джеккі-Незграбо!.. — Тато сам мало не пла

кав.
Ми ще довго залишалися в Ділановій кімнаті — я сидів, тато сто

яв. Потім він сказав:
4. «Всесвіт» № 8.
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— Ходімо'. Я подзвоню до них.
Ми разом спустилися у темряві наниз. Я промовив:
— До речі, я поцупив у бабусі сорок монет, треба було на квиток.
Він поплескав мене по спині й сказав:
— Якщо в тебе щось лишилося з тих монет, то ходім побенкетуємо.
— Всякому пройді дадуть по морді, — відповів я однією з наших 

улюблених фраз. Усе було ’кей.
Та ось. він сів у вітальні біля телефону й на хвилину замислився, 

а я сказав:
— Знаєш, піду-но я нагору, прийму душ, поголюся.
Він засміявся, а я хутко вшився, неначе мене таки спіймали на га

рячому. Не дуже хотілося мені слухати ту розмову.
І все ж таки я підслухав. Піднявся нагору, пустив душ, але не став 

під нього, а побіг до татової спальні й зняв трубку з другого апарата. 
По дорозі спіткнувся у темряві об розпочату бляшанку пива і зробив 
калюжу біля татового ліжка. Я чув усю розмову, і з язика у мене ма
ло не зірвалося: «Привіт, бабусю, я тебе люблю!» — але я навіть не 
писнув. А говорилося про те, що я міг би побути в них і довше, а Ділан 
— так той нехай залишиться з ними ще на тиждень або два. Бабуся 
сказала, що він — єдиний промінчик у їхньому житті, вони більше ні
чого на світі не мають, але її просто приголомшила моя втеча. Вона за
мовкла, а мені здалося, ніби я чую, про що вона думає. Стара зовсім 
очманіла від того, що я викинув такого фортеля.

Коли вона вибалакалася, тато ще перекинувся кількома словами з 
дідусем, а я подумки звернувся до мами: «Ну от, я знову відзначився». 
Тобто я хотів сказати, знову утнув капость, але вона б усе зрозуміла. 
А потім тато прийшов нагору і застав мене в темряві,

— Там душ біжить, — сказав він.
. — А під ним — нікого,— озвався я.
— От шибеник! — Він усміхнувся, а тоді мовив: — Зараз я скажу 

тобі, що ми вирішили, а ти можеш проголосувати за або проти, ’кей?
— Я все чув, — відповів я, — і голосую за.

; — О ті гаразд.
Він увімкнув світло, і ми побачили ту перекинуту бляшанку і калю

жу пива на підлозі. Я тицьнув туди пальцем:
— Міг би й попередити мене...
Він засміявся:

• — Ні, хлопче, то ти міг би попередити мене!

зо

Отже, я знову в ОклендІ. Все як при телевізійному повторі. Але то
го вечора я добряче ухекався — після всього тато влаштував-таки «бен
кет», і ми «за круглим столом» обговорили все-все. Коли я лягав спати, 
to ґюдумки побажав друзяці Вікові щасливої зірки — щоб його чека
ли в тому Уолнат-Кріку самі радощі. А потім я спав цілих дванадцять 
годин. Тато вранці не розбудив мене, але, зрештою, я таки прокинувся 
СаМ, і коли сПустив'сіг вниз, він робив фаршировані яйця. Це його ко
ронна страва, а я прикидаюся, ніби вона мені дуже подобається, отак 
у  нас і ведеться. :

— Ти запізнився до школи, — мовив він.
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А я відповів:
— Нічого, завтра піду туди завчасу.
Він усміхнувся і сказав:
— Гаразд, їж свої фаршировані яйця.
— А я вже й так нафарширований, — озвався я.
Що не день, я стаю все в’їдливішим. Скільки себе пам’ятаю, ми з 

татом завжди цим відзначалися — ми ж таки двоє клоунів. І я точно 
знаю, що головне для мене — це щоб тато був задоволений мною, хай 
навіть я не завжди задоволений ним. Щоб зробити йому приємність, я 
ладен стрибати крізь вогняні обручі і, власне, вже сгрибав не раз.

— Хочеш проїхатися на студію? — спитав він.
— А ти хочеш, щоб я туди проїхався? — відповів я.
— Ні, — сказав він, — мені й подумати страшно, що ти проїдеш* 

ся на студію, але я готовий піти на таку жертву і завдяки своїй незмір
ній великодушності я...

— Гаразд, гаразд, поїду! — заволав я.
— Ні, ні, ти не думай...
— Я їду, я їду...
— Чудово, Джеккі. Якщо ти хочеш...
— Я не хочу.
— О, будь ласка.
І таке інше паскудство. Двоє ідіотів. А коли, їдучи у своєму «дод- 

жі», злтиснуті ременями безпеки, ми притупували ногами й пританцьо
вували на сидіннях під ревіння радіо, то виглядали, певне, геть сміхо
винно, хоч прикидалися, ніби в нас усе чудово. Я думав про маму й 
про Ділана в Голлівуді й відчував якусь дивну полегкість і водночас 
глибоку тугу.

31 У

У вівторок я теж не пішов до школи — знову відклав на завтра, 
але тато примусив мене пообіцяти, що в середу вже піду неодмінно. Я 
обстежив «Монстрову хащу» та всі кущі на задвірку, причому роз
дражнив клятих доберманів у сусідній садибі. Тоді видерся на найви
ще, геть замшіле дерево й дивився згори на псів. Вони гарчали й шкі
рили зуби, а я стояв на мокрій гілляці й бачив, що на Декстеровому 
подвір’ї відбувається велике прання. Його затіяла сестра Декстерового 
батька (діда) — та сама, котра приносила нам дитячі харчі на День 
святих і поки що залишилася в Мітчелів, усім невдоволена, завжди 
роздратована, і тільки й мріє якнайскоріше повернутися до себе додо
му. Десь із сім великих сорочок, безліч Декстерових лахів, та ще шта
ни й труси всіх розмірів витяглися довгою низкою під сонцем, яке вже 
зовсім не гріє. Опівдні я вийшов на вулицю, привітався з нашим ки- 
тайцем-листоношею Но-си-Сумкою й узяв у нього татові чудо-журнали. 
Нам ніколи не приносять великої пошти. Перед будинком Мітчелів так 
і стоїть той кемпер, схожий на катафалк, від якого відірвали ще один 
шмат алюмінію й закинули на наш паркан. А я блукав, мов неприкая
ний. Вічний Жид. Я ж бо й справді наполовину єврей, по матері. Хоч 
і не почуваю себе євреєм, але битимуся не на життя, а на смерть з кож
ним, хто скаже, що не терпить євреїв, бо я знаю, що таке газові' печі 
й расова ненависть. Може, дідусеві так сильно й перепало в житті че
рез те, що «він єврей, та ще й «червоний».
4‘
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Це навернуло мої думки на бабусю та дідуся. Як там Ділан? Я на
віть трохи пожалкував, що втік.

Я стояв перед нашими ворітьми, коли під’їхали й вийшли із старез
ного «крайслера» Норманові батьки. Я бадьоро привітався з ними, а во
ни тільки глянули на мене — химерні, як завжди. Що ж, зрозуміло, 
звідки воно в нього, оте саме. Пополудні я засів перед телевізором, з’їв 
цілу банку «Біфароні» — це було аж о пів на п’яту — і зіпсував собі 
апетит. Але тато не заперечував, щоб ми пообідали пізніше. Отож уве
чері, о пів на восьму все було якнайкраще, тільки в домі стояла стра
шенна холоднеча. Мої думки не були зайняті чимось особливим, я нудь
гував і гортав журнал, аж раптом щось неначе примусило мене звести 
погляд до дверей веранди, а звідти на мене дивилося оте фосфоричне 
око. Потім промайнула якась тінь, і з бугенвілеї блиснув промінь світ
ла, і я враз від голови до п’ят вкрився холодним потом. Стій, Незграбо 
Джек, звелів я собі подумки, не вигадуй всякої чортівні. І щоб довести 
це самому собі, відважно рушив до дверей: за ними коливалося й ше
лестіло гілля дерев та кущів, але я встиг помітити, як хтось метнувся в 
темряві у глибину «Монстрової хащі».

— Тату!!! — закричав я на все горло, і він скотився вниз по схо
дах з намиленою щокою, і коли я побачив його такого здивованого й 
переляканого, то пробурмотів лише: — Пробач, то я кота злякався.

Ні, такі речі — не для тата, його вибило з колії. Він став якийсь 
надломлений, майже хворий. Так ніби йшов у житті прямо й рівно, і 
раптом під ним розверзлося провалля, і він упав туди й навіть дихнути 
не може. Звичайно, ми з ним часто жартуємо, сміємося, але іноді я за
ходжу до його кімнати — а він сидить і дивиться в нікуди. Часом коїть
ся таке, чого я не розумію та й не хочу розуміти. В понеділок увечері 
ми спробували пограти у хованки з кишеньковим ліхтариком і калата
ли в ті маленькі дзвоники, яких понавішували колись у кімнатах, щоб 
паралізована господиня могла подавати сигнали. Я заховався під пись
мовим столом у татовому «барлозі», а він згори посвітив туди ліхтари
ком, і тоді я жартома почав видобувати з горла просто-таки монстрівсь- 
кі звуки, а він стрімголов збіг униз, обхопив мене руками, потім, споти
каючись, піднявся до вітальні і всюди увімкнув світло. Він ледве видих
нув:

— Джеккі, моє серце... воно вже не моє... воно б’ється, як 
у монстра.

Так і сказав. Чи ж могло це мене заспокоїти? А тепер він навіть 
не хоче спуститися сам до «барлогу» чи принести з підвалу припаси, 
так наче боїться темряви. Він розповідає, що йому вчуваються голоси 
монстрів з білизняної комірчини: вони скавучать, і шепочуть, і зчиня
ють там гармидер. Він, певна річ, не збирався признаватись у цьому 
мені, а розповідав здавленим голосом комусь по телефону, дай боже 
щоб не своєму шефові. Але тепер я й сам уже мало не чую тих мон
стрів, а коли поблизу майне якась тінь, у мене кров стигне в жилах. 
Мені теж починають увижатись і вчуватись усякі страхіття. Це дуже 
тяжко. Нам треба прийти до тями. Тато може не присісти ні на хвиль
ку цілий день, буде веселий і безтурботний — сам собою, — але потім 
його раптом ніби щось торохне, і на обличчя йому насунуть хмари. Я 
як можу намагаюсь провадити невимушену розмову, але він уже десь 
далеко...

Декстер аж сторопів, коли побачив, що я повернувся додому, і хо
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див такий білий, немов привида уздрів. Не міг зрозуміти, як це Ділан 
у Голлівуді, а тато і я тут! Він багато чого не розуміє. Тепер у них 
живуть його старший брат з дружиною, тобто це означає, що вони — 
його дядько й тітка. Вони мають два старі й пошарпані автомобілі, 
«фалькон» і «фольксваген», і щоб «фалькон» завівся, його треба під
штовхнути — я сам одного разу допомагав. Декстер сказав, що його 
так званому братові двадцять шість років, а я спитав, якого віку його 
дружина, і він відповів, що вона на два роки молодша. А коли я спи
тав, то скільки ж їй, він довго думав, а тоді випалив — двадцять два! 
Воно, зрештою, не так уже й дивно, адже Декстерові стукнув тільки 
восьмий, але ж він не здатен навіть додати сім та чотири, не зможе від
няти шість від дев’яти — я сам перевіряв. Він неспроможний виконати 
найпростішу арифметичну дію; навіть коли ти піднесеш йому відповідь, 
як на срібному блюдечку, він сидітиме на своєму велосипеді й думати
ме, думатиме і казатиме: «Я думаю...» А потім скаже, що він не вин
ний. І справді, він досить кмітливий, принаймні цілком нормальний, 
отже, притичина не в його розумовому коефіцієнті. Я дав йому своє 
улюблене пророцтво, із тих, що їх друкують на машинці й запікають 
усередину китайського печива (я їх збираю), і попросив прочитати, а 
він не зміг, хоч там було написано лише: «Чекай добрих вістей», — а 
це ж зовсім не важкі слова. Він вирячився на папірець, тужився, аж 
упрів, геть заплутався, щось пробурмотів заїкувато, а тоді порвав його 
на клапті. Я врізав йому так, аж він гримнувся, ревучи, на тротуар. 
Скільки то років мине, поки я дістану ще таке пророцтво, якщо взагалі 
дістану...

Ми з татом дійшли згоди, що мені справді слід поновити нормаль
ні відносини з Підмонтською Експериментальною, я пообіцяв йому й 
виконав обіцянку. Я досі залишаюся шкільною знаменитістю — адже 
по телебаченню мене бачили всі, і кожен запитує мене, як там справи 
у Ділана, а я відповідаю, що він відпочиває в Голлівуді, й вони, вра
жені, перепитують: «У Голлівуді?!» — а я їм на те: а що тут, мовляв, 
такого? Адже мій дідусь — відомий кіносценарист. Кахи-кахи... Моя 
люба Каланча, Карен Морріс, спустилася до мене з-понад хмар і за
просила на вечірку, яка відбудеться у неї вдома в найближчу п’ятницю. 
Я відказав, що маю з татом важливу справу, але, можливо, мені поща
стить звільнитися, і вона спитала: «То я можу надіятись?». Карен ко
кетувала зі мною, наче співуха, яку взяли до шоу на півставки, і зали
шила мені самому вирішувати, як бути.

Господи, яка там у мене важлива справа! Сміх, та й годі! Весь по- 
полудень у п'ятницю, після школи, минув для мене у перебиранні лахів, 
потім я півтори години лежав у гарячій ванні, надяг джинси «Райт 
Гард» і сорочку-кімоно «карате», зробив собі укладку волосся і взага
лі поводився, як інститутка, що збирається на перший бал. Тато робив 
єхидні зауваження, а я, собі під ніс, посилав його під тридцять три 
чорти.

Я навмисне з’явився в домі Карен на півгодини пізніше, щоб не 
так видати своє хвилювання. Вона прикрасила їхню «гамірну кімнату» 
стрічками, яскравими афішами й1 мигтючими свічками, а батьків спро
вадила на двосерійний фільм. У повітрі вчувався якийсь пряний дух,— 
певне, від свічок, — а мій добрий друзяка Мартін Куолік був уже «го
товий». Він раз у раз лагідно бурмотів: «Риба має плавати, а пташ
ка — літати...» — і посміхався так, ніби осягнув усі таємниці всесвіту.
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До нас підійшла Карен і спитала: «Будете балдіти?». Я розглянувся, 
навколо себе й мовив: «От здорово!», — а вона засміялася: «Ну, 
шквар!». Потім пішла змінити бобіну, а я спитав у Мартіна Куоліка: 
«Ти в цьому щось тягнеш?». А він сказав, для нього це раз плюнути. 
Ми зареготали, він дав мені в руки паперовий рупор, і я прогудів: «Ри
ба має плавати, а пташка — літати!». А він сказав, що якраз про це й 
думав. Повз нас раз за разом проїздила на роликовій дошці Дженні 
Вільямс, вона була у пурпуровій вельветовій сукні й без ліфчика.

І я вдарив по своєму здоров’ю — з деякою допомогою Мартіна. То 
було неймовірне пійло. А потім я прихилився до гарячого каміна й 
чекав, коли Дженні знову пропливе повз нас на тих роликах, щоб ки
нути їй: «Милуюся тобою, пташко», — як ото у фільмі «Касабланка», 
якого тато знає буквально напам’ять,— чи просто сказати «Привіт», 
якщо на більше не стане духу. А вона чогось не з’являлася, не видно 
було й інших сімох чи вісьмох, які спершу були там. Тепер у «гамірній 
кімнаті» нас лишилося тільки шестеро. Здається, хтось раніше кликав: 
«Ану, ходімо рубонем». Я піднявся на другий поверх, знайшов у холо
дильнику скибу шинки і став їсти. Потішено муркочучи, я накинув оком 
на бляшанку фруктового соку, наміряючись запити шинку, коли рап
том поруч зі мною широко розчинилися двері ванної кімнати, і звідти 
з’явилася Карен Морріс, власною персоною. Очі в неї були наче скляні, 
обличчя мокре від поту. Хто її знає, що вона там робила, але, побачив
ши мене, підійшла й поцілувала, а у мене в роті повно шинки. «Ну, хо
дімо», — сказала вона. Я мерщій проковтнув шинку і рушив за нею, 
гадаючи, який ще сюрприз вона має в запасі. Вона повела мене нагору, 
і там усе стало ясно. «Це кімната ігор», — пояснила Карен. Насправді 
то виявилася простора темна спальня з величезним надувним матрацом 
мало не на всю підлогу, і тут засіла майже вся компанія. Вони хихотіли 
й балділи, вовтузячись на матраці. Карен оголосила: «Я знайшла Дже
ка». Хтось озвався: «Якого ще Джека?». А я відповів: «Такого, що хо
че погратися в доктора». Це їм сподобалося. Хтось ще сказав: «То під
німайся на борт». Що я й зробив із радістю, здійнявши хвилі на матра
ці, а за мною і Карен. Тут годі було ворухнутися, щоб когось не лап
нути. Я гладив волосся якійсь дівчині, і це було дуже приємно, аж рап
том виявилося, що то Мартін Куолік. Очі помалу звикли до темряви, 
і я поклав руку на стегно Карен, потім посунув її вище... Хтось непо
далік од нас сміявся, а я, геть запаморочений, казав собі: нехай це 
станеться просто тут, хай я втрачу свою дорогоцінну невинність на на
дувному матраці серед вечіркового кагалу — воно все-таки краще, ніж 
із повією, як було в тата, він це зробив у сімнадцять років, — сам роз
повів мені, коли я раптом його спитав. Я вже почав перехиляти Карен 
на спину, коли розчинилися двері й по очах різонуло світло.

Хтось поряд мене гукнув:
— Гей там, ану вирубіть світло!
— Що тут діється? — почувся голос дорослого чоловіка.
І тут усі стали гарячково розплутуватися, наче розбурканий вось

миніг. Карен перекотилася через край матраца, просто на підлогу, і 
тоді чиясь рука підняла мене за штани і скинула з матраца. Містер 
Морріс так стусонув мене по плечу, що я аж закрутився на місці, упав 
на кошик для паперів і поламав його.

— Оце такі ви леді та джентльмени! — сказав містер Морріс.
Вигляд у нього був аж ніяк не веселий. Карен не заплакала, лише
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спохмурніла й насупилась, але в коридорі хтось плакав. Я врешті спро- 
мігся звестись на ноги. Плече дуже боліло. Потім ми усі жужмом по
котилися вниз по сходах. Мартін Куолік шепнув мені: «Здається, ве
чірці край...» Ми пройшли з ним перші два квартали разом, під крижа
ним дощем. Він розповів мені ще.двійко свіжих анекдотів із свого за
пасу, і ми попрощалися. Я дійшов уже до самого дому, коли помітив, 
що немає мого гаманця. Аж задубів з переляку і кажу собі: «Боже ж 
ти мійї» — а тоді аж закрутився на місці в розпачі. Оце йолоп! Кинув
ся був бігти назад, але одразу ж утямив, що це буде зовсім по-дурно
му — адже там написане моє прізвище, то треба просто зачекати. Роз

думав навіть телефонувати. Карен сама, може, подзвонить мені або 
принесе його в понеділок до школи. Отака вийшла історія, що замість 
невинності я позбувся гаманця.

32

Телефон дзвонив раз за разом. Я знімав трубку, а там — мовчок. 
Я вже почав звикати. Та цього разу в трубці клацнуло, і чийсь глибо
кий, густий голос промовив: «Ну, ну». Потім знову клацнуло — і все. 
Ті штукарі ніколи не вгамовуються. Тепер на зміну сезонові рекордних 
атмосферних опадів прийшла рекордна хвиля холоду. В «Рожевому 
Іклі» стало не дуже приємно жити, бо камін, збудований 1921 pogy, 
замалий як на таку холоднечу, і я змушений сидіти біля електрообігрі
вача, що його тато купив у магазині «Сіре», і чекати, коли знову за
дзвонить телефон. Узагалі тут почали діятися підозрілі речі. На криш
ці нашої пральної машини звідкись з’явилися труси від синього жіно
чого купальника, і тато не вірить, що я про це нічого не знаю, а я — 
що він до цього непричетний. Нам ще тільки бракувало взаємної не
довіри. Але жоден з нас не міг уявити, щоб сині жіночі труси раптом 
виникли самі собою. Вони дуже старі й не модні, — аж ніяк не бікі
ні, — до того ж досить брудні...

Весь час якісь безглуздя. У суботу пополудні, коли тато був на 
студії, я, наспівуючи, зайшов до будинку, а там у кімнаті сидить Дек
стер і розмовляє по нашому телефону. Він миттю кинув трубку.

— Що ти тут робиш? — спитав я.
— Нічого, — відповів він. А потім став походжати по кімнаті в 

тих своїх шкарбанах — шльоп, шльоп по підлозі. Я звелів йому, щоб 
перестав човгати, а він мені:

— Ти нічого не розумієш.
Я дав йому добрячого стусана, а він як загорлає:
— Твій тато сказав, я можу приходити сюди, коли схочу! І дав 

мені ключа. Бачиш? — І показав мені ключ, тицьнув його мені під 
самий ніс.

Я розгубився.
— Коли ти поїхав у Голлівуд, ми тут з ним чудово ладнали! — 

Декстер кричав дуже голосно. — Він, може, всиновить мене, от!
— Він так сказав?
Декстер сів на нижню сходинку — чисто тобі хазяїн! — примру

жив одне око, а друге втупив у червоний скляний «символ миру», що 
його тато підвісив до стелі.

— Бах! — мовив він, націливши туди пальця, мов дуло револь
вера.
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— Він так сказав?
— Бах! — повторив Декстер.
Задзвонив телефон. Я глянув туди, потім на Декстера. Дзвінок 

пролунав ще двічі.
— Ну, ти підійдеш до телефону? — озвався Декстер.
— А чом не ти? — спитав я.
— Це не мій телефон.
Тоді я підійшов до апарата, підняв грубку і загорлав із злістю:
— Ну, кажіть же щось!
То була Карен Морріс, вона знайшла мій гаманець.
Я змусив себе заспокоїтись і говорити спокійно. Вона сказала 

стишеним голосом, що перенесла телефон до іншої кімнати і що у них 
зараз таке робиться — вийти з дому їй не можна ніяк, але вона віддасть 
мені гаманця в школі. Сказала, що її батько витяг з гаманця «оту гумо
ву штучку», а я й забув про неї: та гума пролежала там, певно, цілий 
рік, я роздобув її давно-давно, ще в Сірак’юсі, вона, мабуть,-уже й за
пліснявіла. Я тяжко зітхнув і порадив Карен тримати хвіст пістолетом, 
мовляв, поговоримо ще у школі. Потім я виштовхав Декстера з дому. 
Він став грюкати ногами в двері, і не пробув я нагорі й двох хвилин, як 
він знову зайшов до будинку, бо мав ключа, якого дав йому тато.

Того вечора, за обідом, я заявив татові, що йому доведеться виби
рати між мною і Декстером. З мого боку це було паскудство, але інак
ше я не міг. Тато дуже зніяковів, проте не сказав усієї правди, а став 
напускати мені туману про те, скільки вже лиха випало на Декстерову 
долю і що хтось же має вділити йому хоч трохи ласки й любові, бо ж 
батьки від нього відмовилися, бабуся вмерла, а дідусь ще не прийшов 
до тями після ЦЬОГО.

— ’Кей, але не треба було давати йому ключа,— сказав я.
Тато розповів, що одного дня, коли я і Ділан були в Голлівуді, він 

ішов додому й зустрів Декстера, змерзлого і геть мокрого, а їхній дім 
був замкнений. Тим-то тато й дав йому ключа — на всякий такий випа
док. Може, так воно й справді було, і коли ми їли біфштекси, я раптом 
подумав, що ті чотири дні, коли обидва його сини поїхали від нього, 
мали бути для гата днями найтяжчої самотності, справжнім лихом, і 
він, певно, почував себе зовсім пропащим, може, навіть був на краю 
самогубства, отож і вхопився за Декстера, як за рятівну соломинку.

— Ти хочеш його всиновити? — спитав я.
Тато сумно всміхнувся.
— Ні, Джеккі, я не збираюся всиновляти Декстера.
— А він каже, що збираєшся.
Тато тільки зітхнув.
І цей випадок якимось дивним чином пов’язався в моїй голові з на

міром украсти нашу машину. Власне, не украсти, а, сказати б, ненадов
го позичити Колись тато трохи навчав мене і дозволяв вести машину 
кілька миль по околицях Пойнт-Рейєса й на горбах поблизу Окленда, 
а сам сидів поруч, як інструктор. Я тоді був у захваті. Так от, у неділю, 
після того як він добре «заправився» і подивився матч «Рейдерів» 
у Сан-Дієго, його потягло на сон, і віч мовив: «Я піду подрімаю трош
ки— ’кей, ДжеккР» Я знаю те «трошки» — даватиме хропака години зо 
три, не менше. Сказав йому «’кей». зачекав, доки почулося хропіння, 
прихопив із собою жовту поролонову подушечку, що її звичайно під
кладають під Ділана, коли той сідає їсти, а також берет — прикрити
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собі верхню частину обличчя — і лишив записку: «Тату, я поїхав трохи 
провітритися. Скоро повернуся. Незграба Джек». Ішов густий холодний 
дощ, так що, незважаючи на «двірники» та дашок над переднім склом, 
видимість все одно була б погана, отож я не боявся, що мене зупинять: 
а на випадок, коли б довелося під’їхати близько до тротуару, позапинав, 
віконця завісками (одне слово, місце водія замаскував залізно), і тіль
ки після цього дав задній хід поміж старим кемпером містера Мітчела 
й навіки заснулим Нормановим «форд-бердом». Так почалася моя при
года в нашому «доджі». Я їхав дуже обережно, на повну котушку ввімк
нувши радіо, з якого линули якісь «ліричні мелодії». Так і їхав — тум- 
тум-те-тум-тум-те,— на все мені було начхати, достоту Перший-Автозло- 
дій-па-всю-Амер ику!

Перше зіткнення із законом у мене мало не відбулося на Граид- 
авемю, де стоїть один з постів транспортної інспекції, але, на щастя, 
я помітив його вчасно і мерщій підкотив до стоянки біля універсаму — 
якраз там, де таю мав нещодавно маленьку аварію. Від страху мені аж 
дух забило, але все якось обійшлося. Поки я чекав, коли одна машина 
звільнить місце, вона від’їхала надто далеко й зачепила ззаду іншу, що 
там стояла,— зачепила ледь-ледь, та в тій машині сиділа жінка, вона 
г>чно засигналила, а водій першої — великого старого «б’юїка» — про
їхав ще футів із шість і аж тоді зупинився. Я незграбно втиснувся на 
ного місце, виліз із машини і трохи одійшов, роздивляючись, чи не по
мітили «фараони» мого незаконного повороту. І тут мене зацікавила 
суперечка біля сусідньої машини. Та жінка, яка щойно сигналила (вона 
була біла), вийшла з машини й сказала:

— Я сиджу собі, читаю листа, а ви раптом наїхали на мою ма
шину.

Водій «б’юїка» (негр, та ще й дуже старий) збентежено виправдо
вувався:

— Не наїздив я на вашу машину, я завжди дивлюся, коли задкую...
Жінка була тендітна — про неї, мабуть, можна б сказати «мініа

тюрна» чи там «витончена»,— і вона промовила лагідним тоном, злегка 
хитаючи головою:

— Вибачте, будь ласка, але ж я відчула поштовх.
Старий негр оглянув крило її машини. Воно було неушкоджене: 

певно, він зачепив тільки бампер,— але таки зачепив, я сам бачив, як 
машину хитнуло. Він сказав:

— Ваша машина зовсім ціла, я проїхав од вашої машини аж так 
далеко.— І розвів руки на добрих два фути.

А вона, та жінка, теж подивилася на крило й теж не побачила ні
яких подряпин.

— Так, справді, пошкоджень ніби немає,— погодилася вона.
А старий раптом геть розсердився (а тут же ще й дощ!) і гукнув* 

наче звертаючись до всього світу:
— А хай їй абиш-шо, я й близько до неї не під’їздив, а ці скажені 

люди завжди тебе вилають!
Він ще кілька разів повторив оте своє «абиш-шо», а тоді нарешті 

заліз до «б’юїка». А та жінка стояла ні в сих, ні в тих, хоча й мала 
рацію, і я б таки виступив на її захист, якби не три речі: по-перше, її 
машина в повному порядку; по-друге, — то ж усе-таки негр; а по-третє 
(і головне), я автозлодій, і моїм словам ніхто не повірить, скоріше до
ведеться виправдовуватись мені самому. Тому я й далі тинявся коло
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стоянки, аж поки все ущухло. Тільки дощ не вщухав, і я вже весь змок. 
Тоді, зрештою, сів за кермо і оберєжкенько вирулив на дорогу, щоб про
довжити свою веселу прогулянку.

Наступна пригода сталася через двадцять хвилин — після того як 
я вже об’їхав озеро Мерріт, піднявся на Бродвей і перетнув Коледж- 
авеню в напрямку Берклі, де збирався купити цигаркового паперу «Зіг- 
Заг». Я побачив ту пташку при дорозі під рясним дощем: вона піднесла 
руку, голосуючи до машин. Вона була вагітна, добре вже вагітна, у чор
ному плащі-накидці без каптура, так що її біляве волосся геть змокло. 
Тому я зупинився.

Вона залізла в машину й сповнила її духом мокрої дівчини. їй 
і справді було років із дев’ятнадцять.

— От спасибі! — мовила вона.
— Куди вам? — запитав я.
Вона раптом глянула на мене й мовила:
— Ой, хлопче, та ти ж зовсім пацан!
Я зиркнув на неї. Оце, думаю, вскочив! А вона й каже:
— Керуй прямо. Це біля Вулсі, я покажу.
<— ’Кей,— відповів я.
— Яка гарна машина,— зауважила вона й поклала руку на перед

ній щиток. Мене наче голкою штрикнув червоний застережний сигнал 
на приладовій панелі: «Застебніть ремені!» — але я не міг попросити її 
про це, бо вона була з таким животом, що ремінь, мабуть, виявився б 
закоротким.

— Ти її вкрав? — спитала вона.
— Це машина мого тата,— відказав я.
— А-а...
Ми їхали собі далі.
— Це чудово, що ти мене підібрав,— сказала вона.— Я вже зовсім 

потопала. Пробач, що я назвала тебе пацаном.
— Пусте,— озвався я.— Ви корову назвали коровою.
— Любчику мій! — засміялась вона.— Яка ж ти корова?
Я теж засміявся. Тепер стало зовсім ’кей..Ми розуміли одне одного. 

Я вже хотів був спитати, чи не зупинитися нам біля мотелю й не замо
вити молочний коктейль або ще якусь таку погань, але вона сказала, 
що страшенно втомилася: вона вже на десятому місяці, дитина мала 
з’явитися ще на День усіх святих. Тоді показала мені, де починається 
Вулсі, але через зливу, та ще тепер і з градом, видимість була зовсім 
ніяка. Потім дівчина сказала, що вона — Білосніжка й живе разом із 
сімома гномами. їй-бо правда — в одному домі семеро хлопців і вона. 
Розповіла, що всі вони — пречудові хлопці, вона куховарить для них, 
а ті готуються відзначити народження дитини грандіозним бенкетом, і 
вони накуряться зілля, а один зніматиме все те кінокамерою. А оце вже 
Берклі. Вона сказала, що з мого боку дуже мило було підвезти вагітну 
жінку, і запросила мене на "чашку жасминового чаю, та я сказав, що 
краще поїду. Вона вийшла і захряснула дверцята, я одразу рушив 
з місця — як останній суперпіжон,— і вона раптом закричала. Вияви
лося, дверцята защемили полу її чорного плаща, і тепер вона бігла 
поряд з машиною. Я рвучко натиснув на гальма, і вона впала — якби 
я мав більше шоферського досвіду, то знав би, що гальмувати слід по
ступово, а не щосили тиснути, мов ідіот, на педалі, та ще й обома 
ногами. Я вимкнув мотор, мерщій вискочив з машини і оббіг її спереду;
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Дівчина лежала і важко дихала. Я відчинив дверцята, висмикнув плащ 
і допоміг їй зайти до будинку, де були троє «гномів», а насправді —■ 
довготелесих хлопців, що розташувалися біля телевізора. Ми розповіли 
їм усе, вона випила чаю, і за п’ятнадцять хвилин ми вирішили, що все 
обійшлося. Вона сказала, що сама винна, бо захряснула дверцята, не ви
смикнувши дощовик, але я-то добре знаю, хто винен насправді. Один із 
хлопців, Джеффрі, хотів дзвонити до лікарні, але вона сказала — не 
треба. Потім пішла нагору обмити кров з колін. На плащ їй налипло 
листя і всякий бруд. А я був такий гречний, що й самому не вірилось.

Усе те надто вразило мене й відбило охоту продовжувати свою 
«автозлодійську виправу», і я засмучено повернув додому. їхав дуже 
й дуже обережно — боронь боже від «фараонів»! Тато ще не прокинув
ся, і я подер залишену для нього записку, а потім заліз у ванну. Лежав 
по вуха у воді й думав, що самогубство — чи не найкращий вихід для 
мене, аж раптом тато, спотикаючись, заглянув до ванної і спитав:

— Ну, що нового?
33

І ось настав вечір — гідне завершення цього подиву гідного дня. 
Вечір, коли я мало не схибнувся, зовсім утратив тяму.

Першим номером програми був черговий «німий» телефонний Д З В І 

Н О К , а потім ми з татом поїхали влаштувати собі Учту за Давньоанглій- 
ським Круглим Столом. А я й забув поправити сидіння в машині, і тато 

’це помітив, отож була мить, коли я трохи розгубився, та, зрештою, я все 
ж таки не залишив там тієї паршивої поролонової подушечки — я хоч і 

•довершений йолоп, а проте іноді щось кумекаю! Тато дозволив мені за- 
' мовити «учту» на мій власний смак, і я вибрав оте «Мерлінове чудо» — 
з грибами, сосисками та маслинами. А потім ми поїхали додому, і ски
далося на те, що тато потроху оговтується. Вдома він викурив «цига
рочку» («Щоб прочистити мозок!»), ми зіграли три партії в пінг-понг 
(2:1 на мою користь!), а потім повимикали усюди світло й вирішили 
пограти в нашу улюблену гру з ліхтариком. Тато виконав для мене 
«Жадання Дракона» — ще один наш улюблений номер, як і Учта за 
Круглим Столом,— і я стрімголов чкурнув на веранду, рятуючись від 
променя, що вистрибував, намагаючись упіймати мене. На веранді 
я мало не вбився, бо забув, що там лежать дрова, що їх тато замовив, 
коли вдарила холоднеча. Ми тоді майже дві години перетягували дрова 

’ з вулиці, де їх скинув ваговоз. Горять вони поганенько, і тато каже, що 
нажив собі подвійну грижу, поки їх перетяг, хоч я теж допомагав, зате 
тепер у нас аж два стоси полін. А я про це забув і врізався в них так, 
що мало не повибивав шибки й не вилетів на вулицю. Тут я й висловив
ся: «А, розтуди тебе!» — і зараз же звідкись долинув татів голос: «Хтось 
там лається, чи мені вчулося?» Я рятувався, подаючи фальшиві сигна
ли,— кидав м’ячики від пінг-понга, як ручні гранати, то в ту кімнату, то 
в ту, щоб збити його зі сліду. Він бурмотів собі під ніс: «Пінг-понг, 
Кінг-Конг»,— як заводна лялька,— а я намагався не захихотіти й не ви
казати себе якось інакше. Все було, як у добрі давні часи, я бігав ниш
ком униз і вгору по сходах, і почувався, мов безтурботна дитина. Тато 
заспівав у комірчині: «Заблукав, заблукав я в дрімучому лісі...» — 
а я знову шмигнув униз, до «барлогу». Дорогою покалатав у дзвіночок, 
яким багато років тому давала сигнали паралізована господиня, і звід
кись згори почув татове «Ох-хо-хо!», що прозвучало, наче з Північного
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полюсу (а таки холодно!), і він задзвонив у своїй спальні. А тоді рап
том пролунав ще один дзвоник, і я враз закляк, дослухаючись. Тато, 
там де він був, навіть не міг би його почути. Я знову дзеленькнув у свій, 
тато нагорі відгукнувся, а потім — ще хтось. Отже, хтось був у домі, 
старому й холодному «Рожевому Іклі», де навіть удень температура не 
сягала вище п’ятнадцятиградусів.

Тут було ще холодніше, ніж у підвалі, а тепер я ще й похолов від 
жаху. Спершу я почав був заспокоювати себе: мовляв, то мені знову 
щось причулося,— а проте знав, що це не так. У нашому огорнутому 
темрявою будинку було троє людей. Тоді я сказав собі — це, певно, не 
хто інший, як Декстер, він же тепер має власного ключа і таки любить 
подзеленчати в дзвіночки. Я затамував віддих. Прослизнув униз повз 
топку, яку того дня приходив перевіряти пожежник, а тоді повернув до 
підвалу. Раптом тато скрикнув, потім запала тиша, і лише тьмяний від
світ мигтів на стіні коридора — мені його було добре видно. Я почув, 
що нагорі розмовляють. Мені захотілося сховатись у купі сміття за 
топкою, де, як каже тато, хоч мерців ховай, але мене все дужче морози
ло, .і я чув:.там таки розмовляють, розмовляють пошепки. То не був 
витвір моєї уяви. Розмовляли насправді.

Я мало не врізав дуба просто на місці, коли тато страшно закричав. 
Перед тим він сказав: «Тепер усе гаразд»,— а потім: «Сподіваюся, все 
буде гаразд»,— і тоді сталося щось безглузде, кошмарне: тато зойкнув 
пе своїм голосом. Ви б одразу сказали, що то вже не схоже ні на який 
«жаховик»,— то був справжнісінький, живий крик болю. Я почув важкі 
кроки м човгання, щось там упало в темряві, а я залишався, мов у паст
ці, гбіля дверей «барлогу». Витягши перед собою руки, я трусився, мов 
осиковий листок. Мене занудило, а сходи наді мною ще гули від того 
важкого падіння, і я почув, як затріщало дерево — то повалилися биль
ця сходів. Тато проломив їх своїм тілом. А потім він закричав знову—• 
то був зойк болю, але чомусь схожий на Тарзанів мисливський поклик. 
Ні, для такого лайна, як Тарзан, це надто моторошно—* то було не кіно 
і не кінець світу, то був нестерпний біль. Тато зойкнув знову — здава
лося, після такого крику людина вже ніколи не зможе нормально жити. 
Я кинувся до дверей з підвалу, що виходять у «Монстрову хащу», від
кинув защіпку й хотів уже тікати в зарості плюща та повзучих чагарів, 
але мене зупинив ще один крик тата — він збудив би й мертвого. Там 
коїлося щось жахливе, і той крик перевернув мені все нутро. Я вже не 
міг тікати, не міг бути боягузом і покинути його напризволяще, коли 
я потрібен йому, — адже я приїхав сюди тільки заради цього! Я згадав 
про поліно з нашого стосу дров, те саме, яким ми вигрібали пінг-понгові 
м’ячики з-під ящика з інструментами. Воно не дуже велике, зручне. 
Я знайшов його там, де ми його поклали,— на ящику,— й міцно стиснув 
у руках. Почулося харчання і здушений голос тата, він бурмотів якісь 
уривки слів. Потім чийсь інший голсс промовив: «Ну, ну»,— і луна роз
несла слова над сходами, а тоді згори до мене стали наближатися звуки 
повільної ходи, такої важкої, наче то ступали свинцеві ноги. Я ще міцні
ше стиснув своє поліно, і в ту мить, коли та мерзенна потвора ступила 
на підлогу з ліхтариком у руках, який вона забрала в мого тата, я за
плющив очі, зробив бейсбольний замах, вклавши у нього всю свою силу, 
і врізав їй дровенякою просто з пику, і вона гримнулась на підлогу, 
а ліхтарик із брязкотом покотився мені під ноги.

То був тато, весь заюшений кров’ю. Я впізнав його, коли розплю
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щив очі,— і мій глузд понесло кудись зі швидкістю тисяча миль на го
дину. То був він, мій бідолашний тато, з геть пошматованим обличчям; 
він спливав кров’ю. А вгорі на сходах, що ведуть до підвалу, знову 
пролунав той голос: «Ну, ну..л> Я позадкував до ліхтарика і спрямував 
його вгору, і спочатку не повірив, що то все-таки він, хоча знав давно, 
що це має статись. Не повірив, бо він мав нову личину. Борода — не 
така кошлата, як у хіппі, а дуже охайна, підстрижена. Норман. У руці 
він тримав ножа, яким щойно порізав обличчя моєму татові. Позад мене 
й піді мною стогнав тато — я стояв однією ногою на його руці.

В моїй голові майнув туманний спогад із давніх-давен,— коли Нор
мам ще тільки полював на Ділана,— про те, як я збирався крикнути, 
що то я отруїв Шайєна. І ось біля мене лежить у калюжі крові мій тато 
й тіпається у корчах на холодній підлозі, а Норман спускається схода
ми, щоб довершити своє чорне діло... Я забрав ногу з татової руки і при
гадав, що тоді я збирався воювати з Норманом на відкритому просторі, 
де у мене була б перевага — я міг би тікати. І тоді був Ділан, а не 
тато, та ще як же холодно й вогко в цьому підвалі... Я зрозумів, що 
треба робити, і загорлав до Нормана, не відводячи ліхтарика від його 
сірого-сірого обличчя:

— В тобі тече кров ніггерів! Твій батько казав моєму татові, що це 
ваша сімейна таємниця, про неї ніхто не згадує: твоя мати — то не твоя 
мати! Твоя була чорна! — Адже я пам’ятав, як Норман ненавидить 
негрів.
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Норман став як укопаний і занімів. Навіть забув про своє «Ну, ну».
— Твій батько зізнався! — кричав я. — Твоя мати — нігерка!
Це подіяло. Норман рушив швидше і я теж — до бічних дверей, які

відчинив, іде коли тільки мене охопив перший страх. Я зарепетував 
у холодну темну ніч:

— Норман — ніггер! Норманова мати — ніггерка!..
До горла мені підступила нудота, та блювати вже не було коли. 

Я мчав, мов літак над посадочною доріжкою, весь заплаканий і хворий, 
такий хворий, неначе мій мозок спливав кров'ю. Норман шкандибав за 
мною, припадаючи на ту свою кульгаву ногу. Я побачив наше благо
родне^ дерево: мокре і вкрите памороззю, воно коливалося у хвилях 
холодного вітру, якесь несправжнє і таке величезне, як буває тільки уві 
сні. Я підтягся на нижню гілку й опинився на дошці, яку хтось закріпив 
там багато років тому. Я не переставав кричати. Тоді оглянувся й поба
чив його зовсім поруч, з ножем у руді. Я знову загорлав:

'—.Ніггер! Ніггер! Ніггер!!!
Я геть збожеволів, і від мого крику прокинулися добермани. Вони 

зняли несамовитий гвалт — гавкали* завивали, стрибали на паркан. 
Норману теж поліз на дерево, а я, хоча й промерз до кісток, не кажучи 
вже про те, що геть очманів, перебрався на вищу гілляку, замшілу й об
мерзлу, і не вмовкав ні на мить. Вітер пронизував мене, а я думав тіль
ки про одне — заманити Нормана якомога далі від тата. Намагаючись 
видертися на слизьке дерево, Норман урізав собі руку власним ножем 
і 'впустив його додолу, а я зрозумів, що тепер він просто схопить мене 
й задушить голими руками. Тоді я зхопився за верхню гілку і почав 
підстрибувати, щоб розгойдати гілляку, на якій стояв, і струсити його на 
землю. Але він тримався міцно. Я глянув униз, і мене знову занудило, 
а вітер проймав наскрізь, як ото лютневими ночами у Сірак’юсі. Норма- 
тюві теж було непереливки, але ненависть сильніша за будь-який холод, 
і Норман поліз до мене, а я був уже на самому кінці гілляки, але наді 
мною була ще одна, за яку можна вчепитись, якщо я ще не забув акро- 
батської науки тата, що вмирав тепер, спливаючи кров’ю біля дверей 
свого «барлогу». І я сказав самими очима Норманові: «Йди-но і вбий 
мене»,— і він рвонувся вперед, а я підстрибнув і схибив лівою рукою, 
а правою все ж учепився. Ніби тисячі голок уп’ялися мені в долоню, та 
вибирати я вже не міг. А гілка різко сіпнулася від мого стрибка, і Нор
ман гепнувся на доберманів. По-моєму, він мав зламати собі хребет, бо 
під ним було футів п’ятнадцять-двадцлть, та ще й обледенілий косогір. 
Я вхопився за гілку й лівою рукою, а тоді підтягся вгору. Якийсь сучок 
мало не проштрикнув мені груди — розпанахав сорочку й подряпав шкі
ру. Намагаючись утриматися на гілці, я подер собі долоні та ще й уда
рився об щось обличчям. Я не тямив, що роблю, мною керували тільки 
інстинкт і страх. Я верещав, як дитина: «Рятуйте! Рятуйте! Рятуйте!». 
Та це не завадило мені побачити, що Норман, який мав би поламати 
собі хребет, таки зіп’явся на ноги й зашкутильгав через подвір'я, а до
бермани аж саганіли коло нього, гризли йому тіло, дерли і шматували 
одяг. Уже згодом мені пригадалася та сцена з «Примари», де Прибу
лець із Космосу впав у сніг, обвішаний псами, і Норман репетував так 
само* як він, як репетував би кожен, кого живцем з’їдають люті добер
мани, а він же, мабуть, сподівався упорати всю справу тишком-нишком. 
Помалу я дістався до стовбура дерева, і в цей час спалахнуло світло 
в будинку, де живуть власники доберманів, а потім засвітилось і в Міт-
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челів. Я зрозумів — допомога близько. Але до тями ще не прийшов, і 
коли стрибнув на землю з висоти якихось шістьох футів, то впав на 
слизьке листя, і ноги мої поїхали кудись під мене; я спробував пом’як
шити падіння рукою, але тільки зламав ту руку. Це сталося так швид
ко, що спочатку я навіть не відчув болю: тільки в очах попливли зелені 
кола, й усього обдало холодом. Я притиснув до себе зламану руку і, 
голосно плачучи, побіг у дім, щоб мерщій здоровою рукою набрати по 
телефону «нуль» — телефоністці, мабуть, здалося, що з нею розмовляє 
епілептик,— а потім кинувся до дверей відчиняти на дзвінок. То був 
Декстерів тато-дідусь — містер Мітчел, військово-морський доброволець. 
Обличчя в нього було вкрай перелякане. Я тільки показав йому вниз 
ліктем зламаної руки — вона боліла страшенно,— і він знайшов там 
тата в калюжі крові.

Містер Мітчел уже викликав поліцію — одразу, як почув гвалт,— 
а тепер увімкнув світло й заходився подавати татові першу допомогу. 
Він подер на клапті свою сорочку і став перев’язувати рани. Раз у раз 
він зітхав і приказував: «О господи, о господи...» А я на той час уже 
майже відключився, хоча єдиним моїм відчуттям було: ніколи більше 
не засинати, хай навіть проживу і сто років. Після того як містер Міт
чел переніс тата на канапу, він зробив із журналів шину й наклав мені 
на руку. У голові моїй був страшенний шарварок, я місця собі не знахо
див, і коли врешті приїхала карета швидкої допомоги і я мав би заспо
коїтись, я повівся як останній йолоп —став викрикувати усі найпаскуд- 
ніші лайливі слова, що їх будь-коли чув... Надто я змерз і перетрусився.

Прокинувся я уже в лікарні, у м’якому зеленаво-блакитному світлі, 
весь просякнутий ліками та наркозом. І тоді я нарешті прочистив собі 
мозок — виблював усю гидоту зі своєї голови. Трохи попало й на по
душку.

34

Тато втратив страшенно багато крові, і тепер у нього назавжди 
залишаться шрами, бо ж довелося накласти йому більш як сорок швів. 
Мені почепили на руку той паршивий гіпс, але мої справи не дуже 
серйозні — всього тільки «перелом променевої кістки зап’ястка». Тата 
допитували в лікарні, і справа «двох Лірі, батька та сина» знову повер
нулася на шпальти газет як наступний розділ «Жахливої драми Схід
ної Затоки». Коли я ще не зовсім очуняв від наркозу, мені примарило
ся, ніби тато каже: «Я пишаюся тобою, Джеккі-Незграбо, ти діяв так, 
як я тебе навчав, ти виконав свій обов’язок»,— але це бурмотів я сам, 
у своїй маячні, а тато не міг сказати нічого: надто тяжко він поранений 
і ще не одійшов після шоку. Та я все одно люблю його, незважаючи ні 
на що. Він не міг говорити цілих двадцять чотири години, тільки дивив
ся на мене, а йому ще мають робити не одне переливання крові. Колись 
я все ж таки переросту ті свої героїчні мрії і сприйматиму життя таким, 
яке воно є. Неможливо повік залишатися приборкувачем одноколісних 
велосипедів.

Я був з татом у його палаті, коли подзвонили бабуся з дідусем. 
Вона спитала: «Чи буде коли-небудь усьому цьому край?»,— а я відпо
вів: «Не знаю». Я вибачився за поцуплені сорок доларів, а вона звеліла 
мені забути про такі дрібниці й поцікавилася, як я одужую і чи мені 
ще болить. Ділан не підходив до телефону, але з ним усе гаразд, він
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веселий і щасливий, і не дай бог йому знати про все це. Потім розмов
ляли тато й дідусь, а я дивився у вікно на вогні Окленда.

Тато заснув, його обличчя все забинтоване. Я сидів у холі перед те
левізором до самого відбою і вів цікаву розмову з хлопцем, у якого на 
нозі великий нарив, а він його роздушив завчасу. Він показав мені та
туювання, яке йому зробили, коли він був моряком, і я пригадав містера 
Мітчела, що теж служив у флоті, а це навело мої думки на Декстера. 
Я згадав про нього, уже коли залишився сам у своїй палаті, — власне, 
не зовсім сам, бо там лежав ще один хлопчина, після невідкладної опе
рації апендициту, — і в тому зеленаво-блакитному світлі я постановив 
для себе, що є на світі речі, про які я ніколи не зможу забути, і яких не 
зможу простити. Ти ба, я заговорив словами дідуся Глікса! Тато сказав 
би, що то пс Декстерова вина, бо ж Норман мав над ним цілковиту 
владу й використовував його як свого персонального робота: і для роз
відки, і щоб здобути ключа, і для таких паскудних витівок, як оті сині 
труси від жіночого купальника. І хай навіть Декстерові уже й так пере
пало від життя багато лиха і, може, колись у ньому й справді виявиться 
щось людське, але ж він мало не призвів нас усіх до загибелі. Якщо 
Норман залякав Декстера в наймерзенніший спосіб, то мене він залякав 
у супернаймерзеїіпіший і міг спаплюжити мені все життя, не кажучи 
вже про Ділана й тата,— я певен, що й так він уже багато в ньому 
спаплюжив. Тому я бажаю Декстерові довгого й нещасливого життя, 
на яке він цілком заслужив. Отак я відчуваю, і не хочу більше нічого 
пояснювати, ані виправдовуватись.

Я знаю більше, ніж мені хотілося б, і про татів «внесок» у цю спра
ву. Тільки згодом довідалися ми, як же все-таки Норманові пощастило 
зникнути й сховати кінці у воду після того, як він покинув украдений 
прокатний автомобіль. Він це зробив дорогою до Арізони, а власті не 
змогли простежити його кривулястий слід, якого Норман, мабуть, і не 
думав надто заплутувати, бо винахідливим його аж ніяк не назвеш. 
Але зрештою йому стало тоскно так далеко від батьків, хоч він їх і не
навидить, отож він і повернувся до старого доброго Окленда; а мати 
й батько люблять його, незважаючи ні на що, бо він їхнє єдине дитя 
і вони вирішили врятувати його. До того ж він нікого не вбив, тільки 
покинув Ділана напризволяще. От вони й сховали його вдома. Але одно
го вечора Норман на мить забув про обережність, і тато побачив його 
крізь те вікно у вітальні, перед яким висить лампа. А тато перед тим 
уже зарядився і в припливі бойового духу не подзвонив у поліцію (що 
на тверезу голову неодмінно зробив би), а помчав туди сам, з нашою 
паршивою шваброю. Мені здається, його важко за це винуватити, то 
була природна 'реакція, та, коли ніхто не відповів на його дзвоник біля 
парадних дверей, він розбив тією шваброю скло і вдерся до їхнього бу
динку крізь вікно, і шаленів там, шукаючи Нормана, який на той час 
уже вшився. Але тато розгулявся не па жарт і перебив та переламав 
у їхньому домі багато всякої всячини, навіть порцеляну й картини. 
Я сам користувався тією шваброю не раз, коли прибирав у кухні, а од
ного разу ми з татом билися швабрами, як на шаблях. Одне слово, мені 
ясно тільки те, що тато тоді геть здурів. Він не повідомив поліцію навіть 
і наступного дня, коли вже заспокоївся. А мене тоді не було, я сидів 
у Голлівуді.

Та коли я з’явився додому — міг же він розповісти мені, хай навіть 
вважав, що не варто мене даремно лякати. Повинен був розповісти!
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А все це страшенно розлютило Нормана. Він і так мов скажений 
пес, а тут тато вломився до їхнього дому та ще й розбив вікно і вчинив 
п’яний бешкет. Цього Норман стерпіти не міг.

Я б міг дати з цим якусь раду, справді міг би, якби тато мені про це 
розповів.

Через кілька днів ми обидва вийшли з лікарні і тиждень пробули 
в Голлівуді. Там не обійшлося без суперечок та прикрих сцен, але тепер 
ми з татом і Діланом знов у нашому домі в Окленді — ми вже не нази
ваємо його «Рожевим Іклом». Тато написав листа до Сірак’юса, в якому 
запитував, чи не можна йому повернутися туди на колишню роботу. Бо 
наїлися ми вже цієї Каліфорнії аж по саму зав’язку. Але відповідь 
44-го каналу, як видно, давала мало надії. Я побачив того листа серед 
пошти й поклав його разом із журналами на обідній стіл, а сам спостері
гав, і, коли тато прочитав листа, він зібгав його й кинув у вогонь. А йо
му не дуже добре ведеться на його 2-му каналі — як він каже, його там 
тільки «терплять». Часом до нас приходить Пег Едінджер, я не знаю, що 
б ми робили без неї, вона — просто скарб, але, мабуть, ми вже надто 
далеко заїхали, щоб вона могла нам допомогти. Довгими зимовими 
вечорами тато сидить і дивиться у вікно — я бачу його щоразу, як по
вертаюся зі школи. Я, певно, теж колись виросту й матиму дітей і 
нароблю у житті дурниць, принаймні не зарікатимуся, що не робитиму 
їх,— досить і одного разу. Я хочу зберегти той настрій і силу духу, які _ 
колись були в тата. Хай там хоч яких помилок він наробив у житті, 
а все ж таки силу духу мав. І передав її мені. Ось, наприклад, Норман 
напевне впіймав би мене й убив, коли б не та акробатика, якої навчив 
мене тато: я просто не втримався б на тій гілляці нашого могутнього 
дерева. Тато все ж таки неабияка людина. Але він геть розклеївся.

Найпершим з нас оговтається, звісно, Ділан, а це ж його викрали, і 
він їв багнюку й мало не вмер під дощем тієї ночі. Але тепер до нього 
повертається його звична безтурботність. Він не збереже в пам’яті тих 
моторошних подробиць. Чи, може, збереже? А я так і не втратив не
винності— і, мабуть, не втрачу, бо Морріси вже готуються переїздити 
до Сан-Хосе, і Карен цілі дні проводить біля своєї матусі, а про мене 
навіть не згадує. Хоч я б залюбки втратив ту паршиву невинність, бо це 
краще, ніж перелом променевої кістки.

Минуло кілька тижнів після тієї бісової колотнечі, і 5 січня мені 
вже знімуть гіпс. На різдво Ділан одержав іграшковий гараж і тепер 
грається з ним цілими днями, а я дістав гітару, на якій помалу вчитиму- 
ся грати, коли моя бідолашна рука прийде до норми. Татові я подару
вав светр-«хомут» рудого кольору за п’ятнадцять доларів. Проте ми 
у прганій формі. Втратили лінію життя, втратили, і нас понесло за те
чією. Тато натягає того рудого светра собі на обличчя й дивиться крізь 
нього телевізор. Тепер він зовсім не п’є і не курить зілля, навіть і не 
згадує, але це чи не гірше, бо вигляд у нього такий, ніби його хтось от- 
от має торохнути по голові.

Якщо пережите і стало для нього наукою, то віднайти своє колипь 
нє «я» він і досі не може. Так, наче побував на війні. Вряди-годи з ньо
го проглядає давній містер Чудило — це буває здебільшого в іграх, але 
мені від цього стає ще прикріше, бо тепер він майже постійно містер' 
Хмурило. Я зробив би для нього усе, що в моїй силі, але сили в мене 
якраз і нема. Я бачу, як у нього сіпається обличчя. Щось запитувати 
тепер марно — він ніколи не скаже правди. Він бачить, як змінюється*
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мій настрій, навіть коли я намагаюся злукавити. Це заганяє його в ціл
ковиту безвихідь. А іноді я говорю казна-що і сам на себе лютую. Він 
втрачає надію. Він нікому не може дивитись у вічі. А то раптом запро
понує щось таке, що тільки дивом дивуєшся. Наприклад, у суботу він 
надумав поїхати грати в кеглі. Мовляв, ми з ним ганятимемо кулі, а Ді- 
лан бігатиме поруч і спостерігатиме. В кеглі!..

Гіпсова пов’язка у мене на лівій руці, а я правша, проте гіпс зава
жав кожному рухові, хоч я й не збираюся цим виправдовуватись. Посмі
ховисько було з нас у кегельбані, не спортсмени, а чисте горе! Ділан 
спершу вдавав веселого, хоч насправді йому не було весело; та скоро 
він занудьгував і тільки плутався у всіх під ногами. Нам би краще 
було повернутись додому й пограти у пінг-понг, але ми не могли. Ми 
прагнули бути якомога далі від того дому, хай навіть Норман для нас 
уже ніяка не загроза, бо полісмени забрали до в’язниці те, що залиши
лося від нього після доберманів. А проте не можемо ж ми вічно тікати 
від прикрих спогадів. У Берклі мені на очі потрапив плакат: «Що при
несло вам життя останнім часом?» Я хотів був показати його татові, 
але з ним тепер треба бути дуже обережним. Після гри ми пішли в бу
фет випити коктейлів, і тато згадав про суботній денний кіносеанс, але 
на нього ми, звичайно, вже запізнилися.

— Джеккі-Незграбо,--сказав тато,— нам треба якось розвіятися.
Я пустив це повз вуха. Він у жахливому стані, а я не можу бити ле

жачого. Тоді навіщо ж я роблю це мовчки, самими очима, коли знаю, що 
він усе розуміє? Мені слід би його підтримати. Я взяв участь у конкурсі 
юйих талантів, бо сподівався, що голуба стрічка переможця потішить 
його, але одержав тільки похвальний відгук, а це не те. Я весь перетво
рююся на слух і намагаюся дати йому вибалакатись, коли в нього така 
потреба. Але там, у буфеті кегельбану, він не озивався, і я мовчки ди
вився на грудочку льоду на дні пластмасової склянки з коктейлем. 
Навіть не підводячи очей, я бачив усі ті рубці на його обличчі і розумів, 
що вже ніколи ми з ним не будемо такими, як раніше, і мене це навіть 
не тривожило. Власне, тривожило— і навіть дуже! — проте зовсім з ін
шої причини. Як не хочеться бути дорослим!..

Я сказав:
— Піду до туалету, — і побіг туди, де на дверях намальована чоло

віча фігурка, помочився там від злості просто на підлогу й вискочив 
назад.

— Ходімо, хлопці, звідси, з цього глухого закутня,— сказав тато.
Ділан зажадав цукерку, і ми купили йому м’ятного льодяника біля

касового апарата.
У машині тато обернувся до нас — Ділана на задньому сидінні 

й мене на передньому — і спитав:
— Ви мене любите, як і раніше, чи ні?
Такої паскудної дурниці я вже не міг стерпіти й вибухнув:
— У тебе, мабуть, шкіра стала, як у слона, коли тобі таке лізе 

в голову!
Він щось промимрив чи то просто зітхнув. Не міг навіть здобутися 

на іронію, що завжди рятувала нас у скрутних випадках.
Я поглянув у віконце, де, байдужий до нас, минав собі ще один 

день над Східною затокою, і не сказав більше ні слова. А мені ж хоті
лося вигукнути: «Залишаймося пустунами!». Якби я міг сам обрати 
напис для свого надгробка, то оце він.
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Біля дому ми стали виходити з машини, а тато не любить, коли 
Ділан замочує собі черевички, ступивши у мокру після дощу траву. 
Я вийшов, нахилив своє сидіння вперед, і Ділан вистрибнув на газон. 
А тато як закричить: «Не треба!» — аж налякав бідолашного малюка.

Тато вже не володів собою. Він кинувся до Ділана і схопив його 
на руки, а Ділан теж як зарепетує: «Не тлеба!» Ще мить — і він би 
заплакав. Штовхнув кулачком гата в лице, як часто робить жартома, 
але цього разу влучив у болючий рубець, і тато ляснув його вільною ру
кою, а другою притискав до себе. То був не просто легенький шльопа
нець, а добрячий лящ, і Ділан таки заплакав, голосно й сердито.

— Я ж тільки хотів...— мовив тато до малого, якого так і тримав 
на руках.— Ти більше не битимеш нікого в обличчя, ’кей?

Ділан не міг відповісти «’кей». Він і далі ревів.
І все через те, що намокли якісь паршиві черевички, що їх ми б 

миттю перевзули, як тільки зайшли б у дім.
— Татко не хотів тебе скривдити, синочку, він просто непокоївся за 

тебе...— Але тато стискав Ділана надто сильно.
Ділан відповів, ревучи:
— Татко так не лобить...
І тоді тато поставив його на землю, дуже обережно, а сам повалив

ся на мокру траву — повалився так повільно, що можна було встигнути 
порахувати до десяти

Я не нахилився. Я мовчки стояв біля нього. Потім сказав:
— Устань.
Він лежав горілиць і дивився на мене, кліпаючи очима. А тоді про

мовив:
— Я пройшов крізь скляні двері. Головою вперед.
Від нього віяло холодом. Рукою він показав на наш будинок і на 

скляні двері веранди.
Я глянув туди. А потім подивився через вулицю на Норманів дім. 

І в уяві своїй побачив, як тато проламується крізь скло, наче в кадрі 
уповільненої кінозйомки, — усе ближче й ближче до мене, а скалки по
волі розпливаються на всі боки. Зусиллям волі я відігнав від себе це 
видиво й побачив тата наяву — жалюгідного, безпорадного, у траві на 
нашому подвір’ї. Я нахилився й старанно повибирав із татового волос
ся ті скалки скла, яких не існувало. Тоді сказав йому:

— Здається, всі вибрав.
Він зачекав трохи, потім сів і, нарешті, зіп’явся на ноги.
— Дякую,— мовив він і струсив краплі води зі штанів та рукавів.
Я звів очі догори і сказав подумки: «Господи, допоможи нам. Я вже

ситий по зав’язку. Забагато лайна як на одного мене».
Тато знову взяв Ділана на руки, дуже обережно, а Ділан подивив

ся на нього і запитав стурбовано:
— Татко моклий?
Підіймаючись на ганок, тато відповів:
— Еге ж, татко мокрий...
Я поплентав за ними в дім. А сльози — ну, звичайно ж, я не під

дамся їм. Я повинен бути мужчиною. Того літа, як мені стукне шістна
дцять, я поїду до Європи — то буде мені остання розтака скаутська 
почесть. З

З  англійської переклав 
Вячеслав ВИШНЕВИЙ
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ІВАН ГОРАН КОВАЧИЧ
35 років тому, в серпні 1945-го, людство пе

режило одну з найбільших трагедій нашого ча
су —  вибухнули ядерні бомби над Нагасакі та 
Хіросімою, явивши пекельні картини масового 
убивства. Кількість невинно вбитих вимірювалась 
сотнями тисяч. Приблизно тоді ж почали одна 
по одній розкриватися страхітливі таємниці фа
шистських концтаборів, але навіть вони не за
лишились тільки в чорному людському минуло
му. Останнім часом злочинні убивства повторю
вались у нищеному імперіалістами В'єтнамі, у 
шахських іранських катівнях, в плюндрованій 
маоїстами Кампучії, повторювались у розстрілах 
демонстрацій у Сальвадорі та південноафрикан-’ 
ському Соуето.

Прогресивне мистецтво світу художньо осмис
лює уроки минулого — в сьогоднішній боротьбі 
за мир та міжнародну безпеку ми зобов'язані 
не забувати про біль минулих трагедій. Одним з 
найпомітніших творів, що розвінчує злочини фа
шизму, кличе до боротьби проти нелюдськості, 
є поема «Яма» югославського поета Івана Кова- 
чича (коментар до твору публікується на стор. 
130). П
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Кров — моє світло, мій морок незнаний.
З віч моїх вирвали ночі блаженні.

В мозку зіниці горять, ніби рани,
з болю розверглися в люті шаленій. 

Днина краплиною палить в безсонні.
Очі погасли мої на долоні.

Певне, у них трепетали ще птахи, 
неба гойдалася синя криниця.

Я занімів од кривавого жаху,
сонце погасло в блакитних зіницях.

Очі ридали, промінили сльози, 
виплакать болю були не в спромозі.

Тільки з пучок озвірілих зухвальців 
капала кров, навісніли бандити 

і за очниці хапали страждальців, 
як би зручніше ножаку всадити.

Кров, мою втіху, ті звірі глитали, 
рясно котилися сльози-корали.

Світлом останнім жахливої страти 
ніж заблищав, мов удар блискавиці, 

в білому зойку. І тіло у ката 
в пояс оголене. Сяяла криця.

Шкіра біліла у сутінках ночі 
саме, як нелюд видовбував очі.

О, моє світло болюче, так гостро 
досі мене не сікли твої стріли, 

ні відблиск світань твоїх, ані постріл —  
сльози в очницях немовби горіли. 

Глибше врізались ті блиски червоні 
в мить, як рубали у іншого скроні.



ЯМА 11Э

Скільки той жар шаленів, я не знаю;
вже як рости із очниць стали гулі —  

ледве я вистояв в чорнім відчаї.
Очі відчувши в долонях, мов кулі, 

мовив я: «Нене, осліп і не бачу, 
як же тепер за тобою заплачу?..»

Вдарило світло, немов калатання 
у голові — божевільній дзвіниці, 

наче з вершини святої світання, 
в пам'яті білій болем ятриться. 

Місяцю білий! Ріко моя мила!
Мамо! Голубко моя білокрила!

Я ж не чекав отакого боління;
кат наказав: «Роздуши свої очі!»

Я півпритомний упав на коліна, 
чую, як слиз кулаки мої мочить; 

більше нічого не знав і не тямив, 
впав я, мов з кручі, у вириту яму.

II

Сечею кляті мене відливали.
Били. Вогнем піднімали над силу. 

Поспіль із черги невільників брали, 
кожному вуха дірявили шилом. 

«Смійтесь! — усім докоряли нікчеми. — 
Серги в дарунок дамо на хрещення!»

Вибухом сміх покотився між нами, 
враз занімів, наче в мертвім оскалі. 

Регіт розпалював лють, з канчуками 
вбивці накинулись в дикому шалі.

Сміх нароста, спопеля їх наругу, 
дупла-очниці виплакують тугу.

Мов неживі, у мовчанні померхли
(може, що з ляку не вмерли в неволі); 

рвали за вуха нас, кидали в чергу, 
корчили всіх нас нечувані болі; 

птахів із лісу з нас кожен там слухав: 
дріт засиляли у зранені вуха.

Так-бо і кожен заплакати може 
з болю, що нам учинили прокляті. 

«Тихше. Мовчати! На мед це не схоже!—  
кат загорлав, — не наважтесь тікати!» 

Жоден із нас не повів і бровою, —  
смерть відчуваючи над головою.



120 ІВАН ГОРАН КОВАЧИЧ

3 дроту замок вдовольнив кровожерів, 
в затінку всі посідали од скрухи; 

десь водогону забулькали жерла, 
спрага у горлі заплямкала сухо. 

Потім, мов після важкої роботи, 
в жартах солоних зганяли охоту.

Видалось, що нас забули неначе: 
гучно, зітхнувши, ганяли повітря.

«Ох і дівча я сьогодні набачив!» —  
кат лихословив до іншого хитро. 

Знову вино чи вода булькотіла, 
дріт од здригання розкраював тіло.

Ш

Поруч, в ряду моїм, сходячи з глузду, 
жінка причинна почала кричати: 

«Людоньки! Хата горить моя! Люди...»
Дріт нас усіх став нараз шматувати,— 

нівечив, рвав закривавлені вуха...
Тут божевільна упала без руху.

«Бидло безоке! Мерці безголові!
В ваші очниці насипемо жару.

З тої пекоти прозрієте, сови!» —
гримнув розбійник й ножакою вдарив. 

Вухо, відтяте у смертну хвилину, 
в'яло звиса на іржавій дротині.

Лемент і тупіт пронизують тишу, 
ноги майнули у темряву мертву.

Чути погоню, важко хтось дише, — 
ніж доганяє нову свою жертву.

О, хоч один є щасливець між нами!
Я й не завважив, що кат вів до ями.

Серце, як ступа, щораз мені гупа, 
інші серця відчуваю гарячі.

Стук той погнав уперед нашу групу
(серце ж не бачить, як світ увесь плаче). 

Світло в очницях провидівши в шумі, 
я потонув у глибокій задумі.

Знов пригадалось: уздрів на світанні 
вириту яму для когось глибоку.

Слух свій напружував я у мовчанні: 
вгадував жертву із першого кроку.

В пам'яті чітко почав рахувати: 
в черзі до смерті вже був п'ятдесятим.
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Згадував тих я, кого пам'ятаю, —  
той упав першим і цього скарали; 

перераховував — їх вже немає, 
всіх, що у думці моїй виринали, 

пам'ять напружував — дибки волосся, 
в думці виважував, що відбулося.

Десь обізвався цвіркун неспокійно, 
хмара затінила небо і поле; 

раптом я чую: кривавий розбійник 
сечею всіх поливає довкола.

Й іншого чуть, як своїм ятаганом 
люто шматує тіла невблаганно.

IV

Хрипом зайшлася скатована жертва, 
чув я удари глухі без упину; 

наче ті лантухи, падали мертві, —
ніж попадав їм то в горло, то в спину. 

Потім безжально хапали руками, 
кидали тіло за тілом до ями.
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Знов від удару падає мертвий, 
інший зі страху блага порятунку, 

я підраховував — жертви і жертви, 
вбитих знімав із сумного рахунку. 

Хоч умирали від рук людожерця, 
чув їх удари на дні свого серця.

Хтось недорізаний так розридався, 
наче дитина, з глибокої ями.

Ліку б не взнав мого кат — я боявся.
Вибух зненацька гранати між нами. 

Землю хитнула страшна веремія.
Я на рятунок утратив надію.

Дух лиш беріг мою пам'ять од смерті, 
кров'ю і шкірою чую ту кару; 

тридцять одну я налічую жертву 
і ножових шістдесят два удари.

Я все плекаю єдину надію, 
як би впокорити чорну стихію.

Зойки й граната, мов грім з небозводу, 
вибухом яму розвергує нашу. 

Падають тихо мерці, як у воду, 
вбивці криваву замішують кашу, 

Крові слизоту відчув під ногами, — 
раптом затерп: наближаюсь до ями.

V

Бачив я сам, усе бачив ясніше, 
мов мені очі повернуто катом:

Ш к і р у  ї х  б і л у  і н і ж ,  я к и й  р і ж е ,
жертву (пручалась, неначе ягня те, 

йшло перед смертю лютого шалу, 
крок — і за ним вже життя полишало).

Рухалась черга все далі і далі, 
наче попереду щось паювали; 

жоден із них не ридав у печалі —  
горя того уже досить зазнали. 

Вихлюпом хвилі, що хилить колосся, 
кров'ю у кожного з горла лилося.

Йшли крок за кроком і стали з розпуки;
знову — ударі І тяглися юрбою. 

Раптом тривожні почулися гуки, 
губи погіркли од крові чужої: 

став кам'яніти від подиху смерті, —  
я перед ямою був уже третім.
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Темінь страшна засліпила, мов штора, 
розум стемнила і серце струїла, 

гостро ударило світло стозоре.
Іскро! Сніжино! Мій пломеню білий! 

Жодної тіні — немов блискавиця 
голку пекучу загнала в зіницю.

Спереду — впав і позаду, за мною, 
також здригнувся, немов у судомі; 

потім зітхнув і потягся ступою,
ледь-ледь ішов у смертельній утомі. 

В мертвій задусі знесилене тіло.
Яма, як ніч, перед нами чорніла.

Все пам'ятаю: і як, рівновагу
втративши, став і не міг іти далі; 

потім назад похилився від страху —  
поруч зі мною зіяло провалля.

Чорна стріла мені в спину влучила, 
груди ж болюче поранила біла.
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VI

Страхом мене охопило в безодні.
Смерть огорта моє тіло у рам'ї;

Чую, притиснуло трупом холодним, 
вереск жіночий розсік мою пам'ять.

В ямі, набитій людськими тілами, 
я замерзав, наче риба, з мерцями.

Був я на купі трупів драглистих, 
думка зі страху благала рятунку; 

мертві ослизли у крові прокислій,
жінка, мов блискавка, зойкнула лунко. 

В бік той, де лемент лунав безнастанно, 
руки простягти, намацав я рану.

Сила ж и т т я  пробудилася вперше,
стала з-під трупів проситись на волю.

В напрямі крику правицю простерши, 
я когось вдарив у вічі із болем.

Яма волала вночі знависніло, 
наче у темряві пекло гриміло.

«Кинуть гранату!»,— я в думці жахнувся;
тут же рукою, немов навіжений, 

рани кривавої я доторкнувся.
Труп запручався, сковзнувши на мене. 

В горлі ятрилася рана глибока, 
крізь голосіння почулися кроки.

Боже мій! Жінка мене охопила, 
міцно затисла обіймами смерті.

Горе чоло її зморшками зрило.
Руки кощаві її почав терти.

— Страднице, рідна!— став їх цілувати. 
Видалось, наче убив свою матір.

Чув, як стогнали і мерли нужденні —  
я шаленів, щоб життя їм вернути; 

в кожного трупа благав я прощення, 
і завмирав у невинній спокуті.

Мов божевільний, прийшовши до тями, 
сам заливався гіркими сльозами. VII

VII

Змовкнув я. Сам між мерців у відчаї.
Смерть крижана насідає на спину, 

ноги заковує, руки ламає...
В горлі палає вогнем без упину. 

Крига мої замуровує крижі, 
скрізь владарює лунаюча тиша.
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Згубний тягар, що лягає на мене, 
холодом вуст закропити не хоче; 

тисне все тяжче мовчання студене,
раптом я крикнув: вода десь хлюпоче! 

Чую — по вмерлих струмок протікає; 
ох, і пече ж як, аж холод проймає!

Ллються по шкірі струмені білі, 
спалюють спину і груди вогнями;

борозни глибоко в'ються по тілі --
болі розтерзують м'ясо шматками. 

Ледь доторкнувся вустами до трупа, —  
чую: спалило вапно мої губи.

В яму вапна наносили чимало, 
тільки б ми стервом для них

не смерділи.
Вдячний я їм, що хоча скатували 

й гріють вогнем моє зранене тіло... 
Чую, як трупи ворушаться голі, 
мов на жаровні рибини у солі...
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Рух свій у болі й смертельному щемі 
з трепетом дивним чимраз відчуваю; 

дякую кату за те я своєму.
Глядь! Коли ще один труп оживає. 

Жінка стара мене гладить рукою, —  
знає, що горе звиса й наді мною.

VIII

Хвиля смертельна ледь стихла над нами, 
десь далина залунала від кроків.

Хтось обійшов зо два рази круг ями, 
й тиша настала довкола глибока.

Ногу підтяг я, на лікті зіп'явся, 
мовби гробар, що з гробків вибирався.

Й тут я жахнувся: ворушаться трупи;
стали котитися й падать на мене; 

звівшись, поволі зсуваються з купи, 
плачуть, сміються, здіймаючи лемент. 

Нігті відчув я — хапають сердито, — 
хочуть впіймати мене й задушити.

Стих з переляку, й трупи відстали.
Легшим тягар став тієї ж хвилини. 

Більше не гнали мене на поталу, 
мрець свою ногу на мене закинув. 

«Сам зрушив мертвих»,— збагнув я
над силу.

Коси жіночі мене оповили.

Раптом війнуло в уста свіжим вітром 
в ямі, де звалені трупи лежали.

Я ж, мов утопленик, хлипав повітря.
Струменем крові очниці залляло.

Я засміявся. А інший би з ляку, 
вздрівши в крові мене, гірко б заплакав.

Чи перед поганню в лячній хвилині 
я скам'янів би. Навіщо та втіха...

Адже всім людям здається віднині: 
плачу — сміюся, а плачу я сміхом.

В дуплах очниць моїх світло віками 
завше чорнітиме отвором ями...

Ще ж себе винним тепер відчуваю, 
що залишаю тут мертвих сьогодні. 

Ради повітря, якого не маю, 
хай би вже знов мене ввергли

в безодню.
— Ти ще живий! — каже рана у плечах. 
В вільгість вслухаюся — дихає вечір.
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IX

О, ще ніколи з такою жагою 
я не чекав темноти вечорами.

Бач, як по трупах, що вкрились росою, 
котяться краплі до мене у яму. 

Злизую я ті краплини студені 
з мертвого тіла, що впало на мене.

Я скаженів, видиравсь здичавіло, 
йшов по руках, по знищених людях. 

Кров із прострелених тіл жебоніла, 
тільки ставав я на зранені груди. 

Вгору спинався, ліз зі злобою, 
коси чиїсь ухопивши рукою...

Болю не чув я, ні страху, ні страму, 
з трупа на труп я ліз, вибирався, 

наче розкисла рілля під руками.
Може, по вбитій сестрі я топтався, 

чи по сусідові, чи по коханій, 
в безумі чуючи силу незнану.
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Вибравшись з ями, немов здичавілий, 
втратив свій глузд я і совість утратив, 

тяг по кривавій землі своє тіло, 
і вигризав по-звірячому трави.

Тв, поглинаючи кожну стеблину, 
наче рікою, по лузі я плинув.

В роті з травою лежу, себе чую.
Стогну й палаю у маренні й скрусі. 

Вибрався! Як же звідціль утечу я?
Катову пісню зачувши, здригнувся. 

Чую, як чинить над нами наругу; 
гнів спалахнув, розвіявши тугу.

X

Раптом повіяло згарищем в лиця, 
попіл села мого вітер доносив; 

знов я весілля згадав, вечорниці —  
пахли жнива мені. Танці. І сльози.

Все пригадав, що життя засівало 
й смерть ненависна усе пожинала.

Там, де є щастя, і шибка у блисках, 
пахощі саду й гніздо ластовине; 
там, де гойдалася тихо колиска, 
що там в пилюці золотить проміння?

Там, де є хліб, веретено співає, 
славить цвіркун там життя благовісне; 
де ж нині вікна з шматком небокраю, 
отчий поріг і дверей тиха пісня?

Де той в корови дзвінок мелодійний, 
що із хліва було чути і ніччю, 
що розтривожує сни неспокійні 
в час, коли зорі чатують сторіччя?

Сміху не чуть. Ні плачу. Ані клятви. 
Смуток свій ронять в криницю дерева. 
Місяць повиснув над згарищем хати, 
псине чорніє на вулиці стерво.

Де ще є в світі хвороби з бідою, 
муки такі щоб терпіла людина?
Де так смертельно катують рукою, 
і залишають із тим, хто не винен?

Де ще на світі ридають так діти, 
дочки у батька, сини в матерів?
Хто б так в риданні, як брат, білі квіти 
клав би на груди загиблій сестрі?
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Де ще у квітах є в світі хатина, 
в котрій з тобою все ділять навпіл?
Де ще є вище багатство в людини, 
ніж призьба низенька

та батьківський стіл?

Вибух із лісу відлунював долом.
Кулі, мов діти, що плачуть з розпуки, 

тьохкали, щемно співали довкола 
і завмирали розтраченим звуком.

Бій спалахнув. Чую месник явився. 
Сяєвом радості я освітився.
В серці займалися вогнища рідні, 

помстою кров розлилася в світінні, 
наче підводилось владно опівдні 

Сонце Свободи, долаючи тіні.
Чадного згарища чуючи простір —  
кинувся я на лунаючий постріл.
Тут і знайшли мене на бойовищі 

рідні брати, незнайомі герої; 
всі ви співали в той день зоревіщий, 

благословенні, осяяні боєм.
Мовив я: «Може, це сон довгожданий? 
Хто ж це співав, перев'язував рани?»
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Ніжно жіночі торкнулися руки —
й голос почув: «Партизани ми, друже! 

Катові ми відплатили за муки», —  
я потягнувся до пліч її тут же; 

коси відчувши в гарячій долоні, 
лікарці гладив гвинтівку і скроню.

Я аж заплакав у тому відчаї:
горлом я плачу, очей бо не маю; 

серцем, бо сльози скотились печаллю 
з клятих мечів нещодавно. Немає 
в мене зіниць. Ані сили. Ні змоги.
З вами ж хотів би дійти перемоги.

Хто ви? І звідки? Не знаю, хоч гріюсь 
в вашому світлі. Співайте щомочі.

Чую — живу! Хай і втратив надію.
Спів повертає ясні мої очі.

Помста й Свобода в луні ваших кроків, 
в пісні народній, як сонце, високій.

З сербсько хорватської переклав 
Захар ГОНЧАРУК

Ілюстрації художника 
Златка ПРІЦИ (Югославія).

1ІІІІІІІІІІІІІМ ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШ ІІІІІІІІІІІІІІ

подвиг
ІВАНА ГОРАНА КОВАЧИЧА

Іван Горан Ковачич народився 21 березня 1913 року в хорватському селі Луков- 
долу. По закінченні початкової чотирирічної школи в Луковдолу хлопець навчається 
три роки в гімназії Карловця, а потім переходить до реальної чоловічої гімназії — 
у Загреб.

1929 р. в часописі «Молодість» з'являється «Журлива птаха» Івана Ковачича, 
а незабаром спільно із своїм товаришем молодий поет випускає в світ збірку «Лірика».

Восени 1932 року Іван Ковачич вступає на факультет філософії Загребського уні
верситету.

В одному зі своїх творів він писав:

Чорні хмарн у жебрацькім шматті, 
спраглі хліба й виноградних ліз. 
Чорні хмари—  жебраки багаті,
В їхньому багатстві — море сліз.

Чорні хмари, — їх кленуть селяни, — 
мчать за гори, де їм не пече...
Чорні хмари, — просять їх селяни 
і слідом за ними йдуть з плачем.

Згадуючи тернисті дороги дитинства свого, Іван Ковачич замислюється над важ
кою вагою болючої селянської сльози й виголошує: «І моя родина селянська, і мій
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батько помер од сухот, і моя мати наймичка, і ми голодні. Плакати мені? Колись я 
плакав. Сьогодні — бунтую!»

І 22-річний поет Іван Ковачич, обравши літературний псевдонім Горан, у 1936 
році видає (до речі, єдину при житті) збірку новел «Дні гніву», присвячену життю 
хорватських селян,— збірку, позначену глибокими соціальними мотивами, чіткістю ре
алістичної позиції автора.

Поступивши на роботу в редакцію «Новини», Горан познайомився там з видатним 
хорватським поетом Владіміром Назором. Дружба з ним животворно вплинула на 
розвиток таланту Горана. Він пише статті, поезії, есе, багато перекладає. ^Скільки ве
чірніх і навіть нічних годин ми провели разом, читаючи найбільше класиків, хай і в 
перекладі: Гомера, Овідія, Данте, Шекспіра й багатьох інших, найрадніше росіян і 
англійців, яких він добре знав і старанно перекладав,— згадував Владімір Назор.— 
Як ми старалися, аби наше читання вголос було точним виклалом чуттів поета, нюб 
відкрити метричну й стилістичну таїну, за допомогою якої автор — свідомо чи несві
домо — сягає успіху! Горан мав до всього цього велику любов і прихильність... Трохи 
незграбний, з не дуже тонкими рисами обличчя, цей молодий варвар із Луковдолу 
в Хорватському підгір’ї ставав вишуканим, і весь він, одухотворений, сяяв, коли — 
дуже пізніми годинами — спішив до мене, аби перечитати один із своїх перекладів 
Шелл і».

Хворий на сухоти, поет змушений був по кілька місяців лікузатись у санаторіях.
6 квітня 1941 року на столицю Югославії упали дорий фашистські бомби, 17 квіт

ня був підписаний королівський акт про беззастережну капітуляцію югославської армії.
Того самого дня, коли фашистські дивізії вдерлися до столиці Хорватії, Цент

ральний Комітет Комуністичної партії Югославії утворив у Загребі Військовий комітет. 
Невдовзі військові комітети були утворені в Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії та Гер- 
цеговіні, Чорногорії. Найпершим завданням їх була організація підпільних груп, при
дбання зброї та боєприпасів. Не минуло й кількох місяців, як у всіх куточках Юго
славії комуністи організувалися в бойові групи, які незабаром переросли у великі пар
тизанські загони.

«Героїчна Червона Армія жене і знищує запеклого ворога малих народів і всього 
людства. Вона несе свободу всім поневоленим народам. Вона несе свободу й нашим 
народам. Піднімайтеся всі й допомагайте бити кривавого фашистського окупанта. Будь, 
мо гідні наших героїчних братів!»,— закликали своїм Зверненням ЦК КПЮ та Верхов
ний штаб народно-визвольних партизанських загонів.

Росли й міцніли лави народних месників. Із партизанських загонів формувалися 
військові частини. Слідом за Першою Пролетарською бригадою, утвореною 21 грудня 
1941 р. в м. Рудно (що було початком створення Народно-визвольної армії Югосла
вії),— в березні 1942 р. була сформована Друга, а в червні— Третя, Четверта і П’ята 
Пролетарські бригади, які спільно з партизанськими загонами боролися не тільки про
ти іноземних загарбників, а й проти внутрішнього ворога — сербських четників та хор
ватських усташів.

Оскільки четники, за угодою між емігрантським урядом Югославії та урядом 
Черчілля, іменувалися «королівською армією на батьківщині», Англія постійно нада
вала їм допомогу озброєнням, обмундируванням, харчами та валютою. Президент 
США також наприкінці 1941 року надав емігрантському урядові допомогу в сумі 
100 тисяч доларів. Маючи таку підтримку, загони сербських четників воювали не 
тільки з народними бійцями, а й з беззахисним мирним населенням Югославії. «Ко- 
лячі»-кровожери вигублювали тисячі ні в чому невинних югославів.

Як згадує Владімір Назор, узимку 1942 року, коли молодий поет Іван Горан 
Ковачич ішов з ним до партизанів, обабіч дороги із Загреба, на місці спалених сіл, 
виднілися ями, наповнені зарізаними людьми — безмовне свідчення варварства четників.

5*
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Потім, хоч би де Горан бував — у Вакуфі, Прозові, в Ідбарській долині,— хоч 
куди б водили його партизанські стежки — у Біле Поле, на Герцеговіну, а чи знову 
з П'ятою чорногорською бригадою у Чорногорію, до Врбниці — на гору Малуш, хоч би 
що поет робив — писав свої поетичні твори чи готував із загребськими артистами На
родно-визвольного театру першотравневу програму, або в найтяжчу мить, як хороб
рий воїн із зброєю в руках захищав свою батьківщину,— перед очима в нього знову 
і  знову виникали ті страшні ями обабіч загребської дороги.

І силою свого таланту, своєї творчої уяви, поет перевтілювався в усіх тих, хто 
лежав у тих ямах, переймався їхнім передсмертним болем, смутком і гнівом, створю
ючи разючий за своїм трагізмом художній документ XX століття, поему «Яма».

Вихований на кращих зразках вітчизняної й світової поетики, на рідних перли
нах мовного багатства — Горан написав свій твір у строгій класичній формі десь на
прикінці 1942 — початку 1943 р. (точної дати, як і самого оригіналу «Ями», на жаль, 
немає).

Змальовуючу картину небачених людських страждань і страхіть, які заподіяли 
іноземні та місцеві фашисти на землі югославській, поет відтворив незламність духу 
свого народу, його непоборну силу. Навіть серед приречених, яких гнали на смертельні 
тортури, Горан знаходив джерела снаги для опору.

«Своєю силою — осуду темноти і в той же час любові до свободи й гуманності,— 
зазначає видатний югославський поет Юре Каштелан,— «Яма» перевершує все, шо в 
нас написано на цю тему!»

Духом патріотизму й людинолюбності, вогнем протесту й гніву пройнята поема 
Івана Горана Ковачича. «Ще ж себе винним тепер відчуваю, що залишаю тут мерт
вих сьогодні»,— самокарається ліричний герой твору. Вивівши його на волю, автор 
тим самим утверджує перемогу добра над злом, славить вічний розквіт життя на землі.

Як слушно писав свого часу в «Иностранной литературе» Мар’ян Зоркович, «У са
мому зіткненні двох світів, світу людинолюбства й нелюдськості, звірячого й люд
ського, Горан чітко висловлює свій гуманістичний ідеал.

Віра в перемогу над темрявою — останній заповіт поеми Горана. Тільки тому, що 
сам поет носив гвинтівку, міг він з таким піднесенням закінчити «Яму». Тільки з 
гвинтівкою міг він уже тоді почути пісню народу про Свободу і Помсту...

Звертаючись до майбутнього, Горан бачив і теперішнє. Він не боявся гасла, як 
не бояться його всі справжні поети революції. А саме таким він і був. Революція 
народжує своїх поетів, як і своїх героїв, у вихорі бурі, без якої і поза якою вони 
ними ніколи б не стали. Горан не боявся відверто сказати, за що, на чиєму боці він 
боровся».

У листопаді 1944 року текст «Ями» Івана Горана Ковачича переписав гусячим 
пером Єдо Муртич, заголовки намалював Златко Пріца. Надруковані 250 примірників 
поеми оправив парашутним шовком палітурник Жганер. Коли примірник «Ями» по
трапив у 1945 році до Парижа,— великий Пікассо був вражений силою твору й ілю
стрував поему.

В середині серпня 1943 року, десь біля Врбниці, поет загинув від руки четника. 
Могила Горана, як і Лорки, невідома. Височить вона над світом дінарською скелею. 
Трагічна поема Горана — вічне звинувачення фашизму й безсмертний реквієм борцям 
Опору — звучить багатьма мовами світу.

Захар ГОНЧАРУК
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Танач спав, а на запитання цікавого злодія Доборові відповідати 
не хотілося. Він думав про те, що ще йому можуть приписати і що він 
міг би повідомити ще в обком. Якщо розповісти все як е, обком дасть 
цій справі задній хід, і тоді наляканий Блум і далі безпорадно сидітиме 
на своїх грошах. А чи не краще було б обійтися без втручання обкому

Продовження. Початок див. «Всесвіт» № 7.
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й почекати, поки все якось уладнається саме по собі? Можливо. Але ж 
робітники не можуть чекати, їм потрібні замовлення. Він сторожко при
слухався до кроків у коридорі, нервово здригався, коли близько чувся 
цокіт кованих черевиків. О пів на сьому в пузатому казанку принесли 
вечерю. Брунатна юшка, в якій плавало кілька квасолинок.

— Ну,— звернувся до нього сержант,— давайте свій посуд.
— У мене немає.
— То як же, на бога, ви збираєтеся їсти? — Він приніс звідкілясь 

консервну бляшанку з зазубленими краями. — Бережіть її. бо другої 
не дам.

— Дякую. Можна її десь помити?
— Тут вам не кафе. І ніяких розмов! Будете говорити, тільки коли 

вас питатимуть.
Сержант вже грюкав дверима в сусідній камері. Цобор як сидів, 

так і закляк з бляшанкою в руках. У шлунку різало, рот заповнила гір
ка слина. Він мовби бачив перед собою ті смачні, апетитні страви, що їх 
готувала йому Галова дружина: печеня, свіжа варена свинина, яєчня з 
вирізкою, запечені в духовці гусячі флекени, бабки, пироги, рогалики 
з горіхами, всілякі фрукти й напої; усе те наче було перед ним на сто
лі, але він ніяк не міг відчути смаку тих наїдків, навіть запаху: все пе
ребивав кислий дух юшки. Він підвівся, щоб вилити її у відро.

— Гей! — крикнув Танач. — Не роби дурниць, друже!
— Не йде.
— Та що ти кажеш! Але ж у шлунку щось та мусить бути. Затули 

носа — ось так, — набери повні легені повітря і ковтай.
— Не зможу. Мене вже нудить.
— Ти бач! Зразу видно, що новачок. У в’язниці треба все їсти, не 

можна так розпускатися.
Танач хлебтав суп, аж за вухами лящало. Цобор затулив ніс, про

ковтнув півлітра огидного пійла. Кишеньковий злодій потішався, голос
но реготав:

— Ну як, смачно?
Верчик розв’язав свій вузлик, витяг з-за халяви ножа.
— Перепрошую, шановний пане старший лейтенант, ось, будь лас

ка, хліб, кусник сала. Пожуйте.
Цобор підозріливо зиркнув на ніж. Верчик перехопив його погляд.
— Я його тричі почистив після того, — тихо сказав він. — Тричі. 

Інакше і я не міг би ним різати хліб.
Він простягнув Цоборові окрайчик хліба з тоненьким шматочком 

сала. Цобор ще не встиг подумати, брати чи ні, як рука вже сама по
тяглася до хліба.

— Дякую, — сказав Цобор.
— Прошу. Все-таки хоч щось та з'їсте на вечерю.
Цобор смакував хліб із салом, потроху заспокоювався. На фронті 

мій ад’ютант відкривав консерви багнетом, хоч той багнет бував у бу
вальцях, подумав він. к

Танач присів біля Цобора; вони курили, ховаючи сигарети в до
лонях.

— Ну?
-^.Все-таки сало це салр.
— Я не про те. Що було там, нагорі?
— У понеділок мене передадуть до прокуратури.
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— Не випускають?
— Ні.
— А в тебе нема доказів, що...
— Про це я можу розказати тільки в обкомі.
— Били?
— Ні. 1 пальцем не торкнули.
Танач замислився.
— Зайшсв би якось до мене... Проте спершу треба вибратися звід

си. Про всяк випадок запиши прізвище й адресу адвоката, дуже мож
ливо, що він тобі знадобиться.

Цобор хотів був дістати, бумажник, але, згадавши про кишеньково
го злодія, відмовився від цього наміру. Він довго повторював у думці 
прізвище, адресу, номер телефона. Танач, бурмочучи щось собі під ніс, 
подибав у свій куток і вмостився спати.

О дев’ятій годині, після обходу камер, погасили лампу. На сьогодні 
все, подумав Цобор. Дбайливо склавши кітель, він підмостив його під 
голову й ліг спати. Від параші війнуло смородом. З коридору просоту- 
валося бліде світло, в сутіні проступали обриси пар. Ледве заплющив
ши очі, Цобор відчув, що все тіло його свербить від укусів блощиць. Він 
голосно вилаявся.

— Зніміть сорочку, — порадив кишеньковий злодій. — І час від ча
су вставайте й витирайтеся хусткою. Будь-які інші заходи малоефек
тивні.

— То й ви не спите?
— Ні. Я звик якусь годину-дві подрімати відразу після сніданку. 

Навсидячки. — Кишеньковий злодій тихо засміявся. — Я б, на' місці 
отих там, усіх серйозних злочинців примусив би відбувати покарання 
тут. Вони б недовго витримали. І я б на цьому виграв — скоріше пі
шов би розгрібати руїни.

— В тюрмі краще?
— Ви ще питаєте! То ж фешенебельні готелі.
Цобор цілу ніч міряв кроками камеру. Намагався ходити тихо, щоб 

не почув вартовий. Втоми він майже не відчував. Скільки він пережив 
тих безсонних ночей на фронті, під час боїв!

Десь уже над ранок він твердо вирішив, що не дозволить далі при
нижувати себе. Хоча що ж вдієш — таке життя. Принаймні тепер. 
Дратувала колюча щетина на обличчі, і він мимохіть тер долонями 
щоки. Принесли сніданок. Та ж сама юшка, що й увечері. В цьому кля
тому будинку, подумав він; певно, перемивають посуд з усієї Угорщини. 
До юшки давали скибочку хліба, таку тоненьку, що крізь неї було вид
но нитку розжарення електричної лампочки. Коли за ним прийшли, вже 
минула одинадцята година.

— Куди? — запитав, він.
Конвоїр кивнув — мовляв, іди вперед. Праворуч. Угору на другий 

поверх.. Ліворуч). Він постукав у двері протоколіста. Цобор роздарова
но подумав, що цей тип знову дратуватиме його своїми провокаційними 
штучками. Отже, з обкому ніхто не прийшов. Але на превеликий свій 
подив він побачив у кімнаті і Селеша, і якогось худорлявого підполков
ника з похмурим, порізаним шрамами обличчям. Селеш навіть не під
вівся, не простягнув Цоборові руки.

— Може, ти внесеш, ясність у цю справу? Що ти накоїв?
Протоколіст, єхидно усміхаючись, напружено чекав, що буде далі;.
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Цобор окинув поглядом письмовий стіл. На ньому лежала папка із сви
нячої шкіри, рапорт слідчого, протокол. Цобор мовчки витягнув з ки
шені бумажник, розгорнув угоду, підписану Блумом, і простягнув її 
Селешу. Той уважно прочитав її, потім ще раз.

— Що я казав! — звернувся він до підполковника. — Це могло бу
ти тільки щось в такому плані.

Підполковник теж прочитав документ, здивовано глянув на Цобора.
— Тільки один примірник? — запитав він.
— Ні. Другий у власника заводу.
— Чому ж ви цей носите з собою?
— Робітники, які взялися відбудувати завод, попросили мене за

ховати документ у сейф, але я не встиг.
— Гаразд, — погодився підполковник. — Але ж тут нічого не ска- 

вано про долари.
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— Можна розповісти все від початку до кіиия?
— Ми саме для цього й прийшли сюди. Але коротко.
Цобор глянув на протоколіста.
— Нічого, — сказав підполковник. — Хай залишається.
Протоколіст пожвавішав.
— Покликати друкарку?
— Не треба. Я перебираю цю справу. Вона більше належить до на

шої компетенції.
— Вибачте, пане підполковник, чи не могли б ви письмово під

твердити своє рішення?
— Я це зроблю.
Цобор розповів усе, як було — від зборів фіштяківців і до свого 

арешту. Його слухали мовчки, не перебиваючи. Тільки в кінці Селеш 
не витримав:

— На бісового батька тобі було тягати з собою ту папку з дола
рами?

— Блум брався за цю справу тільки за умови, що саме я передам 
долари за призначенням. Мені залишалося або погодитися на це, і тоді 
завод діятиме, або ні, і тоді з усього цьою вийшов би пшик.

— Чому ти не спитав нашої думки, коли все це затівав?
— Це була моя помилка. Хоча мушу сказати, що робітники чека

ють не погоджень і авторитетних ухвал, а змоги заробляти на хліб.
Селеш пом’яв сигарету між пальцями, закурив.
— Ми про це ще поговоримо.
Підполковник, краєчком ока хитро зиркнувши на Цобора, написав 

і передав протоколістові розпорядження про звільнення затриманого й 
розписку про одержання шести тисяч доларів. Туроці кипів від злості, 
як горщик із супом, але підкорився.

Коли вони проходили повз кабінет слідчого, Цобор згадав два сту
сани кийком і різко зупинився. Але підполковник, озирнувшись, сказав, 
що вони не можуть затримуватись. Через цю почесну варту цього разу 
доведеться поступитися своїм принципом: ніколи не залишатися в бор
гу, подумав Цобор. Черговий видав йому одяг, кишеньковий ножик, 
ключ запалювання, портсигар, годинник, двадцять сім пенге.

— А пістолет? — запитав Цобор. — Тут ще мій пістолет!
Підполковник узяв зброю, покрутив у руках:
— «Вальтер», шістдесят сьомий калібр.
І залишив пістолет у себе.
— Я маю на ньою дозвіл, — сказав Цобор.
Підполковник не відповів.
На вулиці стояла нестерпна спека. Цобор з насолодою скинув би 

кітель, але згадав, що сорочка на ньому брудна, вся в дрібних червоних 
плямах, залишених блощицями. «Насамперед поголитися, покупатися, 
поміняти білизну!» Він зупинився.

— Дякую, товаришу Селеш, що зайшов. І вам, товаришу підпол
ковник...

— Встигнете дякувати. Спочатку поїдемо в Гемеш.
— Але ж я уже все розповів!
— А я мушу сам усе перевірити. Не тому, що так мені хочеться, 

запевняю вас. На моєму календарі теж субота.
Селеш тільки посміювався, коли вони в обкомівському автомобілі 

рушили на завод. Цобор всю дорогу мовчав. Розшукати Фіштяка було
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неважко. Він сидів з цигаркою в зубах на невисокому штабелі цегли, 
втупивши погляд в одну точку. Підполковник сказав гукнути ще бодай 
кількох робітників. Фіштяк упритул підійшов до Цобора. Таким розгуб
леним Цобрр його ще нікоди не бачив.

— Невже якась халепа?
Підполковник гримнув:
— Не відповідайте!
Фіштяк враз спітнів, волохатою рукою витер лоба. Обурено запи

тав:
— Чому ви забороняєте йому відповідати? Ми свої люди! Всі пас

кудять нам на голови, а він один узявся нам допомогти!
— Не хвилюйтеся, — втрутився Селеш. — Ми не хочемо вам нічо

го поганого.
Підполковник сів поруч із шофером, решта троє втиснулися на зад

нє сидіння. Минуло півгодини, поки вони знайшли Малінацкі, а той по
кликав Чеке, який мешкав неподалік. Підполковник, вислухавши відпо
віді на свої запитання, показав їм угоду.

— Упізнаєте?
— Так, — відповів Чеке. — Фіштяк нам зачитував це на завод

ському подвір’ї.
— .А не товариш Цобор?
— Він приніс це, але потім передав Фіштяку.
Підполковник попрощався з робітниками, і всі троє знову сіли в 

машину.
. Коли вони подзвонили, Блум саме обідав. Він закляк у дверях, по

бачивши Цобора з невідомим йому чоловіком у цивільному й офіцером 
поліції, який у лівій руці тримав знайому папку з жовтої свинячої шкі
ри. «Я програв», — можна було прочитати на його обличчі.

— Прошу сідати. Я до ваших послуг, — сказав .віа нарешті,, опану
вавши себе.

П ідпо лко ен ик  сів. Поклав папку перед собою на стіл.
— Це впізнаєте?
Блум, кліпаючи очима, мовчки дивився на папку. Цікаво, чи там 

ще гроші? А коли вже нічого нема... Він заперечливо похитав головою. 
Цобора поведінка фабриканта не здивувала. Коли його притиснуть, він, 
звичайно, все зверне на мене, матері його так, думав Цобор, з подивом 
відчуваючи, що йому жаль Блума. Той стояв, спершись обома руками 
на стіл. Очі його неспокійно бігали; здавалося, він ось-ось упале непри
томний. Підполковник витяг угоду.

— Ви знаєте, що це?
— Ні...
— Подивіться краще.
— Я цього ніколи досі не бачив.
— Отже, це не ваш підпис? Ось тут, унизу?
— Ні.
— А чий же?
— Очевидно, хтось підробив.

Але з якою метою? Кому це потрібно?
— Цього я не можу знати.
Підполковник закурив сигарету, помовчав. Погасив недокурок у 

попільничці, підвівся.
— Вибачайте, що потурбували вас. Смачного.
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Він ще не дійшов до дверей, як фабриканта наче прорвало:
— НіІ Я перепрошую... Це все моє! Вибачте, пане Цобор... — Блум 

упав на стілець, затулив долонями обличчя. — Не треба було мені 
встрявати в цю історію. І нащо я це зробив! Але ж ходити кудись на 
роботу, щодня працювати по вісім годин я просто не маю сили. Глянь
те на мене...

Підполковник знову опустився на свій стілець. Сухо урвав Блумову 
тираду.

— Визнаєте, що це ви підписали угоду?
— А що я міг зробити?
— Визнаєте, що ці шість тисяч доларів належать вам? Перепишіть 

оце. І підпишіться.
— У мене руки тремтять.
— Пишіть як можете.
Блум випив склянку води. Приніс папір, ручку.
— Я не винуватий. Я хотів добра людям. Пан секретар може за

свідчити...
— Швидко пишіть. Мені ніколи.
Блум переписав, потім трошки подумав і поставив унизу свій під

пис. Підполковник перебіг очима написане.
— Все як слід. — сказав він. — Тепер подзвоніть Баркакі.
— Звідки, даруйте, ви його знаєте?
— Я з  ним не знайомий. Кажу вам, телефонуйте.
— Але... що я маю йому сказати?
— Замовте у нього те, що вам потрібно. Потім запитайте, о котрій 

годині в понеділок можна принести гроші.
— Я?
— Послухайте, Блум, зараз тут я ставлю питання, а не навпаки* 

Зрозуміло?
— Але, мій пане, якщо ви наважилися затримати пана секретаря, 

то мене можете одразу повісити.
— З вами поїде офіцер карного розшуку. У вас і волосинки не за

чеплять.
— Щоб я... з карного розшуку! То що ж сказати Баркані?
— Що це ваш приятель. Або родич. Придумайте щось, на бога, що 

хочете.
Блум, збагнувши нарешті, що гроші ще не втрачені, кинувся до те

лефону, збиваючи стільці. Відштовхнув журнальний столик, гарячково 
почав набирати номер. Розмовляв він уже голосно і впевнено.

— Він чекатиме в понеділок об одинадцятій.— Блум поклав трубку 
й потягнувся до папки.

Підполковник притримав її.
— Не тепер, у понеділок.
— Ви думаєте, що я втечу з нею?
Підполковник почепив папку на палець, покрутив.
— Якби ви тоді виявили трошки більше сміливості, то цієї колот

нечі могло б і не бути. В понеділок, чверть на одинадцяту, на вас чека
тиме слідчий з машиною. Поїдете до Баркані. Коли передасте гроші, 
візьмете у нього розписку, щоб слідчий бачив.

— Цього я ніколи не роблю...
— Нічого, звикайте. Розписку ' слідчий передасть мені. Бувайте 

здорові.
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Блум забув навіть подякувати. Стояв у воротях і розгублено дивив
ся услід несподіваним гостям.

— Справа вирівнюється, — заявив підполковник. — Як горбата ди
тина у гіпсі.

Цобор раптом згадав, що залишив мотоцикл біля обкому.
— Не заперечуєш, якщо я тебе трошки проведу? — запитав він 

Селеша.
— Чого б то я мав заперечувати.
Уже в машині підполковник повернув Доборові пістолет. Гарячий 

вітер здіймав на дорозі й тротуарах стовпи пилюки. Машина виїхала на 
широку, пряму вулицю Сечені. Мов якась химерна просіка в часі, по
думав Цобор. Він побачив себе на цій вулиці хлопчаком у смушковій 
шапці й бекеші, в чоботях гармошкою, який поспішає до початкової 
школи, а під ногами в нього постукують грудки мерзлої землі; а ось він 
уже пізніше, після конфірмації — у білому костюмчику, з медаллю й 
голубими стрічками, сумирний конгрегаціоніст; затим гімназистом у 
довгих штанях, при краватці, з сигаретою в зубах і міцно затисненим 
під пахвою портфелем; а ось він на підводі, засмаглий, у майці й полот
няних штанях, везе у виноградники прокурені сіркою тополині діжки; 
по цій вулиці, брязкаючи підківками, проходив він новобранцем — лік
ті притиснуті до боків, карбований крок, віддає честь сержантові; тут, 
в «Казино», прогулювався він, уже молодий прапорщик; по цій вулиці 
проводив діда в останню путь на фелшеварське кладовище... Справді, 
скільки разів ходив він цією головною вулицею? Тисячі, не менше! 
А може, й десяток тисяч набіжить. Нараз з чіткістю фотографії в па
м’яті зринула картина: з похнюпленими головами бредуть вулицею лю
ди, приречені на загибель. У Блума за спиною плаский рюкзак, у руках 
шкіряна торбинка. Травень сорок четвертого.

— На цьому я закінчив вашу справу, — почув Цобор голос підпол
ковника.

— Дякую вам.
— А все інше належить уже до компетенції обласного комітету 

партії.
— Знаю.
Підполковник усім тулубом обернувся до Цобора.
— Я з  вами вже десь зустрічався.
— Зі мною? Де?
— В Буді. П’ятнадцятого лютого. На параді.
— Шо? Та невже...
— Я був там. Без шинелей. Шапки, стволи гвинтівок, ремені, носки 

чобіт як по шнурку — пряма лінія... Генерал-лейтенант, який команду
вав парадом, проходячи повз вашу роту, навіть уповільнив крок. Мені 
теж подобаються браві хлопці. На параді. Але тут... На вашому місці 
я б уникав подібних авантюр. Партія — то не якийсь клуб одинаків — 
шукачів пригод.

— Я не хотів цього. Так склалися обставини.
— Обставини! Адже вам відомо, що зважати на обставини ми мо

жемо тільки до певної межі, а далі вже повинні боротися з ними! Ви 
свої дії з кимось погодили? Дістали дозвіл на них? Тільки в такому 
разі ваш вчинок мав би виправдання.

— Я мушу звикнути...
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— До чого?
— Не думати власною головою.
— Послухайте, не дратуйте мене! — Підполковник голосно вилаяв

ся, аж машина здригнулася.— А чиєю ж? Першого зустрічного?
Селеш простягнув сигарети: спершу підполковникові, потім Добо

ру. Назустріч їм по тротуару ішов Байнацкі — в мишачо-сірому габар
диновому костюмі, в білій сорочці; цегляного кольору краватка дбайли
во зав’язана під самим підборіддям. Здавалося, спека йому ніщо. Він, 
очевидно, щойно вийшов з будинку районного відділення поліції і те
пер простував кудись, задерши догори гострий, мов багнет, ніс. Мініс
терська хода, подумав Добор. Він завжди отак крокує, вранці ідучи на 
вокзал, а після обіду повертаючись додому. На привітання зустрічних 
Байнацкі не відповідав, хіба що іноді злегка торкався капелюха.

Фіштяківці все ще юрмилися біля будинку Чеке. Коли побачили 
автомобіль, заметушилися, замахали услід кулаками. Невже після всьо
го він для них залишився чужим?

До обкому доїхали мовчки. Підполковник попрощався, подав Добо
рові руку.

— Сподіваюсь, — сказав він, — що наступного разу ми з вами 
зустрінемося за сприятливіших обставин.

Машина повезла його далі. А вони з Селешем стояли біля запоро
шеного мотоцикла, чекаючи, щоб хтось перший порушив мовчання.

— Дякую тобі, — промовив Добор.
«Але за що? За приниження? За те, що так близько познайомився 

з в’язницею? Чи зумію я колись зішкребти з себе все це? Бо інакше ні
коли не матиму спокою. Я тільки про це й думаю, мене це мучить, ду
шить, я починаю ненавидіти самого себе».

— Я хотів знати, що ти встругнув, — сказав Селеш.
— Що ж, тепер знаєш.
— Так. Але одного я ніяк не збагну. Лиш кілька днів тому ми ви

ділили тобі грошову допомогу. Як же воно вийшло, що в тебе залиши
лося тільки двадцять сім пенге?

«Дивне запитання. Хіба їм не однаково, є в мене гроші в даний 
момент чи нема».

— Я їх розтринькав.
— А я думав, ти купиш собі пристойні штани. Щоб не ходити в чо

ботях.
— Я оплатив рахунок у корчмі. Триста пенге.
Селеш якось дивно роззирнувся навколо, мовби шукав щось важ

ке й тверде, аби пожбурити ним у Добора.
— Рахунок у корчмі... Ага. Добряче, мабуть, гульнув. З циганами?
— Це був не мій рахунок.
— А чий же?
— Не люблю валити на когось...
— А вигороджувати?
— Ну, гаразд.
Добор коротко розповів про забаву корчмаря Гарі. Селеш з ціка

вістю слухав.
— Що ж, ефектний жест! — не витримав він нарешті. — Але доро

го. До того ж — це паскудна історія. Бач, герой який! Сам без штанів
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і сорочки, а туди ж, у благодійники. П’яниць виручати. Напишеш нам 
доповідну.

Цобор попросив сигарету.
— То, може, ви за них заплатите?
— За кого ти нас маєш?
— Так. Значить, вліпите їм строгача, заслухаєте справу на зборах. 

Зобов’яжете негайно заплатити. Але ж вони не мають із чого платити! 
Якби мали гроші, то не спіймалися б на цей гачок, не пішли до корчми. 
То чого ж ви досягнете в результаті? Думаєте, Гарі перестане потіша
тися з наших, які люблять хильнути?

— Ти можеш запропонувати щось інше?
— П’яничкам не місце в партії.
Селеш помовчав.
— Колись так і було, — промовив він по паузі. — В підпіллі тако

го собі й уявити не можна було. Але ж тепер... партію треба зробити 
масовою. Це змушує нас іти на компроміси... Кадри черпаємо не з тих, 
про кого мріяли, а з тих, що живуть ось тут, поруч з нами. Часом мене 
аж тіпає, коли подумаю, з якими заниженими вимогами підходимо ми 
до людей. — Селеш мало не кричав. — Але ж можеш ти зрозуміти сво
єю твердолобою головою, що ми йдемо вперед, так би мовити, неторо- 
ваною дорогою, де не те що поїзди не ходять, а ще навіть рейок не по
клали.

— А чи вистачить старій гвардії сили і вміння, щоб піднятися на 
нову висоту, чи наплив маси не вирве кермо з її рук? Ти думав над 
цим?

— Ти недооцінюєш людей.
— Ні. Це не так. Але й не переоцінюю...
Цобор замовк. Не обов’язково все викладати. Є речі, ділитися яки

ми ризиковано.
— Ну, я слухаю, — спонукав його Селеш.
— Це не суттєво.
— До дідька, коли вже почав, то закінчуй.
Цобор глибоко затягся, закашлявся.
— Треба зрозуміти й те, що коли люди починають будувати нове, 

то вони хочуть бути його активними учасниками. Вони всім цікавлять
ся, про все сперечаються, висувають вимоги. Бо знають, що це їхнє пра
во не кимось подароване, а завойоване, що вони самі мають право 
ухвалювати й обговорювати будь-які рішення і...

— Цього ми й прагнемо! Це і є партійна демократія.
— Ну, звичайно... Але якщо вони не стануть такими, якими ми б хо

тіли їх бачити, то цілком можливо, що вони перетворяться на таких собі 
телеграфістів, що передають і приймають сигнали. І виконують те, що 
їм кажуть.

Селеш раптом засміявся. По-товариському поплескав Цобора по 
плечу.

— Не вигадуй. Робота, навчання, організація! Далі побачимо... Ти 
правильно зробив, що поділився своїми побоюваннями. Це краще, ніж 
самотужки віризатися... Я думаю, як тільки буде така нагода, ми по
шлемо тебе тижній на три на курси, повчитися. А поки що в середу 
о десятій приходь на засідання парткомісії. Розглядатиметься твоя 
справа.

Селеш глянув на годинник.
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— Мушу поспішати, — сказав він. — А ти забагато копирсаєшся в 
собі. До того ж... ця тема не для вуличної розмови. Треба буде якось 
провести засідання бюро обласного комітету і поговорити про все це. 
А взагалі, згодом сам час дасть відповідь на твої запитання.

— А як ти сам дивишся на ці речі?
— Що ж я сам? Чи ти гадаєш, я можу подіяти, як свята вода?
— Якщо захочеш!
Селеш подобрішав.
— Ми з тобою по-різному підходимо до життя. Ти в партії недав

но, я — вже дев’ятнадцять років. Я звик до багато чого такого, ч,ерез 
що ти так уперто намагаєшся пробитися. Послухай лишень... Коли нас 
кинули проти франкістів, я страшенно боявся, адже пі гади запросто 
могли нас повбивати. Якось я поговорив про це з командиром відділен
ня, літнім залізничником. У відповідь він буркнув, скрививши губи: «Не 
можна залишатися дівичем після злягання». Я думаю, це правильно, 
причому стосовно будь-якої ситуації. Коли ти взявся робити щось для 
людей, значить, ти вже не належиш собі. І тоді доводиться йти на ком
проміс: щось робили для себе, а щось для громади. — Він трохи поду
мав і додав. — І такий компроміс не є чимсь однозначним. Не існує 
якоїсь універсальної інструкції. Майже в кожній новій ситуації, в кож
ному конкретному випадку ти мусиш виборювати чесний компроміс між 
вимогами, що їх висуває середовище, і власним сумлінням.

— І всупереч власному сумлінню?
— Так, якщо воно вступає в суперечність з інтересами колективу, 

до якого ти належиш. І тоді ти повинен забути про свої амбіції. Не 
сердься, але я справді мушу тікати. Бувай.

Цобор витяг із сумки з інструментами ганчірку, витер грязюку, що 
налипла на мотоциклі. Чомусь тремтіли руки, й ключ запалювання 
встромився в отвір лиш після другої спроби.

Коли Цобор приїхав додому, то побачив, що будинок замкнений. 
Він пройшов у сад, з дупла старої сливи вигріб ключ. Відчинивши двері, 
зразу відчув якийсь незнайомий різкий запах: лак, фарба, нафталін? 
Він зайшов у вітальню. Посеред кімнати, яка ще кілька днів тому була 
порожньою, стояв овальний горіховий стіл, довкола нього — шість М’я
ких стільців. На підлозі лежав гарний, хоч і не новий, килим,.під сті
ною, що від вулиці, красувався сервант, поруч буфет, навпроти зручна 
тахта, столик з попільничкою, крісла. Цобор підняв жалюзі, відчинив 
вікно і впустив свіже повітря. На вікнах — ручної роботи завіси з важ
кої тканини, м’які на дотик, трохи зім’яті. Саме вони відгонили тим гір
ким нафталіновим духом. Цобор повільно обходив кімнату, зупиняю
чись то тут, то там і чимраз більше закипаючи злістю. Порубатй б усе 
це на друзки, подумав він, не бажаючи признатися самому собі, що.ця 
велика, дбайливо прибрана кімната подобається йому. Витягнув одну 
шухляду в серванті, побачив там білі й кольорові скатертини, в дру
гій — мельхіоровий столовий прибор. Буфет теж не порожній — за пу
затим глечиком вишикувалися чашки чайного сервізу, келихи, чарки'. 
Одна чарка була щербата, і Цобор швиденько засунув її далі на поли
цю: чого доброго ще хтось поріжеться! Хтось? А хто? Адже в нього не 
буває гостей. Носком чобота він поправив краєчок килима, що -завер- 
нувся, й попрямував до своєї кімнати. В ній теж килим, меблі. Налччсці 
старої тахти стояла зручна м’яка канапа: широка, з ясена, вкрита сірим 
пледом; під стінкою одежна шафа, теж з ясена;, в проф^ку між вікна-
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ми — етажерка на п’ять поличок, на верхній поличці книжки в заяложе
них палітурках. Витягаючи шию, він читав назви: «Питання ленінізму», 
«Держава і революція», «ІЦо робити?», «Вісімнадцяте брюмера Луї Бо
напарта». Узяв одну книжку, погортав, понюхав. Ласло, подумав Цобор, 
це могла бути тільки його робота. На місці телефонного столика тепер 
стояв невеликий, але дуже зручний письмовий стіл. Де міг цей стіл пе
ребути жахливі часи так, що й скло на ньому залишилося неушкодже- 
ним?

Гал витирав черевики об дротяну постілку, що лежала перед по
рогом.

— Ви вже вдома, паничу?
— Добрий день, дядьку Якобе.
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Старий зайшов до кімнати навшпиньки, та, незважаючи на цс, цвя
хи на його черевиках чомусь стукотіли ще лункіше.

— Вчора під вечір закінчили. Моя дружина так старалася, натира
ла й прибирала, наче на весілля.

— Ласло привіз?
— Він, перепрошую. Той... як вам сказати, той молодий пан, що 

приходив по груші. Ще того дня, як ви поїхали. Чую, зупинилася ван
тажна машина, гукнули: «Гей, відчиняйте ворота!», а тоді вже почали 
зносити до хати багато всяких гарних речей. Той... ви називаєте його 
Ласло, перепрошую? — порядкував: це сюди, а те туди. Цілком при
стойно. Я й подумав був, перепрошую, що цей молодий пан, певно, обій
має неабияку посаду, коли всі так слухаються його. Будинок тепер зов
сім як колись. За старих часів.

Цобор стояв спиною до Гала.
— Ласло нічого не переказував?
— Аякже! Переказував вітання паничеві.
— А... те, скільки, як і коли треба заплатити за ці меблі?
— Не сказав. Але, мені так здається, за це не треба нічого п л ати т  

А що, подобається паничеві?
— Нічого.
Цобор обернувся. Гал пильно й серйозно дивився на нього. Великі, 

ще й досі з іскорками, очі старого зупинилися на зарослому чорною ще
тиною обличчі, зустрілися з очима Цобора — запалими, з гарячковим 
блиском; ковзнули по брудній сорочці, пом’ятих штанях, запилюжених 
чоботях. Щось сталося, якщо панич такий. Широкі плечі старого здриг
нулися.

— Якась гулянка?
— Можна й так назвати.
— Не треба запитувати?
— Ні. — Цобор, похиливши голову, повільно обійшов кімнату. — 

Шкодую, що вчора не зміг піти з вами до нотаря. Так склалися обста
вини.

— Це ж не горить, перепрошую.
— Ні, горить. Принесіть мені тарілку супу. Будь-якого, тільки щоб 

гарячий.
— Ще чогось?
— Більше нічого.
Озирнувшись у дверях, старий вийшов. За хвилину він стояв перед 

Добором із знайомою бляшаною тацею в руках,
— Сюди, — Цобор кивнув на горіховий стіл. — А ви сядьте на ка

напу.
— Я краще постою.
— Сідайте. Закурюйте. Наче мене тут нема.
— Але ж ви тут, паничу. Дякувати богу.
Цобор промовчав. Старий сидів у глибокій задумі, скоцюрбившись 

на тахті, зрадивши своїй звичці спостерігати, як їсть Цобор.
— І дружина вже так хвилювалася,— мовив він тихо. — Заламу

вала руки г  весь час повторювала: «Ой, боженьки, а шо, коли він врі
зався в щось-на отій диявольській таратайці?»

Цобор слухав, сьорбаючи суп. Не хотів давати ще один урок зго
лоднілому шлункові. Якого дідька я відмовчуюсь, думав він. Однаково 
нічого не приховаєш. Завтра все місто тільки про це й говоритиме. Me-
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не бачили на заводському подвір’ї. Біля будинку Чеке. На віллі у Блу
ма. Біс його знає, скільки очей. . . ї ї - . »

— Я був у камері, — сказав бїн, відсунувши тарілку й дивлячись 
Галові в очі. — В поліцейському управлінні.

Рука старого сіпнулася.
— Як таке могло статися?
— Та вже сталося.
— І що ж далі? Як ви...
— Нічого. З’ясувалося, що я все-таки не шахрай.
Старий підвівся. Узяв тацю.
— Панич у в’язниці... Що за світ такий, перепрошую?
— Дякую за суп. Хто б не прийшов, усіх під три чорти. Я хочу 

спати.
У новій шафі, між сорочками він знайшов блок із сигаретами. Заку

рив, пройшовся порожніми кімнатами, тримаючи попільничку в руці. 
«Далі нічого. Перед законом я чистий. А перед собою...» Він сгав на по
розі спальні, роззирнувся ще раз. «Поки будинок стояв порожній, я за.- 
повнював його сам. Тепер самої моєї особи для цього явно замало». 
Думки його перебив раптовий напад нудоти, він ледве встиг дійти до 
ванної. Гірка слина заповнила рот, піт лив струмками. Шлунок відмов
лявся навіть від тієї тарілки супу, яку він щойно з’їв. Зовсім знесиле
ний, Цобор доплентався до раковини, прополоскав рот, хлюпнув ’в облич
чя холодної води. Витершись, сів, важко дихаючи. Поголитися б, ску
патися. Поміняти білизну. Але не було сили навіть підвестися. Ніж, 
майнула думка. Ніж, яким убивця різав сало. І кисла, огидна юшка. 
Але ні. То не ніж... Не бреши, Доборе, принаймні себе не обманюй. Ти 
закалявся. Ти вже не той, що раніше. За три дні? За три дні. На тобі 
тавро. Хоч би як поблажливо тебе судили, однаково ти втратив щось 
таке, чого не можна повернути. Переконаність у власній правоті. Не
заплямованість. Після всього цього ти вже ніколи не зможеш гордо 
заявити, що не мав справи з охоронцями закону.

Він закурив, але відразу ж погасив сигарету: знову відчув позив 
до блювоти. Чому ти так маєш мучитися? Майнула думка. Свинство.все 
це і нічого більше. Болісний розтин живого тіла. Ти б міг пошукати у 
когось розради, комусь звіритися... Але кому? Арпі? Він сидить у в’яз
ниці. Бланка? Вона витає десь у надхмарних краях, куди не сягає твій 
зір. Старому челядникові, який, залишаючись вірним слугою, бачить у 
тобі тільки продовження минулого? Що то за світ!.. Звичайно, ти ще 
маєш бойових друзів. їх у тебе багато. Але серед них нема жодного, ко
му можна було б відкрити душу. Всі метушаться, виконують плани, 
перебудовують державу. Але щоб переробити людину, до цьогр їх ру
ки не доходять...

Цобор звів подих, поклав дров у грубку, щоб нагріти води для ван
ни! Але не підпалив. Потім, повернувшись до кімнати, він лі:г’на тахті 
і втупив очі в стелю. Маленький, аж прозорий павучок піщаного кольо
ру снував там свої тенета із запопадливістю, гідною кращого застосуван
ня. Пістолет муляв під боком;'Цобор витягнув його з кишені. Не завади
ло б почистити. Бруду на палець. Начальник варти, мабуть, кинув його 
кудись між залізяччя. «Вальтер»!'Чудовий бойовий пістолет.,. . А може, 
хтось накинув на нього оком іі удоиене приховав. Ну, Цоборе? Спробуєг 
мо? Там його або залишили: зіарядженим^як був, або. розрядили. У: тебе
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шанси один до одного. Якщо натиснеш на курок, усе відразу стане яс
но. Він повільно, обернув до себе пістолет, зазирнув у ствол, водночас, 
обережно натискаючи гашетку великим пальцем. Курок поволі відходив 
назад, легко і плавно. Чи не тремтить рука? Наче ні. Пальцем відчував, 
що натискувати стало важче. Так. Це воно. Лишилася одна десята мі
ліметра. Він різко натиснув і почув, як сухо клацнув курок.

Цобор підвівся з тахти, витягнув магазинну коробку. В ній не було 
жодного патрона. Нічого не залишили. Вкрали. До горла йому підкотив 
клубок, нервовий дрож вкупі з істеричним сміхом струснув тіло. Цобор 
кинув пістолет на стіл, просто на скло. На добротне, товсте скло без 
найменшої подряпинки. За хвилину він уже міцно спав, лежачи горі
лиць і розкинувши руки.

Прокинувся він о дев’ятій ранку. Зробив кілька присідань, шість 
разів оббіг навколо саду. Одягаючись, він уже голосно насвистував. Ко
ли поснідав, подумав, що не завадило б провести додому Бланку після 
обідні. Це не могло спричинити ніяких ускладнень, бо Байнацкі ходив 
до утрені. Скинувши чоботи, він надів чисту білу сорочку, зав’язав кра
ватку, витягнув з шафи святковий костюм. «Ще тільки десять годин, до 
дідька. Меса кінчиться десь близько одинадцятої. Ще маю час». Він ви
рішив прогулятися вулицею Сечені, вийти до пристані і повернутися на
зад.

На вікно лягла тінь — хтось тихенько ішов садом. Вижену; подумав 
Цобор, хто б не був, вижену. У двері постукали.

— Хто там?!
Це був Кішміхаль. Витерши черевики об постілку, він просунув у 

двері похмуру фізіономію, роззирнувся.
— Оце я розумію, — промовив він, простягаючи руку. — Тепер ти 

вже не можеш поскаржитися. Партія забезпечила тебе приданим.
— Чого ти прийшов?
Кішміхаль правою рукою пошкріб ліве зап’ястя.
— Ти кудись зібрався?
— Це тебе не обходить.
— Значить, нічого важливого, просто так...— Він зміряв Цобора 

поглядом з голови до п’ят, не залишаючи поза увагою жодної деталі 
костюма.— А знаєш, ти навіть у цивільному залишаєшся паном стар
шим лейтенантом. Не хочеш бути таким, як ми?

Цобор хотів був відповісти, що це його єдиний костюм, але поду
мав, що саме через цього Кішміхаля він змушений був голодувати 
у в’язниці, і промовчав. «І цей тип ще має нахабство приходити сюди 
після того, що сталося».

— Кажи, що там у тебе, бо я поспішаю.
— Не поспішай. Я прийшов у важливій справі. Можна присісти?
— Коли хочеш!
Кішміхаль умостився в кріслі, випростав свої циби, гмикнув. Витяг 

табакерку, скрутив цигарку, неквапливо запалив.
— А ти чому не сідаєш?
Цобор псдумки вилаявся. «Підняти б його з крісла та дати доброго 

стусана під зад». Він скинув піджак, сів...
— Слухаю.
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— Послухай, коли ще не чув. Хоча це малоймовірно: без твого ві
дома такого не зроблять.— Він затягнувся цигаркою, зазирнув в очі 
Доборові.— Чому зняли бургомістра Тинду? Чому віддали цю посаду 
соцдемам, які зразу ж витягли нагору оту гниду Чатковича? Сучкогриз! 
Та якщо він навіть у штани напудить з натуги, то й тоді не зможе 
вимовити «інтернаціоналізм»!

Сучкогриз. Цебто столяр. Добор уже не вперше помічає, що Кішмі- 
халь воює не тільки з «панами»; сам робітник-фрезерувальник, він 
зневажає всіх ремісників. Пролетарська пиха, подумав Добор. Вона 
так само нетерпима, як і панська зверхність.

— Чому ти не привів його з собою? — запитав Добор.
— Кого?
— Тинду. Щоб повідомити йому, за що він знятий.
— А ти наче й не знаєш нічого?
— Я виїхав з дому ще у четвер вранці. Тоді він ще був бургоміст

ром. А повернувся я додому тільки вчора надвечір.
Очі Кішміхаля широко розкрилися, але більше він нічим не виказав 

свого здивування. Немовби його анітрохи не цікавили причини такої 
тривалої відсутності секретаря. Плутяга, подумав Добор, все знає.

— Отже, інакше кажучи,— Кішміхаль лукаво глянув на Добора,— 
тебе теж забули спитати. Ти бачився з Селешем?

— Ти ж знаєш! Навіщо допитуєшся?
— Я не прислухаюсь до вуличних балачок. Хочу почути, що ска

жеш ти.
— Вчора я мав з ним розмову.
— Він нічого не згадував?
— Про це ні.
— Хоча позавчора був у нас. Висидів до кінця весь цей спектакль. 

Вислухав відмову Тинди, якщо це можна так назвати! Потім мекання 
Чатковича, який лише бурмотів, що безмежно вдячний за довір’я, що 
докладе всіх сил, аби виправдати його. Безмежно! Хай йому чорт!

Тинда. Пан учитель Тинда. Він колись був класним керівником 
у Добора, починаючи з п’ятого класу і аж до закінчення гімназії. Тинда 
викладав всесвітню й угорську історію, дуже багато курив і весь час 
кахикав. З історичними датами був не в ладах, як і його вихованці. 
Запитає, бувало, в якогось гімназистика: а скажи, хлопчику, коли відбу
валось те чи те, а сам зазирає у власний конспект, мов студент у шпар
галку. Але все інше, що стосувалося його предмета, він знав досконало. 
Добор любив його, як і майже всі інші гімназисти. Тинда вступив у пар
тію, тільки відійшов фронт. Бургомістр утік на Захід, і міська парт- 
організація запропонувала на його місце Тинду. Національна комісія 
пристала на цю пропозицїю без проведення додаткових виборів. То чим 
він не влаштовує партію тепер? І кому з того користь, що цей крок 
викличе невдоволення серед гемешців? А цього слід чекати. Тинда чітко 
й розумно виконував свої обов’язки, щиро радів, бачачи симпатії до 
партії і до всього нового ладу. Умів він ладнати і з радянськими вій
ськами, що проходили через Гемеш і зверталися до нього в найрізнома
нітніших питаннях. Знав він і російську мову,— вивчив її, перебуваючи 
в полоні, ще після першої світової війни.

— Що то за нова мода? — не вгавав Кішміхаль, розлігшись у кріслі 
й пахкаючи цигаркою.— Обходяться без нас? Навіть не вважають за 
потрібне бодай за день до зборів поінформувати про хід справи... Куди 
.до бісової матері поділася демократія демократичного централізму? Від
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нас вимагають детальних доповідних про всяку дурницю, а самі не дуже 
діляться з нами своїми намірами.

Кішміхаль плюнув, розтер черевиком по килиму. Цобор, не знаючи, 
як спекатися гостя, крутився на стільці, поглядав на годинника. Якщо 
через п’ять хвилин він вирушить з дому, то ще встигне на кінець меси.

— Не плюй мені тут! — обернувся Цобор до Кішміхаля.
— Ти так запанів?
— У кімнаті не плюють на підлогу, це кожен знає. У себе вдома 

ти теж так?
— Там не можна. Дружина лається.
— А в мене значить можна?
— Ну, гаразд, гаразд! То я з досади. Тільки все-таки... як це вихо* 

дить? — Замість Тинди — Чатковича? Оте лайно?
— Отже, я бачу, ти руками й ногами за Тинду. А він же теж 

з панів.
— Ну... він має добру голову. Освічений. Поки не виховаємо з своїх 

шмаркачів нової інтелігенції, хай такі попрацюють. А тоді підуть собі, 
куди очі світять.

— На пенсію.
— Що?
— Я сказав: на пенсію. Разом з нами.
— Не смійся! Побачиш, що років через десять з-поміж дітей ро

бітників і селян можна буде знайти добре підкованого, дипломованого 
фахівця.

— Вірно. Знайти можна буде.
— Ти хочеш сказати...
— Те, що диплом ще не все. Можна мати диплом і залишатися 

бовдуром. Але не відхиляймося від справи, час біжить.
— Що ще?.. Так, справді. Тебе викликають на засідання бюро об

кому партії. Ти згоден розказати там всю цю історію? Щоб не чинили 
такого без нашого відома й згоди! А якщо вони такі розумні, що ми їм ні 
до чого, то нехай самі виходять перед народ і все пояснюють! Коли ж 
ти не візьмеш цього на себе, то, клянуся богом, ми втрьох підемо в об
ласть, звідти в Центральний Комітет і, відповідно до статуту, вимагати
мемо, щоб гра йшла не на одні ворота! Можеш переказати Селешу, що 
ніхто не схвалює цього спектаклю, навіть буржуазні демократи. А соц- 
деми лише роти пороззявляли — вони теж не чекали такого повороту 
справи, бо інакше знайшли б когось іншого, а не Чатковича.

— Гаразд, я все скажу в обкомі,— заявив Цобор, а сам подумав, 
що він теж не пішов би до них щось погоджувати. Легше грати з кози
рем, ніж без нього.

Кішміхаль задоволено кивнув головою:
— Гаразд. Так буде справедливо.
— Але я говоритиму про це не на найближчому засіданні. На 

наступному.
‘— Чому? Невже ти не розумієш? Про це гуде все місто.
— Не можу інакше, мушу почекати. Всього десять днів. Хай буде 

розглянута особова справа...
— Твоя?
Цобор кивнув. Кішміхаль враз пожвавішав, засовався у кріслі.
— Невже це правда? .
— Що саме?
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— Облиш... Люди знають! Три дні ти цвірінькав у клітці через 
Фіштяка.— Кішміхаль поплескав Цобора по коліну, в його очах вперше 
майнуло щось схоже на співчуття.— Не треба соромитися, друже! І я 
сидів, трясця його матері, і не раз.

— Але не тепер.
— Це не має значення! Головне — за кого, за що! Радій, що це 

тривало лише три дні. А те, за що ти виступив,— велике діло! Фіштя- 
ківці говорять про тебе, як про бога. Дай руку! І... ти правильно вчинив 
тоді в середу, біля корчми. Я і це хотів тобі сказати.

Він довго тряс руку Цсборові... «Одинадцять. Я запізнився». Проте 
Цобор вже спокійно слухав Кішміхаля. Йому навіть приємно було чути 
все те. Вони ще поговорили про всяку всячину, перестрибуючи з одного 
на друге. Проте коли Цобор зауважив, що Чаткович, можливо, варіант 
далеко не найгірший і не виключено, що він сумлінно й чесно виконува
тиме свої обов’язки, то побачив, що поспішив з такою заявою. За дві 
хвилини вони погиркалися так, що Кішміхаль, голосно лаючись, виско
чив на вулицю і так хряпнув дверима, аж луна пішла, наче від пострі
лу з рушниці.

Цобор пройшовся по шосе, вернувся назад, дістав записник і склав 
собі план роботи на наступний тиждень. Двоє партійних зборів, парт- 
навчання, чотири семінари для керівних працівників, збори партактиву 
на хімічному заводі. Нічого собі. Вгорі дописав: «Арпі». У понеділок 
вранці найперше розшукати адвоката, якого порадив Танач. «А чи ви
пустили вже його самого?»

Подзвонив Матраї, нагадав:
— Сподіваюся, куме, ти не забув, що після обіду зустрічаємося у 

винограднику: побалакаємо, покуштуємо паприкашу 1 з баранини.
Пообідав він разом з Галами. Коли вже доїдав галушки з сиром, 

схаменувся: і словом не перекинувся з хазяями, мабуть, образились. Гал 
замість вина пив соду з водою: його мучила печія, він ледве стримував
ся, щоб не гикати. Загравання з народом, як у дев’ятнадцятому століт
ті, злився Цобор. Якого дідька я їм нав’язую себе, без мене їм буде 
легше. Повернувшись до себе, взяв «Питання ленінізму». Коли поклав 
книжку, годинник показував без чверті чотири. Цобор перевдягнувся, 
взув чоботи, викотив на дорогу мотоцикл. Мотор працював тихо, розмі
рено, як кишеньковий годинник.

Неподалік від путівця, під крислатим горіхом, вже розкошувало 
прохане товариство. На чільному місці, часто витираючись великою 
хусткою з червоною облямівкою, сидів протоєрей Тіхамері, круг нього 
розмістилися: депутат Фатра — секретар райкому соцдемів; Більохош — 
військовий лікар, голова міськкому Селянської партії; Ервін Целеї —• 
начальник ощадної каси, голова буржуазно-демократичної партії; Тет- 
теш — начальник районної поліції. Матраї, який саме приніс з підвалу 
глек вина, побачивши Цобора, радісно вигукнув:

— Нарешті і кумцьо мій тут! — і налив повну склянку вина.
Цобор понюхав вино, привітався з товариством і з насолодою виці

див холодний рислінг.
— Ну як? — відразу запитав Матраї. Він просто не міг не запиту-

1 Паприкаш — угорська національна страва, неодмінним компонентом якої є 
перець.
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вати щоразу, чи смакує гостеві вино, чи не терпке воно, чи не втратило 
аромату. . і = '

— Що не день приємніше,— відповів Цобор.
Матраї задоволено засміявся:
— Твоя правда, куме! Чим менше його залишається, тим смачні

шим воно стає.
Тіхамері докірливо похитав головою.
— Це моя блудна вівця,— промовив він сумозито.
— Та нехай попарубкує,— докинув Теттеш.— Не тільки господар 

любить овечок. І старший пастух, і його помічник, і собака.
— Ой, баран! — Матраї кинувся до паприкашу, що булькав у ка

занку над головешками, разів п’ять-шість обережно гойднув його і по
куштував вариво дерев’яною ложкою, що висіла на рогачі.

— Ця страва вже не може бути поганою, коли б я й хотів,— при
цмокнувши язиком, заявив він.

• Целеї сидів, склавши ноги по-турецьки. На ньому був тонкий фла
нелевий костюм якогось сизого кольору, світло-синя поплінова сорочка, 
яскрава смугаста краватка. Всі витиралися хустками, обмахувалися,

' знемагаючи від спеки. А з Теттеша піт просто лив. Він був у армійській 
похідній формі, бо поліція ще не отримала літнього одягу. 
Фатра скинув піджак і залишився е сорочці з короткими рукавами, 
але й він уже добряче упрів. І тільки Целеї сидів сухий і незворушний, 
поклавши на стіл руку з важким перснем на пальці, немовби всі вони' 
зібралися в якомусь прохолодному підвальчику.

— Повертаючись до того, про що ми говорили до приходу мого 
приятеля Цобора,— сказав він,— я мушу заявити, панове, що ми ведемо 
марну суперечку.

Теттеш вишкірив зуби:
— Ясно. Нас визволили англійські війська.
Целеї незворушно вів далі:
— Справа ця не така вже й проста. На мою думку, головне не 

в тому, хто зайшов. А в тому, куди саме. Дозвольте звернути вашу увагу 
на одне характерне явище нашого так званого демократичного розвитку. 
На сцену ринули неосвічені, незнайомі з ораторським мистецтвом маси, 
їх цікавить тільки одне: одержати. Чи, точніше,— видерти. Що можна. 
Землю. Хату. Виноград. Посаду. Статус. Форум. Усе це навряд чи мож
на назвати політикою. Це тільки особистий інтерес.

— Не верзи дурниць! —>гримнув на нього Матраї. — Всяка політи
к а  базується на особистому інтересі! І коли у нас сьогодні не зневажа
ють колективного інтересу мас, то це вже початок демократії.

Целеї говорив, мовби нічого >не чув. Жоден мускул не здригнувся 
на його обличчі. *.• -і

— Демократія— це конкретні, чітко визначені права, разом з чітко 
визначеними обов’язками. Мені здається, вони ніколи не навчаться 
цього.

— Ні! Навчаться! Якщо їм не перешкоджатимуть.— Матраї ски
пів.— Усе твоє мудрування не варте й ламаної копійки! Тут зіткнулися 
не торі й лейбористи, які звикли до всяких просторікувань та лавіру
вання. Пани й слуги! Слуги! То=як, скажи на милість, вони могли все 
відразу осягнути! Лукачу, чого ж ти м овчиш ?...............

Цобор розглядав сусідню давильню. Свою. Старий Гал поставив її 
з бутового каменю, добротно й надовго, як усе, що він робив за своє 
життя. Споруда ця навівала думки про лад і достаток, Щ6 мали б тут
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панувати. Але всередині там було зовсім порожньо — ні літра вина. Не 
було навіть жодної цілої діжки — їх попробивали кулями, щоб у такий 
спосіб виточити вино. А хто? Невідомо. Залишилося кілька лунок, лівер 
і прес. Цього не чіпали.

— Що ж... легко не буде. У цій країні протягом тисячоліть не уп
равляли, а наказували.— Він обернувся до Целеї.— І все-таки я порадив 
би вислухати цих крикунів, якщо вони й говоритимуть не дуже красно
мовно. Бо вони знають щось таке, чого не знаємо ми. Недосвічені в ора
торському мистецтві, вони вміють кількома фразами просто і стисло 
показати людям правду, так, що ти тільки з подивом думаєш: сам я на
вряд чи дійшов би цього.

Депутат Фатра труснув головою, з-над брів на землю полетіли 
краплини поту.

— Цікаво, як ви уявляєте собі зростання партійної свідомості? За
йшов освічений фахівець і через дві години вийшов підкованим, свідо
мим членом партії? Чорта з два! Спершу треба пройнятися розумінням 
того, що то таке інтереси більшості, розширене виробництво... Господи 
боже... На все це потрібен час і багато чого іще, але насамперед час. 
І якщо ти. Целеї, цього ще не помітив, то я скажу тобі, що сьогодні 
ми маємо час. Ми вчимося не тайкома і не поспіхом, оглядаючись на 
жандармські нагаї, а коли тільки хочемо. Вільно.

Очі його ледь виднілися з-під набряклих повік. Він походив з пра
цьовитої швабської родини, раніше їх називали Фіхте К Коли він вирі
шив змінити прізвище, щоб воно звучало по-угорськи, в уяві його зрину
ла поросла соснами гора Фатра. Влітку сорок четвертого його «виклика
ли» в гестапо: мовляв, якого дідька крутишся серед соцдемів, коли ти 
німець! Випустили його лиш у грудні. Він неохоче згадував про це. 
Цобор його недолюблював. Можливо, за менторський тон і звичку 
повчати, за ліниві рухи й нігті з траурним бордюром. «Депутат, а навіть 
не подумає, що годилося б вичистити бруд з-під нігтів. Як той собака, 
що розкопує ховрашині нори».

— Вчитися? — уголос міркував Більохош.— Одного нам треба на
вчитися і то якнайшвидше: вчасно розпізнавати небезпеку.

Целеї зауваження Фатри пустив повз вуха. Змінив позу, поклав 
ногу на ногу.

— А ви знаєте, що красуню Мандулане застали з доктором їжо?
Більохош розтягнув рота аж до вух. Взагалі, він охоче сміявся з ко

лег, навіть коли чув про них щось не дуже веселе.
— Як так застали?
— А отак. На гарячому.
Протоєрей Тіхамері окинув товариство гнівним поглядом:
— Хіба можна таке говорити! Мені соромно за вас.
Теттеш з невинним виразом обличчя підправив Целеї.
— Твоя інформація не зовсім точна. Мандулане застали не з док-* 

тором їжо, а з алшоварським капеланом, коли вони саме...
Тіхамері підхопився.
— Хай вам бог простить цю гидоту. А з мене досить!
— Але, панотче, баран вже готовий! — заволав Матра і*.— Невже ти 

відмовишся від цього божественного паприкашу?
Протоєрей, для годиться трохи повагавшись, опустився на свій сті

лець. 1

1 Фіхте — сосна (нім.).
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— Якщо ти так просиш, сину,— промовив він і обернувся до Тет- 
теша.— А ги все це говорив тільки для того, щоб зробити мені при
крість.

Теттеш підхопився, клацнув підборами.
— Кажу все, як є, ваша превелебність. Одна алшоварська жінка, 

якась Ферчічне, впала з велосипеда, їдучи вулицею Терекпартьо. Полі
цай, пост якого був неподалік, відвів потерпілу до їжо, щоб той подав 
їй першу допомогу. Та лікаря ніде не було. Ну, він одчинив одні двері, 
потім ще одні і, як він написав про це в рапорті, раптом, на превеликий 
свій подив, побачив пана капелана — в самих кальсонах, і Мандулане 
стояла там... в чому мати народила...

— Рапорт? — Тіхамері знітився—Ти кажеш, і рапорт є?
— Звичайно.
— Ну, а скажи, сину... цей рапорт обов’язково треба зберігати?
Теттеш ледве стримувався, щоб не зареготати.
— За статутом служби...
— Статут! І ми таке маємо, тільки воно інакше зветься. Але ж... 

всі ми люди, сину мій!
— Щоб зробити приємність панові протоєрею, я знищу той рапорт. 

Адже пан капелан, зрештою, тільки провадив вивчення місцевості, вог
ню не відкривав.

Целеї кивнув:
— Дуже дотепно. Нагадує англійський гумор.
Матраї виніс з давильні тарілки, столові прибори, розклав усе на 

столі. Потім зняв з вогню казанок, поставив коло столу. У всіх аж слин
ка потекла, коли Матраї взявся накладати страву в тарілки.

— Мм! — не витримав Фатра.
— Ц-ц-ц!— прицмокнув прогоєрей.
— Розкіш,— похвалив Целеї, випростуючи довгі ноги.
Матраї глянув на Цобора.
— Ну, Лукачу?
— Дуже смачний,— відповів Цобор. І, трохи подумавши, додав.— 

Такий, як колись у мого дідуся.
Матраї засміявся:
— Я у нього вчився, кумцю!
— Знаю.
— Саме він готував тут, у горах, найсмачніший паприкаш. Але 

запрошував до столу не кожного.
Фатра вже встиг покуштувати вариво; плямкаючи лискучими від 

жиру губами, він запитав:
— А тобі вже байдуже, хто в тебе за столом? Ти це хотів сказати?
— А що туї вибирати? — вишкірився Теттеш.— Усі однакові.
їли. Пили. Сміялися. Більохош окрайцем хліба витирав підливу, що 

стікала по підборіддю. Потім з’їв і хліб.
— Дивно,— промовив Цобор,— що досі ніхто й словом не прохо

пився про Тинду.
Обличчя Теїтеша скам’яніло.
— А що тут говорити? Вигнали людину, яка знала свою справу. От 

І все.
Матраї налив у склянки вина.
— Пийте. Сьогодні неділя, гріє сонце, паприкаш вийшов на славу... 

Тепер не скоро заріжу барана, киньте ви до біса політику.
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Целеї, відсунувши тарілку, зосереджено розглядав нігті.
— Не дивно, що його витурили. Адже він панського роду.
— Комуністичний пап! — пожартував Теттеш.— Хіба таке можливо?
Целеї підхопив:
— Як-то кажуть, комуніст людовіцький *.
— Тебе коли били востаннє, Целеї? — поцікавився Теттеш.— Якщо 

ти призабув, як це буває, то я можу нагадати.
Матраї примирливо розкинув над столом руки:
— Ви що, подуріли? Всі давні знайомі, а тепер...
— Ніхто його не виганяв,— заявив Більохош.— Наскільки мені ві

домо, Тинді запропонували посаду голови національної комісії.
Матраї збився з ролі миротворця.
— Але якою ціною? Щоб звільнити це місце для Тинди, треба 

Еигнати теперішнього голову, члена партії дрібних землевласників.
Нічого не скажеш, гарна історійка, — мовив Целеї. — Вибирай, 

де виганяти: там чи тут.
Цобор закурив.
— Йдеться не про це. А про те, що нас ніхто не спитав. Тут чимось 

негарним пахне. Чи ще гірше. Але, що це не запах демократії, в цьому 
я переконаний,

Тіхамері посміхнувся.
— Коли мене тридцять два роки тому відрядили в це місто капела

ном, тут було п’ять кандидатів. З того часу нічого не змінилося. Хіба що 
одне: той, у кого не було теологічної освіти, тоді не міг на щось роз
раховувати...

Фатра роздивлявся довкола, спершись ліктями на стіл і кліпаючи 
важкими повіками.

— Послухай, Цоборе,— почав він,— ти був стройовим офіцером, як 
я чув, непоганим стройовим офіцером. Але на штабній роботі ти не ро
зумієшся. Ми там, нагорі, інакше дивимося на речі.

— Там, нагорі!?
— Авжеж. Могло статися, що тебе просто забули поінформувати, 

згодом ти про все дізнаєшся. Але ж і тобі відомо, що керівники двох 
робітничих партій провадять між собою регулярні консультації з найріз
номанітніших питань.

— Над нашими головами. Без нашого відома.
. — Не кип’ятися. Знизу не можна керувати. Тільки згори. Зреш

тою, що сталбся? Єдність. Ви дістали крісло віце-губернатора, ми — 
бургомістра. Якщо подумати... вам більше повезло.

Теттеш схопився на ноги, штовхнув ногою стілець.
— Такого не могло бути навіть у гнилій старій армії! Стройових 

офіцерів, щоб ви знали, шановний товаришу депутат, стройових офіце
рів тёж своєчасно інформували про можливі заходи командування.

Фйтра весело закивав головою:
— А чи запитували вас, що ви думаєте про можливий наказ безпо

середнього командира?
— Бувало, що й запитували. Хай не відразу. Але ж, що стосується 

Тинди, то нам і досі ніхто нічого не пояснив. Ми знаємо тільки те, що 
десь випадково почули. Так що ж це таке, хай йому біс! Спершу агітує- 1

1 Академія Людовіка — вищий військовий учбовий заклад в Угорщині в період 
панування режиму Хорті.



БЕЗ ВЛАДИ 155

мо, розбурхаємо місто, голосуємо, а тоді нам садять па голову того, хто 
найбільше влаштовує керівників. Після цього я вже не здивуюся, якщо 
одного чудового дня до мого кабінету зайде якийсь незнайомий тип і 
заявить, що віднині начальник районного управління поліції не я, 
а якийсь різник.

— Ну то й що? Працюватимеш на іншій посаді.
— Хай там диявол працює. Я солдат, іншого ремесла не знаю. 

Якщо мене звідси зрушать, піду собі куди очі світять, туди, де ще б’ю
ться. Якщо треба буде, то й у легіон.— Теттеш застебнув кітель, гойдт 
нувся на носках,— Але мова не про мене... Невже ви не розумієте? 
Люди починають вірити, що їхній голос щось та значить. Що вони теж 
виливають на хід подій. І на це...

Теттеш різко махнув рукою, перекинув склянку з вином. Целеї пере
став жувати. Він їв паприкащ так акуратно, що й крихітки хліба не 
прилипло до губ.

— Дуже ви бистрі... Отак зразу все візьми й подай. Якщо мені 
пам'ять не зраджує, то Кромвель...

— Іди ти до дідька! Бистрі!.. Треба ж бути послідовними.
Цобор кивнув.
— Ну звичайно. Або так, або так. Але коли сьогодні кажуть одне, 

а завтра друге, це не годиться.
Фатра ковтнув вина, його велике обличчя патріарха спохмурніло,
— Ти краще помовч,— заявив він Доборові.— Ти теж непослідов

ний. Інакше не сидів би під арештом.
«Знають. Чому б їм і не знати... їхнє місто надто велике, щоб його 

можна було сходити за день, а для чуток— надто маленьке. В принципі, 
я мав би їм дякувати, що не витягли ще цієї історії».

— Те, що мені належало виконати, не можна було б...
— Було б! — перебив його Фатра.— Добре було б, якби у моєї ста

ренької був капітал! Робити нанизу щось таке, про що не знають вго
рі,— хіба це краще, ніж робити нагорі те, про що не знають унизу? На 
твоєму місці я б дякував, що тебе витягли з лайна і дали спокій.— Він 
щось буркнув на прощання, простягнувши Матраї кінчики пальців.— 
Наступного разу запрошуй тільки на паприкаш, а не на сварку.

Більохош раптом згадав, що мусить відвідати пацієнта, який пере
буває в критичному стані. Целеї послався на домашні справи. Теттеш 
пішов просто так, нічого не пояснюючи.

— Шкода, що так вийшло,— обернувся Цобор до Матраї.— Не 
сердься.

Він також хотів піти, але Матраї не пустив його.
— Помиряться. А ми з тобою вже давно не балакали.
Він прибрав на столі, залишивши тільки дві склянки, приніс із під

валу глек вина. Сонце висіло над вершечком Галмадської гори, гаряче 
повітря мерехтливо струмувало. За містом, на схилі горбів видніли по
мережані клаптики землі: сгерня, кукурудза, буряки, люцерна, знову 
стерня. Матраї простягнув склянку. Цокнувся:

— За твоє здоров’я, куме. Скажи-но, ти коли востаннє затягав 
якусь пісеньку?

Цобор здивувався. Справді, несподіване запитання.
— Торік у «Казино». Але ні! Тоді там порядкував підполковник* 

Домашді. він раз по раз починав арію Данила з «Веселої вдови». То 
коли ж? Щось і не пригадаю...
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— От бачиш, кумцю. В тім-то й лихо.
— Хіба?
— Навіть не пригадуєш! І я теж. По нас пройшло щось таке, що 

згодом назвуть історією, а ми вже й не знаємо, коли востаннє співали.
Він вихилив вино, тихенько заспівав: «Оксамитова турецька моя 

шапка...» Цобор трохи послухав, потім і сам почав неголосно мугикати 
мотив пісні. Отак — тихенько — вони проспівали всі три куплети, хоч 
могли б і горлати — поблизу нема нікого, та й вина ні в кого, крім 
Матраї, не залишилося.

— Мені б піти в куруци !, а не в партійні секретарі,— сказав Цо
бор.

Матраї сміявся, показуючи зуби.
— Ну, а тепер я заспіваю своєї.
Він налив собі вина, випив і затягнув:
— Ой у лузі, лузі, гей у кішгемейськім лузі..,
Цобор мугикав собі ту, що почав раніше.
— Пізно ми народилися.
Матраї знизав плечима:
— Не ми визначали час свого народження.
— Байдуже. Ми запізнилися з’явитися на світ.
Матраї замовк, милуючись містом, яке купалося у багряному про

мінні призахідного сонця. Звідси не видно було розбитої снарядом 
стіни, розваленої хати, покаліченої залізничної колії. Тільки осяйний 
багрянець неба.

— Куме, людина — це досить химерне створіння, що хотіло б  жити 
не тоді, коли йому належить, а в якийсь інший час; не там, де живе, 
а десь-інде; не так, як живе, а якось інакше. Може, просто втеча від 
дійсності. Ми існуємо тепер і мусимо з цим миритися.

— Але чому? Колись, у давні добрі часи, людині досить було доб
рого коня. Одного меча. Хоробрості. Більше нічого. Вперед! А там буде, 
що буде.

Матраї зареготав, аж у горлі забулькотіло.
— Чого ти регочеш? — роздратовано запитав його Цобор.— Усе так 

просто. Ти бився за себе! Сам за себе відповідав!
— Що ж, хоробрість... Ну, вона й сьогодні не завадить! — Матраї 

витер губи.— Бився за себе! Це ми вже чули, кумцю.— Він посміхався, 
хитаючи головою.— Тобі було чотири роки, а ти вже мріяв бути куру- 
цем. Малював у зошиті хвацьких гусарів, які шаблями рубали німців. 
Що ж, рубали, поки не надірвалися.

— Ти що, пам’ятаєш ті малюнки?
— Атож. Як і те, що й куруци додержували якихось правил.
— Правил!
— Не гарячкуй. Правила існували й існуватимуть завжди. Дай-но 

сигарету. І ситуації всякі виникають завжди. Я маю на увазі, що й тоді 
були реальності, з якими треба було рахуватися. Дай прикурити. Дя
кую. Не журися. Знаю, знаю! Все звалилося враз. Але ж ти сам кажеш, 
що треба жити не тільки сьогоднішнім днем, а й дивитися в майбутнє.

— Я роблю те, що належить.
— Навіть тоді, коли мусиш робити щось таке, що тобі не дуже 

подобається? 1

1 Куруци — учасники антигабсбурзьких визвольних рухів, що мали місце в Угор
щині в XVII — на початку XVIII ст. ст.
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— В тім-то й річ. Буває, я починаю щось робити, і мене втягує 
у такі процеси, кінцеві наслідки яких я не завжди можу передбачити. 
А коли нічого не роблю, тоді думаю, що то через мою пасивність усе 
вийшло так погано. Тут важко знайти якусь закономірність. Життя, 
воно йде за своїми законами і трощить, ламає або ж приручає людину.

Матраї дедалі частіше виходив звільнятися від випитого вина.
— Надто вже ти нетерплячий,— зауважив він.— І тому так мучиш

ся. Не забувай, ми тепер тільки викорчовуємо старі пні. А молоді дерев
ця лише щойно посадили.

Цобор стукнув склянкою по столу:
— Та облиш ти це, до дідька.— Він махнув рукою. Витягнув пісто

лет.— Ану, підкинь свою склянку.
— Хай спершу вип’ю те, що в ній. Я згадав: ти винен мені одну 

склянку ще з минулого року.
— Свиня. Кидай вже.
Матраї підкинув. Цобор вистрілив. Скалки з тріскотом іскрами роз

летілися на всі боки. Матраї приніс із давильні ще одну склянку.
— Таки поцілив. Значить, ще тверда рука. Ну, то давай заспіваємо 

«Ой у лузі, лузі, гей у кішгемейськім лузі...»
Цобор сховав пістолет у кишеню, підтягнув. Не закінчивши першої 

пісні, вони починали другу, тут-таки згадували ще якусь... Коли спорож
нів четвертий глек, від того співу аж гори здригалися. Матраї кашляв, 
прочищав горло, знову співав, поки захрип.

— Заглух мій мотор,— сказав він і прополоскав горло склянкою 
вина. Доїли залишки паприкашу. Чорні, чіпкі очі Матраї важко вп’яли
ся в Цоборсве обличчя.— Слухай, Лукачу... Як ти гадаєш, хто все-таки 
полетить звідти, згори? Бо до цього йдеться. Адже ясно, що гра йде на 
одні ворота. Я маю на увазі не осінні вибори. То буде лиш проба. По
тім! Коли становище стабілізується.

— Це не так просто. П’ять партій...
— Кажи прямо!
Цобор не розумів, на що натякає його приятель. Проте сказав, що 

в передвиборній боротьбі, яка розгортається, часто доводиться чути про 
себе не дуже приємні висловлювання, що. очевидно, переможе той, хто 
виявить найкращу організованість.

Матраї сперся ліктями на стіл, зітхнув.
— І я теж так думаю,— промовив він.— Хто зуміє краще налагоди

ти організаційну роботу, той і матиме козир у руках. Бо ви, угорці, і 
ми, серби, краще знаємося на тому, як щось розтягти. Та не дивися на 
мене так, наче це для тебе новина. Я згоден разом з вами розігрувати 
м’яча. Поки можна.— Він вилаявся.— Як не крути, але ви зараз єдина 
по-справжньому організована сила.

Цобор здивовано дивився на Матраї.
— Ти згоден?
— Я. І районне керівництво моєї партії. Природно, що й міське

теж.
— Я не знаю, що й сказати... Тоні, ти справді так вважаєш?..
— Я сказав.
— Але ж ти сказав ще: поки можна. Як це розуміти?
— Поки ви не встановите диктатури.
— Я можу тебе запевнити, що про це мови немає.
Матраї блимнув на нього булькатими очима. Наче вперше побачив 

Цобора.
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— Він може запевнити! Ви чуєте, він, Лукач Цобор, сідниця в за
пасі! Ой-ой... Та чи ти маєш хоч якесь поняття про марксизм?

Коли говорити чесно, то я тільки тепер починаю серйозно займа
тися дим питанням.

Матраї хотів був налити в склянки вина, але глек виявився порож
нім. Ідучи в підвал, він бурмотів собі під ніс: — Тепер починає! Звичай
но, куди поспішати.— І закінчив тираду, коли поставив на стіл повний 
глек. — І отакий дуб ще має нахабство виходити перед люди з пропові
дями.

— Я перечитав силу брошур, буваю на засіданнях обласного комі
тету партії. Плюс партійні конференції. І... газети щодня читаю.

— Хіба? Ти дивись... А я ще гімназистом прочитав усі три томи 
«Капіталу» по-німецьки, хоч і плювався, бо не люблю швабської мови. 
Просто так! Бо мені було цікаво. Я ж економіст. Я вже й не згадую про 
все інше, що мені довелося прочитати. А ти? І чого ото мені розводитися 
перед цим. нетямою?

Цобор скипів:
— То чому ж воно так вийшло, що ти не в комуністичній партії, 

а я не в...
Матраї грюкнув кулаком по столу.
— А тому так  вийшло, що я маю двадцять шість хольдів орної 

землі, один хольд абрикосових дерев і дві тисячі сажнів під виноград
никами. Ви мені залишите все це? А коли ні, то що я одержу натомість? 
Тільки й винюхуєте, в кого б щось урвати!

— І я теж?
— Ти!.. Ти апостол із заскоками, донкіхот панонійського зразка 

й запопадливий бойскаут, який не засне, якщо не зробить протягом дня 
якогось доброго діла!

— Тобто ідіот?
Матраї засміявся.
— Вольовий дурник з буйною фантазією.
— Ти запросив мене, щоб сказати це?
Матраї спритно обійшов стіл, обняв Цобора і всадовив на стілець.
— Ну, чого ти комизишся! Хочеш вір, хочеш ні, але я тому й липну 

так до тебе, що ти такий, як є. Але, Лукачу, друже мій, я не хочу наслі
дувати тебе. Не можу. Бо в моїх жилах, як звикли казати у високому 
товаристві, тече кров таких предків, які рахували кожну копійку і не 
йшли на дурний ризик. Вони хотіли жити. Вижити й зберегти те, що 
мали. І примножити. От і я волію спілкуватися з тими, хто не тільки 
на словах захищає інтереси селян. Але тим часом... не заперечую, мені 
страшенно імпонує мати приятеля, який стоїть вище буденної метушні, 
дрібних неув’язок і, незважаючи ні на що, вірить у торжество справед
ливості. Бог його знає якої, але вірить твердо. Не опускай очей, кумцю, 
мені як цивільному імпонує і те, що ти був хоробрим солдатом. Хоча, як 
мені розказували, ти не отримував платні, після того як перейшов.

— Не регулярно.
— І все-таки ти робив своє. І тепер теж! Я міг би тобі запропону

вати десять посад, де ти мав би платню у п’ять разів більшу, ніж тепер! 
Але ж ти не підеш! Ось про це і йдеться... Часом і мені хочеться так 
жити. Краще, сказати — хотілося б. Є багато людей, які б хотіли вибра
ти собі інше життя, ніж те, що їм подарували Але, на щастя, завжди
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спрацьовує грубе відчуття реальності, тверезий глузд, який шепоче, не 
шепоче — кричить: «Ти, дурню, ідеї витають у хмарах, а твоє майно вни
зу, на землі, де панують закони людської природи!» Ех, давай Вип’ємо, 
друже! Не будемо сваритися. Коли чимось образив, вибач великодушно.

Цобор замислився.
— Отже, мова йде не про те, що ти поділяєш мої думки. А про те, 

то ти годен піти на компроміс.
Матраї попросив сигарету.
— Ось тобі й роман з продовженням,— сказав він.— Ти ще тільки 

почав його читати, а я вже знаю розв’язку. Компроміс чи угодовство. 
1 те, і те... Поки мене не чіпали, не було й потреби сваритися через наші 
розбіжності у поглядах. Але, якщо ви почнете всіх зганяти у стадо...— 
Матраї налив у склянку вина, підсунув ближче до Цобора.— Вигадуємо, 
щось намагаємося передбачити, як та циганка-ворожка. Дурниці. Того, 
що має бути, не вигадаєш. Пий, кумцю, я тобі й додому дам.

— Але ж, що ти мав на увазі...
— Коли?
— «Разом розігрувати м’яча». Чи це тільки слова?
— Ні.
— То як ти собі це уявляєш?
Очі Матраї зробилися тверезими. Діловими.
— Я не дуже замислювався над деталями. Просто я не хочу плюва

ти проти вітру, тільки і всього. Ну, ми могли б збиратися разом двічі 
чи тричі на місяць. Ти, я, районні керівники. Але не для того, щоб роз
водитися, як змінити світ. Обговорювати конкретні питання, дискуту
вати, поки не дійдемо згоди. А тоді представлятимемо одну платформу 
у різних комісіях.

— Цікаво,— посміхнувся Цобор.— Ми часто проводимо обмін дум
ками з соцдемами. А члени національної селянської партії, колишні 
вихованці народних колегіумів, вважають, що ніхто, крім них, не розуміє 
селян, тільки вони знають про їх сподівання. Про буржуазних демокра
тів я вже не кажу... А тепер, значить, змичка комуністів з дрібними 
землевласниками?

— Не так швидко. Мої однопартійці до всього ставляться з підо
зрою. Про що б ви не говорили з трибуни, вони думають тільки про 
одне: а чи це не початок колективізації землі?

— Але ж ми тільки недавно її розділили!
Матраї випив.
— Не варто починати все знову! — Він обвів поглядом пагорб, 

виноградники; з ніжної зелені фруктових дерев кокетливо визирали 
свіжопобілені будівлі давилень. Лише одна — з необробленого каме
ню — сіріла, наче бородавка. Найближча. Цоборівська. Матраї штрик
нув приятеля пальцем у живіт.— Чому не продаєш?

Цобор мовчки розглядав важкі двостулкові дубові двері, на яких 
ще дід Матраі проставив дату будівництва — 1928.

— Одягнувся б як слід, і жити мав би за що, ще й зосталося б.— 
Не дочекавшись відповіді, Матраї зірвався на крик:—Ходить в одних 
штанях, а благородство своє показує! Щоб обробити виноградник, тобі 
бракує часу, щоб купити діжки — грошей! Маєш будинок, і досить 
з тебе. Можеш милуватися на нього, як на олтар.

Цобор всміхнувся.
— Покажи мені того, хто сьогодні дасть за це якісь гроші.
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. — Можу й показати.— Матраї цинічно вишкірився.— Скажімо, 
власник шкіряного заводу. Він казав, що просто відчуває потребу 
в якомусь лігві, де можна було б добре виспатися в кінці тижня. Або 
сховатися з коханкою від дружини.

— У цю нору ніяка шльондра не піде!
Матраї зареготав, вино пирснуло у нього з рота.
— Ну й дивак! Чого б ото я журився, що в ній робитимуть, коли 

вона вже не моя.— Він витер очі.— Справді, власник шкіряного заводу. 
Ми з ним вчилися на одному курсі в університеті. Він був тут тижнів 
два тому, до всього придивлявся, ну й сказав мені, що твоя давильня 
Саме те, що йому треба.

— А ти будучи на моєму місці, продав би?
— Я не на твоєму місці. Та якби я колись отак збіднів, то продав 

би й рідну матір.
Що ж, перерізати й цю нитку? — подумки спитав себе Цобор. З ви

ноградником у нього було пов’язано багато любих серцю спогадів. 
Погожі сонячні дні, пора збирання врожаю. З-під преса вже дзюркоче 
молоде вино, але дідусь гордо наливає у склянки старе — його завжди 
вистачало до нового врожаю. А він, Цобор, по кілька разів обкопував 
виноград; підгрібав, як тільки починалася весна, відкривав; після пер
шого заморозку обгортав; улітку обрізав, пасинкував, тягав обприс
кувач.

— Формальності можеш доручити мені,— сказав Матраї.— А шкі
ряник добре заплатить, раз йому подобається. Та й грошей цих у нього 
до біса.

— Гаразд. Може, вона мені й справді вже ні до чого.
— Ну, нарешті. То десь за тиждень знову тут зійдемося, і того 

типа я запрошу.— Він вицідив з глека залишки вина.— Вип’ємо, щоб не 
пропадало. Зараз принесу сулію, забереш додому.

Вони пили, мовчали й дивилися на місто. Матраї збіг у підвал, 
вертаючись, замкнув двері. Цобор тримався за кермо лівою рукою, 
правою придержував сулію. Виїхавши на шосе, додав газу, мотоцикл 
низько нахилився на повороті.

— Гей, кумцю! — кричав у нього за спиною Матраї.— Якщо ми 
перекинемося, то серба ти ще, може, й знайдеш іншого, а от сулію доб
рого вина — навряд!

Цобор, розвеселившись, виписував на широкій дорозі кренделі, мов
би з’їжджав з «американської гірки». Матраї щось балакав, аби тільки 
не мовчати. Цобор довіз його до хати, і той, перш як рушити додому, 
довго стояв, похитуючись і роззираючись довкола, наче не впізнавав 
місцевості.

Цобор звернув на вулицю Сечені й побачив Бланку, яка саме вихо
дила з кондитерської. Він вже поставив ногу на важіль, щоб загальму
вати, коли помітив, що слідом за дівчиною вибіг і Байнацкі. Бланка 
підхопила батька під ліву руку. Цобср вилаявся, покрутив ручку газу, 
мотоцикл загарчав. «Щоб тебе холера з’їла. Цьому пройді я таки вліп
лю колись на згадку кілька ляпасів, щоб не задирав носа».

Повечерявши, він засів за «Питання ленінізму». Взяв конспект, руч
ку. Прочитав чотирнадцять сторінок. Позіхнув. Зробив з клаптика папе
ру закладку, закрив книжку. Закурив. «Звідки той Матраї діставав 
марксистську літературу? Невже книжки ці існували й до війни? Але 
тоді чому я не знав про них? Все це... якось дуже кумедно. Районний
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секретар Партії дрібних землевласників знає більше за 'мене. Що ска
зав би з цього приводу Селеш? Цобор нараз пригадав, що в. обласному, 
поліцейському управлінні Селеш не подав йому руки. Лиш надвечір, 
коли вони прощалися. Коли все з’ясувалося; «Не кинув мене в біді, але 
бач, який обережний, не те що я».— Він зазирнув у дзеркало, подумав, 
що коли , не брати до уваги відмінностей вдачі, то вони з Селешем 
навіть схожі між собою, прийняв душ і ліг спати.

Вранці о восьмій годині Цобор уже був у адвоката. Довелося трохи 
почекати у передпокої, умеблювання якого становив один потертий 
стілець. Хазяї саме снідали: чути було брязкіт посуду. Адвокат, рухли
вий чоловік з лисою яйцеподібною головою, уважно прочитав вирок, 
запитав про деякі деталі, кинув коротко:

— Гаразд.
— Коли?
— ’Мені ще треба поговорити з цим свідком, як його... 1 рюнваль- 

ом. Можливо, я навідаюся до нього ще сьогодні ввечері.
— Дякую, але я хотів би знати. .
Адвокат поплескав його по руці:
— Терпіння. Якщо все піде добре, післязавтра я подам апеляцію.
— Дуже дякую. А гербові марки і всі витрати...
— Потім, потім, після закінчення справи. Не бійтеся, це вас не ро

зорить. Що я ще хотів? Ага. Передайте вітання Венцелю Таначу.
— Боюсь, що не зможу цього зробити. Він сидить під арештом 

в обласному поліцейському управлінні. Принаймні ще три дні тому 
я його там бачив.

Адвокат записав собі щось у блокнот, але більше нічого не питав.
У понеділок Цобор повернувся додому о десятій вечора, у вівто

рок— вже за північ. Довелося вислухувати безконечні скарги хуторян 
з Кечкеша, які зібралися, як спочатку було задумано, на партійні збори. 
А в суботу ввечері несподівано заявився сам пан поміщик. Звідкілясь 
його принесла лиха година. Він мав при собі документ з гербовою пе
чаткою, в якому чорним по білому було написано, що Тіхамер Федо- 
рецкі (місце, рік, місяць, день народження, прізвище матері, місце 
проживання) боровся проти фашистів і з огляду на це йому, згідно 
з законом, належить двісті хольдів землі. (Він, бачте, з-під носа у німе
цьких мародерів вигнав коней у дергейський ліс, але угорські артиле
ристи, які потім зайшли в село, розшукали їх і забрали з собою) 
Збіглася вся пуста Забирають землю, якою їх недавно наділили? Чи 
є бог на небі? Почали сперечатися з поміщиком, хтось найсміливіший 
назвав його негідником, але той залишався невблаганним. Він привіз 
із собою землеміра, щоб тут-таки відміряти свої двісті хольдів. Найкра
щої землі! Під самим хутором. Хуторяни сказали, що не дадуть ані 
саженя, ані ланцюга. Та це мало вплинуло на хід подій. Поміщик із 
землеміром замкнулися в кам’яниці й сиділи там, нічим не виказуючи 
своїх намірів. Цобор даремно намагався пояснити хуторянам, що сам 
він тут нічим не зможе зарадити. Нарешті йому набридла ця безглузда 
суперечка.

— Скільки вас?
Порахували. Але тільки чоловіків. 1

1 Степ (у г о р с ь к . ) .

о. «Всесвіт» № 8.
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— Сорок сім! — виструнчившись по-військовому, доповів скотар 
Пал Данич.

— Матері вашій... і оце сорок сім чоловік питають у мене, що їм 
робити з двома?

Перезирнувшись, усі ринули до кам'яниці. Витягли звідти спочатку 
поміщика. Карча Шандор Надь з ходу вліпив йому два добрячих ляпа
си— у того аж голова смикнулася. Імре Мейгеш на додачу дав пану 
поміщикові добрячого стусана під зад. Він керувався в своїх діях осо
бистими мотивами, бо служив перед тим у Федорецкі старшим кучером. 
Одне слово, претендентові на землю таки нам’яли боки, хоч грубих слів 
ніхто з учасників дискусії собі не дозволяв. Затим черга дійшла до зем
леміра. Його б і не чіпали, бо це був досить жалюгідний чоловічок, та 
й прийшов він не з власної волі. Але всіх роздратувало те, що його ще 
ніхто й пальцем не зачепив, а він уже намочив штани. Тоді йому для 
годиться теж вліпили разів зо два і звеліли переказати панові, що коли 
він ще раз надумає приїхати, то матиме те саме, що й сьогодні. ІДобор 
спостерігав це дійство, стоячи під деревом, при світлі молодика. «По
скаржаться Теттешеві в районне відділення поліції. Розбудять його на 
світанні. Та навряд чи це щось дасть. Ще й від нього перепаде».

В середу о десятій годині його покликали до маленького залу 
засідань. За столом сиділо троє: дружина Лайоша Геді, закрійниця 
однієї з взуттєвих фабрик; ліворуч від неї — Ференц Барнабаш, учитель 
з Кешерюкута; посередині — голова дисциплінарної комісії, товариш 
Гаст, який недавно повернувся з-за кордону. Гедіне покрутила головою: 
ай-ай-ай. Барнабаш уважно розглядав ліпну стелю (село, в якому він 
мешкав, належало до району Цобора). Гаст, примруживши очі, суворо 
дивився на Цобора: провів очима, коли той ішов залом, звернув увагу 
на вираз обличчя,— і залишився невдоволений. Ні, він би не сказав, що 
цю людину мучать докори сумління. Гаст звик читати лекції про партій
ну дисципліну, про поведінку й мораль комуніста і завжди обурювався, 
коли хтось, на його думку, виявлявся морально чи ідейно нестійким.

Доборові ніхто не запропонував сісти, тому він залишився стояти. 
Незворушно, наче його все те не обходить, дивився він на товариство, 
відчуваючи лиш якусь дивну гіркоту: наче він школяр і його оце викли
кали до вчительської, щоб вичитати йому за якусь зухвалу витівку.

— Маєш щось сказати у зв’язку із справою? — запитав Гаст, при
тискаючи долонею папери.— Доповнення, зауваження, запитання?

— Не маю.
— Нічого?
— Нічого Підполковник... не знаю його прізвища, все з’ясував.
— Тільки розглянув.
— Так, але дані того розгляду цілком збігаються з моїми показан

нями. Отже, наче все ясно.
Гаст несподівано посміхнувся. Наче з-за хмари визирнуло сонце і 

знову сховалося.
— Я попросив би запам’ятати: кваліфікувати факти — то наша 

справа.
Цобор відчув себе ображеним. Іронічно вклонився:
— Як накажете, шановний товаришу голова.
— Правильно. Дуже правильно. Ну, а у нас лише два запитання.
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Перше. У своєму вчинкові ви керувалися виключно прагненням допо- 
іМОГТИ робітникам, чи були ще якісь мотиви?

— На що ви натякаєте?
— Не здогадуєтеся?
— Ні.
— Ну-ну. Подумайте. Це не так уже й складно.
Цобор переніс центр ваги тіла на ліву ногу. Похитав головою.
— Я нічого не можу додати до того, що сказав.
— Ви, безперечно, допомогли робітникам емальового заводу. Чи не 

так?  А де разом з тим ви допомогли й капіталістові.
— На жаль, у даній ситуації я не міг розділити інтереси цих двох 

зацікавлених сторін.
— Розумію. Розумію і те, що робітники можуть вам тільки подя

кувати. Але капіталіст міг би віддячити вам у якийсь інший спосіб.
— Він запропонував мені чарку коньяку.
— Жарти тут недоречні. Невже фабрикант навіть не спробував 

щось вам пообіцяти? Наприклад, кілька процентів від тієї суми? За 
ваше посередництво?

Цобор почервонів.
— За кого ви мене маєте? Що я вам — комівояжер? Чи хабарник?
— Не гарячкуйте. Ми тільки намагаємося з’ясувати, чи не запляму

вали ви себе морально.
— Ви не маєте праиа робити такі припущення. Це образа.
Гаст знову посміхнувся.
— Звичайно, звичайно. Я трохи забувся, хоча з вашого вбрання 

я мусив би здогадатися, з ким ми маємо справу. Чи не так?
Цобор мовчав, утупивши важкий погляд у худорляве обличчя Гас- 

та. Той подлубався в паперах, вибрав з-поміж них якусь цидулку, 
уважно прочитав.

— Гаразд. Перейдемо до другого питання. Якщо ви вважаєте себе 
ні в чому не винуватим, то навіщо було організовувати й посилати до 
нас із заводу делегацію робітників? Це, знаєте, не дрібниця. Це серйоз
не порушення партійної дисципліни. Коли хочете, це скидається на 
фракцію.

Цобор не міг пригадати угорського відповідника до слова фракція. 
Звичайно, значення його він знав добре, адже, як-то кажуть, закону 
божого не складеш, якщо не перелічиш усіх можливих виявів єресі. 
Гаст наполягав:

— Ви не хочете відповідати?
— Що я маю казати?
— Так або ні.
— Ось уже тиждень, як я ке бачився з робітниками емальового 

заводу.
— І в суботу теж?
— Ні. Я спробував перекинутися з ними кількома словами, але 

підполковник не дозволив. Мені було наказано відповідати тільки на 
його запитання.

— Але ж ви могли написати щось і передати їм.
— Послухайте, товаришу Гаст. Якби я хоч якось був причетний до 

цієї історії з делегацією, я б заявив про це одразу. Я не звик брехати.
На порозі став Селеш.
— Це точно,— сказав він, звертаючись до Гаста.

6 *
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Однак голова комісії добре знав своє діло і не збирався закривати 
питання.

— Ці слова — «я не звик брехати» — звучать дуже загально. Тобто 
абстрактно. Мене ж цікавить конкретна відповідь товариша Цобора. 
До речі, товаришу Селеш, тебе в цій справі ми вже вислухали, будь лас
ка, вийди. Коли ми щось ухвалимо, то покличемо тебе.

Селеш кивнув.
— Чи міг би я дещо запропонувати?— запитав він, перш як вийти 

з зали.
— Звичайно.
— Десь тут крутиться Кішміхаль, секретар міськкому. Розшукати 

його? Можна було б зробити йому очну ставку з Добором.
Гаст погодився. Щоб не сидіти даремно, поки розшукають Кішмі* 

халя, він урочистим голосом, повільно й вагомо вимовляючи слова,



БЕЗ ВЛАДИ 165

почав говорити про те, що поведінка будь-якого члена партії за будь- 
яких обставин має бути бездоганною, непогрішною. Це головна вимога. 
Цобор слухав завчені, округлі речення, поки йому не набридло. Він 
роззирнувся.

— Ви слухаєте? — запитав Гаст.
— Звичайно. Але все це корисніше було б послухати тим, що за 

старого режиму сиділи за всілякі паскудства, а тепер здіймають у пар
тії галас, вимагаючи всіляких пільг: мовляв, за що ж ми боролися.

Гаст закусив крайчик тонкої губи. Обернувся до сусіди ліворуч.
— Товаришу Барнабаш, у вас є якісь запитання чи зауваження?
Учитель ураз спітнів.
— Я... ні, немає.
— А у вас, товаришко?
Гедіне сперлася ліктями на стіл
— Тільки одне. Скажіть, товаришу Цобор, чому ви вступили до 

партії? Наскільки мені відомо, ваша родина...
— Вступала не моя родина.
— Ну, звичайно. Але запитання не знімається.
— Я так вирішив.
— Але чому? Наскільки мені відомо, раніше ви не мали з нами 

ніякого зв'язку.
Цобор скипів. Хай вже вирішують як хочуть, до дідька, але дадуть 

мені спокій.
— З вами,— відповів він, ледве стримуючи роздратування,— у мене 

справді не було зв’язку. Тільки з Радянською Армією. Але з присутніх, 
тут я не бачив там нікого.

Запала мовчанка. Гаст розчепірив пальці, потім знову стиснув.
Минуло п’ятнадцять хвилин. Двадцять. Гаст витягнув кишеньковий 

годинник.
— Здається, Кішміхаля навряд чи знайдуть. Вийдіть, товаришу Цо

бор.
Коли його покликали, Гаст підвівся, тримаючи в руці папірця. 

Цобор мимохіть згадав анекдот, що його розповідав перед тим Матраї. 
На якомусь із засідань промовець почав говорити, не зазираючи в під
готовлену шпаргалку. За спиною у нього почали перешіптуватися: мов
лявше вміє читати. Цобор ледве стримувався, щоб не засміятися, і че
рез те погано чув, що йому інкримінував Гаст. Порушення партійної 
дисципліни... підривання авторитету партії... посередництво у підозрілій, 
чи принаймні темній комерційній справі... І ще... Аби якось вплинути на 
вищі партійні органи і вигородити себе, організував делегацію завод
ських робітників. І все-таки його залишили в партії! Ну що ти їм ска
жеш! Забрали собі в голову щось, і хоч ніяких доказів його вини у них 
немає, це їх не хвилює. Гаст відклав папірця.

— За всі ці дії дисциплінарна комісія о го л о ш у є  вам догану. Чи 
згодні ви з таким рішенням?

— Ні.
— Тобто як?
— Я звернуся з апеляцією до Центральної ревізійної комісії.
У цей момент вбіг захеканий Кішміхаль. Гаст, суворо дивлячись на 

прибулого, опустився на стілець.
— Ви примусили нас чекати,— заявив він.
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— Вибачте, товаришу Гаст, але я довідався, що мене шукають, вже 
по дорозі додому. Шофер наздогнав мене на вокзалі.

— Чи відомо вам, що товариш Цобор уповноважив робітників ема- 
льового заводу їхати в обком і протестувати проти розслідування його 
справи?

Кішміхаль м’яв у руках кепку, безпорадно дивлячись на членів 
комісії.

— Ну ні... Це жарт.
— Ми тут не для того, щоб жартувати.
— То хто ж тоді пустив цю побрехеньку? Вибачте... Я розмовляв 

з товаришем Добором у неділю перед обідом, тобто ми трохи побалака
ли з ним. І все-таки це неподобство, що бургомістра зняли без нашого 
відома і, навіть не поінформувавши нас, посадили в це крісло шалапута 
соцдема!

— Це не має стосунку до справи.
— Ну, а партійна демократія? І до неї дисциплінарна комісія не 

має стосунку? Порушили ж партійну демократію!
— Товаришу Кішміхаль, це зроблено за домовленістю керівництва 

двох робітничих партій.
— А хіба положення статуту не для всіх?
— Таким тоном... Ви забагато собі дозволяєте. Ближче до справи!
Кішміхаль витяг картату хусточку, висякався.
— Таким тоном! А яким же? Ну, гаразд. Отже, у неділю ми ба

лакали. Про те, на що натякає товариш Гаст, не було жодного слова. 
Правда... в понеділок вранці я зустрічав фіштяківців, вони сказали мені, 
що збираються в область, але ж...

— Отже, ви знали про це! Чому ж ви не спробували якось вплину
ти на них?

— А що я міг зробити? Схопити їх, зв’язати? їх було п’ятеро. До 
того ж вони зібралися йти не кудись там, а в обком. А я мав свої спра
ви, мені ті вуличні теревені ні до чого.

— Треба було хоча б доповісти про цей випадок.
Кішміхаль знизав плечима:
— Добре. Я доповім. Хоча... я не розумію нащо. Кожний член 

партії має право звертатися до виших партійних органів— чи то в гро
мадській, чи то в особистій справі.

— Я знаю права члена партії. А чи не міг товариш Цобор у поне
ділок вранці поговорити і з робітниками емальового заводу?

— Навряд, щоб він це міг зробити. Вранці о сьомій він осідлав 
свій мотоцикл і помчав у напрямку Галмада. Це я бачив на власні очі. 
А фіштяківців я зустрів уже після восьмої, коли вони прямували на 
вокзал.

— Ви добре пам’ятаєте?
— Це могло бути тільки після восьмої. Поїзд відходить о пів на 

дев’яту.
— Подумайте. Може, скажете щось іще?
— Скажу, товаришу Гаст. Після того, як керівництво партій домов

ляється за нашими спинами, за кого нас вважатимуть рядові члени пар
тії? Обраними керівниками чи базарними блазнями? Саме про це ми 
й балакали з товаришем Цобором у неділю перед обідом.

Гаст звернувся до Цобора:
— Ви теж займаєте критичну позицію в цьому питанні?
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— Так.
— Хіба вам не відомо, що в період між з’їздами керівництво пар

тією здійснює Центральний Комітет?
— Це я знаю.
-- І все-таки не погоджуєтеся з його рішенням?
— Я не схвалюю таких методів. Спершу ніхто не цікавиться нашою 

думкою, а потім взагалі нас ніхто не інформує.
— Ви вільні, товаришу Кішміхаль. Дякую. Ви також вийдіть, това

ришу Цобор. Ми вас скоро викличемо.
Кішміхаль простягнув сигарети. Курили мовчки. Секретар міськко

му час від часу зазирав Цобору в обличчя, але воно залишалося не
зворушним.

— Не переживай, викрутишся,— не витримав нарешті Кішміхаль.— 
Коли ти все це робив, ти ж керувався не особистими інтересами.

— Але вони про це іншої думки. До того, як ти прийшов, вони 
вліпили мені догану.

— Що?
Кішміхаль лаявся, аж луна котилася безлюдним коридором.
— Бюрократи! — підсумував він, кінчивши лаятись.— їм аби писа

ти. А того й на думку не спаде, що ти міг залишитися в новій армії 
принаймні в чині капітана і мати добру платню.

Цобор посміхнувся. Згадав пропозицію Матраї. Але тільки знизав 
плечима:

— Ще не придумали такого письмового столу,— промовив він стри
мано,— щоб з обох боків його справа, яка розглядається, мала однако
вий вигляд.

Кішміхаль якусь мить перетравлював цю фразу, потім кивнув го
ловою.

— Почекаю, хоч дізнаюся, шо вони тобі ще вліплять. Поїду після
обіднім поїздом.

Барнабаш висунувся у двері, покликав Цобора. Цього разу Гаст 
не вставав. Повідомив, що комісія осуджує Цобора тільки за його не
розважливі дії та ігнорування рішень вищих партійних органів. Що ж 
до візиту фіштяківців у обком, то за відсутністю доказів його участі 
в цьому, а також беручи до уваги те, що в своїх діях він керувався бла
городними намірами, комісія вважає за можливе обмежитися поперед
женням у письмовій формі.

Мабуть, подумав Цобор, поки я тинявся коридором, Селеш знову 
заглядав до них.

— Ви згодні з таким рішенням комісії? — запитав Гаст.
— Так.
— Правильно. Сподіваюсь, ви зробите належні висновки.
«Що йому сказати? А коли після цього мене перестріне голодний 

робітник, то я маю пояснювати йому, що борюся за інтереси усього 
робітничого класу, а з одним, двома, п’ятьма робітниками не Ьарто 
й починати великої справи? А коли й варто, то тільки суворо дотриму
ючись усіх правил та інструкцій? Але ж Гаст хоче почути від мене 
інше. іПедіне теж. Визнання помилок. Обіцянки виправитися».

— Так,— повторив Цобор.
Гаста явно не задовольнила така відповідь. Він очікувально помов

чав: може, Цобор все-таки хоч щось скаже про свої почуття. Не доче
кавшись нічого, Гаст відкинувся на спинку стільця.
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— Ви цікава людина. Цілісна,— мовив він.— Раджу вам іще раз 
зважити всі свої вчинки і зробити правильні висновки. Успіхів вам 
у роботі, товаришу Цобор.

Цобор вийшов з піднятою головою. Кішміхаль, почувши, що догану 
замінено письмовим попередженням, так трусонув йому руку, шо мало 
не вивихнув.

— Отже, відступили бюрократи! Скажи, а про бургомістра більше 
не було мови?

— Ти висловив їм свою думку, я також. Що ми можемо ще зроби
ти? Там, нагорі, теж не будуть повертатися до- цієї справи.

— їм легко. Ти... той шалапут Чаткович вже пробує грунт під но
гами. Учора ввечері був у мене. Мовляв, так і так, у всіх найважливі
ших питаннях він консультуватиметься з нами. Насамперед з тобою. 
Справді, хвалив тебе. Думав, дурень такий, у такий спосіб під’їхати до 
мене.— Кішміхаль глибоко затягнувся, довгою цівкою випустив дим.— 
Ну, чого мовчиш?

— Байдуже, що він каже про мене. Та, коли він і справді з нами 
заодно, було б нерозумно відштовхувати його.

Кішміхаль плюнув.
— Можливо,— мовив він замислено.— Але все-таки... його милість 

соцдем!
— Ну тс й що. Не гірше, ніж хтось, що взагалі не знає, до якого 

берега прибитися.
Обкомівський «ДКВ» зупинився під будинком. З машини вили 

Ласло, поручкався з гемешцями і потягнув Побора v маленьку кімнату.
— Ну?
— Письмове попередження.
— Слава богу. Чи так казати не годиться? Я переживав за тебе.
— Дякую.
— Я хочу сказати, що ти легко відбувся. Та зараз мова не про це: 

ми маємо щодо тебе певні плани. Починається передвиборна битва. Ми 
висуваємо тебе своїм кандидатом по Гемешу.

Для Цобора це повідомлення було як грім серед ясного неба. З не
сподіванки він аж засміявся.

— Ти даремно смієшся,— сказав Ласло,— справа дуже серйозна. 
Я теж — але це поки що між нами,— здається, іду на підвищення.— 
Він по-хлоп’ячому підморгнув.— Сьогодні повідомили... Отже, на сього
дні вибори — для нас над усе. Скажи, на що можна розраховувати 
у твоєму районі?

Цобор замислився. Справді, хто голосуватиме за них?
— Можливо, процентів двадцять.
Ласло поплескав його по плечу.
— Маловір! П’ятдесят процентів— це щонайменше.

(Закінчення в наступному номері)

Ілюстрації Тамари ЄЛІСТРАТЕНКО
З угорської переклали 

Іван МЕГЕЛА і Севір НІКІТАШЕНКО
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І ЛЮДСЬКЕ СПІЛКУВАННЯ

Радянський дослідник, автор багатьох моногра
фій О. Н. Лук чимало років присвятив вивченню 
теми настільки ж цікавої, наскільки й складної — 
природи гумору.

Стаття, яку ми вміщуємо, написана вченим на 
прохання редакції і зачіпає деякі сторони згада
ної проблеми.

В книзі «Мала земля» Л. І. Брежнєв 
так згадує про лектора і пропагандиста 
18-ї армії майора Арзуманяна: він «мав 
не тільки широкий кругозір, але й доб
ре почуття гумору, що зайвим ніколи не 
буває». І далі Л. І. Брежнєв пише: «...ме
не не здивувало, а порадувало, коли піс
ля війни довідався, що Арзуманян став 
академіком».

Характеризуючи свого колишнього по- 
літпрацівника, Л. І. Брежнєв наголосив 
на двох властивих йому рисах, одна з 
яких — почуття гумору. Це вель
ми важлива риса, яка виразно виявля
ється в поведінці, і сказане у «Малій 
землі» — ще одне підтвердження цієї 
безумовної істини.

Отже — гумор. Вияви його незлічен
ні. Та все ж можна спробувати окресли
ти кілька найтиповіших ситуацій, в яких 
роль почуття гумору не просто важлива, 
а часом і вирішальна. Зокрема, велика 
Гюго роль у так званих конфліктних си
туаціях. Вчасно мовлене дотепне слово 
розряджає напружену атмосферу, дозво
ляє знайти компроміс, не кривдячи ко
трусь із сторін. Це враховував відомий 
мандрівник Тур Хейєрдал, добираючи 
екіпаж «Кон-Тікі».

«Грозові хмари, низький тиск і него
да, — писав він, — являтимуть для 
нас меншу небезпеку, аніж загроза зітк
нення характерів шести чоловік, яким 
доведеться місяцями перебувати на дрей
фуючому плоту. В такому випадку вда
лий жарт часто необхідний не менш, ніж 
рятувальний пояс».

Існує багата біографічна література 
про Дж. Б. Шоу. Його почуття гумору 
ввійшло в легенду, часом навіть важко 
в розповідях про нього відрізнити істи
ну од вигадки. Якось уже літнього дра
матурга збив із ніг необережний вело
сипедист. На щастя, обидва відбулися 
легким переляком. Коли збентежений ви
нуватець зіткнення забурмотів щось, ви
бачаючись, Шоу перебив його:

— Вам добряче не поталанило. Ще б 
трохи, і ви б увійшли в історію, ставши 
моїм убивцею...
- Небагато хто в подібній ситуації ви

явив би стільки стриманості, не вдався 
б до лайки й дорікань, а жартом розря
див конфлікт.

Брак почуття гумору (вірніше, нестача 
його, бо воно властиве всім, тільки різ
ною мірою) призводить нерідко до зітк
нення з найменшого приводу. Уривок з 
повісті Джерома К. Джерома «Троє в од
ному човні» це добре ілюструє:

«Коли ми вдягалися, сталась досить 
кумедна пригода. Я дуже змерз, поки за
ліз назад у човен, і, кваплячись натягти 
сорочку, ненароком упустив її у воду. 
Це мене страшенно розлютило — а ще 
дужче, коли Джордж зареготав. Я не 
бачив тут нічого смішного й зразу ска
зав про це Джорджеві, але він зареготав 
ще гучніше. Я ніколи не бачив, щоб 
хтось так сміявся. Врешті я зовсім ска
зився й назвав його блазнем, йолопом і 
кретином, та Джордж не вгавав. А по
тім, уже дістаючи з води сорочку, я роз
дивився, що це не моя, а Джорджева.
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Аж тоді до мене дійшов увесь комізм 
ситуації, і я засміявся сам. І чим дов
ше я поглядав то на мокру Джорджеву 
сорочку, то на Джорджа, що вже аж за 
боки хапався, тим смішніше мені роби
лося, і я так реготав, що знову впустив 
сорочку в воду.

— Ти... що... не хочеш... її витягати?
— захлинаючись реготом, пробелькотів 
Джордж.

Якусь хвилину я навіть не міг відпо
вісти, так душив мене сміх, але врешті 
спромігся вимовити:

— Це не моя сорочка, це твоя!
і Я ще зроду не бачив, щоб чиєсь об̂  
личчя так раптово з веселого зробилося 
-сердитим.

— Що? — вереснув він, схопившись.
— Бісів роззява! Ти що, не можеш обе
режніше? Якого чорта ти не вийшов одя
гатися на берег? Тебе не слід і пускати 
в човен. Подай гак!

Я спробував розтлумачити йому, яка 
це сміхота, але він так і не зрозумів. 
Джордж часом буває дуже тупий на жар
ти».

Герої Джерома не витримали іспиту 
на «почуття гумору». Вони уміли смія
тися тільки з чужої незграбності й по
милки, хоча обидва були впевнені, ніби 
володіють тонким почуттям гумору. За
галом, у цьому впевнена більшість лю
дей, за винятком хіба що тих, хто не 
'Знає самого слова «гумор». Сказати лю
дині, -що вона позбавлена почуття гумо
ру, рівноцінне тяжкій образі. Пошлімось 
хоча б на канадського письменника Сті- 

' вена Лікока*
«Єдине, що я дозволю собі твердити

— це те, що почуття гумору мені влас
тиве не менше, ніж іншим. Хоч як це 
дивно, я ще не зустрічав людини, яка 
була б про себе іншої думки. Коли до
ходить до діла, кожен визнає, що кедо-

‘ бачає, не вміє плавати чи погано стріляє 
з рушниці. Але не доведи боже засумні
ватися в його почутті гумору. Цим ви 
завдасте смертельної образи.

— Що ви, — сказав мені нещодавно 
один мій приятель. — Я ніколи не ход
жу до опери. — І додав гордо: — У ме
не зовсім немає слуху.

Не може бути! — вигукнув я.

— Слово честі! Я не спроможний від» 
різнити один мотив, од. іншого. Я не від
різняю, коли ще тільки настроюють скри
пки, а коли вже грають увертюру.

Його аж розпирало од гордощів... І 
тут я дозволив собі зробити, як. мені зда
лося, безневинне зауваження:

— З гумором у вас, мабуть, теж не
гаразд... Бо людина,, позбавлена слуху, 
як правило, позбавлена і почуття гумо- 
РУ-

Мій приятель почервонів, од гніву.
— Та коли хочете знати, гумору а. 

мене аж занадто., його в мене вистачить 
і на двох таких, як ви!»

В романі «Прощавай, зброє!» Е. Хе- 
мінгуей писав про спокійну впевненість, 
людей* які «стріляють, не чекаючи по
стрілів у відповідь». Часом люди нас
мішкувато-іронічного складу засвоюють 
у спілкуванні тон легенького дружнього 
кпину, жартівливого «під’юджування». 
При цьому мається на увазі, що обидві 
сторони володіють почуттям гумору і 
не приймають все всерйоз, не обража
ються один на одного. Але коли партнер 
підхоплює кинуту йому рукавичку, «на
строюється на ту саму хвилю» і відпо
відає тим же, то нерідко ініціатор цьо
го тону, який не сумнівається у розви
неності свого почуття гумору, виявля
ється нездатним спокійно і добродушно 
зустріти «постріли у відповідь». Його 
вистачає лише на те, щоб весело і не 
завжди незлобливо висміювати ближніх. 
Але той самий тон кпину, несподівано 
спрямований проти нього самого, викли
кає незадоволення і роздратування. Вза
галі, лю~і:;:а, що переоцінює власне по. 
чуття гумору, може легко потрапити 8 
прикре становище.

Гумор дуже часто відіграє в спілку
ванні конструктивну роль.

Велика роль належить йому, зокрема,! 
в створенні здорового клімату в колек
тиві. Ось що писав з цього приводу 
О. Купрін, який вивів в одному зі сво
їх творів образ солдата-веселуна Замош- 
никова: «В поході... його хльосткі,
приперчені слова часто примушували 
натомлених солдатів дружно реготати й 
підноситися духом». Командир роти, бу
валий офіцер, впевнений, що «такий.
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штукар у воєнний час, та за тяжких об
ставин — справжня знахідка. Замошни- 
ков зовсім не дурносміх... Просто в ньо
му вирує життя». Подібний характер
— Василь Тьоркін. У ньому теж вирує 
життя, і він щедро наділений всепере- 
магаючим почуттям гумору. В своєму 
творі О. Твардовський переконливо по
казав, як у тяжкі часи війни жарт іноді 
буває потрібнішим за ковток води.

Очевидно, в майбутньому колективи 
будуть формувати, враховуючи психоло
гічні особливості людей, і перевірка на 
почуття гумору посяде належне місце 
серед інших критеріїв добору.

Виховальний процес — теж одна з 
форм спілкування, і роль гумору тут до
сить дійова. Навіть «важкі» підлітки, 
які хизуються сміливістю і яким «море 
по коліна», бояться видатися смішними. 
Недарма кажуть, що насмішка проникає 
навіть крізь панцир черепахи. За слова
ми О. С. Пушкіна, «куди не сягає меч 
законів, там дістає бич сатири».

Про роль сміху у вихованні М. Свет
лов писав: «Я глибоко переконаний, що 
перший і головний помічник вихователя
— гумор. Вади перш за все належить 
висміювати, а не обговорювати. В ди
тини треба викликати не страх перед по
каранням, а бажання всміхнутися. Пору
шувати усталене — в характері всіх 
дітей. А що як це порушення показати 
в смішному вигляді? Що як показати ди
тині, що вона в своїй витівці не стільки 
винна, скільки смішна?»

Справді, іноді буває, малюк нашко
дить, аби привернути увагу заглиблених 
у власні справи батьків. Іншим разом 
дитина з’ясовує межі дозволеного, нама
гається дізнатися, де саме дорослі її зу
пинять. І найдоречніше — зупинити жар
тома, мовби невсерйоз.

Поки що ми наводили приклади, в 
яких почуття гумору відіграє помітну й 
важливу роль, але не заглиблювались в 
аналіз психологічного механізму. Тож 
спробуймо тепер проникнути в психоло
гічний підтекст тої чи іншої ситуації, 
звертаючись знову ж таки до творчості 
визначних письменників.

Відомо, що в людській психіці відбу

вається накопичення негативних емоцій. 
Один із способів психологічної розрядки
— перетворення негативних почуттів, 
наприклад, гніву чи горя, у щось цілком 
протилежне, скажімо — в сміх. Роль по
чуття гумору в цьому випадку зводить
ся до захисту людського «я», бо дозво
ляє зберегти самовладання, гідність і са
моконтроль у винятковій ситуації.4

У відомому творі Ромена Роллана 
«Кола Брюньйон» є епізод, що показує, 
як «спрацьовує» почуття гумору в кри
тичну мить. На Кола Брюньйона — впра
вного різьбяра і невтомного трудівника
— звалилося лихо. Він перехворів на 
чуму, дім його спалено, сини виявили
ся чужими людьми. І лише одне тіши
ло його: вціліла праця, в яку він укла
дав душу. Але прийшовши до герцогсь
кого замку, він побачив, що творіння 
його рук нещадно понівечені. На стату
ях богинь намальовані вуса, очі повико
лювані, носи відрубані. Приголомшений, 
Кола мало не збожеволів з горя:

«Я стогнав. Я глухо сопів... Ще тро
хи і я б захлинувся... Нарешті, кілька 
лайок вихопилося таки з мене... Десять 
хвилин без передиху я виливав свою 
лють».

І ось настає «емоційний поворот»: 
«Нараз думка про те, як усе це смішно: 
і мої бідолашні безносі боги, і я сам, 
старий дурень, що тільки дарма витра
чав слину на стогони і монолог, який 
чує хіба що стеля, — нараз думка про 
те, як усе це смішно, ракетою майнула 
у мене в голові; тож, забувши відразу і 
гнів, і горе, я засміявся і вийшов геть».

Розглянемо цей уривок детальніше. 
Перша реакція на побачене — гнів і обу
рення. За даних обставин почуття ці не 
можуть бути вичерпані до кінця: вгаму
вати їх могла б тільки фізична дія проти 
кривдника. А дістатися до нього Кола 
Брюньйон не міг. Він лише кричав, охо
плений безсилою люттю. Ця картина 
сторонньому видалася б досить смішною. 
І вже через десять хвилин сам Кола зна
ходить психологічну позицію, чи «спос
тережну точку», з якої і сам бачить смі
ховинність свого становища. Більше то
го, комізм виходить для нього на перший 
план, заступаючи трагізм ситуації. Брю-
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ньйон вибухає сміхом, і гнів та обурен
ня тамуються на час, лишаючись, звичай
но, з ним, але повертаються самовладан
ня і самоконтроль, тобто здатність пово
дитися гідно.

Для цього потрібен був певний час. 
Якби Кола зареготав, тільки-но побачив
ши свої спотворені, знищені витвори, по
ведінку його важко було б назвати гід
ною та нормальною. Це була б уже пси
хопатологія. Безпосередня чуттєва реак
ція на завдану шкоду включає в себе 
тільки негативні почуття і залежить від 
того, чим викликана небажана подія. 
Тут можливі чотири випадки: лихо, ви
кликане стихійними неконтрольованими 
силами, збігом обставин; причиною став 
власний недогляд або промах; шкода, за
вдана ненавмисними діями інших лю
дей; нарешті, причина полягає в чийо
мусь злому намірі.

Одна й та сама неприємна подія ви
кликає різні почуття, залежно від обста
вин, які призвели до неї. В одному ви
падку — це жаль, смуток, горе, навіть 
відчай. В іншому — досада на самого се
бе (як у городничого в останній дії «Ре
візора»). Буває ще й — роздратування, 
обурення, гнів, лють.

Різноманітність відтінків чуттєвої ре
акції залежить і від розмірів завданої 
шкоди та попередніх взаємин з кривдни
ком. Герцог, приміром, був неук і йо
лоп. Він не розумів, що робить, коли 
заради розваги нищив витвори мистецт
ва. Кола Брюньйону це було добре ві
домо і певною мірою допомогло отями
тися, щоправда, тільки через десять хви
лин. Іноді менше, іноді — більше, але 
завжди потрібен час, щоб «перетрави
ти», за висловом Л. Толстого, неприєм
ність і побачити її зі смішного боку.

Коли за критерій узяти здатність по
глянути з усмішкою на самого себе, то 
пальма першості, мабуть, тут належить 
французькому поетові XV століття Фран
суа Монкорб’є, відомому під іменем 
Франсуа Війон. Цей проникливий лірик 
був засуджений королівським судом до 
повішення. В ніч перед стратою він" на
писав такий чотиривірш:

Я — Франсуа, намилив кат
Вже зашморга три рази,

І скільки мій заважить зад, 
Довідаються в’язи.
(Переклад Л. Первомайського).

Привабливість образу шекспірівськога 
Фальстафа великою мірою пояснюється, 
очевидно, і його почуттям гумору. І справ
ді, чому цей ненажера і п’яниця, боягуз 
і хвалько, гріховода і грабіжник протя
гом понад трьох сторіч усе ж таки 
викликає симпатії читачів і* глядачів? 
Швидше за все тому, що Фальстаф весь 
час глузує з самого себе.

Оптимізм Остапа Бендера — одна з 
причин привабливості образу цього шах
рая і пройдисвіта — невіддільний від 
його почуття гумору, що не полишає йо
го в найтяжчих ситуаціях. Навіть зазнав
ши фіаско, пограбований і побитий, Ос
тап жартує із себе... Згадуються слова 
Карела Чапека: «Жартують скоріше в 
скрутному становищі, потрапивши в бі
ду, аніж на вершині щастя й успіху... 
Гумор — це завжди трохи захист від до
лі». А одне арабське прислів’я каже: 
«Людина сміється, щоб не плакати».

Тож одна з функцій почуття гумору 
— забезпечити задовільне самопочуття у 
складних ситуаціях, на що свого часу 
звернув увагу німецький філософ Імма- 
нуїл Кант: «Гумор... це талант довільно 
приходити в добрий настрій».

Та повернімося знову до Кола Брю- 
ньйона. Цей оптиміст, повний невичерп
ного життєлюбства, захворів. Його прий
шли навідати друзі — нотар і кюре. Але, 
довідавшись, що в нього чума, побоялися 
зайти в дім і подалися геть. Брюньйон 
одужав — і простив своїх друзів, розва
живши, що «хоч сорочка й близька до 
тіла, але шкура ще ближче... Порядна 
людина небагато варта. Треба брати її 
такою, якою вона є». Мудрий майстер із 
Клансі розумів людські вади і міг до
зволити собі бути до них поблажливим, 
усвідомлюючи свою моральну перевагу. 
Вміння прощати людські вади (швидше 
іншим, аніж собі) — теж пов’язане з 
почуттям гумору, яке дає можливість 
сміятися з цих недоліків, а не злостити
ся.

Особливо часто й охоче люди сміються 
з глупоти, переважно чужої, рідше — 
своєї. Чому ж люди так охоче сміють
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ся з глупоти, незважаючи на її часом 
зловісну роль у долі людства? На це від
повів М. Г. Чернишевський: «Сміючись 
з дурня, я відчуваю, що розумію його 
дурість, розумію, чому він дурний, і ро
зумію, яким він має бути, щоб не бути 
дурнем, — отож я в цей час здаюся со
бі набагато вищим за нього».

Сміх і почуття гумору є, отже, і засіб 
самоутвердження особистості.

А ось ще одна точка зору на гумор.
Дж. Свіфт, описуючи ідеальний, з йо

го погляду, суспільний лад шляхетних 
гуїгнгнмів і їхні прекрасні особисті яко
сті, відзначав: «...тут не було зубоскалів, 
перегудників, намовників, кишенькових 
злодіїв, розбійників, зломщиків, стряп
чих, звідників, блазнів, гравців, політи
канів, дотепників, іпохондриків, нудних 
балакунів, сперечальників, гвалтівників, 
убивць». З волі всесвітньовідомого пись
менника (передусім — великого сатири
ка), зубоскали і дотепники потрапили до 
цієї малопочесної компанії. Що ж, Свіфт 
знав ціну гострому слівцю, але до пусто
порожнього зубоскальства ставився без 
поваги; гумор міг бути і зброєю, отже, на
лежало вживати його з відповідальністю...

Гумор виступає не тільки в ролі 
«амортизатора», не тільки як засіб пси
хологічного захисту — гумор може слу
жити знаряддям нападу. К. Чапек, на 
якого ми вже посилалися, вважав, що 
«без сусідства з певною жорстокістю гу
мор, мабуть, і зовсім би перевівся, бо 
люди, абсолютно доброзичливі, нудні, як 
Фенелон». Така агресивність гумору і 
відштовхувала від нього, викликаючи 
вороже ставлення до нього. Бо, як писав 
Чапек, «жарт — це і напад, і оборона, 
і вияв переваги, і зброя слабого».

Агресивність гумору може бути замас
кованою, і досить уміло. Як не згадати 
тут наївно-простодушний, на перший по
гляд, а насправді проникливий і всеви
дющий гумор Івана Котляревського!

На агресивний характер гумору й смі
ху звернув увагу ще Гомер, він зображує

олімпійських богів, які регочуть з куль
гавого Вулкана, що підрядився викону
вати обов’язки рознощика келихів Гані- 
меда.

Гумор, як засіб нападу, посідає 
важливе місце в сучасному соціальному 
житті. Дружні взаємини й товариська 
співпраця панують далеко не на всій пла
неті. Інтереси людей і класів суперечли
ві й призводять до жорстокої боротьби. 
Висміяти противника, вразити його жар
том — відчутна перевага. Весела стро
фа може повалити трон і скинути богів, 
як висловився Анатоль Франс. У всякій 
боротьбі «жартівники підтримували одну 
із сторін проти іншої, і та сторона, яка 
має за собою жартівників, впевнена у 
своїй перемозі...»1

Досить часто промовцю вдається за
воювати аудиторію не тільки силою ар
гументів, а й іскристим гумором, з допо
могою якого можна розбити хитромудро- 
громіздкі споруди демагогів, не витрача
ючи на них зайвого часу та зусиль. Ось 
що писав про це Ф. Енгельс:

«...самі тільки круті слова не завжди 
надають достатньої сили мові і коли раз 
у раз повторювати одні й ті самі слова, 
як-от негідники і т. п., ефект від них 
слабшає...» І далі: «...бажано було б уда
тися до іншого засобу, який забезпечив 
би силу і виразність і без крутих слів. 
І такий засіб існує: він полягає в пере
важному використанні іронії, глузуван
ня, сарказму, які допікають противнико
ві більше, ніж найгрубіші слова обурен
ня»1 2. Добре відомо, як видатні револю
ціонери вміли користуватися зброєю 
жарту, сарказмом, нищівним бичем са
тири. І в цих нотатках, тема яких — по
чуття гумору, варто нагадати й про це...

Олександр ЛУК
Москва.

1 Казанова Дж. Мемуари. Спб., 1887, 
стор. 171.

2 К. Маркс і Ф. Енгельс. Твори, т. 35. 
стор. 272.



ЛИСТИ Г.-Е. ЛЕССІНГА
ДО Ф. НІКОЛАЇ ТА М. МЕНДЕЛЬСОНА

Вступне слово

Продовжуючи традиції гуманістів епо
хи Відродження, які в своїй боротьбі з 
християнським спіритуалізмом і аске
тизмом спиралися на ідеї античних гу
маністів, великий німецький мислитель, 
драматург і критик Г.-Е. Лессінг 
{1729— 1781) виступив з надзвичайно 
цікавою і оригінальною естетичною кон
цепцією. Драматичний, точніше траге
дійний твір повинен, за цією концепці
єю, збуджувати й культивувати в гля
дачеві передусім здатність до співчу
вання.

Лессінг, однак, був вільний від ілю
зій, притаманних більшості просвітите
лів, які в «царстві буржуазії» вбачали 
«царство розуму», він збагнув, що іде
альний «громадянин» аж ніяк не тотож
ний з реальним «буржуа», тому не по
кладав на̂ ій на прямий, безпосередній 
спосіб виховання чуйності, людяності.

Гуманізм, альтруїзм, розмірковує 
Лессінг, треба виховувати через... его
їзм. Людину не досить закликати, умов
ляти бути співчутливою. її необхідно 
змусити до цього. Спостерігаючи чуже 
горе, вона відчує жалість, піднесеться до 
співчуття лише тоді, коли усвідомить, 
що і з нею може статися подібне, зрозу
міє, що й вона може опинитися на місці 
страждальця.

Сентиментальний роман, міщанська 
драма й так звана слізлива комедія, які 
в епоху Лессінга розквітали й мали ши
року популярність, — усі ці літератур
ні жанри були покликані, власне, звору
шувати, збуджувати чулість, м'якосер- 
дість. Проте Лессінг віддає перевагу 
трагедійному жанрові передусім тому, 
що трагедія є, на його думку, ефектив
нішим засобом емоційного впливу, ніж 
усі інші художні твори.

Для виховання співчутливості, дово
див Лессінг, необхідно, аби трагедія 
збуджувала в глядачеві головним чином 
страх і співчуття. Обидва переживання 
органічно пов’язані одне з одним, взаємо- 
зумовлюються. «Я співчуваю трагедій
ному героєві тому, що боюсь за себе са
мого, а чим більше боюся, тим сильніше 
співчуваю». Коли з’являється одне з цих 
почуттів, неодмінно разом з ним з’яв
ляється і друге, як його діалектична пара, 
другий, протилежний полюс, а коли кот
ресь із них зникає, то неодмінно зникає 
водночас і друге. Це стосується, певна 
річ, і посилення чи ослаблення емоцій 
страху і співчуття: тут панує між ними 
така ж взаємозалежність.

Однак трагедія, стверджує Лессінг, 
збуджуватиме співчуття (через страх)
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лише тоді, коли глядач зможе ідентифі
кувати себе з трагедійним героєм. Про
блема ідентифікації — друга централь
на проблема драматичної теорії Лессін- 
га. Якщо збудження співчуття — мета 
трагедії, то ідентифікація глядача з 
трагедійним героєм — засіб, за допо
могою котрого трагедія осягає цю свою 
мету.

Драматург, на думку Лессінга, до
б’ється ідентифікації за умови, що траге
дійний герой, по-перше, не є винятко
вою особою ні в позитивному, ні в нега
тивному відношеннях, тобто не є ні над
мірно величним, ні вкрай нікчемним, 
а по-друге, коли горе, яке спіткало героя, 
не є повністю заслуженою карою за 
його вчинки, але воно не повинно бути 
й цілком незаслуженою карою. Одне 
слово, характер трагедійного героя не 
терпить жодних крайнощів. Він має бути 
середнім, схожим на переважну біль
шість людей. Тоді ми, пізнавши себе в 
ньому, сповнимося емоціями страху і 
співчуття.

Не важко збагнути, що Лессінгова 
теорія драми, зокрема його естетична 
концепція співчування, була зумовлена 
соціальними факторами, тодішньою ні
мецькою дійсністю. Нас не повинно дез
орієнтувати те, що Лессінг часто поси
лається на Арістотеля, називає себе йо
го учнем і послідовником. У листі до 
Лассаля (22.VI. 1861) К. Маркс зазна
чав, що французькі драматурги за Лю- 
довіка XIV виходили з неправильного 
розуміння грецької драми, бо розуміли 
греків саме так, як цього вимагало від 
них їхнє власне мистецтво. Форма, яку 
неправильно зрозуміли, на думку 
К, Маркса, є якраз загальна форма, і 
на певному ступені розвитку суспільст
ва — форма, придатна для загального 
вжитку. Це стосується й інтерпретації 
Лессінгом Арістотеля та інших антич
них мислителів.

Спостерігаючи життя, Лессінг пере
конався, що однією з найпотрібніших, 
найцінніших наук є етика, а найголовні
шим завданням усіх соціальних наук є 
виховування гуманності, співчутливості, 
тобто моральне виховання. Тому етичні

проблеми посіли чільне місце в най
кращих творах Лессінга: в його публі
цистиці, зокрема в так званих «Реабі
літаціях», у п’єсах «Філот», «Міс Са
ра Сампсон». «Міннц фон Барнгельм», 
«Емілія Гало/гті», «Натан Мудрий», у 
літературно-критичних і естетичних 
працях — «Літературних листах», 
«Лаокооні», «Гамбурзькій драматургії».

Уже 1756 року Лессінг писав у листі 
до Ф. Ніколаї, що «співчутлива людина 
є найкращою людиною, найсхильнішою 
до всіх громадянських цнот, до всіх ви
дів великодушності». Це звучало дуже 
актуально й злободенно в країні, де 
«кожний князьок був для своїх підда
них кровожерливим, необмеженим дес
потом» (Ф. Енгельс. «Становище в Ні
меччині»). Гострий дефіцит людяності, 
співчутливості Лессінг відчув на само
му собі, про що свідчать його численні 
листи до друзів, до офіційних осіб і зо
крема до Єви Кеніг, його майбутньої 
дружини. Г.-В.-Ф. Гегель у сіатті «Про 
листування Лессінга з дружиною» від
значає, що «весь тон» Лессінгових лис
тів «скоріше навіює на читача смуток, 
аніж приємні почуття», що в цих листах 
панує «мова страждання і горя».

Лессінг цілком свідомо прагне пере
творити літературу на «підручник* жит
тя», на могутній засіб гуманізації соці
ального клімату. Як і інші просвітителі 
тієї епохи, він був ідеалістом у погля
дах на соціальний прогрес, на рушійні 
сили історії й абсолютизував роль ду
ховних засобів, у тому числі мистецтва 
й літератури. Лессінг твердо вірив, що 
своєю естетичною концепцією співчуття 
сприятиме прищеплюванню високих мо
ральних якостей, згуртуванню реальних 
(актуальних) страждальців, уособлених 
у .трагедійних героях, і потенційних 

, (віртуальних) страждальців, якими є 
театральні глядачі, для спільної бороть
би з соціальними причинами, .що пород
жують страждання, з цороцною соціаль
ною системою, з  соціальним злом.

Цими міркуваннями керувався Лес
сінг і тоді, ,,коли засуджував усякі про
яви стоїцизму, бо людина, яка терпля
че зносщ> ,власні страждання, нехтус
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ними, не може співчувати чужому горю, 
чужій муці. Якщо людина не реагує на 
своє страждання з власної волі — вона 
незвичайна людина, надлюдина, коли ж 
вона чинить так на догоду іншим — 
вона раб. Соціальна вартість 1 першого 
й другого сорту людей, на думку Лес- 
сінга, низька, це, по суті, асоціальні 
елементи.

Переосмислюючи під етично-мораль
ним кутом зору естетичні проблеми, 
Лессінг доводить у «Гамбурзькій дра
матургії», в якій естетична концепція 
співчування розроблена найповніше 
(розділи 74—78), що так звана «хрис
тиянська трагедія» — антихудожня, не- 
театральна, бо її герої — мученики за 
віру — не тільки спокійно переносять 
найтяжчі страждання, а й навіть хизую
ться ними. Театр — не арена, а драма 
тичний герой — не гладіатор, заявля- 
Лессінг. У «Лаокооні» він палко полемі
зує з Вінкельманом, який вбачав у спо
кої одну з основних рис давньогрецького 
ідеалу людини, з Ціцероном — представ
ником філософії стоїцизму.

Справжнім ідеалом античності Лес
сінг вважає Філоктета з однойменної 
п'єси Софокла, «людино-героя», «лю
дяного героя», який боїться смерті, не 
соромиться плакати й кричати від болю 
та водночас здатен на високий героїзм, 
коли цього вимагає його патріотичний 
обов’язок.

Листи до німецьких письменників 
Ф. Ніколаї1, та М. Мендельсона2 
(1756—1757 рр.), в яких Лессінг упер
ше виклав естетичну концепцію співчут
тя. ще не перекладалися ні російською, 
ні українською мовами. Поданий нижче 
переклад зроблений за виданням: G. Е. 
Lessing, Gesammelte Werke, Bd. IX, Ber
lin, Aufbau-Verlag, 1956.

Богдан ГАВРИШКІВ
•Львів.

! Ніколаї Фрідріх (1733—1811) — німець
кий письменник і видавець.

* Мендельсон Мозе (1729—1786) — ні
мецький філософ і письменник.

— —

ЛИСТ Д О  Ф. НІКОЛАЇ (листопад, 1756)

f...) Щиро дякую Вам за уривок з Вашого «Трактату про трагедію». Він збудив 
у мені чимало дуже приємних думок, між іншим, ще й тому, що дає мені привід для 
суперечки (...)

За принципом страгедія повинна виправляти* * виникла, можливо, не одна 
жалюгідна п'єса, хоча й написана з добрим наміром... Жоден принцип не сприяє напи
санню кращих трагедій, ніж принцип: трагедія повинна збуджувати емоції, якщо, зви
чайно, цей принцип добре опанували.

Навіть якщо припустити на мить, що перший принцип такий же істинний, як другий, 
знайдеться досить доказів того, чому застосування першого мусить породити 
більше негативних, а другого — більше позитивних наслідків. Перший принцип пород
жує негативні наслідки не тому, що він хибний, а тому, що він віддаленіший, що вка
зує лише на кінцеву мету, тоді як другий вказує на засоби. Та маючи засоби, я маю 
кінцеву мету, а не навпаки(.„)

Йдеться передусім про те, які емоції збуджує трагедія. В своїх персонажів вона 
може викликати різні емоції, аби тільки вони гармоніювали з самим сюжетом. Та чи 
всі ці емоції переживає водночас і глядач? Чи він відчуває радість, любсв? Чи в ньо
му закипає гнів, жадоба помсти? Я питаю не про те, чи письменник заволодіє ним
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настільки, що той схвалюватиме ці емоції в акторові, а 'про те, чи він змусить його 
самого перейнятися цими емоціями, а не тільки усвідомлювати тещо відчуває інший.

Одне слово, я не знаходжу переживання, яке в глядачеві збуджує траге
дія, крім співчуття. Ви скажете: а чи вона не збуджує також переляку? Чи вона не 
збуджує також захоплення? На мою думку, переляк і захоплення не є емоціями (...)

Переляк у трагедії є не що інше, як несподіваний вибух співчуття, незалежно від 
того, чи знаю я предмет свого співчування чи ні (...)

Ну, а захоп итня? Захопгечня! У трагедії... воно являє собою співчуття, що стало 
зайвим. Героіі — нещасний, проте він настільки піднісся над своїм нещастям, що ни
ть пишається ним, воно й у моїй уяві починає втрачати свою жахливу сторону, і я 
ладен не так йому співчувати, як заздрити.

Отож маємо такі ступені: переляк, співчуття, захоплення. Метою ж є співчуття; 
переляк і захоплення становлять лише перші сходинки, початок і кінець ■ співчуття... 
Перелян потрібен письменникові як заклик до співчуття, а захоплення — як свого 
роду перепочинок від співчуття. Шлях до співчуття надто довгий для слухача, коли 
чого не підштовхне до цього вже перший переляк, а співчуття слабне, коли не має 
змоги перепочити в захопленні. І якщо це правда, що весь хист драматурга скерова
ний на неодмінне збудження лише тривкого співчуття, то я беруся стверджувати таке: 
призначення трагедії — посилювати нашу здатність переживати співчуття. Вона не 
тільки повинна вчити співчувати тему чи іншому нещасливцю, вона повинна зробити 
нас настільки співчутливими, щоб усякий нещасливець будь-коли нас розчулював і 
привертав до себе нашу увагу... Співчутлива людина є найкращою людиною, най- 
схильнішою до всіх громадянських цнотt до всіх видів великодушності. Отож, хто ро
бить нас співчутливими, той робить нас кращими й цнотливішими, і трагедія, яка 
здійснює перше, здійснює і друге; або: вона домагається першого, щоб домогтися дру
гого (...)

Трагедія повинна збуджувать якомога сильніше співчуття, а тому всі персонажі, 
що їх ми робимо нещасними, мусять мати гарні риси, тож найкращий персонаж му
сить бути найнещасніїиим, і постійно добро має йти в парі з нещастям. Це означає, 
що письменникові не слід виводити лиходія, зовсім позбавленого добрих прикмет. Ге
рой чи позитивний персонаоїс не повинен, на кшталт бога, незворушно й байдуже спо
глядати свої чесноти.. Однак я тут говорю не про розв'язку — я полишаю її на роз
суд письменника: він може і увінчати цноту щасливим кінцем, й, аби підсилити наш 
інтерес до неї, придумати нещасливу розв'язку. Я вимагаю тільки, щоб персонажі, 
які збудили в мені найбільшу прихильність до себе, були найнещаснішими, поки три
ває драматична дія. Розв'язка ж не належить до цієї дії.

Переляк, як уже я сказав, є несподіваним співчуттям. Хочу додати тут ще одне 
слово: несподіваним і черозвиненим співчуттям. А для чого несподіваність, коли воно 
не повинно розвинутися? Трагедія, сповнена переляків, без співчуття — це блискавка 
без грому. А треба: скільки блискавок, стільки ударів, коли хочемо, щоб блискави
ця не залишала нас байдужими й ми не дивилися на неї як на дитячу забаву. Захоп
лення, говорив я, є співчуттям, що стало зайвим. А що співчуття — це найголовніше, 
то воно, певна річ, повинно бути зайвим якомога рідше: письменникові не належить 
робити свого героя тільки об'єктом надмірного, тривалого захоплення... Герой, яким 
захоплюються, — предмет епосу, а герой, якому співчувають, — предмет трагедії (...)

АИСТ Д О  М. М ЕН ДЕЛ ЬСО Н А (28 листопада 1756)

(...) Ми переоісиваємо захоплення, кажете ви, коли помічаємо в людині добрі р і- 
си, що перевершують думку, яка склалася в нас саме про цю людину або ж про 
людську природи взагалі. В цьому твердженні знаходжу дві речі, що заслуговують
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двох назв, і насправді вони є у нашій мові. Коли л помічаю в комусь добрі риси, 
які перевершують мою думку про нього, то це не означає, що я ним захоплююся — 
я дивуюся йому...

Отже, коли лиходій або будь-який інший персонаж виявляє добру рису, що є для 
мене несподіванкою, то це викликає не захоплення, а здивування; останнє ж прино
сить нам так мало приємності, що ми скоріше ладні убачати в ньому авторську ваду, 
бо в жодному характері не повинно бути чогось більше, ніж спочатку ми сподівалися 
в ньому знайти. Коли скнара робиться раптом щедрим, а хвалько скромним, то ми 
дивуємося їм, але захоплюватися ними ми не можемо.

Якщо ця різниця не надумана, то захоплення матиме місце лише там, де ми від- 
кривавмо такі блискучі риси, які здавалися нам недосяжними для людської натури 
взагалі (...)

(...) Чи ви захоплюєтеся, скажімо, добротою Августа, цнотливістю /пполіта, до
чірньою любов'ю Хімени1? Хіба їхні та інші подібні риси виходять за межі вашого 
уявлення про людську натуру? Якщо вони спонукають вас наслідувати їх, то це озна
чає, що вони ще залишаються в межах вашого уявлення.

Якими ж тоді рисами ви захоплюєтеся? Ви захоплюєтеся Катоном1 2, Ессексом3, 
одне слово, рисами непохитної стійкості, невблаганної твердості, безстрашної мужнос
ті, героїчного нехтування небезпекою і смертю; й усім цим ви захоплюєтеся тим силь
ніше, чим більше у вас шляхетності й чулості, чим багатше почуттями ваше серце. <У 
вас надто правильне уявлення про людську натуру, а тому всяких нечутливих героїв 
ви ніяк не можете вважати добрими людьми, а бачите в них прекрасних чудовиськ, 
надлюдей. Ви справедливо захоплюєтесь ничи, та саме тому, що ви ними захоплюєтесь, 
ви не станете їх наслідувати. Мені принаймні ніколи не спадало на думку зрівнятися 
з Катоном чи з Ессексом у затятості, як би я не захоплювався ними з огляду на цю 
їхню затятість, яку я зневажав би й засуджував, коли б вона не здавалася затятістю 
цноти. N,

Отож я не проситиму вибачення в захоплення, а вимагаю, щоб ви вибачилися пе
ред цнотою за те, шо перетворили її на дочку захоплення. Це правда, цнота частень
ко є дочкою наслідування, а наслідування є природним наслідком споглядального піз
нання певної доброї прикмети. Але чи ця прикмета повинна бути гідною наслідування? 
Аніскільки. Це повинна бути просто добра прикмета, яку, на мій погляд, може осяг
нути кожна людина, отже, і я теж. /  такі прикмети я аж ніяк не вилучаю з трагедй, 
більше того: вважаю, що без них немає жодної трагедії, бо без них не можна збуди
ти співчуття. Я вимагаю вилучення лише тих високих рис, що їх ми називаємо загаль
ним словом «героїзм», оскільки кожна з них супроводиться нечутливістю, а нечутли
вість в об'єкті співчуття послаблює моє співчування.

Давайте вчитися тут в античності. Після природи ми навряд чи знайдемо кращу 
школу. Аби цілком напевне збудити співчуття, Едіп й Алкеста4 були зовсім позбавлені 
героїзму. Едіп ремствує, як жінка, Алкеста ж лементує так, як навіть жінці це не ли- 
чить (...)

Ви стверджуєте: захоплення не знецінюється тим, що воно послаблює співчування 
або навіть його затамовує, бо таку саму властивість має і смерть героя. Однак ви по
миляєтеся тут через свою надмірну проникливість. На тисячу людей знайдеться лише 
один філософ, який не вважатиме смерть найбільшим злом, а стан нежиття — триван
ням цього зла! Співчуття, таким чином, ще не припиняється разом із смертю; власне,

1 Персонажі п’єс Корнеля і Расіна.
2 Катон Марк Порцій (Катон Старший; 234—149 до н. е.) — державний діяч і письменник ста* 

родавнього Риму.
3 Ессекс (1566—1601) — граф, фаворит англійської королеви Єлизавети І.
4 Персонажі п’єс Софокла (бл. 495—406 або 405 до н. і .) .
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якби воно припинилося, то це було б лише підставою для правила, згідно з 
яким зі смертю героя мусить закінчуватися і п'єса. А чи може п'єса закінчуватися в 
момент захоплення? Наголошуючи на тому, що захоплення дуже мало потрібне драма- 
ті/ргові, який змушений вдаватися до нього тільки в хвилини перепочинку під час 
співчуття, я хотів цим сказати, що драматург повинен наділяти свого героя лише та
ксою мужністю, щоб він не упав у непристойний спосіб під тягарем свого нещастя. 
Драматург мусить зробити його здатним реагувати на своє нещастя, по-справжньому 
все відчувати; інакше ми теж нічого не відчуватимемо (...)

(...) Стародавні трагедії, щодо їхнього змісту, черпалися з Гомера, й сам цей вид 
літератури виник із проспівування його епосів. Гомср, а після нього рапсоди вибирали 
звідти певні уривки, які звичайно проспівувалися з нагоди урочистих свят, а також, 
можливо, біля дверей — в очікуванні подаяния. Рапсоди мусили незабаром пересвідчи
шся, які п'єси найохочіше слухає народ. Про героїчні вчинки слухаєш лише один раз 
з особливою насолодою; найбільше зворушує їхня новизна. Зате трагічні події звору
шують завжди — хоч би скільки разів їх слухав. Тож уривки, в яких оспівувалися ці 
події, насамперед й вишукували в творах Гомера, і спершу співали їх у тій епічній 
фермі, в якій вони подаються в поета, аж поки не з'явилася ідея розбити їх на діало- 
си, в результаті чого виникло те, що сьогодні ми називаємо трагедією. А хіба з под
вигів' не можна було створити діалогічну цілість? Авжеж, і древні неодмінно це зро
били б, якби не вважали захоплення куди недолугішим учителем народу, аніж спів
чуття.

Цей момент ви самі можете найкраще потвердити. Захоплення в загальному розу
мінні, будучи лише особливою втіхою, яку знаходимо в спогляданні рідкісної доскона
лості, виховує через наслідування, а наслідування має передумовою ясне усвідомлен
ня досконалості, що її збираються наслідувати. А чи в багатьох із нас є таке усві
домлення? Коли ж його немає, захоплення буде безплідним. Натомість співчуття вихо
вує безпосередньо; виховує, не вимагаючи від нас найменших зусиль для цього; вихо
вує однаковою мірою як розумну людину, так і дурня.

АИСТ Д О  М. М ЕН ДЕЛЬСОНА (18 грудня 1756)

(...) Герой, яким ми захоплюємося, писав я панові Ніколаї, є предметом героїч
ної поеми. Ви, гадаю, не сумніваєтеся, що героїчна поема (поема, сповнена захоплен
ня) є і для мене прекрасною поемою; тож не можу збагнути, чому ви звинувачуєте 
мене в тому, що я хочу відібрати в захоплення все гарне, все приємне. Воно — при
ємне почуття, згоден; та чи це може забезпечити йому центральне місце в трагедії? 
Трагедія (говорить Арістотель, розділ 14) повинна давати нам не будь-яке задоволен
ня, а лише те задоволення, що входить виключно до її компетенції.

Чому ми без потреби змішуємо види літератури й допускаємо, щоб один уклиню
вався в інші? Як у героїчній поемі найважливішим є захоплення, а всі інші емоції, 
зокрема співчуття, йому підпорядковуються, так у трагедії найважливішим є співчут
тя, а всі інші емоції, зокрема захоплення, відіграють тут допоміжну роль, тобто 
допомагають лише збуджувати співчуття. Автор епосу робить свого героя не
щасним, щоб показати його найкращі риси. Автор трагедії показує найкращі риси сво
го героя, щоб ми болісніше відчули його нещастя.

Велике співчуття немислиме без найкращих рис у предметі співчуття, а найкращі 
риси, втілені в образну форму, — без захоплення. Одначе в трагедії ці найкращі риси 
повинні завжди супроводитися великими нещасними випадками, повинні перебувати 
в постійному і нерозривному взаємозв'язку, отож повинні збуджувати не лише одне 
захоплення, а захоплення і біль, тобто співчуття. Ось така моя думка. Захоплення, та
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ким чином, не є у трагедії окремим переживанням, а є лише часткою співчуття... пере
починком від співчування (...)

Ми не можемо перебувати довго в стані сильної емоції, отже, ми не можемо ви
тримувати довго й сильне співчуття; воно знесилюється само собою. Це помітили навіть 
посередні письменники, тому сильне співчуття переносять у кінець п'єси. Але я нена
виджу французькі трагедії, які видушують з мене кілька сльозинок наприкінці п'ятої 
дії. Справжній письменник розподіляє співчуття по всій своїй п'єсі. А що вся п'єса не 
може бути суцільним поєднанням таких сцен, то він перемішує їх зі сценами, в яких 
розкриваються найкращі риси його героя, і в таких сценах захоплення виступає саме 
по собі — як захоплення. Чим же є такі сцени як не хвилинами перепочинку, що зав
дяки ним глядач набирається сил для нового співчуття? Мені й на думку ніколи не 
спадало, що вони повинні заспокоювати попереднє співчуття, адже це абсолютно су
перечило б моїй системі (...)

А кого ж, як не канатоходця, робить із свого героя той письменник, котрий, поси
лаючи його на смерть, отже, тоді, коли хоче якнайбільше розчулити нас злигоднями 
героя, примушує його розпатякувати про свою зневагу до смерті, про свою байдужість 
до життя? Тією самою мірою, якою, з одного боку, збільшується захоплення, з дру
гого — зменшується співчуття...

(...) а зараз хочу з'ясувати різницю між дією захоплення і дією співчуття. Із за
хоплення постає намір наслідувати, однак, як ви самі зазначаєте, цей намір є лише 
короткочасним. Для його реалізації необхідно, щоб ясна свідомість, яка з'являється 
услід за захопленням, підтримала його, або ж необхідно, щоб емоція захоплення поє
ною силою тривала доти, поки намір не перейде в дію ще до того, як розум знову візь
ме до своїх рук кермо влади. Така, здається, ваша думка? А я міркую ось як: у пер
шому випадку причиною дії слід вважати не захоплення, а ясну свідомість, другий же 
випадок стосується фантастів. Адже фантасти і є. мабуть, тими особами, в яких нижчі 
духовні нахили торжествують над вищими? Нехай і так, скажете ви, але фантастів у 
світі чимало, й непогано, коли і фантасти здійснюватимуть чеснотливі вчинки. Гаразд, 
тоді один з найперших обов'язків письменника мав би полягати в тому, щоб викликати 
захоплення тільки достеменно чеснотливими вчинками. Коли ж бо йому дозволити 
представляти гідними подиву ще й нечеснотливі вчинки, тоді належало б визнати, що 
Платон мав рацію, прагнучи прогнати їх зі своєї Республіки (...)

Я іду ще далі, й прошу вас поміркувати, чи чеснотливе діяння, здійснене тільки 
завдяки наслідуванню, без ясної свідомості, є справді чеснотливим діянням і може 
бути зараховане людині як саме таке? Потім я категорично заявляю, що захоплення 
певним гарним вчинком може спонукати лише до такого гарного вчинку, а не до будь- 
яких гарних вчинків; воно виховує, якщо воно взагалі спроможне виховувати, лише 
завдяки особливим випадкам і лише в умовах особливих випадків (...)

Дія мого співчуття безмірно краща і надійніша! Трагедія повинна вчити спів
чуття в загальному смислі, а не спонукати нас до співчуття лише в тому чи іншому 
випадку. Припустімо, що письменник робить мене співчутливим до якогось недостой
ного предмета, і саме за допомогою награних найкращих рис, якими він заводить в 
оману мій розум, щоб заволодіти моїм серцем... Я дозволяю трагедії спонукати мене 
до співчуття, прагнучи здобути навик у співчутті. А що дає захоплення? Чи можна 
сказати: я хочу, дивлячись трагедію, захоплюватися, щоб здобути навик у захоплю
ванні? Мені здається, що той, хто здобуває найбільший навик у захоплюванні, є най
більшим блазнем, тоді як найбільший навик у співчутті притаманний, безперечно, тільки 
найкращій людині (...)

Моє друге зауваження таке. Всі фізичні спритності прищеплюються за допомогою 
захоплення принаймні тонкощі всіх фізичних спритностей. От, приміром, акробат. 
Своїм учням він може пояснити істинний механізм лише деяких стрибків; нерідко він 
може сказати лише ось що: дивися, дивися, це робиться ось так! Це означає: захоп
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люйся мною, тоді спробуй сам, і все піде само собою. І чим досконаліше майстер 
виконує стрибок, чим більше захоплення він викличе в свого учня своєю досконалістю, 
тим легше буде учневі наслідувати його.

Признаюся вам, що мені тільки-но спало на думку: а що, коли Гомер свідомо 
зображав гідними подиву тільки фізичні досконалості? Легко припустити, що він теж 
був добрим філософом, як і я. Як і я, він теж міг дійти висновку, що захоплення 
здатне зробити наше тіло хоробрим і гнучким, але не спроможне зробити наші душі 
доброчесними. Ахілл, говорите Ви, виступає в Гомера лише як відважний рубака. Це 
імовірно. Проте він усе ж подиву гідний рубака, який здатен збудити в іншій людині 
намір до наслідування. І щоразу, коли та чи інша людина потрапить у становище, подіб
не до Ахіллового, вона згадає і приклад цього героя, запалиться своїм колишнім за
хопленням і завдяки цьому захопленню зробиться сильнішою і спритнішою, аніж бу
ла б без нього. Припустімо, що Гомер справді змалював Ахілга подиву гідним зраз
ком великодушності й, опинившись у становищі, аналогічному з Ахілловим, людина з 
полум’яною уявою може, звичайно, згадати пережите нею колись захоплення й зав
дяки цьому здійснити такий самий великодушний вчинок. Та чи буде вона після цього 
великодушною? Великодушність повинна бути незмінною властивістю душі, а не про
риватися тільки час од часу.

Я певен, що мої слова часто завдають шкоди моїй думці, що я нерідко висловлюю
ся надто невиразно, надто недбайливо. Спробуйте, любий друже, збагнути дух моєї 
системи, і ви, можливо, визнаєте її за кращу, ніж вона вийшла в моєму викладі.

(...) Почитайте, будь-ласка, тринадцятий розділ Арістотелевої «Поетики». Філо
соф говорить там таке: герой трагедії повинен мати посередній характер; він не по
винен бути ні надто порочним, ні надто доброчесним. Коли він надто порочний і за
служив своє нещастя своїми злочинами, то ми не зможемо йому співчувати. Коли ж 
він надто доброчесний і, крім цього, нещасний, то наше співчуття заміниться жахом.

Хотілося б знати, як пан Ніколаї пов’яже це з подиву гідними якостями свого 
героя. Та не про це я збираюся зараз писати.

( ...)  Чи справді нещастя надто доброчесної людини збуджує жах? Якщо це прав
да, то жах мусив би бути найвищим ступенем співчуття, чим він, одначе, не є. Співчут
тя, що зростає у тій же мірі, в якій зростають досконалість і нещастя, перестає бути 
приємним для мене; воно робиться дедалі неприємнішим, якщо, з одного боку, збіль
шується досконалість, о з другого — нещастя.

Тим часом правильно й те, що герой мусить припуститися певної помилки, через 
яку і стає нещасним. Але для чого ця помилка? Невже вона потрібна тому, що без 
неї герой був би досконалим, а нещастя досконалої людини збуджує осоругу? На
певне, ні. Мені здається, я знайшов причину: без помилки, через яку герой став не- 

' щасним, його характер і його нещастя не становили б цілості, й ми кожну із цих двох 
речей мислили б окремо. Приклад зробить мою думку зрозумілііиою. Канут 1 — зра
зок найдосконалішої доброти. Якщо він має збуджувати лише співчуття, то я повинен 
наслати на нього велике нещастя за помилку, яка полягає в тому, що у своїй доброті 
він не керувався розумом і осипав Ульфо І 2 поважними благодіяннями, хоча належало 
обмежитися одним пробаченням. Ульфо змушений взяти його в полон й убити. Спів
чуття найвищого ступеняІ Та припустімо, що я звелів Канутові загинути не через його 
доброту, якою зловжили, і він був убитий громом або розтрощений мурами палацу, 
що обвалився. Жах і осоруга без співчуття! Чому? Бо немає найменшого зв’язку між 
його добротою і громом чи палацом, який обвалився, між його досконалістю і його 
нещастям. Це дві різні речі, неспроможні викликати один спільний наслідок, яким є 
тут співчуття, бо кожна із них діє сама по собі (...)

Герой буває нещасливим в епосі і в трагедії, але в одному й другому випадках він

І Герой однойменної п’єси Й.-Е. Шлегеля (1719-1749) — німецького драматурга і теоретика 
театру.

2 Інший персонаж цієї п’єси.
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нещасливий у зовсім інший спосіб... Нещастя героя епосу не мусить випливати з його 
характеру, бо тоді, згідно з моїм зауваженням, викладеним вище, він збуджуватиме 
співчуття-, це мусить бути нещастя, спричинене фатумом або випадковістю, нещастя, 
яке не викликали ні його добрі, ні його погані якості (...)

ЛИСТ ДО Ф. НІКОЛАЇ (2 квітня 1757)
(...) Чи не могли б ви мені сказати, чому і Дасьє 1, і Куртіус1 2 вживають «жах» 

і «переляк» як однозначні слова? Чому Арістотелеие «фобос», котрим грек користується 
незмінно, вони перекладають то одним, то другим словом? Адже це два різні поняття. 
Переляк і жах? А що коли цей «жах», який, неправильно зрозумівши термін Арісто- 
теля, так довго обговорювали, грунтується лише на неточності перек/іаду? Почитай
те, будь ласка, другий і восьмий розділи другої книги Арістотелевої «Риторики»; 
бо мушу, між іншим, вам сказати, що, не прочитавши цю другу книгу і всю Арістоте- 
леву «Етику Нікомаха», навряд чи збагнеш «Поетику» цього філософа. Під словом 
«фобос», яке пан Куртіус передає здебільшого через «жах», а Дасьє в одному випадку 
перекладає як «terreur»3, а в другому як «сгаШе» 1, Арістотель розуміє тривогу перед 
лихом, яке наближається, і стверджує, що страхом наповнює нас усе те, що збуд
жує співчуття, коли бачимо, як від нього страждають інші, а співчуття збуд
жується в нас усім тим, від чого б ми наповнилися страхом, коли б воно мало 
загрожувати нам самим. Внаслідок цього страх, на думку Арістотеля, не може 
бути безпосередньою дією трагедії, а може бути тільки вторинною ідеєю. Арістотель 
просто сказав би: трагедія повинна очищати нас від пристрастей за допомогою спів
чуття, коли б водночас він не бажав ще й зазначити, як саме здійснюється це очищення 
за допомогою співчуття; ось чому він додав тут ще й слово «страх»... Співчуття справ
ді очищає нас від пристрастей, але не за допомогою страху — на цю думку навело 
Арістотеля хибне уявлення про співчуття ( . . . )

Ви, мій любий Ніколаї, зовсім неаргументовано заявляєте, що ошляхетнення при
страстей не може здійснюватися без моралізаторства та ідеальних характерів. А я хо
чу сказати протилежне, а саме, що трагедія без ідеальних характерів і моралізатор
ства може все ж викликати співчуття. Ви, зрештою, також не заперечуєте цього. А 
якщо вона спроможна збуджувати співчуття, то, згідно з моїм попереднім зауваженням, 
вона може також викликати і страх. Страх же цілком природно й неминуче підкаже 
глядачеві рішення оберігатися крайнощів тієї пристрасті, що занапастила героя, якому 
ми співчуваємо. Ви, правда, можете сказати на це, що коли пристрасті занапащають 
героя, то цей герой мусить мати характер. Та я дозволю собі не погодитися з вами: 
для вироблення характеру не досить одних пристрастей, бо тоді характер мали б усі 
люди, оскільки в кожного з нас є якісь пристрасті (...)

З німецької переклав 
Богдан ГАВРИШКІВ

1 А. Дасьє (1651—1722) — французький філолог.
2 М.-К. Куртіус (1724—1802) — історик і письменник; перекладав німецькою і французькою мо

вами й коментував «Поетику» Арістотеля.
3 Жах, переляк (ф р а н ц .).
* Страх, побоювання (ф ран ц .) .
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ЗА ПРИМАРОЮ

Д ж о й с  К е р о л  О у т с. Після аварії. 
Новели. Переклад з англійської. Упорядку
вання і передмова Т. Денисової. «Дніпро», 

1979.

В сучасній літературі США новела 
— один з найпоширеніших прозових 
жанрів. Кожне покоління письменників 
по-своєму розвивало й збагачувало її, 
здобувши американській новелі заслу
жену славу і визнання. Згадаймо хоча б 
імена Ш. Андерсона, Ф. Скотта Фіц- 
джеральда, В. Фолкнера, Е. Хемінгуея, 
В. Сарояна, Е. Колдуелла, а з повоєнної 
генерації прозаїків — Дж. Д. Селіндже- 
ра, Дж. Апдайка, К. Воннегута, Т. Капо
те, Дж. Чівера, Ф. О’Коннор. Плідно ро
звиває найкращі традиції провідних май
стрів короткого жанру й Джойс Керол 
Оутс, збірка якої вийшла в серії «За
рубіжна новела».

Вже один перелік жанрів, в яких пись
менниця працює, засвідчує її творчу не
погамованість. її  перу належать близько 
тридцяти книг романів, оповідань, есе, 
віршів, п’єс. Незважаючи на порівняно 
молодий вік, вона — лауреат кількох 
найпочесніших літературних нагород 
Америки. Критики захоплено відзначали, 
що Оутс «здатна вдихнути життя навіть 
у камінь». Чи не в кожній новій книжці 
письменниця постає перед читачем що
раз іншою гранню свого обдаровання. 
Але всі її твори мають спільний знамен
ник — у кожному, хоч би до якого жан
ру він належав, вона звертається до бо
лючих проблем своєї країни. Підтверд
жує це і збірка «Після аварії».

Складається вона з новел, написаних 
у різний час. Відчувається у них відго
мін подій, якими жила Америка 60— 
70 рр. Шалений ритм «щурячих перего
нів» у капіталістичному мегаполісі змі
нюється напівсплячкою провінційного 
містечка, з бідняцької комірчини потрап
ляємо до фешенебельного котеджу. Різ
ний фон, різні герої. Проте об’єднує 
представлені в книжці твори тема жах

ливої самотності людини в країні «необ
межених можливостей».

Збірка не випадково відкривається но
велою «Здійснення бажань». Описуючи 
родину Арберів, Дж. К. Оутс показує, 
як іржа відчуження, роз’їдаючи основну 
клітину суспільного організму — сім’ю, 
стає хворобою цілого суспільства.

Героїня оповідання — вихованка ко
леджу Дорі, котра безтямно закохується 
у свого викладача доктора Арбера. («Йо
го критичні статті часто з ’являлися в 
нью-йоркських газетах і журналах, а 
головне — його знали як автора трьох 
невеликих романів жахів»). Для Дорі не 
важить те, що він набагато старший за 
неї, має трьох дітей, дружину. В полоні 
свого напівдитячого захоплення, вона 
жадає будь-що «запопасти» Арбера. її 
мрія здійснюється після самогубства 
дружини доктора Арбера Барбари, яка 
накладає на себе руки, аби врятувати 
честь Дорі, а заодно і її майбутню дити
ну.

Вчинок Барбари — не тільки вияв са
мопожертви, а й крок, навіяний відчаєм. 
Смерть для неї — єдина можливість вир
ватись із пут фальші, якими оплетено 
повсякденне життя.

Тільки дочитавши новелу до кінця, ми 
вповні розуміємо гіркий сарказм, закла
дений у її заголовку. Так, бажання До
рі здійснилося, вона стала місіс Арбер. 
Проте це не принесло їй щастя. Вона 
потрапляє в те саме коло відчуження, 
що й Барбара. Новела закінчується до
сить символічно. Дорі вспадкувала від 
місіс Арбер не тільки родинні й госпо
дарські обов’язки, а й місце перед вікон
цем на горищі, де Барбара проводила на 

• самоті довгі години, тужно дивлячись на 
безлюдну вулицю.

.. Якщо Барбара кінчає життя самогуб
ством, то молода письменниця Айлін
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(«Мертві») шукає порятунку від ідіотиз
му існування в наркотиках. Зневірена й 
розчарована, вона тікає в ілюзорний світ, 
живе роздвоєним, ірреальним життям, 
весь час відчуваючи, як наркотичні пі
гулки занапащають її. Але покласти 
край згубному захопленню в неї немає ні 
снаги, ні, що найстрашніше, бажання.

Нещасна в своїй самотності і Кетрін 
(«Чекання»), яка все життя мріяла про 
сімейний затишок, але їй так і не су
дилося вийти заміж.

Не знає радості людського спілкуван
ня 1 самозакохана голлівудська кіноак
триса («Ти»). Проте її самотність — нас
лідок граничного егоїзму, в жертву яко
му вона приносить навіть найсвятіші ма
теринські почуття. В майже гротескній 
формі, яка тільки посилює трагедійне 
начало новели, письменниця відтворює 
атмосферу безоглядної гонитви за при
марою успіху в суспільстві, де однією з 
головних рушійних сил є індивідуалізм.

Різні вони — герої Оутс — за харак
тером, соціальним станом. Але природа 
їхньої самотності, від якої не рятує ні 
найсучасніше авто, ні блиск хвилинного 
успіху,— одна. І це письменниця розу
міє, проте, так само як і персонажі її 
ТЕорів, вона не бачить реального виходу 
із цього замкнутого кола. «Я існую не як 
особистість, тільки як завершення тра
дицій, кінець чогось», — каже вона вус- 
стами Айлін («Мертві»).

Героїня цієї новели близька пись
менниці як літератор і як ровесниця, 
тож слова ці стосуються значною мірою 
всього покоління молоді бурхливих шіст
десятих. Описуючи зліт і падіння Айлін, 
Оутс тим самим розповідає історію тих 
юнаків і дівчат, які колись втілювали в 
собі найкращі традиції народу, виступа
ючи проти брудної війни у В’єтнамі, за 
громадянські права, а тепер, зневірив
шись, або змирилися з дійсністю, або ж 
шукають забуття в наркотиках.

До речі, мотив забуття, спроба втекти 
від дійсності, інакше кажучи — від нев
благанного часу — раз по раз звучить і в 
інших творах письменниці. Причому 
час тут виростає в надмогутню силу, що 
підминає людську особистість, вселяє у 
неї тривогу. Поспішає запродати себе 
завчасу продюсерам, поки не постаріла, 
кінозірка Мадлен Репдл. З  жахом лічить 
свої літа Кетрін, даремно сподіваючись 
жениха. Беззахисний перед невідомістю 
завтрашнього дня старий злидар Рівер 
(«На порозі ночі»). З кожною хвилиною 
наростає тривога Рене, що чекає полі
цейського обшуку («Мито»). Час такий 
же невблаганний, як і та суспільна сти
хія, в котрій живуть герої Дж. К. Оутс.

Час — фатум і разом з тим — най- 
об’єктивніший суддя. Не витримав ви
пробування часом галасливий «лівий

бунт» молоді, що потряс Америку й За
хідну Європу в кінці 60-х років. Дж. К. 
Оутс роздумує про час і ним звіряє 
вчинки персонажів своїх творів. Саме він 
розвіяв рожеві ілюзії Дорі, визначивши 
їй місце перед віконцем на горищі. Час 
формує свого героя, й висловлювання ві
домого літературного критика Г. Голда 
про Ш. Андерсона, що «він допоміг нам 
створити уявлення про себе — амери
канців», дещо абстрагуючись, можна бу
ло б віднести й до Дж. К. Оутс, котра 
також творить образ американця, але 
вже на іншому часовому зрізі.

Як і її  герої, письменниця остерігаєть
ся підняти запону часу, глянути вперед. 
Та все ж у щирому занепокоєнні Дж. К. 
Оутс долею молодого покоління вчува
ються нелегкі роздуми про майбутнє 
своєї країни. Жорстокість підлітків, які 
заради розваги вбивають пса, що був 
єдиним другом старого неличного Рівера 
(«На порозі ночі»), непокоїть її так са
мо, як і духовна недорозвиненість моло
ді («Безпритульні діти»). Зображуючи 
дітей, їхню психологію, стосунки з бать
ками, письменниця розкриває причини 
виникнення в них синдрому егоїзму й 
жорстокості, показує, як нівечать дитячу 
душу і психіку довколишня дійсність, 
той цинізм та нещирість, що панують у 
взаєминах дорослих.

Завдяки вміло побудованому сюжету, 
завдяки внутрішній динаміці оповіді, но
вели Дж. К. Оутс читаються з непослаб
ним інтересом. Письменниця максималь
но наближає своїх героїв до читача, мов
би розчиняється в них, їхніх думках і 
почуттях. Вона вміє одним промовистим 
штрихом, виразною деталлю окреслити 
характер персонажа, його душевний 
стан.

Нерідко дійсність досить своєрідно пе
реломлюється в творчій уяві письменни
ці, і це позначається на художній тканині 
її новел. Вони то наближаються до 
притчі («Після аварії», «Здійснення ба
жань»), а то прибирають виразного гро
тескного забарвлення («Ти»). І прийоми 
ці анітрохи не затуманюють глибокого 
соціального підтексту творів.

Охоче експериментуючи з формою, 
Дж. К. Оутс залишається водночас пос
лідовною реалісткою. Про мистецьку по
зицію письменниці свідчать такі її  сло
ва: «Я певна, що мистецтво, особливо ху
дожня проза, безпосередньо пов’язане з 
культурою, з життям суспільства, і що 
не існує і ніколи не існувало «мистецтва 
для мистецтва»; воно завжди було ос
мисленим, перетвореним відгуком на 
суспільні запити людини».

Збірка «Після аварії» підтверджує ці 
слова талановитої письменниці.

Олександр БОЖКО



Сцена з вистави «Прандя 1 кривда» Михайла Стельмаха в постановці Видинського дра
матичного театру (Болгарія).

гУКРАЇНІКА

70-і РОКИ:
ЗМІЦНЕННЯ ТЕАТРАЛЬНИХ КОНТАКТІВ

Досить навіть побіжно переглянути 
статті, кореспонденції, огляди, інфор
мації про розвиток сучасного українсь
кого театрального мистецтва, видруку
вані пресою братніх соціалістичних кра
їн за останні роки, щоб переконатись: 
минуле десятиліття принесло нові яскра
ві свідчення того, як завдяки сценічним 
постановкам поглиблюється взаємообмін 
країн соціалістичної співдружності 8 
галузі культури.

Якщо говорити в цілому про сучасну 
сценічну культуру України, то важли
вим аспектом її єднання з іншими на

родами стають щорічні виїзди теат
ральних колективів за кордон, широке 
відзначення пам'ятних дат світових 
митців сцени, ювілеїв, знаменних подій, 
проведення театральних фестивалів, де
кад і тижнів, участь у колоквіумах з 
питань театральної культури, а також 
постановка українськими радянськими 
режисерами п’єс українських авторів у 
тій чи іншій країні.

Одним із таких етапних виявів твор
чих зв’язків стали, наприклад, поїздки 
академічного театру ім. І. Франка до 
Кракова. Певного художнього резонан
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су тут набрали спектаклі за п’єсами 
О. Коломійця «Голубі олені» та О. Кор
нійчука «Сторінка щоденника». Колек
тив Тернопільського музично-драматич
ного театру ім. Т. Г. Шевченка з кра
щими виставами виїздив до Болгарії, 
а Ужгородський музично-драматичний 
театр — до Чехословаччини. За допо
могою українських режисерів і акторів 
були здійснені постановки цілої низки 
п’єс, зокрема в Угорщині — «Вибачай* 
те, ми без гриму» М. Зарудного, в Ру
мунії — «Під золотим орлом» Я. Гала
на, в НДР — «Майстри часу» І. Ко
черги, у В’єтнамі — «Платон Кречет» 
О. Корнійчука та «Голубі олені» О. Ко
ломійця, в Монголії — «Платон Кре
чет» О. Корнійчука, на Кубі — «За
гибель ескадри» О. Корнійчука.

Наприкінці 70-х років зріс обмін ок
ремими театральними виставами, запро
шували й окремих акторів для виконан
ня певних ролей. Так, в Болгарії побу
вали майстри сцени з Ворошиловграда, 
Житомира, Києва, Тернополя, в Поль
щі — театральні діячі з Вінниці, Ки
єва, Львова, Луцька, Ровно, в НДР — 
Києва, Харкова, Одеси. Серед ре
жисерів, запрошених у братні соціаліс
тичні країни для постановок, консуль
тацій, читання лекцій з питань сценіч
ної майстерності, назвемо таких майст
рів, як Ф. Верещагін, Я. Геляс, С. Дан
ченко, L Молостова, О. Горбенко, 
И. Загребельний, Д. Гнатюк, В. Толок, 
О. Бондар.

Історики і теоретики українського те
атру мають грунтовно проаналізувати 
ці дуже цікаві явища мистецького спіл
кування. Потрібна узагальнююча праця, 
в якій би висвітлювалися постановки і  

переклади сучасних українських п’єс за 
рубежем, їх видання, коментарі, про
читання, — свіжий матеріал, що прис
лужився б подальшому розвитку теат
ру УРСР. А тим часом звернімося до 
театральної критики братніх країн.

Уважно слідкують за художнім 
розвитком українського театрального 
мистецтва і драматургії в Польщі. Перш 
за все, варто відзначити працю відомо
го дослідника слов’янської культури

Станіслава Едварда Бури, якому нале
жать, зокрема, переклади п’єс О. Ко
ломійця «Голубі олені» і «Дикий Ан
гел». Перша з них була видана друком 
і дістала прекрасну інтерпретацію на 
сцені прославленого драматичного те
атру ім. Ю. Словацького у Кракові.

В зв’язку з цим критики польських 
журналів «Театр» і «Сцена» особливо, 
відзначали естетично-аналітичну роботу 
виконавців, які зуміли дати своєрідну 
мистецьку трактовку навіть другоряд
ним персонажам. Як приклад наводили 
образи старої сільської жінки Ковалихи 
в інтерпретації Антоніни Барчевської 
і солдата Вічного, створений Маріаном 
Цибульським. На думку рецензентів, 
саме ці характери символізували у ви
ставі могутність і непереможність ра
дянського народу, який відстояв свою 
землю і свою гідність у роки Великої 
Вітчизняної.

Відзначалася також першорядна гра 
таких акторів, як Ромуальд Михалевсь*

Сцена з вистави «Прага залишається моєю» 
Юрія Буряківського в постановці «Берлінер, 
ансамбль» (НДР). В ролі Юліуса Фучіка — 

Ернст Буш,
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кий (Федір), Марія Андрушкевич-Кінеч- 
ла (Ася), Станіслав Ельснер (Чорний), 
Маріан Дзендзель (Кравцов) та Анна 
Соколовська (Оленка).

Значний інтерес становлять і худож
ньо-критичні статті, публіцистичні на
риси, есе польських дослідників про 
український театр. Деякі з них написа
ні Ярославом Івашкевичем, але найчас
тіше автором виступає той-таки ж Ст. 
Е. Бури. Пошлемося хоч би на опублі
ковану в «Театрі» статтю «Сучасність 
в українській драматургії та театрі», де 
критик, досліджуючи ідейно-тематичну 
спрямованість української сцени, її тен
денції, стильові напрямки і жанрові 
різновиди, детально зупиняється на 
особливостях таких п’єс, як «Хто за, хто 
проти» П. Загребельного, «Недоспівана 
пісня» О. Підсухи, «Комендант Берлі
на» В. Собка, «Прапороносці» за 
0. Гончарем, оглядає останні драматич
ні твори Ю. Збанацького, М. Зарудно- 
го, А. Шинна, Л. Синельникова. Особ
ливого значення надає Ст. Е. Бури пси
хологічній глибині і достовірності ха
рактерів, розглядаючи під цим кутом 
зору образи головних героїв названих 
п єс.

Нещодавно з ’явилися спогади режи
сера Броніслава Домбровського, одного 
з основоположників демократичного 
польського театру, в яких він дуже теп
ло відгукується про повоєнний українсь
кий театр, його майстрів. Слід відзначи
ти, що при допомозі цього режисера 
на польську мову була перекладена 
драма І. Кочерги «Ярослав Мудрий».

З новітніх перекладів увагу театро
знавців привернули п’єси О. Корнійчу
ка, Я. Галана, О. Довженка, П. Загре
бельного, а також молодих авторів — 
•Л. Хоролець, Я. Стельмаха, В. Фольва- 
рочного та Я. Верещака.

Критик Анджей Владислав Крал не
давно опублікував на сторінках згаду
ваного вже журналу «Театр» грунтов
ну статтю «В театрах України», в якій 
скрупульозно проаналізував сучасний 
репертуар театрів Києва, Харкова, 
Одеси, оцінив акторський і режисерсь
кий доробок, творчу своєрідність сцено

графів, драматургію. Серед перегляну
тих автором вистав найбільше вражен
ня справив на нього спектакль «Тил» 
за п’єсою М. Зарудного на сцені ака
демічного театру ім. І. Франка.

Про цю п’єсу чимало писали також 
болгарські критики і театрознавці. Газе
та - «Шуменска заря» (вперше в Болга
рії «Тил» поставили на сцені Шуменсьт 
кого драматичного театру імені В. Дру
гова) назвала цей спектакль «поетич
ним і хвилюючим твором, що впливає 
на глядача глибокою правдою, яскра
вою театральною виразністю». Провід
ний болгарський критик Севелина Гьо- 
рова відзначала метафоричність поста
новки, позбавленої зайвого побутовіз- 
му. «Майже всі актори, писала вона, 
грають переконливо, створюючи точний 
психологічний малюнок образу, і цим 
значно збагачують уявлення про зоб
ражувані події і дуже складну тодіш
ню прифронтову обстановку». Особли
вий успіх випав на долю Продана Ди
мова (Льонок) і Ангела Ралева (Остап 
Наріжний).

Регулярний обмін театральним і дра
матургічним матеріалом — один з яск
равих показників співпраці болгарських 
і українських діячів театру. Наприкін
ці 70-х років на сценах Сливенського 
та Михайловградського драматичних 
театрів були поставлені спектаклі за 
п’єсами О. Коломійця «Голубі олені» 
та «Срібна павутина», а в Перніксько- 
му драматичному театрі успішно прой
шла «Загибель ескадри» О. Корнійчу
ка.

Відомий критик Петр Филчев, ана
лізуючи виставу на сторінках журналу 
«Театър», відзначив стильову барвис
тість сценічного вирішення п’єси О. Кор
нійчука, оригінальність .і сучасне ба
чення кожним актором свого героя, дав 
високу оцінку гуманістичній спрямова
ності спектаклю. Критик і письменник 
П. Денев відзначив актуальність поста
новки, в якій ідеться про очисну і твор
чу силу революції, якісне зростання лю
дини нового світу.

Спектакль мав чималий резонанс: 
про свою участь у роботі над п’єсою
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і своє розуміння тих далеких вже ре
волюційних подій — на сторінках різ
них періодичних видань розповідали 
провідні актори Пернікського театру: 
Л. Бичваров, Т. Юруков, І. Ітев, М. Ми
хайлова, П. Вучков, В. Борисов, С. Ги- 
дев, М. Данчева.

Даючи ту чи іншу сценічну інтерпре
тацію сучасній українській п’єсі, митці 
з братніх країн соціалістичної співдруж
ності найперше вияскравлюють особли
вості нашого соціалістичного способу 
життя, прагнучи втілити в плоті й кро
ві образ сучасника, людини нового типу.

...Минулого року академічний театр 
ім. Є. Вахтангова грав у Софії «Фронт» 
О. Корнійчука. Роль Івана Горлова 
блискуче виконував Михайло Ульянов. 
Провідний критик і театрознавець Ди- 
митр Канушев оцінив цю акторську ро
боту як рідкісний випадок повного ху
дожнього співпадання між самобутніс
тю задуму і його сценічним втіленням. 
У виконанні М. Ульянова, пише він, 
«стільки технічно-професіональної дос
коналості, стільки віртуозності, неви
черпної фантазії. Його гра просякнута 
гострим відчуттям психологічної і теат
ральної правди, громадянською прист
растю насичена кожна деталь, кожен 
жест, кожна репліка». Я згадую про цю 
московську постановку п’єси українсь
кого драматурга, яка стала вже радянсь
кою класикою, насамперед тому, що 
болгарський глядач сприйняв її як іс
торію надзвичайно сучасну, підтвердив
ши неминущу виховну роль театру.

Власне, в Болгарії не тільки режи
сери і актори захоплюються українсь
кою радянською драматургією, — до 
неї з особливою доброзичливою увагою 
ставиться вся театральна критика, пе
рекладачі, театрознавці. Раз по раз на 
сторінках журналів «Театър», «Лик», 
«Музика», «Обзор» з являються мате
ріали про театральне життя на Украї
ні, про можливості, досягнення і недо
ліки українського радянського сценічно
го мистецтва. Аналіз ведеться із залу
ченням багатьох різноманітних фактів і 
подій культурного життя УРСР, її  еко
номічних і наукових досягнень. Серед

кращих діалогічних творів болгарські 
критики в свій час називали п’єси «По
томки запорожців» О. Довженка, «Хто 
за, хто проти» П. Загребельного, «Ан- 
теї» М. Зарудного, «Над Дніпром» 
О. Корнійчука, «Дикий Ангел» О. Ко- 
ломійця, «Друге побачення» В. Собка та 
інші.

Якщо в такому ж аспекті говорити 
про долю української драматургії на 
землі Чехословацької Соціалістичної 
Республіки, то тут насамперед слід роз
повісти про досвід Народного театру в 
Пряшеві, послідовного пропагандиста і 
популяризатора сучасної радянської 
п’єси. В репертуарі театру — «Крем
лівські куранти» М. Погодіна, «Платон 
Кречет» О. Корнійчука, «Літак запіз
нюється на добу» Н. Рибака та І. Сав- 
ченка, «Фортуна» М. Зарудного, «Фа
раони» О. Коломійця. Частина акторів 
і режисерів одержала спеціальну про
фесійну освіту в Київському державно
му інституті театрального мистецтва 
імені І. Карпенка-Карого. Вистави Пря- 
шевського театру регулярно рецензу
ються чехословацькою критикою і теат
рознавством в найрізноманітніших мис
тецьких часописах.

Так Ян Яборнік у статті «Українсь
кий народний театр у структурі сло
вацької театральної культури» дав грун
товну характеристику цьому мистець
кому колективу, високо оцінив його ро
боту по естетичному вихованню мас„ 
визначив його художньо-стильову спря
мованість, якісне зростання режисер
ської та акторської майстерності.

Не можна не згадати, що в театрах 
Праги довгі роки лишалися в реперту
арі драми Ю. Буряківського «Прага за
лишається моєю» та «Загибель ескадри» 
О. Корнійчука, революційний пафос 
яких завжди знаходив відгук у гляда
чів.

Інший приклад наших театральних 
контактів: 1978 року актор Київського- 
театру оперети Дмитро Шевцов поста
вив у Чехословаччині свою інсценізацію- 
Гашекового «Бравого вояка Швей
ка»; за активну роботу в галузі куль
турних зв’язків він удостоєний звання» 
заслуженого діяча мистецтв ЧССР.
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На чеську і словацьку мови перекла
далися «Платон Кречет» О. Корнійчу
ка, «Дальня луна» С. Голованівського, 
п’єси Є. Кравченка, В. Суходольського, 
драми Я. Баша «Професор Буйко», 
Л. Дмитерка «Генерал Ватутін», І. Ко
черги «Годинникар і курка» («Майстри 
часу»), І. Микитенка «Дні юності». Де
які з цих п’єс одержали своєрідну сце
нічну трактовку в провідних театрах 
Праги, Братіслави, Пряшева, Пльзня.

В чеських і словацьких журналах 
неодноразово писали про театральне 
мистецтво України і його майстрів, зо
крема про А. М. Бучму, Н. М. Ужвій 
та інших провідних акторів і режисе
рів (місячники «Дівадло», «Словански 
пршеглед) тощо. Про новини українсь
кого театрального життя регулярно ін
формує читачів братіславський журнал 
«Словенске дівадло», де з номера в но
мер публікуються також повідомлення 
про нові переклади п’єс.

В 1980 році культурний обмін значно 
розширюється. І це цілком природно. Не 
можна не погодитися з думкою в’єтнам
ського режисера Та Нчок Суена — по
становника «Голубих оленів» О. Коло- 
мійця в Центральному театрі Армії СРВ, 
який писав драматургу: «Завдяки вашій 
п’єсі ми краще зрозуміли душу радян
ської людини. Тема вашого твору дуже 
нас цікавить і нам потрібна». Саме 
цим — прагненням відкрити глядачеві 
душу радянської людини — керуються 
майстри сцени братніх країн у доборі 
драматургічного матеріалу; йдеться про 
героїчне минуле народу чи його трудове 
сьогодення. Приміром, на сценах теат
рів Німецької Демократичної Республі
ки з незмінним успіхом ідуть такі п’єси, 
як «Майстри часу» І. Кочерги, «Макар 
Діброва» О. Корнійчука, «Веселка» 
М. Зарудного, «Голубі олені» О. Коло- 
мійця, «Прага залишається моєю» 
Ю. Буряківського (в ролі Юліуса Фучі- 
ка тривалий час виступав славетний ар

тист Ернст Буш). Ці постановки віді
грали значну роль у формуванні сучас
ного соціалістичного німецького театру 
— активного будівника демократичної 
держ ави. на німецькій землі. Уже стали 
хрестоматійними театральні статті і ре
цензії Карла Кляйншмідта, Гайнца Лю- 
деке, Ільзи Вайнтраут, Юргена Рюле, 
присвячені драматургії О. Корнійчука 
і українській радянській драматургії 
взагалі.

Значний інтерес виявляють до пос
тановок українських п’єс Драматичний 
театр ім. М. Горького, театр «Нова сце
на» та Молодіжний театр в Берліні.

Нагадаємо, що лауреатами фести 
валю драматичного мистецтва НДР в 
1978 році стали українські художники 
Д. Лідер та Л. Безпальча — за оформ
лення спектаклю-казки «Хоробрий крав
чик» Г. Гауфа.

Останнім часом театри УРСР дедалі 
ширше знайомлять сусідів із своїми 
кращими роботами: так, Закарпатський 
музично-драматичний театр показував у 
Румунії «Жменяки» за М. Томчанієм, 
Тернопільський музично-драматичний те
атр — «Шлях до сина» О. Корнієнка 
(в Болгарії), академічний театр ім. Ле
сі Українки «Далекі вікна» В. Собка, 
академічний театр ім. І. Франка «Па
м’ять серця» О. Корнійчуку в Н РБ та 
ПНР тощо.

Переклади і сценічна інтерпретація 
сучасної української драматургії в кра
їнах соціалістичної співдружності роз
повідають про наше буття як діяння, 
стають переконливим доказом худож
нього розквіту театральної культури 
нашої республіки — складової частини 
всього радянського багатонаціонального 
театрального мистецтва, підтверджують 
думку К. С. Станіславського про те, що 
театр завжди виступає кращим засобом 
спілкування народів, утверджує на зем
лі мир.

Леонід БАРАБАН
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НОВІ ВИ ДАН Н Я П И СЬМ ЕН Н И КІВ УКРАЇНИ  
ЗА  РУБЕЖЕМ

І минулого року в різних країнах світу було перекладено й видано ба
гато книг письменників Радянської України. Про деякі з них ми вже роз
повідали вам, про інші — розповімо згодом. Зараз, радіючи новим свідчен
ням глибокого й незмінного інтересу читачів та видавців до нашої літе
ратури, називаємо деякі з таких видань, що з ’явилися в братніх соціалі
стичних країнах останнім часом.

Продовжуючи традицію рецензування найцікавіших перекладів, «Все
світ» ще повернеться до розмови про ці книги. Тут — представляємо їх:

АНДРІЙ ГОЛОВКО. Бур'ян. 
«Татран». Братіслава. 1979. 
Переклала Марта Лесна.

ІВАН ГРИГУРКО. Канал. 
«Універс». Бухарест. 1979. 
Переклав Дан Хоріа Мазілу.

ОЛЕСЬ ГОНЧАР. Берег лю
бові. «Видавництво любель- 
ське». Люблін. 1979. Пере
клав Едвард Бури.

ЄВГЕН ГУЦЛЛО. Передчуття радості. Збірка. «Одеон». 
Прага. 1979. Упорядник і ав
тор післямови Вацлав Жід- 
ліцький. Переклали Зденка 
Коутенська і Властіміла Аб- 
жолтовська.

ОЛЕСЬ ГОНЧАР. Прапоро
носці. «Кошут Конівкіадо». 
Будапешт. 1979. Переклала 
Жужа Раб.

ЄВГЕН ГУЦАЛО. Що ми знаємо про любов. Збірка. 
«Народна култура». Софія. 
1979. Упорядник і автор пе
редмови Симеон Владими
ров. Переклали Марія Пет- 
кова, Ірина Манова, Євгенія 
Манолова.



ПАВЛО ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ. Розгін. «Одеон». Прага. 1979. 
Переклала Властіміла Аб- 
жолтовська.

ПАВЛО ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ. Євпраксія. «Європа» Буда
пешт 1979.

ВЛАДИМИР САВЧЕНКО. Открытие себя. «Фольк унд 
Вельт». Берлін. 1979. Пере
клали Коріна і ГотфрІд Вой
теки.

ПАВЛО ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ. Диво. «Одеон». Прага. 1979. 
Переклала Алена Моравко- 
ва. Післямова Ладіслава 
^адражіла

ФЕЛИКС КРИВНН. Полу- сказки. «Крайова агенція 
видавніча». Варшава. 1979. 
Переклав Болеслав Казимир 
Ковальський

ГРИГІР ТЮТЮННИК Облога. «Іскри». Варшава. 
1979 Переклав Александер 
Богданьський.

ПАВЛО ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ. З погляду вічності. «Видав
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Власне, не кожний з них був художником за фахом. Якопо де ла Фліз був 
лікарем, Иоганн Генріх Блязіус природознавцем, Александр Петцольд агроно
мом... Але зачаровані київськими краєвидами, заморські мандрівники і вчені 
більш чи менш вправно ілюстрували свої подорожні враження, зберігши для 
нас образ тогочасного Києва.

Огляд цієї своєрідної експозиції почнемо з малюнків англійця Дж. Джейм
са, який відвідав місто влітку 1814 року, а повернувшись до Лондона, видав 
грубезний том «Journal of a tour in Germany, Sweden, Russia, Poland, during the 
years 1813 and 1814 by J. T. James. Esq. Student of Christ Church Oxford» (London, 
1816) і як додаток до нього — альбом малюнків ', перевиданий ще й 1827 року. 
Дж. Джеймс робив малюнки олівцем або чорнилом, а потім розфарбовував аква
реллю, іноді сепією. Як і більшість мандрівників, англієць цікавився насампе
ред київською старовиною. Він замальовував Лаврські печери, Софійський со
бор, пам’ятник хрещення Русі, давні вали. Привертає увагу акварель, яка зо
бражує загальний вид Києва з-за Дніпра. Звичайно художники малювали цей 
краєвид з того місця, де була переправа через ріку. Джеймс обрав «точку» знач
но вище і — надзвичайно вдало. На малюнку ми бачимо також пором під час 
переправи — з возами, худобою, людьми. Подільські зарисовки особливо цінні 
тим, що відтворюють вигляд споруд, які не збереглися до наших днів (напри
клад дзвіниця Добро-Миколаївської церкви). Щоправда, місцеві назви давалися 
Джеймсу нелегко, і він іноді по-своєму тлумачив їх, позначаючи малюнки,— 
Печерськ називає Perchask, Поділ — Podolsk, князя Володимира — Waldomir.

' Перше видання альбому Дж. Джеймса зберігається в Художньому відділі Росій
ського музею в Ленінграді.
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Якопо де ла Фліз. Києво-Печерська лавра. Акварель.

Якопо де ла Фліз потрапив на Україну під час війни 1812 року і оселився 
в Києві назавжди. Працюючи головним лікарем київського намісництва, він ви
дає в 1848 році «Медико-топографическое описание Киевского округа с прило
жением географической карты Киевской губернии... с присовокуплением возмож
но подробной статистики всякого селения с его видами, снятыми с натуры, а так
же с рисунками древностей. Издание доктора медицины де-ла Флиза, состоящего 
при киевских госимуществах» Це видання містить безліч зарисовок старожит- 
ностей Києва, пам'яток архітектури, пейзажів — буяння садів, ліси, що оточували 
місто (наприклад, «Звіринець», «Китаївська пустинь під Києвом» тощо)

Вільгельм Тімм. Ланцюговий міст через Дніпро. Літографія 1

1 Зберігається у відділі рукописів ЦНБ АН УРСР.
7. «Всесвіт» № 8.
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Гравюри Ф. Аенена «Золоті ворота» (стор. 192), «Залишки церкви св. Ірини», «У Києво- 
Печерській лаврі» (стор. 194), «Вид на Андріївську церкву» (стор. 195) взято з книги 

Віктора Тіссо «Росія і росіяни. Київ і Москва».

Гротте Будівництво Микільського узвозу в Києві. Полотно, олія
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Київ 1840-х років вразив і німецького природознавця Иоганна Генріха Бля- 
зіуса (1809—1870), який був членом відомої свого часу експедиції Мурчісона 
і Кейзерлінга до Росії. Маршрут експедиції пролягав через Могилів, по Дніпру 
до Чернігова, далі — Седнів, Ніжин, Яготин, Київ, а потім через Пирятин і Пол
таву — на Харків. Блязіус докладно описує (і замальовує) церкви Києва, Золоті 
ворота, щойно відкритий університет (Blasius J. Н. Reise im Europischen Russland 
in den Jahren 1840 und 1841. Braunschveig. 1844).

Через п’ятнадцять років цими ж місцями проїжджає його співвітчизник 
Александр Петцольд. Він надовго зупиняється в Києві, а згодом переповідає 
свої враження в книзі «Reise im westlichen und sudlichen Europischen Russland im 
Jahre 1855» (Leipzig. 1864). Увагу агронома Петцольда привернув насамперед ки
ївський ботанічний сад, багатство його флори, викликала захоплення розкішна 
зелень Києва, виноградники. В зв’язку з цим Петцольд зазначає, що «в цілій Єв
ропі навряд чи можна знайти більш родючі землі, ніж на Україні». Київський 
університет він називає «колосальним», малює його в різних ракурсах, наголо
шуючи, що жоден німецький університет не має подібного приміщення. Серед 
київських див німецький агроном зобразив і Ланцюговий міст через Дніпро, 
щойно побудований за проектом англійця Віньйоля.

Проте найбільш повно і грунтовно відобразив Київ першої половини мину
лого сторіччя ще один німець — Гротте, художнйк-професіонал, який обіймав 
посаду вчителя малювання в Київському інституті шляхетних дівчат. Його жи
вописні полотна, виконані олійними фарбами в насичених темнуватих зелено- 
синіх тонах з ретельно фіксованими архітектурними компонентами і обов’яз
ковими жанровими сценами, являють собою безцінний матеріал для історика 
Києва.

Пейзаж, датований 1849 роком, «Вид на Київ» зображує місто з лівого 
берега Дніпра і розповідає про початок будівництва Ланцюгового мосту. На пе
редньому плані — група солдатів, а в глибині — Лавра, Військово-Микільський 
собор, Поділ. Ця і ще одна робота — «Будівництво Микільського узвозу» 
(1850 р.) — були замовлені художнику інженером С. Бобрищевим-Пушкіним, на
чальником київського округу шляхів, під керівництвом якого будувалися шосе 
до Ланцюгового мосту і Брест-Литовське шосе, київська залізниця, а також де
які порти на Чорному морі.

Акварель «Краєвид Києва з боку Щекавиці» може правити за путівник 
по тогочасному Подолу: всі споруди виписані з точним зазначенням архітектур 
них особливостей — церкви, будинки в районі Житнього базару, чималий дім 
Назарія Сухоти на майдані, де 1838 року містився магістрат. Цікаво й те, що 
Поділ з цього боку малювали і фотографували рідко.

Зі схилів колишнього Царського саду зроблено пейзаж «Вид на Поділ, Дні
про та старий Київ»: ошатно вбрана публіка, що походжає алеями парку, Воло- 
димирська гірка, тоді тільки розпланована (монумента Володимиру ще нема), за 
нею видно Михайлівський монастир, Десятинну та Андріївську церкви, а вда
лині — Поділ з церквами Різдва богородиці, Набережно-Микільською, Гостиним 
двором, житловими будинками. Поруч — Дніпро з пароплавами, вітрильником, 
плотами та зарослий лозами Труханів острів.

Значну цінність складає унікальна кругова панорама міста, зроблена ху
дожником з вікон чи даху Інституту шляхетних дівчат, на якій зображено і Лип
ки (Печерськ), і Хрещатик, і Володимирську гірку, і Дніпро. Ми бачимо дере-
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ВІльгельм Тімм. Пам’ятник відновленню магдебурзького права в Києві Літографія.

в’яну лютеранську кірху; будинок, відомий іїід назвою «Сулимівки»; триповер
ховий будинок А. М. Миклашевського на Хрещатику, зведений за проектом 
А. В. Беретті; університет, вже пофарбований у червоний колір; дзвіницю Со
фійського собору без четвертого поверху, надбудову якого було закінчено 1852 
року; театр на Хрещатику, знесений 1856 року...
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Вільгельм Тімм. Хрещатик. Літографія.

З німецьких митців минулого сторіччя, творчість яких пов’язана з Києвом, 
слід назвати ще художника Галле — в 1840-х роках він викладав малювання в 
місцевому пансіоні Шедуана і був учителем Миколи Ге. А Вільгельм (Володимир) 
Тімм відомий як видавець славнозвісного літографованого «Художественного ли
стка», де вміщував чудові краєвиди Києва. Одночасно з Гротте в Інституті шля
хетних дівчат викладав німець П. Шлейфер — визнаний портретист.

Ще одне свідчення сталого інтересу іноземців до древнього міста на Дніп 
рі — книга французького письменника Віктора Тіссо (Victor Tissot. La Russie et 
les Russes. Kiev et Moscou), видана в Парижі 1884 року. Твір В. Тіссо прикра
шали 240 гравюр, виконаних французьким художником Ф. Аененом і російсь
ким — І. Прянишниковым.

Роботи зарубіжних живописців — гостей Києва першої половини XIX сто
річчя, крім всього іншого, відіграли певну роль у становленні національної шко
ли пейзажного живопису. Українські художники почали активніше звертатися до 
«київської теми», що невдовзі стала провідною в творчості багатьох вітчизняних 
пейзажистів.

Інна ПАРХОМЕНКО



У К Р А Ї Н І К А

ЖИВЕМО В ЧЕКАННІ
(Про один неопублікований переклад Лесі Українки)

У відділі рукописів інституту літера
тури АН УРСР ім. Т. Г. Шевченка, в ар 
хіві Лесі Українки, зберігається її авто-, 
граф перекладу українською мовою стат
ті Моріса Метерлінка «Оливне гілля» 
(«Les rameaux d’olivier»). Дослідники 
творчості Лесі Українки згадують про 
цей переклад лише побіжно, а тим часом 
він має важливе значення для розуміння 
суспільно-політичної і естетико-філо- 
софської позиції письменниці в найбільш 
драматичний і тяжкий період історії на 
шої країни, який їй довелось пережити, 
— період наступу реакції після поразки 
революції 1905 року.

Філософське есе Моріса Метерлінка 
«Оливне гілля», пройняте глибокою ві
рою у всемогутність людського розуму і 
світле прийдешнє, Леся Українка пере
кладала десь у першій половині 1906 р. 
Завершивши роботу, заходилася перепи
сувати матеріал начисто, але обмежилась 
лише кількома сторінками. Ще кілька 
сторінок переписав чоловік письменниці 
Климент Квітка. Однак більша частина 
перекладу так і зосталася в чернетці 
Можливо, Леся Українка облишила цю 
роботу, не маючи змоги опублікувати її 
негайно, а можливо, тому, що почала пи 
сатн велику оригінальну статтю «Уто
пия» в беллетристическом смысле», яка, 
проте, теж не побачила світу за життя 
письменниці. Український варіант цієї 
статті під заголовком «Утопія в беле
тристиці» був надрукований в київсько
му журналі «Нова громада» (№№ 11 — 
12, 1906 р.). Тут Леся Українка віднес
ла «Оливне гілля» М. Метерлінка до но
вітніх літературних утопій і переповіла 
деякі найважливіші положення твору, за
галом високо його оцінивши.

До цієї оцінки ми ще повернемося, а 
зараз кілька слів про М. Метерлінка. 
Поет, драматург, яскравий представник

європейського модернізму, Моріс Метер- 
лінк — поряд з Емілем Золя, Гергард- 
том Гауптманом, Альфредом Стріндбер- 
гом — належав до найвищих тогочасних 
літературних авторитетів Європи. Довко
ла його п’єс точилися палкі суперечки, 
його філософськими есе зачитувались, 
на нього посилались, його заперечували, 
Постать складна, неоднозначна.

Полемічно спрямована проти осново
положних засад позитивізму, проти мі
щанської безкрилості, творчість Метер
лінка мала вплив і на українську літера
туру- Досить нагадати драматичні етю
ди Олександра Олеся («По дорозі в Каз
ку», «Осінь», «Трагедія серця»), Спири
дона Черкасенка («Жах»), раннього Іва
на Кочерги. Леся Українка досить стри
мано ставилась до всіляких модерніс
тських віянь і до абстрактно-символіст
ської поетики Метерлінка в тому числі, 
одначе пильно стежила за його п’єсами 
— яскравий мистецький хист автора обі
цяв багато. За все своє творче життя 
Леся Українка лише двічі зверталася до 
перекладів новітніх європейських драма
тургів: наприкінці 90-х років переклада
ла драму Гергардта Гауптмана «Ткачі» 
російською і українською мовою, очевид
но, на прохання товаришів з підпільних 
гуртків; а 900-го року — вже з власної 
ініціативи — одноактну драму Моріса 
Метерлінка «Неминуча». В листі до чле
на редколегії журналу «Літературно-нау
ковий вісник» Володимира Гнатюка від 
18—ЗО.V. 1900 р. поетеса писала: «Хоті
лось би мені дуже, щоб наша публіка 
русько-українська познайомилась би з 
сим новітнім драматургом в його найкра
щих творах, а до того ж в українськім 
перекладі. Нехай Ваша хвальна редакція 
поборе відому мені свою нехіть до «мо
дерністів» і прочитає мій переклад, я 
певна, що ся оригінальна і тонко напи-
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сана річ не може не звернути на себе 
уваги навіть «пристороннього читача». Я 
не абсолютна (далеко ні!) поклонниця 
Метерлінка і взагалі «модерни», але в 
трьох драмах сього автора я справді ба
чу нові елементи штуки, скомбіновані з 
великим талантом. Одну з таких драм 
оце, власне, маю подати».

Як бачимо, своє ставлення до Моріса 
Метерлінка Леся Українка висловила до
сить ясно. Тільки які саме три драми із 
значного на той час творчого доробку 
бельгійського письменника (десь більш 
десятка драм) вона виділяє? Одна з 
них, як вказує сама Леся Українка, «Не
минуча» («L’intruse» — дослівно: сто
роння, непрохана, самозванка). Друга —

чи не найбільш популярна п'єса Метер
лінка до появи у 1908 р. його знамени
того «Синього птаха», а в наш час хрес
томатійний зразок символістської дра
ми — «Сліпці». Обидві п’єси написані в 
1890 р. Що ж до третьої, то, можливо, 
Леся Українка мала на увазі п’єсу 
«Смерть Тентажіля» (1894), де тема фа
тальної приреченості, нерозуміння люди
ни людиною втілена чи не з більшою си
лою, ніж у згаданих двох творах.

Минуло п’ять років після публікації 
українського перекладу «Неминучої» на 
сторінках «Літературно-наукового вісни
ка», і письменниця знову звернулася до 
творчості Моріса Метерлінка. Отже, 
«Оливне гілля». Чому знову Метерлінк,
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і чим зацікавило Лесю Українку саме це 
філософське есе?

Оглядаючись на пережитий 1905 рік, 
вона писала Ользі Кобилянській: «Се та
кий був тяжкий, і грізний, і величний 
рік, стільки було в ньому страшних конт
растів «вершин і низин», буйних надій і 
трагічних розчарувань, великих перемог 
і незагойних ран... Та й особисто для ме
не сей рік, починаючи з минулої зими, 
теж був таким, він зміряв силу духа мо
го, я знаю тепер, що я можу і чого не 
можу, та хоч я тільки що плакала, але 
то собі «нерви», а я таки знаю, що я ще 
сильна і що не люди поборють мене». 
Революція була переможена, пішла на 
спад висока хвиля громадського підне
сення, царизм похапливо намагався лікві
дувати наслідки «грізного і величного» 
року... З наступом реакції, поширенням 
політичного ренегатства спостерігається 
своєрідний ренесанс занепадницьких на
строїв, течій і течійок, які не раз сусіди
ли, сказати б, органічно поєднуючись. 
Поруч з доморощеними ніцшеанцями чи 
провінціалами з «Української хати», в 
певних колах буржуазної інтелігенції 
зростає популярність західноєвропейсь
кого символізму і його глави Моріса Ме- 
терлінка.

З властивою Лесі Українці дивовиж
ною суспільною чутливістю, вона ще в 
самому зародку, на самому початку доби 
«трагічних розчарувань» вловила три
вожні'симптоми цієї морової пошесті і 
вдарила на сполох. Уже згадувалась її 
стаття «Утопия» в беллетристическом 
смысле» (до цього часу як слід не про
читана і не оцінена належним чином ні 
літературознавцями, ні філософами, ні 
істориками суспільної думки на Україні). 
Писала російською мовою, маючи на дум
ці не тільки українського, а й російсько
го читача. Писала не на замовлення і на
віть без домовленості з якоюсь редак
цією, — просто не могла мовчати. Як 
уже було сказано, наприкінці 1906 р. 
вийшов друком тільки український пере

клад, або, точніше, варіант «Утопії в бе
летристиці», де значне місце відведене 
«Оливному гіллю» Метерлінка. Для того 
були серйозні підстави. В середині 90-х 
років відбувся значний поворот у сві
тогляді Метерлінка. Буржуа підносили 
на щит цього письменника як містика і 
безпросвітного песиміста та сам Метер- 
лінк уже став іншим, — недвозначно 
декларуючи глибоку віру в соціальний 
прогрес і гуманізм.

«Так говорить Метерлінк, — пише Ле
ся Українка, завершуючи аналіз «Оляв
ного гілля». — Поет незбагнутих зага
док, містичного жаху смерті, безвиходної 
самотини людської душі і вічних траге
дій нашого життя — заговорив тоном оп
тиміста. Чи це ж не «знамення часу»? 
Нехай він, всупереч іншим утопістам, за
мало значення надає суто громадському 
чинникові, нехай надії його на опануван
ня законами природи замало певні, а з 
громадського погляду й зайві, але ми, 
читаючи цю філософську поему в прозі, 
мимохіть заражаємось її  ясним, енер- 
гічним, жвавим настроєм — і готові на 
слово вірити, що людям нема чого впада
ти в розпач».

«...Ми спинились на ній (статті «Олив- 
не гілля») так довго тому, — продов
жує письменниця, — що нам видиться в 
ній нове перехрестя, новий відправний 
пункт для белетристичної утопії наших 
часів. її провідна думка — безмежність 
кругозору, тверда свідомість невпинності 
і поступовості людського розвитку і од
наковості в цьому відношенні всіх най- 
розмаїтіших історичних епох».

Ідеться, отож, про статтю, яка в свій 
час глибоко заімпонувала Лесі Українці, 
виявилась в ряді моментів співзвучною 
її поглядам, стала вагомим аргументом 
у змаганнях за ідеали прогресу, гуманіз
му і демократії.

Одексій СТАВИЦЬКИИ,
старший науковий співробітник 

музею Лесі Українки



СІОНІСТСЬКЕ ДОБІ 
В ВАШІНГТОНІ

НА РУБЕЖІ 
ВОГНЮ

Якщо глянути на американську столицю із спостережної платформи монумента 
Вашінгтона, можна побачити все місто. Просто внизу, оточений ажурною огорожею, 
видніє Білий дім. Праворуч, у кінці улюбленого туристами й демонстрантами зелено
го газону, здіймається купол Конгресу, який мовби притиснув своєю вагою Капіто» 
лійський пагорб. Трохи ліворуч од Білого дому розляглася складна архітектурна спо
руда, де міститься державний департамент. Якщо ж озирнутися назад, удалині по 
той бік Потомаку бовванітиме п'ятикутник Пентагону.

Це «архітектура» вашінгтонської влади, про неї охоче розповідає допитливим ту
ристам кожен гід. Для тих, кому закортить роздивитись ту архітектуру докладніше, 
є спеціальна установка — щось середнє між біноклем і мікроскопом: за 10 центів
можна помилуватись «центрами влади» крупним планом і зблизька.

Ллє ви не довідаєтеся з жодного туристського путівника, де містяться інші, неви
димі «центри влади» американської столиці: штаб-кваріири могутніх лобістських1 ор
ганізацій. Тут, у Вашінгтоні, зосередилось кілька тисяч лобістів, які стоять на варті 
інтересів американських монополій та антинародних режимів у цілому світі. Лобі ста
ло в політичному житті Америки такою могутньою силою, що його інколи називають 
«четвертою галуззю влади»: поряд з виконавчою, законодавчою та судовою, завдан
ня яких визначені американською конституцією.

За десять хвилин ходу від Капітолія, на дев'ятому поверсі будинку номер 1341 по 
вулиці Джі розташований заклад, роль якого в певних галузях американської політи
ки зовсім не відповідає його скромному офіційному статусові.

Це офіс Американо-ізраїльського комітету в справах суспільних стосунків — го
ловної організації сіоністського лобі в Сполучених Штатах. 24 співробітники комітету, 
основним обов'язком яких є обробляти в проізраїльському дусі (тобто в дусі безу
мовної анексіоністської політики правлячої верхівки Ізраїлю) сенаторів і конгресменів, 
підтримують постійні контакти з конгресом та іншими державними установами, з 
штаб-квартирами всіх єврейських буржуазно-націоналістичних осередків, розташованих 
у США, а також з ізраїльським посольством — чи не найбільшим у Вашінгтоні.

Крім того, комітет видає тижневий бюлетень «Нір іст ріпорт», понад тридцяти-

’ Л о б і  (l o b b y , англ.— к у л у а р и )  — в а н г л о м о в н и х  к р а ї н а х  ним п о н я т т я м  о з н ач аю т ьс я г р у п и  л ю 
д е й,  які, п р я м о  не н а л е ж а ч и  д о  в л а д и ,  к е р у ю т ь  нею. га к би мови ти,  з-за л а ш т у н к і в .
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тисячний тираж якого безкоштовно розсилається всім конгресменам, губернаторам, 
членам законодавчих зборів у кожному штаті, можновладним урядовцям та журналіс
там.

До послуг лобістів — комп'ютери, які можуть миттю видати відомості не лише про 
те, як і коли голосував той чи той конгресмен, але й про його політичні та фінансові 
зв'язки.

Лобісти не знають грошової скрути — бюджет комітету перевищує 700 тисяч до
ларів на рік.

Елегантного чорновусого чоловіка в димчастих окулярах, який часто буває на Капі- 
толії, тут швидко впізнають. Сорокарічний Емітай' не новачок у стінах американ
ського конгресу. Коли його наприкінці 1974-го призначили директором-виконавцем 
Американо-ізраїльського комітету в справах суспільних стосунків, за плечима його 
вже була неабияка кар'єра.

Хоча в офіційній біографії Емітая сказано, нібито він народився у Нью-Йорку, 
сам Емітай визнає, що з'явився на світ на «землі обітованій» і є саброю з сьомого колі
на («сабра» мовою іврит означає «кактус»: так називають себе ізраїльтяни, які народи
лись у Палестині). Однак незабаром він опинився в Америці, 1958 року закінчив Ко
лумбійський коледж, після чого вступив до Гарварду. Тут — і це знаменно — був од
ним з найстаранніших відвідувачів семінару воєнної політики, яким керував майбутній 
державний секретар Генрі Кіссінджер.

Після одержання диплому Емітай у квітні 1962 року влаштувався в державному 
департаменті. Почались його мандри: він то віце-консул в Італії, то помічник заступ
ника державного секретаря в європейських справах, то політичний радник американсь
кого посольства а Південній Африці.

По семи роках дипломатичної кар'єри Емітай перебрався на Капітолійський пагорб. 
Спочатку працював в апараті Кастенмаєра — конгресмена з Вісконсіну, а 1970-го стає 
одним з головних помічників Абрагама Рибікова — відомого сенатора-демократа від 
штату Коннектікут, який довгі роки очолював проізраїльську коаліцію сенату. Як потім 
визнав сам Рибіков, Емітай, працюючи в нього, дев'яносто відсотків свого часу від
давав справам сіоністських організацій.

На початку 70-х років утворилась так звана Вашінгтонська група — важливе зна
ряддя сіоністського лобі в американській столиці. Очолили групу Моріс Емітай та 
Річард Перл — помічник сенатора Генрі Джексона. Якось Емітай звірився американ
ському політологові Гарольду Айзексу:

— Маємо чимало хлопців єврейського походження, які працюють помічниками 
конгресменів. Ці хлопці пам'ятають, хто вони є. Саме вони й допомогли останнім ча
сом дещо зробити.

А в своїй книжці «Євреї та американська політика» Г. Айзекс визначив завдання 
Вашінгтонської групи так: «Вона потихеньку готує законодавчі та інші матеріали, ор
ганізовує схвалення відповідних резолюцій, у той час як Джавітс, Рибіков, а надто 
Джексон діють «на поверхні», домагаючись підтримки своїх колег-сенаторів». На дум
ку відомого американського журналіста Джозефа Олсопа, саме так відбувалась об
робка членів конгресу на користь поправки Джексона-Веніка, спрямованої проти нор
малізації торговельно-економічних взаємин США і СРСР.

Річард Перл і помічник Веніка Марк Талісман обдзвонили офіси всіх сенаторів і 
конгресменів, умовляючи їх підписати резолюцію. До деяких офісів довелося теле
фонувати по... 19 разів!

Внаслідок масованої лобістської обробки співавторами провокаційної поправки 
стало 89 сенаторів із ста й 289 із 435 членів палати представників. Коли ж найтверезі- 
ші бізнесмени, прибічники розвитку радянсько-американських економічних взаємин 
попробували організувати акцію на скасування дискримінаційного закону, один із се
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наторів повідомив про це Емітаяг й наступного ж дня газети звинуватили великий біз
нес мало не в замірах «продати Америку більшовикам».

«Навколо єврейського лобі існує чимало міфів»,— заявив якось в інтерв'ю Річард 
Перл. Міфів справді багато. Перший міф — нібито лобі є «єврейським». Насправді ж 
впливовий апарат тиску, якому слугують Емітай і Перл, був і лишається відверто сіо
ністським, а не єврейським. З 5,8 мільйона американських євреїв, навіть за офіційними 
даними, лише 900 тисяч належать до сіоністських організацій. До того ж і ця цифра 
явно завищена.

У виборах на XXIX конгрес Всесвітньої сіоністської організації, що відбувся два 
роки тому, взяло участь усього 200 тисяч американців єврейського походження. За 
відомостями професора Деніеля Елазара, наведеними в його книжці про американсь
ку єврейську общину, в різноманітних сіоністських та просіоністських кампаніях зви
чайно бере участь щонайбільше 400 тисяч громадян єврейського походження. Однак 
сіоністські та просіоністські кола всіляко намагаються зображати себе «поборниками 
інтересів усіх євреїв», з допомогою невтримної пропаганди накидаючи людям уяв
лення про абсолютну «сіонізацію» американської єврейської общини.

Рабин Емлер Бергер, президент «Американських єврейських альтернатив сіоніз
мові» згадує, як здивувався один з отих помічників сенаторів, що досі мали справу 
лише з Емітаєм та подібними до нього: «Єврей-антисіоніст!! А хіба таке буває!» Зна
менне визнання й іншого діяча, який тривалий час тісно співробітничав із сіоністськи
ми лобістами й навіть був роботодавцем Емітая: сенатора Рибікова. 1978 року Рибі- 
ков активно підтримав план адміністрації Джіммі Картера продати Саудівській Аравії 
такі самі літаки, що й Ізраїлеві. Проти цього рішення виступило сіоністське лобі, почав
ши свою звичайну кампанію масованого тиску.

Рибіков публічно заявив, що сіоністські лобісти «не репрезентують нікого, крім 
самих себе», й що Американо-ізраїльський комітет у справах суспільних стосунків 
завдає «великої шкоди самій єврейській общині». До речі, за рік по тому Рибіков ого
лосив, що 1980 року не балотуватиметься на виборах до сенату.

Апарат сіоністського лобізму не обмежується згаданим комітетом. Варто назвати 
й Конференцію президентів найбільших американо-єврейських організацій, яка об'єд
нує понад 30 сіоністських і просіоністських угруповань і спеціалізується на обробці 
Білого дому. Згадаймо також Національну єврейську консультативну раду в справах 
общин, що підтримує зв'язки з сотнями загальнонаціональних та місцевих єврей
ських буржуазно-націоналістичних груп.

Для тиску на адміністрацію й конгрес сіоністські активісти створили скрізь так 
звані «телеграфні банки», які при потребі закидають Білий дім і Капітолій десятками 
тисяч телеграм і листів просіоністського змісту. Участь у лобізмі беруть і столичні 
представництва великих єврейських буржуазно-націоналістичних організацій, які фор
мально не є сіоністськими: такі, як, скажімо, «Бнай Бріт», Американський єврейський 
комітет, Американський єврейський конгрес тощо. Створено й спеціалізовані лобіст
ські установи, наприклад Національну конференцію на захист радянських євреїв. 
Діяльність усього цього механізму тиску координує вже згадуваний Американо-ізра
їльський комітет у справах суспільних стосунків, зареєстрований у конгресі як «єдина» 
лобістська організація, що підтримує Ізраїль.

«Ізраїльське лобі є найефективнішою силою іноземного впливу, яка діє в аме
риканському політичному житті»,— заявив 1977 року сенатор від штату Південна 
Дакота Джеймс Абурезк. Він єдиний американський сенатор арабського походжен
ня. Але вже наступного року Абурезк, обраний до сенату 1972-го значною біль
шістю голосів, під тиском сіоністських кіл відмовився від боротьби за переобрання. 
Здавалося б, Абурезк не має причин поступатись цьому тискові, адже «єврейсько
го виборчого блоку», про який галасує сіоністська пропаганда, немає в Південній 
Дакоті, де єврейське населення становить лише десяту частку відсотка.
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Та справа в тому, що сила сіоністського впливу ніколи не залежала* тільки від 
голосів євреїв-виборців. Лише в Нью-Йорку та ще кількох штатах громадяни єв
рейського походження становлять понад 5 відсотків населення. Більше того, пере 
важна маса американських євреїв, яка внаслідок асиміляції дедалі активніше вхо
дить в економічне й політичне життя США, під час виборів мало зважає на сіоніст
ську риторику. Головна причина впливу проізраїльського лобі на суспільне життя 
Сполучених Штатів — фінансові позиції великої буржуазії єврейського походжен
ня. Внески общинної верхівки до виборчих фондів демократичної партії сягають 
60—65 процентів усіх її надходжень. У республіканців цей показник трохи менший.

В тому, яке значення для виборчої боротьби мають фінансові внески сіоніст
ських та просіоністських кіл, довелося переконатися другому сенаторові від Пів
денної Дакоти — Джорджеві Макговерну, що 1972 року домагався президентської 
посади як кандидат од демократичної партії.

За рік перед цим Макговерн зустрівся на одній фешенебельній нью-йоркській 
квартирі з групою по-сіоністському настроєних промисловців та банкірів, які здавна 
фінансували демократичну партію. Головним оратором на зустрічі був Мешулам 
Рикліс. Це ім’я добре відоме тим, хто збирає кошти для політичних заходів. Адже 
1962 року він був найбільшим «донором» кандидата від демократичної партії Гу
берта Хемфрі — давнього друга сіоністського лобі. Хемфрі одержав од Рикліса 
внесок на суму 300 тисяч доларів, а також півмільйонну «позику», якої, до речі, 
так і не повернув.

Біографія Рикліса так само багата на несподівані повороти, як і біографія Емі- 
тая. Мешулам Рикліс також народивсь у Палестині, і кар’єра його починалася з ви
кладання військової справи в сіоністській школі. Але в 50-і роки Рикліс опинився в 
Америці, де блискавично зробився мільйонером, — щоправда, завдяки впливовим 
друзям з уолл-стрітівських фірм «Лімен бразерс» і «Голдмен, Сакс». Так Рикліс 
очолив конгломерат «Репід Амерікен» з тримільярдними активами, ставши тим ча
сом найбільшим жертвувальником до каси «Об'єднаного єврейського призову», — 
головного каналу для збору коштів на Ізраїль та різні сіоністські організації. За 
повідомленнями преси, Мешулам Рикліс віддає на це п’яту частину своїх річних 
прибутків.

Зустріч Макговерна з Риклісом та іншими «донорами» скінчилася скандалом. 
Почувши, що сенатор в разі обрання його президентом, має намір боротися з 
допомогою Організації Об’єднаних Націй за загальне врегулювання близькосхід
ного конфлікту, Рикліс обурився. Макговерн не отримав субсидій. Рикліс та його 
прибічники почали фінансувати виборчу кампанію Генрі Джексона. Коли ж цей 
ставленик військово-промислового комплексу й найліпший друг сіоністського лобі 
на Капітолійському пагорбі програв первинні вибори Макговернові, вони перейшли 
на бік республіканської партії. Щоправда Макговерна підтримало чимало лібераль
них євреїв-буржуа, але цього виявилося замало. Республіканець Річард Ніксон от
римав у два з половиною рази більше коштів на виборчу кампанію. Це й виріши
ло долю виборів, хоча, звичайно ж, причини поразки демократичної партії 1972 ро
ку були значно складніші.

Джеймс Абурезк, який разом з Макговерном репрезентував у сенаті Південну 
Дакоту, на відміну від свого колеги не мав наміру балотуватись президентом. Але 
він виступав у сенаті як головний (після голови комісії з іноземних справ Уїльяма 
Фулбрайта) критик проізраїльської орієнтації американської політики на Близькому 
Сході. (Навесні 1974 року Фулбрайт зазнав несподіваної поразки на первинних ви
борах у рідному штаті Арканзас. Як писала газета «Чікаго трібюн», помічник 
Фулбрайтового суперника заявив: «Я міг би купити цілий центральний Арканзас на 
гроші, пропоновані єврейською общиною, адже євреї давно незадоволені Фулбрай- 
том — ще з часів Голди Меїр. Нам пропонували допомогу з Нью-Йорка й Каліфор
н ії— там єврейська община зібрала багато коштів на політичні цілі»).
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1974 року попередник Емітая на посаді директора Американо-ізраїльського ко
мітету в справах суспільних стосунків Сай Кенен розіслав «донорам» минулої кам
панії Абурезка (тим з них, чиї прізвища «були схожі на єврейські») листа, в якому 
оголошував сенатора «ворогом Ізраїлю». Й закликав зробити «належні» висновки...

Виборча кампанія набирала темпу. Колишній губернатор Джорджії Джіммі Кар
тер, який домігся права балотуватись на президентську посаду, в лютому місяці 
орендував зал для виступу перед лідерами єврейської общини Нью-Йорка. Яке ж 
було його розчарування, коли на зустріч замість запрошених двохсот прийшло 
двадцятеро. Виступати довелося фактично перед порожнім залом.

Так Джіммі Картер збагнув, що його кандидатура нз викликає ентузіазму се
ред сіоністської верхівки, та знову найактивніше підтримувала Генрі Джексона, 
який вже наприкінці 1975 року отримав од неї щонайменше 5 мільйонів. Євреї ж 
ліберали підтримували Моріса Юдолла, що незабаром потвердили і праймеріз — 
первинні вибори в Массачусетсі: Джексон здобув 37, Юдолл — 29, а Картер — 
лише 4 відсотки голосів виборців єврейського походження.

І все-таки влітку 1976 року стало ясно, що колишній губернатор Джорджії пе
реможе не тільки на з ’їзді демократичної партії, а й на президентських виборах 
у листопаді. Переважна більшість республіканців-євреїв (78%) підтримали в ході 
первинних виборів тодішнього президента Форда, й лише 22% — Роналда Рейгана. 
Партійний з ’їзд затвердив кандидатуру Форда, і все-таки він був приречений на 
поразку.

Президент спробував заручитись підтримкою сіоністських кіл. І він сам, і його 
державний секретар Генрі Кіссінджер двічі виступали на засіданнях Міжнародної ра
ди «Бнай Бріт» — найбільшої сіоністської організації. їхній однопартієць — кандидат 
у віце-президенти Роберт Доул на з’їзді т. зв. Сіоністської організації Америки за
певняв, що адміністрація Форда «ніколи не поставить під загрозу безпеку Ізраї
лю».

Однак на цей час сіоністське лобі цілком переорієнтувалося. Ще влітку 1976 
року президент Американо-ізраїльського комітету в справах суспільних стосунків — 
адвокат з Лос-Анджелеса Ед Сандерс очолив виборчу кампанію Картера в штатах 
західного узбережжя. Керівниця однієї єврейської буржуазно-націоналістичної орга
нізації — Гаррієт Ціммерман — стала співдиректором штаб-квартири кандидата де
мократичної партії. Президент «Об’єднаного єврейського призову» Поль Цукерман 
також пристав до штаб-квартири Картера. За Картера ж агітували керівники просіо- 
ністських організацій США: голова Конференції президентів найбільших америка- 
но-єврейських організацій рабин Александр Шіндлер та директор Єгуда Геллман, 
почесний президент Американського єврейського комітету Моріс Абрамс і прези
дент Американського єврейського конгресу Артур Гертцберг.

Сіоністське лобі так відверто й активно підтримувало Картера, що один з при
бічників Форда саркастично жартував: «Якщо республіканці переможуть на вибо
рах, то Моріс Емітай повинен бути висланий з Вашінгтона протягом 24 годин».

Вся осінь 1976 року минула в невтримній проізраїльській і просіоністській рито
риці обох кандидатів. Раніше Картер заявляв, що він проти зумовлення радянсько- 
американської торгівлі еміграційною проблематикою, оскільки з таким втручанням 
у свої внутрішні справи не погодиться жодна суверенна держава. Однак 13-го ве
ресня він оголосив, що не вагаючись використає торговельні санкції проти Радян
ського Союзу. Не відставав од нього й Форд, який пообіцяв домогтись «про
гресу в справі еміграції радянських євреїв». Забувши про те, що не так давно 
сам висловлювався за визнання прав палестинського народу, кандидат демократів
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вимагав збільшити воєнну допомогу Ізраїлю. У відповідь на це республікансь
кий кандидат оголосив, що «Організація визволення Палестини ніколи не буде учас
ницею конференції про мир на Близькому Сході», й цитував ізраїльського прем’єр- 
міністра Іцхака Рабіна на знак проізраїльської лінії свого майбутнього уряду. Зда
валося, гасло Емітая — «Що добре для Ізраїлю, те добре для Сполучених Штатів» — 
стало гаслом обох буржуазних партій Америки.

Гостру боротьбу навколо проблем зовнішньої політики, яка розгорнулась в 
Америці після приходу до влади адміністрації Картера, місцеві євреї сприйняли по- 
різному. Прогресивно настроєні виступали за розрядку міжнародної напруженості. 
Прибічники такої політики були й серед буржуазних прошарків общини, дехто на
віть закликав скасувати поправку Джексона й виступав на підтримку комітету за зго
ду між Сходом і Заходом. Однак реалістів у верхівці общини значно менше: там 
переважають представники сіоністських і просіоністських кіл, які блокуються з во
єнно-промисловим комплексом, з будь-якими антирадянцями й антикомуністами, а 
також з лобістськими організаціями, які виступають проти розрядки.

В демократичній партії однією з цитаделей противників розрядки стала коаліція 
за демократичну більшість, співголовами якої є «лицарі холодної війни» сенатори 
Генрі Джексон і Патрік Мойніхен. Коаліція зробила чимало для того, щоб зрушити 
праворуч політичний курс демократів як у внутрішній, так і в зовнішній політиці. На 
сіоністських та близьких до цього позиціях перебувають президент коаліції, колиш
ній радник Г. Джексона Бен Уотенберг і шість з чотирнадцяти віце-президентів: про
фесор Юджін Ростоу, колишній начальник штабу ВМС США відставний адмірал Елмо 
Замуолт, лідер Міжнародної спілки дамських кравців Сол Чайкін, президент Амери
канської федерації вчителів Альфред Шенкер, президент проізраїльської організа
ції «Американські професори за мир на Близькому Сході» Мартін Ліпсет, журна
лістка Мідж Дектер — дружина Нормана Подгорця, редактора журналу «Комента
рі», що видається Американським єврейським комітетом.

Досить помітним виявилось представництво сіоністських кіл і в іншій провідній 
лобістській організації воєнно-промислового комплексу СШ А: Комітеті в справах 
реальної небезпеки. Серед його членів — уже відомі нам Ростоу, Замуолт, Чайкін; 
редактор журналу «Коментарі» Подгорець; лауреат Нобелівської премії письменник 
Сол Беллоу; виходець з Ізраїлю професор Урі Раанан; колишній радник Хемфрі — 
адвокат Макс Кампельман; партнер юридичної фірми «Струк, Струк енд Лавон» 
відома діячка сіоністського напрямку Ріта Гаузер; директор відділу політичної ос
віти Американської федерації вчителів Р. Горовіц та інші.

1977 року оголошено про створення ще однієї лобістської установи — Єврейсь
кого інституту за національну безпеку. Його організатор, Макс Кампельман, залучив 
до роботи в ньому найконсервативніших сіоністських і просіоністських діячів. Перед 
інститутом поставлено два завдання: «інформувати єврейську общину про важли
вість американської оборони для виживання США й Ізраїлю; роз’яснювати амери
канській громадськості геополітичне значення Ізраїлю для Сполучених Штатів як 
форпосту інтересів Заходу на Близькому Сході». Посаду директора інституту обійняв 
колишній співробітник Емітая з вашінгтонської групи Стефан Браєн.

С. Браєн довгі роки був помічником сенатора Кліфорда Кейза, а потім очолював 
адміністративний апарат сенатської комісії з іноземних справ. Але пізніше Браєнові 
не поталанило. В пресі з’явилось повідомлення про те, що він передав секретну ін
формацію Пентагону ізраїльським офіцерам. ФБР почало слідство, Браєнові закрили 
доступ до таємної документації сенатської комісії з іноземних справ.

Зрештою сіоністські зв’язки допомогли йому виплутатися з цієї історії. Нині ВІН
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провадить лобістську діяльність на користь Ізраїлю й Пентагону. Браєн, наприклад, 
брав участь в організації 14 грудня 1979 року зустрічі з міністром оборони Гароль
дом Брауном лідерів сіоністських і просіоністських організацій, які цілком підтри
мували збільшення військового бюджету США.

Реакційні кола американської єврейської общини беруть найактивнішу участь у 
боротьбі проти розрядки міжнародної напруженості. В минулі роки сіоністи зроби
ли чималу послугу найтемнішим силам США, виступивши ініціаторами провокаційно
го галасу про «радянський антисемітизм». Вимогу «вільної еміграції з СРСР», вису
нуту 1971 року на сіоністському збіговиську в Брюсселі, використали американські 
антирадянці на чолі з сенатором Генрі Джексоном. У 1972— 74 роках вони не зважу
вались атакувати розрядку в лоб і прикрились «імміграційним питанням», щоб зір
вати надання Радянському Союзові статусу найбільшого сприяння в торгівлі. Пізні
ше апологети воєнно-промислового комплексу розгорнули фронтальний наступ на 
розрядку, використовуючи «досвід», одержаний у боротьбі за «поправку Джексо
на». Прямим продовженням кампанії «на захист прав радянських євреїв» став про
пагандистський галас навколо вигаданих «порушень прав людини» в СРСР та решті 
соціалістичних країн.

Сіоністи активно включились до розгорненої адміністрацією Дж. Картера дема
гогічної кампанії «на захист прав людини». Ще 2 лютого 1977 року Американський 
єврейський комітет і ліга «Бнай Бріт» офіційно виступили на підтримку нового пре
зидента. Як відверто заявив почесний голова Американського комітету, керівник де
легації США на Белградській конференції Артур Голдберг, метою цієї кампанії було 
«вдихнути надію в дисидентів» у Радянському Союзі. Сіоністські кола підготували 
спеціально для конференції провокаційну доповідь «Радянське єврейство й втілення 
в життя Хельсінкського заключного документа». Ця доповідь стала грубим наклепом 
на політику СРСР.

Доклали рук сіоністи й до антирадянської кампанії за зрив Олімпійських ігор у 
Москві. Зокрема намагались чинити тиск на тих євреїв-бізнесменів, які уклали кон
тракти на поставку різних товарів для Ігор, продаж сувенірів та організацію телепе
редач з Олімпіади. (Ці бізнесмени репрезентують фірми «Оксідентл петролеум», 
«Лазар фрер», «Лімен бразерс, Кун, Леб, Горнблоуер», компанію «Ен-Бі-Сі»). Але 
сіоністам не пощастило знайти підтримку більшості американської єврейської общи
ни, хоча вони й пустили провокаційну чутку, нібито Ізраїль не буде допущено на 
Ігри в Москві.

Саме під цим приводом союзники сіоністів у конгресі США протягували ідею 
бойкоту Олімпіади (було внесено низку відповідних резолюцій) ще до того, як пре
зидент Картер пішов на безпрецедентну акцію проти Олімпійських ігор, щоб «пока
рати» Радянський Союз за його братню допомогу афганському народові. А поправ
ка Джексона, внесена до законодавства найреакційнішими колами, в тому числі й 
сіоністами, дала президентові змогу проголосити в січні цього року економічні «санк
ції» проти СРСР.

Після приходу до влади адміністрації Картера воєнно-промисловий комплекс 
США та його союзники вже навіть не маскували своїх зловісних замірів у боротьбі 
проти розрядки. За цих умов, хоч як це парадоксально, сіоністська кампанія «на за
хист радянських євреїв» одійшла на другий план, оскільки головний удар тепер було 
скеровано проти самого принципу мирного співіснування держав з різним соціаль
но-економічним ладом. Апологети «холодної війни», в тому числі й сіоністські, всі 
свої зусилля сконцентрували передусім на боротьбі проти договору ОСО-2.

Реалісти є, звичайно, і в єврейській общині Сполучених Штатів, і вони теж висту
пають за обмеження гонки озброєнь. І все-таки сіоністське лобі беззастережно 
підтримало позицію воснно-промислового комплексу, старанно поширюючи хибну 
думку, нібито договір ОСО-2 вигідний лише Радянському Союзові.

Професор Ю. Ростоу на сторінках журналу «Коментарі» оголосив договір «виз-
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нанням з боку американців права СРСР домогтися загальної військової переваги». 
Професор одверто погрожував урядові: «Якщо під впливом старих ілюзій про роз
зброєння й нових ілюзій про розрядку ми визнаємо договір, то це буде не кроком 
до миру, а стрибком у той день, коли президент США муситиме вибирати між зра
дою наших життєвих інтересів і ядерною катастрофою».

Прикладом злиття сіонізму з мілітаризмом є відкритий лист адмірала Замуолта 
й ста сімдесяти відставних генералів, опублікований газетою «Нью-Йорк тайме» і 
сіоністським журналом «Мідстрім». Головна ідея листа — необхідність американської 
військової переваги, а для цього автори закликали відмовитись од договору ОСО-2 і 
зміцнювати Ізраїль. Зрештою на ці ж позиції стала й адміністрація Картера.

Щодо близькосхідної політики США лінія адміністрації Картера й сіоністсь
кого лобі позначена зигзагами й коливаннями. Головним своїм завданням лобі вва
жає збереження «особливих» американо-ізраїльських стосунків, які мають надавати 
Тель-Авівові статусу привілейованого партнера Вашінгтона на Близькому Сході. Через 
ге ці лобісти не тільки виступали проти всебічного мирного врегулювання й рішень 
з цього питання Женевської мирної конференції, а й намагались не допустити того, 
щоб місце Ізраїлю як головного близькосхідного союзника США посіла якась кон
сервативна арабська країна.

Після приходу до влади Дж. Картер негайно підтримав вимогу сіоністів про за
борону фірмам США дотримувати висунутих арабами умов бойкоту Ізраїлю. Адміні
страція пішла на такий безпрецедентний крок, як надання сіоністському лобі права 
сформулювати текст закону, спрямованого проти бойкоту. Текст було ухвалено на 
конфіденційних переговорах між представниками «Бнай Бріт», Національної єврейсь
кої консультативної ради в справах общини та представниками організації «Бізнес 
раундтейбл», яка об'єднує найбільші американські монополії. В червні 1977 року 
Джіммі Картер на церемонії за участю сіоністських і просіоністських діячів підписав 
прийнятий конгресом закон «проти арабського бойкоту Ізраїлю».

Тим часом неабияку стурбованість серед сіоністських кіл викликала навесні то
го самого року низка заяв нового президента щодо врегулювання ситуації на Близь
кому Сході. Його тезу про «батьківщину палестинців» помилково сприйняли були у 
сіоністських організаціях як намір створення палестинської держави. Почалась кам
панія тиску на Білий дім, щоб не дозволити йому відійти від проізраїльської лінії. 
Апогею кампанія досягла після підписання 1 жовтня 1977 року Спільної радянсько- 
американської заяви, яка відкрила шлях до загального врегулювання проблем Бли
зького Сходу, враховуючи й законні права палестинського народу.

Нападки на цю заяву досягли небаченого навіть для сіоністського лобі розмаху.
1 Країною прокотилася добре підготовлена хвиля протестів, демонстрацій, заяв, спря- 
і  мованих проти Білого дому. Голова Конференції президентів найбільших американ- 
і ських сіоністських організацій Шіндлер оголосив, що збирається разом з ізраїльсь

ким міністром закордонних справ Моше Даяном поїхати до Чікаго, Атланти й Лос- 
Анджелеса, щоб очолити кампанію тиску на адміністрацію США. Він звинуватив Кар- 

і тера у «відмові од історичного зобов’язання Америки захистити Ізраїль».
Спільниками сіоністів цього разу знову виступили найреакційніші сили США. Про

відну роль у кампанії відігравали такі представники воєнно-промислового комплек
су, як сенатори Джексон і Мойніхен. Значну активність виявляв і нині покійний лідер 
АФП—КВП Джордж Міні. Особливо ж старалися республіканці (в тому числі голова 
національного комітету партії Дж. Брук та лідер сенатської фракції Говард Бейкер),

І які прагнули в такий спосіб зміцнити свої позиції в єврейській общині.
За таких умов, не зрікаючись офіційно спільної радянсько-американської заяви, 

і адміністрація фактично не зробила нічого, щоб утілити її ідею в життя. Більше того,
І в американській політиці почався поворот у цілком протилежному напрямку. Вже

8. «Всесвіт» № 8.
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4 жовтня 1977 року було підписано американо-ізраїльський «робочий документ», який 
перешкоджав скликанню Женевської мирної конференції й практично перекреслю
вав радянсько-американську заяву. Місяць по тому, виступаючи на сесії асамблеї 
так званого Всесвітнього єврейського конгресу, Дж. Картер знову підтвердив свою 
проізраїльську лінію, а згодом на зустрічі з групою конгресменів єврейського поход 
ження заявив: «Я швидше вчиню політичне самогубство, аніж завдам шкоди Із
раїлю».

Після поїздки Садата до Єрусалима США вже відверто підтримували сепаратні 
єгипетсько-ізраїльські переговори, тим самим зірвавши скликання Женевської мир
ної конференції. Проте в стосунках між американським урядом і сіоністським лобі й 
надалі не обійшлося без криз. Скажімо, навесні 1978 року існувала явна конфронта
ція сіоністів та Білого дому щодо продажу американських військових літаків Саудів
ській Аравії. Занепокоєні тим, що Ізраїль може втратити своє привілейоване стано
вище головного партнера США на Близькому Сході, лобі спробувало заблокувати 
в конгресі рішення про продаж літаків. «Хлопці, ми вас переможемо!» — зухвало 
заявив Моріс Емітай помічникам господаря Білого дому.

Однак 15 травня 1978 року очолюваний ним комітет зазнав першої протягом 
останнього десятиріччя поразки на Капітолійському пагорбі. 55 голосами проти 44 
~енат схвалив пропозицію президента Картера.

Здавалося, Вашінгтон ладен переглянути традиційно проізраїльський курс власної 
близькосхідної політики. В пресі обговорювались можливі варіанти американського 
тиску на Ізраїль. Після згаданої поразки в сенаті сіоністське лобі було досить демо
ралізоване. Серед верхівки єврейської общини виникли суперечки. Ряд відомих дія
чів виступив з критикою ізраїльського уряду, звинувачуючи його в тому, що він ста
вить американських сіоністів перед дилемою: підтримувати Вашінгтон — або ли
шатися й далі на позиціях Тель-Авіва.

Опит громадської думки засвідчив, що більшість американських євреїв, незважа
ючи на шалену сіоністську пропаганду, виступила проти анексіоністської політики уря
ду Бегіна, спрямованої на створювання єврейських поселень в окупованих арабських 
районах. Навіть Том Манн, який замінив Шіндлера на посаді голови Конференції пре
зидентів найбільших американських єврейських організацій, перебуваючи в Тель-Аві
ві на торжествах з нагоди 30-річчя Ізраїлю, заявив, що «вважає моральним обов’яз
ком довести до відома ізраїльських лідерів про існування в єврейській общині 
США різних поглядів на близькосхідну політику».

Загальне розташування сил на американській політичній арені наприкінці 1977-го 
й на початку 1978 року дозволило адміністрації Картера витримати конфронтацію з 
сіоністським лобі, однак Вашінгтон, по суті, знехтував інтереси народів Близького 
Сходу, майже не внісши коректив у свою дотеперішню лінію, спрямовану проти спра
ведливого врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту. «Проарабські» декларації Бі
лого дому виявились тільки вдалим прикриттям для проамериканського альянсу 
Ізраїлю з арабською реакцією. Еволюція курсу Картера на Близькому Сході багато 
в чому нагадує розвиток американської зовнішньої політики взагалі: благочестиві за
певнення здебільшого закінчуються жорстким поворотом у бік інтересів імперіаліс
тичних кіл Америки. Безсоромна відмова від уже схвалених документів, самовільне 
порушення міжнародно-правових зобов’язань — це стиль, характерний для всієї по
літики нинішньої адміністрації США.

Ця адміністрація виступала з позицій, які відповідали вимогам усіх найреакцій- 
ніших сил США, а не лише сіоністських лобістів. Такий підхід покликаний зберегти за 
Ізраїлем роль провідного союзника — клієнта американських монополій на Близькому 
Сході. Професор Уїльям Куандт, який у 1977— 1979 рр. керував близькосхідним відді
лом Національної ради безпеки США, не бувши запеклим апологетом Ізраїлю, від
верто писав: «Зрозуміло, Сполучені Штати не витрачали б мільярди доларів на еко
номічну й воєнну допомогу лише з почуттів морального обов'язку або через тиск



СІОНІСТСЬКЕ ЛОБІ В ВАШІНГТОНІ 211

двох відсотків свого населення. На карту поставлено щось суттєвіше. Ізраїль му
сить приносити Сполученим Штатам стратегічні вигоди, стримуючи власними силами 
радянський вплив. Ось чому Ізраїль є нашим єдиним надійним союзником у цьому 
районі. За екстремальних умов Ізраїль може використати свої сили для захисту аме
риканських інтересів, скажімо, надавши бази збройним силам США. За менш склад
них умов Ізраїль у морі радикальних арабських держав є цінним антирадянським бас
тіоном». Розвал шахського режиму в Ірані й внутрішня нестабільність реакційних 
арабських держав ще раз продемонструвала Вашінгтонові «незамінність» Ізраїлю.

Все це дозволило сіоністському лобі відновити вплив у Вашінгтоні. Не випадково 
ж одразу після голосування в сенаті відносно продажу літаків Саудівській Аравії, ко
ли сіоністське лобі зазнало було поразки, члени американського уряду особисто за
певнили буржуазно-націоналістичних лідерів єврейської общини в незмінності проіз- 
раїльського курсу США. Незабаром на посаду зв'язкового між урядом і общиною 
було призначено Еда Сандерса — голову Американо-ізраїльського комітету в спра
вах суспільних стосунків.

Так одного з керівників сіоністського лобі було включено до списку адміністра
ції, причому для нього «винайшли» особливу посаду — спеціального радника прези
дента й державного секретаря з питань близькосхідної політики. Більше того, Сан
дерс тепер став єдиним службовцем уряду з двома кабінетами: в Білому домі й дер
жавному департаменті.

Звичайно, на політику адміністрації вплинули й міркування внутрішньополітично
го характеру. Газета «Лос-Анджелес тайме», наприклад, відзначала зросле невдово
лення Дж. Картером у єврейській общині: «Дехто з-поміж євреїв-бізнесменів нарікає 
на податкову й антиінфляційну програму Картера. Євреї-ліберали скаржаться, що 
президент проводить недостатньо активну політику допомоги містам і районам з 
високим рівнем безробіття. Деякі ж євреї хочуть, щоб адміністрація як плату за 
продовження переговорів про роззброєння вимагала від росіян поступок...»

Популярність президента серед виборців єврейського походження різко впала. 
Значно скоротились надходження від верхівки общин до каси демократичної партії. 
В таких умовах адміністрація спробувала відновити свої позиції, вдавшись до тіс
ніших контактів із сіоністськими лобістами.

За участю Сандерса в липні 1978 року £енат одноголосно ухвалив резолюцію, 
покликану загладити враження від продажу літаків Саудівській Аравії. У резолюції 
стверджувалося, що фундаментальною основою політики США на Близькому Сході є 
підтримка сильного Ізраїлю й надання йому ефективних можливостей у галузі обо
рони. Це підготувало адміністрації грунт для Кемп-Девіда.

Підписання кемп-девідських угод, спрямованих на створення під американською 
егідою блоку ізраїльських сіоністів та арабської реакції, значно зміцнило стосунки 
між буржуазно-націоналістичною верхівкою єврейської общини та адміністрацією 
США. И хоча після Кемп-Девіда престиж Картера в сіоністських колах різко зріс, 
лобі продовжувало тиснути на Білий дім аж до підписання в березні 1979 року сепа
ратної угоди між Садатом та Бегіном.

Перебіг подій наступного періоду свідчить про те, що між адміністрацією й 
сіоністським лобі відновилася єдність, оскільки лобі цілком підтримувало близько
східну політику Картера й навіть часто брало безпосередню участь у її розробці та 
здійсненні. Насамперед це виявилося в широкому потоці воєнної та економічної 
допомоги Ізраїлю з боку США.

Хоча, за даними служби Геллапа, 54 відсотки американців виступає проти поста
чання Тель-Авіва зброєю, віце-президент Уолтер Мондейл сказав керівництву Амери
канського єврейського комітету, що 1979 фінансового року «з усієї американської 
допомоги для підтримання безпеки 42 проценти економічних субсидій, 48 процентів 
воєнних кредитів і 56 процентів воєнних субсидій отримує одна країна — Із
раїль». Запевнивши керівництво комітету в тому, що «така воєнна допомога трива
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тиме незалежно від будь-яких розходжень на переговорах», Мондейл підкреслив, що 
це ніколи не буде використано як знаряддя тиску на Ізраїль і завжди відбиватиме 
«особливі стосунки» між Вашінгтоном і Тель-Авівом.

Одразу ж після підписання сепаратного єгипетсько-ізраїльського договору адмі
ністрація й конгрес США, на додаток до двох мільярдів щорічного асигнування, ви
ділили урядові Бегіна ще три мільярди воєнних кредитів і субсидій.

Неабияку вагу мало призначення Боба Страуса головою американської делегації 
на єгипетсько-ізраїльських переговорах щодо «палестинської автономії». Цей діяч, 
колишній голова Національного комітету демократичної партії, мав великий авторитет 
як в уряді, так і у верхівці єврейської общини; він очолював відділення «Об'єднаного 
єврейського призову» в період збирання серед урядових чиновників коштів для 
Ізраїлю та сіоністських організацій. Як повідомляла американська преса, «диплома
тична» активність Боба Страуса стосувалась американської внутрішньої політики не 
менше, ніж Близького Сходу.

Регулярно контактуючи з лідерами сіоністського лобі в Вашінгтоні, Страус доклав 
чимало зусиль до вироблення спільної з ним програми. Він публічно заявив, що 
М. Бегін діє «логічно», відмовляючись од будь-яких кроків, які могли б колись при
звести до створення палестинської держави. На виступі перед Конференцією прези
дентів найбільших американських єврейських організацій він запевняв, що «президент 
Картер по-сіоністському відданий справі Ізраїлю».

Відображенням впливу сіоністських кіл на теперішню адміністрацію стало звіль
нення у відставку колишнього глави американської делегації при ООН Ендрю Янга. 
Офіційним приводом для цього послужило нібито перевищення Янгом своїх повно
важень на зустрічі з представником Організації визволення Палестини при ООН 
Теразі. Однак, як писала американська преса, до «справи Янга» була причетна ізра
їльська розвідка в Нью-Йорку.

Напередодні виборчої кампанії 1980 року адміністрація вживає й низку інших 
заходів, спрямованих на зміцнення співробітництва з сіоністськими й просіоністсь- 
кими колами. В цей спосіб Дж. Картер намагається позбавити своїх суперників по 
демократичній партії можливості спиратись на єврейську общину. Крім міністра обо
рони Гарольда Брауна, він під час реорганізації свого кабінету включив до його 
складу ще двох діячів єврейського походження, які репрезентують сіоністську вер
хівку: Нейла Голдсміта, призначеного на посаду міністра транспорту, й Філіппа Клат- 
цника, який став міністром торгівлі.

Особливо важливим виявилось призначення Клатцника — не тільки одного з най
більших «донорів» демократичної партії, а й лідера ряду великих єврейських буржу
азно-націоналістичних організацій. Протягом багатьох років він очолював «Бнай 
Бріт», обіймав посаду президента Всесвітнього єврейського конгресу.

Призначення Клатцника «компенсувало» вихід з адміністрації наприкінці минулого 
року Страуса й Сандерса, які виконували роль зв’язкових між Білим домом і ке
рівництвом сіоністських кіл. їхня відставка була викликана й передвиборчими мірку
ваннями: Боб Страус очолив комітет за переобрання Картера й Мондейла, а Ед Сан
дерс керує діяльністю цього комітету на західному узбережжі США. Так само не ви
падково, що замість Страуса, посаду американського представника на переговорах 
у справах «палестинської автономії» обійняв один з керівників Американського єв
рейського комітету Сол Ліновіц.

Поворот адміністрації Дж. Картера від розрядки до роздмухування «холодної вій
ни» так само, як і дальше посилення проізраїльського ухилу в близькосхідній політиці, 
свідчать про те, що президент веде передвиборну кампанію, шукаючи опори серед 
воєнно-промислового комплексу та його союзників. Антирадянська «доктрина Кар
тера» здобула повну підтримку сіоністського лобі, яке бере активну участь у кампа
ніях проти договору ОСО-2, проти розширення радянсько-американських торговель
но-економічних, наукових і культурних взаємин. Михайло КОПИТЕНКО



-В моїх руках важка великоформатна 
книга, яку нещодавно надіслав з япон
ського міста Місіми відомий борець за 
мир Кіміакі Куріта — голова національної 
організації Міжнародного руху есперан
тистів — борців за мир (МЕМ). На крива
вому корінці чорно-сірої — кольору по
пелу — обкладинки двомовний напис: іє
рогліфами та латиною: «Hfrosima — Naga
saki». Й велике, на всю обкладинку, фото 
дитини, обличчя якої в невигойних вираз
ках. Не по-дитячому серйозні очі мовби 
зазирають вам у душу...

Цей виданий 1979 року японськими бор
цями за мир — на їхні скромні пожерт
ви — альбом «Фотодокументи про атом
не бомбардування», адресований усьому 
світові і, в першу чергу, молоді, яка не

пам’ятає тих страхіть. По' суті — це 
страшний обвинувальний акт мілітаризмові 
всіх часів, минулих і прийдешніх.

А ось послання, яким відкривається аль
бом:

«Дорогий однодумцю!
Ця адресована тобі книга ввібрала в себе 

палке прагнення японського народу до 
МИРУ.

Розгорни її й на кожній сторінці знай
деш по-нелюдському жорстокі картини, 
від яких мимоволі стискається серце, з 
кожного фотознімка почуєш крик пе
кельної агонії.

Хоч би якою приголомшливо-страшною 
була для тебе ця книга, ми благаємо тебе: 
не заплющуй очей перед нею. Адже все в 
ній — реальність, що спіткала живих лю-
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; Нагасакі 10 серпня 1945 року. Матері з си
ном пощастило вціліти під час страхітли
вого бомбардування. Але що чекало їх по
переду? — Хвороби, страждання, повільна 

«біла смерть» від лейкемії...

дей 34 роки тому (нагадаємо, що альбом 
виданий 1979 року. — Ред.); реальність, 
від якої й досі страждають твої брати-лю- 
ди; це МОЖЕ СПІТКАТИ Й ТЕБЕ!..»

Книга — документ страшної вибухової 
сили. На кожній з її 344 великоформатних 
сторінок — по кілька чорно-білих фото
графій і кольорових малюнків не профе
сіональних художників, а «гібакші»: лю
дей, що самі пережили страхіття атомно
го бомбардування або спостерігали його. 
Тут же лаконічні тексти. Білі на чорному 
тлі. Де-не-де вірші та короткі спогади 
очевидців, дорослих і дітей, які пережили 
цю трагедію (більшості вже давно немає 
серед >йивих — вони загинули згодом від 
променевої хвороби).

Три з половиною десятиліття минуло 
відтоді. Всевладний Час мовби загоює ра
ни, та ніхто не забутий і ніщо не забуте. 
Свідчення цього — численні кенотафи: 
символічні надгробки й меморіали на ос
трівцях у Хіросімській затоці, на подвір'ї 
початкової школи Шіроями, де загинуло

близько півтори тисячі учнів, Д Є С Я Т л И 

вчителів, сотні робітників із сусідньої 
фабрики. На кенотафах ніколи не в'януть 
квіти.

Сьогодні в Хіросімі та Нагасакі вже 
майже нічого на перший погляд не нага
дує про той атомний шквал, що пронісся 
тут 6 й 9 серпня 1945 року, коли від ски
нутих з американських літаків двох бомб 
у Хіросімі загинуло 150, а в Нагасакі — 75 
тисяч мешканців, а ще понад двісті тисяч 
померло згодом від невиліковних недуг. 
Два мирні квітучі міста, два морські пор
ти лежали в суцільних руїнах... Вдумаймо
ся лишень у ці страхітливі цифри!

На розворотах фотоальбому — мертві 
вулиці, покручене залізо, гори цегли, ка
міння, залишки прекрасних храмів, пагод, 
шкіл, житлових будинків і — трупи, трупи, 
трупи... Вони застигли вугільно-чорними 
статуями, в тій позі, в якій застав їх вибух... 
Сотні, тисячі трупів...

Відтоді минуло пів людського життя. 
Виросло нове покоління, яке не знає цих 
страхіть. Європа вже 35 років живе без 
воєн. Та чи означає це, що ті дні можна 
забути, викреслити з пам'яті й серця? В 
передмові до цього унікального фотодо
кумента сказано:

«Ця книга стосується не лише порівня
но далекого минулого. Арсенали ядерної 
зброї сьогодні налічують десятки тисяч 
бомб, кожна з яких має незрівнянно 
більшу руйнівну силу, аніж ті, що їх було 
скинуто на Хіросіму й Нагасакі. Хоч яким 
абсурдним це здається, але нині ми стої
мо перед цілком реальною страшною не
безпекою, бо ці арсенали новітньої ядер
ної зброї здатні знищити людство плане
ти не раз, а багатократ...»

Та дехто і в самій Японії, і за океаном 
намагається знехтувати цю пересторогу. 
Нещодавно американська організація від
ставних льотчиків, знущаючись із пам'яті 
жертв атомних бомб, влаштувала в Техасі 
імітацію атомного бомбардування. Над 
полігоном пролітав бомбардувальник Б-29, 
пілот натискував кнопку, й спеціальний 
пристрій відтворював «атомний гриб», ду
же схожий на той, що знищив Хіросіму 
6 серпня 1945 року.

І це в той час, коли США, незважаючи
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на всі протести прогресивного людства, 
почали виробництво нової смертоносної 
зброї — нейтронної бомби, а в Європі 
планують розмістити атомні боєголовки до 
ракет нових типів.

У заклику видавців, де розповідається 
про роботу над альбомом, зазначено: «Без 
перебільшення можна сказати, що, окрім 
японців, лише жменька людей бачила на 
власні очі свідчення атомного бомбарду
вання. Ми хочемо, щоб усі люди, особли
во молоді, побачили, якої шкоди завда
ють атомні бомби... А гонка ядерного 
озброєння триває... Сьогодні, більш ніж 
будь-коли, японський народ, який уже 
тричі зазнав біди од термоядерних вибу
хів,— у Хіросімі, Нагасакі, на атолі Бікі
ні, — мусить піднести голос протесту за 
повну заборону ядерної зброї...»

Справді, далеко не всі пам'ятають, що 
Японія тричі постраждала від атомних 
бомб. Востаннє це сталося за 9 років піс
ля трагедії Хіросіми й Нагасакі. Того пер
шого березневого дня 1954 року США 
здійснили експериментальний вибух вод
невої бомби на атолі Бікіні в Тихому оке
ані. Внаслідок цього в повітря знялася ве
личезна кількість радіоактивного пилу.

Японський сейнер, який вів промисел 
тунця за сто кілометрів од атола, був гус
то обсипаний «пилом смерті». Всі 23 чле
ни екіпажу захворіли на тяжку форму 
променевої хвороби. Цей вибух 15-мега- 
тонної водневої бомби й започаткував 
гонку ядерних озброєнь... Опромінено 
було майже 700 японських суден, сотні 
тонн риби довелося викинути, бо лічиль
ники Гейгера показали високий рівень 
радіоактивності тунців (у фотоальбомі е 
серія знімків і про це).

Альбом уже вийшов кількома мовами. 
Спершу японською, потім англійською, 
далі — іспанською й есперанто.

Цю дорогу, гарно видану книгу не про
дають— її розсилають у дарунок прогре
сивним організаціям, установам, борцям за 
мир. Й кожен, у чиї руки вона потрапить, 
мусить підняти голос протесту проти за
грози термоядерної війни, яка може озна
чати лише одне — повне знищення пла
нети...

Надія ГОРДІЄНКО-АНДРІАНОВА

Вода для вмираючих... Та не всі вже мали 
силу піднести фляжку до рота.

Нагасакі. 10 серпня 1945 р.

У серпні 1945-го року Томіга-сан було 18 
років. Вона брала участь у розкопках руїн 
від атомного бомбардування та евакуації 
поранених у Хіросімі. Захворівши на важ
ку форму променевої хвороби, пролежала 
загалом 14 років у лікарнях і 65 разів була 
оперована
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Панас ВЕСЕЛИЦЬКИЙ

Хвилі лівацького тероризму прокотились останнім часом практично всім капіталістичним Заходом. У чо
му ж причина цього явища, на які сили спираються лівоекстремістські 
організації, як реагують різні політичні партії на криваві злочини терористів? На ці питання дає відповідь 
книжка Панаса Веселицького «Чорні 
сліди «червоних бригад» (Хто вбив 
Альдо Моро)», що її готує до друку Видавництво політичної літератури в 
Москві. Пропонуємо нашим читачам 
уривок із цієї книжки.
wvwvwwwwwwwwwwww*/wwwwwwvv>

16 березня 1978 року о 8.55 ранку офі
цер карабінерів Оресте Леонарді, що вже 
п’ятнадцять років супроводжував Альдо 
Моро в усіх поїздках, як звичайно, чекав 
біля його будинку на вулиці Форте Тріон- 
фале, 79. Зателефонував з автомату дру
жині, та, побачивши, що Моро виходить, 
швидко закінчив розмову: «Чао, подзво
ню пізніше!»

За кілька хвилин машина лідера ХДП 
виїхала на вулицю Фані, але перед пово
ротом різко загальмувала: дорогу неспо
дівано перегородив якийсь «фіат-128». 
Тієї ж миті пролунали перші постріли. Те
рористи, які вибігли з-за кущів, принайм
ні четверо, всі — в формі стюардів італій
ської авіакомпанії, відкрили автоматний 
вогонь по машині охорони. За кілька се
кунд машина нагадувала решето.

Двоє інших терористів, що сиділи в 
«фіаті», мали захопити Альдо Моро жи
вим. Вискочивши з машини, один з них 
припав до землі й першим же пострілом 
убив Оресте Леонарді, що сидів поряд шо
фера. Водія ж убив другий терорист.

У з а г о л о в к у ,  фото з газети «Репубб- 
ліка», яка підготувала спеціальний випуск 
«Щоденник однієї трагедії», присвячений 

Альдо Моро.
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Тисячі демонстрацій трудящих проти розгулу реакції й тероризму прокотилися по 
всій Італії після вбивства Альдо Моро в травні 1978 року. На фото — одна з демонст

рацій в Римі.

Упоравшись із охороною, злочинці силоміць витягли Моро й заштовхали в свою 
машину, яка їхала вулицею слідом за автомобілем його охорони. В цій операції, що 
тривала всього декілька хвилин, за підрахунками спеціалістів, брало участь щонай
менше шістдесят осіб: дванадцять автоматників, вісім водіїв на машинах, які зміню
вали одна одну під час утечі, ще десятеро прикривали їх з тилу, а не менше трид
цяти чекало на Моро в різних схованках...

О 10.10 в агентстві «АНСА» пролунав телефонний дзвінок. Жіночий голос із 
сильним німецьким акцентом повідомив: «Моро викрали ми, «червоні бригади».

«Після п’яти років збройної боротьби, яка почалася з епізодичних підпалів про
мислових складів, викрадення керівників підприємств і суддів та «показових проце
сів» над ними, «червоні бригади» дійшли до вбивства діячів, яких вважали «прислуж
никами держави». З викраденням Альдо Моро ця злочинна діяльність досягла 
своєї найвищої точки»,— писав у ті дні італійський тижневик «Панорама».

Тим часом депутати італійського парламенту збирались на історичне засідання: 
вперше за останні тридцять років до парламентської більшості мала ввійти фракція 
комуністів. Ініціатором цього був саме Альдо Моро, який у складній боротьбі, на
самперед серед своїх однопартійців, зрештою досяг перемоги.

За «кривавим четвергом» 16 березня потяглися ті 55 довгих днів, коли розпач 
змінювався проблисками надії, а страх за долю Моро — благенькою вірою в роз
важливість «бригадистів»; політичну рішучість одних партій не піддаватися шантажеві 
авантюристів потьмарювали демагогічні викрутаси інших партій, які намагалися й на 
«справі Моро» зажити сякий-такий політичний капітал. У повоєнній Італії не було ін
шої події, котра, як оця, зачепила б кожного справжнього демократа.

«Пролетарські збройні осередки», «робітнича автономія» «передній край» — ось 
гучні демагогічні назви лише деяких груп, що проповідують партизанську війну як за
сіб «підірвати систему». Найорганізованішими серед них вважаються «червоні брига
ди» — БР («брігате россе»].

Спекулюючи окремими вихопленими з історичного контексту положеннями марк
сизму, не переосмисленими практично в конкретній обстановці й свавільно спотворе
ними, а також узявши на озброєння розпачливі гасла найзлиденніших економічно й по
збавлених будь-якої політичної підготовки прошарків населення, новий тероризм знай
шов поживне середовище в умовах суспільно-економічної й політичної кризи на 
Апеннінах.
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...Зі слів бригадистів Моро зрозумів: надії немає. «Мене невдовзі вб’ють,— пи
сав він до дружини, — цілую тебе востаннє... Повторюю: я не визнаю несправедли
вого вироку, що його винесла мені християнсько-демократична партія. Я ніколи й 
нікого не виправдаю, й не прощу. Нехай ХДП не думає, що вона вирішить свої проб
леми, знищивши мене...»

Його розбудили вдосвіта, охоронець мовчки подав одяг. Усе було ціле, випране 
й випрасуване: темно-голубий костюм-трійка, такого ж кольору шкарпетки, бежева 
майка, сорочка в голубу смужку... (Моро був спокійний: коли пізніше, вже в морзі, 
його оглядатимуть фахівці, вони побачать, що всі гудзики акуратно застебнені й 
тільки шкарпетки вдягнуто навиворіт).

Потім його вивели в двір, до машини марки «рено» червоного кольору, й кивну
ли в бік відчиненого багажника, на дні якого було розстелено оранжевий плед. Він 
ледве вліз усередину. Коли один бригадист підійшов з парабелумом в руках, Моро 
інстинктивно затулив рукою груди. Він чув усі одинадцять пострілів: жодна куля не 
зачепила серце, смерть настала від внутрішнього крововиливу.

Його накрили пледом, зачинили багажник. «Машину поставимо ось тут»,— при
бравши зброю й розгорнувши карту, показав бригадист на якусь вулицю в центрі 
Рима.

...Червоний «рено» в'їхав на вулицю Каетані десь біля восьмої. За кермом була 
висока худорлява блондинка в джинсах, поряд з нею сидів невисокий кремезний 
чоловік. Незважаючи на ранню годину, стати було ніде. Та це, очевидно, їх не бен
тежило. Проїхавши ще метрів сто, машина спинилася, тієї ж миті озвався мотор бі
лого «фіата», а «рено» став на його місце. Дівчина й чоловік вийшли з машини, 
зачинили дверцята й неквапом попрямували до площі Лователлі.

«Родина Альдо Моро бажає, щоб керівництво держави й партії цілком дотри
мались його останньої волі: жодних публічних маніфестацій, промов і церемоній; ні
якої національної жалоби, урядового ритуалу або пам'ятних медалей. Родина зами
кається в мовчанні. Про життя й смерть Альдо Моро висловиться історія...»

II

...Коли 1974 року до Італії прибув американець Рональд Старк, це не привернуло 
нічиєї уваги: хіба мало американців щодня з’являється на Апеннінах у пошуках роз
ваг, відпочинку, в справах...

Мандруючи країною, він зупинявся в найдорожчих готелях, і хто міг подумати, 
що цей «тихий американець»; перебравшись увечері в дрантя — за останньою мо
дою «бунтарів»,— ішов у ті бари й клуби, де звичайно збирались активісти різних 
лівацьких організацій. Налагоджуючи численні знайомства, Старк ніколи не забував 
натякнути, що має солідні зв'язки з міжнародними центрами тероризму, а декому, 
хто, на його думку, викликав довіру, навіть пропонував детально розроблену мето
дику організованих утеч із в'язниці.

Одне слово, службовці «Гранд-отелЮ' Бальоні» були надзвичайно здивовані, коли 
в лютому 1975 року їхній постійний, щедрий на чайові клієнт покинув готель у супро
воді поліції. Перебування в тюрмі, куди Старк потрапив за звинуваченням у торгівлі 
наркотиками, він так само використав досить активно: йому пощастило навіть здобу
ти довіру деяких керівників БР.

Престиж американця зростав так швидко, що невдовзі він, як знавець доброго 
десятка способів передавання інформації в тюремних умовах, став центральною лан
кою зв’язку між групами терористів, ув’язнених у різних містах.
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Така бурхлива діяльність не лишилася поза увагою охорони, і якось уночі в його 
камері провели несподіваний обшук. «Здобич» виявилася значною: численні доку
менти й внутрішні циркуляри «червоних бригад», листи терористів, шифрувальні таб
лиці. Старка офіційно звинуватили в організації збройних банд.

Під час слідства з ’ясувалося багато надзвичайно цікавих деталей: починаючи з 
1971 року, Старк підтримував тісні зв’язки із співробітниками посольств США в різ
них європейських країнах, із спеціальними агентами ФБР та відомствами в справі бо
ротьби з наркотиками, які займалися й боротьбою з тероризмом.

У Європі, якщо вірити офіційним відомостям, Старк опинився не з доброї волі: 
саме 1971 року ФБР занесло його до списків осіб, які займаються виробництвом і 
продажем наркотиків, і вік, не бажаючи мати справу з американським правосуддям, 
утік до Бельгії. Тут, знову ж таки за даними ФБР, Старк налагодив виробництво нар
котиків з мексіканських грибів, уклавши в це понад 300 тисяч доларів, знятих з ано
німних рахунків у швейцарських банках. Відомо також, що того самого року двоє 
спеціальних агентів ФБР відвідали в Парижі його адвоката і мали з ним тривалу роз
мову. Випадково чи ні, але саме після неї Федеральне бюро розслідувань перестало 
цікавитися Старком, хоча чудово знало, де перебуває цей громадянин їхньої країни: 
в його досьє, наприклад, знайдено кілька листів на бланках посольства США в Лон
доні, відправлених на адресу його бельгійської контори. До одного з них було при
кладено чек на солідну суму, який згодом незрозумілим чином зник із сейфа про
куратури.

Звертає на себе увагу й інша обставина: у в’язниці Старка неодноразово від
відували співробітники американського посольства; вони пояснювали це тим, що «до
помога кожному громадянинові США — їхній прямий обов'язок» (при цьому якось 
випадало з пам’яті, що Старка свого часу було оголошено в США поза законом і, 
за логікою, власті мали б вимагати його видачі). З ним зустрічалися й високі чини 
італійських секретних служб.

Справу Старка було передано начальникові служби безпеки в Болоньї — Гра- 
ціано Горі.

Незабаром, 4 липня 1978 року, Горі загинув у звичайній автомобільній катастро
фі. Можна було б, звісно, повірити і в цю «звичайність», і в те, що Старк — 
справді Старк, а його «революційна» діяльність — наслідок особистих політичних 
поглядів. Можна було б. Але...

Нині в руках міжнародної громадськості надто багато документів, щоб вона 
могла повірити у випадкову появу «тихих американців» саме в тих країнах, де назрі
вають гострі соціальні конфлікти, й саме в ту мить, коли ситуація досягає найвищої 
напруги.

Згадаймо Грецію. Згадаймо Чілі, Португалію, Іспанію...
Італія, так зручно розташована в Середземному морі, здавна була об’єктом най- 

пильнішої уваги США та їхніх секретних служб. Офіційні чини Сполучених Штатів 
Америки неодноразово й недвозначно заявляли, що розглядають збереження ни
нішнього режиму на Апеннінах як один з вузлових елементів своєї зовнішньої полі
тики й що для досягнення цієї мети можуть бути використані будь-які засоби, зок
рема й різні канали ЦРУ.

З і н т е р в ’ ю к о л и ш н ь о г о  а г е н т а  Ц е н т р а л ь н о г о  р о з в і д у 
в а л ь н о г о  у п р а в л і н н я  С Ш А  Ф і л і п п а  Е й д ж і .  Т и ж н е в и к  
«Е у р о п е о», ЗО с і ч н я  1 9 7 6  р о к у .

З а п и т а н н я :  Як діє ЦРУ в Італії!
В і д п о в і д ь :  У ЦРУ давня традиція присутності в Італії та втручання в її вну

трішнє життя. Інтерес цей виник наприкінці війни, коли стало зрозуміло, що соціа-
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пісти й комуністи, які відіграли найактивнішу роль у русі Опору фашизмові, відігра
ватимуть першорядну роль і тепер. Американці одразу ж обрали християнських 
демократів як альтернативу марксистським партіям зокрема ще й тому, що контак
ти ХДП з церквою гарантували підтримку й католицької партії.

Отже, діяльність американських секретних органів розвивалася двома напрямка
ми, як, утім, це завжди й буває: «дестабілізація» (за невдалим висловом колишнього 
державного секретаря Кіссінджера) лівих партій, — з одного боку, й підтримка хри
стиянсько-демократичної партії як «греблі, що стримує комунізм»,— з другого.

Цілком зрозуміло, що в зв’язку з наявністю сильної комуністичної партії рези
дентура ЦРУ в Італії завжди була дуже активною. Але ЦРУ виявляло також чималий 
інтерес, особливо в роки економічного буму, до збирання промислової інформації: 
патентів, статистики промислової потужності, промислових планів тощо...

З а п и т а н н я :  А сьогодні?
В і д п о в і д ь :  Останніми роками становище докорінно змінилося — внаслідок 

іагрозливого зміцнення комуністичної партії.
Повинен зазначити, що в ЦРУ завжди було крило, яке вважає, що, перш ніж 

удатися до репресій, слід спробувати провести «реформістську» операцію. Саме так 
ЦРУ впливає на сОціал-демократичні партії. А втім, вони та пов’язані з ними проф
спілки й самі намагаються копіювати американську демократію й «американський 
спосіб життя». Якщо такі партії приходять до влади в європейських країнах, вони ви
являються найкращими союзниками Сполучених Штатів Америки, як це сталося, ска 
жімо, у ФРН.

Але в Італії цього не сталося зокрема ще й тому, що, по суті, підтримкою ЦРУ 
тут користувались найконсервативніші, а то й відверто реакційні сили. Таким чином 
дійшло до плутанини, політичної кризи й репресій.

З а п и т а н н я :  Чи проникає ЦРУ в політичні організації?
В і д п о в і д ь :  Проникає, й для цього є різні способи. Насамперед — вербуван

ня активістів, яких або шантажують, або вплутують у карні справи. Але трапляються 
й «добровольці». Цих агентів використовують для збирання відомостей, а також для 
провокаційних операцій, демонстративних актів насильства, якими, наприклад, були 
висадження в повітря експреса «Італікус» та бійня на майдані Фонтана. Це дуже ха
рактерно *.

З а п и т а н н я :  А чи проникають співробітники секретних органів у державний
апарат?

В і д п о в і д ь :  ЦРУ працює в найтіснішому контакті з італійською, а також з ін
шими європейськими службами розвідки. Так, саме італійці розробили апаратуру 
для підслуховування телефонних розмов, якою користується ЦРУ. Крім того, амери
канська розвідувальна служба перевербовує чимало італійських агентів, найліпших і 
найнадійніших. Ну, а державним органам надається величезне значення, так само як 
і банкам та деяким політичним і релігійним організаціям. У провідних установах, як, 
наприклад, міністерство внутрішніх чи міністерство закордонних справ, ЦРУ завжди 
має своїх людей — від низів до верхів.

Щодо армії, то тут найлегше. Вона входить до. структури НАТО, й ЦРУ завжди 
точно знає, на яких офіцерів усіх рангів можна покластися, якщо доведеться вда
тись до насильницьких дій, державного перевороту або виняткових репресій.

1 Міжнародний поїзд «Італікус», що курсував між Римом та Мюнхеном, неофа
шисти пустили під укіс 4 серпня 1974 року, коли експрес саме виходив з тунелю 
«Апенніно» — одного з найдовших у Європі. Внаслідок дванадцять чоловік загинуло, 
сорок вісім тяжко поранено. Бійня на міланському майдані Фонтана також неофа
шистського зразка. 12 грудня 1969 року вибух величезної сили зруйнував централь
ний зал Сільськогосподарського банку. Шістнадцять чоловік убитих і вісімдесят вісім 
поранено. Процес у цій справі триває й досі, викриваючи все нові деталі причетнос
ті до злочину американських секретних служб.
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Усе це, звичайно, дуже схематично.
Можна було б докладніше сказати про ді
яльність багатьох відділів ЦРУ, але й так 
можна скласти уявлення про масштабність 
засобів, які Сполучені Штати застосовують 
без вагань, коли йдеться про захист їхніх 
інтересів.

До речі, інші служби США працюють 
приблизно так само...

Це інтерв'ю Філіппа Ейджі викликало 
свого часу хвилю гострих відгуків, хоча на
справді нічого сенсаційного в ньому не 
було. Вже давно відомо, що США пильно 
стежать за тим, щоб союзники дотримува
лись внутрішньої й зовнішньої політики, ви 
гідної американським керівним колам. Але 
в ситуації, яка склалася після вбивства 
Альдо Моро, питання про можливу при
четність до цієї провокації ЦРУ та інших 
секретних служб США набуває особливого 
значення.

Чи здатні внутрішні сили італійської ре
акції самостійно спланувати й здійснити 
такий акт, як викрадення голови національ
ної ради ХДП, слідів якого марно шукали 
майже два місяці десятки тисяч чоловік!

Самі американці не дуже в це вірять.
Аналізуючи «справу Моро», відомий екс
перт Норман Бірнбаум, наприклад, прямо 
твердить, що «участь секретних служб
НАТО не виключена», а його колега Брай- Альдо Моро 3 особистим охоро„ЦеМ 0рес- 
ян Дженкінс, проаналізувавши «якісний бік те Леонарді в день викрадення,
операції», теж дійшов висновку, що втру
чання ЦРУ чи інших служб США можливе.

Справа Рональда Старка ще більше за
плуталася, хоч офіційні слідчі органи просто все зводять до «особистої ініціативи 
американця та випадкового збігу обставин, за яких він опинився в Італії, з активіза
цією терористичних груп усередині країни».

ill

Якщо припустити (а в світлі наведеного вище документа це більш ніж право
мірно), що США відіграли в «справі Моро» досить активну роль,— усе стане на міс
це. Зрозумілішою буде діяльність італійської поліції та органів правосуддя протягом 
цих 55 днів.

Ось досить симптоматичний епізод: якось увечері, в середині квітня 1978 року, 
керівництво ХДП звернулося до начальника поліції Джузеппе Парлото з проханням 
простежити за двома підозрілими юнаками, які досить довго сиділи на сходинках 
навпроти будинку партії, незважаючи на зливу.

Поліція зреагувала аж за годину, вирядивши на майдан Ісуса одного агента. «Як 
же так! — обурився той самий партійний діяч, що розмовляв з Парлото. — Я просив 
організувати стеження. Однієї людини не досить».
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За сорок п'ять хвилин з’явилося ще кілька поліцейських, які відразу ж почали 
вимагати в підозрілих документи. «Заарештуйте мене за образу,— прокричав, ке 
втримавшись, один з керівників ХДП, завжди розважливий і максимально ввічливий,— 
але ви стопроцентні кретини!»

Намагаючись виправдати подібні дії, що, м’яко кажучи, свідчать про брак фахо
вої підготовки поліцейських, якщо не про злочинну недбалість, керівництво найчас
тіше посилалось на «об'єктивні труднощі», нібито викликані реформою органів внут
рішніх справ.

Після того, як громадськості стали відомі факти антидемократичної діяльності 
Інформаційної служби оборони (СІД), справді було вирішено розпустити її й ство
рити кілька нових служб, які довго перебували на стадії становлення.

Перебудова викликала й масове переміщення чиновників, унаслідок чого найдо- 
свідченіші слідчі та фахівці з боротьби проти терористів раптово опинилися поза ді
лом: одних вирядили керувати периферійними органами поліції, інші посіли адміні
стративні посади в різних бюрократичних відомствах. А значна кількість змушена бу
ла вийти на пенсію...

І все ж деталі реформи не могли бути відомі широкій громадськості: це не та 
сфера, котра рекламується в пресі. Однак, як показали події, бригадисти були чу
дово поінформовані про все. Звідки ж!..

У трагічні дні весни 1978 року один високопоставлений чиновник поліції скаржив
ся на реформу: «Наші служби абсолютно сліпі й глухі. Про терористів ми знаємо 
мало або й нічого, тоді як вони чудово знають усі наші найдошкульніші місця, за
вдають нам ударів, коли й де їм заманеться».

«Знаємо мало або й нічого»... Чи справді це так!
5 травня 1978 року генерал Джуліо Грассіні, начальник наново створеної Служ

би інформації та захисту демократичної безпеки, запросив усі документи Інформацій
ної служби оборони, що стосувалися боротьби з тероризмом. Більшість документів 
безнадійно застаріла, проте один став для генерала сюрпризом. Його було складе
но ЗО березня 1972 року (!) і в ньому прямо говорилося про «червоні бригади»:

«Близьким для нас і для всіх політичних діячів прикладом тероризму може бути 
ота зросла злочинність, яку дехто намагається видати за типовий зразок організо
ваного соціального бандитизму, далекого від політики. Насправді ж це звичайнісінь
ка підпільна боротьба, хоч і в зародковому стані, й ведуть її люди, давно зневірені 
в корисності й можливостях легальної діяльності.

Маємо достатньо підстав стверджувати, що ця організація й далі розширює свій 
вплив серед молоді й робітництва, готуючи таким чином грунт для майбутніх баз 
міської партизанської війни.

Зважаючи на таку перспективу, варто старанно аналізувати ситуацію, щоб у по
трібну мить ужити рішучих заходів... Бо й справді може настати час, коли антиуря
дові настрої в масах так розпечуться, що всі пропагандистські зусилля зведуться 
намарне...»

Далі в документі докладно проаналізовано найтиповіші методи діяльності БР, а 
також їхню структуру. І цей матеріал, важливість якого годі переоцінити, пролежав 
без руху понад шість років! Недбальство чи злий намір!

Найпевніше, все-таки, друге. Не варто робити з генералів італійської поліції ота
ких собі простачків, які не читають документів і не реагують на них!

Як правило, поліція звинувачує прокуратуру в тому, що вона ігнорує всі її до
несення про терористів та їхні організації. Прокуратура ж відбивається: мовляв, ці 
донесення мають надто загальний, розпливчастий характер, часто не називають жод
них фактів, на підставі яких можна було б порушити слідство.

Класичним прикладом подібних стосунків є арешт семи бригадистів, яких поліція 
застала в ту мить, коли вони вправлялися в стрільбі поблизу озера Маджоре. Суд
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засудив їх до двох років тюремного ув'язнення за незаконне зберігання та засто
сування зброї. Однак через певний час вищі інстанції скасували вирок і випустили 
«чудову сімку» на волю. (Ще до того, як схопити цю групу зі зброєю в руках, кара
бінери були надіслали до прокуратури донесення, де імена всієї сімки прямо пов’я
зувалися з діяльністю терористичних організацій. Поліція просила ордер на обшук, 
але прокуратура визнала це недоречним.)

Інший не менш показовий епізод. Наприкінці 1977 року в Мілані розкрито таєм
ну базу терористів. Квартиру наймала якась Каті Чірелла. її заарештували як акти
вістку «збройної партії». Проте вже після першого допиту Чірелла вийшла на волю: 
за недостатністю доказів.

Дивлячись на підозрілу неефективність органів охорони порядку в боротьбі з 
тероризмом, не можна не звернути увагу на те, що слідчих іноді просто ігнорують. 
Так, міланський слідчий Антоніо Ломбарді, закінчивши розслідування в справі п'я
тьох бригадистів (серед них був і один з керівників БР Джорджо Семеріа, якого 
схопили в березні 1976 року на центральному вокзалі), направив до управління в 
справах боротьби проти тероризму пам’ятну записку, де вказував, що в одному 
сховку організації знайдено документ, який подає досить точні дані про Централь
ний італійський інститут попередження злочинності: імена співробітників, розпоря
док роботи охорони, її чисельність, а також схема багатьох приміщень інституту й 
можливі варіанти проникнення всередину будинку.

Все це, підкреслював Ломбарді, «доводить, що БР мають своїх людей і в міні
стерствах, оскільки таку інформацію міг дати лише працівник, обізнаний з найделі- 
катнішими сферами діяльності інституту». Це було 14 грудня 1976 року. А десь за 
рік бригадисти застрелили одного з відповідальних працівників цього інституту Рік- 
кардо Пальму. І тільки тоді з'ясувалося, що свого часу на записку Ломбарді ніхто 
не зреагував.

Убивство Пальми — один, але далеко не єдиний доказ «недбалості» певних 
органів. Серед документів, знайдених у тому ж міланському тайнику, був і смерт
ний вирок трьом «К». За три місяці — перша жертва: Франческо Коко, головний 
прокурор Генуї. Знаючи цілі й методи дій БР, невже так важко було з’ясувати, хто 
з людей, чиї прізвища починаються з «К», може стати потенційною жертвою «чер
воних бригад»!

Як за таких умов не з’явиться песимізм!! Ось що каже один чиновник міністер
ства внутрішніх справ (керівники різних служб охоче дають інтерв'ю, але нині де
далі частіше вимагають не називати їхніх прізвищ. Причина! Зайве питати: страх і 
цілком виправданий — у січні 1979 року бригадисти застрелили заступника голов
ного прокурора Мілана Е. Алессандріні. Це сталося через декілька тижнів після 
того, як він виступив з досить гострою публічною заявою проти терористів): «Коли 
зважити, що понад п’ятдесят донесень, прямо чи опосередковано пов’язаних з «чер
воними бригадами» і в різний час направлених прокуратурі, й досі лишаються поза 
увагою, то марно сподіватися на щось. Більше того, під час перевірки з ’ясувалося, 
що більшість донесень взагалі безслідно зникла».

Говорячи про «м’якотілість» касаційних органів, турінський суддя Джанкарло 
Казеллі, який вів процес над БР, відзначає: «У переважній своїй більшості касаційні 
суди складаються з народних засідателів, які не знають законів, та ще й залякані. 
Ось чому багато хто з них охоче погоджуються на формулювання «за недостатністю 
доказів».

Однак страх охопив не тільки народних засідателів. Факт лишається фактом: жо
ден із свідків, викликаних на суд, не розпізнав жодного бригадиста. Навіть секре
тарка депутата ХДП Де Кароліса, на очах якої терористи поранили її шефа, ска
зала, що не запам'ятала жодного бригадиста, бо в ту мить «дивилася в інший бік».

Одне слово, як у столиці, так і на периферії почався гарячковий пошук засобів 
самооборони. Дехто з багатших наймає охоронців, наприклад, граф Луїджі Россі Ді
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Монтелера, депутат правого крила ХДПГ який уже побував одного разу в лабетах 
«червоних бригад». На першому поверсі його контори постійно чергує п’ятеро чо
ловік — колишні поліцейські агенти. В броньованій машині графа повсякчас супро
водить відставний офіцер карабінерів Джузеппе Савоя, який підтримує по радіо 
зв'язок з поліцією та постом охорони в конторі фірми.

У тих, хто не має коштів на утримання кваліфікованих охоронців, вибір методів 
захисту виявився дуже обмеженим. Як наслідок — одні, розпрощавшись із багато
річними звичками, раптом підхоплюються з ліжка й біжать ночувати в недалеке се
ло, інші квапливо купують зброю...

Повідомлення, які щоденно публікувалися в газетах, лише підкладали дров до 
цього багаття страху й паніки:

«...Курсанти вищої школи поліції чергують з незарядженими автоматами в руках; 
група агентів із Сардінії, яких терміново перекинули до Рима, не знаючи міста, за
блукала й лише через кілька годин хтось із них подзвонив до управління з про
ханням надіслати... гіда».

«...Кореспондент під'їжджає до поста охорони в столичному районі Тріонфале: 
декілька джипів із солдатами загородили вулицю й пропускають машини одну по 
одній.

— Які машини ви зупиняєте!
— Підозрілі.
— Тобто!
— Ну великі, а також з іноземними номерами.
— А чому саме такі!
— Згідно з наказом.
— А як ви перевіряєте документи!
— Ну, якщо є печатки, все гаразд...»
«...Трагедія на вулиці Фані показала безсилля тих відділів поліції, що забезпе 

чують охорону видатних політичних діячів. Люди, що працюють у цих відділах, не 
мають ні часу, ні можливостей на спеціальну підготовку. їхні машини не броньовані, 
куленепробивних жилетів на всіх не вистачає, хоча міністерство внутрішніх справ 
давно вже збирається закупити достатню кількість. Постійний брак психологічної 
готовності до самозахисту призводить до постійних порушень елементарних норм 
безпеки. Так, за інструкцією охоронці повинні їхати не менше як за п’ятдесят мет
рів, однак здебільшого їдуть майже впритул, і терористи можуть стріляти відразу 
по обох машинах, як це було у випадку з Моро...»

Мабуть, ці витяги з італійської преси викличуть у радянського читача сумну по
смішку. Але не поспішаймо з посмішками! «Якщо музика грає, то хтось її замовляє». 
Італійські органи охорони порядку в минулому не раз і не двічі доводили свою 
ефективність, і якщо вони так і не вийшли на слід убивць Моро, то це комусь було 
потрібно й вигідно.

Звісно, було б значним спрощенням убачати в цій злочинній бездіяльності ли
ше тінь ЦРУ та інших секретних іноземних організацій. Факти переконливо доводять, 
що в знищенні Моро був зацікавлений цілий конгломерат різноманітних сил і в 
самій Італії,— аж до відверто антикомуністичних та фашистських елементів, яких не 
бракує в керівних партіях, державному апараті, армії.

Як сказав у цьому зв’язку Генеральний секретар ІКП Енріко Берлінгуер, мимоволі
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напрошується висновок, що «червоні бри
гади», здатні на такі масштабні злочинні 
акції, не можуть діяти без сторонньої до
помоги або принаймні потурання.

Слушність цього висновку підтверджу
ється щоденно. Ось хоча б такий факт: 
поліція, яка під час розшуку лідера ХДП 
неначе впала в летаргічний сон, раптом 
«оживилась». Одразу ж після вбивства Мо
ро було розкрито перші конспіративні 
квартири. Не минало жодного дня без сен
сацій: знайшли машинку, на якій друку
валися повідомлення БР та листи Моро; 
виявили друкарню «червоних бригад», упій
мали спершу одного ватажка злочинної ор
ганізації, потім другого, третього...

Перше фото Альдо Моро, надіслане 
бандитами з «червоних бригад» після 

його викрадення.

Ми прилетіли до Рима опівдні 3 трав
ня 1978 р. Аеропорт Ф ’юмічіно — гомінкий 
і різномовний — жив своїм звичайнісіньким 
життям. І якби не сила-силенна автомат
ників у залах та коло переходів, ніщо не 
нагадувало б про драму, яку переживала 
країна. Це заспокоювало: отже, Італія не 
здалася, не пішла на повідку в навіжених 
злочинців. Альдо Моро не забутий, його
пам'яттю жили мільйони італійців; у цьому ми пересвідчилися, зустрічаючись із ко
легами по перу, слухаючи радіопередачі і читаючи пресу. І все ж таки, як і раніше, 
діти зранку поспішали до школи, рівно о 8.30 відчинялися банки й магазини, за 
своїми звичними маршрутами курсували поїзди й літаки...

Викравши Моро, терористи сподівалися паралізувати нормальне життя в країні, 
викликати паніку й хаос. їхні сподівання виявились марними: Італійська республіка, 
народжена в суворій антифашистській боротьбі, в цю важку пору знайшла в собі 
сили згуртуватися й відповісти політичним авантюристам твердим «ні».

7 травня в палаці конгресів Флоренції відбувся міжнародний мітинг літераторів 
з багатьох країн, присвячений боротьбі проти тероризму. Виступив на мітингу й ке
рівник радянської делегації Борис Полевой. Він нагадав про те, що В. І. Ленін зав
жди навчав комуністів не давати себе спантеличити жодною ультрареволюційною 
патетикою і застерігав, що індивідуальні терористичні замахи є недоцільними засо
бами політичної боротьби. Як попередня, так і вся наступна практика революційного 
руху довела правоту цього ленінського положення.

«Своїми діями, сказав Борис Полевой, «червоні бригади» кинули зухвалий виклик 
масам. Ми вже мали нагоду переконатися: цьому викликові дано гідну й тверду 
відповідь, і вона вселяє впевненість, що демократичне майбутнє країни має надійний 
захист...»

А потім було 9 травня. Я переглядаю свої нотатки, хоча взагалі в них і немає 
потреби: так виразно зберігає пам’ять усі події того дня...

Засідання II Конгресу профспілкових письменницьких організацій Європи було 
призначено на третю годину, й, пообідавши, ми вирішили прогулятися містом. Та 
коли побачили нашого добровільного гіда й помічника Сільвану Де Відович, що 
схвильована бігла нам назустріч, зразу ж збагнули: «Моро».

9. «Всесвіт» № 8.
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Засідання не відбулось. По-літньому яскраве, сповнене енергії, життя, місто рап
том принишкло.

Багатотисячні колони рушили на площу Національної єдності, до пам’ятника 
жертвам фашизму й нацизму — на знак протесту проти злочинів «червоних бригад», 
бо в «червоний» колір нинішніх терористів мало хто вірив і вірить, відзначаючи на 
кожному кроці їхні чорні сліди — сліди реакції, політичного авантюризму, презир
ства до демократії та свободи.

...Постріли в Італії лунають практично щодня. Стріляють то «червоні», то «чор
ні». Але це — не боротьба двох екстремізмів. І ті, й ті ціляться в одне: в серце 
Республіки, і одні й другі виступають проти комуністичної партії, навіть проти помір
кованих лідерів соціалістичного руху. Всіх політичних бандитів спрямовує одна рука 
— рука реакції.

Початок «стратегії напруженості» — курсу правлячих кіл на різке зміщення 
вправо всієї осі політичного життя Італії, відноситься на кінець 60-х — початок 70-х 
років, коли робітничий клас домігся значних перемог. На виправдання цього кон
сервативні сили висунули власну тезу про те, нібито численні заворушення в різних 
районах країни є наслідком боротьби «двох протилежних екстремізмів — лівого й 
правого», отже, держава має скерувати свої удари саме на них. Відомо, до чого 
призвела подібна логіка у ФРН: прийнято «закон про радикальні елементи»; відбува
ється неприховане потурання неонацистам; почався масовий наступ на права трудя
щих, їхні демократичні організації.

В Італії, завдяки високій зрілості робітничого класу, масовому й бойовому ха
рактерові його комуністичної партії, цю атаку реакції було відбито, однак «стратегія 
напруженості» пустила глибоке коріння і знайшла численних прихильників не тільки 
на Апеннінах, але й далеко за їхніми межами, насамперед у США.

На початку 70-х років «червоний терор» спричинився до провокаційних закликів 
про встановлення «сильної влади». На цей час політика й діяльність малих лівацьких 
груп уже не виражала протесту молоді, хай би навіть спотворено, інфантильно й 
авантюристично. Навпаки, спостерігалося тривожне переродження.

«З одного боку,— відзначав Енріко Берлінгуер на XIII з’їзді ІКП,— керівники 
цих груп відверто протиставляють себе організованому робітничому рухові, проф
спілкам, ІКП з єдиною метою — розколоти їх. З іншого боку, нині стає цілком 
зрозуміло, що, незалежно від їхньої волі й щирості прагнень, діяльність цих груп 
може бути використана консервативними й реакційними силами як складник темних 
провокаційних планів.., скерованих проти підвалин італійської демократії й передов
сім проти робітничого класу».

Справедливість цієї думки була повністю підтверджена подіями останніх років. 
Викрадення, покалічення десятків людей і, зрештою, «справа Моро». Важко 
не помітити надзвичайного збігу провокацій «червоних бригад» з моментами найви
щого загострення політичної обстановки в Італії! Реакція підшукала своєрідний «ключ» 
до цих організацій, з успіхом використовуючи їх для дестабілізації обстановки.

Нині можна з певністю сказати, що головної своєї мети — виступити в ролі ан- 
тидержави — «червоні бригади» не досягли, наразившись на організований опір 
усієї країни. Проте не можна заплющувати очі й на інше. Трагічні події, пов’язані 
з убивством Моро, викрили безпорадність урядового апарату в боротьбі проти екст
ремістів, які ллють воду на млин найреакційніших шарів суспільства.

«Маркс, Ленін, вся історія робітничого руху,— писав теоретичний журнал ІКП 
«Критика марксиста»,— вчать нас, що головною метою справді революційної партії є 
мобілізація найширших трудящих мас і боротьба за їхню єдність, за демократичну орі
єнтацію всіх формувань, що представляють ці маси, за створення навколо робітни
чого класу максимально широкого блоку сил. Це — єдиний шлях боротьби проти ре
акції, а, отже, і проти тероризму, в який би колір він не забарвлював свої прапори».

Москва.



Англійська журналістка, колишній зов
нішньополітичний кореспондент «Обсерве- 
ра» Нора Белофф відвідала Радянський 
Союз, а потім видала книжку «Ніде не по
дорожують так, як у Росії» (1979). В журна
лі «Букс енд букмен» на цю книжку відгук
нувся Кіріл Фіцлайон. Постійний оглядач 
журналу з «російських питань», містер Фіц
лайон ніколи не відзначався симпатіями до 
Радянського Союзу. Тому його критичні 
зауваження становлять, на наш погляд, 
особливий інтерес.

«Книжку місіс Белофф можна читати 
задля розваги, — пише рецензент, — якщо 
тільки не брати на віру те. що в ній напи
сано...

Коли автор на початку книжки лиховісно 
заявляє: «Я дізналася про багато фактів, ві
домих далеко не кожному на Заході, фак
тів, які кидають світло на ті закутки радян
ського суспільства, що їх росіяни воліють 
тримати в темряві», то читач має право спо
діватися, що вона розповість йому, які ж 
то факти й які темні закутки вони висвіт
люють,— але автор не розповідає цього.

Коли місіс Белофф заявляє, що «радян
ський уряд виношує серйозні плани проти 
трьох мільйонів радянських євреїв», то чи
тач хоче знати, чим колишній зовнішньо
політичний кореспондент «Обсервера» 
підкріпить заяву такого поважного змісту, 
— але місіс Белофф нічим не підкріплює її. 
Більше того, вона навіть наводить доказ на 
користь цілком протилежного, згадуючи 
про недавню появу в кількох подачах у 
безкомпромісно-комуністичному Радян
ському літературному журналі, що вихо
дить великим тиражем, «зворушливого ро-
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ману-хроніки з життя лояльної і патріотичної єврейської родини на Україні під час 
війни,.. їй-богу, дивний спосіб пропагандистської обробки громадської думкиї Я 
так і не зрозумів, якими мотивами керувалася місіс Белофф, уміщуючи в своїй книжці 
оте попередження. (Вибачимо рецензентові його наївність! Такі-от наклепницькі «попе
редження» складають основу книжки місіс Белофф, а згадка про «зворушливий ро- 
ман-хроніку» потрібна їй тільки для того, щоб надати безпардонній брехні видимість 
«об’єктивності».— В. Г.).

Автор вважає «знаменним явищем», а до того ж і ознакою антисемітизму те, що 
на пам'ятнику в Бабиному Яру в Києві усього лиш написано «Жертвам фашистських 
злочинів», хоч вона мала б зрозуміти, що явище було б куди більш «знаменним», 
якби євреїв вирізняли окремо, ізолюючи їх від решти багатонаціонального радянсько
го народу.

Є і дрібніші деталі. Місіс Белофф, наприклад, наважується судити про російську 
літературу. І заявляє при цьому, що найкращими в доробку Буніна є еротичні оповідан
ня. Це може означати лише те, що вона не читала Буніна (бо інакше виникає питан
ня про рівень її художнього смаку).

Які ж висновки напрошуються в читача цієї книжки) Чи можуть таємничі одкровен
ня, так сенсаційно обіцяні на початку її, зводитися тільки до запитань, на які не дано 
відповіді, заяв, що не мають під собою ніякого грунту, сумнівних пропагандистських 
жупелів і виявів суб'єктивного смаку) Так, можуть. Бо до цього вони й зводяться».

До відгуку англійського рецензента, що коментує професійну невправність колеги, 
ми можемо додати лише те, що книжка Нори Белофф —  явище, на жаль, типове для 
західної журналістики. Так само, як вона, кореспонденти й «вільні нарисовці» з капі
талістичних країн здебільшого прибувають до Радянського Союзу з наперед заготов
леними пропагандистськими тезами, шукають лише тих фактів, які ці тези підтверджу
ють, а не знайшовши —  вигадують їх. Засліплені й оглушені ненавистю до всього ра
дянського, вони нічого не бачать і не чують, нічого не розуміють, і не хочуть розумі
ти (Нора Белофф, наприклад, твердить у цій своїй книжці, що населення Прикарпат
ської України воліє розмовляти не рідною, а... чеською мовою!). Читаючи їхні опуси, 
часом дивуєшся, нащо їм було приїздити до нас взагалі: свої злісні вигадки вони мог
ли б висмоктувати з пальця і сидячи в себе вдома.

А втім, певна частина цих мандрівників прибуває до нас із завданням вже зовсім 
не журналістського характеру. В квітні цього року директор американського шпигун
ського відомства ЦРУ С. Тернер, виступаючи на щорічному з'їзді американського то
вариства газетних редакторів, приділив особливу увагу питанню про використання 
журналістів у шпигунських цілях. С. Тернер цинічно назвав шпигунську діяльність 
журналістів їхнім «патріотичним обов’язком». У цілковитій згоді з ЦРУ діє і англій
ська розвідка. Тож не дивно, що, наприклад, Нору Белофф, як випливає з книжки, 
цікавило геть усе, що стосується Радянської Армії.

В англомовних країнах подорожні нотатки залічують до так званої «літератури 
факту». З яких «фактів» ця література складається, коли йдеться про Радянський 
Союз, ми вже побачили. А існує ще ж і література белетристична, а в ній —  такий 
різновид, як «шпигунський роман», який у галузі буржуазної масової культури виконує 
пропагандистські функції і в нинішній політичній ситуації переживає небачений бум (за 
спостереженням постійного оглядача творів цього жанру в «Нью-Йорк тайме бук 
рев'ю» Ньюгейта Келендера, «схоже на те, що кожна друга книжка сьогодні —  це шпи
гунський роман»). Тут уже антирадянщики влаштовують між собою справжні змагання, 
які полягають буквально в тому, хто кого переплюне. Але знову надамо слово зару
біжним рецензентам.

Нещодавно тижневик «Нью-Йорк тайме бук рев'ю» віддав цілу сторінку під рек
ламу роману Гордона Лідді «Без контролю».

В рекламі великими літерами набрано: «Перед нами — новий Ян Флеммінг (нині
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вже покійний автор романів про «агента 007» Джеймса Бонда — творів наскрізь 
антикомуністичних. —  В. Г.); Лідді, як ніхто інший, гідний посісти місце Флеммінга в 
літературі». А нижче —  трохи дрібнішим шрифтом: «Гордон Ліддіг колишній адвокат, 
прокурор і агент ФБР, цією книжкою утверджує себе як першокласний письменник».
Реклама скромно замовчує, що Гордон Лідді, як один із провідних учасників скандаль
ної уотергейтської справи, був засуджений до чотирирічного ув’язнення.

Про те ж, що насправді вийшло з-під пера цього новоявленого Флеммінга, цього 
«першокласного письменника», пише в іншому номері того самого тижневика рецензент 
Річард Фрідмен:

«Гордону Лідді важко скласти докупи речення, а роман — і поготів...
Його мужній герой Річард Ренд так обожнює свого батька, колишнього офіцера 

гітлерівської люфтваффе, що їздить скрізь тільки на машині марки «БМВ» (тобто мар
ки, що вироблялася в Німеччині за гітлерівських часів.—  В. Г.) і ганяється з повним 
боєкомплектом на «мессершміті» часів другої світової війни за головою мультина
ціонального концерну, бо підозрює в ньому генерала радянської розвідки. У Ренда є 
також власний люкс у найрозкішнішому готелі, величезний, детально перелічений І 
описаний гардероб і коханка східного походження, однаково вправна в діловому ка
бінеті й у ліжку.

Коли Центральне розвідувальне управління запрошує Ренда знешкодити підступ
ні плани радянської розвідки, мета яких — установити фінансове панування над «ві
льним світом», на допомогу героєві приходять, з одного боку, коханчин брат — ве
ликий знавець воєнної справи й ватажок бандитської зграї, а з другого — численні 
родичі померлої дружини Ренда, всі до одного — мафіозі.

Найкращі сили «вільного світу» не утворювали такого блискучого союзу від часу 
вбивства Сальвадора Альєнде!

Містер Лідді знається на техніці зламування замків куди краще, ніж на літера
турній техніці...» ,

Як бачимо, в одному аспекті роман письменника-зломщика таки правдивий: ЦРУ 
діє в ньому за допомогою неонациста, гангстерів, мафії — тобто саме тих, кого це 
шпигунське відомство найохочіше використовує в своїй брудній діяльності.

А ось рецензія з берегів Альбіону. Т. Дж. Біньйон розповідає в «Тайме літера- 
рі саплемент» про роман Фреда Хойла і Джеффрі Хойла «Вестмінстерска ката
строфа»: •

«Радянська розвідка приводить у дію заплутаний план, мета якого — завадити 
представникові Великобританії накласти вето на радянську спробу запровадити санк
ції проти Південно-Африканської Республіки. Міжнародні терористи збирають з де
талей атомну бомбу в центрі Лондона. Фальшиві сліди заводять поліцію на манівці. 
Завершується все це катастрофою у Вестмінстері.

Згідно з написом на суперобкладинці, автори в цій книжці дають вихід «своєму 
глибокому страхові, викликаному сучасним міжнародним становищем». Але страх 
цей цілком класовий за характером і скеровано його не проти справжніх паліїв вій
ни, яких доволі і в Лондоні, а проти світу соціалізму, що протистоїть їм. До того ж, 
за визначенням рецензента, «книжку написано мовою, що складається майже ви
ключно із штампів та граматичних помилок». Але в антирадянській кухні спожива
ють і такі страви.

Втім, і в цій книжці є елемент самовикриття: так само, як у реальному житті, 
Великобританія виступає в ній на підтримку расистського південноафриканського ре
жиму...

Всі три книжки, про які тут ішлося, торкаються начебто «радянської тематики». 
Але насправді їхні автори пишуть про себе, демонструючи свою відданість гаслам 
холодної війни, свою політичну продажність і літературну безпорадність.
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В середовищі буржуазних журналістів по
бутує такий афоризм: «Якщо собака поку
сав людину —  це не сенсація. Сенсація — 
коли людина покусала собаку». Люди, про
те, не часто кусають собак, а без сенсацій 
«вільна преса» не може прожити й дня. 
Тому доводиться їх вигадувати. Але вигад
ка від вигадки відрізняється. Одна річ — 
коли у пресі раз у раз виринає чудовись
ко Лох-Несс. Інша — коли сенсації накру
чуються навколо таких зловісних, навіки 
проклятих людством постатей, як Адольф 
Гітлер та його посіпаки. Та ще й коли ці 
сенсації подаються в обгортці «наукової 
неупередженості й об'єктивності».

За зразок такої друкованої продукції 
може правити видана в Лондоні книжка 
Ленарда Хестона й Ренати Хестон «Історія 

якої написав не хто інший, як Альберт Шпе- 
єр — член гітлерівської камарильї, воєнний злочинець, засуджений Нюрнберзьким 
трибуналом до двадцятирічного ув'язнення.

Автори ретельно вивчили відповідну документацію —  від енцефалограм до ана
лізів екскрементів фюрера третього рейху. Якби вони обмежилися тільки своїми 
глибокодумними медичними діагнозами, то книжку цю можна було б розглядати прос
то як енний внесок у те потворне явище, яке на Заході назване «гітлерівським від
родженням» і на якому гріють руки і неонацисти, і реакціонери всіх мастей, і просто 
аморальні заробітчани в галузі художньої, історичної, мемуарної, наукової та інших 
літератур. Але в книжці є ще й особливий сенсаційний елемент: подружжя Хестонів 
шукає зв'язку між поразками німецьких армій на Східному фронті і... захворювання
ми Гітлера. Вони ставлять, наприклад, такі запитання: «Чи не міг у серпні 1941 року 
приступ жовчної кольки, що супроводжувався слабістю, підвищенням температури й 
болем, завадити Гітлерові уважніше стежити за виконанням стратегічних планів, що 
передбачали здобуття Москви?.. І наскільки на перебіг подій, пов'язаних з битвою 
під Сталінградом, подіяло отруєння амфетаміном, від якого страждав Гітлер?»

Колись адвокати гітлерівського рейху пояснювали поразку під Москвою російсь
ким морозом, тепер подружжя Хестонів намагається пояснити її тим, що на фюрера 
напала колька. Чи не абсурд це? Так, абсурд. Але не забуваймо, що адресовано його 
західному обивателю, який у масі своїй просто не знає історії другої світової війни. 
Так з абсурду роблять сенсацію, а з сенсації —  пропагандистський трюк, мета якого 
обілити вермахт і СС, які буцімто без наказу Гітлера й кроку не робили, коли він 
хворів, сиділи згорнувши руки, і взагалі не стріляли, не різали й не вішали, а тільки 
пунктуально виконували свій солдатський обов'язок.

Подружжя Хестонів ігнорує той факт, що їхня країна брала участь в антигітлерів
ській коаліції і їхні співвітчизники теж гинули під фашистськими бомбами й кулями. 
Можливо, участь Великобританії у другій світовій війні вони пояснюють лише тим, 
що 1 вересня 1939 року в Черчілля був напад мігрені.

* В усякому разі, в зв'язку з появою даного опусу, згаданий журналістський афо
ризм можна доповнити ще одним варіантом: «Сенсація — це також, коли людина 
кусає саму себе».

абсурд

начинкою

хвороб Адольфа Гітлера», передмову до

Володимир ГАЛЧИН



На кооперативних ланах — сучасна техніка.

З МІСЦЯ 

ПОДІЙ

Мілан ШІМАНЕ

ЛЛЕНТЕ»
Кінець листопада, а сонце — наче в нас у серпні. Таке й для Португалії дивина —  

одна з примх природи, цього разу приємна примха. Я сидів у задусі рейсового авто
буса Лісабон— Евора й своїм міським костюмом серед пасажирів-селян нагадував 
білу ворону. Селяни верталися з базару, везучи гори порожніх кошиків, напханих 
у проході. Наторгували по кілька сот ескудо за яблука, лимони, оливки, овочі, рис. 
Поряд зі мною сидів літній чоловік. Обличчя в нього було наче викарбуване з тем
ної бронзи, він раз по раз витягав пачечку асигнацій, повільно рахував, а потім сидів 
замислившись: мабуть, прикидав у думці, чи вистачить до майбутнього врожаю...

Колонія Риму, резиденція королів, цитадель єзуїтів — ось у кількох словах історія 
стародавньої Евори. Сьогодні тут живе 50 тисяч мешканців. Це адміністративний
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Історичний центр Евори.

центр Верхнього Алентежу, сільськогосподарського краю, що його вже кілька років 
називають «червоним».

Після повалення фашистського режиму Евора буквально за кілька місяців зміни
лася до невпізнання. З напівсонного містечка, спокій якого порушували тільки тури
сти й зграйки студентів місцевого університету, воно стало одним з осередків зе
мельної реформи. Очолили боротьбу португальські комуністи, висунувши гасло: «Зем
лю —  тим, хто її обробляє».

Марно закликали церковники виступати проти «безбожників, що хочуть змінити 
порядок цього світу». На боці великих землевласників і клерикалів стояв сам архі
єпископ, резиденція якого вже кілька років містилася в Еворі. Та й молоді свяще
ники, збираючись у ризницях за чаркою чудового місцевого вина, лаяли єретиків 
і скаржились на те, що віра занепадає. Вони не могли зрозуміти, що й проста людина 
може мати власні погляди, що відійшли в минуле часи, коли тут панували єзуїти, 
аристократи-землевласники й агенти фашистської поліції. І найбільш приголомшило 
католицьку Евору те, що селяни, забуваючи про недільну месу, поспішали на міську 
площу, де з імпровізованої трибуни лунали заклики про вступ до хліборобських 
кооперативів.

Після чотирьох годин їзди з десятком зупинок, присмачених лайкою водія (дах 
автобуса був обладнаний для перевезення чого завгодно: діжок із свіжою рибою, 
саджанців, усіляких домашніх речей), ми нарешті почули:

— Евора, кінцевий пункт!— Наш водій вистрибнув з кабіни, зиркнув на дах ав
тобуса й задоволено присвиснув — дах був порожній, — пасажири вивантажилися геть.
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Люб'язний поліцейський, якого я запитав, де можна ‘зупинитися, повів мене до 
готелю, певно, найкращого.

— Це тут,— показав він на палац у стилі барокко.— Бажаю приємного відпо
чинку.— Він козирнув і почекав, доки я зникну за окутими залізом дубовими дверима.

Скільки ж тут може коштувати номер? Мені стало ніяково, і я подумав, чи не є 
цей чоловік у поліцейській формі водночас агентом місцевої туристської контори, та 
втікати було запізно. Зрештою, побоювання виявились передчасними: ціна була втри
чі менша, ніж у Лісабоні...

Надвечір я пішов шукати обласний комітет компартії. З'ясувалося, знайти його 
зовсім неважко: цей будинок знає вся Евора. Я пробирався серед людського натовпу 
й автомобілів, обминаючи на тротуарах людей, які щось палко обговорювали; чоло
віки купчилися перед бістро. Десь поблизу мав незабаром розпочатися мітинг на 
підтримку земельної реформи. Мені пригадалися слова з туристського путівника, 
виданого ще за часів Салазара: «Коли надвечір проходитимете вулицями Евори, по
чуєте лише човгання власних ніг. Це тихе, спокійне місто...» Життя змінюється на кра
ще. А туристові слід придбати новий путівник.

Обком комуністичної партії міститься в чудовому старовинному будинку — таких 
в Еворі більшість. Вузькі сходи привели мене до приймальні, яка ще недавно прави
ла за хол якомусь бундючному аристократові. Від старих часів лишилася тільки мо
заїчна підлога й псевдоготичне склепіння стелі. На стінах— плакати, картини місце
вих художників. За столиками з чашечками кави сидить зо два десятки чоловік. Од
ні читають газети, інші щось обговорюють. Це, власне, імпровізований клуб. Я вітаюся, 
всі привітно відповідають. За письмовим столом у кутку —  чорнява дівчина. Кажу їй, 
що хочу поговорити з кимось, хто займається питанням земельної реформи, органі
зацією кооперативів.

— Цим займаємося ми всі, —  посміхається дівчина. Потім бере телефонну труб
ку, набирає номер. —  На жаль, доведеться трохи почекати, Тоні Муртайра буде піз-

Господарське подвір'я кооперативу.
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ніше. Вам найкраще поговорити з ним. До того ж він теж журналіст. Потім киває 
на програвач і запитуй, чи не хотів би я послухати пісню.

— «Грандолу», для знайомства, — відповідаю я. В чорнявої заблищали очі.
—  Я Деолінда, — раптом каже вона.— Але всі звуть мене Майя. Це ім'я бразіль- 

ської революціонерки минулого сторіччя. Кажуть, я на неї схожа...
Почулись перші акорди «Грандоли», яка 25 кзітня 1974 року оголосила про по

валення фашистського режиму. За часів Салазара цю пісню було заборонено. Після 
«Грандоли» пролунала «Венсеремос», потім ще одна незідома мені революційна пісня.

— А ви знаєте «Глорію»? —  питає Майя.
— Як її прізвище?
Дівчина сміється.
— Це теж пісня. Італійська. Вам треба її послухати — просто диво!
З Антонієм Муртайра ми, замість планованої «хвилинки» розмовляли три годи

ни. Тоні розповідав про 1975 рік, коли заснували перші кооперативи, про важкий по
чаток, ще не розв'язані проблеми, наступ реакції й намагання зірвати чи хоча б ском
прометувати ідею земельної реформи, відібрати землю в трудящих, ліквідувати 
кооперативи.

В Алентежу напередодні земельної реформи налічувалось близько тисячі великих 
землевласників, десятки тисяч малоземельних господарств і понад сто тисяч беззе
мельних; крім того, були ще десятки тисяч сезонних робітників, а про найбідніших 
статистика навіть не подавала відомостей. Заробіток сільськогосподарського робіт
ника за часів фашизму становив 70 ескудо на день, а жінкам за таку ж роботу плати
ли ЗО. Що це за сума, видно з таких прикладів. 1974 року кілограм хліба коштував 
25 ескудо, м'яса — 150, звичайні штани — 600. За будиночок із 2— 3 кімнаток без води 
й каналізації треба було платити щомісяця дві тисячі.

Сьогодні в Алентежу десятки земельних кооперативів, у чиєму розпорядженні 
понад 900 тисяч гектарів землі. Триває освоєння пасовиськ і перелогів.

Починали практично з нуля. Багатії, в яких експропріювали землю, сподівались, 
що кооперативні господарства розваляться. Однак ентузіазм хліборобів Алентежу 
й підтримка товаришів по боротьбі допомогли подолати перешкоди. Сьогодні на зем
лях колишніх латифундистів збирають у кілька разів вищі врожаї. Фахівцями, маши
нами, добривами, посівним матеріалом поділилися соціалістичні країни. Кооператорам 
Алентежу надіслали допомогу й товариші з Норвегії, Голландії, Данії, Франції та ін
ших капіталістичних країн: ці люди на власній шкурі відчули, що таке боротьба з ве
ликим капіталом. Саме успіхи, досягнуті завдяки зусиллям Комуністичної партії Пор
тугалії, є тим подразником для реакційних кіл, який заступає їм білий світ.

Знищити економічно й політично кооперативи реакція поки що не змогла, тому 
вдалася до суто насильницьких методів, не полишаючи і зусиль ревізувати поста
нови про передачу ланів бідноті.

Тоні розповів мені про бурхливий серпень і вересень 1979 року. Селяни Ален
тежу приєднали були до своїх господарств кілька сот гектарів перелогу. Це стало 
приводом для втручання з боку армії й поліції. Дійшло до гострих сутичок, ба
гатьох було поранено, троє членів кооперативу загинуло. Але під тиском прогресив
них сил солдати й поліція мусили відступити.

— Та реакція не вгамовується,—  каже Тоні.—  Копає під саму суть земельної ре
форми, намагається змінити конституційну статтю, в якій зафіксовано право на землю. 
Єдиною силою, що обстоює реформу, є комуністична партія. Люди нам вірять. Адже 
тепер, отримавши землю, вони нарешті стали вільними й нікому не поступляться сво
їм здобутком.

Я відвідав кооператив у селі Мігелі-ді-Машеді за 20 кілометрів од Евори. Це не 
найбільше й не найкраще господарство, сказав мені Франсішку Жоакін Бішу, місце
вий активіст. У кооперативі, який називається «Квітка Алентежу», працює 280 хліборо-
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Понад половину членів кооперативу «Квітка Алентежу» становлять жінки.

бів, і понад половину становлять жінки. Комуністична партійна організація налічує тут 
70 членів.

— Ми обробляємо шість тисяч гектарів землі, хочемо придбати ще тисячу. Та 
відчуваємо несіачу добрив, ціни на добрива щороку зростають майже в два з поло
виною рази. Незважаючи на такі труднощі, ми робимо нові капіталовкладення, будує
мо. Маємо вже 28 тракторів і 9 зернокомбайн'^, добре обладнану ремонтну майстео- 
ню, олійницю. Отримали непоганий врожай рису, олив, підвищуємо виробництво 
молока, м’яса й вовни. Колись люди й не мріяли так жити; якщо трапляються труд
нощі— лише міцніше зціплюють зуби, знаючи, що в спільній праці подолають все.

Мені в Мігелі-ді-Машеді багато хто говорив, що краще померти, аніж знову 
працювати на пана, не бути впевненим у завтрашньому дні, не мати для дітей шмат
ка хліба.

Повертався я до столиці з новим знайомим— учителем Едуардо. Ми їхали його 
маленьким «рено» повз кооперативні поля й сади. Сонце схилялося до обрію, дерева 
мережили тінями землю вічнозеленого краю, над яким більшу частину року —  синє 
небо. Благословенний край, благословенні люди: працьовиті, чесні, дружні, добро
зичливі, гостинні. Вони, нарешті, відчули себе людьми. Шляху назад для них не існує.

«Квєти», Прага.
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З ПОГЛЯДУ ВИДАВЦІВ

«Якої ви думки про видавничу справу у 
Франції?» —  з таким запитанням тижневик 
«Зоннтаг» (НДР) звернувся до керівників 
французького видавництва «Едітер франсе 
реюні» комуністів ГГсра Гамарра та Ру
бена Меліка. Ось що вони відповіли:

Г а м а р р а: Наше видавництво виникло 
після другої світової війни. Вийшовши з ру
ху Опору, воно й дотепер зберігає свій бо
йовий дух. У наших виданнях немає місця 
для фашистських, расистських чи антисе
мітських настроїв. Література мусить бути 
гуманістичною та високохудожньою. Дру
куємо твори, що представляють різні сти
льові течії.

Звичайно, ми зазнаємо економічних труд
нощів. Дається взнаки підвищення виробни
чих витрат, падіння купівельної спромож
ності населення. Та й саме життя робітни
ків... їм бракує не тільки грошей на книжки, 
а й часу, щоб їх читати. Надто стомлюють
ся вони на роботі, щоб удома сісти за 
книжку. Така проблема існує не лише се
ред робітників...

М е л і к :  Торгувати детективами, звичай
но, простіше. Але й інші книжки здобува
ють популярність, виходять великими тира
жами. Наприклад, «Мати» Горького. Ми ви
даємо їх стільки, скільки інші видавництва 
публікують бестселерів. Прагнемо також 
комерційного успіху. До цього змушує са
ме економічне становище. Адже в нашій 
країні діє вовчий закон конкуренції.

«З о н н т а г»: Які ж форми роботи з чи
тачами ви протиставляєте системі бестселер 
рів?

Г а м а р р а :  Бестселери будуть завжди. 
Та ми й не проти них. Ясна річ, якщо це 
справді високохудожні твори. Не забувай
мо, що до бестселерів належать і романи 
Жюля Верна та Віктора Гюго. Але є й під
робки. Це стосується книжок, автори яких 
спекулюють на сюжеті, темі, формі зара
ди зиску. Ми рішуче виступаємо проти та
кого чтива, популяризуємо тільки високоху

дожні твори. Порівняно з іншими, наше ви
давництво має тісніші контакти з трудящи
ми. Ми співробітничаємо з профспілками, 
виробничими комітетами підприємств, які 
ведуть активну культосвітню роботу.

М е л і к :  У Франції прийнято висловлю
вати думку про ту або ту книжку безпосе
редньо письменникові чи видавництву. Тут 
ми намагаємося експериментувати. Наприк
лад, у деякі видання вкладаємо анкети для 
читачів. І не без успіху. Адже читачеві лег
ше відповідати на прямі запитання. Контак
ти ми налагоджуємо й під час виставок- 
продажу книжок, наприклад на святі 
«Юманіте», де для безпосередньої розмо
ви з читачами збираються видавці, редакто
ри, письменники. Такі форми культурно-ма
сової роботи позитивно впливають на сто
сунки між письменниками та читацькими 
колами, сприяють і видавничій справі.

«З о н н і а г»: А чим визначається успіх 
то: чи тої книги?

М е л і к :  Є два види успіху: один — 
серед покупців, другий —  у пресі. Примі
ром, у критиків Айтматов не дуже популяр
ний, зате його твори розкуповують швидко. 
Але часом з'являється твір, що має вели
кий успіх у пресі. Про нього кричать всі 
газети, радіо, телебачення. А попит не ду
же великий.

Ще один тип бестселера, вже поетично
го: лірика Арагона та Неруди розходиться 
десятками тисяч примірників. Коли зважити 
на те, що поетичні збірки у Франції вида
ються тиражем до двох тисяч примірників, 
то це дуже багато.

«З о н н т а г»: Ви видаєте й літературу со
ціалістичних країн?

Г а м а р р а :  Звичайно. Видавництво при
діляло, зокрема, багато уваги радянській 
класиці. У Франції ми перші започаткували 
її масову публікацію. І сьогодні щиро ра
діємо успіхам радянської літератури. 
Близьке нам і художнє слово НДР. Можна 
було б назвати романи Анни Зегерс, твори 
класиків інших соціалістичних країн.
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«НАПИСАНЕ ВСІМА НАМИ»

Йордан Радичков — відомий болгар
ський письменник, лауреат Димитровської 
премії, автор багатьох книжок, серед яких 
«Серце б’ється для людей», «Перевернуте 
небо», «Барвистий йжник», «Полова і зер
но», «Усі й ніхто» — в інтерв’ю для журна
лу «Болгария» зокрема сказав:

— З віком приходить мудрість. І чим 
далі, тим гостріше я відчуваю, яка це ве
личезна відповідальність — писати книж
ки.

Двадцяте сторіччя принесло людині два 
страшні потрясіння — дві світові війни. 
Існує небезпека третьої. Це не може не 
впливати якоюсь мірою на світ людських 
уявлень, на оптимізм, людяність, почуття 
гумору. З-під мого пера виходить надто 
складна кардіограма, яку іноді мені й са
мому важко розшифрувати, збагнути, що 
приховується за кривими, встановити 
діагноз.

Письменник творить на самоті. Але літе
ратура — це написане всіма нами...

Письменник, якого я залюбки читаю і 
перечитую завжди, — це Гоголь. Для чи
тання Достоєвського потрібна відповідна 
підготовка і особливий настрій. По сторін
ках Гоголя можуть вільно прогулюватися 
і філософ і проста людина.

Письменник має бути талановитим, але 
потрібні й талановиті читачі. Судячи з лис
тів, які я отримую, вони у мене є...

ПЕРШИЙ
ФІЛЬМ-КАЗКА

На екранах МНР з успіхом демонструєть
ся перший монгольський повнометражний 
кольоровий фільм-казка, знятий за власним 
сценарієм режисером П. Цогзолом.

Понад два роки П. Цогзол, працюючи 
над сценарієм «Казки про Бушху», збирав 
і вивчав сюжети монгольського фольклору, 
щоб на його основі створити власний твір.

—  Як правило, головний герой монголь
ських казок діє не самостійно,— розповів 
П. Цогзол. — Звірі, камінь, вода, вся при
рода показують йому шлях, попереджають 
про небезпеку... Наш Бушху втілює активне 
начало. Він самостійно шукає рішення, зва
жуючи всі «за» і «проти», діє розумно й 
упевнено. Такий сюжет ламає традиційні 
рамки монгольської народної казки, хоча 
ідея залишається незмінною: перемога 
добра над злом, чесності над підступністю, 
щедрості над скупістю.

Иордан Радичков.

Кадр з фільму «Казка про Бушху». В ро
лі доньки Водяного царя — Ц. Сайнсана.

Ми прагнули в казковий сюжет вдихнути 
реальне життя, щоб глядач забув, що пе
ред ним вигадка, й перейнявся долею бід
ного юнака Бушху — борця за справедли
вість.
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«Швайцер іллюстрірте», Швейцарія.

«Павліха», Югославія.

«Панорама», Польща.
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«Панч», Англія.

«Штерн», ФРН.
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