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З англійської переклав 
Ростислав ДОЦЕНКО

Цього лагідного з вигляду чужинця в сірому плащі грецького філософа, що 
стояв перед винарнею, смикали всі, кому не ліньки. Звичайно філософ — це 
затятий мандрівник, з язиком гострим, як бритва, і з нюхом, як у хижого птаха. 
Але цей здавався неосвіченим і простакуватим — одне слово, селюк.

— Ради пекла, звідкіля ти родом? — спитав його Скорпус. — Можна 
подумати, що ти проспав тисячу років і оце щойно прокинувся!

— Яз Міконосу, острова в Егейському морі. Це не дуже великий острів, але 
досить знаменитий. Там, коли хочете знати, поховано титанів, що напали на 
небожителів,— під нашими гранітними скелями, які скинув на них бог Геркулес. 
А ще ми показуємо прибульцям гробницю Аякса, одного з героїв троянської 
війни.

Після цього філософ заходився цитувати Гомера, але Скорпус урвав його.
— Ти зовсім не з Міконосу! — ущипливо мовив він.
Філософ почервонів:
— Звідки тобі знати?!
— Та досить глянути на твою чуприну! Myconi calva omnis juventas!.. 

Міконосці лисі, мов гарбуз.
— Так,— погодився філософ. — Визнаю, мої предки з афінян. Вони політичні 

біженці. Я з своєю буйною кучмою і справді вирізняюся, навіть у нас на острові. 
Зате жінка й діти в мене геть лисі.

Він проказав це так поважно, що ми аж зареготали.
— А досі ти подорожував? — запитав я, коли сміх ущух.
—, Кілька років тому слухав курс філософії в Афінах. Звідти поїхав на 

олімпійські ігри. Враження — незабутні! Як каже Гомер...
Роберт Грейвз (1895—1985) — англійський прозаїк і поет ірландського походження. Автор кіль

кох романів з життя античного світу й Давнього Сходу (серед них — «Я, Клавдій», «Божественний 
Клавдій і його дружина Мессаліна» — обидва 1934 р.), багатьох оповідань. «Філософ у Римі» — із 
збірки оповідань 1967 року.
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— Не треба про Гомера, ми не збираємось його купувати. А якісь путні 
змагання в Олімпії бачив?

— О добродію!.. Я бачив там щось неймовірне! П'ять днів поспіль, і всі такі 
насичені!.. Насамперед складання пожертв і класифікація учасників. Потім — 
змагання сурмачів. О небо, побачили б ви їхні роздерті, мов свинячі пухирі, 
обличчя — жили на скронях понапиналися, очі вибалушені... Виграти мав один 
чолов'яга з Сіцілії, але судді його дискваліфікували. Проти нього висунули 
звинувачення, нібито колись у Сіракузах він ударив жерця й відбував ув'язнення. 
А в олімпійських змаганнях мають право брати участь лише вільнонароджені 
греки з бездоганною репутацією. Але ж, о боги, як він сурмив!.. Можна було 
оглухнути. Потім, щоб розпалити в нас цікавість, провели перегони хлопців. Два 
дні на тому стадіоні у вигляді підкови промайнули, як одна мить! Зібралося не 
менше сорока тисяч глядачів з усього грецького світу. Ми поставили намети 
й приємно так збавляли час над річкою. А третій день був день чемпіонів. Біг на 
двісті ярдів, біг на чверть милі, змагання з ходьби на дві милі. Класична боротьба. 
Перегони воїнів, озброєних щитами й списами,— мій земляк із Міконосу досяг 
тут фінішу третім. Бій навкулачки в твердих рукавицях. Вільна боротьба. І все 
таке величне! Учасники змагань тренувалися роками.

— Змагання з ходьби! — погордливо пирхнула Буфотілла, зеленоока Скор- 
пусова подруга. Мізинцем і великим пальцем вона вишукано висякала носа 
й витерла руку об мого плаща. — Лівою-правою, лівою-правою! Лікті шурхають, 
у легенях хрип, очі невидющі... І так коло за колом... Жахливішого видовища годі 
собі й уявити!

— Ох, любі жіночки! — зітхнув філософ. — Усі ви Однакові. Вдаєте, ніби 
зневажаєте олімпійські ігри, бо вам під страхом смерті заборонено їх спостеріга
ти!

Буфотілла здивовано перевела на нього очі:
— Заборонено... під страхом смерті? Це ж чому, чоловіче?
— А тому, шановна, що на олімпійських іграх спортсмени виступають 

голяка,— пояснив філософ.
— О ласкава Венеро, що ж тут страшного?! Хіба ви в Греції не купаєтесь 

у громадських лазнях голі разом з жінками?
Тепер настала черга філософа вражено втупитись у Буфотіллу.
— Що, хіба не правда? — докинула Буфотілла.
Скорпус, який принагідно чував дещо про олімпійські ігри, перевів мову на 

інше:
— А винагороди там, певне, великі? Призи солідні?
— Ні, добродію. В усіх видах змагань винагорода однакова: вінець 

з оливкового віття, стятого золотим серпом зі священного дерева.
— Атож, атож, це, звісно, винагорода символічна. Але скільки вона означає, 

якщо перевести на готівку? Ти ж не запевнятимеш, що ті люди роками тренуються 
і приїжджають до Олімпії з усього грецького світу тільки з надією виграти 
жалюгідний вінець із оливкових гілок, яких вони можуть десь наламати собі 
й самі!

Філософ осудливо посміхнувся.
— Ми — греки, а не варвари,— сказав він.
— Ну то й що? Хіба в Олімпії не продають наперед результатів боротьби чи 

перегонів?
— Перед початком змагань усі учасники врочисто присягають, що цього не 

робитимуть. Біля вівтаря олімпійського Зевса, на очах у численних суддів.
— А якщо хтось порушить присягу?
— Судді накладають на нього великий штраф, і неслава падає на те місто, від 

якого він виступає. В Олімпії обабіч сходів до храму стоять два ряди бронзових 
статуй, поставлених саме за рахунок штрафів із присяго порушників, які намага
лися грішми купити собі перемогу. Довгі ряди дуже дорогих статуй.

— Дякую,— мовив Скорпус,— виходить, без грошей і там не обходиться. Як 
і всюди. Я так і думав.

Усі засміялися, тільки філософові це не здалося смішним.
— Я правду кажу,— провадив він. — І на кожній статуї викарбувано 

нагадування, що олімпійські ігри започаткував Геркулес як змагання між 
мужами, а не між грішми, і що боги завжди викриють обман.
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— Та годі тобі базікати! Буфотілла ось починає вже нудитись, еге ж, люба? 
Ти краще розкажи нам про перегони на колісницях. Адже це — окраса будь-яких 
змагань.

— Але не в Олімпії. Коли ми говоримо про попередні олімпійські ігри, то їх 
визначають імена переможців у бігу, бо для нас біг — найдавніший і найголовні
ший вид спорту. У перегонах на колісницях перемогти може й трухлявий владар 
Кадіса чи провінції над Чорним морем, який доти й Греції не бачив, але випадково 
має добру стайню. А от у бігу перемагає людина. Саме людину потім оспівують 
поети, а не запряг дурних коней. Через це ми, філософи, зневажаємо перегони на 
колісницях: вони підривають сам олімпійський принцип, який твердить, що 
чоловічий гарт не можна замінити грішми.

— А чи не забуваєш ти про тих, хто править колісницями? — лагідно 
поцікавився Скорпус, погладжуючи свого довгого носа. Котрийсь інший пред
ставник його фаху тут-таки, на місці, й уклав би цього філософа, але він, Скорпус, 
умів пробачати.

— Чому ж, не забуваю,— відповів філософ. — Колісничі, звісно, витискують 
зі своїх запрягів усе що можна. Проте в Олімпії на них не дуже звертають увагу. 
В цих перегонах немає ніякої небезпеки: їздовий, що зумисне зіткнувся б із 
колісницею суперника, покрив би себе ганьбою довіку!

Ми всі знов пирснули сміхом, а Буфотілла вигукнула:
— Ради всіх богів на небі і в тартарі! От народ — самі пестунчики! Не дивно, 

що наші римські легіони пройшли крізь вашу землю, як шворка крізь сир!
Скорпус, аж за черево тримаючись від сміху, промовив:
— То розказуй же далі про ці ваші найетичніші перегони на колісницях! 

Скільки кіл треба обійти?
— Кіл? Тільки одне... як за часів Гомера.
— Ще раз згадаєш Гомера — зчиню крик! — вереснула Буфотілла.
— І довге те коло? — запитав Скорпус.
— П'ятсот ярдів.
— І оце ти називаєш спортом?!
— Авжеж!
— Тоді ти повинен побачити сьогодні римські перегони, це підвищить твій 

освітній рівень. Візьми його під свою опіку, Глабріоне, гаразд? І подбай йому про 
місце серед «сім'ї».

Я запевнив, що зроблю все, як він сказав. Повз нас саме проходив гурт молоді 
із знатних родів, усі з відзнаками фракції блакитних. Побачивши Скорпуса, вони 
бурхливо привітали його, підхопили на плечі й понесли с собою.

— Що це за взірець людської досконалості, з яким я мав честь розмовляти? — 
поцікавився філософ.

— Це Скорпус, славетний наш колісничий, найславетніший на кілька 
поколінь! Скорпус відвернув хвилю фортуни від фракції зелених до фракції 
блакитних і, відколи до влади прийшов нинішній цезар, здобув для нас тисячу сто 
перемог. Тепер у нього майже два мільйони золотом! Якби він щойно різонув тобі 
по горлу, коли ти говорив про колісничих, наче про сільських візників, думаєш, 
хто-небудь із римлян зважився б посвідчити проти нього? Аніхто! Коли йдеться 
про Скорпуса, всі охоронці й судді можуть іти собі під три чорти! Скорпус 
запанібрата із самим цезарем Доміціаном, дружини й дочки сенаторів за ним аж 
пищать — а він од них відмахується, як від мух.

— Але ж він бодай знатного походження?
— Знатного? Його батько, раб із Йорку, служив у цезаревих стайнях. І коли 

хочеш знати, чому він зневажає перегони на колісницях в Олімпії так само, як 
і ви, філософи, то я тобі скажу: тому що він їздить сім кіл на арені Великого 
Цирку, де біля кожного стовпа чигає вбивство. Рідко так буває, щоб хтось із 
колісничих не зламав собі ноги чи руки. Десять перегонів, ну, може, двадцять, 
коли пощастить, але кінець кінцем кожен із них розбивається. А Скорпусові 
щастить просто неймовірно: за п'ять років тільки три серйозні ушкодження. Люди 
ніяк не збагнуть, чому він не кидає арену, маючи стільки перемог.

— А й  справді, чому?
— Каже, що не хоче підвести публіку. Але, мені здається, річ не тільки 

в цьому. До публіки він у глибині душі ставиться зневажливо, як і всі досвідчені

4



колісничі. Гадаю, йому просто до вподоби отака гра зі смертю. Та, якби Скорпус 
покинув перегони, що б він робив, щоб і далі відчувати себе чоловіком? Хіба став 
би гладіатором...

Афіша на винарні сповіщала, що надвечір у театрі Помпея ітиме одна 
з комедій Менандра. Філософ захотів її подивитися.

— Ні,— сказав я,— туди ти не підеш.
— Чому? — здивувався він.
— З трьох поважних причин. По-перше, грецькі комедії грають у нас 

у перекладі латиною, а ти в ній слабак.
— Нічого, якось уторопаю.
— По-друге, наш театр видасться тобі занадто великим. Я був у Греції, ходив 

до вашого театру. Щонайбільше дві тисячі глядачів. А тут буде мало не шістдесят 
тисяч! І всі балакають, бухикають, човгають ногами... Акторів ледве чути, навіть 
як вітер віє в твій бік. А з дальших рядів малр що й видно. Тим-то повії в нас 
завжди виступають у жовтій одежі, діди — в білій, герой п'єси — у різнобарвній, 
купці — у бузковій, жебраки — в червоній і так далі... А в комедії, що йде 
сьогодні, буде видно лише з біса дорогі декорації та чути лише найголосніші 
фрази й супровідні мелодії. Одне слово, оркестр грає, хор співає, Паріс танцює.

— А хто ж гратиме Паріса?
— Головний актор, за яким шаленіє наше жіноцтво. Своїми курбетами на 

сцені він виражає все — страх, біль, хтиву пристрасть, синівську прихильність, 
банальний гумор, підступні хитрощі. І весь час розмахує руками. Менандр 
у могилі перевернувся б, якби побачив, що тут витворяють з його віршами, а ти ж, 
мабуть, шануєш Менандра? Наші акторки роздягаються догола, щоб домогтися 
найбільшої правдивості. У нас тут будь-які прийоми дозволяються. Знаєш, часом 
ця ліберальна освіта таки дається взнаки... Ось, скажімо, недавно з дозволу цезаря 
в останній дії «Лауреолуса» у ролі розбійницького ватага виступив один засудже
ний на страту, і його по-справжньому розіп'яли на сцені.

— А яка ж третя причина?
— Третя найважливіша! Скорпус сподівається, що сьогодні ти дивитимешся 

у Великому Цирку перегони на колісницях. Тобі ясно?
Ми перекусили у винарні поблизу цитаделі кров'янкою з хлібом. Великі 

перегони мали розпочатися аж через дві години, отож я вирішив показати ще 
філософові амфітеатр покійного цезаря Тіта, відомий усім під назвою Колізей. 
Я маю там два власних місця з тінистого боку і, навіть якщо забуду квитки, завжди 
можу ввійти на правах члена Скорпусової «сім'ї». Я служу в Скорпуса римарем 
і особисто відповідаю за віжки й посторонки в упряжі його коней.

Ми пішли через Форум. Якась знадлива дівчина у ліловій шовковій сукні, 
з браслетами й нашийниками, що важили разом добрих півфунта, спокусливо 
взяла філософа під руку.

— Може, прогуляємося, Сократе? — мовила вона до нього. — Я поставила 
б тобі кілька скрутненьких запитань!

Я рішуче став поміж ними і спровадив ту дівку геть.
— Чому ти її відшив? — поцікавився філософ.
— Не хочу, щоб приятелі побачили мене в компанії філософа й повії...
— А я думав, повії завжди ходять у жовтому,— зітхнувши, сказав філософ.
От наївність! Я зафіксував це собі в пам'яті — буде чим розважити Скорпуса!
Стояла обідня пора. Колізей був напівпорожній — тисяч тридцять глядачів,

не більше. Звичайно в ці години показують абиякі видовища — номери зі звірами 
або акробатами. Але цього разу, на щастя, йшли «неминучі вбивства». Це такий 
собі дотепний різновид страти, і приречені віддають належне вигодам, що їх із 
цього мають. Смерть настає швидко, до того ж багатьом із цих безталанних 
випадає нагода, перше ніж заб'ють його, забити ще когось. Того дня у списку 
стояло десять злочинців — розбійники, кровозмісники, палії та батьковбивці. 
Гурт негідників, серед якого неабиякою вродою виділявся Юлій Ферокс, бандюга 
з Сіцілії. Жінки з рядів махали йому шарфами, знаючи, що коли його ловили, то 
в останню хвилину він ухекав трьох солдатів та одного сержанта. Його виступ був 
третій.

Вдарили в литаври, і видовище почалося. На арену випустили голого 
батьковбивцю. Він безтямно розглянувся довкіл: ворота вже замкнено, огорожа
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така висока, що не перелізеш. Аж ось велично виступив при повній зброї, з мечем 
і щитом ще один злочинець — збожеволілий мавр із Танжера, що підпалив 
багатокімнатний будинок, унаслідок чого загинуло чимало людей. Добре 
попобігавши, він таки настиг свою жертву, але номер закінчився невиразно: 
батьковбивця у відчаї вирвався, подерся на огорожу, впав і вбивсь. Тоді два 
охоронці роззброїли мавра й віддали його щит із мечем Юлієві Фероксу. Не встиг 
мавр і трьох кроків ступити, як Юлій прошив його мечем.

Гріш ціна такій розвазі. Але тепер настала черга Юлієві стати жертвою: його 
роззброїли й віддали на поталу якомусь катюзі з Сабінського узгір'я. Юлій, однак, 
здаватися не збиравсь. Хоч голий, у чому мати народила, він відбив напад, 
хитнувся назад і щосили стусонув сабінця під бік. Меч у того випав з руки. Юлій 
ухопив сабінця нижче пояса, вирвав щита й гильнув ним супротивника в скроню. 
Тоді підвівся й підійшов до охоронців.

— Обійдусь і без цього! — недбало кинув він, віддаючи їм щита й меча. — 
Наступний клієнт!

Зірвався шквал оплесків. Тепер перед сіцілійцем постав запеклий горлоріз- 
неаполітанець. Та Юлій хитрим маневром повернув супротивника обличчям до 
сонця, нахилився, сипнув йому в очі жменю піску, а тоді з розгону копнув між 
ноги. Так блискавично він здобув третю перемогу.

Знову шалені овації. Матрона, що сиділа нижче від мене, пискляво сказала до 
свого чоловіка:

— Ох, Тулію, коли б у тебе така конституція, як у цього розбійника, я була 
б просто щаслива!

— А коли б я ще вмів копати так, як він,— буркнув Тулій,— то хутко 
вилікував би твою сверблячку!

З жалюгідним тосканським жевжиком, засудженим за згвалтування власної 
небоги — теж мені гладіатор! — Юлій упорався завиграшки. Він тільки підійшов 
і сказав:

— Дай-но сюди зброю, хлопче!
Отак спокійнісінько він позичив у тосканця меча й одним помахом відтяв 

йому голову.
— Наступний!
Новим супротивником був теж бандюга, колишній поплічник Юлія, що 

виказав його властям, марно сподіваючись у такий спосіб заробити собі прощен
ня. Поки вони борюкались, Юлій дістав три рани від меча, але невдовзі меч був 
уже в нього, і він, перше ніж спровадити зрадника на той світ, безжально відрубав 
йому вуха, ніс і руки. Публіка посхоплювалася з місць, захоплено верещала 
й благала милосердя. Але в цьому видовищі страта була неминуча. Отож Юлій, 
зрештою, сам позбавив себе життя. Тепер, коли він помстився відступникові, 
йому було наче й байдуже до власної загибелі.

— Можу тебе привітати! — заявив я філософові. — Новакові щастить! За 
цілий рік це найкраще дійство, та ще й в обідню пору! Після цього справжню 
боротьбу й дивитись не варто. Хоча, якби виступав Гермес, то була б інша річ. 
З нього чудовий гладіатор. Але він зараз у шпиталі... Тут один, що спеціалізується 
на сіті й тризубці, покалічив йому ногу. А сам Гермес усяк уміє — і тризубцем, 
і списом, і мечем... Він і верхи може, й пішака. Завдяки йому всі ряди в театрі 
переповнені. Послухай, а може, з нас досить? Бо далі вже нецікаво: тільки негр- 
канатоходець, карлик верхи на цапові братиме перешкоди, й битимуться сікачами 
дві за щось там засуджені хатні господині.

Філософ, позеленілий на виду, сидів з міцно заплющеними очима, щоб не 
бачити, як добивають один одного решта стратенців.

Я знову штурхнув його:
— То ходімо, чи що?
— Де тут можна виблювати? — спитав він придушеним голосом.
— Що, занудило? А ще розводився про чоловічий гарт! — мовив я, проводячи 

його до виходу. — Що ж ти скажеш тепер про нашу мужність? Коли навіть 
римський розбійник здатний довести своє геройство, то хто ж тоді ми, справжні 
римляни, як. ти гадаєш?

Він мовчав, аж поки ми вийшли з Колізею і минулася його млість. А тоді 
відповів:
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— Геройство цього сіцілійського розбійника ще не свідчить про мужність 
простих римських громадян — виноторговців, акторів, римарів. Ось ти, напри
клад,— чи брав ти участь у якій-небудь війні? Ні? А був у шторм на морі? Ні? Ну, 
то, може, ти вправляєшся боксом, хоча б у м'яких рукавичках?

Я заперечливо похитав головою.
— А який же ти любиш спорт?
— Тепер ніякий. Часом у лазні ми бавимося в м'яча, щобіа,обре впріти. 

Колись я частенько боровся, але кинув після того, як звихнув пальця. Що ж до 
боксу, то для достойних римлян це не забава, ми його полишаємо гладіаторам. 
Потовчені вуха та поламані носи гарним жінкам не подобаються. А гладіаторам 
байдуже до власного вигляду, вони запросто пускають у хід навіть зубчасті 
кастети. Недавно я бачив, як Гермес нападав на здоровенного чорного ведмедя...
І забив його. Лівою з кастетом загилив йому в морду, а правою в зуби.

— Виходить, замість вас відвагу повинні виявляти раби, злочинці й злидарі?
— Думай і так, коли хочеш. З філософом я не сперечатимусь.
— А це правда,— запитав ще грек,— що в Колізеї день у день кидають на 

розтерзання голодним левам цілі гурти іудейських містиків?
— Правда, а чого ж. Раннім-рано, як тільки відчиняють брами. Спускають їх 

туди в клітках. Але на це мало хто ходить дивитись, бо.там нема за що закладати
ся. Та й видовище жалюгідне. Ці християни — так вони себе називають — і не 
пробують боронитися. Коли їх випускають з кліток, вони падають навколішки, 
моляться й співають. Диваки, еге ж? Тільки вони, здається, не зовсім іудеї: я чув, 
їм вільно їсти свинину.

Коли ми змішалися з натовпом, що квапився до Великого Цирку, то побачили, 
як двоє охоронців громадського порядку волочать за руки й ноги, лицем униз, до 
буцегарні якогось обідранця.

— Ставив заклад? — запитав я.
Охоронці, не зупиняючись, притакнули головами.
Філософ здивувався:
— Але ж у винарні один із тих знатних молодиків відверто ставив на 

Скорпуса десять тисяч золотих монет проти шістьох! То це у вас один закон для 
вбогих, інший —для багатих?!

— Ти нічого не зрозумів. Закон дозволяє іти в заклад не за все. Кожен, кого 
впіймають на незаконному закладі, мусить заплатити штраф, учетверо більший 
від суми закладу, або відсидіти кару у в'язниці. Але на колісниці й на гладіаторів 
можуть ставити всі, до цього навіть заохочують. Я шкодую, що ти не побачив, як 
б'ються гладіатори в Колізеї. Треба було нам залишитись. Часом це така кумедія!.. 
Якщо без крутійства... Скажімо, ти ставиш на того, котрий із щитом. Закладаєшся, 
приміром, на свій місячний заробіток, і вони обоє б'ються щиро й безоглядно. 
Наглядачеві зовсім не потрібно шмагати їх батогом по литках і розпалювати. 
Публіка верещить: «Хапай його, блакитний!», «Забий його, зелений!» (Бо й тут 
у нас фракції: блакитна й зелена.) А потім: «Пали його!», «Смаж його!», «Здери 
з нього шкуру, обпатрай!», «Сіллю його приправ!» Або: «Гей, стережися, зеле
ний!» А під кінець: «Молодчага, впорав його!»... І вже бачиш — цей твій із щитом 
втоплює меча в черево зеленому... Розумієш, яка тоді радість у тебе на душі? Так 
наче ти забив його сам. І завдяки своєму блакитному приносиш додому добрячу 
шинку. Оце тобі чудовий приклад римського спорту: мужність у парі з грішми!

— Ну,— озвався філософ, гнівно обсмикуючи на собі сірого плаща,— ви, 
римляни, справжні мастаки, коли так умієте примусити нещасних мучеників 
забивати один одного вам на втіху! Чи ж у легіонах на кожних десять воїнів є хоч 
один вроджений римлянин, окрім старших воєначальників?

— Навряд. Недарма ж поет Вергілій чи, може, Ціцерон — уже не пригадую, 
хто саме,— назвав нас, римлян, расою панів,— безжурно відповів я.

2
Дорогою до Великого Цирку я звернув увагу філософа на позолочений 

пам'ятник на масивному мармуровому п'єдесталі.
— Бог сонця? — поцікавився він.
Я осміхнувся.
— А його ніс і підборіддя не нагадують тобі нікого?
— Таки справді! Дивовижна схожість із твоїм приятелем Скорпусом.
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— Бо це і є Скорпус!
Філософ так і застиг на місці.
— Колись,— суворо мовив він,— вважали за великий гріх отаке вшановуван

ня смертних, навіть царів. А тепер, бач, дійшло до того, що позолочену статую 
колишнього раба можеш прийняти за подобизну бога!

— А що ж тут такого? Фракція блакитних поставила цей пам'ятник на честь 
тисячної перемоги Скорпуса. Якби боги так обсипали золотом своїх шанувальни
ків, як Скорпус блакитних, то релігія ніколи б не підупала!

Філософ попросив пояснити йому, що ж воно таке, оці наші фракції,— 
завдання, навіть для мене, чоловіка немолодого й досвідченого, важкувате.

— Розумієш,— почав я,— фракції відрізняються одна від одної своїми 
кольорами. Є зелена, блакитна, біла й червона фракції, і такого самого кольору 
й відзнаки в її прихильників. Синдикат мільйонерів тримає у своїх руках чотири 
стайні перегонових коней. Зелена фракція виступає у спілці з білою, блакитна — 
з червоною. Ти сам помітиш, що найчастіше трапляються відзнаки зеленої 
і блакитної фракцій, хоч це зовсім не означає, що менш поширеними барвами 
можна злегковажити. Білі й червоні колісничі допомагають на стадіоні своїм 
спільникам і чинять усілякі перешкоди супротивникам.

— А чи мають ці кольори якесь глибше значення?
— Та начебто ні...
— Я тут, здається, тільки один такий — без відзнаки!
— Це довга історія,— промовив я. — Кілька поколінь тому в нас точились 

одна за одною громадянські війни, і всі з політичних причин. Тривали ці війни 
доти, доки республіка впала й Август став цезарем. Відтоді весь час, як не лічити 
невеликих заворушень після смерті Нерона, панує мир. І ніякої тобі політики! Рим 
через це багатіє просто неймовірно! Збагачується коштом рабів і торгівлі. Це 
і є оте «добре життя», про яке мріяли наші предки. Вільні громадяни працюють 
лише до полудня, і то тільки кожен другий день. Вони мають змогу купувати чого 
тільки душа забажає, і все одно у них зостається досить грошей, щоб ними 
побрязкувати... Звідси постає нова проблема: як збувати час, вільний від праці? 
Щодень благословенна пополуднева пора, що другий день — і дополуднева теж. 
Моє щастя, що я зв'язаний з видовищами і завжди маю чим сушити собі голову.

— Я купував би книжки! — запально озвався філософ.
— Книжки? Ну звісно, ти ж грек. Ми, римляни, книжок не читаємо. Хіба лиш 

як хворіємо. Десь-інде люди, не маючи ні праці, ні грошей, знічев'я кидаються 
в політику. Але тут вони позбавлені навіть цієї забави. Бо й цезар не може загнати 
всіх на спорудження величезних пірамід — адже саме в такий спосіб, коли не 
помиляюся, фараони розв'язували в себе проблему вільного часу. Якби цезар 
тільки спробував, його б нишком уколошкали. Тим-то він воліє оплачувати 
дармові видовища — змагання гладіаторів та перегони на колісницях — і дозво
ляє фракційне політикування: це куди безпечніше, ніж політикування партійне. 
Належачи до котроїсь фракції і маючи змогу завиграшки збити собі з готівки 
маєтність, тільки дурень прагнув би змін у державному ладі.

— Як це збити маєтність?
— Та закладаючись, а як же ще! Кожен може пристати до блакитних або до 

зелених, і хоч обидві фракції однаково шахраюваті, закладова машина працює 
справно.

— Але, мені здається, бути вічним глядачем — це деморалізує.
— Щодо цього цезар з тобою згоден. Недавно він проголосив запровадження 

через кожні чотири роки римських ігор на взірець олімпійських — очевидно, 
сподіваючись, що ми всі захопимося спортом! Та навіть якщо й навколо цього 
поутворюються фракції, хоч воно й не дуже ймовірно, я не думаю, що спорт має 
майбутнє. Окрім шлягерів та театральних танців, Рим цікавлять передусім секс, 
гладіатори, перегони на колісницях і заклади: ми не вдаємо з себе грецьких 
ідеалістів!

Уэагу філософа привернуло наліплене на стіні оголошення про півнячий бій, 
а насамперед про те, що битиметься й півень з Міконосу. Філософ затявся конче 
потрапити в цей мініатюрний Колізей, де дозволено було йти в заклад тільки на 
ліщинові горішки. Біля входу стояли охоронці громадського порядку. Публіку
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становила жеброта в латаних і брудних плащах, хоча ставки були чималенькі. Ані 
ця потолоч, ані сморід, ані соромітні мальовидла на стінах філософові не вадили. 
Довелося мені подивитися з ним аж три півнячі бої, поки голомозий земляк мого 
супутника виставив нарешті свого півня-міконосця.

На вигляд той півник був мізерний, але — о боги! — такий завзятець! Йсйчэ 
супротивник, високий танагрський півень, ураз розчухрав і закривавив йому всю 
голову. Проте міконосець уперто не схиляв свого куцого гребеня й бився, мов 
орел. І невдовзі таки покарав танагрійця: підскочив, блискавично відкинувся 
назад і гострою шпорою пробив йому череп.

— О небо, оце удар! — захоплено вигукнув філософ і заходився розхвалюва
ти півня-міконосця, наче той урятував від поразки всю Грецію.

Я пожартував:
— А бачиш, уже й ти починаєш дивитися на спорт як справжній римлянин! 

Тепер тобі ясно, чому нам так любо спостерігати, як гладіатори забивають один 
одного нам на втіху?!

У нього була готова відповідь:
— Але ж хіба півнів навчають у гладіаторській школі? Хто їх примушує 

битись на відчай душі, як ви своїх засуджених на страту розбійників, що так 
уникають в'язниці або галер? Хто стоїть над ними з батогом? Півні б'ються на 
смерть з власної волі, така в них натура. І чи на подвір'ї, чи на арені — їм однако
во.

— Е, ти, бачу, недооцінюєш наших гладіаторів,— осмикнув я філософа. — 
Скажімо, Гермес, проводир блакитних у Колізеї,— це природжений убивця. Він 
розкошує з кожної хвилини на цім світі, окрім тих днів, звичайно, коли лежить 
у шпиталі.

Крізь людну Тітову арку ми проштовхалися до Великого Цирку. Опімус, 
гладкий проводир фракції блакитних, стояв перед дверима своєї контори, 
нетямлячись від гніву.

— Спізнюєшся, Глабріоне! — гаркнув він на мене.— Ану, перевір упряж! 
Зараз же! За чверть години початок.

— Я перевіряв перед обідом. І Скорпус був зі мною. Можеш у нього спитати. 
Та й Зенон весь час стежить за упряжжю.

— Зенон! Що мені Зенон!— не вгавав Опімус.—Звідки я маю знати, чи 
можна на нього покластися? Зенон із червоної фракції, він служить не в мене. 
Хіба ти не чув, що на ці перегони поставлено мільйон золотих монет? Ще раз 
перевір усе! І швидше!

Я пішов до будівлі, де зберігалася упряж. При стаєнному охоронцеві 
відімкнув ключем двері й перевірив усе ще раз. Оздобленої золотом та інкрусто
ваної ляпіс-лазур'ю і бірюзою колісниці мені не треба було пильнувати — навіть 
за кільця від упряжі я не відповідав. Але посторонки — це лежало на мені. 
Я неквапно перебрав пальцями всі тридцять ярдів нової-новісінької бичачої 
шкури, твердої і водночас податливої; в тих місцях, де з'єднувались кінці, їх було 
двічі прошито жилкою з лисячої кишки. Далі віжки, теж новенькі. Упряж міцна, 
тільки занадто розцяцькована. Терпіти не можу, коли добру шкуру покривають 
усілякими наліпками, оздобами та амулетами. Та якщо вже глядачі полюбляють 
такі дурниці... І нарешті, бронзові вудила. Щоразу перёд початком перегонів я мав 
обмивати вудила — на той випадок, якби їх хтось намастив якимсь дурманом. 
Воду я брав із запечатаного глечика. Стаєнний охоронець не спускав з мене очей.

— Все гаразд, добродію! — доповів я Опімусові.
Хлопці з обслуги викотили Скорпусову колісницю, прикріпили дишло, 

запрягли коней. Першою обабіч дишла стояла пара мишастих фессалійців. Потім 
бічні коні — двоє гнідих. Перегонова траса завжди пролягає проти руху сонця, 
і бічних коней міцно прикріплюють до кілець праворуч. Загін стаєнних охоронців 
похмуро пасе очима обслугу. У Цирку ніхто нікому не довіряє.

А зараз я викажу вам одну нашу фракційну таємницю. Ми, блакитні, 
пригощаємо наших огирів ячменем, домішуючи до нього дрібно посічену сиру 
конину, що робить з них канібалів. Пам'ятаєте, як цар Діомед, що потім загинув 
від руки Геркулеса, годував своїх шкап людським 'м'ясом? Колись я з цього 
сміявся, гадаючи, що це — поетична вигадка, а тепер знаю, що коні люблять м'ясо.
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Зелені ще не відкрили, чому Скорпус, незалежно від того, що він прекрасний 
колісничий, за кожним колом виграє додаткових півколісниці. Яких тільки 
збуджувальних засобів вони не давали своїм коням, навіть приперчених устриць! 
Але це — ніщо проти сирої яловичини або конини!

Ось вийшов зі своєї роздягальні Скорпус — у туніці з голубого, як небо, 
шовку, в шоломі, у сандалях із зашнурованими на литках ремінцями. В руках 
кинджал і батіг, ніс закопилений, підборіддя гордовито задерте.

— Усе готове? — спитав він Опімуса.
— Усе готове, майстре. А ти як?
— Отак, як бачиш.
Я повертаю замріяного філософа до дійсності.
— Ти ставиш на нього?
— Я зроду ні на кого не ставив... Навіть на півнів.
— Що?! То ти в цьому ділі новак? Новакам завжди везе. Ради неба, вділи 

й мені свого щастя, піди за мене в заклад! Присягаюся, я віддам тобі половину 
виграшу!

— Це суперечило б моїм засадам.
— А щоб тебе з твоїми засадами!.. JHa ось гаманця, у ньому дев'яносто шість 

золотих монет. Біжи он туди до зелених і постав на Скорпуса! І зареєструй свій 
заклад. Зелені й досі вірять, що виграє Таллус, отож простеж, щоб вони поставили 
не менше за тебе! Заклад новака, о боги! Я ще зроду не бачив, щоб заклад новака 
не приніс готівки. Коли ти, філософе, не допоможеш мені, то я так тебе огрію, що 
місця собі не знайдеш!

Вельми неохоче міконосець узяв гаманця й поставив мої гроші на Скорпуса, 
обумовивши рівний заклад.

Потім ми посідали на мармурових лавах у першому ряду, де вже сиділа 
«сім'я» Скорпуса — його тренер, стельмах, старший стайничий, ветеринар 
і зеленоока його подруга Буфотілла. На трибунах повсюди діє принцип: «Хто 
перший захопив, той і сів». Цей принцип не стосується тільки огородженої 
цезарської ложі та рядів, відведених для сенаторів, усіляких достойних громадян 
і таких фракційних функціонерів, як ми. Саме з цієї причини тисячі уболівальни
ків ще з вечора займають черги, щоб увійти, щойно розчинять брами при сході 
сонця, й захопити кращі місця. Бо через годину лишаються вже тільки стоячі 
місця. І ніколи не знаєш, хто стоятиме чи сидітиме з тобою поруч. Зі своєю 
майбутньою дружиною-сірійкою я познайомився саме в черзі до Цирку.

Неподалік, по другий бік проходу, засіла вже Таллу сова «сім'я». їх там 
здивувало, звідки серед нас узявся сірий плащ філософа.

— Що у Скорпуса спільного з філософією? — голосно розмірковували 
вони. — Філософією бавляться відставні воєначальники та державні діячі. Може, 
Скорпус теж збирається у відставку?

Нас це не обходило — нехай собі паморочать голови. «Сім'ї» завжди 
обмінюються взаємними дотепами та кпинами.

Філософ, ще й досі під враженням заповненого десятками тисяч глядачів 
Колізею, тепер, у Великому Цирку, просто очам своїм не вірив.

— Стільки тут людей! Стільки людей! — прицмокував він язиком, розгля
даючись довкола.

— Майже всі місця зайняті,— мовив я. — Тисяч двісті п'ятдесят! І сам цезар 
Доміціан. Онде, в червоному вбранні й у золотому вінці. А при ньому улюбле- 
нець-карлик.

У цю мить я пригадав, що ветеринар натякав, нібито в нього тривожно на 
душі. В юрбі, як йому здалося, такий настрій, наче блакитним сьогодні не світить. 
Ми заходилися розпитувати ветеринара.

— Що означає «не світить»? Хто тут винен? Кажи ясніше! Ми всі вп'ятьох за 
все відповідаємо... А крім того, й сам Скорпус. А щоб він був у формі — це вже 
справа Буфотілли. Може, ти щось маєш проти Буфотілли?

— Хай тільки спробує! — враз наїжачилась Буфотілла.
— Ні, ні, не кажіть так! — запротестував ветеринар. — Це я тільки наче 

нюхом чую. Ці зелені сьогодні якісь з біса самовпевнені.
Нарешті залунали сурми, прокотились оплески, і на стадіон трюхцем в'їхали 

чотири запряги й стали вряд перед стартовою мотузкою. Жеребкування виявилося
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для нас невдалим. Скорпус витяг зовнішню смугу, і тому його червоному 
спільникові припала внутрішня смуга, а зелені й білі опинилися між ними, тобто 
колісниці стали від середини в такій послідовності: червона, біла, зелена, 
блакитна.

День був погожий, теплий, безвітряний. Величезний Цирк увесь переповне
ний, на стадіоні чистий жовтий пісочок. Колісничі нерухомо застигли, мов статуї 
богів, тільки ледь відхилились назад; віжки обв'язані у кожного круг пояса, 
оздоблені відповідними барвами, коні б'ють копитами в землю. На довгому 
й вузькому п'єдесталі, навколо якого проходить перегонова траса, здіймається 
високий єгипетський обеліск, поставлений за наказом Августа, а з чотирьох його 
боків стоять мармурові постаті Нептуна, Геркулеса й Небесних близнят, а також 
бронзові статуї обожнених цезарів Августа, Клавдія та Веспасіана, кожен з яких 
у свій час щедро опікувався Цирком.

Цезар махнув хустинкою. Перегони можна починати. Ще раз засурмили 
сурми. Напнута мотузка впала, чотири батоги цвьохнули, як один, і колісниці 
зірвалися з місця, збивши хмару піску.

Спільник блакитного, червоний, маючи найзручнішу смугу, повинен будь-що 
першим доїхати до стовпа на повороті й узяти цей поворот якомога ширше, щоб 
у такий спосіб затримати білого й зеленого на їхніх смугах: це дало б змогу 
блакитному обігнати їх і завернути раніше, ніж вони. Я бачив цей маневр не раз, 
але здійснити його може тільки вправний колісничий. Але сьогодні червоний 
стартував трохи мляво, і білий перед стовпом притис його до огорожі, відкривши 
так внутрішню смугу Таллусові. А Скорпус, певний, що червоний без перепон 
дістанеться до стовпа перший, особливо не гнав свій запряг, отож коли він 
промчав повз білого на повороті, зелений уже набагато його випередив. (Ті два 
стовпи в кінцях огорожі зроблені з позолоченої бронзи: вгорі на кожному — 
рама, а на ній лежить сім великих дерев'яних яєць. Після кожного завороту 
передньої колісниці цезарський раб знімає одне яйце, поки їх не залишиться там 
жодного. Завдяки цьому учасники змагань і глядачі, не завдаючи собі клопоту 
з підрахунками, знають, скільки саме пройдено кіл.)

Початок був поганенький. Таллус вибився наперед уже на три колісниці 
й скінчив перше коло таким крутим поворотом, що колесом колісниці — я б міг 
заприсягтися! — черкнув позолоту з обох боків стовпа. За ним пронісся Скорпус, 
уже досить далеченько від білого, щоб зважати на нього, хоч зелена туніка 
попереду не могла його не турбувати. Ми аж потім довідалися, що ближчий до 
нас кінь з його першої пари був не в найкращому стані.

Ось позаду вже три кола, а позиції в учасників ті самі. Під кінець четвертого 
кола Скорпус кинув виклик і якийсь час мчав уже впорівень із зеленим, але 
вирватися на внутрішню смугу на повороті таки не спромігся.

Уже зняли чотири яйця. Уже й п'яте!
— Ag'ut prima debelas! — гукнув раптом Скорпус, їдучи за зеленим. — 

Зроби те, що не вийшло на першому повороті!
Червоний зрозумів. Відчайдушно шмагаючи коней, він цим разом дав на 

повороті широкого косяка й затримав зеленого. А Скорпус так спритно вирвався 
вперед, що його бічний кінь аж тернувся лопаткою об задник колісниці червоно
го. Але тепер Скорпус таки перейшов на внутрішню смугу, випередив зеленого 
й дістав перевагу на цілих три колісниці.

— Successit et vicet! — закричали блакитні. — Він уже перший і не 
поступиться!

Не стало вже шістьох яєць.
Однак білий тепер був перед самим Скорпусом, дарма що тільки на п'ятому 

своєму колі, й силкувався всіляко йому перешкодити. Зелений їхав третім. 
Потрапивши поміж двох своїх суперників, Скорпус наважився,на сміливий крок. 

Він змусив бічних коней на останньому повороті взяти якнайширше, і це призвело 
до того, що білий втратив як батога, так і голову. Сплутавши Скорпусову коліс
ницю з Таллусовою — в обох у них бічні коні були гніді,— білий у вирішальну 
мить завадив зеленому. Таллусове колесо налетіло на стовп, і колісниця розбила
ся. Таллус блискавично звільнився від повіддя, черкнувши кинджалом, і далі 
погнав коней, які волочили за собою уламки колісниці.
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Вибухнув шквал вітальних вигуків і прокльонів. Блакитний був уже 
недосяжний. Тепер Скорпус міг дотягти до фінішу й ступою. Але він усе одно 
шмагав своїх переможних фессалійців, що мчали вже по прямій, коли раптом 
якийсь обшарпаний коротун перескочив через бар'єр і, вимахуючи кулачками, 
вибіг на пісок. Він став на самому шляху колісниці! Скорпус, гадаючи, що страх 
спонукає його в останню мить відсахнутися, не стримував коней і не пробував 
об'їхати шаленця. А той кинувся просто на голови буланим і, вереснувши 
нелюдським голосом, упав під їхні підкуті залізом копита. Бічні коні тим часом 
шарпнулись убік і перекинули колісницю. Скорпус злетів у повітря і вдарився 
шоломом у мармурову огорожу. Потім його ще волоком протягло повз фінішний 
стовпчик — на одне коло і п'ять колісниць поперед білого.

Зчинився неймовірний крик. Стельмах мало не задихнувся від жаху. Немов 
у кошмарі, до мене долинув мій власний зойк, так наче він вирвався у когось 
іншого. Скорпус, наш великий Скорпус! Таки загинув, розтрощивши черепа 
й скрутивши в'язи! Довга його гра скінчилася. Ми плакали, мов осиротілі діти.

Буфотілла зомліла, і над нею схилився ветеринар. Та це й краще, що вона 
зомліла. Адже ми всі страшенно її любили. На новий рік вона мала вийти заміж за 
Скорпуса. Тож спробуй утішити її за таких обставин!..

Крик усе не стихав. Судді оголосили, що переміг блакитний. Хтось смикнув 
мене за рукав.

— Твої дев'яносто шість золотих монет виграли! — сказав філософ. — 
Я відмовляюся від своєї частки. Це була б ганьба — заробляти гроші на людській 
смерті!

Де ж тут логіка?! Адже після смерті ніхто перегонів не виграє, а з ухвали 
суддів недвозначно випливало, що Скорпус був іще живий, коли його протягло 
через фінішну лінію. Та мені було не до суперечок.

— Таке лихо! Таке нещастя! — бідкався я. — Немає вже Скорпуса! Крово
жерні зелені, мабуть, сподівалися, що той лахмітник урятує їхні заклади. 
Бідолашний самогубець, один-єдиний раз поставив забагато проти Скорпуса! Але 
я не вірю, що без чужої допомоги можна перелізти через бар'єр!

У цю мить ударив постріл із цезарських катапульт, і на публіку сипонула 
злива жетонів. Декотрі з них означали гроші від однієї золотої монети до сотні, 
а декотрі були ще більшої вартості, становлячи такі дарунки, як сільські маєтки, 
будинки, крамниці, інше нерухоме майно, що його цезар конфіскував у вигнанців 
або дістав згідно з чиїмось заповітом.

— З мене вже досить! — різко вигукнув філософ. — Завтра ж вертаюся на 
Міконос, якщо ласкаві боги допоможуть мені туди добратися.

Аж раптом ласку богів — і то яку ласку! — засвідчив найдивовижніший збіг 
обставин. Жетон ударив у голову якусь жінку, що сиділа поперед нас, і, відско
чившу впав просто на коліна філософові. Цей жетон давав право отримати 
дарунок у вигляді п'ят десятитонного купецького судна! «Зичлива фортуна» 
у цілком справному стані стояла на якорі в Неаполі. Ну, хіба ж не правда, що 
новакові щастить? Тим більше, що через п'ять днів вийшов цезарів едикт, за яким 
усіх філософів з Риму було викурено!

Спорожнілий після Скорпуса трон посів Таллус. Ми, блакитні, тепер не часто 
виграємо. Та й перегони вже не ті, що були колись; цезар з якихось своїх незбаг
ненних державних міркувань утворив дві нові фракції — фіолетову й золоту. 
Наші збиті з плигу обліковці ставок уже зовсім не тямлять, як розраховувати, 
у кого кращі шанси.

І Колізей мені теж обрид. Гермес, мій улюблений гладіатор, зарано вийшов зі 
шпиталю й у першому ж бою дав себе порубати на шматки. Теж мені «добре 
життя»! Якщо ситуація найближчим часом не поліпшиться, я ще більш полисію 
З клопоту, й собі подамся, мабуть, на Міконос і засную там невеличку арену 
півнячих боїв.

Доценко Ростислав Іванович (нар. 1931 р.) — перекладач і критик, член Спілки письменників 
СРСР. Перекладав твори В. Фолкнера, Ф. О’Коннора, Ч. Діккенса та інших англомовних письмен
ників, ірландський та англійський фольклор. Автор статей про англомовні літератури, з питань 
перекладу, культури мови.

12



ІІТГОІРИ®
СЕІРІИИ

Із збірки «Кордон» (1941) 

РУКИ

Тінь лягла на обличчя моє — 
це ти, захищаючись, 
руками його затулила.
Коли ж прийняла їх,
знову день спалахнув у кімнаті.
Свідками раннього сну
стануть шибки, помережані світлом.
Закоханий, щедро віддам
пахощі вітру й землі,
тебе напуватиму ними.

НОВИЙ РІК

Зимове світання.
Зі схилу гори,
де лежить незнайоме містечко, 
весна сповіщає про себе 
блиском червоних джерел, 
дзюрчанням струмочків під снігом. 
Вийшли жінки із хатин 
і сонцю співають хвалу.

ТЕРАСА

Зненацька надходить вечір.
Не роздивитись уже, 
де хвиля, де берег.

Тільки води плюскотіння 
долинає на темну терасу — 
заколисує наші серця.

Але відгук тривожних подій 
геть жене безтурботність і втому: 
міноносця загрозливий промінь 
обмацує нас, просувається далі 
й зника.

СПОМИН

Від тебе лишився у згадці
один тільки шурхіт
велосипедних коліс,
що мчали туди, де натруджений день
обертавсь на замріяний вечір,
схилом крутим,
вздовж парканів і хат,
повз вікна, розчинені в літо.
Нині у вухах бринить 
лемент сумних поїздів, 
душ, що зникають навіки.

Там, невагома, 
ти відлітаєш із вітром, 
губишся десь уночі.
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СОЛДАТИ В УРБІНО

Пригадую на самоті 
високі вежі, бастіони, 
туман, що перший сповістив 
сумної осені появу, 
нас —
двох заблуканих солдатів.
«Жаль,— кажеш ти,— минуло літо», 
коли листочок, вітром гнаний, 
десь поблизу зашелестить.
Відтак благально кличеш зірку, 
що вдень засвітиться і вмить 
тобі, щасливцю, шлях укаже.

Можливо, ми уже сьогодні 
заглянемо війні в обличчя, 
відчуємо, як квапить нас

доба, коли під теплим вітром 
гойдаються нічні лампади, 
мовчать у темряві колони 
й душа тріпоче од ревіння 
машин, що йдуть на перевал.

ЗАМОВКАЮТЬ РОЗМОВИ

Замовкають розмови, а друзі 
від мене тепер так далеко, 
що крик шепотінням стає.
І все-таки десь промениться 
твій усміх згубливий і чистий, 
мов річка, яка поглинає 
плавців та човни 
й уквітчує наші світанки.

Із збірки «Алжирський щоденник» (1947)

ІТАЛІЄЦЬ У ГРЕЦІЇ

Перший вечір в Афінах. Тривожні
гудки.

Поїзди, навантажені страхом, 
поспішають назустріч війні.
Я юність навіки залишив, 
немов передсмертну записку, 
на довгих солдатських шляхах.
За морем чекає мене 
африканська пустеля, 
де не знають ні весен, ні зим. 
Невже ти не бачиш, Європо?
Це я, безпорадний, самотній 
крокую в колонах убивць.
Європо, я твій блудний син, 
що зроду не мав ворогів 
опріч ненастанного суму 
й дитячої ніжності 
до річок і лісів, 
з якими давно розпрощався. 
Приречений на забуття, 
піду крізь куряву й спеку 
шукати могилу в пісках.
Пірей,
серпень 1942

ДІМІТРІОС

До намету скрадливо підходить 
маленький ворог 
Дімітріос і лякає нас

криком пташини 
з надхмарних висот.
Не шепоче благально, коли 
тягне руку, прохаючи хліба.
Не втирає- підступну сльозу, 
бо нема її — голод і страх 
юне серце іще не згубили.
Он біжить, 
потопає у спеці 
Дімітріос, ледве помітний 
на піску білих дюн.
Він — затаєний подих, 
частка моєї душі 
сумної у лещатах моря.

АЛЖІРСЬКИЙ
ЩОДЕННИК

ї ї
Якась порожнеча у серці 
на табірних нарах Сент-Барба. 
Мерхнуть рідні обличчя, знемагаю

в полоні
безладних чужих голосів.

Але з радістю слухати хочу, 
як дощ стукотить по намету — 
єдина розрада 
у вічному царстві дрімоти, 
де й сни не навідують нас.

Сент-Барб, зима 1944
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Йому уже байдуже все: 
додому летить у труні 
той, хто першим долілиць упав 
на нормандському березі. 
Мабуть, це він серед ночі 
торсав мене, умовляючи 
молитися за Європу 
в той час, як Велика Армада 
підпливала до Франції1.
Я йому відказав уві сні: «Це вітер 
заводить дивацькі пісні.
А якщо ти насправді отой, 
хто першим долілиць упав 
на нормандському березі, 
молись сам, коли хочеш.

IV

‘Йдеться про висадку союзницьких військ 
в Нормандії влітку 1944 року. Поет дізнався 
про це в концентраційному таборі у Північній 
Африці.

Я ж, убитий війною і миром, 
тільки чую,
як рвані намети ляскотять по стовпах. 
Це не ангельські співи, 
а моя музика — 
все, що лишилось мені».

АЛЖІР

Ти був моїм лихом. Колись 
тільки гляну на страдницькі руки, 
де кров і пісок запеклись, 
потерпала душа від розлуки.

А нині журюсь по тобі.
Знов у пам'яті сонця заграва.
Так спалахує сяйво на чорній воді 
від сліпучих вогнів пароплава.

Із збірки «Людські знаряддя» (1965)

ПЕРЕРВАНИЙ ЗВ'ЯЗОК

Телефон
мовчить не перший день!
Інший у далекому кварталі 
тижнями його
кличе відчайдушно, безнадійно. 
Кинь цю гру назавше. Хай висить 
на стіні кумедна черепашка.
Хай по всіх усюдах телефони 
стануть хазяями над словами, 
відкидають геть гіркі слова!

ПОДОРОЖ ТУДИ 
Й НАЗАД

Проходжу подумки, 
де ми ходили разом, 
коли тебе ясна зачарувала ніч.
Тепер увесь мій скарб — 
квітневе сонне місто, 
чи боязкий вогонь, яким ти є тепер, 
чи лісове багаття, де вітри

північні на зорі ворушать попіл, 
чи горя крик, що раптом рве повітря 
і серце розшматовує мені.

МИНУТЬ РОКИ

Вщуха поволі дощ несамовитий, 
останні краплі вже цілують нас. 
Виходьте-но із захистку зі мною, 
любов і дружба.
Але усе, про що я так благав 
під шум грози у темному під'їзді, 
тепер на плечі тисне, позбавляє, 
минулого... Чужі старечі лиця 
з'являються страшним кільцем довко

ла.
Невже колись ми станемо такі?
Поки є час, допоможи, любове, 
не зраджуй, дружбо, захисти!

САД

Зелена тінь — густа, жива, вільготна, 
а в тіні цій троянди і тюльпани 
розповідають про щасливу долю, 
чудовий час, якого не було.
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ВІДВІДАННЯ ЗАВОДУ

і
У вересневім повітрі жваво лунає здаля 
довгий проймаючий звук заводської сирени.
Хіба ще гудки не відійшли у минуле?
Адже промисловці звеліли, щоб час назавжди онімів 
у робітничих кварталах, 
і похваляються цим.
Тиша, що раптом запала, повертає нам сонячний ранок,
пробуджує в пам'яті низку недавніх подій:
хор гудків, що його ти чував хлопчаком,
поспішаючи вранці до школи,
перервані шалом війни радісні ігри дитинства.
Ще й досі у вухах бринить гордий клич піонерів індустрії 
на світанку нового століття — 
гучний тріумфуючий звук 
незабутніх п'янких перемог...
Але є ще приглушений звук — голос робочого люду, 
що несе в собі праведний гнів, час од часу нуртує, 
скипаючи грізною хвилею, 
і враз утихає. Доколи?
Можливо, його залякали, 
чи роздвоївся він, мов людина, 
що звертається різними мовами 
до свого покоління,
чи раптом стомився і став напівзабутою музикою, 
яка відгриміла колись.
А сирена реве, насмішкувата й зухвала, 
ніби звеличити хоче найзвичайніший завод, 
надто малий, щоб надати роботу 
всім мешканцям бідних околиць.
Гіркувате від диму повітря вже поглинуло гомін 
давніх уявних гудків. Замовкає й сирена, 
і долинає до нас із легким вітерцем 
присмак заліза, запах солоного поту. II

II

Сильні світу цього полюбляють комфорт і красу: 
корти, басейни, шовкову траву на газонах, 
сади, де цвітуть гордовиті троянди.
Але тут перед нами індустрія — передній край капіталу
Нерішуче йдемо подвір'ями та переходами,
поринаючи в світ грюканини,
наче в пащу вулкана, який (пояснює хтось)
має свій центр управління.
Безліч питань. Що таке виробничий цикл?
Який це верстат? Що значить — відрядна робота?
Бряжчать волочильні та преси,
гупають дивні машини,
назви яких миттєво зникають із пам'яті.
Залишається гук, невпинний задурливий гук, 
що наскрізь проймає мене, чужинця в пекельному русі 
лякає і тягне кудись.
Он вони на робочих місцях — ті, хто хвилину тому 
юрмився при вході до цеху.
Що ти знаєш про них?



Що нам обом відомо про їхні турботи?..
В полоні всевладного ритму не гають свій час, 
спритні й уважні,
ошукані видивом щастя. А над усім — 
гіпнотичний танок важелів, поршнів, коліс.

III
Чи розповість нам завод, 
скількох він позбавив життя 
за роки свого існування?

Може, згадає того, 
хто впав у бездонний колодязь, 
коли сталась аварія?
Чи ту, що між складом і сходами зачала дитя, 
народила й одразу позбулась його?
Чи того юнака, що хоробро пішов на багнети, 
зневажаючи смерть і фашизм?
Працювали й страждали отут.
(Хай сьогодні почує твій плач їхня братська могила.)

IV

«Не ображаюся на хазяїв,-^- каже нам сивий механік. — 
Ті знають принаймні, чого вони хочуть.
Не в цьому,
не в цьому тепер заковика».

Пригадує
і зіставляє:

«...Ми опинились у пастці, 
мов зграя птахів. Всюди німці, 
шпаринки нема для підмоги. Вибір був 
між полоном і смертю...»
А тут хіба краще — їм, звідусюди обложеним 
на тривалі роки, свідомим того, 
що тепер вже міцніше не стиснуться 
(немає куди) хазяйські лабети?
У цій новій пастці, щоправда, вирує життя, 
сновигає народ в засмальцьованих робах, 
швидкіш за конвейєр передає з рук у руки 
важезні деталі.

Ось розпрямився один,
молодий, несміливий. Декламує рядки Леопарді: 
«А я розтратив марно все найкраще...» 
під сміх і лайку: «Йди до чорта в зуби!»

V

Усе найкраще... Що воно таке?
Можливо, річ в собі або ж уміння
із головою увійти в роботу, радіти кусню хліба
насущного, який на думку вибраних — гіркий.
Але стривай! Струмує по дротах 
знайомий голос і до хмар підносить:

«Я тут, біля воріт.
Скажи мені негайно, що кохаєш.
Ще подзвоню пізніше...» Недарма 
надсаджується заводська сирена, 
заблудлих кличе голосом сумним
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і кожному втовкмачує, що гнів сильніший за надію, 
а над усе сильніша правда, правда...
Чи знаєш ти прислів'я про терпіння, 
яке нас неодмінно приведе 
до істини?
І вирветься тоді із кам'яних глибин земного пекла 
крик, що зруйнує чорну владу зла.

ДІТИ, ЯКІ ГРАЮТЬСЯ

Ці пустуни
коли-небудь вибачать нам, 
якщо ми негайно гуртом 
заберемось до біса.
Вибачать нам. Коли-небудь.
А от безсоромну брехню, 
блукання чужими стежками, 
час, що його змарнували 
на вдоволення ницих бажань,— 
не подарують увік.
Годі пробачити жінці зрадливу

любов —
цей чарівний краєвид, 
що зненацька руйнується, гине, 
і на голій землі зостаються 
чорний мул та гнилі корінці.
«У коханні немає гріха,— 
запевняв сивоглавий поет,— 
є гріхи лише проти кохання».
Саме їх наші діти ніколи не подарують.

САБА

Тростина, кепка, люлька — 
його прикмети з часом призабуті.
А я їх пам'ятаю, наче вчора, 
і мандрівця того

в Італії, розтерзаній війною.
Він нарікав лише на свій талан, 
та я не знав нікого, хто б про себе 
говорячи, завжди про інших думав 
й страждав за кожного, 
хто чув його слова.
Пригадую, минуло кілька днів 
опісля вісімнадцятого квітня1.
Він квапився кварталами Мілана, 
заходив у під'їзди і кафе, 
сумною вістю гнаний.
«Свиня,— кричав він,— стерво!» 
Схвильовано переглядались люди.
Це він картав Італію, мов жінку, 
що з наміром чи ні 
смертельно ранить нас.

1 Вісімнадцятого квітня 1948 року в Італії 
відбулися перші по війні парламентські вибори, 
які закінчилися перемогою реакційної партії 
християнських демократів.

ВІРШІ

А їх все пишуть, думають про них, 
ошукуючи погляд запальний, 
що зичить щастя у різдвяний вечір. 
В них виливають гіркоту марнйх днів, 
немовби віддають

старий гнітючий борг. 
Поезія — не радості політ.
Глузує дехто: ти писав для штуки. 
Я не бажав цього, мав інше на меті. 
Ми творимо, щоб скинути тягар, 
узять новий і далі понести, 
і знов його змінять на ще важкішу

ношу.
Тому й не народивсь

твій лебединий вірш. 
Він пролуна, якщо ти долю зрадиш.

СОН

Я дибав мостом
через річку. Чи то Магру,
куди приїжджаю улітку, чи, може,

Трезу,
що тече через рідні місця 
між Луїно та Джерміньягою.
Але мені шлях заступив хтось безокий,

свинцеволобий.
«Папери!» — кричить.
«Які ще папери?» — питаю.
«Папери давай!»— уперто повторює

він,
відчувши мою нерішучість.
Кажу, щоб його вгамувати:
«Маю певні надії, село,

де на мене чекають, 
спогади, кілька відданих друзів, 
тіні предків, що вмерли в пошані». 
«Байки,— обірвав він мене,—

без програми 
прохід заборонено». Й виважив на

долоні
кілька малих папірців —

увесь мій немудрий здобуток. 
Підкочуюсь з іншого боку: «Віддячу

тобі
на зворотнім шляху,

якщо ти відпустиш мене, 
даш можливість писати».
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Даремно. «Чи ти вже,— кричить,— 
зробив свій життєвий вибір?» 
Зчепившись у бійці, духопелим щосили 
один одного на безлюдному мості. 
На жаль, боротьба ще триває.
Не знаю,
хто опиниться в річці.

ПЕРЕКЛАДАЧ

«їдуть західні німці. Галасливі, рум'яні. 
Грошва розпирає кишені.
Звісно, це вигідні гості, 
в цьому їм не відмовиш.
Інформації хочуть? Будь ласка.
Більше — жодного слова.
Справа не в помсті чи злості — 
в минулім, яке не забути».

З ГОЛЛАНДІЇ

Я потрапив туди випадково 
сумного недільного ранку,

між дев'ятою
й десятою, перейшов якийсь

із мостів,
і на схід повернув 
уздовж крижаного каналу.
Замість звичайного напису:
«В цьому будинку...»
(скрізь натрапляєш на нього) 
невелика табличка: «Дім Анни Франк».

Пізніше мій приятель скаже:
«Не можна робити 

чимсь винятковим пам'ять
про Анну Франк. 

Адже їх так багато було — тих,
що померли

тільки від голоду, 
не встигши про це написати».

Вона написала, це так.
Але на кожному розі, на кожнім мосту, 
вздовж незліченних каналів

я знову шукаю
той дім. Де він? Не знаю і знаю. 
Тим-то й вабить мене загадковий

старий Амстердам 
зі своїми трьома-чотирма елементами

міста,
із яких він утворює безліч

складних комбінацій 
і росте, неоглядний, угору і вшир, 
зі своїми трьома-чотирма бруднува

тими 
кольорами,

з душею, яка промениться,
відверта і чиста, 

на тисячах стрічних облич, сіє зерна 
любові, шанує ім'я Анни Франк. 
Тому-то й стоїть над каналами 
мій Амстердам.

БОЛЕНДАМ

«Сто років тому
тут плескалося море,— 

пояснював гід Федеріко,— 
а нині родюча земля».

Світ замкнувся
між полем і дамбою,
місця досить лише для народження
й боротьби, за життя.
Про це нам нагадують 
червоні від холоду

лиця голландських селян, 
ЩО Йдутіо після меси додому, 
й тужливі пісні 
злого вітру над дамбами.
А любов? Ця приходить пізніше 
із синами, які зустрічають 
кохання велике, як світ.

З італійської переклав 
Юрій ПЕДАН

Педан Юрій Лаврентійович (нар. 1932 р.) — перекладач, мистецтвознавець. У його перекладі 
українською мовою опубліковано ряд творів італійських поетів Дж. Унтаретті, Е. Монтале, 
С. Квазімодо, У. Саби, М. Луці, Д. Дольчі та ін.
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Util...........

СЛОВА І МОВЧАННЯ  
BITTOPIO СЕРЕНІ

Серед майстрів слова, які збагатили іта
лійське красне письменство XX століття, 
почесне місце належить відомому поету- 
лірику Вітторіо Серені. Він народився у 
липні 1913 року в містечку Луїно, непо
далік від швейцарського кордону. Закін
чивши провінційний ліцей, здобув філо
логічну освіту в Міланському універси
теті. його дипломна робота була при
свячена творчості Гвідо Гоццано — про
відного представника так званої «при
смеркової» поезії.

Мілан, як колись Флоренція, зробився 
на той час головним осередком італій
ської культури. Сюди, до північної столи
ці країни, збиралися кращі письменники, 
художники, музиканти, артисти. Незва
жаючи на утиски режиму, тут вирувало 
мистецьке життя, молоді інтелектуали 
жваво цікавилися культурними здобутка
ми інших народів світу, створювали власні 
часописи, маніфести, літературні групи.

Поетичний дебют Вітторіо Серені при
пав, правда, вже на другу половину 
30-х років — час гарячкових приготувань 
фашизму до всесвітньої бойні, прелюдією 
якої став напад легіонів М^уссоліні на 
мирний ефіопський народ та громадян
ська війна в Іспанії. В- італійській поезії 
ця доба ознаменувалася розквітом герме- 
тизму: літературної ( течії, що за інших 
обставин, можливо, й розцінювалась би 
як утеча до вежі зі слонової кістки, коли 
б не була в умовах фашизму однією 
з небагатьох легальних форм духовного 
опору офіційній ідеології.

Серені не належав безпосередньо до 
герметизму, хоча з великою для себе ко
ристю брав уроки майстерності у Монта
ле, Унгаретті, Квазімодо. Серед тих, хто 
благодійно впливав на формування моло
дого поета, слід назвати також Маллар
ме, творчість якого Серені завжди високо 
цінував. У Гоццано він навчився мис
тецтву тонкої іронії як благодійного за
собу звільнення почуттів від сентимента
лізму, а поетичних тропів — від штучних 
прикрас. Вабив його і Рільке — глибокий 
філософ і ішпгуканий аналітик. Нарешті, 
був іще один кумир — Хемінгуей, леген
дарна постать, майже літературний герой.

1937 року журнал «Фронтеспіціо» надру
кував добірку віршів Вітторіо Серені з 
передмовою авторитетного поета старшо
го покоління Карло Бетоккі, якого вдяч
ний дебютант назвав своїм хрещеним бать
ком. А через чотири роки книжка «Кор
дон» підбила підсумок раннього періоду 
творчості Серені. Її значну частину скла

дали враження юних літ — школяра з 
маленького містечка, ліцеїста з Брешії, 
студента з Мілана. Як більшість своїх 
однолітків, він жив у ті часи переважно 
особистим життям, шукаючи свіжого по
вітря в задушливій атмосфері жорстокос
ті, брехні й лицемірства, яку насаджував 
в Італії фашизм. Мотиви смутку, непев
ності перед майбутнім, духовної неврівно
важеності поєднувались у його віршах 
з мотивом любові до рідного краю, його 
людей і пейзажів і, звичайно, до жінки, 
туманний образ якої прозирав у нервових, 
стрімких рядках.

Серені працював над першою книжкою 
з 1935-го до 1941 року, дедалі гостріше 
передчуваючи близьку світову катастро
фу. Як призвістки майбутніх фатальних 
подій до його поезій уриваються стукіт 
солдатських чобіт («Солдати в Урбіно»), 
вогні бойових кораблів («Тераса»), усе 
нав'язливішою стає тема «кордону», де 
таємничі сили замислюють щось недобре 
(«Зима в Луїно»). «Я писав «Кордон»,— 
зазначив поет пізніше,— у передвоєнні ро
ки, але вже стоячи однією ногою в око
пі; гадаю, це видно не лише по датах».

...Військовий ешелон віз лейтенанта піхо
ти Вітторіо Серені на схід. Тут, у вагон
ній задусі, у гомінливій солдатській юрмі 
народжувалися рядки його книжки-спові- 
ді «Алжірський щоденник». Уперше в жит
ті так пильно вдивлявся поет в облич
чя співвітчизників, дослухався до їхніх 
розмов та пісень, прагнучи зрозуміти 
таємні думки гнаних на смерть молодих 
італійців у благеньких шинелях і незграб
них черевиках з картонними підошвами.

Мілан, Падуанська рівнина, Венеція, 
Трієст, гори Югославії, мости над Дуна
єм і Савою, окупований гітлерівцями Бел
град, древня грецька земля, Афіни — та
кий був початок його воєнної одіссеї. 
Саме тоді він остаточно переконався в 
злочинній сутності війни, що її нав'язав 
італійському народові уряд Муссоліні. Зго
дом він пише: «Перебування в Греції у 
чужоземному військовому мундирі означа
ло по волі-неволі приналежність до за
гарбницької армії в пригнобленій краї
ні». Цю саму думку він висловлював і 
мовою поезії: «Невже ти не бачиш, Єв
ропо? Це я, безпорадний, самотній, крокую 
в колонах убивць» («Італієць у Греції»).

«Алжірський щоденник» об'єднує два 
поетичні цикли, перший з яких розпові
дає про перебування поета на Балка
нах, другий — про поневіряння у концта
борах Північної Африки. Цикл алжірсь-
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ких поезій — одна з вершин творчості 
Вітторіо Серені; безбарвні мертві краєви
ди, сухий запах розпечених сонцем піс
ків, посвист вітру в подертих наметах, 
солдатська маячня у темряві задушливих 
ночей стають тлом для драматичних 
рефлексій ліричного героя: «Я ж, убитий 
війною і миром, тільки й чую, як рвані 
намети ляскають по стовпах. Це не ан
гельські співи, а моя музика,— все, що ли
шилось мені».

По закінченні війни, повернувшись із по
лону додому, Вітторіо Серені вчителює, 
співпрацюючи водночас із журналами 
«Рассенья д’Італіа», «Веррі», «Парагоне», 
«Нуова корренте». Згодом, у період про
мислового буму 50-х років, він очолює 
відділ реклами хімічного концерну Пі- 
реллі — одного з велетнів італійської інду
стрії. «Я став службовцем з суто еконо
мічних причин,— пояснював згодом по
ет. — Таке роздвоєння суперечило моїй 
вдачі, нервовій системі, та й переконан
ням».

Шестирічна служба у Піреллі справді 
була малопродуктивною для Серені-поета. 
Але наочне знайомство з сучасною ін
дустрією, умовами праці робітників, від
носинами між підприємцями і трудящими 
не тільки істотно змінили його погляди 
на політичну й економічну ситуацію в 
країні, а й дали цінний матеріал для 
майбутніх творів.

1957 року Серені нарешті полишає кон
церн, щоб обійняти посаду редактора видав
ництва Мондадорі. Нові поезії, написані 
в цей період, разом з творами поперед
ніх років склали чергову, третю збірку 
«Людські знаряддя». Її центральний вірш 
«Відвідання заводу» — унікальний, по-своє
му, документ: у повоєнній італійській по
езії важко назвати інший твір, де б з 
такою силою було показано зворотний бік 
індустріальної цивілізації, яка винайшла 
чимало знарядь для перетворення людини 
на покірливий придаток техніки. «Співцем 
розбитих сподівань Італії» назвав після 
цього поета один із критиків.

Серені писав не щодня. Паузи розтя
гувалися на місяці, навіть роки. Це були 
періоди накопичення життєвих спостере
жень, переосмислення задуманого. Іноді 
відстань між задумом та його втіленням 
сягала десятиліть. Так, ідея вірша «Ін
терв'ю з самогубцем» належить до 1937 
року, а публікація остаточного варіанту — 
до 1963. При цьому твір зазнав докорін
них змін як у структурній побудові, так 
і в ідейно-смисловому навантаженні.

Блискуче володіння мовними багатства
ми, широкий діапазон почуттів і музич- 
ність (про що писав Монтале) ставлять 
Серені, безумовно, у перші ряди сучасних 
європейських поетів. Критик ГГєтро Дал- 
ламано порівнював його доробок з геоло
гічним зрізом, шари якого розповідають 
нам не лише про різні періоди життя 
поета, а й про найважливіші етапи но
вітньої історії.

Історія справді завжди присутня в його 
поезіях — то як загальне тло, то як голов
ний протагоніст, що виходить на аван
сцену промовляти до людей на повен голос. 
Так, у вірші «Саба» ми бачимо славет
ного лірика в сумні для нього і для всіх 
демократичних сил квітневі дні 1948 року, 
коли до влади в Італії прийшли консерва
тори. Слідом за напрочуд точним портретом 
Умберто Саби, накресленим трьома корот
кими штрихами («тростина, кепка, люль
ка»), автор з великою силою передає відчай 
старої людини й переконаного гуманіста 
при звістці про ганебну подію. Від гніву 
Саби немов здригаються вулиці, місто, 
країна: «Він квапився кварталами Мілана, 
заходив у під'їзди і кафе, сумною вістю 
гнаний. «Свиня,— кричав він,— стерво!» 
Схвильовано переглядались люди. Це він 
картав Італію, мов жінку, що з наміром 
чи ні смертельно ранить нас».

Усі, з ким спілкувався Серені, неодмін
но підкреслювали його виняткову культу
ру, високі моральні засади, доброзичливе 
ставлення до людей. Критик Джільберто 
Фінці писав: «Завжди, в різні часи, в
різних умовах і обставинах Серені ніби 
знову потрапляв до намету в алжірській 
пустелі, чекаючи проявів гуманності з бо
ку бідного на добросердя людства, не
сучи в собі почуття провини за чужі гріхи». 
Він не любив розігрувати роль парнасця, 
цурався галасливої популярності, рішуче 
заперечував думку, що поет — привілейо
вана особа. Водночас ніколи не плутав 
літературу з ремісництвом, мазюканням 
паперу заради заробітку. Саме через це 
він так рідко з'являвся з новими творами 
на літературному кону. Чотири книжки 
за п'ятдесят років праці (четверта з них — 
«Мандрівна зірка», 1981 — виявилася й ос
танньою) — більше ніж скромний доробок. 
А проте кожна його книжка ставала по
дією, залишаючи помітний слід в італій
ській культурі.

«Писання віршів,— вважав поет,— зав
жди передбачає існування читача, співбе
сідника, хоч би ким він був. Є природна 
потреба відчувати його поруч із собою. 
Далі я не йду, бо не вірю в дієвість, не
гайний ефект поетичного слова. Ніколи 
не вважав, що поезія здатна щось зміни
ти у світі, хіба що таємничим чином і 
за довгий час. Правда, мушу визнати: 
в окремі моменти великих історичних по
дій і поет може взяти в руки прапор, 
використати поезію як зброю».

Вітторіо Серені помер від серцевого 
нападу 10 лютого 1983 року в своєму 
будинку на вулиці Паравія в Мілані. Не
задовго до смерті він писав автору цієї 
статті: «Під час моєї подорожі по Ра
дянському Союзу я, на жаль, не зміг 
відвідати Київ. Якщо мої вірші потраплять 
до рук киян, вважатиму, що і я побував 
у вашому чудовому місті...»

Юрій ПЕДАН
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РОМАН
Творча співдружність французьких письменників П'єра Буало (нар. 

1906 р.) і Тома Нарсежака (нар. 1908 р.) виникла на початку 50-х рр. і за час 
свого існування дала читачеві понад сорок гостросюжетних романів та 
повістей, що незмінно здобували широкий успіх;  а також фундаментальне 
дослідження про детективний жанр у літературі. В Радянському Союзі 
перекладено їхні романи «Вщент розбите життя», «Та, котро'і вже немає», 
«Інженер надто любив цифри», «Недоторканні».

Характерною рисою детективних творів Буало —  Нарсежака є відсут
ність традиційного образу детектива —  чи то професіонала, чи то аматора, —  

роль якого здебільшого мусить брати на себе сам персонаж, що в силу тих чи 
тих обставин опинився в небезпеці. При цьому автори не проминають нагоди 
заглибитись у внутрішній світ героя, і критика справедливо відносить такі 
їхні твори до так званого психологічного детективу. Злочини в них, як 
правило, соціально вмотивовані, часто пов'язані з розпадом буржуазної 
сім'ї. Всі названі риси притаманні й романові «Постаті в пітьмі», що його ми 
пропонуємо увазі читачів «Всесвіту».

1

Товсті незграбні пальці Ермантьє обмацують перфорований аркуш, губи 
в нього ворушаться, від напруги на чоло набігає зморшка. Час від часу він 
обертається, щось бурмоче, щільніше притискує пальці до паперу, тамує подих. 
Що воно таке? Пальці спітніли, він витирає їх об рукав і знову заходжується люто 
мацати папір. Скільки ж тут дірочок? Чотири. Дві вгорі, дві внизу. То яка це 
літера? Яка це в біса літера?

Він не витримав. «Годі з мене! Годі, годі! Хай дадуть мені спокій! Не в тому 
я віці, щоб робити з мене школяра!» І пожбурив самовчитель геть. Від раптового 
спалаху гніву в нього стиснулися кулаки. Він щосили хряснув по круглому 
столику на одній ніжці й устав, перекинувши стільця. Позаду щось упало, 
почувся брязкіт розбитого на друзки скла. Важко сапаючи, він обернувся, вуста 
в нього були скривлені. Для цього темного, замкненого простору, захаращеного

Boileau— Narcejac. Les visages de l'ombre. Paris, 1953.



ламкими речами, постать його була завелика, й пересуватися тут було важко. 
У розпачі він стиха вилаявся. Ніколи йому цього не опанувати! Вже два місяці він 
працює, як каторжний. Здоровенні його ручиська, такі вправні тоді, коли 
доводилося користуватись найтоншим інструментом, здавалося, втратили всю 
свою вправність тепер, коли вони мають допомагати йому розшифровувати 
загадкові рельєфи самовчителя. Та й навіщо все це? На біса так із себе знущатися? 
Щоб урешті спромогтися прочитати «Знедолених» чи «Трьох мушкетерів»? 
Книжки його ніколи не цікавили. Крістіан знає про це. То чого ж вона так 
наполягає?

Він обережно ступив кілька кроків і зачепився боком об щось із меблів. Ні, це 
камін. За цілий місяць він не навчився орієнтуватись у власній кімнаті! А дехто ще 
розпатякує про так зване «шосте чуття», яке нібито притаманне сліпим!

Хвилю він постояв, спершись долонею на стіну, як знесилена людина, що 
мусить трохи перепочити, потім рушив далі, ледве переставляючи ноги. Правим 
коліном він наштовхнувся на крісло. Отже, вікно поруч... Він стоїть біля вікна, 
і обличчя його залите світлом — мабуть, сонячним. Проте жоден промінчик не 
проникає в темряву, що панує в ньому самому. Це навіть не темрява; Це небуття. 
Колись він заплющував очі, клав на повіки долоню і бачив темінь — прекрасну, як 
далеке склепіння нічного неба, де розлягається Молочний Шлях і мерехтять 
міріади зірок. А він гадав, що це, саме це і є ніч навіки погаслих очей. Багато б він 
зараз віддав, щоб віднайти в собі оте мерехтіння примарних світил. Але нема 
нічого. Ні темряви, ні порожнечі. Анічогісінько. Він раптово потрапив до іншого 
світу, став зовсім іншою істотою. Чому ж його мозок і досі сповнений образів? 
Чому він усе ще прагне бачити за допомогою спогадів? Цієї хвилини за невиди
мою шибкою він бачить Рону, пагорби Фурв'єру... Він міг би полічити дерева на 
березі річки — все на диво чітко закарбувалося в його пам'яті. Та навіщо? Хіба 
можна обернутися на тварину, наділену здатністю розрізняти запахи й звуки, 
якщо ти не годен зректися світу зрячих?

Він машинально протер шибку, що, певно, запітніла від його подиху. Десята 
година. В салоні на першому поверсі щойно пробив годинник. А машину й досі не 
навантажили.

— Гадаєте, триматиметься? — кричала Крістіан.
— Ну звісно, мадам, не псуйте собі крові,— одказав Клеман.
П'ять місяців тому водій не зважився б відповідати таким тоном. Ермантьє 

відступив від вікна й почав порпатись у кишенях. Куди він подів свої сигарети? 
Щойно вони були тут, на круглому столику, за яким він опановував самовчитель 
Брайля. Одну сигарету він узяв... а потім? Це ж треба, раз у раз доводиться отак 
пригадувати!.. Все, чого не знаходиш під рукою, неначе десь губиться, зникає... 
І весь час мусиш напружувати пам'ять: я сидів там... потім підвівся... отже... 
Напевне, сигарети на килимі, вони впали, коли він пожбурив самовчитель... 
Ермантьє став навкарачки й почав мацати руками перед себе. Великий Ермантьє, 
власник заводів Ермантьє! Він повзав на підлозі, шукаючи сигарети, і його знов 
охоплював шалений гнів. Він натикався на ніжки столу й стільців, спантеличений, 
розгублений, вивергаючи найбрудніші прокльони, які принижували його, але 
полегкості не давали. Позаду прочинилися двері.

— Що це? Що ви тут робите? Боже милий, ваза! Ви її розбили!
Він підвівся, повернув голову в той бік, звідки чувся голос Крістіан.
— Облиште,— мовив він.—Я куплю вам іншу... Чому ви не постукали?
— Та я...
— Я казав уже сто разів, я наполягаю, щоб у двері стукали... І ви туди ж! 

Хочете знати, чому я... Самі бачите, я шукаю сигарети.
— Треба було когось покликати. Не рухайтесь! Ви на них наступите...
Вона тицьнула йому в руку коробку сигарет. Тепер він уже чув запах її

парфумів.
— Де ви?
— Я тут. Збираю скалки. Бо ви ще поріжетесь. А самовчитель! Добре ж ви 

його!..
У - її голосі вчулися нотки роздратування, докору, а може, й співчуття. 

Ермантьє клацнув запальничкою, підніс її до обличчя і, орієнтуючись на тепло від 
полум'я, припалив сигарету. Він навчився робити це безпомилково.

23



— Чути більш не хочу про цей самовчитель! — заявив він. — На заводі 
є диктофони, секретарки, а вдома, чорт забирай, у мене є ще язик.

— Та не лайтеся без угаву,— промовила Крістіан. — Який же ви нетерпля
чий! Адже у вашому стані, бідолашний мій...

— Що — в моєму стані?
— Ну ось, слова не можна сказати! Ви вже й розлютилися!
— Я не розлютився, але мені цей вислів не подобається. У моєму стані, 

у моєму стані... Якби мене в інвалідній колясці возили, то інша річ... Юбер ще не 
з'являвся?

— Ні...
— Ще мені й цей Юбер! Він починає мене дратувати!
Вказівним пальцем Ермантьє відгорнув манжету куртки, щоб позирнути на 

годинник, але відразу й опустив руку.
— Ви щось хочете мені сказати, Крістіан?
— Так, з приводу гаража...
— Ну добре. Скільки?
— П'ятнадцять тисяч триста франків.
— Хай йому чорт! Ти ба, яку Марескаль загнув ціну, зовсім знахабнів! 

Рахунок у вас?
— Так, ось він.
На хвилю запала тиша, потім Ермантьє глибоко зітхнув.
— Заповніть чек.
Він дістав із задньої кишені штанів чекову книжку й простяг руку. Крістіан 

узяла книжку. Він почув, як рипнув стілець, як Крістіан почала водити пером по 
паперу.

— Підпишіть, будь ласка,— сказала вона.
Він повільно рушив до столу, вона взяла його руку й уклала в неї ручку.
— Ось тут... Ні, трохи нижче. Так, отут.
Її голос трохи тремтів. «Ну й вигляд у мене...» — подумав Ермантьє. І хвацько 

поставив підпис.
— Прекрасно,— сказала Крістіан.
Він зрадів, що зумів її здивувати.
— Крістіан,— пробурмотів він,— я щойно був надто різкий... Але ви не 

уявляєте, як цей клятий самовчитель діє мені на нерви. Якби воно хоч нащось мені 
придалося...

— В селі ви знайдете собі якусь цікаву роботу.
Вона знову відійшла вбік, і йому спало на думку, який же кумедний він має 

вигляд, коли звертається не до неї, а до порожнього місця. Щоб якось оговтатися, 
він скинув чорні окуляри й потер пальцями понівечені очниці.

— Місяць — це так мало часу.
— Місяць або більше...
— Та ні, я почуваю себе цілком добре. Спокій, свіже повітря... І запевняю 

вас: першого серпня я зможу повернутися на завод.
— Це вирішить лікар.
— Це вже вирішено. — Він знову надів окуляри в масивній черепаховій 

оправі й провадив далі: — Юбер — чоловік тямущий, я перший це сказав, але 
йому бракує авторитету. Великої ваги він не має. До того ж моє місце — на заводі.

— Але тільки тоді, коли ви як слід відпочинете.
— Чотири місяці в лікарні, місяць на одужання, ще місяць відпустки — 

гадаю, цього досить.
У двері постукали.
— Прошу! — гукнув Ермантьє. — Хто там?
— Пані, там пан Мервіль. Він питає дозволу ввійти.
— Ви повинні звертатися не до пані, а до мене,— озвався Ермантьє.
— Гаразд, пане.
— Нехай підніметься сюди.
— Гаразд, пане.
— Мене ця дівуля обурює. Я для неї ніби не існую. Яка вона з себе?
— Та я вам розповідала,— відказала Крістіан. — Маленька, чорнява, мотор

на.
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Ермантьє спробував уявити собі маленьку, моторну чорнявку. Образ постав 
досить невиразний. Якийсь безлиций мерехтливий силует.

— Не подобається мені ця дівчина, зовсім не подобається. Треба було 
затримати Бланш.

— Вона забагато базікала.
— Можливо. Але ми з нею знаходили спільну мову.
У коридорі почулася швидка хода. Прийшов Юбер Мервіль.
— Добридень, Крістіан.
«Напевне, цілує їй руку».
— Ну, друже, як ви почуваєте себе сьогодні?
— Все гаразд,— відповів Ермантьє.
— Не дуже втомлені?
— Чого б це мені бути втомленому? Хіба в мене поганий вигляд?
— У вас чудовий вигляд. Чудовий!
Голос його звучав якось силувано, в ньому не було справжнього тепла. 

Ермантьє мав таке відчуття, ніби Юбер щось приховує.
— Я вас залишаю,— мовила Крістіан. — Гадаю, через півгодини можна буде 

вирушати. Юбере, сідайте. Рішаре, запропонуйте йому, сигарету.
Вони зачекали, доки зачиняться двері.
— Ну, то що, принесли? — спитав Ермантьє.
— Приніс.
— Давайте сюди. — Ермантьє простяг руку.
Ось він уже стискає її в долоні. Великим пальцем гладить опуклу скляну 

поверхню, торкається металевого цоколя. Він мовчить, і Юбер, завжди такий 
балакучий, теж справляє мовчанку. Цілий рік зусиль, пошуків, спроб, науково- 
дослідне бюро збилося з ніг, затрачено великі кошти, і все це з єдиною метою: 
нова лампочка Ермантьє.

Якось аж сором'язливо Ермантьє запитав:
— Вона добре світить?
— Дуже добре,— відповів Юбер. — Справжнє денне світло.
— Увімкніть її.
— Але ж...
— Дарма. Увімкніть! Лампа на нічному столику.
Він зачекав, поки Юбер переставить речі, й, простягши перед собою руки, 

ступив до нічного столика.
— Зараз важко оцінити її гідно — штори ж не запнуті,— промовив Юбер.
— Облиште, це не має значення,— спокійно відказав Ермантьє. Увімкну

ли?
— Так.
Ермантьє примружив під окулярами очі, з усієї сили намагаючись уявити собі 

лампочку, що сяяла, мабуть, як білий день.
— Якого ж болю вона мені завдає! — вихопилося в нього. — Як би я міг 

працювати! Вимкніть її!
Клацнув вимикач.
— Дякую. А тепер розповідайте про деталі. Цю справу треба повести 

спритно, еге ж?
— Наші агенти візьмуться до роботи за два тижні,— сказав Юбер.
— Чому не одразу?
— Нас ніщо не квапить, а в липні...
— Мене це не обходить. Не можна гаяти жодної хвилини. Про рекламу 

подбали?
— Певна річ, подбали. Я запропонував буклет, де будуть описані технічні 

характеристики лампочки та її основні переваги...
— Погано, це не прозвучить. Зробіть плакат. У правому верхньому кутку — 

лампа. Велика лампа, що сяє, як сонце. А внизу ліворуч — квіти. Море квітів — 
скажімо, геліотропів,— і всі вони звернені до світла. Второпали основну ідею? 
І кольори, кольори, чорт забирай! Щоб ними усі стіни рясніли! Та знайдіть мені 
гасло, таке, щоб звучало, щоб било в самісіньку ціль!

— Ви не боїтеся, що така афіша... такий плакат... буде трохи, як би це 
сказати...
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— Кажіть уже відверто — вульгарним! Але я цього й прагну! Я хочу 
розворушити селюка на фермі, вугляра в його крамничці, нічного сторожа в його 
халупі! Я хочу, щоб моя лампочка гриміла, як батарейки «Вандер» чи консервова
на шинка «Оліда».

— Про це можна сперечатися...
— Ні, любий мій Юбере. Я маю рацію. Це очевидно!
Ермантьє засміявся. Великі пальці він затис під пахвами, всіма іншими 

вибивав дріб на грудях. Попіл від сигарети впав йому на жилет. Одяг у нього був 
пожмаканий, але така неохайність навдивовижу пасувала до його постаті — 
велика, кремезна, вона мовби засвідчувала його життєздатність. Гармонію 
порушували тільки чорні окуляри — вони справляли враження маскарадного 
аксесуара.

— Напишете мені коротенький звіт,— сказав він. — Коли ви до нас приїдете?
— Гадаю, тижнів через два. Викрою кілька днів на свята.
— Добре, час іще є. Тільки без пустопорожніх теревенів. Складіть список 

майбутніх витрат, зробіть огляд поточних справ, макет реклами із закликом. Всім 
треба думати... Оголосіть конкурс серед службовців фірми. Я задоволений, 
Юбере. Залиште мені цю лампочку...

Лампочка, ще тепла, не набагато важча за надуту повітряну кульку, 
опинилася в його долоні.

— В ній, друже, наше майбутнє, якщо ми зуміємо скористатися своєю 
перевагою. Ми їх здолаємо, повірте. Через півроку ви самі подякуєте мені за те, 
що ми спромоглися вчинити їм опір. Ми сильніші від них, Юбере, затямте це собі 
добре! Ідіть. І пришліть мені зо три десятки цих лампочок. Я хочу освітити ними 
всю віллу. Знаю, знаю, про що ви думаєте. Але це мене потішить. А тепер ідіть. 
Вам ще треба підписати кореспонденцію, зустрітися з начальниками виробничих 
служб. Щасливчик! А мене в цей час повезуть, як хворого, до Вандеї. До побачен
ня, Юбере. Я справді задоволений, повірте.

— До побачення, друже. Добре лікуйтеся!
Юбер пішов. З коридора до Ермантьє долинув чийсь шепіт.
— Хто там розмовляє? — Від його могутнього голосу всім завжди робилося 

трохи лячно.
— Це я.
— Хто — я?
— Марселіна, нова покоївка.
— Ну то й що?
— Тут вас хоче бачити один чоловік. Ваш друг.
— Хіба вам нё було сказано, що я нікого не приймаю? — гримнув Ермантьє.
— Так, пане. Але добродій наполягає... Пан Блеш. Він каже, нібито...
— Блеш? Ви не помилились? То впустіть його, чорт забирай!
Блеш! Непоганий видався день! Ермантьє рушив до порога, наштовхнувся на 

стіну й нарешті знайшов двері — саме в ту мить, коли з'явився Блеш. Вони ледве 
не зіткнулися.

— Рішаре, друже! — зворушено промовив Блеш. — Друже ж ти мій!..
— Даруй,— сказав Ермантьє. — Ти, мабуть, чув, як я тут кричав... Зрозумій,, 

я... Не хочеться, щоб на мене витріщалися так, наче я якась екзотична істота. 
Багато хто зловтішався б... Я тепер з дому — ані на крок. Ти — це інша річ!

— Я був у Шотландії, коли довідався, яке лихо тебе спіткало. Виявляється, це 
правда, бідолашний мій Рішаре... Немає жодної надії? Ти повністю втратив зір?

— Повністю. Сідай. Ось, поглянь...
Ермантьє зняв окуляри, і Блеш побачив його позшивані, жахливі очниці. 

Повіки з рудими віями були вкриті червонястими рубцями, рубці тяглися й до 
скронь та вилиць.

— Ох, бідолашний мій друже...
— Видовисько дуже страшне? — запитав Ермантьє. — Я мацаю, мацаю, 

а уявити собі не можу...
— Ні, не таке вже воно й страшне... Особливо коли ти в окулярах. Як нічого 

не знаєш, то з вигляду й не скажеш, слово честі. А як трапився той нещасливий 
випадок? Казали, нібито стався вибух...

— Граната вибухнула,— сказав Ермантьє. — Ти знаєш, у нас у Вандеї,
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поблизу Марана, на узбережжі великий маєток. Під час війни його займали німці. 
Вони вирубали половину парку, зруйнували частину мурів. Усе або майже все 
треба було відбудовувати. Тож я заскочив туди взимку, щоб домовитися про все 
з підрядчиком. Ну й — ти ж мене знаєш — не втримався, щоб самому не докласти 
рук... Поблизу колишнього блокгауза корчував пеньки й черконув лопатою по 
заваленій землею гранаті. Не знаю, як мене не вбило... Справжнє диво!

— Ти без роботи не всидиш. А своїми заводами все ж таки керуєш?
— Поки що ні... Я трохи попустив віжки... Надто сильний був струс! Лікарі 

наполягають, щоб я ще місяць відпочив... Мене заступає Юбер.
— Юбер?
— Так. Юбер Мервіль.
— Не знаю такого.
— Тебе не було у Франції, коли він став моїм компаньйоном. Майже два роки 

тому. В серпні cojdok шостого. Мені були потрібні нові капіталовкладення. 
А Юбер саме дістав солідну спадщину. Щоправда, пороху він не вигадає, зате, між 
нами кажучи, має те, чого я не міг навчитися ніяк. Розумієш, у нього вишукані 
манери. І язик добре підвішений. Він мені потрібен для представництва. Звичайно, 
я намагатимусь якнайшвидше взяти справу до своїх рук. Особливо тепер, коли 
картель погрожує отруїти нам життя. Уявляєш, основні мої конкуренти вже 
злигалися! Сподіваються мене приборкати...

— А твоя дружина? Чи не могла б допомогти тобі вона?
— Крістіан? Ти ж її знаєш... Як завжди, тут вона — голова, там — секретар 

або скарбник... Про таких жінок, як Крістіан, кажуть: «Переобтяжена громадсь
кою діяльністю...» — Ермантьє навпомацки знайшов крісло,й важко сів. — Нічого 
не змінилося,— пробурмотів він. — Як завжди, я заробляю гроші, а вони їх 
розтринькують. Мій брат... Ти пам'ятаєш Максима?

— Отого шалапута? Пам'ятаю. Хоча з біса багато часу спливло відтоді... Як 
він себе почуває? Із серцем гаразд? Колись ви страшенно за нього потерпали.

— Від Максима можна сподіватися чого завгодно. Хлопчисько, справжній 
хлопчисько! Нізащо не здогадаєшся, що він утнув! Пішов у джаз-оркестр! Так, 
так. Грає на саксофоні. Сам подумай, чи це на користь його здоров'ю! Крістіан аж 
кипить від люті. Уявляєш, мати дівером якогось джазиста! Щодо Жільберти, то 
вона готується захищати вже бозна-котрий диплом. Ти знаєш, мене в такі речі не 
втаємничують, але я довідався, що вона заручилася чи то з архітектором, чи ще 
з кимось. Канікули проводить у родині того хлопця, який, звісно ж, і ламаного 
мідяка за душею не має. Ось тобі на мою шию і ще один утриманець. Чия ж це 
турбота, як не старого Ермантьє! І вони ще хочуть, щоб я відпочивав! Так наче 
завод працюватиме сам!

— Машина готова! — гукнула зі сходів Крістіан.
— Зараз іду,— відповів Ермантьє. — Ні, друже, посидь ще. Вони заче

кають. Я ж чекав.
— Дуже радий був побачити тебе,— сказав Блеш. — Але прикро, що ти 

в такому стані. Мені здається, останнього разу, коли ми з тобою бачилися, в тобі 
була міцніша пружина. Я маю на увазі не твої очі, не здоров'я... Я кажу про 
душевний стан...

— Ох, що тобі сказати... — зітхнув Ермантьє. — Сім'ю завжди важко на собі 
тягти. Особливо таку, як моя. А надто тепер! Не одружуйся, старий. А якщо 
колись тобі закортить привести в дім дружину, то не бери директорової вдови, 
послухайся моєї поради. Хоч подвоїш капітал, хоч потроїш, тебе все одно 
матимуть за попихача... А тепер розкажи про себе! Ти й досі крутишся в журна
лістиці?

— Так. Я приїхав, щоб побачитися з матір'ю, і сьогодні ввечері вирушаю до 
Відня. Часом буває не з медом, але ніхто б мене не підбив кинути цю справу.

— Навіть я?
— Навіть ти.
Обидва засміялися.
— Хто б міг подумати,— посміхнувся Ермантьє, що ти станеш знаменитим 

журналістом! Тоді, коли ми ходили до школи на вулиці Сержан-Бландан.
— А ти — промисловим магнатом!
— Ну, так уже й магнатом! Не перебільшуй. Але, мабуть, таки ще стану. 

Шанолюбство — це єдине, що в мене ще залишилося.
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Під вікном пролунав гудок автомобіля.
— Чуєш,— мовив Ермантьє,— вони готові. Тож і я мушу бути готовий.
— Кого ти з собою береш?
— Дружину, покоївку й шофера. А на тому тижні до нас приїде Максим. 

Юбер обіцяв вирватися на свято Чотирнадцятого липня.
— Ви не доїдете завидна. Скільки туди кілометрів? Близько семисот?
— Сімсот п'ятдесят. Але Клеман добрий водій, а машина швидкісна — 

«б'юїк». Мою Крістіан французька фірма не вдовольняє. Ввечері будемо на місці.
— Ти там нудьгуватимеш.
— Не нудьгуватиму. Там я матиму простір. Не наштовхуватимуся на все, як 

тут. Навпаки, мені здається, там я нарешті зітхну з полегкістю. До того ж там не 
буде ні кореспонденції, ні надокучливих візитів. Навіть не знаю, чи полагодили 
в маєтку телефон.

— Ну, я побіжу,— сказав Блеш. — Не хочу, щоб через мене тобі влаштували 
сцену.

— Сцени мене не лякають. Коли ти з'явишся знов? Можемо вдвох повечеря
ти, скажімо, у вересні.

— У вересні не вийде. Але на різдво — напевно. Якщо тільки мене не 
пошлють в Абадан чи в Ханой!

— От щасливий чоловік! Зачекай, допоможеш мені. А то я ще простягнуся на 
сходах.

Вони повільно пройшли коридором і рушили сходами вниз.
— Скажи по щирості,— урвав мовчанку Ермантьє,— я дуже спотворений? 

Я питаю про це через Крістіан...
Блеш завагався.
— Важко сказати, бідолашний мій друже. Сліди каліцтва, звісно, помітні. 

Але обличчя відразливим не здається, аж ніяк...
— Дякую. А крім цього... крім цього, ти нічого не помітив?
— Що ти маєш на увазі?
— Як би тобі сказати... Не знаю... Крім очей, крім рубців, на обличчі нічого не 

видно?
— Ні, абсолютно нічого... Чому ти питаєш?
— Знаєш, мені здається... У мене склалося враження, що мене всі уникають, 

бояться... Так, саме бояться. Немовби я заразний, тобто немовби в мене ще щось 
негаразд, окрім мого каліцтва, і цього вони не можуть витримати...

— Що ти вигадуєш!
— А Крістіан тобі нічого щойно не казала, ні про що не попереджала?
— Та я ж її майже й не бачив!
Вони перетнули передпокій.
— Пробач мені, Блеше! Хотілося б тобі про все розповісти... Я намагаюсь і сяк 

і так удавати з себе безтурботну, здорову людину... Але я знаю, мене зачепило 
добряче, зачепило так, що й подумати страшно... Я радий, дуже радий, що ти 
навідав мене...

— Рішаре, любий мій!
Вони подали один одному руки. Раптом Ермантьє відчув себе страшенно 

нещасним і не міг пустити руки, яку стискав у своїй долоні.
— До побачення! Приходь!
Він розтис пальці. І знову залишився сам, у нетрях своєї ночі.
— Крістіан! — покликав він. — Крістіан!
Дрібно процокотіли підбори.
— Нарешті цей тип пішов! Що за манера — з'являтися в такий час! 

Марселіно, позамикайте всі двері! Не забудьте відключити лічильники. Нате ось, 
Рішаре!

Ермантьє намацав дерев'яний предмет, який тицьнула йому до рук Крістіан.
— Що це таке?
— Це вам ціпок.
— Мені? Ціпок? Я піду без нього...
Але на тротуарі він геть розгубивсь і мусив зупинитися. Крістіан підхопила 

його під руку, і він покірно дав відвести себе до машини. Вони рушили. Ермантьє 
сидів, зіщулившись у кутку. Попереду в нього довгі години — можна буде
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поміркувати вже вкотре перебрати думки, що його обсіли, спробувати проникну
ти у власну таємницю. «Що зі мною скоїлося, крім того, що я втратив зір? Чого 
вони всі жахаються?» — сушив він собі голову. Йому пригадувалися тисячі 
подробиць, незначних і водночас незаперечних. Не в змозі далі стримуватись, він 
нахилився до Клемана.

— їдьте на вулицю Біша, будинок номер тридцять два.
— Слухайте, Рішаре, в нас обмаль часу,— озвалася Крістіан.— До того 

ж у яке становище ви мене ставите?
— Я піду сам. Дорогу я знаю. Коли вона втратила чоловіка, я до неї часто 

навідувався.
— Але чому неодмінно сьогодні?
— Хочу попрощатися перед від'їздом. Хто-хто, а я завжди любив стареньку 

Бланш.
Мимоволі голос його затремтів, у ньому забриніли злостиві нотки. Крістіан 

нічого не відповіла. А колись вона не змовчала б. І це — ще одне підтвердження...
Автомобіль віддалявся від центру. Вже не чути було трамвайних дзвінків, 

вуличний рух ставав не таким жвавим. Вулиця Біша була тут, поруч, зі своїми 
бістро, де пили аперитив службовці з товарної станції, а їхні дітлахи гралися на 
бруківці в класи. Ермантьє виразно уявляв собі цю вулицю, але картина була 
застигла, немов на поштовій листівці. «Б'юїк» плавно загальмував і зупинився. 
Ермантьє прочинив дверцята.

— Ви стоїте якраз навпроти входу, пане,— сказав Клеман.
— Я ненадовго,— кинув Ермантьє.
Вузеньку бруківку він перетнув кількома кроками. Однак у дверях до 

коридора довелося зачекати — він відчув запаморочення. Чоло зросив рясний піт, 
у тілі розлилася млість. Рука торкнулася каменю, і Ермантьє, тримаючись за стіну, 
поволі рушив далі. Важка мить минула. Він намацав поштові скриньки — їх було 
з десяток — і з полегкістю знову відчув під рукою стіну. Головне — весь час на 
щось спиратися, щоб не опинитись у порожнечі. Без особливих зусиль він 
знайшов ногою першу сходинку. Найлегше йти сходами, тут відчуття пастки 
зникає. На четвертому поверсі Ермантьє зупинився. Двері праворуч. У замковій 
шпарині стирчав ключ. Він почув, як у передпокої зачовгала стара, і прочинив 
двері.

— Це Ермантьє. Я прийшов вас провідати, люба пані Бланш.
— О, це ви, пане! Я й не сподівалася...
— Можна зайти на хвилинку?
Обоє були зворушені, говорили, перебиваючи одне одного, й товклися 

в тісному передпокої.
— Дайте вашу руку,— нарешті здогадалася Бланш і повела його до кімнати, 

в якій тхнуло воском та сирістю. Тут вона підсунула йому одне з рипучих 
глибоких крісел з обшарпаними бильцями.

— Я зібравсь у відпустку,— пояснив Ермантьє.— Я почуваю себе багато 
краще, тепер мені вже нічого не загрожує.

— Я цьому дуже рада. Я за вас стільки перехвилювалась!.. Ми гадали, що ви 
вже не видряпаєтесь...

— Хто це — ми?
— Та всі — і пан Юбер, і пан Максим... Вони шепотілися по кутках, при мені 

намагалися не давати нічого взнаки, але мене не обдуриш...
Ермантьє зрозумів, що Бланш відійшла, потім почув, як вона тихо причинила 

кватирку. Він дістав гаманця, дістав, не рахуючи, пачку кредиток.
— Люба пані Бланш, я не міг поїхати, не подякувавши вам за все. Тож зробіть 

мені приємність, прийміть цей невеличкий подарунок... Беріть, беріть! Дайте 
вашу руку!

— Ні, пане. Нізащо в світі...
— Чому? Цього мало?
— Та ні, річ не в тому!

* ' — А в чому ж? Давайте руку! Адже ви мене не боїтесь? — Він почув, як часто
зтара дихає, і раптом усі його підозри ожили. — Пані Бланш, я знаю, тут щось не 
те. Скажіть мені відверто, чому ви не хочете взяти гроші?

— Та.тому... що я у вас уже не працюю...

29



— А якби я запропонував вам повернутися?
— Ні, пане, ні. Я ніколи не повернуся.
— Ви б не змогли більше жити біля мене?
— Ні, пане. Тепер не змогла б.
— Через те, що я осліп?
— О ні, пане! Я про це навіть не подумала.
— Я вас не розумію.
— Пане, ви, звісно, прекрасно відпочинете. Кажуть, клімат у Вандеї 

благодатно впливає на людей, що перенесли хворобу.
Раптом стара жінка заговорила дуже швидко, голос у неї змінився, так наче 

вона зверталася не до нього, а до когось іншого. Ермантьє почув, як за його 
спиною тихенько рипнула підлога. Хтось увійшов до кімнати і слухав їхню 
розмову. Мабуть, сусідка. Треба йти. Тут він нічого не довідається. Він підвівся.

— Коли приїду, зайду до вас погомоніти, люба пані Бланш. Проведіть мене.
Він поклав їй на плече руку, і вона провела його до сходів.
— Будьте обережні,— мовила стара, коли він узявся за поруччя.
Вона причинила двері, і Ермантьє почув, як брязнув ланцюжок. Тоді він 

перехилився через поруччя. Хтось прудко збігав сходами вниз. Звуки кроків 
розтанули у вуличному гаморі задовго до того, як він дістався вниз.

— Я не помилився? — запитав він, сідаючи в машину. — Хтось справді йшов 
поперед мене?

— Чоловік? — озвалася Крістіан.
— Не знаю. Ви не бачили, з під'їзду ніхто не виходив?
На хвилю запанувала мовчанка.
— Ви, мабуть, помилилися мосьє,— втрутився Клеман. — 3 під'їзду ніхто не 

виходив.
«Б'юїк» рушив.
Нагорі стара пані Бланш, запинаючи фіранку, шепотіла собі під ніс:
— Бідолашний чоловік! Яке щастя, що він не здогадується. Це було 

б жахливо!

2

Стояла спека — ще більша, ніж торік. В парку, на алеї, Ермантьє, скинувши 
окуляри, підставляв сонцю своє понівечене обличчя. Ще одна втіха — відчувати, 
як шкіру пестить легенький сухий вітерець, напоєний пахощами меду й троянд. 
Гудуть комахи, інколи оса — а це, звичайно ж, оса — покружляє біля облич
чя, приміряючись, де б його сісти. Він повагом, неспішно простує алеєю, заклавши 
руки в кишені й намагаючись поводитися природно — не горбитись, але й не 
відкидати назад голову. Найважче — це йти і не думати про те, що ти йдеш, 
рухатись і не уявляти собі, що зараз наштовхнешся на перешкоду. Спочатку його 
гнітив страх перед стіною — весь час хотілося тримати руки випростаними, аж 
душа холола. Все тіло було, як полохливе звіря. Марно він казав собі, що попереду 
нема ніякої перешкоди,— його тулуб, коліна не слухалися, завчасу ховалися із ід 
ударів, заздалегідь готувалися відчути біль. Йому весь час здавалося, що попере
ду стіна. Раз у раз доводилося зупинятись, щоб визначити, де він. «Я — за 
двадцять кроків від тераси, гаразд... Я — на відкритій місцині. До воріт іще 
далеко...» Помалу приходила певність. Він орієнтувався на слух. Якщо гравій під 
ногами не рипів, це означало, що він збився з дороги й забрів у квітник. Рухатися 
рівно було важко. Завжди він збочував ліворуч, як пошкоджений вітрильник. 
Кожна прогулянка парком перетворювалась на виснажливу подорож.

З дня на день його ноги призвичаювалися до вигинів алеї. Ось як, виявляється, 
людина опановує речі, яких уже не бачить! Ермантьє добре уявляв собі цей 
великий доглянутий парк, небо, з якого струменіло світло, навіть хмарки, що 
набігали на сонце й несподівано приносили легенький подих прохолоди. Яг;би він 
мав тонший слух, то, мабуть, почув би, як у кінці парку попід муром сновигають 
ящірки. Багато віддав би Ермантьє за те, щоб бодай вийти з цього парку, пробігти 
піщаними дюнами до моря, походити в прибій понад берегом... Але про таку 
послугу треба було просити Крістіан, а просити Ермантьє нічого не бажав. Досить 
уже того, що за столом його годують мов малу дитину. Обійдеться він і без моря.
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Вистачить з нього й того, що він знає: воно поруч і здіймає вздовж усього берега 
велетенські зелені хвилі. Якби повіяв західний вітер, Ермантьє почув би, як 
гуркочуть морські вали, але вітер дме від берега, тож сюди долинають лише 
пахощі пожухлих лук. Ні, Ермантьє не нудьгує. На це в нього нема часу. Він так 
хапається за життя, що ввечері падає вкрай знеможений, мов дитина, що вдень 
забагато ганяла. Вже три дні він тут! Ці три дні промайнули як одна година. 
Уперше в житті Ермантьє скористався літньою відпусткою. Нарешті він усвідо
мив, що має тіло. Колись надходили якісь листи, доводилося раптово кудись 
їхати, йому не давали спокою думки про справи... І щоразу, як тільки випадала 
вільна хвилина, знаходилася невідкладна робота: пофарбувати двері, змастити 
замки, прополоти город... Ермантьє хапався то за те, то за те... «Він би вмер, якби 
не мав роботи!» — запевняла Крістіан. А дзуськи! Навпаки, тепер він тільки 
починає жити.

Інколи в нього зринала одна химерна думка. «А що, як я помилявся? Що, як 
робота — не головне в житті?» І він посміхався сам до себе, бо це ж безглуздо — 
розмірковувати з такого приводу! За ці двадцять років, що він воює, боротьба 
стала для нього необхідністю. Йому конче потрібно перемогти конкурентів, 
нав'язати їм свою волю, щоб потім чути услід собі шепіт: «Це ж Ермантьє! Той, що 
електричні лампочки...» І все ж він мусить визнати, що ця пауза його тішить. 
Йому вже не хочеться вкоротити собі віку, як тоді в лікарні, коли Лотьє сказав: 
«Друже, бідолашний ви мій, тепер вам знадобиться вся ваша мужність...» Тієї 
миті, якби під рукою в нього виявилася якась зброя, бодай складаний ножик...

Десь тут, ліворуч, мають рости гвоздики. Ермантьє нахиляється, нюхає, 
тягнеться пальцями. Ось де вони, квітки! Таки не помилився, Він обережно зриває 
одну. Коли б зараз якийсь перехожий випадково зупинився біля воріт і побачив 
його, то й не подумав би, що цей вдягнений у біле чоловік, чиї очі сховані за 
темними окулярами,— сліпий. Припущення безглузде, бо ніхто не ходить повз ці 
ворота, але Ермантьє залюбки ним тішиться. Йому хочеться мати розкутий вигляд 
в очах уявного перехожого. Закусивши зубами стебельце гвоздики, він удає, ніби 
пильно роздивляється грядку під ногами. Ще одне дивне відчуття: коли сам не 
бачиш, тобі починає здаватися, ніби за тобою хтось стежить, і це нестерпно. 
Ермантьє раптом розлючено каже собі, що вигляд у нього неоковирний, незугар
ний, як у дурня заплішеного. Через те він і слухати не хоче, щоб ходити з ціпком. 
«З таким тільки жебрачать! А нехай йому лиха година!» В усякому разі, витівка 
з гвоздикою вдалася. І не можна сказати, що це йому неприємно. Він стоїть 
і пожовує гіркувате стебельце. Зрештою, коли маєш добре натреновану пам'ять, 
то без очей можна обійтися. Біда лише в тому, що пам'ять підводить. Особливо 
його. У голові в нього весь час було повно проектів, чисел, графіків, він ніколи не 
звертав уваги на декорації, серед яких жив. Цікавили його переважно ознаки 
власної могутності. Приміром, чи пригадує він обличчя своїх службовців? 
Виявляється, ні. Жодного. Навіть більше! Крістіан... Її теж він не може виразно 
собі уявити. Вряди-годи ще пригадує обличчя, а от постать — розпливається... 
Інколи навпаки: з дивовижною точністю бачить жіночу постать, а замість 
обличчя — тьмяний овал...

Ермантьє виплюнув пожоване стебельце й почвалав уперед. Ці гвоздики 
росли нібито трохи далі. Та, зрештою, яка різниця? Він прогулюється, його не 
мучить біль, йому тепло. А десь крутяться машини, триває серійне виробництво 
нових лампочок... Ці лампочки невдовзі дадуть мільйонні прибутки. Тож він має 
право дозволити собі кілька тижнів перепочити.

Далі висаджені кущі самшиту. їх треба було б підстригти. Але хто це 
робитиме? Звичайно ж, не Крістіан. І не Максим. Може, Юбер? Але він вочевидь 
жодного разу не тримав у руці секатора. Що ж до Клемана... «Сам спробую»,— 
вирішує Ермантьє. Чути, як плюскотить, б'ючи в залізо, струмінь води. Так і є, це 
гараж, і Клеман миє «б'юїка». Водій закручує воду.

— Добридень, пане. Ви вже звикаєте? Обережно, тут вода.
Ермантьє підходить ближче. Білі черевики всі в плямах, фланелеві штани 

забрьохані. Марселіна матиме роботу. Клеманові добре, він бачить, куди йти. 
Ермантьє лагідно торкається капота машини. Гладить поліровану поверхню, 
відчуваючи її дзеркальний блиск. Його рука натрапляє на масивну ручку. Він 
відчиняє дверцята й сідає за кермо. Рипить шкіряне сидіння. Ермантьє втягує
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в себе запах металу, запах дорогих валіз. Не мати змоги водити машину — оце 
вже прикро, тільки це по-справжньому й прикро.

— Клемане... Того дня, коли ми сюди приїхали... Тоді справді сталася якась 
несправність? Я задрімав, але мені здалося, що ми робили коротку зупинку.

— Було таке. Але вам немає чого хвилюватися, пане. Довелося замінити 
свічку, та й по всьому.

Ермантьє запускає стартер і слухає, як м'яко працює на малих обертах 
двигун.

— Клемане, я волів би, щоб ви тримали мене в курсі всього, що стосується 
машини.

— Через таку дрібницю... Я гадав...
— Не треба гадати. Робіть що вам кажуть.
Ермантьє вимикає двигун. Ще раз мацає кермо, зроблене з гарного 

матеріалу — на дотик він нагадує- агат,— і виходить з машини. Не варто ятрити 
собі душу, такі думки треба проганяти з голови. Він частує водія сигаретою.

— Та й рахунки з гаража надходять просто здирницькі. За червень — 
шістнадцять тисяч франків, а машина майже весь час стояла, чи не так? Це вже 
занадто.

— Але ж... Даруйте, пане... — Клеман щось мимрить собі під ніс. Цієї 
хвилини він втрачає самовпевнений вигляд улюбленця публіки. — Здається, сума 
була менша,— каже він.

— Як це менша?! Я сам підписував чек. Зрозумійте мене правильно, Клемане. 
Річ не в сумі. Я просто хочу, щоб ви збагнули: життя триває далі й так само, як 
і досі. Точнісінько так само!

— Гаразд, пане.
— Тож коли звертаєтесь до пані Ермантьє, пильнуйте, щоб... Зрештою, ви 

самі добре знаєте, що я маю на увазі...
Клеман заходжується люто шмагати машину водяним струменем із шланга. 

Вдача у нього запальна, і будь-яка дрібниця доводить його мало не до сказу. Тоді 
він примружує одне око — Ермантьє забув, котре саме. Водяні бризки зволо
жують йому обличчя. Якщо Клеман себе не опанує, то обіллє його з ніг до голови.

— Ви гадаєте, пане, що я шахрай. Та, мабуть, десь є справжні винуватці, за 
них і слід братися...

Ермантьє не має бажання сперечатись і рушає геть.
— Не туди, там гараж! — гукає водій.
Ермантьє вмить утрачає душевний спокій. Його вже не тішить сонячне тепло, 

він уже не чує, як гудуть оси. Він повертає назад, зіщулений, розлючений, 
зганьблений. І треба ж було потикатися зі своїми зауваженнями!.. Щоб потім 
розквасити собі носа об якусь перешкоду... — п'яничка та й годі! Об перешкоду, 
якої, може й нема.... І не було...

Він зупиняється. Ні, це вже занадто! Так просто Клеман не зважився, б... 
Клеман — чоловік упертий, що йому докори сумління! Але знущатися з... Так, із 
каліки, ніде правди діти... Ермантьє не може ступити далі й кроку. Його охоплює 
розпач, він боїться наскочити на стіну. Ох, як же йому погано! Страх, страх, 
у кожному м'язі страх, а попереду справді нічого нема! Будинок від нього метрів 
за тридцять. Мабуть, Клеман стежить за ним з-за повороту алеї. «Не туди, там 
гараж!» Відтепер Ермантьє вже ніколи не зможе йому наказувати. Над парком із 
різкими криками кружляють щурики, десь удалині завиває сирена. За одну мить 
літо сповнив смуток. Немає очей, нема й шаноби. Щоб наказувати, треба бачити. 
Дивитися так, як він умів колись. Йому підкорялися відразу. Він нищив у 
людських душах найменші паростки опору. Той самий Клеман, попри всі свої 
манери красунчика, перед ним одразу знічувався.

Ермантьє ступає крок, другий. Важко пересувати своє кремезне тіло. Безпо
радне кремезне тіло... Кого взяти поводарем, щоб ходити по заводу? Без повожа
того йому не обійтися. Щиро кажучи, хіба він, Ермантьє, поважав би сліпого гос
подаря? Звідки взялися ці чорні думки? Очевидно, вони сиділи в ньому вже давно, 
тільки чекаючи слушної нагоди, щоб вигулькнути. Рано чи пізно, а до них треба 
було прислухатись. Ось і настав час надати їм чіткої форми.

Ермантьє квапиться дістатись до будинку. Але йде все ж таки поволі. Це йому 
лише здається, що він квапиться. Він несамохіть простягає вперед руку й вору
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шить пальцями, неначе розплутує сотні, ба ні, тисячі незримо напнутих через 
алею ниток. У будинку він почуває себе вільніше, бо там кожна річ не загадує 
йому загадок, а править на його шляху за віху.

Мури, справжні мури його захищають. Коли не доводиться шукати собі 
дорогу, він знову стає господарем.

На порозі веранди Ермантьє вагається, не знаючи, куди ступити, і обмацує 
ногою сходинку так, немовби вона вкрита ожеледдю.

— А ви не забарилися,— каже Крістіан.
— О, ви тут!

. Її голос, як і решта голосів, приголомшує Ермантьє, бо вривається в його 
безконечний монолог зненацька. Ермантьє рішуче переступає поріг. Його 
шезлонг тут, праворуч від дверей. Він одразу ж його знаходить, важко падає 
в нього й відкидає голову на спинку. Тепер досить лише простягти руку, й відчуєш 
шорстку поверхню лозового плетива, за мить можна знайти склянку й карафку, 
що стоять на столику. Тут несподіванки на нього вже не чигають. Тут панує 
прохолода. Ермантьє розслаблюється.

— Сподіваюся, ви залишалися вдома не через мене? — спроквола питає він.
Вона плете. Він чує, як час від часу бряжчать в'язальні спиці. Певно, вона

рахує вічка, бо не відповідає.
— Не вважайте за необхідне,— провадить він далі,— жити самітницею 

тільки через те, що я не хочу нікого бачити...
.— Я щойно повернулася,— каже Крістіан.
Западає мовчанка. Йому подобається те, як жваво дзенькають спиці, майже 

не порушуючи тиші. Рипить крісло Крістіан, коли вона закидає ногу на ногу. Вони 
сидять поруч, навпроти, і могли б поговорити, якби мали що сказати одне одному. 
Мовчанка затягується, і лише через це може скластися враження, що вони 
вороги...

— Візьміть машину та проїдьтеся до Саблю,— пропонує Ермантьє. — Ви 
ж любите такі поїздки. Мені б не хотілося псувати вам літній відпочинок.

— За годину має бути Максим.
Ну звісно! І Клеман поїде зустрічати його до Ла-Рошелі.
Ермантьє геть забув про свого брата.
— І чого це йому раптом закортіло цього літа пробути липень з нами? Ось що 

мене цікавить.
— Ясна річ, щоб вас розрадити. Ви несправедливі до нього, Рішаре. Хлопець 

відмовився від двомісячного контракту в Болі, а ви...
— Двомісячного? Чому двомісячного?
Рипить крісло, Крістіан кладе руку на його рукав.
— Облиште. Треба бути розважливим. Чи ви певні, що в серпні зможете 

повернутися до Ліона?
— Поза всяким сумнівом. Я можу повернутися хоч зараз. Я ж насправді 

навіть не хворий.
— Знаю, знаю. Принаймні на вигляд.
— Тобто як? Що ви ще вигадуєте?
— Послухайте мене, Рішаре, і не гарячкуйте. Ви одужали, це правда. Але ви 

зазнали нервового стресу... Страшного стресу. Професор Лотьє попереджав нас 
і не раз повторював: «Бережіть його від будь-якої втоми. Якщо помітите хоч 
найменші ознаки депресії, дайте йому спокій, цілковитий спокій...»

— Мені він нічого такого не казав.
— Ще б пак. Він не хотів навіть вас лякати. Адже вам не можна нервуватися. 

Але...
— А чого він, зрештою, боїться?
— Важко сказати напевно... Але він каже, що в разі непередбаченого струсу 

треба вдатися до надзвичайних заходів. Щиро кажучи, він хотів навіть влаштува
ти за вами нагляд... Але Юбер запротестував...

— Хай йому чорт, Юбер добре знає, що сам не виборсається...
— Який же ви несправедливий, Рішаре! Ось що дослівно сказав Юбер: 

«Я добре знаю можливості Ермантьє. Два-три місяці на морі, в сімейному колі, і 
він знов буде готовий до бою».

— Я сам йому напишу, професорові Лотьє.
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Ермантьє замовкає. Напише! Він сидить у шезлонгу, спершись підборіддям на 
складені руки.

— За місяць я стану до роботи! За місяць! — повторює він, а у вухах бринить 
безглузде запитання: «Якби я був робітник, то чи шанував би сліпого господаря?»

Йому вривається терпець, і він підводиться.
— Ви нічого не розумієте,— каже він. — Я все добре бачу. Ніхто нічого не 

розуміє...
— Вас так лякають погрози картелю?
— Картелю? А хіба він існує, той картель? Я думаю про лампочку. Вона може 

принести не один мільйон. Але тільки за умови, що її добре розрекламують, 
особливо за кордоном. За умови, що придбають нове устаткування. За умови, що 
я опікуватимуся цим сам. Сам!

— Нове устаткування?
— А що ж ви думали?!
На біса наполягати, на біса їй усе це пояснювати! Повертатися до колишніх 

чвар... Адже вона знову звинувачуватиме його, що він, мовляв, надто ризикує, що 
він надто самовйевнений у своїх розрахунках.

Одного разу він мало, нё звів усе нанівець. Якби не нагодився був Юбер зі 
своїм капіталом... Атож, Ермантьє про це знає! Знає, що фірму вдалося врятувати 
завдяки Юберові! Знає, але розуміє й те, що Юбер нічого не врятовував, що він — 
баласт, нездара з великими претензіями. Нехай краще мають його, Ермантьє, за 
шанолюбця, нехай думають, нібито він страждає на манію величі, нібито прагне 
підпорядкувати собі весь світ! Добре ще буде, якщо вона не згадає про всіх його 
коханок, неначе такий чоловік, як він, може вдовольнитися однією крихкотілою 
жінкою, що намагається справити враження бозна-якої розумної... На жаль, тепер 
останнє слово не за ним і ніколи вже за ним не буде... А тільки-но він спробує 
відступитися, в ньому відразу пролунає голос: «Не йди туди, там стіна!»

— Послухай, Крістіан!
— О, я розумію, вас не переконаєш. Ви маєте намір знову взятися за свої 

безглузді вибрики!
Ну й голос у неї — різкий, злостивий. Вона злиться на нього за те, що він став 

таким, який оце є — людиною, яку треба водити за руку, годувати з ложки, 
доглядати, мов дитину. А вона ж дітей ненавидить, і Жільберту народила, певна 
річ, випадково. Та Крістіан і доти тримала на нього в серці зло. їй дошкуляло 
багато чого: і те, що він закінчив училище промислово-прикладного мистецтва, 
а не академічну школу, як її перший чоловік, бо батько Ермантьє був коваль, 
а мати — наймичка на фермі. А головна причина її неприязні в тому, що він 
належить до іншої породи. Вона називає його кумедним слівцем «самоук», за 
яким багато чого скоїть. От дурна! Він її також трохи зневажає. Так, він чоловік 
вимогливий, навіть брутальний, нехай. Але ж у нього десяток авторських свідоцтв 
за винаходи! Нехай навіть невіглас, але він — людина творча! Отож нема чого до 
нього так по-дурному прискіпуватись!

— Мої безглузді вибрики приносять великі гроші! — каже він за хвилину. — 
Ви її бачили, мою нову лампочку?

— Бачила.
— Хочете сказати, що вам не подобається?
— Я на цьому не розуміюся. І не про це мова. Гадаєте, тепер слушний час 

пускатись у ризиковані авантюри?
— Ви справді думаєте, що я вже не здатен боротися?
— Ні, але вам тимчасово не можна напружуватись. Я не інженер, але в мене 

досить здорового глузду, щоб зрозуміти: справа, за яку ви взялися, надто гран
діозна й зачіпає багато чиї інтереси. За один день таке не робиться. Треба їздити, 
зустрічатися з потрібними людьми, обговорювати, тримати все під контролем. Ви 
цього не подужаєте. Навіщо ви затялися, Рішаре? Якби ви подивилися на себе...

— Годі, облиште...
— Ви так схудли... Ви повинні почути правду. Це у ваших інтересах...
— Ось ви про що! Певно, саме в моїх інтересах ви намагаєтесь мене 

переконати, що я людина пропаща...
— Слово честі, складається враження, ніби ви будь-що хочете самі себе 

занапастити. Багато ви знаєте людей, які були б здатні повернутися до роботи
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після такої катастрофи, яка спіткала вас? Ото ж бо. А ви залишилися живий, і вже 
саме це прекрасно!

Він обійшов навколо столу й намацав двері, що вели до передпокою.
— Куди ви? — занепокоєно спитала Крістіан.
— До себе. Не турбуйтеся, я дорогу знаю.
Ні, скривдженим він себе не почуває. Просто він вирішив написати Лотьє. 

Нехай професор скаже йому правду, як чоловік чоловікові. Лотьє може помиля
тися, напевно так воно і є. Ні, Ермантьє не став недоумкуватим телепнем, хоч 
граната й вирвала йому очі. Якби Лотьє вважав за потрібне повідомити його про 
щось секретне, то він зробив би це не через Крістіан чи Юбера.

Ермантьє підіймається навощеними дубовими сходами нагору. Ось його 
кімната, перші двері ліворуч. Після катастрофи вони з Крістіан сплять нарізно. Він 
замикає зсередини двері, припалює сигарету, скидає куртку, розв'язує краватку. 
Відразу знаходить свій письмовий стіл, що стоїть біля відчиненого вікна. Вдалині, 
за порослими будяками дюнами шумить море. Крістіан нібито так піклується про 
його здоров'я, а їй і на думку не спало запропонувати йому піти на пляж. Сказати 
правду, якби вона й запропонувала, то він однаково відмовився б. Але на душі 
в нього стало б трохи легше, світліше. Він сідає, дістає аркуш паперу й думає про 
те, яке складне завдання стоїть перед ним. А чи є в його авторучці чорнило? Він 
торкається пером руки, потім злизує те місце й відчуває на язику кислуватий 
присмак чорнила.

«Любий Лотьє...»
Але як довідатися, чи не налазять літери одна на одну, чи тримаються слова 

лінії? Він бере лінійку й прикладає її до аркуша, щоб вести ручку по ній.
«Я пишу вам з Буріна...»
Все пропало! Він помітив, що перо вилізло праворуч за край аркуша. А ті 

карлючки, які він з таким зусиллям вивів, мабуть, ніхто не прочитає. Почерк, як 
у божевільного. Лотьє, певно, вжахнеться. Проте Ермантьє не здається, він 
пересовує лінійку нижче, обережно підіймаючи її, щоб не розмазати чорнило, 
й старанно пише далі:

«Мені здається, здоров'я моє поправилося...»
Надало ж йому відірвати від паперу руку, ось і шукай тепер, де він закінчив 

рядок! Звідки починати? Треба відступити трохи нижче. Чоло його зрошується 
потом. Долоні також вологі, та якщо він витре їх, то знов загубить місце, і дове
деться починати все спочатку.

«Незважаючи на це, моя дружина твердить...»
Таке відчуття, ніби ручка водить його рукою, тягне її, куди самій заманеться. 

Ермантьє мало не втикається носом у папір, мов короткозорий. Через кожні два- 
три слова він важко відсапується.

'«...нібито треба дотримуватися щонайсуворішого режиму...»
Не завадило б перечитати свої карлючки... Думки плутаються. Він уже забув, 

з чого розпочав лист. А конверт? Про конверт він і не подумав! Ермантьє пробує 
уявити свої кривулі на папері, ще й кострубатий, неоковирний підпис унизу. Хто 
схоче віднести такий лист на пошту? Клеман? Марселіна? Вони відверто по
сміються з нього. Крістіан? Ні, годі з нього сцен. До того ж Лотьє, напевно, вже 
немає в Ліоні. Адже він щороку їздить у липні до Швейцарії.

Ермантьє зіжмакує аркуш, бгає його в руках, потім шматує. Нічого не вдієш, 
доведеться зачекати! Він знімає окуляри, витирає хусточкою порожні очниці, 
в яких пече від поту. Легенько обмацує чоло, скроні. Ні, більше не болить. Він 
почуває себе так само, як і колись,— при ясному розумі, й енергії йому не бракує. 
То чого ж боїться Лотьє? Так, струс був жахливий, цього не заперечиш. Подумати 
лишень — голова неначе вибухнула, розлетілася на шматки, розсипалась у світлі 
блискавиці вогняним пилом. Багато днів він пролежав у цілковитій прострації, 
непритомний, такий собі великий шмат плоті, що її покинула душа. Довелося 
йому потім з окремих епізодів відтворювати своє минуле. Його пам'ять нагадува
ла тоді альбом із переплутаними фотокартками. Але череп, міцний череп горця 
з масиву Морван, витримав! У родині Ермантьє не годилося здіймати галас через 
роз'юшений ніс. Лихо трапилося, звісно, у важкий для нього час — він був 
перевтомлений, бо цілу зиму працював над новою лампочкою. Певна річ, щодня 
бути 6"доброму гуморі теж не випадає, надто коли маєш похмуру вдачу і схиль
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ний до невеселих думок. Та не викидати ж на смітник, як брухт, як старий 
непотріб, чоловіка сорока шести років лише через те, що він сліпий!

Ермантьє впирається руками в стіл. Даремно він весь час копирсається в тих 
самих своїх знегодах. Неврастенія, або, як каже Крістіан, депресія,— може, це 
вона і є? Ермантьє навпомацки дістається до ліжка й ліниво простягається. 
Відпочивати, гуляти, задовольнятись отаким животінням? Ні, з цією жалюгідною 
долею він ніколи не змириться! Він крутить ручку нового радіоприймача, 
здоровенного «Філіпса», який поставили в його кімнаті, й, позіхаючи, шукає якусь 
станцію. Сама музика! Музика йому ні до чого. Ермантьє знов позіхає. Все ж таки 
він добряче стомився. Дивні слова прохопилися в Клемана: «Десь є справжні 
винуватці, за них і слід братися...» Чи правильно він запам'ятав? Співачка 
замовкла, почав грати джаз. Ермантьє куняє. Звідкись іздалеку до нього долинає 
голос диктора, що читає метеорологічне зведення. «Західний циклон несе з собою 
магнітні бурі... Шквальні грозові зливи пройшли в Бретані та Вандеї...» Він ще 
встигає подумати, що й у метеозведеннях передають чистісіньку брехню... Течія 
підхоплює його... Раптом очі в нього розплющуються... Він бачить вулиці, парки, 
розрізняє кольори. Йому сниться сон.

з
На другий день усе й почалося. Чи таки через день? Та ні, адже Максим 

приїхав напередодні. А це орієнтир найточніший. Єдина відправна точка, бо 
спливає день за днем, і всі вони такі схожі між собою, що й не відрізниш один від 
одного. А календар йому ні до чого. Всі дні для Ермантьє — одна суцільна тоскна 
неділя. Хоч би там як, а Максим приїхав напередодні, і першими ж своїми 
словами, сам того не усвідомлюючи, завдав йому болю:

— Не можна сказати, старий, що вигляд у тебе прекрасний.
Оце «старий» допекло Ермантьє особливо, адже Максим був молодший 

від нього лише на чотири роки. Хоч Ермантьє завжди мав його за хлопчиська. Він 
був у Максима хрещеним батьком. І ось тепер при першій же нагоді Максим 
вирішив показати свою незалежність, навіть заговорив поблажливим тоном. 
Треба було б поставити його на місце, але Ермантьє цього не зробив. Він рано 
пішов до себе й зачинився в кімнаті — знервований, невдоволений, відчуваючи 
невиразну тривогу. Крістіан і Максим розмовляли внизу, стишивши голоси, щоб 
йому не заважати. Потім теж пішли спати. Пізніше чути було, як хтось ходить по 
парку, і Клеманів голос захоплено проказав: «Ну й місячна ж ніч!» Хіба він, 
Ермантьє, колись уявляв собі, що звичайнісінькі слова можуть отак краяти душу! 
Він роздягся, кинувсь на ліжко й повернувся обличчям до стіни, щоб не думати 
про те, як світить місяць, як його сріблясте сяйво заливає кімнату... Спав він 
погано, сторожко ловив усі звуки, дослухавсь, як у сусідньому селищі на 
церковній дзвіниці б'є годинник. Удари один по одному лунали вдалині, а повітря 
було таке сухе, що звук відлунював у ньому довго, дуже довго, сягаючи найвищо
го напруження перед тим, як згаснути. Ніколи доти Ермантьє не помічав, який 
приємний тембр має той дзвін! Цвіркунів теж було, здавалося, особливо багато. 
Вся ніч була сповнена їхнього тихого, тремтливого сюрчання. Ермантьє неспокій
но совається в ліжку. Жарко! Він знудьгувався за Ліоном. Хоч, власне, й сам не міг 
збагнути чому. Адже тут він влаштований, безперечно, краще. Та ось і відповідь: 
тут йому надто добре. Тобто надто чудова стоїть пора. Сказати щиро, цей маєток 
у Вандеї він купив для того, щоб не міняти ліонський клімат: так хороше, коли 
вдосвіта мжичить дощик, а вітер турляє хмари... Від чого його млоїть, від чого він 
стомлюється, то це від сонця. З ранку до вечора воно немилосердно шкварить, і на 
ньому вигрівається сила-силенна комашні. Доводиться зачиняти віконниці, але 
й через стіни відчуваєш, як воно пече. Потріскує, розсихаючись, паркетна підлога, 
простирадло прилипає до тіла, .вода відгонить болотом. Ермантьє вже серйозно 
подумує про те, чи не перебратися назад до Ліона. Там, звісно, стоїть така сама 
спека, але в місті, при своєму заводі, він позбудеться необхідності щодня брати 
участь у цьому тріумфі сонця, який уже починає його бентежити.

Він засинає.
На ранок Ермантьє відчуває, що його шикарний костюм із білої фланелі, 

з ретельно напрасованими стрілками на штанях йому остогид. Він відчиняє шафу 
й знаходить свій, як сам його прозвав, «емігрантський костюм» — старезні,
36



з мішками на колінах штани та безформну куртку. В цьому лахмітті він почувався 
вільно й реготав, коли Крістіан казала: «Якщо вже хочеш влаштувати маскарад, то 
ходи у двері для прислуги!» Тепер Ермантьє спершу подумав, що помилився: 
штани на животі не тримались, а в куртці він просто потонув. Він почав копатись 
у кишенях і дістав свій старий рибальський ножик, шматок мотузки й усілякий 
мотлох, який любив збирати під час відпустки. Але ж... Виходить, він так страшен
но схуд! Скільки ж він утратив кілограмів — п'ять, шість? За пояс штанів легко 
можна було встромити кулак! «Не може бути! — подумав Ермантьє. — Яз глузду 
з'їхав!»

Він машинально заходився обмацувати себе, перевіряючи, чи не стирчать 
кістки. Якщо він так схуд ще в Ліоні, то... Але ж обидва сірі костюми пошито на 
нього ще в червні, поки він лежав у лікарні. Йому пригадалось, як шепотілися 
Крістіан з Юбером, як Блеш відбувався недомовками, коли він, Ермантьє, одного 
ранку почав розпитувати його, як силувано звучав голос Максима, коли той 
вигукнув: «Як для тяжкопораненого, то ти ще ого-го!» Це Лотьє їх усіх напутив, 
чорти б його забрали! «Підтримуйте в ньому оптимізм! Головне — щоб він ні про 
що не здогадався...» Виходить, кепські його справи. На що-що, а на апетит він не 
нарікає. Ніколи ні в голові не паморочиться, ні млість не бере. Правда, інколи 
йому здається, начебто на нього щось падає чи кидається. Але ж це природні 
наслідки травми, хіба ні?

— Максиме!
Ермантьє гукає щосили, але в голосі його все ж таки вчуваються нотки 

розпачу.
— Максиме, Максиме!
У коридорі човгають чиїсь капці, потім двері відчиняються.
— Я тут, старий! Чого тобі? Що сталося?
— Максиме, зараз же скажи мені правду! Я приречений, так чи ні? Не 

вагайся, не роздумуй, кажи!
Максим вибухає реготом. А Ермантьє, всім тілом подавшись уперед 

і притримуючи рукою свою обвислу пошарпану куртку, міркує: чи природний 
його сміх, чи щирий? Максим сміється, щоб виграти час. Він знову брехатиме, 
жаліючи брата...

— Приречений? Чого б то?
— А оце?! — кричить Ермантьє. — Оце ти бачиш?
Він обсмикує на собі куртку, а тоді закутується в неї, мов у пальто. І відчуває, 

як від гніву, сорому й безсилля в нього сіпаються губи.
— Ну то й що? — каже Максим. — Ти трохи схуд.
— Добре мені «трохи»!
— Не треба драматизувати. Ще нагуляєш тіла!
Ермантьє простягує руку, щоб схопити брата, але перед ним — порожнеча, 

і він тільки стискує кулак.
— Максиме, будь зі мною відвертий! Гадаєш, я не чую, як ви шепочетесь? 

Гадаєш, не помічаю, що при мені ви раптом замовкаєте? Щось за цим криється! 
Щось від мене приховують. Таке, чого ніхто не наважується мені сказати. Видно, 
надто воно жахливе. Але я, кінець кінцем, маю право це знати!

— Та кажу ж тобі, немає нічого страшного! Якби ти менше хвилювався за 
отой завод, оті лампочки, за весь той мотлох, то вже був би на ногах! Але ж ти не 
такий, як усі! Постав тебе замість бога, то ти одразу ж вигадаєш людям ще якусь 
роботу — хай би і в неділю працювали! А що ото мені казала Крістіан? Ти не 
бажаєш добути до кінця місяця? Ти тут світом нудиш, не можеш спокійно 
всидіти?

Ермантьє опускається на ліжко. Він трохи заспокоївся. Ні, Максим не бреше. 
Він такий, як завжди,— пустун, блазень, надто самовпевнений. Але цього ранку 
Ермантьє й самому хочеться, щоб на нього хтось насварився.

— Так, я мушу працювати,— сердито відказує він. — Думаєш, я не розумію, 
чого ти притарабанився сюди серед літа? Знову вскочив у халепу, і якась краля 
тебе геть обібрала. Візьми сигарету. Коробка має лежати на нічному столику. Хоч 
гарна була жіночка?

Максим регоче на все горло. Не вперше йому сповідатися перед братом. 
А Ермантьє, дарма що прибирає осудливого вигляду, потай співчуває Максимові.
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— Непогана,— визнає той.
— То вже розповідай. Знов дочка якогось пивовара? Кажи чесно!
— Аж ніяк. Актриса. З трупи самого Маляру. Можеш собі уявити...
— З дублерів?
— Ну що ти! Вона, старий, грає класику.
— Тобі не завадило б трохи більше шануватися. Ніякий я тобі не «старий».

І взагалі чого це я маю вислуховувати такі дурниці?!
— Але ж ти сам спитав мене!
— Припустімо. І дорого вона тобі обійшлася?
— Ще й як! ' ,
— Ну звісно! Актриса! Це коштує недешево.
— Що ти в цьому розумієш!
Ермантьє всміхається.
— Негіднику! — каже він. — Приїхав трохи підживитися, еге? Той контракт 

у Болі — чистісінька липа, чи не так?
— Та ні, не зовсім. Якби я захотів... Але відколи вона втекла, у мене душа не 

лежить...
— Ти, мабуть, менше побивався б, якби не сидів на такій мілині?
— Куди менше, що правда, то правда.
— Тридцять тисяч вистачить?
— Трохи поживу. Але такі гроші мені доведеться рахувати щодня. 

А рахунок — моє слабке місце.
— Тоді тридцять п'ять. Більше не дам ані сантима. Дістань із сірих штанів 

чекову книжку. Ти справді певен... ну, якщо я добре відпочину, подбаю про себе?..
— Звичайно. Але за умови, що ти не сушитимеш весь час собі голову тими 

самими думками. Дай мізкам відпочити! Вони в тебе, мабуть, уже засохли, твої 
мізки, ти ж бо з них усі соки вичавив... Тобі не заважатиме, якщо я трохи повправ- 
ляюся на саксофоні?

Ермантьє здвигує плечима.
— На дідька він тобі здався, той саксофон? Гадаєш, я не чую, як ти бухикаєш? 

Давай сюди чек, я підпишу. А тепер — геть звідси! Я закінчу вдягатися.
— Дякую,— каже Максим. — У тебе тількц зуби як у людожера, а коли 

придивитися ближче — душа твоя лагідна, еге ж?
— А хай тобі!.. Забирайся звідси!
Ермантьє підводиться й відшукує серед жужмом кинутого в шафу одягу свій 

костюм. Він почувається вже краще. Максим правду каже. Не треба пере
втомлюватись. Жодних зайвих зусиль! А особливо — не нервувати. Він рушає до 
ванної кімнати, щоб поголитися. Ще одна робота, яка його просто казить. Чому це 
він конче має користуватися звичайною бритвою? Чистісінька бравада! Аби лиш 
не відмовлятися від своїх звичок. Щоранку він розпочинає нікому не видиму 
битву. Помазок падає в гарячу воду, мило ковзає по скляній-поличці. Ця безглузда 
марнота його виснажує. Проте він і сьогодні навпомацки голиться, скиглячи, мов 
поранена тварина.

Коли Ермантьє нарешті спускається вниз, то вже аж кипить від люті.
— Сніданок подано, пане,— каже Марселіна.
За цілий день — жодної незіпсованої хвилини! Колись перший сніданок був 

справжнім таїнством. Як же Ермантьє його любив! Йому подобалося вдихати 
пахощі гарячої кави, намазувати маслом ще теплі хлібці, проглядати газети, 
біржові зведення в них, розділ «Різне»... Хрумтіли хлібці, парувала міцна кава 
й здавалася аж густою... Потім він затягався сигаретою, а стара Бланш уже 
подавала габардиновий плащ, капелюх і рукавички... Чорт забирай! От було 
життя! А тепер...

— Якщо ви хочете сісти, пане...
— Геть! Принаймні сісти я можу й сам! — гримнув він.
Намазаний маслом хліб Ермантьє знаходить ліворуч, цукерниця стоїть 

праворуч. Ще трохи, і його запинатимуть серветкою. Він аж умочає в чашку ніс 
і їсть швидко, як дитина, що провинилася. Цієї хвилини йому хочеться тільки 
одного: вирватися звідси, сховатись на веранді, де він, принаймні, сидячи в 
шезлонгу, має пристойний вигляд.

Сонце вже добряче припікає. На алеї зі зрошувальної труби час від часу
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скапує, тихенько хлюпаючи, вода. За будинком, біля сходів до комори, Клеман 
рубає дрова. «Я мав би почувати себе добре»,— каже собі подумки Ермантьє. Він 
проводить рукою по щоках, по шиї. От якби хоч на мить побачити себе в дзеркалі! 
Хоч яке тонке маєш чуття дотику, а все ж таки не збагнеш, чи опустилися кутики 
вуст, тим більше чи змарніло обличчя й чи зблякла шкіра біля носа та на вилицях. 
Ермантьє сидить, зронивши руки, зітхає. Раптом’він хапається за обручку. Ні, вона 
не спадає. Навпаки, обручка щільно тримається на його товстому й волохатому 
підмізинному пальці. Але ж здебільшого спершу худнуть саме руки. Так, 
здебільшого. Можливо. Але це — в людей. А в нього? «Ви повернулися з того 
світу»,— сказав йому якось Лотьє. К бісу Лотьє!

Ермантьє вмощується якомога зручніше. Раптом чує — щось ледь чутно 
шарудить по плитках, що ними вимощена підлога на веранді. Звук віддаляється, 
знов наближається, зникає. Яка приємна несподіванка! Ермантьє зводиться на 
лікті, кличе:

— Ріто, це ти, Ріто? Ходи сюди, красунечко!
У відповідь — пронизливе нявчання.
— Плигай сюди! Боїшся моїх окулярів?

Ермантьє скидає окуляри. Кішці він не соромиться показатись таким, який 
є. Стрибок — і Ріта в нього на колінах. Вона вигинає спину, приймаючи його 
пестощі, розкошує, повільно перебирає лапками, товчеться в нього на животі 
й тихенько муркотить.

— Ти теж, голубонько, схудла. Бідолашна моя... Його пальці нервово 
почісують кішку. — Старенька моя Ріто! Ти відчула, що я приїхав, еге ж? Гарний 
же в мене вигляд, чи не так? Як у того пугача, правда? .

Щоб побачити Ріту, очі Ермантьє не потрібні. Він знає, що кішка біла, але вся 
в бридких жовтих плямах. Крістіан називає її Рудявкою. Живе Ріта за кілометр від 
маєтку, в сусідньому селищі — чи то крамниці, чи то буфеті, де торгують 
і бакалією, і тютюном. Але щоліта кішка переселяється сюди до них. Вона 
сумирна, однак уперта й дуже чутлива до пестощів. За Ермантьє Ріта ходить 
скрізь, навіть на берег. Він би забрав її до Ліона, але Крістіан просто ненавидить 
домашніх тварин.

— Ріто, моя люба, ну й худа ж ти стала — сама снасть, їй-богу.
Ермантьє почісує їй спину вздовж хребта, який різко випинається, і доходить

до тонкого, мов зав'язаний вузлами мотузок, хвоста. Зненацька він підскакує, як 
обпечений, і кішка мало не падає в нього з колін.

— Марселіно!
Охоплений відразою, він аж угрузає в шезлонг, так наче на колінах у нього 

раптом опинилося гадюче кубло.
:— Я тут, пане.
— Марселіно, оцей кіт... У мене на руках... Який він із себе?
— Це кішка, пане.
— Якого вона кольору?
— Сіра.
— Ви певні?
Хоч який Ермантьє переляканий, а все ж відчуває, що Марселіна стоїть 

і зверхньо шкіриться. Та це його не обходить.
— Сіра з плямами?
— Ні, пане.
— На ній немає рудих плям?
— Немає. Кішечка невеличка.
— У неї відтято кінчик хвоста?
— Так, пане.
— Проженіть її!
— Ви хочете сказати, пане...
— Негайно проженіть її!
Він уже не може стриматись і горлає на весь голос. Перелякана кішка плигає 

на підлогу, і Ермантьє чує, як Марселіна біжить їй навздогін, ляпаючи в долоні. 
Він насилу заспокоюється. Серце в нього шалено калатає. Авжеж, перша-ліпша 
кішка... Він не в змозі розрізнити...

Ермантьє пробує підвестись, але цієї миті його охоплює «відчуття стіни»,
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таке виразне, що він навіть руку зводить, щоб захиститися, і відразу падає назад 
у шезлонг. Повертається Марселіна.

— Кішка втекла,— каже вона. — Та тварюка налякала вас, мосьє? Вона 
скочила на вас зненацька?.. Коли зненацька, то воно завжди неприємно...

— Більше не пускайте її сюди,— бурчить Ермантьє. — Я не хочу, щоб вона 
тут вешталась...

Він поволі надіває окуляри. Пальці в нього все ще трохи тремтять. Чути, як 
нагорі Максим награє на саксофоні якусь веселу музичну фразу. Ермантьє знов 
уявляє собі будинок: веранда, вітальня, бібліотека, їдальня... І знов чує, як 
скапують із труби краплі води. Яка безглузда сцена! Спершу він гадав, що пестить 
свою улюблену кішку, і раптом виявилось — якесь чортзна-що... Усе фальш, 
підробка, ілюзія!.. Ермантьє довго гладить долонями бильця крісла. Його тішить 
те, що дерево — це справді дерево, що речі довкола не зраджують.

У передпокої цокотять підбори Крістіан.
— Марселіно, де ви поділися?
Швидкі, нервові кроки дріботять по кахляній підлозі кухні, наближаються до 

веранди.
— Доброго ранку, Рішаре. Марселіни тут немає?
— Щойно була,— відповідає Ермантьє.
— Я страшенно люта на неї. Тільки що я бачила з вікна, як вона гналася за 

Рітою.
— За Рітою?
— Так, за кішкою, Рудявкою.
— Ви бачили Ріту?
— Я гадала, вона навідалася до вас. Не скажу, що я її дуже люблю, але навіщо 

тварину лякати? Звичайно, Марселіна в нас новенька, вона цю кішку ще ніколи не 
бачила, проте...

— Ви певні, що то була Ріта?
— Дивне запитання!
— Ви мене кликали, пані? — Марселіна саме повернулася з пральні.
— Ось де ви!
— Стривайте, Крістіан. Марселіно, зробіть ласку, скажіть мадам, якого 

кольору була кішка, що ви її прогнали?
— Вона була вся сіра.
— Сіра? — перепитує Крістіан.
— І за тією сірою кішкою ви бігли по парку?
— Так, пане.
— Ви з глузду з'їхали! — верещить Крістіан. — То була Ріта!
— Ні, то була не Ріта,— сумовито каже Ермантьє. — То була не Ріта, і я про 

це знаю. Марселіно, прошу вас, залиште нас самих.
Западає мовчанка. Чути, як угорі аж розсідається саксофон, беручи басові 

ноти. Ермантьє нічого не каже.
— Якби ж знаття... — не витримує Крістіан. — Хочеш як краще, а виходить...
— Я вам не докоряю...
— Напередодні нашого приїзду Ріта попала під машину. Я не хотіла вам 

казати. А тоді побачила ту кішку й вирішила...
— Я розумію вас, Крістіан, розумію. Ви збрехали, щоб не засмучувати мене.
— Збрехала? Чи не занадто сильно сказано?!
— Ну, коли хочете, зробили правду не такою гіркою для тяжкохворого, 

якому треба всіляко уникати хвилювань. Це дуже мило з вашого боку, Крістіан. 
Але річ у тому, що я — не тяжкохворий.

Він виразніше відчув пахощі її парфумів. Рипнуло плетене крісло — Крістіан 
сіла. Вона часто дихала.

— Рішаре,— мовила вона,— мені не хотілося б, щоб ви надто трагічно 
сприймали те, що я зараз вам скажу...

Тоді, коли Ермантьє упав як підтятий, головою в самісінький вогонь, він 
відчував не такий страх...

— Ми дуже тоді за вас потерпали... Одразу після того, як сталося лихо... 
Багато днів ми взагалі думали... Лікарі казали, що у вас потьмарення свідомості... 
На щастя, це тривало недовго. Якщо так піде й далі, то, сподіваємося... — Вона
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спробувала засміятись, але сміх у неї вийшов неприродний. — Лікарі радили ні 
в чому вам не перечити, ні в чому,— вела вона далі.— Щоб ви мали цілковитий 
спокій. І влаштувати ваше життя так, ніби ніякої катастрофи й не було. Ось чому 
ця кішка...

— Годі! — урвав її Ермантьє.
Він знову ковзнув рукою по обличчю, неначе хотів іще раз переконатися, чи 

на місці ця частина тіла, яка, може, тепер йому вже й не належить.
— Ви не гніваєтесь на мене? — запитала Крістіан.
— Бідолашна моя,— відказав Ермантьє.
Він знайшов її руку. Мабуть, він завжди був до Крістіан несправедливий. 

Тепер Ермантьє знав, що побоювання Лотьє були не безпідставні. Бо коли щойно 
він раптом збагнув, що кішка, яку він пестить... Від жаху Ермантьє аж здригнувся. 
Та кішка чи та — яка різниця? Чому ж його пройняв такий невимовний жах? Чому 
він так злякався, чому відчув якусь загрозу в цій чужій тварині, що, здавалося, 
прибрала подобу Ріти? Це свідчить про те, що в ньому живе інший Ермантьє, 
вчинки якого не можна передбачити і якому властиві раптові напади страху. Вже 
саме те, що він боїться правди, можна розглядати як певний симптом. Він уже не 
годен поворухнутися, й сидячи в шезлонгу. Ермантьє сам собі стає осоружний.

— Шкода, що ви не здогадалися попередити Марселіну. Вона б мені сказала, 
що кішка біло-руда, і я заспокоївся б. А щодо відтятого хвоста, то я сяк-так 
пояснив би це собі й сам.

Хвилину він сидить замислений, не випускаючи руки Крістіан. Думка таки 
кумедна! Виходить, він може пестити і якусь потвору, аби тільки бути певним, що 
то — Ріта. Отже, немає жодної різниці між реальним і облудним, уявним 
і справжнім?! Ось тобі й іще одна хвороблива думка!

Він щосили стискає руку Крістіан.
— Благаю тебе... — Ермантьє знову звертається до неї на «ти», як колись. — 

Благаю, ніколи більше не обманюй мене, навіть як хочеш зробити мені приєм
ність. Зрозумій, мені потрібні твої очі, й Максимові очі, й очі всіх, хто тут живе. 
А то я не знаю, що зі мною буде! Я мушу вистояти, будь-що вистояти! Через 
місяць, щонайбільше через два, я повинен стати до роботи.

Крістіан поволі забирає в нього руку.
— Я збираюся поїхати до Ла-Рошелі. Вам нічого не треба?
Ні, йому нічого не треба — ні мотузків для ятера, ні гачків до вудок, ні 

насіння на грядки.
— Привезіть мені електробритву. Годі мені різати свою фізіономію.
...Електрична бритва кілька днів буде йому як забавка. А ще вона стане

ознакою його капітуляції, кроком до здачі позицій. «Треба звикнути»,— умовля
тиме він себе...

— Купіть лікерів, аперитивів, «Піно»,— провадить він. — Юбер напевне 
любить «Піно». Хай не думає, коли приїде, що потрапив у якусь глухомань...

Саксофон, затинаючись, і далі розводив на горі свої пустопорожні теревені, 
і Ермантьє навіть не почув, як від'їхав .«б'юїк». Дарма, тепер це не має значення. 
Машина йому не потрібна. Тепер хоч би пройтися. алеєю, волочачи ноги.

— Пане, будь ласка, посуньтеся трохи,— каже Марселіна. — Мені треба 
витерти на веранді підлогу.

Ермантьє важко підводиться.
— За кішку я дуже вам вдячний, Марселіно.
Йому так і не вдалося уявити собі цю маленьку моторну брюнетку. 

А обмацати її — зась!
— І ще одне, МарсеАіно. Подивіться на мене уважно й скажіть: чи дуже 

я змінився відтоді, як ви вперше до нас прийшли? Я... дуже схуд?
— Анітрохи ви не схудли, пане. Такі самі, як і були...
— Такий самий?
— Точнісінько...
— Гаразд,— втомлено киває він головою.
Її теж змусили завчити це напам'ять. Як же дізнатися правду?
Непевною ходою Ермантьє простує до дверей, спускається сходами вниз. Із 

труби б'є струменем вода і обливає йому ноги. Він забув, що в парку на нього 
чатують пастки.
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Вони обідали надворі, під самою верандою. Повітря було вологе, з боку моря 
долинали розкоти грому.

За десертом Максим сказав:
— Вам би краще повернутися до будинку, діти мої. Щось погода зіпсувалася.
— Ви дуже стомилися в дорозі? — запитала Крістіан Юбера.
— Дуже,— признався той. — Залізниця Ліон — Ла-Рошель — це справжнє 

страхіття!
Юбер міг би приїхати й машиною, але водив він погано, а тримати водія йому 

не дозволяла скнарість.
— На добраніч,— сказав Максим. — Я ще трохи прогуляюся пляжем, викурю 

сигарету й піду спати. А ви сидіть собі... • /
Він пішов, і Ермантьє майже не звернув на це уваги. Вже кілька хвилин він 

сидів, знов намагаючись уловити пахощі, які йому щойно вчулися. Ні, це не 
гвоздики, не политий газон і не перегріта земля... Пахощі линули звідкись 
іздалеку. Може з ланів? Чи з сусіднього саду? Якийсь незвичайний аромат, він 
дратував Ермантьє, немов слово, що його все шукаєш, шукаєш і не можеш знайти 
у нетрях пам'яті.

— Покличте Марселіну, хай подає каву,— звелів він.
На хвилю зависла тиша, потім сонетка задзеленчала так сердито, що 

служниця вмить прибігла.
— Подайте, будь ласка, каву,— сказала Крістіан.
Вона таки розгнівалася. Бо він їй наказав, а вона не любила, коли їй 

наказували. Бо він розмовляв отим своїм деренчливим голосом, який свідчив про 
те, що в нього поганий настрій. Одначе наміру образити її він не мав. Просто за 
багато років спільного життя нерви в обох ніби оголилися. Колись Ермантьє лише 
стенув би плечима, встав і пішов геть. А тепер він мусив зостатися й пильнувати за 
кожним своїм словом. І за кожною паузою також. їхнє подружнє життя справді 
сповнене незлагод і взаємного невдоволення.

Юбер відкрив свою коробочку з пастилками із пальмового соку. Ермантьє 
вдарив у ніс різкий запах локриці. Він ненавидів цей смердючий дух, а надто — 
Юберову звичку раз по раз струшувати своєю коробочкою, затиснувши її 
в кулаці. Хіба чоловіки вживають локрицю? А хіба Юбер — чоловік?..

— Надворі ще видно? — запитав Ермантьє.
Знову тиша. Мабуть, вони перезираються, перше ніж відповісти.
— Так собі, смеркає,— ввічливо мовив Юбер. — Небо заволокли хмари, але 

гроза, гадаю, пройде стороною.
Раптом на скатерці щось сухо клацнуло, раптово почулось і так само раптово 

урвалося дзижчання.
— Ото гидота! — вигукнув Ермантьє.
Він шарпнувся разом із стільцем, тупнув ногою, і щось хряснуло, немовби 

розчавили яєчну шкаралупу. ч
— Жук-рогаль,— сказав Ермантьє. — І здоровенний.
— Як ви здогадалися? — запитала Крістіан.
— По звуку.
— Дивина! — зауважив Юбер. — Інколи можна заприсягтися, що ви все 

прекрасно бачите.
Він говорив щиро, і все ж Ермантьє вчувся в цих словах якийсь прихований 

зміст, і він марно силкувався його збагнути. Та, певно, він знову помилявся, так 
само, як і кілька хвилин тому, коли вперто принюхувався до отих чужих пахощів. 
Просто в нього геть розшарпані нерви. То повітря винне — густе, солодкувате, 
сповнене важких випарів і несподіваних повівів. Юбер мав би вже перейти до 
справ, розповідати про те, що діється на заводі. Адже обід закінчено, етикету 
дотримано. Невже вони не бачать, що йому вривається терпець? «їм байдуже до 
моєї роботи,— подумав він. — їх не цікавить моя нова лампочка. Вони б залюбки 
торгували й черевиками чи сардинами в бляшанках».

— Я не маю ані найменшого бажання втручатися в те, що мене не обходить,— 
каже Юбер. — Але ваш брат непокоїть мене... Він майже нічого не їсть. Він 
справляє враження людини, яка тримається на самих нервах.
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— І теж із дня на день худне,— сичить Ермантьє. — Як вас послухати, то нам 
уже треба в труну лягати...

Юбер відставляє чашку — мабуть, аж надто поквапно. Та за хвилину знов 
заводить своєї:

— Даруйте, ви ж знаєте, як прихильно, я ставлюся до Максима. Я буду 
в розпачі, якщо його спіткає якесь лихо.

— Яке, приміром?
— Та я нічого напевно не знаю... Але в Ліоні всі тільки те й роблять, що

розповідають про його... подвиги. Зовсім недавно, минулого місяця, він усюди 
бував з тією... як її... (

— Ну то й що?! До чого тут його здоров'я?
— Мабуть, ні до чого. Хотілося б сподіватися. В усякому разі, Максим має 

вигляд людини, що місця собі не знаходить. Чи не так, Крістіан?
— Авжеж,— недбало погоджується Крістіан.
Про що вона думає? Цієї миті Ермантьє бачить її у профіль. Чому в профіль? 

Анфас вона також гарна, схожа на Юнону. І така сама дурепа. Гарний ніс, гарне 
підборіддя, а от чоло вузеньке, як у простолюдинки. Спочатку жінка тебе 
принаджує своєю вродою. Ти з нею одружуєшся — чи то з гонору, чи то безсилий 
перед її чарами (зрештою, це не має значення). А потім виявляється, що вона — 
просто затуркана злючка, та ще й позбавлена сексуальності. Ось що їх роз'єдна
ло — кохання між ними не було. Ермантьє почуває себе не в своїй тарілці, він 
промокає чоло, витирає руки.

— Людям не заборониш плескати язиками,— править своєї Юбер. — У цих 
складних обставинах ви повинні подумати, чим зарадити, як подбати про своє 
добре ім'я...

— Начхати мені на людей,— каже Ермантьє. — Хочете знати, що вони 
патякають про мене поза очі? Нібито я — грубіян, якому просто пофортунило! 
Коли б я, мовляв, не одружився з директоровою вдовою, то й досі був би дрібним 
інженериком у дослідному бюро. І ще вони кажуть, що я скручу собі в'язи, бо 
вважаю себе, бачте, великим ділком і верховодою. А робітники? Знаєте, Юбере, 
що вони говорять між собою? Буцімто я негідник і вискочень. То я на них, друже...

— Рішаре!
— Та ні, я не гніваюсь. Просто я вважаю, що Максим правильно робить. 

Нехай розважається за нас обох.
— Годі, Рішаре! Яка це муха вас сьогодні вкусила?
Ермантьє раптом замовкає. А що, як вона надумає розповісти цьому бовдуро

ві Юберу про вранішню пригоду з кішкою?
— Безперечно, це вас така погода стомила.
— Я не відчуваю ніякої втоми!
— Коли хочете, давайте відкладемо справи на завтра...
— Ні в якому разі. Ми візьмемося до них негайно. Ви привезли папери?
— Привіз. Дозвольте, я піду їх візьму.
Юбер тихень відсуває стільця. Рухи в нього розважливі, стримані. Його кроки 

на цементній доріжці ледве чутно.
— Здається, він образився,— шепоче Крістіан. — Ви зумисне робите все, щоб 

його шокувати?
— У що він одягнений?
— Тобто як?..
— Що на ньому?
— Чорний костюм.
— Бачу,— всміхається Ермантьє. — А в чому ви, дозвольте. запитати?
Крістіан відповідає вже трохи іншим голосом:
— У білій сукні з облямівкою.
— З якою облямівкою?
— Візерунок, схожий на грецький.
— Якого кольору?
— Бордо.
— Так, я бачу,— повагом каже Ермантьє.
Авжеж, то кохання їх роз'єднало. І те, як він... Боже милий, невже йому це 

й досі болить? Бувало, він почував себе ображеним, коли думав, що не зміг її
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збудити, не зумів викликати в ній бажання відповісти на його пестощі. Якби вона 
тільки згодилася... Якби вона не протиставила йому свою вузьку, обмежену, вбогу 
мораль. Не можна ж пояснити їй, переконати її, що як жінка вона — мертва.

Він промокує хустинкою очниці — піт роз'їдає рубці.
— Юбер правду каже,— тихо каже Крістіан. — Максим славний хлопець, але 

він перебирає міру. І з Марселіною він... той...
— Що? Що — «той»?
— Він уже виріс із коротких штанців, але під нашим дахом...
— То що, що саме він дозволяє собі під нашим дахом? Затискає її по кутках?

— Замовкніть, Рішаре! Ви ніби навмисне не хочете зрозуміти...
— Бланш звільнив не я, а ви!
— Я помилилась... Як завжди. Облишмо це. Але дівчина... Це тим більш 

обурливо, що вони з Клеманом... Ви розумієте, що я маю на увазі...
— Розумію,— урвав її Ермантьє. — Я побалакаю з Максимом.
— Тільки не кажіть йому, що це я вам розповіла. У яке становище ви мене 

поставите?
— Саме про це я себе й запитую. Сподіваюся, ви вже втаємничили і Юбера?
— О, я тільки натякнула... Щоб він часом не зробив якогось недоречного 

зауваження. Адже Максим такий вразливий!
— Чи не надто ви довіряєтеся цьому добродію Юберові?
— Але ж він завжди радо приходить нам на поміч.
— Він довго збирається в нас пробути? Та ні, не подумайте, я нічого не маю 

проти, хай живе скільки схоче. Я питаю лише, щоб дізнатися, хто заступає його 
в конторі.

— Його обов'язки виконує Курсель.
— Юбер міг би повідомити мене й сам. Курсель! Чому саме Курсель?
— Курсель чудовий працівник.
— Люба Крістіан, я маю власну думку з приводу того, хто може чи не може 

заступати Юбера. Колись ви пишалися тим, що навіть не знали, як звати моїх 
службовців. Тепер ви дуже змінилися...

Вона хотіла відказати щось зухвале. Ермантьє чекав, схрестивши ноги й заки
нувши руку за спинку стільця. Він не знав, що в надвечірніх сутінках здавався 
точнісінько таким, який був раніше, до вибуху гранати... А Крістіан мовби за
ціпило, коли він отак сидів, втупившись у неї чорними скельцями.

— А ось і Юбер! — з полегкістю вигукнула вона і, намагаючись говорити 
невимушено, заторохтіла: — Я вас покидаю. Бо я вам більше не потрібна. На 
добраніч. Юбере, будьте розважливі. Не захоплюйтесь дискусіями. Рішарові 
треба вчасно лягти спати.

Здійнявся бриз, і кожен листочок, кожна билинка відгукнулася на його 
подув. Ермантьє встав, повільно втягнув носом тепле повітря й затамував його 
в грудях, щоб переконатись...

— Ми шукали всі разом, бо знайти гасло не так і легко... Ви нездужаєте?
— Ні, ні, розповідайте. Я слухаю.
Ось він, запах! Він змішався з пахощами гвоздик, трояндових кущів, вологого 

моріжку. Такий легенький, несподіваний, що Ермантьє навіть не важиться його 
назвати. Бо назва ця надто небезпечна. Думка Ермантьє блукає стежками сумнівів 
та жаху, і Юберів голос не може промкнутися в нетрі його ночі, його самотності 
й відчаю...

— Я придумав гасло, більш-менш вдале, як на мою думку,— провадить 
Юбер. — «Замість свічки — сонце!»

— Даруйте...
— «Замість свічки — сонце!» Гасло як гасло...
— З нас сміятимуться,— втомлено каже Ермантьє. — «Свічка» — невдале 

слово...
— У такому разі зверніться до фахівців. Вони є і в галузі реклами...
— Я дотримуюся принципу: ніколи не доручати чужому те, що можна 

зробити самому! — вже аж сичить Ермантьє. — Я свою лампочку зробив само
тужки або майже самотужки. Я ввів до ладу машину для кріплення патронів, це 
по-перше... Вас тоді на заводі ще не було, Юбере. По-друге, наші флуоресцентні 
трубки...
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Свої великі руки він кладе на стіл долонями догори.
— Вони зроблені оцими руками. Якби довелося, то я й складальний конвейєр 

спроектував би сам. Отож поставтеся до справи серйозно. Гасло — це наша 
справа. Точніше кажучи — моя! Я сам за це візьмуся, вільного часу в мене досить. 
Я зробив би це вже давно, якби мене не примушували...

В нього тремтять ніздрі, він машинально принюхується до вітру, який щойно 
розкуйовдив будяки на березі, кущі тамариску, шпалери козолисту й зарості 
наперстянки.

— Ви чуєте запах? — нарешті запитує він тихо, мало не сором'язливо.
— Який запах?
Звичайно, де вже йому почути!.. Ермантьє зітхає, дістає з кишені сигарету.
— Пусте,— каже він. — Розповідайте. Кормерен надіслав вам свій кошторис?
— Ще ні.
— Поквапте його. Що він собі думає! Тепер відпускний період, і ком

паньйони візьмуться до роботи не раніше, як п'ятнадцятого вересня. Бачите, до 
чого це призводить! Ви привезли бухгалтерський звіт?

— Ось він.
— Дайте я підпишу.
Він нахиляється над столом, відкручує ковпачок авторучки.
— Я міг би ввімкнути лампочку на веранді,— каже Юбер.
Ермантьє стенає плечима й підписує папери. Зараз він не вагається, не 

боїться, що Юбер дивитиметься на нього, як на химерника. До речі, при Юберові 
він ніколи не боявсь видатися смішним.

— Більш немає новин?
— Загалом немає,— каже Юбер. — У Ліоні всі роз'їхались, і я не сподіваюся, 

що Кормерен надішле кошторис раніш, як через три тижні. Так само й наші агенти 
за кордоном. Вони тільки надсилають звіти про поточні справи.

— Хто вас заступає?
— Курсель.
— Не певен, що це правильне рішення. Я нічого проти нього не маю, але йому 

бракує рішучості. Він був би більш на місці в адміністративній групі.
— Не поділяю вашої думки.
— Я знаю. Ви рідко її поділяєте.
Ермантьє спирається ліктями на стіл і кладе підборіддя на зціплені руки. Чи 

здатен Юбер хоч раз наполягти на своєму? Може, така хвилина нарешті настала?
— Ви ще більше ускладнюєте моє завдання,— веде далі Юбер. — Як тільки 

я зроблю якусь пропозицію, ви одразу ж пропонуєте протилежне. Чи не так?
— Я мовчу.
Юберові вже забракло духу. Він говорить далі якось кумедно, майже 

пошепки:
— Згоден, Курсель — чоловік не надто ініціативний. Але назвіть мені 

з-поміж своїх працівників хоч одного ініціативного! Якщо хтось замахується 
щось зробити, ви одразу натягуєте віжки. А якщо він виявляє характер, ви 
намагаєтесь у той чи той спосіб позбутися його. Можна подумати, ви боїтесь 
оточити себе ініціативними, шанолюбними людьми. Я ледве вмовив Курселя 
погодитись. Довелося пообіцяти, що ніхто йому нічим не дорікатиме.

Не перестаючи говорити, Юбер з острахом позирає на Ермантьє. Так далеко 
він ще ніколи не наважувався зайти. А компаньйон усе ще справляє мовчанку. 
Сидить, похиливши голову, немов дослухається до якогось звуку, що бринить 
десь у темряві ночі.

— Курсель погодився б залюбки, якби довіряв мені. А так він моїй обіцянці, 
здається, до кінця й не повірив. Бо ви надто часто підривали мій авторитет:..

Юбер дістав коробочку з пастилками, але Ермантьє різким жестом зупинив 
його.

— Сховайте цю смердючу гидоту... До чого ви ведете?
— Неважко зрозуміти: мовляв, не смій зазіхати на мої права... На мої законні 

права... Я їх, мовляв, знаю! Вам смішно це чути?
— Та ні, я сміюся не з вас. Просто у вас дивна манера... А втім, не варто про 

це. То що далі?
— Як то що? Нічого. Це все. Кінець кінцем, мені набридло терпіти ваші
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кпини. Я вам не найнявся... Ви співали іншої, коли я приніс вам свої капітали...
Ермантьє так рвучко скочив на ноги, з такою силою торохнув кулаком по 

столу, що Юбер аж притисся грудьми до краю стільниці. Потім він також підвівся.
— Ви забагато собі дозволяєте, Ермантьє! — пролунав його тремтячий голос.
— Та цитьте ви! — гримнув Ермантьє.
Дихав він уривчасто, обличчя в нього було звернене в бік парку, вигляд — 

очманілий.
— Хіба ви не чуєте? — забурмотів він. — Це ж запах глиці. Тепер я певен. Це 

запах соснової глиці. Принюхайтесь добре й самі скажіть.
Юбер почав принюхуватись, усе ще з острахом поглядаючи на компаньйона.
— Так, справді, пахне глицею...
Ермантьє зіперся на стіл, і стільниця зарипіла під його вагою.
— Ні,— видихнув він. — Ні, не треба розповідати байок, щоб утішити мене. 

Не треба...— Охоплений відчаєм, він проказав це з притиском, роблячи великі 
паузи між словами. — Ні, сосновою глицею тут пахнути не може. Бо в окрузі ніде, 
на багато кілометрів довкола, немає жодної сосни. І ви про це знаєте не гірше за 
мене, Юбере...

Ермантьє важко падає на стілець, проводить пальцями по чолу, *по скронях, 
скидає окуляри й ^мацає очниці, де рубці утворюють звивисті потовщення.

— Запевняю вас,— белькоче Юбер,— мені справді ніби вчувся запах глиці. 
Не дуже виразно, але...

— Дякую вам, Юбере. Це дуже люб'язно з вашого боку. Але не варто 
погоджуватися зі мною, неначе так воно й є. Насправді воно зовсім не так...- 
Я помиляюся, ось у чому річ. І ви тут нічого не вдієте. Налийте мені, будь ласка, 
ще трохи кави.

Загуркотіло зовсім близько. Спочатку грім гучно торохкає, потім лунають 
довгі перекоти.

— Ну й погодка! Треба тікати,— озивається Юбер.
— Зараз підемо.
Вигляд в Ермантьє геть виснажений. Кількома ковтками він допиває каву, 

застигає, тоді помахує рукою перед обличчям, ніби відганяє муху.
— Юбере, скажіть мені як чоловік чоловікові: я дуже змінився? У мене 

хворобливий вигляд? Ви мене бачите не щодня, тож вам краще видно...
— Ви здаєтесь роздратованішим... Нерви у вас розшарпані, це правда.
— Я дуже схуд, чи не так?
— Так.
— Дякую вам, Юбере. У вас, саме у вас вистачило мужності бути зі мною 

відвертим. А щойно... ви справді не почули ніякого запаху глиці, чи не так?
— Ні, не почув.
— Ось як треба відповідати!
— Даремно ви, друже, надаєте такого значення дрібницям, вони...
— Годі, годі!.. Справді, це дрібниці. Я згоден. Нехай за вас лишається ваш 

Курсель. Адже я в ньому теж міг помилятися.
— Але його ще не пізно замінити, якщо це зробить вам приємність. Взяти, 

скажімо, вашого Матіаса...
— Не треба робити мені приємність. Хай лишається Курсель. Заберіть, 

Юбере, всі ці справи. Вирішуйте як вважаєте за потрібне. У мене є всі підстави 
гадати, що наступного місяця я до Ліона не повернуся. На добраніч, Юбере! 
Я хочу ще трохи погуляти. Котра вже година?

— Десята. Вже зовсім споночіло.
— Це нічого не міняє, Юбере.
Ермантьє простує алеєю. Він чує, як Юбер затягує на веранду стіл. У траві 

сюрчать цвіркуни. Важка й тепла дощова краплина падає йому на щоку, стікає до 
вуст. Ермантьє йде, трохи відхилившись усім тілом назад — інакше він ходити не 
може. Боїться наразитись на стіну. А ніч довкола просякнута пахощами глиці. 
Глиці й соснових шишок, які порозчепірювали свої лусочки, і з них стікає живиця. 
Тепер сосновий дух переважає, він сильніший за решту запахів. Кожен подих 
болем віддається в душі Ермантьє. «Це мине,— каже він собі. — Мине. (Дсь уже 
й минає...» Повіває вологий вітрець, знов долинають пахощі гвоздики*.прив'ялих 
троянд, зопрілого листя. Нарешті — все. Криза минула. Наступний, дужчий порив
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вітру приносить гуркіт океанських хвиль, пріснуватий застояний запах піщаного 
берега після відпливу, дух калюж і в'язких морських водоростей. «Адже я зали
шився такий, який був,— думає спантеличений Ермантьє. — Принаймні мені 
здається, що я не змінився. Гадаю, я зміг би працювати, рахувати, навіть робити 
винаходи. І все ж таки я припускаюся помилок. Схибив з Рітою... А якби я 
працював, якби провадив обчислення? Бог його знає, що б з того вийшло!»

Він ступає ще кілька кроків і раптом зупиняється, збагнувши, що заблукав. 
Куди він забрів, поки колупався в отих дурницях? Ермантьє пробує намацати 
ногою землю, як тоді, коли ще полював у болотистих місцях і йому здавалося, що 
довкола трясовина. Носок черевика зачіпається за цементний бордюр, і Ермантьє 
одразу ж здогадується: він на перехресті двох центральних алей, поблизу 
персикового деревця, маленького трирічного деревця, яке він посадив торік. 
Крістіан, звісна річ, зняла тоді галас. Які персики обіч квіткової клумби?! 
А симетрія? І взагалі, навіщо ці фруктові дерева?! Ми ж бо не селюки. Персиків 
повно на всіх базарах. Крістіан не любить дерев, так само, як і тварин. Квіти її 
приваблюють лише тому, що їх можна зрізати й ставити у вази. Ермантьє, 
звичайно, не дуже шанував мистецтво добирати букети. Він завжди тільки й знав, 
що заробляти гроші. О, тепер вона відчує! Тепер треба буде докласти рук... Якщо 
Юбер стане до керма, бодай на кілька місяців...

«Сказати щиро, мені краще було б у лікарні або ж у санаторії». Від цієї думки 
на душі в нього стає гірко. Він спльовує. Мучить спрага. Ермантьє почуває себе 
висхлим, якимсь пористим, мов оті легенькі кістки, що їх викидає на берег океан. 
Він навіть мріє знов натрапити на якусь пекельну машину, сховану в землі, щоб 
вона вибухнула під його ногами й розвіяла його марення та кошмари... Ось до чого 
він дійшов! А в цей час Максим...

В його уяві нестримно пролітають якісь образи — голі жінки, що-мають 
обличчя Крістіан. Він стогне, простягає руку до персикового деревця. Може, хоч 
персик утамує цю осоружну спрагу...

Ермантьє водить руками в порожнечі, ступає на розпушену землю. Важкі 
краплі витанцьовують навколо нього, і кожна, падаючи, лунає по-своєму, неначе 
яблука, що їх струшують з дерева. Десь там, попереду, сховався його персик. Де 
ж він? Ермантьє повертається на алею. Годі з нього знущань. Ось воно, перехрестя 
алей. Отут має бути поворот. Помилитися неможливо. Він знову рушає, вимахує 
руками, лічить кроки — три, чотири, п'ять... Мабуть, він пройшов збоку. Відхи
лився трохи праворуч. Ні, праворуч нічого немає. І ліворуч... Ліворуч персика теж 
немає. Персик зник. Ермантьє знову наштовхується на цементний бордюр, мало 
не втрачає рівноваги й про всяк випадок виставляє наперед ліктя. Але йому ніщо 
не загрожує. Вітер не вщухає, він дме знов і знов, гуляє по парку. Гілки ворушать
ся, погойдуються, здригаються, і їхній нечутний гомін сповнює тишу. Ермантьє 
мусить пильнувати, щоб не впасти й не вбитися на смерть.

«Гаразд,— міркує він. — Персика немає. Вона його викорчувала. Хотіла, щоб 
останнє слово було за нею». Це пояснення його майже задовольняє. До того 
ж іншого й нема. Зрештою... Він зціплює руки. Якби деревце стояло на місці, руки 
його б не зрадили! Ермантьє опускає голову, так наче може побачити свої руки 
й додати їм сили. Він відчуває, як вони мацають одна одну, які вони рухливі, 
покірні й вірні. І все ж таки вони помилились! Ба ні, персика таки не було...

До будинку він повертається поволі, важко, ніби несучи на собі весь парк. 
Грім більше не гримить. Максим? Той уже давно, мабуть, викурив сигарету... 
Скористався з нагоди й пішов із дому. Певно, заночує десь у дюнах.

Ермантьє востаннє глибоко зітхає і причиняє за собою двері веранди. Повітря 
тхне мокрою курявою. Звідки тут узявся запах глиці? Десь нявкає кішка. Кішка 
в пітьмі плаче за своїм коханням.

5

Ермантьє прочинив вікно й неквапно, глибоко вдихнув повітря. Кожен 
наступний день здається йому важчим за попередній. Тяжко йому на душі. Який 
вирок він почує від Лотьє? Треба буде розповісти професорові про все. Ріта, сосни, 
пахощі глиці... А острах, цей осоружний острах, здається, ось-ось повернеться... 
Лотьє порадить: спокій і ще раз спокій... І, мабуть, геть забути про справи. Але 
ж... Усе ж таки...
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Стояла спека. Ермантьє не важко було здогадатися: небо блакитне, аж надто 
блакитне, нагорі — парк, унизу — пологий морський берег, ані деревця, ані 
кущика. Він знову дихав на повні груди, аж у голові паморочилось. І ніщо не 
здавалося йому незвичайним. Він ішов до ванної кімнати й намацував на поличці, 
де в нього стояли гребінці, щітки та одеколони, привезену Крістіан електричну 
бритву. Ермантьє знав, що вона біла, що в ній плаваючі ножі, і коштує вона три 
тисячі франків. Але те, що він тримав у руці, було тільки циліндричним предме
том з електрошнуром. Це нічого не говорило його уяві, не збуджувало ніяких 
приємних відчуттів. Йому навіть не хотілося її ввімкнути, послухати, як вона 
дзижчить. Одна думка на давала йому спокою — безглузда, як і багато інших 
думок, що гнітили його останнім часом: Ермантьє був певен, що тієї хвилини, 
коли йому причувся запах соснової глиці, він так само добре розрізняв і інші 
пахощі — квітів, нагрітої землі. Сосновий дух був найвиразніший, але водночас 
існували й інші запахи. Це означає, що ті самі таємничі нерви, які передавали 
в його мозок хибне відчуття, були здатні передавати й відчуття цілком реальні. 
А це вже не тримається купи. Тут щось не те. Ермантьє пригадав, як колись давно, 
ще восьмирічним хлопчиком, заблукав у лабіринті. Зовні той намет нічим не 
відрізнявся від решти наметів на ярмарку. Він сміливо придбав у касі квитка. 
І раптом опинився сам у якихось темних нетрищах, і з усіх боків до нього 
підступали стіни, між якими доводилося пробиратись. Десь чулися — але де? — 
кроки, голоси, щось шаруділо, і все це створювало відчуття небезпеки. Він 
посувався вперед, мацаючи рукою по хисткій перегородці з напнутого полотна, 
й урешті опинився на перехресті, де стояли підсвічені криві дзеркала. Він бачив 
себе в них то з кошмарним обличчям, то в подобі страшної жаби з роззявленим, 
розтягнутим аж до вух ротом. Тоді Ермантьє кинувся бігти. Йому здавалося, ніби 
хтось женеться за ним, і нарешті він вискочив з тієї пітьми на світло. Тут, біля 
манежу, гучно грала музика. Він зайшов за якийсь візок і виблював. Ось який 
епізод зринув тепер у його пам'яті. Здавалося, він знову відчуває під пальцями 
грубе полотно намету, знову торкається хистких перегородок, яким намагалися 
надати вигляду кам'яних стін у підземеллі. І знов у нього було таке відчуття, ніби 
він блукає в лабіринті.

— Рішаре, можна до тебе?
Не чекаючи дозволу, Максим увійшов до кімнати.
— У тебе немає часом кількох таблеток аспірину? Щось я мляво себе 

почуваю. Здається, нежить. Цього ще бракувало — у липні!
— Максиме, подумай серйозно про своє здоров'я. Якщо не побережешся, це 

погано скінчиться... Пошукай у нічному столику.
Ермантьє підійшов до стіни праворуч від умивальника й ковзнув рукою 

вздовж пофарбованої емалевою фарбою перегородки. Він мацав обережно, бо 
знав, що розетка має гандж. Треба буде сказати, щоб її замінили — адже тепер 
у нього є електрична бритва.

— В нічному столику нічого немає,— сказав Максим.
— Тоді подивись у шафі, в середній шухляді.
Рука дійшла до плінтуса, ковзнула по закраїні праворуч, вернулася назад. Він 

став навколішки, обома руками заходився обмацувати стіну. Розетка мала бути 
саме тут, під вішалкою для рушників.

— Що сталося? — На порозі стояв Максим.
— Пусте... Я шукаю розетку.
— Ти переплутав. Розетка ліворуч.
— Ти мене ще вчитимеш, де розетка!
— Дай-но сюди. — Максим узяв у нього бритву, і за мить вона вже 

дзижчала. — 3 біса добре працює! Хочеш, я тебе поголю?
Ні, голитися Ермантьє вже передумав. Він стояв, недовірливо затиснувши 

бритву в кулаці. Потім знайшов рукою шнур, що вів до розетки. Нахилився, 
обмацав гладеньку фарфорову поверхню. Розетка була ціла, жодної подряпини чи 
тріщини. Ермантьє вимкнув бритву.

— Ти тут, Максиме?
— Тут. Що, не працює? Чи тобі ця бритва не до вподоби?
— Максиме, що робили в моїй кімнаті?
— Як пе?
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— Я знаю, тут щось робили. Досі розетка була праворуч і мала тріщину.
Почувся глузливий, зухвалий Максимів регіт, який так часто дратував

Ермантьє.
— То ось що тебе гризе! Не багато ж тобі треба, старий! Хіба ти не знав, що 

ванну кімнату відремонтували?
— Відремонтували? Коли?
— Ще перед Великоднем.
— Хто це надумав? Крістіан?
— А хто ж, як не вона, чорт забирай! Адже тут однаково вже працювала ціла 

бригада — лагодила парковий мур. Чом же було не скористатися нагодою? 
Агостіні запропонував заразом виконати й інші роботи. Ти ж йому сам звелів, 
наприклад, перекрити дах. Що, забув?

— Принаймні ви могли б мені сказати!
— Це правда. Але ж ти не станеш заперечувати, що клопоту в нас і так 

вистачало. Особливо в Крістіан. Агостіні довів до ладу всю віллу, замінив 
електричне обладнання.

— До саду теж він допався?
— Ні, не він. То саперний загін. В усякому разі, там зміни не великі.
— А в парку?
— У парку вони поралися чимало, йому дісталося більше. Блокгауз 

підірвали, дерева повикорчовували. Місцями там як на полігоні після маневрів.
Максим наповнив склянку водою з-під крана, ковтнув кілька таблеток.
— Крістіан, певно, з цього скористалася,— поволі проказав Ермантьє. — їй 

давно вже кортіло все переробити. Вона нарікала, що я придбав «серійну» віллу.
— Що ти верзеш?! Агостіні зробив лише косметичний ремонт. Дещо 

підреставрував. Приміром, кімнату для гостей. Адже до неї треба було докласти 
рук, чи не так? Але Крістіан пояснить тобі все це докладніше.

— Тільки телефон не спромоглися полагодити! — невдоволено мовив 
Ермантьє. — Боялися, щоб я не дзвонив увесь час на завод!

Максим знову зареготав, потім закашлявся й долив у склянку води.
— Щось мені коле в попереку. З біса болюче місце. Не мороч собі голову, 

старий! «Що робили в моїй кімнаті?»! А тон, яким тоном ти запитав!..
— Облиш. Уяви себе на моєму місці...
Він знов увімкнув бритву, притис її до підборіддя, з насолодою відчув, як 

шкіра стає гладенькою, лискучою, свіжою.
— Я добре розумію, що роблюся просто нестерпним. Часом мені здається, що 

змінився я сам, часом — що змінилося все довкола. Відтоді, як я втратив зір... Це 
важко пояснити... Таке відчуття, наче тіло мені підмінили... А іноді — наче мене 
перемістили до іншого світу, химерного, повного небезпек...

— Тобі краще було б ходити з ціпком,— мовив Максим. — Намацував би ним 
дорогу...

— Ні, ти не зрозумів. Ідеться не про це. Ось учора, в саду... мені вчувся запах 
соснової глиці.

— Тобі теж?
— Як — теж? Що ти хочеш сказати?
— Нічого особливого, але вчора ввечері я відчув міцний запах живиці, коли 

гуляв уздовж дюн. А в окрузі тут — жодної сосни. Я ладен був заприсягтися, що 
йду сосновим лісом. Гадаю, це через оцю спеку й грози.

— Максиме, дай слово честі, що ти кажеш це не для того, аби лиш мене 
заспокоїти!

— Та ні, слово честі. Мені й на думку не спало, що той запах міг тебе 
стурбувати. Облиш, старий. А то дійдеш так бозна до чого!

Максим лагідно забрав у брата бритву, поводив йому по щоках, навколо вуст, 
під носом. Цей легкий дотик краще за будь-які слова засвідчував їхню дружбу та 
злагоду, і Ермантьє особливо гостро відчув силу їхньої взаємної приязні. Він 
покірно підставляв братові обличчя, повертав голову, випинав підборіддя, 
тамуючи дрож, коли довгі Максимові пальці торкалися його шкіри.

— Найвищий клас! — вигукнув Максим. — Позич мені цю машинку, я теж її 
спробую. Ніколи в житті ти ще не був так добре поголений! Тепер трохи пудри і...

— Дякую. Сказати щиро, вчора ввечері я на тебе страшенно розлютився.
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— Ет, якби це вперше! Нахились-но, я освіжу тебе одеколоном. Ти себе геть 
занедбав! Зачесаний абияк! Ну й зачіска! Та сядь же, в мене через тебе голова йде 
обертом.

Максим побризкав братові на обличчя одеколоном, кількома вправними 
рухами зачесав його.

— Це правда, що Марселіна — твоя коханка? — запитав Ермантьє.
Максим аж присвиснув.
— А ти дока! Так, вона моя коханка. Хіба я винен, що вони всі вішаються мені 

на шию?
Ні, Максим не образився, тільки засміявсь — хіба ж він ставиться до чогось 

серйозно!
— Це, звісно, Крістіан на мене наклепала! — провадив він так само 

безтурботно. — Яка ж вона старомодна! То вона, безперечно, розказала тобі й про 
те, що коло дівчинки упадає і Клеман, він тільки й чатує, щоб усипати мені перцю! 
Але не бери собі цього в голову! Він надто поважає ієрархію!

— Ти знаєш, що той Клеман мені якось бовкнув? Я його попередив, щоб він 
не зловживав приписками до рахунків з гаража, а він відповів: «Ви гадаєте, пане, 
що я шахрай. Та мабуть, десь є справжні винуватці».

— Він натякає на мене?
— Звідки я знаю!
— А як ти гадаєш?
— Не знаю.
— Якби це була правда... — Максим пожбурив на стіл гребінця. Його 

тремтячий голос важко було впізнати. — Всі вони проти мене, а мали б... Сьогодні 
ж увечері поїду звідси, годі!

— Ні в якому разі,— сказав Ермантьє. — Прошу тебе, залишся. Покинь 
тільки оті фіглі-міглі, підлікуйся. Я відчуваю, що й ти нездужаєш.

— Це тебе не обходить. — І раптом Максим вибухнув: — Це я — шахрай?! 
Оце тобі маєш! Якби ти, бідолашний мій старий, тільки знав те, що знаю я!..

Від нападу кашлю він, мабуть, аж скорчився; у склянку знов задзюрчала вода.
— Рішаре! — покликала Крістіан. — Рішаре, можна до вас? Щойно приходив 

листоноша.
Максим сердито поставив склянку на умивальник.
— До вечора! — буркнув він.
— Залишся! — вигукнув Ермантьє. — Залишся, я тобі наказую, бовдуре!
У відповідь грюкнули двері. Ермантьє закляк на місці. Що це з Максимом?

Напад шалу. Ото й тільки. Нікуди він не поїде. Куди йому їхати з отими мізерни
ми тридцятьма п'ятьма тисячами? Все це балачки, пусті балачки.«Як же вони мені 
всі остогидли! — подумав Ермантьє. — Який же я затурканий, боже милий!» Він 
почував себе порожнім, як струхлявіле дерево. Його життя позбавлене сенсу 
й уже нічого не важить. Кожна сутичка з реальним світом, з їхнім світом, 
приносить йому нову поразку, нові сумніви у власних силах. Оця розетка... 
Усього-на-всього дрібничка... Проте вона не давала йому спокою. Чому розетка 
опинилася ліворуч? А чом би їй і не бути ліворуч?..

До кімнати ввійшла Крістіан.
— Ви з Максимом посварилися? Я бачила, як він вийшов звідси. Вигляд 

хлопець мав розлючений.
— Та ні, пусте.
— Ви розмовляли з ним про Марселіну? Так?
— Майже так.
— Майже? Я вас не впізнаю, Рішаре.
— Гадаєте, мені забракло духу? — Він спроквола звівся на ноги. — Від кого ці 

листи?
— Один від Жільберти, другий — від її нареченого. Пишуть, що в Ліоні 

страшенна спека.
— Як там дядечко Курійо? Знову десь завіявся?
— Так. Він повідомив, що має намір завітати до вас якось уранці.
— Це не горить. Тим паче, що милувати йому зір я однаково не в змозі. 

Крістіан, ви забули мені сказати, що Агостіні робив у нас ремонт.
— Справді? Можливо. Я багато чого забула...
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— Він уже надіслав рахунок?
— Ще ні. Але я можу йому нагадати.
— Не треба. Клеман удома?
— Звичайно.
— Я б хотів зараз скористатися машиною. Вона вам не потрібна? — Ермантьє 

відчув, що дружина вагається, і додав: — Якщо ви зібралися їхати по покупки, то 
так і кажіть. Я можу зачекати.

— Ви не хочете, щоб я поїхала з вами? — спитала Крістіан якось аж 
несміливо.

— Чого ж, я не проти,— пробурмотів Ермантьє. — Це мені буде навіть 
приємно.

— Ну, то рушаймо, поки ще дороги не забиті!
Це вихопилося в неї мимоволі, і наступної миті вона затнулась. Обоє 

помовчали, дослухаючись, як дзижчить велика муха, заплутавшись у складках 
фіранки. Ермантьє машинально помацав рубці під окулярами.

— За хвилину я спущуся,— мовив він.
Які ж вони чужі одне одному — ще більше, ніж колись. Уперше Ермантьє 

подумав про те, що йому робити після відпустки — повертатись до Ліона чи 
краще залишитися самому в маєтку? Неважко знайти тутешню жінку, яка 
приходила б готувати обід та прибирати в кімнатах. Бо, зрештою, цілком можли
во, що його вигляд лякає людей. Блеш тільки щось промимрив, коли він запросив 
його прийти ще раз. Стара Бланш, коли він запропонував їй повернутися, відпові
ла: «Ні, тепер не змогла б». А їхні недомовки, ота їхня манера спочатку трохи 
помовчати, перше ніж заговорити з ним! Отож на заводі таки матимуть підстави... 
Ермантьє постояв біля дзеркала, похилив голову й пішов з кімнати. Потім зачекав 
у коридорі, прислухаючись до найменших шерехів у сповненому тиші будинку. 
У зовнішній потворності йому завжди ввижалося щось принизливе. Тепер він 
сам — потвора! Навіть гірше! Людина з покраяною рубцями фізіономією! Той, 
кому треба ховатися. Але ніхто йому про це не скаже. Йому весь час брехатимуть. 
Виходить, він ніколи не дізнається...

Ермантьє випростав перед собою руки й важко рушив сходами на горище. 
В ніс ударив знайомий дух порохняви, давніх паперів, старих валіз. Йому 
подобався цей запах. Він підніс над головою руку й торкнувся крокви, шкарубкої, 
подекуди розтрісканої, утиканої іржавими цвяхами. Десь тут має бути дахове 
віконце. Обриваючи павутиння, Ермантьє намацав гачок, знайшов шибки. Так, 
замазка нова. Агостіні побував і тут. Ермантьє стояв під похилим дахом. Бантини 
були сухі, пахло свіжими дошками, стружкою. Так, усе зроблено як слід. Він 
повернувся до виходу, пошукав вимикача й завважив, що електричні дроти 
сховано в металеві трубки. Ну звісно, Агостіні зробив усе на совість! Та, правду 
кажучи, Ермантьє прийшов сюди не перевіряти, а тому, що його мучила підозра, 
жахлива підозра...

Він знову спустився на другий поверх, дійшов до кінця довгого коридора 
й ступив у кімнату для гостей. Широко розчепіривши пальці, провів ними по 
обклеєній шпалерою стіні. Поверхня була прохолодна, гладенька. Колишні 
шпалери місцями поздувалися. А ці ніби щойно поклеєні. Цікаво, чи вони теж 
зелені, з золотою смужечкою? Він залюбки пожертвував би обома руками, але 
нехай би після вибуху в нього залишилося хоч одне око! Нехай би воно навіть 
недобачало, та все-таки це було б краще, ніж отак животіти, мов якась мокриця! 
Ермантьє знайшов умивальник, погрався краном. Фарфор був приємний на дотик. 
Ні, Агостіні грошей не пошкодував!

Ермантьє почвалав коридором. Раптом він почув, як позаду рипнула підлога.
— Ви, Юбере?
Ніхто не відповів. У коридорі нікого не було. Принаймні можна не 

боятися, що на сходах десь у кривому дзеркалі відіб'ється його постать. Лабіринт 
порожній і темний. Поволі він зійшов униз. Крістіан чекала його в холі.

— Клеман готовий,— сказала вона. — Куди поїдемо?
— Куди скажете. Мені просто хочеться пройтися по піску, подихати морем. 

Щось я почав тут задихатися.
Вона взяла його під руку, і, як здалося, не тільки для того, щоб показувати 

дорогу. В цьому її порусі Ермантьє відчув щось більше, ніж просто співчуття.
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— Крістіан,— тихо мовив він,— як це зворушливо з вашого боку — гаяти на 
мене час...

Він помітив у власному голосі улесливі нотки й одразу мало не знавіснів: 
глухий, шалений гнів, властивий йому ще з дитинства, час від часу проривався 
назовні.

— Здається, ремонт зроблено непогано, Агостіні заслужив на винагороду. 
Максим мене запевнив, що сад упорядковано теж добре.

Вони підійшли до перехрестя центральних алей.
— Пам'ятаєте своє персикове деревце? На ньому вродило три персики,— 

сказала Крістіан.
Він не спромігся відповісти бодай слово. Тільки переступив через бордюр, 

простяг руку й крізь віти та листя дістався до тоненького стовбура, місцями 
липкого від глею. Руки в нього тремтіли, і він не міг нічого з ними вдіяти.

— Три персики,— повторила Крістіан. — Як хочете, я...
Вона казала правду. Ермантьє знайшов їх серед листя — теплі, бархатисті, 

вже м'які, вони пускали під пальцями сік. Біля його обличчя гули оси. А може, це 
гуде у нього в голові? Ермантьє відступив назад, важко переставляючи ноги, так 
наче вони загрузали в болоті.

— Ходімо звідси,— прошепотів він.
У машині його обсіли тривожні думки. Клеман повернув ліворуч: він обрав 

«приватну дорогу», як її називали,— вузенький кам'янистий путівець, що 
звивався серед убогих полів і вів у дюни. Туди їхати чи туди — яка різниця? Праву 
руку Ермантьє тримав у кишені, намагаючись непомітно витерти хусточкою 
великий палець. Потім узявся за вказівний. Ще й нігтем пошкріб там, де залиши
лося трохи липкої вологи. З якою втіхою він би вишкріб те місце в мозку, де був 
спогад про голу, геть голу грядку! Бо ще вчора ввечері вона була гола. Принаймні 
такого висновку дійшли його руки.

«Б'юїк» котився плавно, вони не відчували жодної вибоїни. А в опущену 
шибку вривався могутній потік повітря. Воно було сповнене пахощів, які будили 
в його уяві одну за одною знайомі картини: морська далечінь, білі вітрила, в лузі 
пасуться коні...

— Хочете трохи пройтися? — запитала Крістіан.
— Так, хочу,— відповів Ермантьє кволим голосом.
— Можна зупинитися біля вітряка,— запропонував Клеман.
Вітряк Плантіво. Колись Ермантьє мало не придбав його, приваблений 

краєвидом, що відкривається від нього на океан. А може, ще й тим, що й крила, 
й механізм вітряка були неушкоджені. Ці Плантіво, багаті мірошники з Жонзака, 
зробили з млина щось на зразок неоковирної вілли й ніколи до неї не навідува
лись.

Ермантьє вийшов з машини, відчув поривчастий вітрець.
— А море сьогодні спокійне! — кинула Крістіан.
Він волів би, щоб вона помовчала, щоб дала йому піти навмання й самотужки 

долати можливі перешкоди і труднощі... А орієнтувався він тут добре. Ліворуч — 
вітряк. Праворуч берег робить широкий вигин, що закінчується високим 
крейдяним мисом. Цей мис стрімко спускається до води, нагадуючи крейсер на 
якорі. Попереду — сіра морська гладінь. Далеко на обрії — нагромадження хмар, 
звідки ввечері долинає канонада грози. Ермантьє підвівся. Йому здалося, ніби 
щойно він сидів заворожений, а тепер лихі чари розвіялись. Так би й побіг чимдуж 
уперед, до живої води!..

— Ходімо! — мовив він.
І пішов, широко й пружно ступаючи, лишаючи в піску два разки слідів.
— Я вас проведу, Рішаре! — раптом закричала Крістіан, і в голосі її почувся 

страх. — Не туди! Не туди!
— Якщо я впаду, то тут не дуже заб'юся, самі бачите,— відказав Ермантьє.
— Ми вже аж на вершині дюни! — підбігла захекана Крістіан.
Ермантьє всміхнувся.
— Вас як послухати, то це справжня гора, а не звичайнісінька дюна 

з пологими схилами!
— Ходімо назад! — попросила Крістіан.
Вітер гуляв у заростях будяків і тамариску. З повитої серпанком тиші долинув
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ледь чутний крик чайки. Ув'язненому в темряві Ермантьє все тут здавалось 
урочистим, застиглим, неосяжним. Якби Крістіан не вжила слова «вершина», 
його, певно, не пойняло б оце болюче відчуття порожнечі. Він ступив крок назад. 
Дивне щось із ним коїться! Досить було Крістіан сказати, що на персиковому 
дереві вродило три персики, як дерево враз з'явилося. Досить було їй гукнути: 
«Не туди!»,— і він незчувся, як у голові в нього запаморочилось. Але в уяві він 
виразно бачив м'які обриси піщаного схилу. Дитина й та за іграшку б його 
подолала. «Невже я такий вразливий?» — подумав він. І раптом прогулянка 
перестала його цікавити. Він зіперся на руку Крістіан і дозволив себе повести.

— Почався великий приплив,— пояснила вона.
Хай собі. Великий чи малий — усе одно невидимий. Пісок рипів під їхніми 

ногами, і час від часу щось хрускало — мабуть, сухі каракатиці.
— Мені хотілося б дійти до води,— попросив Ермантьє.
Тепер вони ступали по щільнішому грунті. Море майже не шуміло, прибій не 

перекочував рінь, не обрушував, як завжди, на берег свої вали. Ледь чутно 
хлюпали невеличкі хвилі, і це суперечило загальному відчуттю безконечності. 
Ермантьє сподівався почути величний, буремний голос океану, а він грався біля 
його ніг, ніби струмок. Ермантьє нахилився й зачерпнув теплої, трохи наче аж 
липкої води, що пінилася на піску, мов молоде вино в келиху. Він покуштував її на 
смак — вода була гіркувато-солона, якась мертвотна. В цьому, принаймні, не було 
жодного сумніву.

— Може, пройдемо до скель Кардіно? — запропонувала Крістіан.
— Краще їдьмо додому,— відповів Ермантьє.
Його місце не тут. Йому досить знати, що море, як і завжди, існує, що ловці 

креветок товчуться зі своїми сачками на косі Шарпантьє, як і він у минулі роки... 
Ермантьє важко повис на руці в Крістіан, мов хворий, що після тривалої недуги 
вперше вийшов із дому і його приголомшив подув свіжого вітру. Відкинувшись на 
шкіряну спинку сидіння, він відчув полегкість. Клеман нечутно повернув назад. 
Крістіан мовчала. Мабуть, вона дивилася на нього. Що було в її погляді — туга? 
Співчуття? Чи, може, нудьга? Йому хотілося, щоб вона заговорила. Він почував 
себе винним за те, що забажав поїхати на цю прогулянку. Язика трохи пощипува
ло від морської води. А на великому пальці, яким він торкнувся персика, й досі 
був липкий слід від соковитого плоду. Яке з цих двох відчуттів не омана? Кому 
й чому можна вірити?

«Б'юїк» зупинився біля, гаража.
— Залиште мене,— сказав Ермантьє. — Ніхто мені не потрібен.
Він розстебнув на грудях сорочку, витер спітнілу шию. Коли він зайде за 

поворот алеї, вони вже його не бачитимуть. Ермантьє зупинився там, де мало бути 
персикове дерево, обережно поводив у повітрі рукою, схопив гілку. Тоді при
тьмом зірвав персика й люто вп'явся в нього зубами. І здивовано відчув, як плід 
аж розтанув у нього в роті. Так, це був справжній, у міру достиглий персик.

6

Ермантьє крутиться в ліжку. Ногою скидає з себе простирадло, вслід за ним 
на підлогу падає ковдра. Він важко дихає. Він стогне. І нарешті, лежачи горілиць, 
завмирає — в тій самій позі, в якій раніше, коли прокидався, розплющував очі. 
Але ніч для Ермантьє триває далі, і він не знає, чи ще спить, чи вже виринув із 
мороку підсвідомості й опинився у пітьмі свідомого існування. Гуркоче грім, 
шумить дощ. Ермантьє пригадує... У вітальні грали в бридж... Мабуть, він проспав 
довгенько, бо дощ уперіщив, коли Юбер роздавав карти. Максим повернувся 
перед самим обідом і без угаву кашляв. Крістіан мовчала. Тільки Юбер, здається, 
тішився грою. Він хвалився кожним вдалим ходом, давав поради, сперечався 
з Максимом, що, як завжди, спочатку припускався найгрубіших помилок, а тоді 
починав запально виправдуватись. Бридж утрьох? Яке безглуздя!

— Будьте свідком, Ермантьє! — кричав Юбер. — Адже партнерові треба 
завжди ходити в масть! Це класичне правило. А він сподівається взяти взятку на 
свого жирового короля!

Максим зухвало огризався. Вони геть забули, що він сліпий і карти для нього 
тепер — ніщо. Поки вони сварилися через невдалий захід, Ермантьє тихенько 
пішов собі.
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— На добраніч! — гукнув Юбер. — Ми теж скоро розійдемось.
Але з його збудженого голосу не важко було здогадатися, що гра ще 

триватиме довго. А тепер? Чи закінчили вони вже партію? Мабуть, розійшлися 
спати, страшенно невдоволені одне одним. То й що? Як давно минули часи, коли 
й він грав у бридж, брав участь у бучних вечірках, удосвіта повертався додому!..

Ермантьє підкладає під голову сплетені пальцями руки, слухає, як шарудить 
у листі дощ. Уявляє собі, як від спалаху блискавки на підлогу падає тінь від 
гратчастої віконниці. Йому вже не так душно. Головний біль помалу минає. Отак 
він і лежить горілиць. Попереду — ціла ніч. Якщо схоче, він зможе ще раз 
розставити свої орієнтири. А втім, у чому йому орієнтуватися? Ну ж бо, сміливі
ше! Розкоти грому вже не такі гучні. Всі напевне поснули. З вікна долинає свіжий 
повів. Ермантьє бачить себе ніби збоку, як це трапляється з людьми, яких уночі не 
бере сон.

Несподівано в нього виникає таке враження, наче він перед суддею. Перед 
своїм суддею. Запізно вигадувати якусь брехню, тут не зарадить крутійство, не 
допоможуть спростування. Бо насправді ніяка він не сильна людина! Ні, не весело 
в такому признаватись. Сильною людиною, магнатом — ось ким він почувався 
відтоді, як зробив свій перший винахід. Усе його життя було підпорядковане 
одному священному переконанню: інші люди нічого не важать. І помалу він 
прищепив цю думку і їм. Ермантьє був магнатом у всьому: і в манері одягатись, 
і в тому, як вітався зі швейцаром, підносячи один палець. Він був магнатом 
і з Максимом, коли оплачував його рахунки, навіть не дивлячись на них. І з Кріс- 
тіан, коли вигадував для неї лампочки найрізноманітніших форм, примушував 
сяяти над сонним містом велетенські світляні реклами, які сповіщали про його 
успіх і могутність. Навіть після катастрофи Ермантьє все ще лишався магнатом; 
сповитий бинтами, він тішив себе тоді думкою, що сам доведе до кінця щойно 
розпочату справу життя. А таке до снаги тільки людині сильній! Але тепер — 
край. Він ні на що не здатний. Він боїться. На це й тільки на це він має тепер 
спрямувати усі свої здібності й енергію. Ні, в нього немає підстав боятися! Його 
підприємство працює непогано, Юбер чоловік відданий, Крістіан усі ці місяці 
доглядає його неймовірно терпляче. Ось вони, факти! Вагомі, незаперечні, є ще 
й інші, теж утішні: апетит у нього добрий, сон більш-менш здоровий, напади 
головного болю трапляються дедалі рідше. Тож побоювання Лотьє виявилися 
марними.

Ермантьє позіхає, перевертається на бік. Перебираючи отак думки, він уже 
знайшов чимало аргументів «за» і «проти». Тепер йому відомі сильні й слабкі 
сторони кожного з них. Ермантьє знає також, що він не божевільний і ніколи 
божевільним не стане. Про це не може бути й мови. Однак він ладен визнати, що 
страждає на певний нервовий розлад. Гаразд, це, вважай, з'ясовано. Але надалі 
треба міркувати обережніше. Чи може отакий нервовий розлад зламати 
справжнього магната? Ні. Справжній магнат довго б не роздумував, а ліг би до 
якоїсь спеціалізованої лікарні й позбувся б своїх дрібних галюцинацій. Одне 
слово, чом би йому, великому Ермантьє, не лягти до лікарні? У глибині душі він не 
від того, щоб мати собі про всяк випадок якесь виправдання — мовляв, він усе 
ж таки намагався допомогти Юберові. Лише на самоті, лежачи вночі без сну, він 
признається собі: новий експеримент може й не вдатися, нова лампочка може 
призвести до цілковитої поразки. В такому разі тим гірше для Юбера! Що важить 
якийсь там Юбер? Пересічна людина, що здобула блискучу освіту, його наставни
ки, отці єзуїти, витрусили з нього останній розум, і тепер Юбер знає лише одне: 
добре вкладений капітал має давати п'ятнадцять відсотків прибутку! Отож, якщо 
Юбер стане жертвою, великого значення це не матиме. В разі невдачі — і про це 
треба сказати відверто, бо це правда,— ніхто не звинуватить його, Ермантьє, 
в тому, що він схибив. Це головне. Бо їхнє починання ризиковане. Ті, хто натякає, 
нібито всі його відкриття — не що інше, як блеф, не дуже й помиляються! Його 
винаходи — це те, що було винайдено до нього, тільки в іншій формі, з іншого 
погляду. Дехто казав, ніби Ермантьє «майструє саморобки», і він через це 
страшенно потерпав. Але сьогодні вночі його ніщо не тривожить. Він помалу 
проник у глибини власного «я». І, на втіху собі, цілком себе розуміє. Чого б йому 
соромитися, що він — не геній? Ніде правди діти, колись він справді мріяв винайти 
машини, які перевернуть світ. І для початку йому навіть поталанило створити 
нову нитку розжарювання. Цим він заклав підмурок свого багатства. А невдовзі
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по тому одружився з Крістіан. У той час Крістіан, поза всяким сумнівом, була 
трохи засліплена його успіхом, його силою, його поступом. Саме йому, з його 
грубими рисами, великою головою і чолом мислителя, судилася, здавалось, якась 
надзвичайна доля. Якби він і далі створював такі неповторні речі, як ота крихта 
металу, завдяки якій собівартість лампочки зменшилася на двадцять відсотків, 
тоді... тоді все, звичайно, було б інакше... Та винаходи, на жаль, не робляться за 
командою...

Він починає нервуватись, перевертається з боку на бік. Грім гуркоче все 
рідше, все далі. Здіймається вітер, і щось раз по раз грюкає за вікном. Мабуть, 
погано закріплені віконниці. Начхати йому на віконниці. «Якби я дістав був 
кращу освіту, мав солідну наукову основу,— міркує він,— я б виправдав надії!» 
Звичайно, він удосконалив процес виробництва. Але це міг зробити й тямущий 
майстер. Ермантьє підвищив потужності заводу, не дуже зважаючи на можливий 
ризик. Що справді мало значення, то це якими очима подивиться на нього 
Крістіан. А вона помалу відверталася від нього. Важко сказати, хто з них у цьому 
винен... І все ж таки він людина значна, справді значна, незважаючи на всі свої 
помилки та вади. Навіть тепер він у змозі виграти там, де хтось інший програв 
би. І запорука цьому — його нововведення з лампами денного світла. Лампа сама 
собою — невеличкий технічний шедевр. Та коли вона з'являється на ринку, 
конкуренти можуть її скопіювати. Проблема впирається лише в устаткування. 
А устаткуванням картель забезпечений краще, ніж він, Ермантьє. Виходить, треба 
за кілька місяців заволодіти ринком збуту. Це як гра в покер... Якби він мав очі, то 
напевне виграв би партію. А потім можна було б скористатися з молодих сил, 
випускників політехнічного інституту... Стоп! Це вже ,він мимоволі почав 
збиватися на манівці. Не варто тішити себе брехнею — адже він міг вскочити 
в халепу й тоді, якби мав очі. Він діставав таємні застереження.... з різних 
джерел... із кіл, близьких до урядових... Щоб виграти, треба знайти союзників 
і зайти з ними в спілку... Картель — сила могутня, вона здатна на все. Що ж, тим 
гірше для Юбера! Він і стане козлом відпущення...

А хай їй абищо, тій віконниці! Ермантьє підводиться, рушає попід стіною. 
Проходячи повз камін, намацує годинник, відхиляє скло й торкається пальцями 
стрілок. П'ять хвилин на першу. Ну й чудасія! А він гадав, уже ранок. Отже, він 
і двох годин не спав! Треба дати мозкові перепочити від усіх цих дурниць, що 
снуються в голові, немов курява в повітрі. Ермантьє підступає до вікна. Вітер 
одірвав одну половинку віконниці, й тепер вона теліпається. Дощ шамотить по 
каменю, по землі, по листю. Ермантьє вдихає одвічні пахощі мокрого саду й не 
може надихатись, бо цей сад під зливою нагадує йому власну розбурхану душу. 
Ще раз зринає думка: зметуть вони Юбера! Сказати правду, вони зметуть заразом 
і їх усіх. Але сам він більш нічим не ризикує. Йому що потрібно? Мати ліжко та 
ще щоб якась чуйна людина давала поїсти. Це можна знайти в будь-якому 
притулку для сліпих. Гроза мине, і йому,слід сподіватися, пощастить усе віднови
ти. Він почне спочатку і, головне, сам! І цього разу від нього вже ніхто не втече!

Ермантьє одступає од вікна. Але думки снуються далі. Так, він усе 
обміркував, усе зважив, то що ж його лякає? Вже кілька днів йому не дає вільно 
дихнути немовби якийсь кошмар. Ермантьє признається собі в цьому не соромля
чись. Він живе в світі, де його зраджують, від нього ховаються очевидні речі, і за 
них не можна схопитись, як за струхлявілі поручні... Хтось інший на його місці 
вже давно б не витримав. І Ермантьє чудово розуміє: цей страшний сон ще не 
скінчився, він триватиме далі, бо коли сліпий не хоче вчитися жити по-новому, 
коли він намагається жити, як колись, серед речей, що повстали проти нього, він 
приречений припускатися сміховинних помилок. І все ж таки не в цьому справа...

Ермантьє знову лягає. Щось йому стало трохи холодно. Він піднімає з підлоги 
ковдру й укривається. Ні, не в цьому справа. Тоді, коли стався той випадок 
з Рітою, його пройняв жах. Це так. Потім він злякався, коли відчув запах соснової 
глиці. А ще більший страх охопив його, коли він віднайшов персикове деревце... 
Так, Ермантьє злякався, що вже став нікчемним схибнутим бідолахою. Але ним 
володів і інший страх: йому здалося, що він у небезпеці. Хтозна, коли вперше 
виникло в нього це відчуття, настільки невиразне, що його навіть важко описати 
словами. Мабуть, уперше це сталося ще в Ліоні. Потім воно прибрало трохи 
чіткіших обрисів. І все ж воно залишається найбезпідставнішим з усіх безглуздих 
відчуттів, які обсідають його останнім часом. Але воно існує, воно завжди з ним,
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воно вкарбувалося в його нервові клітини, як отой страх перед стіною чи іншою 
перешкодою. Чом би цьому відчуттю небезпеки не бути привілеєм сліпих? Сліпий 
кінь у вугільній шахті перший передчуває вибух рудникового газу. Десь поблизу 
чатує небезпека. Можливо навіть, вона загрожує не йому. Тоді кому ж? Крістіан? 
Клеманові? Десь під землею причаїлася ще одна граната? Цей відлюдний будинок 
серед рівнини, довкола якого партизани й боші поливали одні одних вогнем,— яке 
безумство було придбати його й зробити місцем свого відпочинку! А може, його 
свідомість, утративши зв'язок із реальним життям, почала вбирати в себе, мов той 
медіум, розкидані по світі жахи?.. Годі, треба спати! Проте Максим обіцяв 
зазирнути до нього на часинку. Та ліг уже той Максим! Усі вже поснули. Приємна 
знемога повиває тіло, думки розбігаються. Рука безсило заплутується у складках 
ковдри. Але він усе ще чує шум дощу, стукіт віконниці. Грім ударив гучніше, 
зовсім близько, аж шибки задеренчали, й покотився далі. Відразу по тому щось 
тихо, ледь чутно загуло. Ермантьє нашорошує вуха. Це «б'юїк». Ермантьє 
зводиться на лікті. Так, під'їхав «б'юїк». Машина зупиняється біля гаража. Хтось 
причиняє дверцята, але не клацає ними — певно, притримує рукою. Це, звісно ж, 
Максим! Накивав п'ятами, щойно брат пішов до себе в кімнату. Міг би й дозволу 
попросити, щоб скористатися машиною... Ермантьє знову лягає горілиць. Дивно, 
що він не почув, як машина від'їхала. Надворі не так уже й гуркоче. Звук двигуна 
він мав би розчути. Ермантьє повертається обличчям до стіни, але почуває себе 
в цій позі незатишно. Не любить він лежати спиною до дверей чи до вікна. Він 
знову вмощується на лівому боці. Що це — вітер задув у вікно струмені дощу, 
й вода хлюпнула на підлогу? Від перехрестя алей долинає ніби чиєсь дріботіння. 
Втративши зір, усі шерехи починаєш приймати за людську ходу, тож і помиляєш
ся. А оці краплі дощу, що лопотять по підлозі... Точнісінько наче хтось чалапає 
босими ногами. Ще ввечері, коли вітер ворушив квітами й листям, Ермантьє не міг 
позбутися враження, ніби в саду хтось причаївся і підходить усе ближче й ближ
че. А втім, чи не відчуття небезпеки й спричиняє появу такої мари? Думки 
плутаються, важка голова вгрузає в подушку. Але внутрішнього монологу він 
урвати не може. «Встану й зачиню вікно, а тоді — спати». Ермантьє уявляє собі, 
як він підводиться, перетинає кімнату й, спершись на підвіконня, задивляється на 
зірки. Він бачить, як над неозорою рівниною сходить сліпучо-білий місяць. 
Зненацька щось рипнуло. Ермантьє враз виринає з туману сновидіння. Тепер він 
ужёчвстане! Він спускає на підлогу ноги. Тіло уві сні затерпло, доводиться 
триматись за стіну. Ермантьє поминає камін, широко позіхає. Якщо підлога 
намокла, Крістіан йому цього не подарує, дорікне. Він мацає підлогу перед 
вікном. Паркет зовсім сухий. Жодної краплини дощу. Але ж... Ох, як рвучко 
обірвалося серце... Сну мовби й не було. Ермантьє підходить до дверей. Хвилю 
вагається — чи не ввімкнути світло? Тільки не втрачати самовладання! Поду
маєш — щось рипнуло! Мабуть, вітер укинув жмут листя, і воно залетіло десь під 
меблі. Ермантьє зачиняє вікно й знову чалапає до ліжка. Зітхнувши, лягає. Він 
зітхає так, ніби хтось може його почути. Інколи з ним це буває — він поводиться 
так, мовби грає роль перед невидимим глядачем. Ермантьє лежить нерухомо, але 
пильно прислухається, бо й сам не вірить в оцю вигадку про листя. Десь далеко, на 
першому поверсі, лунають кроки. Може, то Клеман повертається від Марселіни? 
Чи Максима мучить спрага, і він пішов узяти з льодовні пляшку води? Або там 
і зовсім нікого нема. Бо на свої чуття він уже не може покладатися. О, знову 
рипнув паркет! І не те, щоб ледь чутно, як ото буває, коли після спеки на пересох
лій деревині утворюються тріщини. Ні, там щось аж клацнуло, немовби хтось 
закрив складаного ножа. От морока! Та це ж може бути якийсь нічний птах! 
Залетіло, скажімо, совеня чи кажан, а тепер черкає крилом підлогу. До цих 
старезних мостин тільки доторкнися, враз усі заграють! То чого ж він завмер? 
Чому так нерівно дихає? Ермантьє ненавидить цих нічних тварюк. Колись він 
умикав в узголів'ї лампу, оглядав нашвидку кімнату й знову лягав... Та саме 
оглянути отак кімнату він тепер і не може. Переконатися б лишень, що все на 
своїх місцях, а тоді вже й ніч не страшна. Але його зашиті повіки більше ніколи не 
розтуляться... Ось чому він такий вразливий. Дерево й далі порипує. Ермантьє 
пробує ворухнутись, і раптом його осяває здогад: то ж кішка, то, певно, кішка! 
Спустилася з даху веранди по дикому винограду й скочила в кімнату — це ж не 
важко. Ермантьє нахиляється й кличе кішку. Тепер, коли Марселіна розповіла, 
який вигляд у цієї кішки, вона йому не відразлива, він може її погладити. Але
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марні його сподівання — котячий писок не тицьнувся йому в простягнену руку. 
Ермантьє охоплює несамовитий гнів. Та яка це в біса кішка?! Ну, рипить підлога, 
то й що? Що з того? Невже він отак і лежатиме цілу ніч без сну, дослухаючись до 
найменшого шереху, як боягузливий хлопчисько?.. Ермантьє сідає на край ліжка 
й, шукаючи ногами пантофлі, зав'язує на собі халат.

Виявляється, вікно розчинене навстіж. Може, його розчахнув протяг? Ось до 
чого він дійшов, він, Ермантьє! Це ж він, очманілий від переляку, крутить на всі 
боки головою без очей! Це він ладен мати сміховинний, блюзнірський, який 
завгодно вигляд, аби лиш позбутись оцього нестерпного відчуття, ніби ти 
в кімнаті не сам. Якщо він помиляється, якщо він у кімнаті справді сам, то в цьому 
не важко переконатись. Ермантьє рушає до дверей... Зненацька він робить три 
стрибки. Хто б міг сподіватися на таке від сліпого?! Щось зачепилося за ніжку 
стільця. Стривай, стривай! Не такий він, виявляється, й божевільний!

— Хто тут? — хрипко запитує Ермантьє.
Власний голос, що пролунав у темряві серед розкотів далекої грози, здався 

йому чужим і сповнив його трепетом. Підперши спиною двері, Ермантьє намацав 
замок. Ключа хтось витяг. Та ні, він же сам інколи, лягаючи спати, замикає двері 
й кладе ключа в кишеню куртки. Але тепер йому не хотілося перевіряти кишені*. 
Тепер важило тільки одне: чи ховається хтось у кімнаті, чи є хтось поруч? 
Ермантьє простує до круглого столу, що стоїть посеред кімнати. Може, цієї самої 
миті якась тінь ковзнула попереду, щоб причаїтися по той бік столу? Може, вони 
стоять уже одне навпроти одного.

Ермантьє впирається кулаками в край дубової стільниці, нахиляється вперед. 
Він і справді чує чийсь віддих. Чи то вітер ворушить фіранками? Ермантьє поволі 
рушає навколо столу. Він усвідомлює, що в цьому халаті, який робить його 
кремезну постать ще ширшою, з пополотнілим, спотвореним гримасою обличчям, 
він являє собою в сутіні страхітливе видовище й повинен розчавити свого 
супротивника... Якщо він, звісно, є... Ермантьє хотілося б, щоб той з переляку 
вмер. Обходячи стіл, Ермантьє високо підіймає ноги й ступає твердо, як на 
полюванні, коли ось-ось схопиш дичину, що її собака вже тримає зубами, 
притиснувши до землі. Розтуленою долонею він раптом відчуває легеньке, немов 
від помаху віяла, коливання повітря. Може, він уже хвилин десять як спить? Чи 
ламає сам для себе оцю комедію? Чи справді переслідує реальну істоту, когось 
невідомого, хто щомиті може облишити цю гру в хованки, перейти в наступ 
і першим завдати удару? Ермантьє вже обійшов круг столу. А може, ворог просто 
ходить собі поперед нього? Чи сховався за бюро? Поки Ермантьє маневрує, 
підступаючи до письмового столу, мостини знов починають рипіти. Він навіть не 
здогадується, хто б то міг удатися до таких жартів — глупої ночі закрастися до 
нього з візитом! Принаймні це не котресь із домашніх.

— Відповідайте! — цідить він крізь зуби. — Я вимагаю! Негайно відповідай
те!

Щось клацнуло. Може, він ударився перснем об ріжок письмового столу? Ні, 
швидше то клацнув вимикач. Ермантьє завмирає. Хоч світло й увімкнене, він 
однаково не побачить, як воно сяє. Нестерпно усвідомлювати, що воно світить не 
для нього, а для того, іншого. З нього збиткуються, він доведений власним 
безсиллям до знемоги. Мимоволі Ермантьє на крок відступає, чекаючи удару. 
Ворогові досить лише вибрати місце й мить. І раптом Ермантьє осяває думка! 
Адже він із самого початку, від самого вибуху чекав, що хтось урешті зглянеться 
над ним і неодмінно його порішить, доб'є. Він весь час у глибині душі відчував, що 
граната — це тільки початок. Так, він був цього певен. І все ж ноги в нього 
тремтять, він опирається — точнісінько як тварина на порозі різниці.

— Чого ви од мене хочете? Грошей?
Він стоїть, заклавши руки в кишені халата, й чекає. З дерев скапують краплі. 

Скрикнув, пролітаючи, птах. На зелень саду падає, певно, прямокутник світла. Це 
освітлене вікно видно, мабуть, від самих воріт. Дивний злодій — виставився, щоб 
його всі бачили! А може, то клацнув усе ж таки перстень? Ермантьє знову никає 
по кімнаті. При яскравому світлі чи в цілковитій темряві? Він підходить до лампи, 
простягає руку. Лампочка тепла.

Ермантьє хоче переконатись, що не помиляється. Він викручує лампочку 
й притискає її до щоки. Лампочка трохи тепліша, ніж тіло. Або вона світилася
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лише кілька секунд, або вже прохолола. Але можна сказати напевне: вона була 
ввімкнена.

Ця певність — ось що жахливе, жахливіше за все, що було досі. Бо тепер 
будь-який доказ може збити Ермантьє з пантелику, видатися йому сумнівним. 
Будь-який, але не лампочка — тут він не схибить. У кімнаті справді хтось є, 
чоловік чи жінка, і цей хтось, зрозумівши, що його виявлено, ризикнув увімкнути 
світло, щоб знайти собі схованку. Ермантьє випростується.

— Припиніть цю гру! Давайте поговоримо,— каже він.
У відповідь — тиша. Навіщо цей невідомий прийшов до нього в кімнату? 

Обікрасти його? Безглуздя. Вбити? Зробити це було куди зручніше чверть години 
тому. Справді, все, що коїться останнім часом довкола нього, позбавлене будь- 
якого сенсу.

І раптом він чує — гуде двигун «б'юїка»! Машина виїздить на першій 
передачі й трохи газує, щоб подолати вибоїни перед ворітьми. Ось під колесами 
вже рипить гравій на дорозі. Ермантьє обхоплює руками голову. Проте аналізува
ти він здатний цілком. І певен, що не помиляється. Спочатку машина приїхала, 
потім поїхала. Хоча годилося б, щоб це відбулося навпаки... Але є справа важливі
ша, ніж машина.

Напруживши все свої органи чуття, Ермантьє обходить круг письмового 
столу. Панує повна тиша. Він похапцем зачиняє вікно, рвучко опускає шпінгалет. 
Потім неквапно йде до дверей і вмикає люстру. Нарешті сідає на ліжко. Тепер 
йому залишається тільки одне — чекати. Але його першого нерви не зрадять, це 
вже напевне. Час спливає повільно, в тому ритмі, в якому цокає годинник. Вікно 
зачинене, із саду не долинає жоден звук. Не чути, чи йде ще надворі дощ. 
Казематна тиша аж дзвенить у вухах Ермантьє. Вряди-годи нагорі потріскують, 
розсихаючись, крокви. Але — жодної ознаки життя, жодного подиху, який би 
свідчив про те, що в цих чотирьох стінах є ще жива душа. Неможливо й звільнити
ся, покласти край чеканню. Нікого нема. Нікого не було. Він довго сидить 
нерухомо, і тіло терпне, бере дрімота, хилиться голова. Але ж Ермантьє твердо 
вирішив не спати! Він примусить свого супротивника просити пощади. І якщо 
в глибокій тиші раптом пролунає голос і також попросить: «Припиніть цю гру, 
Ермантьє. Давайте поговоримо!» — він, мабуть, від хвилювання сам упаде як 
підкошений.

Ні, годі про це думати. Спершись підборіддям на зчеплені руки, він і далі 
сидить на своїй сміховинній варті. Тіло спливає холодним потом, ноги наче 
крижані. Щоб витримати, Ермантьє вирішує поміркувати над якимсь дрібним 
питанням. Скажімо, над загадкою «б'юїка». Безперечно, Максим вирішив спро
бувати щастя в казино у Ла-Рошелі. От і подавсь туди, а згодом повернувся. 
Але ж він, Ермантьє, чув, як машина спершу приїхала, а потім поїхала! І взагалі, 
після того, як він утратив зір, закони елементарної логіки стають, здається, 
непотрібними. Чого ж тоді дивуватися, що й Крістіан, і Юбер, і навіть Максим 
вважають його хворим? Отже, можна міркувати так: одне з двох — або «б'юїк» 
тепер десь у дорозі, і його в гаражі нема, або, хоч двигун було чути цілком 
виразно, машина таки в гаражі. Якщо вона там, що ж, доведеться визнати...

Ермантьє заходжується розтирати собі руки, ноги. Скільки часу він сидить 
отак, мов в'язень? Годі з нього цього осоружного чатування! Він підхоплюється, 
знаходить стільця, на якому лежить його одяг. Ось де він, ключ від дверей, 
у кишені куртки, під носовичком. Ермантьє бере його і — що буде, те й буде! — 
відмикає двері. В коридорі мертва тиша. Ермантьє зачиняє двері на ключ і, 
тримаючись рукою за стіну, рушає до сходів. Йому байдуже — йти через увесь 
будинок о другій ночі чи о другій дня. Відчуття однакове. Нічого не зачепивши, 
він перетинає, мов сновида, передпокій. На веранді стільці стоять не так, як 
завжди, здається, що їх безладно совали. Чути сморід холодного тютюнового 
попелу, тхне спиртним. Двері до саду на засуві. Ермантьє відсуває засув, сходить 
з веранди. Якщо хтось його побачив, то він скаже, нібито в нього болить голова 
і він вийшов дихнути свіжим повітрям. Дощу нема. Вітер ущух. Співають 
цвіркуни. Та Ермантьє не звертає уваги на лагідну красу ночі. Він простує алеєю 
вздовж бордюру, тримаючись його, мов рейки. У нього свої орієнтири. Рахуючи 
кроки, він іде все швидше й швидше, гнаний новим пекучим нетерпінням. 
Перетинає забетоновану площинку перед гаражем і прочиняє маленькі двері 
в його ковзній передній стінці. І враз натикається ногою на бампер.
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Отже, машина тут. Таки тут. Його руки торкаються крила й відчувають 
знайомий вигин. Збоку на кузові патьоки багнюки. Машина була в дорозі. 
Ермантьє не вистачає духу простежити до кінця весь ланцюг своїх висновків. 
Зіпершись на радіатор «б'юїка», він стоїть і дихає так часто, неначе тікає від 
погоні. Він чекає світанку.

7

Клемана Ермантьє зустрічає на веранді.
— Ви вже прокинулися, пане? Ще тільки початок восьмої.
— Чогось голова болить, Клемане. Добре, що я вас тут перестрів. Ходімте зі 

мною. Зробіть мені невеличку послугу.
Вони підіймаються сходами нагору. Ермантьє попереду, запопадливий 

Клеман поштиво тримається на три кроки позаду. Ермантьє торгає двері. Так, 
вони замкнені на ключ. Він відчиняє їх, пропускає водія до кімнати.

— Люстра й досі горить?
— Так,— стверджує Клеман.
— Що з вікном?
— Воно зачинене, пане.
— Подивіться, чи опущено шпінгалет.
Він чує, як водій переходить кімнату.
— Так, пане. Коли хочете, послухайте, як я відчиняю вікно.
Клацнув, повертаючись, шпінгалет, від вікна повіяв протяг. Тоді Ермантьє 

зачинив двері й глибоко зітхнув. Ясно, як божий день: він змагався з тінню, бо 
в кімнаті все так само, як він залишив.

— Дякую, Клемане. І останнє запитання: чи не помічаєте ви тут чого 
незвичного? Роздивіться добре. Не кваптесь...

Хай собі Клеман думає що хоче. Це вже не має ніякого значення.
— Ні, не помічаю, пане...
— Заждіть! Невдовзі після нашого переїзду сюди ви мені сказали: «Та, 

мабуть, десь є справжні винуватці«. Пригадуєте? Ми тоді навіть трохи посварили
ся.

— Так, пане, пригадую...
— Тоді скажіть: кого ви тоді мали на увазі? Не бійтеся, кажіть правду. Я не 

розгніваюсь...
— Нікого, пане. Я бовкнув просто так, спересердя...
— Ви цього певні?
— Так, пане.
І тут глухий кут. Ужито всіх заходів. Наказано: хворого не хвилювати, щоб не 

прогресувала його неврастенія.
— Ну що ж, Клемане, дякую.
Водій пішов, ступаючи навшпиньки, і така його обачність розлютила 

Ермантьє. Він знайшов сигарети, припалив, випустив цівку диму. Він змушений 
був курити оцю смердючу гидоту, напхану світлим тютюном, бо Крістіан уже 
кілька днів підряд привозила йому американські сигарети, що не мають ніякого 
смаку. Купувати його улюблені французькі сигарети «Голуаз» вона вперто 
відмовлялася — він од них, мовляв, кашляє. З одного боку, всі вони ладні брехати 
йому просто в очі, щоб його відпустка була приємніша і спокійніша. А з другого, 
чим можуть дошкуляють і виводять його з рівноваги.

У вранішній прохолоді нічні примари помалу розвіювались. Ні, йому зовсім 
не страшно і ніколи й не було страшно! І ніколи ще думки його не були такі ясні... 
Він твердо вирішив довести гру до кінця. Бо це була таки гра, жорстока й за
хоплююча гра в піжмурки, коли важко сказати, хто ловить, а хто тікає.

На умивальнику вже лежали плями сонячного світла. Беручи з йолички 
гребінець або зубну щітку, Ермантьє відчував, що фарфор нагрівся. Цей день теж 
обіцяв бути спекотним. На сходах пролунали кроки — Юбер був узутий для міста. 
У стіну гупнули розчахнуті навстіж віконниці — то прокинулася Крістіан. На 
кухні засюрчала кавомолка. Тільки Максим ще не давав про себе знати. Ермантьє 
вирішив постукати до нього й зажадати пояснень з приводу «б'юїка». Бо брат таки 
дозволяє собі зайве. А він же міг скористатися ситуацією ще й не так: скажімо, 
поставити на чекові замість тридцяти п'яти тисяч франків — сто!

59



Ермантьє обіруч ухопився за умивальник. Досі йому таке ще не спадало на 
думку. Він раптом укляк на місці, зіщулився й аж рота роззявив, уражений цією 
раптовою підозрою. Ні, не може бути, Максим на таке не здатний! Чого ж, 
навпаки, саме він і може таке втнути! Ермантьє враз пригадалися всі колишні 
Максимові витівки. Вони були, звісно, дрібні, невинні й аж ніяк не заважали 
Максимові залишатися чудовим хлопцем. Про нього завжди казали, що він не 
знає ціни грошам, що надто любить життя...

Ермантьє намочив махрову рукавичку, протер обличчя, вуха. Що це він 
вигадує?! Хіба Крістіан чи Юбер уже давно не здогадалися б, якби Максим собі 
щось таке дозволив... За банківським рахунком Крістіан пильнує дай боже! Проте 
чек він підписав лише минулого тижня. Треба зачекати, поки його оплатять. Якщо 
тільки... «Мабуть, десь є справжні винуватці, за них і слід братися...» Клеман 
часто їздить до Ла-Рошелі й до Саблю і міг щось почути в барах при казино... 
А Максима на узбережжі знають добре.

Ермантьє ковтнув води з тієї самої склянки, з якої брат запивав аспірин. Ні, це 
підлість — звинувачувати людину, не маючи жодних доказів її вини! «Ось до чого 
я докотився,— міркував він. — Нікого не бачу, то нікому й не вірю, всіх підозрюю. 
А може, вони мають рацію, що мені брешуть? Хворому правда ні до чого... —
І водночас, соромлячись самого себе, подумав: — А яка сума стоїть на чеку 
насправді — лише сто тисяч? Чи не сто п'ятдесят? Чом би й ні? А отой Максимів 
зверхній тон! Та воно й не дивно, нещасних завжди зневажають, ними гребують, 
з них ладні три шкури злупити...».

Кожне слово, кожен образ завдавали йому болю. Ермантьє випив другу 
склянку води. Потім зав'язав краватку, надяг куртку. Проходячи повз годинник, 
торкнувся пальцями стрілок. Чверть на дев'яту. Крістіан уже, мабуть, готова. Він 
вийшов у коридор, прикинув, де її двері.

— Можна ввійти?
Вона відчинила. Він спроквола, плавно повів рукою в повітрі, ніби намагався 

вловити пахощі Крістіан і обернути їх на лінії й кольори, на обриси її постаті. Але 
не відчув нічого, крім запаху вишуканих парфумів, цієї примарної ознаки 
реального існування жінки, яку колись так палко кохав. Ермантьє закляк, як 
був — із простягнутою рукою, неначе жебрак.

— Ну, то що сталося? — запитала Крістіан.
— Можна з вами побалакати?
— Схаменіться, Рішаре, що за дивне запитання?! Ви поводитесь так, ніби 

прийшли в гості!
Саме таке враження він і мав. Він увійшов і став, прихилившись спиною до 

дверей,— боявся наштовхнутися на крісло або на стілець.
— Зараз накину халат,— мовила Крістіан.
Він уявив її роздягненою. Тепер важко було збагнути, що вона — його 

дружина, та сама жінка, яка подала йому руку в церкві, перед священиком, та 
сама, з якою він зв'язаний навік. Мимоволі, непомітно навіть для себе, він 
повертав голову то в один бік, то в інший, намагаючись зрозуміти, які пахощі 
долинають від туалетного столика, а які — від розстеленого ліжка. Ермантьє 
почував себе винним, так наче його бажання було страшним гріхом чи 
блюзнірством. Він ледве стримався, щоб не затулити собі руками обличчя.

— Я вас слухаю,— каже Крістіан, перебираючи у ванній кімнаті флакони.
— Яз приводу Максима... — починає Ермантьє. — Він багато грошей тратив 

останніми днями?
Поли її халата метляють по килиму. Вона ходить по кімнаті, і цей ледве 

чутний шурхіт сповнений спокуси.
— Я нічого особливого не помітила. Вам краще знати, скільки ви даєте 

своєму братові.
— Я підписую чеки. Але ж не я їх заповнюю.
— A-а, он що! Ви гадаєте...
— Він грає. І, я певен, грає з розмахом. І ще я певен, що він програє.
— Мені буде не важко це з'ясувати.
— Спасибі, Крістіан. Я буду вам дуже вдячний. Найімовірніше, що 

я помиляюсь. Та я не матиму спокою, поки не знатиму цього напевно. Забагато 
я дав йому волі. Дарма, ось я його поприструнчу, того поганця! Що він собі
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дозволяє?! Куди хоче йде, коли хоче приходить, машину бере без дозволу! Живе, 
як у готелі. Зараз я з ним побалакаю, панькатися не буду!

— Не треба,— каже Крістіан.
— Чому не треба? Ви не схвалюєте мого наміру?
— Не в тому річ, Рішаре. Сідайте...
Вона бере його за руку, веде через кімнату, і йому знову спадає на думку, що 

він має право сюди приходити, він тут — удома, він чоловік Крістіан. І ще він 
думає: може так статися, що через нього ця жінка втратить свої статки. Ермантьє 
незграбно сідає.

— Максима тут більше немає,— каже вона. — Він поїхав. Сьогодні вночі.
— Я про це знаю. Він кудись подався, потім повернувсь...
— Ні, він поїхав назовсім.
— Ну годі, зробіть ласку, поясніть усе до ладу! — скипає Ермантьє. — Годі 

з мене цих таємниць!
— Немає тут ніяких таємниць,— зітхає Крістіан. — Просто сталося те, чого 

я боялася ще від першого дня. Максим зайшов до буфетної — нібито випити 
содової. І там між ним і Клеманом спалахнула сварка. Коли прибігли ми з Юбе
ром, вони вже мало не билися. Сцена була досить неприємна. Клеман хотів
покликати вас. Я заборонила. По-перше, ви тоді вже лягли спати, по-друге, те 
неподобство треба було негайно припинити. Максим, до речі, це зрозумів. Він 
знав, що не має рації, тож вирішив за краще податися геть, не чекаючи вашого 
втручання. Ох і вечір то був! З одного боку, рюмсає Марселіна, з другого — 
Клеман погрожує, що йде складати речі... Ви собі просто не уявляєте, як мені 
важко було вгамувати їх! Одне слово, Юбер відвіз вашого брата до Ла-Рошелі. 
Гадаю, він сяде на перший же поїзд до Ліона...

— Треба було сказати мені відразу,— мовить Ермантьє.
— Відразу! Ви такий запальний, бідолашний мій друже, що ваше втручання 

навряд чи зарадило б. Вони гризлися, як собаки. До того ж будити вас ні сіло ні 
впало, серед ночі...

— Максим сам вирішив поїхати?
— Ні, я його, по суті, виставила за двері. Досить ввічливо, звичайно. 

Я сказала, що йому треба провітритись, і він може повернутись, коли заспокоїть
ся. Я заявила також, що коли він хоч трохи думає про ваше здоров'я, то нехай...

— Розумію, розумію. А потім?
— Він н«е став заперечувати, нишком зібрав свої речі, а Юбер тим часом вивів 

машину. Перед від'їздом Максим ще сказав: «Вибачте мені, Крістіан. Я втратив 
голову. Мені дуже прикро і перед вами, й перед Рішаром».

— Це все?
— Так.
— Гадаєте, він вибачався щиро?
— Так.
— Де Юбер його висадив?
— Перед готелем «Де Зіль». Юбер каже, в Ла-Рошелі вчора була страшенна

злива.
— Ви не спитали в Максима, чи є в нього гроші на дорогу?
— Ні, мені це й на думку не спало. Сказати правду, я хотіла тільки, щоб він 

якомога швидше поїхав.
— О котрій годині повернувся Юбер?
— Відразу після першої. А чому ви питаєте?
Ермантьє завагався. Те, що він мав сказати, навіть йому самому здавалося 

безглуздям. Чи міг він признатися, що чув, як машина спершу під'їхала, замість 
від'їхати? Як усе це зв'язати докупи?

— Невдаха він, цей Максим,— промимрив Ермантьє.
— Ви хочете сказати, що вам його шкода? А щойно ж ви збиралися його 

висварити! Я вас не розумію.
— Він мав стомлений вигляд?
— Не можна сказати, що вигляд у нього був прекрасний, але ж він так живе...
— Ми з вами, Крістіан, мало про нього дбали. По суті, він хворий тяжче, ніж 

я. Хочу вас попросити... Пообіцяйте, що не гніватиметесь... Скажіть Юберові, хай 
вас туди відвезе.
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— До Ла-Рошелі?
— Так, до Ла-Рошелі. І якщо Максим ще не поїхав, привезіть його назад.
— Рішаре! Чи ви розумієте...
— Так, розумію. Але я знаю ще одне: я йому потрібний, цьому хлопцеві. 

Я хочу, щоб він знав: двері мого дому для нього завжди відчинені. Я його за поріг 
не виставляв.

— На вашу думку, я зробила помилку?
— Та ні.
— Якщо він повернеться, життя тут стане’Нестерпним. А Клеман від нас

напевне піде... ^
— Піде, то й піде. Мені рідний брат дорожчий, ніж ваш водій.
Ермантьє підвівся. Він гніву кутики рота в нього сіпались. І надало ж йому

повірити, що війна скінчилась. Оця невидима війна з боями, перестрілками 
й засідками, де він був не сильніший за супротивника. Та вище голову! Не давати 
супротивникові спуску!

— Ви поїдете негайно. Скажете Максимові, що я наказую йому повернутися. 
Що ж до Клемана, то я заспокою його сам.

Таким голосом він нажив собі в житті багато запеклих ворогів.
Ермантьє чекав відмови, протесту. В цю хвилину Крістіан мала б його 

ненавидіти. Він і сам себе ненавидів. Проте дружина мовчала. Він рушив до 
дверей, але на порозі обернувся.

— Максим — хлопчисько,— проказав спокійно. — Нехай він навіть 
змахлював з тими чеками, біс із ними. Я не збіднію...

Крістіан — ні пари з уст. Немовби її в кімнаті й не було. Ермантьє вийшов і, 
тримаючись рукою за стіну, попростував до сходів.

На веранді снідав Юбер. Побачивши Ермантьє, він підвівся.
— Доброго ранку, любий друже. Як спалося?
— Дякую, сідайте. Крістіан щойно розповіла мені про брата...
— Он як, вона вже розповіла...
Чому це голос у Юбера раптом почав тремтіти? Чого він злякався?
— Максима треба привезти назад,— вів далі Ермантьє. — І негайно! Звісно, 

йому не треба було зв'язуватися з Клеманом. Але якщо він повернеться до Ліона, 
то неодмінно занедужає. Тож не баріться. Ви з Крістіан поїдете до Ла-Рошелі і, 
в разі потреби, силоміць примусите його сісти в машину.

— Що ж, мені це теж більше до вподоби,— заявив Юбер. — Відверто кажучи, 
бачити, як бідолашного Максима женуть у шию, немов якогось волоцюгу...

Ермантьє нашорошив вуха. В тоні Юбера пролунало щось таке, що здалося 
йому підозрілим. Але що саме? Безперечно; почувши його, Ермантьє, рішення, 
Юбер відчув полегкість. Навіть велику полегкість. Бо спочатку він ніби чогось 
боявся.

— Розкажіть, як усе те сталося в буфетній,— недбало, мовби між іншим, 
попросив Ермантьє.

— Дуже просто: ми пішли спати, а вашому братові захотілося пити. Він 
подався до буфетної взяти з холодильника пляшку води. Марселіна була там сама, 
і ваш брат, очевидно, поліз до неї цілуватись. У цю мить через задні двері ввійшов 
Клеман. Ми з Крістіан нагодилися вже тоді, коли вони мало не схопилися за 
барки.

Ермантьє неквапом намазував маслом хліб, намагаючись уявити собі ту 
сцену: ось Максим нахиляється до Марселіни — мабуть, щоб подражнити водія... 
Але навіщо було Максимові заводити цю колотнечу?

— Він не протестував, коли Крістіан звеліла йому забиратися геть?
— Ні.
Ось що викликало найбільший подив.
— Піду скажу, щоб Клеман подавав машину,— промовив Юбер.
— Ні в якому разі! Якщо Максим побачить за кермом Клемана, він ніколи 

в світі в машину не сяде. Ви поїдете самі, як сьогодні вночі.
— Правильно! — охоче погодився Юбер. — Скоро я вже з глузду зсунуся 

через цю історію!
Його жвавість здається Ермантьє якоюсь неприродною. Ось Юбер дістає 

коробочку з пастилками — як завжди, коли почуває себе невпевнено.
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— То бувайте! Невдовзі я вам привезу «блудного сина»!
«Щось він хитрує»,— думає Ермантьє, але примушує себе всміхнутися.
В холі цокотять підбори Крістіан.
— Покваптеся! — каже Ермантьє.
Він кладе ножа й схиляє набік голову, щоб не пропустити жодного звуку. 

«Б'юїк» рушає і, коли переїздить через вибоїну, гуде натужніше. Точнісінько як 
і вночі! Приїзд і від'їзд машини переплутати неможливо. Ермантьє знову навпо
мацки знаходить ножа й масельничку. Масло має неприємний присмак, воно не 
досить солоне. Або ж це він через свою хворобу не здатний сприймати речі 
такими, які вони є насправді.

— Ви вже поснідали, пане?
— Так. Скажіть, Марселіно, де зараз Клеман?
— У саду, пане. Поливає траву.
— Дякую.
Ермантьє відштовхує стільця. Розпитати про все в дівчини? Але навіщо? Вона 

однаково брехатиме, щоб вигородити себе. Або ж навпаки — натякне на якісь 
соромітні подробиці, ще й потішиться, коли він зніяковіє. Мала негідниця! 
Ермантьє спускається з ганку. Йдучи зі своєї кімнати до воріт і назад, він завжди 
робить, немов в'язень, ті самі рухи. І не тому, що уникає зайвих зусиль, ні, Він 
ув'язнив себе добровільно. Чи слушно він чинить, живучи отаким відлюдницьким 
життям? Уже не вперше Ермантьє ставить собі це запитання, але, охоплений 
потаємною тугою, не зважується на нього відповісти. Від згадки про недавню 
прогулянку в дюнах у серце гострим жалом упинається страх. І раптом Ермантьє 
усвідомлює, чому він так хоче, щоб Максим повернувся. Максим не відмовився 
б спати поруч, у сусідній кімнаті! Тоді, в разі чого, можна було б просто постукати 
в стіну. Бо є ще одна річ, на яку Ермантьє досі не звертав уваги: всі їхні кімнати 
розташовані віддалік від його. Його ізолювали, мов прокаженого. Чому? А чому 
б і ні? Ще одне безглузде запитання...

— Ви тут, Клемане?
— Так, пане. Ви ж чуєте — біжить вода.
Чом би йому не покинути на хвилинку шланг, коли до нього звертаються?
— Підійдіть сюди, Клемане.
— Зараз, пане.
Гупають черевики, чути запах поту й мокрого одягу.
— Я знаю, що трапилося сьогодні вночі,— каже Ермантьє.
— Он як!
Така сама настороженість у голосі, як і в Юбера.
— Прошу вас вибачити мого брата,— стиха промовляє Ермантьє. Він ніколи 

не вмів як слід просити пробачення. І не розгнівався б, якби Максим... Годі, просто 
Клеманові довелося втрутитись, щоб утримати тут Марселіну. — Не забувайте, 
що мій брат нездужає. Ось чому він невдовзі повернеться.

— Пан Максим повернеться? — недовірливо перепитує Клеман.
Так, у його тоні недовіра й до того ж — чи не зухвальство?
— Це вас дивує?
— Так, це мене дивує. Після того, що сталося...
— І все ж, він повернеться. І я волію — ви чуєте, Клемане, я волію,— щоб 

такі сцени не повторювалися!
— Не турбуйтеся про це, пане...
Клеман також грає фальшиво, страшенно фальшиво. Клеїть дурня, ще й, 

здається, має з цього втіху.
— Гаразд,— уриває його Ермантьє. — Я сам простежу, щоб кожен був на 

своєму місці. Можете йти.
— Добре, пане.
Клеман удавав із себе покірного, але в голосі його прохоплювалися 

переможні нотки. Брудний тип! Він би залюбки затопив Максимові в обличчя, 
адже для нього Максим уособлював свого брата, самого Ермантьє. «Я не прагну, 
щоб мене любили»,— сказав собі подумки Ермантьє, простуючи до воріт. П'янко 
пахли гвоздики. Гули комахи. Персикове деревце, мабуть, обсіли оси... Ермантьє 
взявся руками за пруття воріт. Воно було тепле від сонця. Раптом в Ермантьє 
виникло бажання вийти за ворота й рушити поміж голих пагорбів до села. Але він
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не зважувався взятись за залізну ручку — Клеман почує і нишком сміятиметься 
з нього. І все ж таки треба піти! Покинути сім'ю, справи, позбутися цього 
жалюгідного страху, який тепер володітиме ним щоночі. Хіба він винен, що став 
боягузом?

Ермантьє відступив від воріт. Яке щастя, що в нього є Максим! Його охопила 
гарячкова нетерплячка. Скоріше побачити Максима! Біс із ними, з грішми, яких 
він вимагатиме! Зате Максим принесе йому мир і спокій, поки він буде тут, нічого 
поганого з Ермантьє не скоїться.

Повернувшись до будинку, він покликав Марселіну.
— Приберіть кімнату, що поруч із моєю. Відтепер її займатиме мій брат.
Та що він такого сказав? Чому вона не відповідає, чому не сходить з місця?

Ермантьє відчував, що дівчина чимось приголомшена.
— Ідіть, Марселіно. Ви чуєте?
— Слухаюсь, пане.
Вона ледве видушувала слова, голос її тремтів.
— Зі своєї кімнати мені легше буде пильнувати, щоб він більше не робив 

дурниць.
— Так, пане.
— Що це? Ви плачете? Марселіно, верніться!
Але дівчина вже зникла на сходах. То вона, виявляється, щиро любить 

Максима? Зрештою, можливо, він і помилявся щодо неї. Ермантьє й собі рушив 
нагору. Пахощі гвоздик і троянд долинали аж сюди, в коридор. Він увійшов до 
своєї кімнати, підсунув до вікна крісло, запалив сигарету. Зморений безсонною 
ніччю, він непомітно задрімав, і вві сні очі його бачили прекрасні сновидіння... 
Ермантьє не чув, як під'їхав «б'юїк». Не почув він і стишених голосів на першому 
поверсі, ані кроків на сходах. Крістіан довелося кілька разів постукати в двері, 
поки під понівеченими повіками згасли барви, розпливлися обриси і в очницях 
знову запанувала темрява. Тоді Ермантьє прокинувся; голова в нього була важка, 
і він не одразу зрозумів, що з ним.

— Це я, Рішаре, Крістіан.
Він підхопився, прояснів.
— Та заходьте ж, боже милий! Де він?
Потім враз отямився і знову важко опустився в крісло.
— Він поїхав,— сказала Крістіан. — Ми спізнилися.
— Хіба вночі був поїзд?
— Був. Паризький. Про всяк випадок Юбер дав йому в Ліон телеграму: 

«Інцидент вичерпано. Повертайся. Цілую». І підписав вашим ім'ям.
— Це вперше він виявив розумну ініціативу,— сказав Ермантьє. — Що ж, 

почекаймо. Гадаю, той поганець Максим...
— Ну звісно,— підхопила Крістіан. — Даремно ви так хвилювалися... Потім, 

трохи повагавшись, додала: — Знаєте, кого я зустріла в Ла-Рошелі? Подружжя 
Беллемів.

— Мене вони не цікавлять.
— Беллеми довго розпитували, як ви себе почуваєте. Вони приїдуть завтра 

в гості.
— Що ви кажете?!
— Я їх попередила, що ви нездужаєте і, мабуть, не вийдете зі своєї кімнати.
— Ну звісно! Я їх терпіти не міг... і до того. А вже тепер...
— Я не можу повестися нечемно з людьми, які завжди бездоганно ввічливі. 

Але я скажу їм, що ви нездужаєте.

— У глибині душі вам і самій, погодьтесь, не дуже хочеться показувати мене 
гостям. Скажіть відверто.

— Як вам не соромно, Рішаре!
— Хто знає, що б вони подумали, якби побачили мене. Мабуть, ужахнулися 

б, еге? Ні? Я помиляюся?
— Рішаре, це неподобство — говорити отак. Мені неприємно...
— Припустімо, я жартую. А чого це вашим Беллемам так закортіло сюди 

навідатися?
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— Як я зрозуміла, вони дуже цікавляться роботою Агостіні,— призналася 
Крістіан. — їхній маєток також дуже пошкоджений, і вони не знають, до кого 
звернутися. Беллеми, здається, процвітають. Він розповідав, що вони придбали ще 
дві бавовнопрядильні в Рубексі. А якби ви побачили їхній новий автомобіль! 
«Паккард». Там такий салон!..

— Мені «паккарди» не до вподоби, у них їздять лише вискочки!
— Ох, Рішаре, бідолашний мій, коли ви починаєте злоститися... Бувайте!
Крістіан пішла, і Ермантьє замкнув за нею двері на ключ, так наче Беллеми

були вже тут, на сходах. Подружжя Беллемів — випадкові курортні знайомі, 
з якими вони з року в рік зустрічалися влітку. Він — опецькуватий коротун 
з потрійним підборіддям і обличчям без брів. Вона — худюща жовчна брюнетка 
з золотими зубами, схожа на ворожку. Але грошей у них до біса.

Ермантьє штовхнув ногою стілець, що трапився йому на дорозі. Якщо сюди 
занадяться гості, то він і сам поїде звідси. Знайде Максима, і вони вдвох подадуть
ся світ за очі. Так, він поїде з Максимом. Але чи схоче Максим мати такого 
супутника?..

8

— Гаразд, ми про все домовилися,— сказав Ермантьє. — Від завтрашнього 
ж дня візьметеся до роботи і скличете на нараду всіх наших агентів в Іспанії та 
Португалії. Сьогодні вночі я ще раз обміркував наші проблеми. Треба починати 
саме з цього. Якщо нам пощастить викинути лампочку на ринок по такій ціні, то 
вона його, незважаючи ні на які сумніви, завоює. Потім прозондуєте грунт в Італії 
та Швейцарії. Я сподіваюся на успіх. І все це можна встигнути ще до перших 
чисел жовтня. Але ж ворушіться, Юбере! Не забувайте: розпочато велику гру, 
і нас спробують торпедувати. Котра година на ваших?

— Чверть на дев'яту,— відповів Юбер. — Часу ще доволі.
— Добре мені доволі! Ви маєте всього-на-всього годину. Якщо за п'ятнадцять 

хвилин Крістіан не збереться, рушайте самі. До крамниць вона поїде пізніше. Ще 
не вистачало, щоб ви спізнилися на поїзд!

— Я ніколи не бачив вас таким знервованим, Ермантьє. Не метушіться. Я про 
все подбаю, обіцяю вам.

— Пишіть мені докладно, до найменших подробиць. Деталі для мене теж 
важать. І ще... Сьогодні ж увечері повідомте мене телеграмою, чи Максим у Ліоні.

— Навряд чи він там. Подумайте самі, хіба за три дні він уже не дав би про 
себе знати?..

— Авжеж, я й сам про це думав... Але де ж тоді він подівся? Ось у чому 
річ. — Ермантьє навпомацки знайшов на столі дві таблетки аспірину й проковтнув 
їх, запивши кавою. — Де він міг подітися? — проказав поволі. — Знаєте, чого 
я боюся? Може, він такий хворий, що не годен і написати.

— Та що ви кажете!
— Повірте, це передчуття. Можете мати мене за ідіота, але я відчуваю, що він 

нездужає.
— Слухайте, Ермантьє, сьогодні ввечері вже пізно, але завтра вранці я про 

все довідаюсь. Я його, чорт забирай, виведу на чисту воду! Та я не маю жодного 
сумніву: він знову подався до отої своєї актрисочки!

— Котра вже година?
— Двадцять хвилин на дев'яту.
— їдьте, не зволікайте. Не треба на неї чекати. Де Клеман?
— У гаражі. Машина готова. Мій багаж теж. Заспокойтеся. Мені не 

подобається, коли ви отак смикаєтесь.
— Не звертайте уваги,— відповів Ермантьє. — Просто в мене страшенно 

болить голова.
Ох, не варто було про це казати! Ермантьє відчув, що Юбер, сидячи навпроти, 

доскіпливо придивляється до нього.
— У вас часто болить голова?
— Трапляється, коли надто велика спека.
— Бувши вами, я б запросив Маруді. Одразу після нещасливого випадку цей 

лікар дуже вам допоміг. Ви не проти, щоб ми по дорозі його викликали?
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— Я не хочу нікого бачити. І Маруді теж.
— Саме це мене й непокоїть. Ви, Ермантьє, почали дичавіти, мов той ведмідь. 

Ви стаєте відлюдкуватим. Згадайте лишень, як ви повелися позавчора з Беллема- 
ми. Це вже вйходить за всякі рамки!

Ермантьє нічого не відповів. Він устав і припалив сигарету. Курить він 
забагато. Аж язик горить, і в роті все наче попечене. Він заходився шукати 
карафку. Юбер подав її, допоміг налити в склянку води й спостерігав, як Ермантьє 
пив.

— Тож добре лікуйтесь. Сподіваюся, через місяць ви вже будете в строю.
І знов Ермантьє здалося, ніби в голосі Юбера пролунав неприродний

оптимізм — так розмовляють при невиліковних хворих.
— Та не потерпайте ви за мене! — гримнув він. — Коли на заводі щось піде не 

так, сповістіть мене.Щегайгіо. Я приїду. Ходімо, я проведу вас до машини.
Здійнявся вітер, сильний південний вітер, що спопеляв своїм гарячим 

подихом сад і не давав дихати на повні груди.
— Ну й погода! — промимрив Ермантьє, витираючи на чолі й на грудях піт.

1 Все обличчя в нього боліло, страшенно хотілося пошкребти рубці в очницях.
Коли Юбер підхопив його під руку, він не опирався.

— Даю вам слово честі, Ермантьє, я візьму завод до рук,— проказав Юбер 
з несподіваною рішучістю. — Єдине, що вимагається від вас,— це відпочити. Не 
думайте про справи, поживіть спокійно. Чого вам не сидиться, чорт забирай? Хіба 
тут погано?

«Так, погано!» — мало не вигукнув Ермантьє. Але він не хотів розкривати 
душу, краще помовчати, ніж признаватися, що ти нещасливий, що почуваєш себе 
ні в сих ні в тих. Йому все більше бракувало Ліона, і ця туга за містом із дня на 
день зростала. Ермантьє тут задихався. Йому здавалося, що його поступово, 
повільно душать. Але сказати про це він не міг. А надто Юберові. Вони підійшли 
до «б'юїка».

— Крістіан, нарешті! — вигукнув Юбер. — Тримайтеся, Ермантьє!
Вони потисли одий одному руки, поки захекана Крістіан укладала до машини 

якісь кошики.
— Я скоро повернуся. Вам нічого не треба? — звернулася вона до чоловіка.
— Ні, рушайте швидше. Ви вже добряче припізнились.
«Б'юїк» завив, долаючи вибоїну перед ворітьми. Ермантьє ще раз прислухався 

до цього звуку. Ні, помилки не може бути! Він стенув плечима й заходився 
зачиняти ворота. Це в нього забрало чимало часу, бо треба було вставити назад 
у гнізда довгі прогоничі. Потім Ермантьє витер обличчя й закурив сигарету. 
Попереду — Довгий день, низка порожніх годин, протягом яких він думатиме- 
передумуватиме ті самі невтішні думки... І ніхто не розділить із ним його скрути, 
бо Максим поїхав геть. Чи згодиться брат повернутись? Адже він такий вразли
вий... Жити без Максима! «А от колись я легко обходився без нього»,— признався 
собі Ермантьє. Це правда, але ж колись у нього кожен день був ущерть заповне
ний боротьбою. Тепер боротьбу скінчено...

Ермантьє почвалав алеєю назустріч дужим поривам вітру, які мало не 
збивали його з ніг. Треба буде розпитати про все Максима, примусити його 
сказати правду. Чого вони всі бояться? Знову ця невідчепна, настирлива, мов 
отруйна комаха, думка. Як її прогнати? Вони всі чогось бояться. Ермантьє в цьому 
був переконаний. Він виразно відчував, що вони стежать за ним, слідкують, 
пильно придивляються до нього, що їх охоплює дедалі більше, вже майже 
відчутне на дотик занепокоєння. Вони вдають, ніби ставляться до нього точнісінь
ко так само, як до нещасливого випадку, але він знав: атмосфера дуже змінилася. 
Мабуть, Лотьє повідомив їх під секретом про свої -прогнози, і тепер вони живуть 
у тужливому чеканні, що стає чимдалі нестерпнішим. Вони якісь і надто запопад
ливі, й водночас щось мають собі на думці. Так звичайно поводяться з хижаком, 
якого пощастило приборкати, але від якого щомиті можна чекати нападу. Але 
Ермантьє був майже пейён, що вони бояться аж ніяк не того, що він збожеволіє. 
Йому це підказуйала інтуїція. Звісно, інтуїція — річ ненадійна, та коли мусиш 
жити в суцільній темряві, доводиться покладатись і на таку ефемерну річ. Час від 
часу в нього виникало таке відчуття, ніби він несповна розуму. Приміром, коли 
мацав оті три персики. Та хоч які жахливі його химери, їм не вдалося позбавити
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його твердого переконання, що він при повному розумі. Часом він у собі сумнівав
ся, але це тривало не довго. Ні, тут щось не те. Цілком очевидно: вони гадають, що 
він будь-яку мить може впасти і вмерти наглою смертю, підкошений таємничою 
хворобою, яка вже тепер визріває в його тілі. Ось чому вони біля нього так 
упадають. Вони з ним панькаються, щоб за всяку ціну скрасити його останні дні. 
Всі ці маленькі хитрощі, на яких він їх ловить,— не що інше, як потурання 
смертельно хворій людині. Навіть сестри-жалібниці, навіть священики брешуть 
тому, хто вмирає. Ермантьє зупинився. В голові гупала кров. Його мучив страш
ний головний біль — таблетки не допомогли. У чому його хвороба, він уявлення 
не мав. Почував він себе не гірше, ніж завжди, коли не брати до уваги мігрені. 
Міцно стояв на ногах, дихав на повні груди, руки мав дужі. Чи, може, десь 
у судинах причаївся тромб, здатний щомиті зупинити серце? А може, під час 
вибуху малесенький осколок застряг у якійсь неприступній ділянці мозку? Може, 
на нього чекає параліч, що звалює з ніг і найкремезнішого, обертаючи його на 
слиняве опудало? Ох, мабуть, так воно і є! І оті галюцинації, що так його приго
ломшують, тільки перші симптоми...

Ермантьє притис долоні до скронь, де бився пульс. Він неначе бачив 
внутрішнім зором, як під його пальцями по тонесеньких судинах мозку струме
нить кров, живлячи цю дорогоцінну, глибоко сховану тканину, що породжує 
в ньому стільки образів, стільки надій... Ермантьє гарячково хапав ротом повітря. 
Він щомить може впасти як підтятий... Ось чому Крістіан майже не відлучається 
з дому, хоч колись їздила хтозна-де цілими днями. Ось чому вона з ним така 
терпляча. Ось чому Юбер умовляв його не лише відпочивати, але й забути про 
завод. Ось чому приїхав Максим — нібито через те, що геть вибився з грошей. 
Треба дізнатися, що саме сказав Лотьє. Чи назвав лікар термін? Скільки йому 
лишилося? Півроку? Три місяці? Ще менше?

Коли Ермантьє доплентав до веранди, він почував себе страшенно стомленим. 
Стомленим і старим. На веранді він упав у шезлонг і гукнув:

— Марселіно!
— Слухаю, пане.
— Принесіть пляшку коньяку й склянку.
— Пане, ви хочете пити о цій порі коньяк?!
— Покваптеся, Марселіно!
Він підпер рукою голову й спробував розслабитись. Отже, перебравши ті самі 

чорні думки, він створив гіпотезу, яка чітко пояснює все, що з ним діється. 
Незважаючи на свій пригнічений стан, у глибині душі Ермантьє пишався собою. 
Йому завжди давала втіху притаманна йому здатність мислити не лише логічно, 
а й винахідливо, чого так бракує більшості людей.

Марселіна поставила поруч пляшку, наповнила келишок.
— Не варто цього робити, пане. В таку спеку спиртне викликає страшенну 

спрагу.
— Облиште, Марселіно.
Вона подалася до кухні, звідки невдовзі почувся брязкіт посуду. Ермантьє 

зробив кілька ковтків. У роті запекло. Ні, його гіпотеза пояснює не все. Скажімо, 
чому він спить у лівому крилі будинку сам? Проте ця прогалина, по суті, нічого нг 
міняє. Хіба його підозри розвіялися б, якби Крістіан ночувала в сусідній кімнаті? 
Хіба б він не помітив, що від нього щось приховують? До речі... Ермантьє аж 
стиснув у кулаці келишок, так його вразила ця думка. До речі, а може, вони навіть 
навідуються вночі до нього в кімнату, щоб пересвідчитись, що він спить? Адже 
тієї ночі хтось ліз у вікно — хіба ж не для того, щоб зазирнути в кімнату? Маячня! 
Ніхто до нього не лазив. Але ж міг би влізти, щоб пересвідчитись, що він ще 
живий...

Ермантьє вицідив із келишка останні краплі коньяку, і рука його безсило 
впала. Він так уперто жадав правди! Тепер він її знає. Вона виявилася жахливі
шою за все, що він досі собі уявляв. Тому він і не зважується поворухнутись. Ряс
ний піт котиться в нього по щоках, по чолу, виступає з кожної складки на шиї. 
Одяг прилип до тіла. До горла підступає нудота. Порішити себе? Так, звичайно, 
треба вкоротити собі віку. А що, як він помиляється? Що, як він собі вигадав цілий 
роман? Коли з'явиться Максим, Ермантьє попросить його дістати отруту. В разі 
паралічу Максим зглянеться над ним, зробить усе що треба. Ні, просто неможливо
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уявити себе нерухомим, прикутим до ліжка, змушеним лежати довгі роки в 
суцільній темряві. Каліка — це ще сяк-так. Але обернутися на непотріб, на 
бридку покидь...

Ермантьє знайшов на столику пляшку й відпив просто нахильці — він боявся, 
що не попаде в келишок. Коли ставив пляшку на місце, почув бемкання дзвонів.

Вони лунали тихо й монотонно. Це був похоронний дзвін. Ермантьє знову 
схопив пляшку і зробив кілька великих ковтків, щоб прогнати це надокучливе 
бемкання. Бо ж насправді ніяких дзвонів не було. В будні о пів на десяту відправи 
нема, тож...

І все ж Ермантьє, всупереч власній волі, й далі дослухався до далеких,глухих, 
ледь чутних ударів, що долинали, коли сильний подув вітру проносився по саду. 
Іноді бемкання ставало виразнішим і неначе ближчало, пробившись крізь якусь 
повітряну западину між двома поривами вітру. Ілюзія була цілковита. Коли дзвін 
стихав, Ермантьє сам викликав його в уяві, й далі рахував удари, сам вибирав для 
них ритм, і ці дзвони, здавалося, належали тільки йому, як оркестр, що підко
ряється паличці диригента. В Ермантьє було таке враження, ніби він бере участь 
у якійсь таємничій жалобній відправі, долучає й свій голос в унісон урочистому 
похоронному співу. Ніколи ще чари міражу не охоплювали його так владно.

Він поставив пляшку поруч себе, на викладену плитками підлогу, й тихо 
підвівся, немов боячись необережним рухом порушити, а то й урвати сумовиту 
мелодію дзвонів. Навшпиньки дістався до дверей веранди. Південний вітер став 
ще гарячішим, він навально віяв з-за обрію, де, мабуть, збиралися грозові хмари. 
Вітер розгойдував гілля дерев, свистів на розі веранди, але не міг заглушити 
настирливого бемкання дзвонів, якого насправді не могло бути, бо тоді слід було 
б припустити, що...

Ермантьє обернувся й гукнув не своїм голосом:
— Марселіно!
І мало не підскочив, коли зовсім поруч почув тихе:
— Я ж тут, пане...
— Котра година?
— За двадцять хвилин десята.
— Що означає цей дзвін?
— Який дзвін?
— А ви підійдіть, послухайте!
Він чув бемкання дзвонів навдивовижу виразно. Це був стишений відстанню, 

уривчастий, але такий живий звук, що якби Ермантьє був музикантом, то навіть 
назвав би ноту, яка вперто лунала там, удалині.

— Вибачте, пане, але... я не чую ніякого дзвону.
— Стривайте, Марселіно, чи не хочете ви сказати...
— Я певна, що немає ніякого дзвону. По-перше, коли вітер з цього боку, 

дзвонів із села взагалі не чути. А по-друге, хто б у такий час дзвонив?
— Може, весілля... Чи похорон...
— Ми про це знали б. Коли я вранці ходила по хліб, ніхто нічого мені не 

казав.
Ермантьє ступив кілька кроків по алеї. Але марно він дослухався, марно 

прикладав долоню спершу до одного вуха, потім до другого. Все скінчилося. 
Дзвони змовкли. Вітер на хвилинку вщух.

— Ви помилилися, пане,— сказала Марселіна. — Якби справді дзвонили, то 
тепер ми таки почули б.

Мабуть, вона мала рацію. Певно, у нього в голові відмовив якийсь нервовий 
центр. Адже хворі на гіпертонію часто чують у вухах свист, їм учувається 
калатання дзвонів, бій курантів.

— Ходімо в дім,— мовив він. — Не кажіть нічого пані Ермантьє.
Якби Крістіан була вдома, вона б нічого не спростовувала, а просто 

підтвердила б, що теж чує дзвони. Ермантьє знов умостився в шезлонгу й поринув 
у роздуми. Так, Крістіан збрехала б. Та чи це доводить, що Марселіна каже 
правду? А що, як Марселіна також бреше? Однак дівчина не дуже вміє прикида
тися. Він уже й сам заплутався в цих суперечливих думках. Ермантьє пошукав 
пляшку. Марселіна її прибрала. Мабуть, вирішила, що він уже напідпитку. Через 
це й розмовляла з ним якось силувано, надто категорично. Ще трохи, і вона
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наказовим тоном заборонила б йому дослухатися до тих дзвонів. Та досить було 
йому прислухатися до самого себе, як він знов чув бемкання дзвонів, і їхній тембр 
цілком збігався із тембром дзвонів сільської церкви. Про цю обставину він 
Марселіні не сказав, але саме вона найбільше його й непокоїла. Бо якщо причи
ною галюцинації стали його розладнані нерви, то звук мав бути або вищим, або 
нижчим і взагалі зовсім іншим. А він — точнісінько такий самий. Урочистий, 
величний, і навіть чути, як від ударів серця гуде бронза.

Тепер Ермантьє вже не міг усидіти на місці. Йому хотілося рухатись; розум 
його працював -цілеспрямовано, напружено, як тоді, коли він, бувало, стояв на 
порозі винаходу. Ермантьє довше, ніж звичайно, шукав у будинку сходи. Але ні 
помилки в орієнтуванні, ні безладні рухи, які він робив,— ніщо його не бентежи
ло. Діставшись до своєї кімнати, він розчахнув вікно й зіперся на підвіконня. 
Припалив від недокурка нову сигарету, щоб трохи опанувати дивне збудження, 
яке вогнем розлилося по судинах. Він не боявся, що в ньому щось зламається і він 
упаде мертвий. Хай йому чорт, це дрібниця! З вікна він одразу почує, коли приїде 
«б'юїк». Крістіан, звичайно, спершу піде до себе переодягтись, а вже тоді 
спуститься, щоб перенести до буфетної привезені продукти. Тож треба зачекати. 
Вітер приніс куряву, запах нагрітого піску.

Ермантьє не пригадував, щоб у Вандеї віяв коли-небудь такий палючий, такий 
сильний південний вітер. Зібгавши в кулаці хусточку, він стояв і тяжко дихав. Але 
йому завдавала страждань не так спека, як власні думки, що поволі зринали 
в голові, і чим виразніші, тим жахливіші.

Почувши гудіння «б'юїка», Ермантьє обережно підійшов до каміна 
й намацав стрілки годинника. Було чверть на дванадцяту. Так він і думав. 
Прочинив двері в коридор і прислухався. На першому поверсі розмовляли, 
спочатку голосно, потім пошепки. Крістіан не гребувала правити теревені 
з Марселіною, тож і тепер довго з нею про щось балакала, перше ніж рушити 
нагору. Потім зарипіли східці, і тоненькі «шпильки» процокотіли в кінець 
коридора. Спливло кілька хвилин, і Крістіан знову пішла вниз, хляпаючи пантоф
лями. Це була слушна нагода. Ермантьє ввімкнув приймач, знайшов гучну 
музику. Від хвилювання в нього аж жижки трусилися. Горло так стислось, що 
важко було проковтнути слину. На порозі він зупинився. В їдальні хтось ходив. 
Він упізнав голос Крістіан, але слів розібрати не зміг. Почекав ще трохи й рушив 
перевальцем далі. Намацавши ручку дверей, прихилився плечем до одвірка. Він 
знав, яке страждання чекає на нього за цими дверима, тож мав зібратись на силі. 
Ермантьє ввійшов і неквапом, крок за кроком попростував до шафи, де Крістіан 
тримала свій одяг. Довелося обійти крісло, потім стіл. Навіть легеньким шарудін
ням можна було себе виказати, а він волів зустріти випробування на самоті. А тоді 
рвучко, майже люто шарпнув дверцята шафи й заходився шукати.

І одразу його пальці завмерли — він натрапив на капелюшок, загорнений 
у збористий жалобний серпанок. Ермантьє відсахнувся, руки його безсило 
повисли вздовж тіла, голова похилилася. Він зціпив зуби, щоб не знепритомніти. 
Спочатку Ермантьє дав собі слово, що витримає, але тепер його взяв сумнів, чи він 
не зламається. Вогнем пекло порожні очі, які не могли вже зронити жодної 
сльозини. Він намагався глибоко вдихнути, щоб послабити обруч, який стискав 
його груди. Це йому вдалося. І одразу ж він зненавидів сам себе за те, що стоїть 
отут — живий, неушкоджений. Якщо йому судилося померти від якогось 
крововиливу, то тепер наспіла слушна хвилина. Ермантьє не хотілося більше 
жити. Він своє віджив.

Ермантьє зачинив шафу й пішов з кімнати. Тепер він уже не стишував ходу. 
За ці кілька секунд усе йому стало байдуже. В коридорі він нікого не зустрів. 
Перший шок минув, і Ермантьє, обважнілий, напівживий, никав по власному 
дому, як випадковий зайда. Фактура шпалер тепер його не цікавила. Він забув, що 
треба лічити двері. Не знав навіть, де він — у правому крилі будинку чи в лівому. 
Кімната, до якої він заблукав, була напевне не його. Дивно тхнуло пусткою 
і зів'ялими квітами. Наштовхнувшись на залізне ліжко, бильця якого були 
оздоблені мідними кульками, він аж підскочив. Це була Максимова кімната. 
Несвідомо, керований інстинктом, він опинився в кімнаті, заходити до якої зовсім 
не хотів. Ермантьє сів на ліжко, руки самі заходилися погладжувати покривало. 
Тоді зітхнув і звівся на ноги, не в змозі витримати цю тишу й пустку. Вікно було
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зачинене. Він пройшовся по кімнаті, торкнувся каміна, нічного столика, невелич
кого бюро. Ні, Максим нічого свого не залишив. Не було й саксофона. На нічному 
столику — зів'ялі пелюстки, на бюро — пожухле стебельце гвоздики. Ермантьє 
покрутив стебельце в руках, споглядаючи щось видиме тільки йому. Про сигарету 
він геть забув, і згаслий недопалок усе ще стримів у кутику рота. Час від часу 
в його свідомості народжувалися окремі слова, і він вимовляв їх безбарвним 
голосом, неначе уві сні. Потім кинув пожухлу гвоздику на підлогу, випростав 
зсудомлені плечі й раптом згадав, що має одержати від Юбера телеграму. 
Ермантьє вийшов з кімнати, навіть не причинивши за собою дверей. Він волів 
повернутися вниз і дослідити все ще раз. Адже не раз уже траплялося, що й слух, 
і нюх, і руки його підводили. Він хотів дати собі останній шанс, перше ніж... 
Ермантьє й сам достоту не знав, що вчинить. Напевне, він прийме якесь рішення, 
поки ще має силу його здійснити.

Коридор здавався безконечним і тягся мов поштовий шлях. Двері, що в нього 
виходили, нагадували станції, і на кожній треба було зупинитися, прислухатись 
до звуків на першому поверсі. Марселіна накривала на стіл, бряжчали срібні 
прибори, і це Навело його на думку про похоронний дзвін. Ермантьє стиснув 
кулаки й рушив далі. У кімнаті Крістіан він ризикує застати її саму. Чи зважиться 
він пояснити їй, чого до неї запхався? На щастя, в кімнаті нікого не було, при
наймні так йому здалося. Крістіан неодмінно заговорила б до нього, якби була тут. 
Він знову приступив до шафи, відчинив дверцята, простяг уперед руки. Натрапив 
на хусточки, на зіжмакані панчохи, на букетик лаванди, на акуратні стосики 
білизни, між якими можна було вільно покласти капелюшок. Але капелюшка не 
було, він зник.

«Вона зробила все, що могла,— подумав Ермантьє. — Навіть про це подбала. 
Бідолашна Крістіан! Як їй за це подякувати?»

Запізно, запізно навіть узяти руки Крістіан і з любов'ю стиснути їх у своїх... 
Краще помовчати, зачекати. А через кілька днів, якщо він залишиться живий, 
якщо до нього повернеться спокій, якщо йому вистачить сили говорити розважли
во, через кілька днів він висловить їй усе, що думає про її мужню поведінку. 
А доти він удаватиме, ніби не знає того, чого ні в якому разі знати не повинен...

— До столу! — гукнула Крістіан. — Ідіть до столу, Рішаре!
Він поквапно відійшов від шафи й хрипко кинув:
— Зараз! Іду!
Він провів хусточкою по обличчю, кілька секунд зачекав. З біса важко 

зберігати спокій, так ніби нічого й не сталося. Нарешті він рушив униз.
— Ви не йёревтомилися? — стривожено запитала Крістіан.
— Та ні, анітрохи... Просто я був задрімав... Ет, забув вимкнути радіо! 

Марселіно, зробіть ласку, підіть вимкніть приймача.
Марселіна вийшла з їдальні. Ермантьє розгорнув серветку, переконався, що 

хліб лежить біля нього.
— У поїзді була страшенна штовханина. Але Юберові все ж таки пощастило 

знайти вільний куточок.
Крістіан говорила досить невимушено, і це допомогло Ермантьє зіграти свою 

роль.
— Мені дуже приємно, що Юбер так і рветься до бою. Відтоді, як ви дали 

йому карт-бланш, він став просто-таки іншою людиною. Він ще раз пообіцяв мені 
подбати про Максима. Невдовзі ми щось знатимемо про вашого брата.

— Ви повернулися пізно,— зауважив Ермантьє.
— Я трохи затрималася в селі,— пояснила Крістіан. — У Паюно загорілася 

клуня, і селяни передавали ланцюжком через дорогу відра з водою. На дзвіниці 
навіть забили на сйбло£. Хіба ви не чули?

— Чув,— відказав Ермантьє. — Я, звісно, чув, а ось Марселіна марно 
намагалася довести Мені протилежне...

Бідолашна Крістіан! Звідки вона могла знати, що він знайшов її капелюшка...

9
Ермантьє наказав принести ще одну пляшку коньяку. Він намагався 

збадьоритись. Перед Крістіан йому було соромно пити спиртне, що отруювало 
його, кидало в сон, але аж ніяк не відвертало від тяжких думок. Змучений, він 
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нудив світом, тинявся по всьому будинку, падав то в крісло, то в шезлонг, куняв 
десь часинку, потім знову виходив надвір, а там голова починала розколюватись. 
Тоді він повертався до будинку, ковтав таблетку, підставляв голову під кран 
і починав ходити сюди-туди по кімнаті, від вікна до дверей, від дверей до вікна, 
й бубонів собі щось під ніс. Крістіан майже не виходила зі своєї кімнати. По 
продукти вона посилала Марселіну. Ермантьє розумів, що дружина пильнує його 
здаля, не показуючи цього. А коли вона піднімалася до себе на другий поверх, то 
завжди хтось нагоджувався й також не спускав його з очей. Крістіан намагалася 
розтягати спільні сніданки, обіди й вечері, і Марселіна готувала тепер вишукані 
страви. Проте ні фаршировані курчата, ні філе з морського язика, ні тістечка — 
справжні шедеври кондитерського мистецтва — не могли відвернути його від 
похмурих думок. Крістіан докладала неймовірних зусиль, жваво балакала, 
переказувала йому сільські новини, розповідала, що дочка Андро побралася 
з торговцем мідіями з Мараку, що бакалійну крамничку Марсіро переобладнали 
на чайний салон. Ермантьє ввічливо слухав, але ніколи не ставив жодного 
запитання. Тепер, коли спізнювався листоноша, Ермантьє не виявляв ніякого 
занепокоєння. Крістіан читала йому листи від Юбера.

«З нашими агентами я все залагодив. З цього боку, здається, все гаразд. 
Кошторис надішлють наступного тижня». Далі йшли міркування з приводу 
виробництва лампочок, і Ермантьє змушений був позіхати. Наприкінці листа 
Юбер ніколи не забував згадати про Максима.

«Як і слід було сподіватися, Максим повіявся десь зі своєю коханкою. Якщо 
мої відомості правильні, тепер він у Герардмері...»

Юбер обіцяв дізнатися про всі подробиці, і Крістіан додавала й свій коментар:
— Марно ви, Рішаре, через нього так побиваєтесь. Цьому хлопцеві треба без 

упину подорожувати. Справжня богема...
Ермантьє згідливо кивав головою і випивав два келишки коньяку. Потім 

простягався в шезлонгу й бурмотів:
— Підіть прогуляйтеся, Крістіан. Я трохи покуняю.
Залишаючись на самоті, Ермантьє мучився докорами. Він себе не впізнавав. 

І щоразу давав собі слово поговорити з Крістіан ще того ж таки дня — по обіді, за 
вечерею чи перед тим, як іти спати. Кінчалося все тим, що він присягався завести 
з нею розмову на другий день. Нарешті Крістіан дала йому привід сама. Вони пили 
каву на веранді. Клеман із Марселіною саме подалися в село купити риби. Чути 
було, як у квітах гудуть комахи.

— У вас скоро відірветься гудзик,— сказала Крістіан. — Я його зараз 
пришию, а заодно й нагадаю Марселіні, що вашу куртку не завадило б випрасува
ти.

Ермантьє до такої розмови не був готовий. І цілком природно відказав:
— Тоді заразом пришийте і жалобний креп мені на вилогу.
От і все. Крістіан припинила бряжчати ложечкою в чашці. Ермантьє 

спроквола розлігся в шезлонгу. Його огорнув цілковитий спокій. Якби він знав, що 
це так просто, він би стільки не зволікав. Крістіан тихенько відставила чашку, 
нахилилася над ним.

— Та не хвилюйтеся так! Ви ж бачите, перший удар я витримав... А тепер 
можна й поговорити.

— Рішаре, ой Рішаре! Я в розпачі. Якби ви знали, як мені тяжко!..
Дружина схопила його за руки, і йому здалося, ніби він чує, як вона плаче.
— Дякую вам, Крістіан,— промовив він.
— Але... Як ви довідались?
— Ваш капелюшок... Ви його запізно прибрали з шафи. Я встиг помацати 

вашу жалобну вуаль.
— Проте...
— Ви забули про подзвін. На дзвіниці били не на сполох, Крістіан. Я ще можу 

відрізнити, чи то б'ють на сполох, чи то лунає похоронний дзвін.
— Мені б так хотілося, щоб ви...
— Я знаю, Крістіан. Не плачте. Ви поводилися бездоганно. І Юбер теж. 

Я перед вами завинив.
Мука, страх, нерішучість — усе зникло. Залишилася тільки туга, безмежна 

солодка туга...
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— Пояснити ваші недомовки інакше не можна було. Відколи я не бачу, 
я навчився багато про що здогадуватись.

Рука Крістіан міцніше стисла його зап'ясток.
— Простіть мені, що я вам брехала! — благально прошепотіла вона. — 

Я попереджала Лотьє, що це погано скінчиться. Часом мені здається, що я ось-ось 
збожеволію...

— Ви обманювали не зумисне, Крістіан. Пусте. А сварка з Клеманом 
у буфетній справді була?

— Так. У Максима раптово почався напад Ядухи. Ми одразу ж зрозуміли, що 
це серйозно, куди серйозніше, ніж завжди... Я послала Юбера по доктора Меруді. 
Клеман зовсім утратив голову, й досі не оговтається. Бідолашний... Він вважає 
себе винним. Геть приголомшений... Меруді вже вкладався спати. Але швиденько 
вдягся й узагалі прибіг дуже скоро. Але Максим уже хрипів...

— Якби телефон працював...
— Це теж не зарадило б, Рішаре. Меруді поставив діагноз: гострий набряк 

легенів. Спробував пустити кров, але марно. Надії вже не залишалося. Максимові 
треба було систематично лікуватись, а ви ж самі знаєте, як він жив! Він просто- 
таки танув на очах...

— Гадаєте, хлопець не розумів, у якому він стані?
— Щоб Максим та розумів?! Він усе виношував плани на майбутнє. Якби ви 

знали, чого мені коштувало переконати його відмовитися від того контракту 
в Болі й приїхати до нас на відпочинок! На відпочинок, і тільки! Врешті я дійшла 
висновку, що він людина цілком безвідповідальна...

— Все це моя вина...
— Зовсім ні, бідолашний мій друже. Ви не могли весь час водити його за 

ручку.
— Він мучився? Розумів, що...
— Ні, він швидко знепритомнів. ^
— Ви мали підстави вчинити так, як ви вчинили, Крістіан. І все ж треба було 

мене покликати.
— Спершу я хотіла це зробити, але Меруді заперечував. Він-бо добре знає, 

яким ви стали... вразливим. Він порадив нам зачекати, поступово підготувати вас. 
Меруді допоміг Юберові перенести тіло покійного до бібліотеки — єдиної 
кімнати, куди ви не ризикуєте заходити. Допивайте каву, Рішаре, а то прохолоне...

— Дякую, не хочу. Коли Юбер виїздив із дому вперше, він викотив машину за 
ворота руками, чи не так?

— Угадали. І так само вкотив її після того, як відвіз Меруді додому. Ми 
намагались уникати будь-якого шуму. Я ладна була піти на все, аби тільки ви 
нічого не почули й не спустилися.

«Ось чому я спершу почув, як машина приїхала, а потім — як поїхала,— 
подумав Ермантьє. — Ось чому вони послали Клемана наглядати за мною. А я ще 
попросив його подивитися, чи зачинене вікно! Виходить, я тоді не помилявся. Хоч 
як дивно, здається, я не помилився жодного разу!»

Ермантьє мовчав. Він був надто пригнічений, щоб розмовляти. Але подумки 
сказав собі, що невдовзі доведеться знову повернутися до персикового деревця, до 
запаху соснової глиці, до всього, що помалу відібрало в нього снагу до боротьби, 
смак до життя. Крістіан висякалась.

— Тепер ви все знаєте, так воно й краще. Господи, який же це був жах! Оті 
Юберові листи, які я мусила вам читати!.. І до чого б вони нас довели, всі ці 
хитрощі? Однаково рано чи пізно довелося б про все вам розповісти. Лікарі самі 
не тямлять, чого від нас вимагають! Я весь час тремтіла!

— Коли я вранці попросив вас із Юбером забрати Максима в Ла-Рошелі, ви 
натомість поїхали до похоронної контори?

— Так.
— А ввечері, коли ви інсценували приїзд Беллемів?
— У нас не було іншої ради, Рішаре. Зрозумійте вдене! Прибув фургон, треба 

було вивезти тіло. Не могли ж ми залишати Максима тут, поруч із вами...
— Розумію,— сказав Ермантьє.
Але до його скорботи додалося й ледь відчутне роздратування. Бач, як 

спритно вони пошили його в дурні! У візит Беллемів він повірив. Крістіан здавала
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ся тоді цілком щирою. Звичайно, у неї була причина брехати, вона дістала наказ. 
Але де вона навчилася так майстерно прикидатися?! Чи зміг би він удавати щось 
так переконливо й упевнено? А Юбер! Адже Ермантьє вважав його людиною 
обмеженою і затурканою. Юбер також виконав свою роль, виявивши неабиякий 
хист! Навіть Клемана втягли в свою гру. Ермантьє пригадались його інтонації. 
Треба бути неабияким лицеміром, щоб у розмові не прохопилася жодна нотка 
збентеження чи просто жалю. Лише Марселіна трохи схибила. Пустила сльозу. 
Не тому, що мала до небіжчика ніжні почуття, ні. Просто дівчина була знервована 
або, може, й перелякана. Ніколи він не почуватиме до них щирої вдячності. Надто 
вони всі спритні. А крутійство, піднесене на такий високий щабель, не може не 
викликати зневаги.

— Похорон був як годиться, вся округа зійшлася,— вела далі Крістіан.
— Хто служив відправу, абат Мішалон?
— Звичайно.
— Він, мабуть, здивувався, що мене немає?
— Ні, люди зрозуміли все правильно. Ви собі навіть не уявляєте, як щиро 

й співчутливо до нас поставились! Я й не думала, що нашу сім'ю в окрузі так 
поважають!

Це були типові для Крістіан міркування. Він чув таке від неї не вперше.
— Ви повідомили кого треба в Ліоні?
— Я добре подумала й вирішила цього не робити. По-перше, в Ліоні Максим 

мав лише далеких знайомих. Крім того, уявіть собі, сюди приїхала б ота 
шльондра, надягла б жалобу й приймала б на кладовищі разом з нами співчуття! 
Я навіть Жільберті не написала. Максима проводжали в останню путь тільки 
селяни з довколишніх сіл. Я певна, Максимові це сподобалося б!

— До кого ви звернулися з приводу надгробка?
— До Лобре, звісно. У нього це виходить усе ж не так жахливо, як в інших. 

Могила праворуч від каплички, неподалік від родинного склепу Дюран- 
Брюже. Скромна, але дуже гарна гранітна плита, на ній хрест.

— А Юбер? Він справді спізнився на поїзд?
— По-вашому, було б краще, якби він не зостався на похорон? Опівночі він 

сів у автобус і встиг на нічний поїзд.
— Хто платив за похорон?
— Юбер. Коли схочете, підпишете йому чек. Але це не горить. Як ви себе 

почуваєте?
— Звісно як — геть розбитий.
— А мене наче розчавили. Ви не дуже на мене гніваєтесь?
— Ні, Крістіан. Скоріше це я повинен просити вас про дещо забути. І не 

зважати на мою вдачу. Не дуже я став товариським...
— Бідолашний мій Рішаре!
Вона погладила його по голові, і він одразу ж забув, що тримав на неї в серці 

образу.
— Я вам не завдаю болю? — запитала вона.
— Ні, біль у мене з'являється здебільшого ввечері. Цього року видалося 

надзвичайно спекотне літо.
— Даремно ви стільки п'єте спиртного. Не хочу вам перечити, але Лотьє був 

би не дуже задоволений, якби довідався...
— Біс із ним, із тим Лотьє! Вам не завадило б відпочити, Крістіан. Я тут собі 

посиджу на самоті. Хочеться подумати про Максима, про минуле...
— Справді? І вам нічого поки що не треба? — Вона підвелася, підійшла до 

нього ззаду, поцілувала в маківку. — Бувайте, Рішаре!
Крістіан його поцілувала. Без ніякої відрази. Це був у неї щирий порив.
Увесь зболілий, Ермантьє сидів нерухомо, намагаючись утримати цю солодку 

мить. Він утратив Максима. Та, може, йому пощастить віднайти її. Може, ще все 
в житті повернеться. Просто досі вони погано одне одного знали, ось у чому річ. 
Тепер їх більше ніщо не розділяє.

«Ти забув, що маєш померти,— подумав він. — Забув, що приречений і лише 
тому тебе так оберігають!»

Він рвучко підвівся, мовби протестуючи проти своїх безглуздих думок. Наче 
без них йому мало лиха! Тепер, коли Максима не стало, він одразу постарів. Біль
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і гіркота знову тягарем налягли на нього, плечі згорбилися. Тягнучи ногу, 
Ермантьє ходив круг столу й важко дихав, не знаючи, за що зачепитися думкою. 
Він почув, як приїхав «б'юїк», як Марселіна порається в буфетній, кладе до 
холодильника рибу чи молюсків. І раптом Ермантьє прийняв рішення. Так, він 
повинен поїхати туди. В цю найспекотнішу пору дня там нема живої душі. Він 
узяв капелюха, в якому колись працював у саду. Його там ніхто не побачить. А як 
і побачить, то йому начхати, що подумають у селі!

Виставивши вперед, неначе антену, напівзігнуту ліву руку, мацаючи 
пальцями порожнечу, Ермантьє дістався до гаража, де Клеман бряжчав відрами 
з водою.

— Що ви робите, Клемане?
— Мию машину, пане. Від риби смердить у багажнику.
— Потім домиєте. Мені треба їхати.
— Слухаюсь, пане.
Ермантьє вмостився на передньому сидінні, зачекав, поки Клеман сяде за 

кермо, і, коли той узявся за ключ запалювання, промовив:
— Відвезіть мене на кладовище.
Настала пауза, така сама, як щойно на веранді.
— Слухаюсь, пане,— нарешті відповів незворушно Клеман.
Ні, цей чоловік був не дурень. Він, звичайно, подумав, що в Крістіан не 

витримали нерви і вона в усьому зізналася. Тепер водій боявся іншого — щоб не 
прогнівити господаря. Проте з місця він рушив, як завжди, легко.

Так, Ермантьє вже кілька днів знав, що Максима немає на світі. Але що з того? 
Він ще не відчув цього серцем. У його пам'яті брат був живий. Що для сліпого 
життя решти людей? Чи не є воно лише спомином? Ермантьє чув звуки саксофона. 
Він знов бачив Максимове обличчя, таке, яке брат мав торік. Щоки запалі, але 
вираз той самий — насмішкуватий. Ермантьє пригадував, як брат ляскав пальця
ми — мовляв, з мене нічого не візьмеш. Максим був довічний хлопчак. І Ермантьє 
мусив собі признатися: він анічогісінько не зробив для того, щоб зробити з брата 
путящу людину. Він, діловий чоловік, промисловець, позбавлений наївності, 
байдужий до всього прекрасного, зокрема й до мистецтва, з властивим йому 
егоїзмом скористався з усього найкращого, що було в Максима,— безтурботності, 
оптимізму, волелюбності, безоглядного марнотратства. Максим уособлював його 
примху, був для нього предметом розкоші. Він дозволяв собі утримувати Макси
ма, як інші утримують яхту чи стайню породистих бігових коней. Йому, Ермантьє, 
годилось би бути суворим. Вряди-годи, надто рідко, він робив спроби приборкати 
цю неврівноважену й доброзичливу натуру. Так, Максим був невловимий, та коли 
життя заганяло його в тісний кут, він звертався до старшого брата так ласкаво, що 
в того аж серце мліло, й Ермантьє йому вибачав, прощав усі його гріхи. А Максим 
знову витворяв бозна-що. Скільки разів Ермантьє хотів силоміць затягти брата 
бодай до якогось лікаря! Для всіх було очевидно: Максим проживе не довго. 
Досить було тільки глянути на його мертвотно бліде обличчя, на обтягнуті 
шкірою скроні й почути уривистий хрипкий віддих... Симптоми аж надто виразні. 
А ота нестримна, пожадлива хтивість, яка просто лякала Ермантьє! У свої 
двадцять два роки Максим ледве оклигав після запалення легенів. Лікарі попере
дили: найменша необачність дорого йому обійдеться. А він через тиждень уже 
став коханцем якоїсь співачки й подався за нею в Австрію. Список його дон
жуанських подвигів був досить довгий, як і список його подорожей та покаянних 
повернень, що завершувалися ніколи не здійснюваними обіцянками й присягання
ми.

Про його здоров'я ніхто не дбав. Він прийшов у цей світ, щоб марнувати свої 
сили, братові гроші й кохання своїх полюбовниць. Ермантьє завжди передрікав 
йому жахливий кінець. І тепер, без Максима, він почував себе невтішно...

Клеман торкнувся його руки.
— Пане!..
— Що?
— Ми приїхали. Ви хочете вийти з машини?
Охоплений розпачем, Ермантьє геть забув, що вони їдуть на кладовище. 

А Клеман уже повертав машину, грюкав дверцями.
— Спирайтеся на мою руку, пане. Бо дорогу саме всипали гравієм.
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Під ногами перекочувалися камінчики. Стримуючи відразу, Ермантьє все 
ж таки взявся за Клеманову руку. Дорога вела спершу праворуч, потім — ліворуч. 
На цьому невеличкому кладовищі, впорядкованому, немов чепурний садок, 
і залитому сонцем, орієнтуватися було неважко. У кипарисах шарудів легенький 
вітрець.

— Ми прийшли, пане,— сказав Клеман.
Аж тепер, наштовхнувшись ногою на кам'яну плиту, Ермантьє вперше 

усвідомив усю глибину свого розпачу; навіть при Клемані він не міг стримати 
стогону, що розривав йому груди. В душі він заволав: «Максиме! Максиме!» 
Двадцять років Ермантьє вважав себе братовим опікуном і аж тепер збагнув, що 
з них двох він виявився слабкішим, вразливішим, самотнішим. Він плакав, а сліз не 
було, плакав усім своїм зсудомленим обличчям. Потім махнув рукою, нама
гаючись відтрутити Клемана. Але водій, певно, не зрозумів його жесту, 
й Ермантьє прошепотів:

— Клемане... додому... квітів...
— Тут уже й так повно всякого зілля,— озвався Клеман. — А я й від себе 

хотів покласти якогось букетика...
Клеман вагався. Він добре пам'ятав наказ ні на хвилину не залишати 

господаря на самоті.
— Ідіть,— мовив Ермантьє.
— Слухаюсь, пане.
Клеманові кроки віддалилися, зарипів гравій, машина рушила. Ермантьє ще 

трохи зачекав, тоді нахилився й крадькома погладив надгробок. Камінь був 
дрібнозернистий, гладенький на дотик і теплий, неначе лискуча жива тварина. 
Хтозна-чому, але Ермантьє раптом відчув полегкість. Максимові, який так любив 
гарні костюми, тонку білизну, черевики з м'якої шкіри, добре буде спочивати 
в цьому затишному куточку вандейської землі, де гуляє вітер, кричать птахи 
і чується глухий рокіт моря.

«Прости мені! Прости мені, Максиме!» — подумки промовив Ермантьє.
Йому хотілося помолитись, але він позабував усі молитви, які вчив колись 

у школі. Він мусив стільки працювати, вести таку вперту боротьбу, що подумати 
про смерть, а тим більше про потойбічне життя, не лишалося часу. Може, ніякого 
потойбічного світу й нема, хай би там що твердили священики. Однак Ермантьє 
всією душею сподівався, що для Максима скінчилось не все. Заради Максима він 
ладен був повірити в бога. Він невміло перехрестився. Знову до горла клубком 
підступили сльози. Хіба він має право тепер повернутися до Ліона? Ще раз 
покинути напризволяще брата, якого так і не спромігся вчасно вилікувати? Краще 
буде послухатися Крістіан і відкласти від'їзд. Щодня він приходитиме сюди, 
приноситиме квіти й тихенько промовлятиме: «Я тут, Максиме. Я прийшов до 
тебе». Та й те сказати — чи довго протягне він сам? Може, ще до Нового року 
ляже в могилу поруч... Досі йому й на думку не спадало придбати місце на 
ліонському кладовищі. В родині Ермантьє ніхто й ніколи не замовляв помпезних 
мармурових склепів, оздоблених скульптурами ангелів, де ховали б померлих із 
покоління в покоління. Ермантьє спочивали де кому доведеться, здебільшого на 
своїй батьківщині в Морвані, і дикі трави буяли у них на могилах. А він ляже тут, 
поруч із Максимом. Крістіан його зрозуміє. Він простяг руку до букета, від якого 
вже пахло тлінням. Сонце опалило квіти, висхлі стебла хрускали під пальцями, як 
хмиз. Звісно, Крістіан була заклопотана іншим... Проте могла б послати Марселі
ну. Ермантьє намацав чималий вінок. Цікаво, що написали на стрічках? «Моєму 
братові», «Моєму незабутньому братові», «Максимові»? Ці вінки небіжчикові 
навряд чи сподобалися б, треба наказати, щоб їх прибрали. Нехай залишиться гола 
плита, і на її полірованій поверхні відбиватимуться хмарки, що пропливають 
у небі... Ермантьє намацав ногою всипану гравієм доріжку біля могили, ступив 
три кроки. Знайшов руками хрест. Лобре попрацював на славу. Хрест був 
витесаний з такого самого граніту, що й плита. Він був високий, з широкою 
поперечкою. Ермантьє відчув під пальцями літери й легко прочитав закінчення 
слова: «...мантьє». Гарний, без зайвих викрутасів шрифт. Пальці ковзнули нижче, 
знайшли дату: 1948. Він посунув руку трохи лівіше й, намацуючи літери та цифри, 
бурмотів собі під ніс: «Вісімнадцяте липня тисяча дев'ятсот сорок восьмого року». 
Ще лівіше: «Двадцять третє лютого тисяча дев'ятсот другого року».
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Ні, тут він помилився. Навіть пошкодував, що занедбав самовчитель Брайля, 
який таки допомагає розвивати чутливість пучок. Ермантьє терпляче заходився 
досліджувати напис далі, намагаючись прочитати літери під пальцями. Як можна 
переплутати цифри 2 і З?.. І слово «лютий»! Максим народився у квітні. А Добре 
вибив «лютий».

Ермантьє спалахнув од гніву. 23 лютого 1902 року! Це ж його власний день 
народження! Геть за всім треба стежити самому, досить недоглянути, і вони 
накоять казна-чого! Але ж Крістіан знала дату народження Максима! І Юбер 
знав. У нього ж були Максимові документи. Просто вони дуже поспішали. їм 
обом геть памороки забило, тож і переплутали. А під час похорону, коли кругом 
було стільки людей, ні він, ні вона не помітили, що напис неправильний. їх можна 
зрозуміти.

Треба поїхати до Добре й замовити новий хрест. Біс із ними, з витратами! 
Бідолашний Максим!..

Ермантьє вертається до прізвища на хресті. Треба все як слід перевірити, 
а вже тоді викликати Добре.

Чи Крістіан указала обоє братових імен — Максим-Анрі? Ні, під пальцями 
в нього лише одне слово, і прочитати його досить важко. Воно не схоже ні на 
«Максим», ні на «Анрі».

Тобто як?!
Спершись коліном на плиту, Ермайтьє знов і знов мацає обома руками напис. 

Потім випростується й розгублено витирає рукавом піт на чолі. Здається, він таки 
збожеволів. Хвилину він чекає, поки вгамується серце. До воріт кладовища 
повільно під'їжджає машина. Це повернувся Клеман. Ермантьє рвучко, вправни
ми рухами досвідченого зломщика ще раз обмацує плиту. Невимовний жах 
охоплює його. Нарешті він прочитав увесь напис:

РІШАР ЕРМАНТЬЄ 
23 ЛЮТОГО 1902 — 18 ЛИПНЯ 1948.

Покійником, якого благословив священик над відкритою домовиною, 
покропивши його свяченою водою, цим покійником був він сам! Для кожного, хто 
відтоді зупиняється біля цієї могили, Рішара Ермантьє вже нема живого. З 18 лип
ня 1948 року він спочиває вічним сном під оцією масивною гранітною плитою.

Зарипіла жорства — то надходив Клеман. Ермантьє інстинктивно відступив 
від могили на доріжку. Він ніби боявся, щоб його не заскочили біля цього хреста. 
Про Максима вже не думав. Він узагалі ні про що не думав. Його проймав жах. 
Смертельний жах. Тепер це був просто переляканий, загнаний у глухий кут, 
безпорадний бідолаха.

Кроки завмерли поруч.
— Ось квіти,— мовив Клеман.

10

Ермантьє взяв квіти й поклав їх на гранітну плиту. Згорнувши руки, 
спробував зосередитись. Він не страждав. Він був до всього байдужий і докладав 
зусиль, щоб устояти на ногах. І водночас йому хотілося простягтись, упасти 
крижем у затіненій кімнаті й лежати нерухомо, як мрець. Власне, він і є мрець. 
Так написано на могильній плиті. Все готово, щоб прийняти його останки. Може, 
самого його вже й нема, залишилася тільки тінь, приречена пережити тіло. А втім, 
здається, м'язи в його тілі напружились, воно час від часу здригається, немов 
дерево під ударами сокири...

— Пане, вам пора додому,— сказав Клеман. — Сонце сьогодні небезпечне.
Ермантьє кивнув головою. Розмовляти він не міг. По щоках котився піт. Одяг

пекучим панциром прилип до тіла. Ні, він не мертвий. Тоді, виводить, його 
прокляли?!

— Надіньте капелюха, пане!
Клеман узяв з плити солом'яного капелюха й тицьнув його в руки Ермантьє. 

Соломка була шорстка й порипувала. Ермантьє обмацав капелюха й переконався: 
так, це реальність. Старий садівничий капелюх раптом набув величезного 
значення, як вірний друг, що існував реально. Ермантьє повагом надів його
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і згадав про похоронний дзвін. Не буває подзвону без похорону. І на порожній 
могилі не викарбовують дату смерті. Та й квітів не кладуть. Отже, могила не 
порожня. У ній — Максим.

Ермантьє відчував полегкість, якої й самому було соромно. Поворушив 
язиком, розтулив губи.

— їдьмо,— промовив нарешті.
У могилі Максим? Поховали Максима, а ім'я поставили його? Це неможливо. 

Доктор Меруді нізащо б не згодився... Чорт забирай! Виходить, викликали не 
Меруді, а когось іншого! Отже, Крістіан збрехала.

— Ідіть повільніше, не кваптеся так,— наказав Ермантьє.
Він спотикавсь об камінці і змушений був узятися за Клеманову руку. Боліла 

потилиця. На кладовищі стояла мертва тиша, яку порушувало тільки ледь чутне 
дзюрчання струмка та шум кипарисів. Думка працювала неначе уві сні; йому 
здавалося, ніби він складає з окремих уламків якусь чудернацьку мозаїку. Отже, 
викликали іншого лікаря, чужого. Хай так. І сказали йому, що помирає Рішар 
Ермантьє. Ніяких сумнівів це в лікаря не викликало, і він підписав свідоцтво про 
смерть. Гаразд. Що ж далі? Потім дістали потрібні документи — посвідчення, 
шлюбне свідоцтво, адже всі його папери зберігаються у вітальні на першому 
поверсі, разом із паперами Крістіан. І якийсь клерк зареєстрував факт його 
смерті. Ось і все. Скінчився великий Ермантьє! Кюре покрутився навколо 
домовини, побризкав святою водичкою. Requiescat in pace. Хай спочиває в мирі... 
Ермантьє уявив собі, як усе село висловлювало вдові співчуття. Як у Ліоні на день 
зупинили завод. Він чув, як у кабінетах, у конторах розриваються телефони: 
«Ермантьє помер! Я щойно довідався! Це багато чого міняє...» Про картель ніхто, 
певна річ, не згадував, але думали про нього всі. І Юбера, й Крістіан підкуплять, 
зроблять статистами... І всі його патенти, його лампочка — все обернеться 
нанівець, усе піде з молотка...

— Ось машина, пане..
К бісу машину! Йому починає відкриватися вся їхня махінація. Юбер 

злякався. Бо мине ще кілька тижнів, і битву доведеться розпочати. Тоді вже не 
відступиш, не об'єднаєшся з розлюченими супротивниками. Тож Юбер вирішив, 
що краще відразу здатися, підкоритись картелю і мати гарантований прибуток. Як 
усе це просто! Крістіан теж попалася на гачок і виторгувала собі спокійне 
існування. Тим гірше для сліпця! Адже він однаково приречений... Ермантьє 
відкинувся на сидінні. Машину погойдувало, і його почало нудити. Чому його 
смерть так забарилася? Чому не забрала його туди, на кладовище, а дала йом> час, 
щоб він бабрався в цьому болоті? З місяця в місяць він підписував і надсилав 
папери, гадаючи, що вершить важливі справи. А хто знає, що то були за папери? 
Може, то він сам підписав своє зречення, погодився з ними, щось пообіцяв і тим 
завершив власний занепад? Чи існує ще фірма? Може, тепер вона всього-на-всього 
філія? Чи залишилося в нього бодай кілька су після всіх отих чеків, які він так 
довірливо підписував?

Кожне запитання сліпучим чорним сонцем вибухало у нього в голові. Він 
опустив шибку, але повітря здавалося якимсь масним і липким, воно було 
переповнене пахощами, життям.

Ермантьє сидів геть розбитий. Він почував себе зовсім мізерним, наче 
порожнім місцем. Його ж бо навіть уже нема серед живих. Тепер нічого не вдієш. 
Написати листа? Перехоплять. Та й до кого писати? Що пояснювати? Чи не 
надрукували вони в газетах коротенький некролог з його фотографією? Хто 
завтра про нього згадає? Про Максима, може, побалакають хоч у барах та за 
кулісами невеличких театрів. Але нікому й на думку не спаде, що сталося 
насправді. Всі знали, що Максим — хлопець непосидючий, людина богемна, 
здатна раптом надовго кудись зникнути. Та й про Максима теж невдовзі забудуть. 
Більш нема на що сподіватися...

— Ми приїхали, пане.
Машина стояла. Клеман узяв його за руку, щоб допомогти вийти, і Ермантьє 

ледве не скрикнув. Адже він, Клеман, знає правду! Чому ж він мовчить? І Марсе- 
ліна знає? Мовчать, бо вони — поплічники, їм заплатили. Вони мовчатимуть.

Ермантьє відчув під ногою цементовану доріжку.
— Нехай, я сам дійду.
Він рушив алеєю. Та чи це була справді алея? Чи не потрапив він знову до
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якогось лабіринту? Світ довкола нього нагадував струхлявілу, огидну декорацію.
І звідусіль визирали невидимі істоти й тикали в нього пальцем. Хотілося йти 
швидше. Він був у такому стані, коли людина й з найміцнішими нервами попро
сить пощади. І Крістіан дозволила отак із нього знущатися! Приєдналась до цієї 
мерзенної гри!.. Пальці його наштовхнулися на шибки веранди. У розпачі 
Ермантьє не міг знайти дверей і змушений був мацати руками й ногою. На веранді 
хтось ходив.

— Це ви, Марселіно?
— Так, пане.
— Де пані Ермантьє?
— Вона...
Пауза. Він подумав, що дівчина зараз скаже: «Вона зайнята». Але Марселіна 

відповіла:
— Вона в себе. Зачекайте, я покличу.
— Ні, ні, не треба її турбувати.
Мляво, невпевнено ступаючи, він рушив далі, поплентав сходами нагору. На 

останньому східці сів, пожбурив позад себе в коридор свого жалюгідного 
капелюха, що личив би пенсіонерові. Машинально зняв окуляри й протер скельця. 
Тихий, прохолодний будинок, здавалося, спав серед квітів. Дарма! Якщо Крістіан 
задрімала, він її розбудить. Настав чав поговорити відверто, покінчити з цими 
нестерпними сумнівами. Ермантьє встав, сперся рукою на стіну. Що вона, 
Крістіан, вигадуватиме на своє виправдання? Як пояснюватиме напис на могилі? 
Він зупинився перед її дверима. Ні, жалістю всього пояснити не можна. З жалості 
на таку страшну брехню не пускаються. Він постукав і, не чекаючи дозволу, 
штовхнув двері. Почувся придушений крик:

— Боже милий, Рішаре, звідки ви взялися? Вам погано?
«Я, мабуть, весь червоний і спливаю потом. Видовище досить неприємне»,— 

подумав Ермантьє. Ту ж мить щось ковзнуло по паркету. Він зрозумів, що 
Крістіан підсунула йому крісло. Але сідати він жестом відмовився.

— Я взявся з кладовища,— проказав Ермантьє. — Випадково я торкнувся 
напису. І прочитав його.

— Прочитали?!
— Так.
— Бідолашний мій!
Він і сам був такий зворушений, що стояв і не міг вимовити заздалегідь 

приготованих слів. Тепер, віч-на-віч із Крістіан, у глибині душі він був згоден на 
все. На все, крім зради. Невже вона ще не зрозуміла, що якби зважилася зробити 
перший крок...

— Рішаре!
— Ні,— прошепотів він. — Ні, мовчіть, я знаю все, про що ви говоритимете. 

Лотьє наказав вам приховати від мене правду. Я ніколи вже не повинен був 
повертатися до Ліона. Виходить, я не здатний керувати заводом.

— Але...
— Облиште! Ви зі мною повелись, як із недолугим недоумком.
— Та ні, ви помиляєтесь, Рішаре! Найкращий цьому доказ — те, що ми 

залишили вас удома. Лотьє наполягав покласти вас у клініку.
— Хіба це означає...
— Ви знаєте не все. Прошу, вислухайте мене спокійно. Сядьте. Мені легше 

говорити, коли ви сидите.
— Гаразд.
— Лотьє боявся не тільки за ваше здоров'я. Він боявся й за нас...
— Що ви вигадуєте?!
— Я не вигадую, Рішаре. Ви правильно здогадалися. Лотьє потерпав, щоб ви 

не стали небезпечним...
— Я?.. Небезпечним?!
— Вам зробили тяжку операцію. А ви, згодьтеся, завжди були схильні 

вважати,, ніби вас хтось переслідує.
— І через це ви надумали перелицювати могилу?! — вигукнув Ермантьє.
— Ось бачите, бачите! Ви ще нічого не знаєте до ладу, а вже здіймаєте крик. 

Це правда, я завинила, бо...
— Підмінили.

78



— Я благаю вас, Рішаре! Допоможіть мені. Це такий жах... те, що я маю 
сказати... Так, я обрала цей шлях — нехай люди думають, нібито ви мертвий. 
Після всього, що ви зробили, після того, ким ви були, я не захотіла, щоб люди 
знали правду...

— То це лише про людське око!
— Ой, ні... Скоріше, щоб зберегти гідність. Гадаєте, страждали тільки ви? — 

Вона висякалась і сіла поруч. — Чому нам завжди бракувало сміливості 
поговорити відверто? Ми б уникли багатьох прикрощів! Наща помилка в тому, що 
ми прагнули жити так, йк жили доти. Лотьє мав би сказати вам, що ви...

— Приречений.
Голос Крістіан враз осікся.
— Не знаю,— мовила вона. — Це викликає в мене жах. Подумайте самі — 

хіба я винна, що хотіла утримувати вас тут, як людину, котрій потрібен догляд? 
Хіба ви в цьому домі почуваєте себе нещасним? Чи не буэ це найкращий вихід? 
Тут вам ніщо не загрожує. Юбер здатний вести ваші справи...

— Ні, не здатний,— кинув Ермантьє. — Але це деталь. Річ в іншому, Крістіан. 
Може так статися, що невдовзі я помру, чи збожеволію, чи накладу на себе 
руки — як вам завгодно... Але, можливо, я все ж таки виживу...

— Годі, Рішаре!
— Не бійтеся,— провадив далі Ермантьє. — Я цілком спокійний. Усе, що 

сталося, мене не вбило, тож прогнози Лотьє не справдилися. Принаймні не 
справдилися негайно. То що ж усе-таки означає цей напис ца могилі, Крістіан? 
Нам треба зараз набратися мужності й поговорити. Цей напис означає, Крістіан, 
що вам потрібна моя смерть. Ні, не фізична, а формальна, офіційно підтверджена 
смерть. І причина цьому — картель. — Він простяг руку, знайшов лікоть Крістіан 
і стиснув його. — Я правду кажу, чи не так? Юбер хотів капітулювати. Трапилася 
нагода, і він вирішив її не пропустити. Це йому спало на думку скористатися 
смертю мого брата?

— Так.
— Мерзотник!
— Ви несправедливі. Чи можете ви поручитися, що нова лампочка принесе 

успіх? Ви певні, що тут немає жодного ризику?
— Ні, звичайно. Це діло ще треба спробувати. Та я маю шанси досягти успіху!
— Але ж не тепер, Рішаре... Подумайте, в яке становище ви нас ставите! Ви 

самі визнаєте, що ви — єдина людина, здатна забезпечити цій справі успіх. 
Однак... ви вже не той. Чи подбали ви про Юбера, про мене, про фірму? Якщо 
справа не вигорить, ми збанкрутуємо! Вам немає діла до чужих грошей! А картель 
ви хочете знищити через... через власний гонор!

— Ні,— відказав Ермантьє. — Тут ідеться не про гонор. Власне, не лише про 
гонор. Я хотів би завоювати вашу повагу, Крістіан. Коли я кажу — повагу, то лише 
тому, що не зважуюся сказати... — Він ще міцніше стис її лікоть. — Я звик 
говорити більше про справи, ніж про почуття,— провадив він. — Звичайно, я не 
завжди був ідеальним супутником у житті. Але я б з радістю спробував щастя 
заради вас, Крістіан! Я б хотів, щоб вам кланялися ще нижче, щоб л^оди замовка
ли, коли ви проходите мимо, Крістіан! Адже влада жінці таки личить! Це єдине, 
що я міг би вам запропонувати, але ніхто, крім мене, вам цього не дав би! І не 
згадуйте більше про того бідолаху Юбера. Так, він робить що може. Але Юбер 
з породи боягузів, невпевнених дрібних заробітчан. Він усього-на-всього клерк... 
А я... Якби ви мені допомогли, Крістіан!.. — Він ударив себе кулаком у груди. — 
Ви й не здогадуєтесь, скільки ще в мене снаги! Якби ви лише довірились мені! Так, 
я ведмідь, але скільки ж у ведмедя сили! І скільки вірності! Я б нічого й не просив 
натомість, хіба трохи ласки, час від часу трохи уваги, привітного слова...

— Рішаре, заспокойтеся, прошу вас!
— Не заспокоюсь! Осоружні мені оті розважливі мудрагелі з їхніми 

дріб'язковими підрахунками! Одне тільки слово, Крістіан! Чи підписано угоду? 
Коли Юбер має її підписати?

— Я не знаю. За кілька днів... Він іще вагається...
— Вагається! Впізнаю Юбера. Всі свої сорок років він тільки те й робив, що 

вагався. Виходить, іще не пізно. Нехай я приречений, але краще вмерти на своєму 
посту! Дайте йому телеграму, Крістіан. І забороніть підписувати угоду. Я ще 
хазяїн, чуєте! Він підкориться. Треба будь-що домогтися, щоб він підкорився!
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Начхати на його мільйони! Якщо він і втратить свої гроші, це означатиме лише, що 
він не гідний був їх мати. Але якщо я виграю, він стане вдесятеро багатшим. Цього 
разу я ставлю на кін його гроші, але свою голову! Я забороняю йому вагатися!

Ермантьє підхопивсь, обійшов навколо крісла, в якому сиділа Крістіан, 
і схилився над нею.

— Крістіан,— лагідно сказав він. — Лотьє помилився. Хоч би там що 
трапилось, я ніколи не стану для вас небезпечним. Навіть якби я геть збожеволів, 
вам би я зла ніколи не заподіяв. Я на вас гніву не тримаю. Ви поселилися тут, щоб 
наглядати за мною. Ви ізолювали мене в тому крилі будинку й поводилися зі 
мною, як із причинним. Та все це не має значення. Тільки дозвольте мені команду
вати звідси моєю останньою битвою! Для вас, Крістіан. Бо я б так хотів... — Він 
рвучко нахиливсь і притулився щокою до її щоки. — Ох, як би все було просто, 
коли б ви мене любили!

Крістіан завмерла. А Ермантьє ніжно поклав їй на чоло й очі руку. І відчув, як 
під його долонею котяться її сльози.

— Ох, Крістіан, я й сподіватися не міг!.. — прошепотів він.
І надовго замовк, схилений над нею. Від такого несподіваного щастя він 

почував себе безпорадним.
Саме в цю хвилину Ермантьє почув запах. Спочатку він подумав, що йому 

здалося. Не повертаючи голови, спробував збагнути, звідки той запах лине. Може, 
це букет у вазі, в якій забули поміняти воду? Адже декотрі квіти, коли прив'януть, 
пахнуть локрицею.

Та ні, пахло не прив'ялими квітами.
Цієї миті Ермантьє вловив ледь чутний шерех і все зрозумів. Сумніву він уже 

не мав. Це був запах локричних пастилок.
Він поволі випростався, відвів руку від обличчя Крістіан. Ніхто не міг почути, 

як лунко б'ється його серце.
— Дякую,— тихо мовив він. — Дякую вам, Крістіан... Я не забуду цього 

повік.
Голос у нього тремтів, але це було, певно, й краще. Ермантьє відійшов від 

крісла. Ступив крок, ще крок, ще. Тепер він стояв посеред кімнати.
— Куди ви? — запитала Крістіан.
— Піду відпочину. Треба трохи поспати.
Поспати! Так наче тепер він може спати! Але зараз потрібно збити їх 

з пантелику. Ермантьє знайшов двері, на порозі примусив себе обернутись 
і всміхнутися. Але од відчаю, що охопив його, усмішка вийшла крива. Ермантьє 
швидко рушив коридором. Тільки б побути на самоті! Не думати більше про всю 
цю ницість. Він зупинився, прислухавсь. Йому здалося, ніби хтось іде назирці. Та 
ні, на таке вони нб зважаться. Поки що не зважаться.

Він ускочив до себе в кімнату, повернув у замку ключа, причинив вікно. Як 
довідатись, чи є хтось у кімнаті? Хвилинку він розмірковував, чи не пошукати 
в шафі, під столом, під ліжком. Потім згадав, що Клеман у цей час допомагає 
Марселіні готувати обід. Мабуть, він таки сам. У ванній кімнаті хлюпнув в облич
чя водою і, навіть не витершись, простягся на ліжку.

Отже, Юбер — її коханець. Він може до неї увійти, коли йому заманеться. 
І тепер він там, смокче свої пастилки, розважається комедією, яку грає його 
полюбовниця. Юбер усе бачив і все чув. І, мабуть, жестами їй підказував, що 
говорити. Однак Крістіан плакала. В цьому сумніву нема. А якщо Юбера там не 
було? То й що з того? Це означає лише, що вона вміє пускати сльозу так само 
легко, як і брехати. Коли вони почали готувати удар? Тоді, коли Крістіан залучила 
його до фірми? Чи після того нещасливого випадку? Як це взнати? А він навіть ні 
про що не здогадувався! Він вважав її обачною, холодною егоїсткою. А з Юбером, 
бач...

Ермантьє кидався в ліжку. Кожна наступна думка кислотою пекла йому 
серце. Він, Ермантьє, її чоловік, мало не став перед нею навколішки! А Юбер, 
заклавши руки в кишені, слухав як він виливав душу, обіцяв їй золоті гори, 
домагався її ласки. Цей жалюгідний Юбер, якого він раніше, коли мав очі, 
пристукнув би, наче муху, тепер отак із нього збиткувався! Добре ж тебе пошили 
в дурні, сердего Ермантьє! Тебе, хто так пишався своєю силою, своїм успіхом! Хто 
вважав, що лише він сам знає справжню межу своїх можливостей! Хто нахваляв
ся. нібито всі його бояться!
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Стара Бланш про все дізналася, через це її й вигнали, через це вона й не хотіла 
до нього повертатися. I Клеман знав. І Марселіна. Як же вони, мабуть, глузували 
з нього! Навіть Максим...

Ні, тільки не це. Максим нічого не знав. Він ні про що не здогадувався. 
Ермантьє так і застиг, лежачи долілиць, звісивши руки на підлогу. Постривай, не 
гарячкуй. Чи є підстави підозрювати Максима? Сюди його привели родинні 
почуття, адже йому розповіли, що зі старшим братом сталося велике нещастя і він 
перебуває у тяжкому стані. Про решту він і гадки не мав. А то неодмінно б їх 
викрив. Ні, тільки не Максим... Він вчасно помер. Йому пощастило померти 
вчасно.

Ермантьє звівся на лікті і рвонув комірець сорочки. У наглухо зачиненій 
кімнаті повітря було важке й задушливе.

— Як же мені погано! — зітхнув він.
І все-таки Ермантьє не полишала цікавість, хотілося збагнути, яке ж лихо 

його спіткало насправді, як далеко вони зайшли в своїй підступності. Адже 
Крістіан в усьому, безперечно, його обманювала. Ставши коханкою Юбера, вона 
чинила так, як той вимагав. І завод, і банківський рахунок — усе він прибрав до 
рук. Та цього йому виявилося мало. Вони перевезли його, Ермантьє, до маєтку, 
щоб остаточно усунути від справ. Мабуть, хотіли, щоб він схибнувся, тож день 
при дні втовкмачували йому всілякі дурниці, видаючи їх за поради й висновки 
Лотьє. А коли їм було вигідно, відбувалися недомовками, вдавали, нібито 
співчувають... І нарешті — цей похорон!

«А якби я вирішив повернутися до Ліона? — подумав він. — Цікаво, що 
б вони зробили?!»

Ермантьє так розхвилювався, що аж сів у ліжку й опустив голову на схрещені 
руки. Так, досить лише оголосити про свій від'їзд, і... Як вони спробують його 
затримати?.. Але й тоді, коли він, Ермантьє, сидітиме мовчки, їхній план однаково 
провалиться. Адже він залежить тепер від перщої-ліпшої випадковості. Як тільки 
хтось запримітить сліпого в саду чи на кладовищі, вся ця комбінація полетить 
шкереберть. Вибухне скандал. Не зважати на це вони не можуть.

«Саме це й змусило Юбера повернутися»,— дійшов висновку Ермантьє.
Адже Юбер мав би бути тепер не тут. Якби не ускладнення, він сидів би 

в Ліоні. Чого ж він таємно повернувся сюди? І чи від'їжджав Юбер узагалі? Може, 
він тільки вдав, що від'їздить? Так чи так — чому він переховується?

Не міняючи пози, Ермантьє застогнав. Нарешті він схопив її, ниточку істини. 
Але ця істина виявилася страшною. Напевне, на початку Крістіан і Юбер виріши
ли просто його ув'язнити. Однак смерть Максима змінила їхні плани. Він, 
Ермантьє, формально мертвий, тож тепер їм треба скористатися з цього. Ніякого 
ризику. Досить викопати в парку звичайнісіньку яму... Суща дрібниця. Хто знає, 
може, всьому настане кінець ще сьогодні ввечері...

Ермантьє встає з ліжка й припалює сигарету. Що ж, головне тепер — не 
втратити гідності. Чого-чого, а цього вони від нього наостанку не діждуться. Він 
іде до ванної, вмивається, зачісує волосся. Потім мацає стрілки годинника. Пів на 
восьму. За кілька хвилин його покличуть вечеряти. Ермантьє відчиняє вікно — 
тепер це вже не має значення. Щурики над дахом зі свистом розтинають крилами 
повітря. Від нагрітої землі линуть пахощі сіна. Він не зненавидів Крістіан, 
принаймні поки що. Йому хотілося задушити Юбера. Але той з'явиться тільки для 
того, щоб завдати удару.

Ермантьє сперся на підвіконня. Нехай думають, що він хоче подихати свіжим 
повітрям. Клеман, мабуть, спостерігає із саду. Але водій не прочитає думок 
господаря. Ермантьє міркує про те, який спосіб вони оберуть. Юбер, безперечно, 
боїться крові. Крістіан, звісно, бажала б, щоб кінець настав якнайшвидше. Вона 
людина жорстока, але надто добре вихована, щоб жадати тривалих мук. Найімо
вірніше — отрута?

— Рішаре!
Це вона. Як і щовечора, кличе його знизу, від сходів.
— Зараз, іду! — гукає Ермантьє.
Він глибоко зітхає, поволі перетинає кімнату. Ніколи ніхто не дізнається 

правди! Ось що найгіркіше. Ермантьє виходить у коридор. Де Юбер? Як і раніше, 
ховається в кімнаті Крістіан? Або никає навшпиньки десь у будинку, як завжди, 
в чорному костюмі, ввічливий і коректний? Ермантьє простує до сходів. Під його
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ногами ледь чутно порипує паркет. Сьогодні надворі теж дуже спекотно. 
Сходинка по сходинці він дістається вниз.

— До столу! — запрошує Крістіан. — Ви, певно, зголодніли?
Голос у неї лагідний, привітний. Справді, хіба ж вони не помирилися?.. 

Ермантьє сідає спиною до веранди.
— Марселіна приготувала на вечерю холодні страви,— каже Крістіан. — 

Я подумала, вам це сподобається. — Вона дзвонить. — Марселіно, можна 
подавати на стіл.

11

Юбер, поза всяким сумнівом, десь поруч. Клеман, мабуть, теж. Готові 
розпочати, потім забрати тіло.

«Я втрачаю спокій,— думає Ермантьє. — Адже при Крістіан цього не 
станеться, вона не витримає. Але після кави, коли я лишуся сам,— тоді інша річ...»

— Покласти вам ще трохи салату? — питає Крістіан.
— Ні, дякую.
— Хіба ви не голодний?
— Ні.
Марселіна поміняла тарілки. Ермантьє чує, як Крістіан наливає йому в келих 

вина. Він поволі його випиває. Ніякого підозрілого присмаку. Марселіна подає 
нову страву.

— Риба під майонезом,— оголошує Крістіан.
— Мені зовсім трошки.
— А майонезу покласти? Марселіна його зробила так, як ви любите — 

якомога більше гірчиці.
Голос у неї звучить рівно, ніщо не виказує хвилювання. Хіба що надто 

демонстративно вона про нього піклується, підкреслює, як прихильно ставиться 
до свого чоловіка.

— Зовсім трошки,* тільки покуштувати,— бурмотить Ермантьє.
Навіщо стільки гірчиці? Кінчиком ножа й виделки він перекидає рибу, 

крає її на дрібні шматочки. Йому здається, ніби на нього дивляться сотні очей. 
Якщо він відмовиться їсти, Юбер із Крістіан, та й решта зрозуміють, що він 
розгадав їхню гру, і не чекатимуть кінця вечері, вдарять одразу. Ніж і виделка 
Крістіан розмірено побрязкують по тарілці. Ермантьє принюхується до майонезу, 
кладе в рот шматочок риби. Що буде, те й буде! Певно, цей терпкуватий, пі
кантний присмак майонезу має замаскувати смерть...

— А риба, здається, трохи з душком,— зауважує Крістіан. — У таку спеку 
дуже важко дістати зовсім свіжу.

Вона починає розводитись про сина риботорговця Одро. Звідки раптом у неї 
таке нестримне бажання розмовляти? Від чого вона намагається відвернути його 
увагу? Що в майонезі? Миш'як? Чи снодійне, яке відбере в нього сили опиратися? 
Крістіан не пошкодувала майонезу — в Ермантьє таке враження, ніби риба 
просто-таки плаває в підливі. Аж язика пече. Скільки отрути він уже ковтнув?.. 
Ермантьє кладе виделку.

— Справді, чогось у мене сьогодні немає апетиту.
Він сам віддався їм до рук. Жодного шансу вижити тепер у нього не 

залишилося. Добре поміркувавши, Ермантьє доходить висновку, що марно 
сподіватися на ласку з боку Крістіан. Це вона керувала грою з самого початку. 
Саме вона примусила Юбера діяти. В пам'яті спливає багато чого такого, що 
підсилює цю його впевненість.

— Марселіно, несіть, будь ласка, фрукти.
— Даруйте, але з мене, здається, досить.
— Трохи компоту вам не завадить.
Турботливу дружину краще й не зіграєш! Ермантьє бгає в руках серветку.
— Ні, досить.
— Ви часом не захворіли?
Тон у неї справді стривожений. Мабуть, у цю хвилину вона пильно 

вдивляється в нього, намагаючись помітити на його обличчі перші ознаки 
отруєння. Може, й решта поволі підступають до столу... Проте він почуває себе 
прекрасно. А чи не вигадав він усю цю мару, цей кошмар? Ермантьє підводиться.
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— Я вип'ю каву на веранді.
Важко ступаючи, він рушає до дверей. Крістіан іде за ним услід. «Зараз це 

станеться,— думає він. — Навіщо їм зволікати?» Ермантьє пригадує, що він на 
голову вищий за Клемана і Юбера. Напасти спереду вони не зважаться. Проте всі 
його припущення неслушні. Боятися треба лише отрути, до того ж такої, яка подіє 
дуже швидко і не дасть йому часу поміркувати, зрозуміти, що й до чого. Отже, 
в майонезі нічого не було. А ось у каві...

— Хіба ви не полежите в шезлонгу? — питає Крістіан.
Цього разу голос у неї трохи тремтить. Правда, ледь чутно, колись він би 

цього й не помітив.
— Ні, я хвилинку посиджу. Бо дуже спати хочеться. До завтра оговтаюсь.
Ермантьє підтягує до плетеного столика стільця. Крістіан наливає каву,

вкидає цукор, і Ермантьє чує, як вона розколочує його срібною ложечкою. І знов 
у нього зринає думка: «А що, коли все це — лише плід моєї уяви?» І відразу 
ж відкидає цей сумнів. Якщо він сумнівається, йому кінець. Він не повинен 
вагатися. Він певен, що Юбер десь у домі, й розуміє, що означає його присутність.

— Марселіна приготувала надто міцну каву,— каже Крістіан. — Покласти 
вам ще грудочку цукру?

— Не треба.
Крістіан легенько дме на свою каву. О, здається, вже п'є. Принаймні раз у раз 

ставить чашечку на блюдце. Мабуть, хоче ввести його в оману. Щоб виграти час, 
Ермантьє закурює сигарету. Кава стоїть на столику, і він має її випити, бо нема 
жодної причини відмовитись. Якщо він скаже, що кава гіркувата, й не вип'є її, 
його вб'ють у коридорі на другому поверсі або в його кімнаті. Юбер, безперечно, 
все передбачив. Ермантьє бере чашку, підносить її до рота. Ложечка в Крістіан 
уже не бряжчить. Кава розливає тонкий аромат. Ермантьє вмочує губи, вдає, ніби 
кілька разів ковтає. Аж соромно отак відчайдушно боронити своє життя. Воно 
йому вже обридло. Але ж він ще не зовсім утратив смак до боротьби...

Ермантьє простягає руку, щоб поставити чашечку, натикається нею на край 
столика, і тоненька порцеляна розбивається на друзки, а рідина обливає пальці.

— Бідолашний мій друже... — зітхає Крістіан. Вона ледве приховує 
невдоволення й досаду.

— Вибачте,— покірно просить він.
— Марселіно, приберіть, будь ласка. Витріть стіл і принесіть іще одну 

чашечку!
— Не варто,— бурмотить Ермантьє. — Я краще піду спати. На добраніч, 

Крістіан.
Найважче вийти так, щоб не прискорювати ходи, як ходить виснажена 

людина. Це йому вдається блискуче. А от біля сходів доводиться зупинитись. Це 
випробування йому вже над силу. Ермантьє береться однією рукою за стіну, 
а другою за поручні й повільно підіймається вгору, прислухаючись до тиші 
в будинку. За ним ніхто не йде. Але небезпека може чатувати попереду — дуло 
пістолета або наставлений тесак... Якщо так триватиме й далі, він не витримає. 
Нарешті Ермантьє нагорі. Ніхто поки що на нього не кинувся. Він живе, мов 
личинка, яку щомиті хтось може розчавити ногою. Ермантьє рушає коридором — 
кремезний, могутній, переможений...

Та ось він уже ввійшов до своєї кімнати, замкнув на ключ двері, повернув 
голову праворуч, потім ліворуч, намагаючись із ледь відчутного коливання 
повітря здогадатися, звідки підкрадається ворог. Помацав вимикач. Світло 
вимкнене. Перетнув кімнату, помацав лампочку на нічному столику. Холодна. 
Виходить, нікого нема. Ні Юбер, ні Клеман не наважилися б напасти на нього 
в темряві. Але чи темно тепер? Ермантьє торкнувся стрілок. Годинник показував 
дев'яту. Отже, сонце стоїть на вечірньому прузі, і цього червонястого світла 
цілком досить для того, щоб... Ні, коли вже сьогодні нічого не сталося, значить, 
вони вирішили це відкласти... Мабуть, сподівалися на каву, а тепер усі четверо 
сидять і обмірковують новий план на завтра.

Ермантьє голосно позіхнув і впав на ліжко так важко, що пружини ще довго 
гули. Якщо хтось підслуховує, бо все може бути... Та годі йому остерігатись! 
Залишається одне — чекати. Головне — не заснути. Ермантьє розслабився, 
підклав руки під голову. Думати ні про що більше не хотілось, він уже й так 
настраждався...
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Насувалася ніч. Його чола торкнулася прохолода. Отже, сутінки густішають, 
порятунок близько. Опівночі вони полягають спати. Вони, певно, теж украй 
зморені. Чи місячна сьогодні ніч? Мабуть, ні. Ермантьє спробував відтворити 
в пам'яті останні дні, але збився і облишив цей намір. Він пригадував тільки, що 
в день їхнього приїзду місяць був уповні. Виходить, сьогодні ніч безмісячна. 
Вдалині пролунав дзвін. Той самий дзвін на сільській церкві, який бемкав, коли 
ховали Максима...

Ермантьє перевернувся на бік, підібгав коліна до грудей. Біль у серці не 
вщухав, він був такий самий гострий. Тепер Ермантьє не мав сумніву: Максим 
знав про все, що вони готували. Про це свідчать і слова, які він вигукнув того 
ранку, коли відчув, що на нього впала підозра в махінаціях із чеками: «Це 
я шахрай?! Якби ти знав те, що знаю я!..» Він ледве в усьому не признався, це 
ж ясно. Ох, Максим... Максим співучасник! Йому заплатили, щоб і він грав ту 
брудну комедію! «Виявляється, я був тиран? — подумав Ермантьє. — Виявляєть
ся, я заважав їм усім жити...»

Він намагався дихати повільно, розмірено, щоб не розбурхати біль, який уже 
потроху вщухав. Знов бемкнув дзвін. Ермантьє поринув у півзабуття, вловлюючи 
водночас усі нічні звуки: десь загавкав собака, десь далеко пугукнув пугач, глухо 
й жалібно рокотало море...

І раптом його, як бувало після тривалих напружених пошуків, осяяла думка. 
Настав час діяти! Ермантьє звівся на ноги, навшпиньки перетнув кімнату, широко 
відчинив вікно. Там, зовсім поруч, досить лише простягти руку,— життя, 
бурхливе, розмаїте життя! Він виліз на підвіконня, спустив ноги. Під вікном 
грядка, земля там м'яка. Ермантьє стрибнув. Тіло важко, глухо вдарилося об 
землю, й удар віддався аж у серці. Оглушений, він загріб зсудомленими пальцями 
мокру землю. Коліна боліли. Ермантьє дослухався. Будинок спав. Перед ним був 
сад — тихий, напоєний нічними пахощами, знайомий. Він устав, витер хусточкою 
руки. Окуляри загубилися, тож вигляд він мав, певно, страшний — штани 
забруднені землею, обличчя без очей... Але тим легше буде людям упізнати його. 
Перший же, хто йому стрінеться, зрозуміє... Ермантьє відійшов від стіни й рушив 
навпростець у бік алеї — пригнувшись, чекаючи, що ось-ось пролунає постріл. Він 
відчував націлену на нього зброю і водночас був певен, що до ранку його втечі не 
помітять, отож поспішав скоріше дістатися до воріт. Мов потопаючий, він 
ухопився за штахетини, підвів до неба понівечене обличчя й кілька разів глибоко 
вдихнув повітря. Серце шалено калатало. Ермантьє витяг один із залізних гаків, 
натис на стулку, відчув, як вона подалася на завісах, і протиснувся в отвір. Потім 
вийшов на дорогу. Він був за воротами. Він був на волі.

Ермантьє повернув ліворуч і почав лічити кроки. Налічив п'ятдесят. Якщо він 
не помилився, тут мала проходити дорога в село. Він зійшов на узбіччя й одразу 
ж натрапив на насип — напрямок, отже, був правильний. Тримаючись насипу, 
Ермантьє ступив ще кілька кроків і відчув, що дорога завертає. Тоді він знову 
вийшов на середину, щоб не впасти. До села недалеко, не більше, ніж кілометр. 
Головне — не збитися з дороги. Діставшись у село, він постукає до Меруді, і той 
відвезе його до Ла-Рошелі. А якщо не знайде будинок Меруді, постукає в перші- 
ліпші двері. Ермантьє там знають усі, й усі стануть на його бік. Пантофлі на 
каучуковій підошві ступали нечутно, чи майже нечутно. Довкола було тихо, аж 
надто тихо. Лише шурхотів гравій, коли Ермантьє сходив на узбіччя. Тоді він 
одразу ж брав ближче до середини дороги. У небі, мабуть, миготять міріади зірок, 
а дорога стелеться, гладенька й лискуча, мов тиха вода. Праворуч що три секунди 
спалахує, мабуть, червоне світло — маяк у Балені. Чудова ніч для втечі! Хотілося 
бігти, і не лише від страху. Щоправда, ніякого страху Ермантьє й не відчував. Він 
повертався до життя. Хай навіть їм пощастить його схопити, він краще помре тут, 
якомога далі від їхніх ретельно розставлених пасток. Але вони його не доженуть, 
тепер село зовсім близько. Мабуть, уже видно будиночки на околиці: кав'ярню 
Пабуа з лавровими деревцями в діжках обабіч доріжки, кузню Паюно, насіннєву 
крамницю братів Люкас, де у вітрині завжди лежить, згорнувшись клубочком, 
сірий кіт. Ермантьє наддав ходи. Він уявляв краєвид так виразно, так чітко; що 
навіть не завдавав собі клопоту простягти вперед руку. Ще дві-три хвилини, і він 
буде на місці, відчує під ногами старовинну бруківку на центральній вулиці села. 
Коли Меруді його побачить, то, певно, вжахнеться. Треба буде озватися до нього
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знадвору, пояснити, що це не привид шукає притулку, а чоловік, якого поховали 
живцем. Не варто лякати людей...

Ермантьє ішов уже добрих хвилин п'ять, принюхуючись до повітря. Звичайно 
запахи кузні чути здалеку, а вночі її охороняють два-три собаки — з переляку 
вони ховаються до будки й гавкають, як скажені. Коли він вийшов? Цього 
Ермантьє не знав. Здається, давненько вже. Але ж посувається він не дуже 
швидко. Вперед! Іще одне зусилля! Раптом він помітив, що ступає, випроставши 
перед собою руки. Тоді він сховав руки до кишень, намагаючись самому собі 
довести, що не боїться нічого, а особливо заблукати. Ні, з дороги він не зіб'ється, 
адже вона веде просто до села й не має жодного повороту. Тож нічого занепадати 
духом, треба простувати вперед. Так, але коли йдеш уже не менше, ніж півгоди
ни? Невже на кілометр шляху потрібно стільки часу, навіть коли йдеш непевно, 
вихляючи від узбіччя до узбіччя? Ермантьє нахилився й помацав землю під 
ногами, хоч і так знав, що там буде нагрітий за день асфальт. Трохи занепокоєний, 
він побрів далі. В нього було таке враження, ніби попереду стоїть пусткою село, 
а вдалині розкинулися луки. Помалу, майже всупереч власній волі, він знову 
випростав уперед руки; хода його стала невпевненою. Він боявся наштовхнутися 
на щось таке, що буде вже не селом, яке він шукає... Невдовзі Ермантьє мусив 
визнати, що ніякого села тут нема і, мабуть, ніколи й не було. Але ж він ішов 
дорогою, яка мала вести до села! Ця дорога зробилася спільницею Крістіан. Ось 
чому вони випустили його за ворота. Вони знали, яка ця дорога підступна, 
й поклалися на неї.

«Візьми себе в руки! — наказав собі Ермантьє. — Ти повинен уникати таких 
думок. Ця дорога ні в чому не винна і добре тобі відома. З кожним кроком ти 
віддаляєшся від них, отже, наближаєшся до порятунку».

Ермантьє твердо вирішив іти скільки стане сили. Протриматися він міг ще 
кілька годин. Аж раптом він почув, що попереду хтось іде. Ермантьє зупинився. 
Незнайомець насвистував. Його підбори постукували по асфальту. Мабуть, 
дачник або якийсь селянин шукає худобу, що забрела в болото. Та ось перехожий 
перестав насвистувати і далі крокував мовчки.

— Вибачте, де я? — запитав Ермантьє.
У відповідь — жодного звуку.
— Я заблукав,— заходився пояснювати Ермантьє. — Я переніс операцію і... 

дуже погано бачу...
Черевики затупотіли частіше. Вони віддалялися. Віддалялися все швидше 

й швидше!
— Благаю вас! — закричав Ермантьє. — Скажіть, де я?
Він спробував побігти слідом за перехожим, але той повернув назад і кинувся 

навтьоки. Його тупіт ще довго відлунював на дорозі, наганяючи на Ермантьє жах. 
Невже він став страшнішим за ураженого проказою? Чимось схожим на 
смердючу тварину, чий вигляд примушує людей сахатися й тікати? А може, той 
чоловік упізнав його й вирішив, що це мрець устав із могили? Виходить, то був 
хтось місцевий із сусіднього села. З якого села? Де воно сховалося, те село, куди 
весь час тікає від нього цієї тривожної ночі? Що буде, як цей чоловік закричить на 
гвалт? Але треба йти вперед і тільки вперед. Треба будь-що знайти людей. Скоро 
займеться день, і за ним, певно, вишлють погоню.

Ермантьє рушив далі. Дорога так само гладенько стелилася йому під ноги. О, 
здається, починається підйом? Чи це він підупав на силі? А коли він стомлюється, 
голова підносить йому всілякі сюрпризи. Ось тепер, у цю хвилину, хіба він не чує 
нюхом глиці? Легенький запах, але ж це запах соснового лісу! Максим запевняв, 
нібито у велику спеку земля пахне живицею. Максим прагнув розвіяти його 
сумніви. А тепер — та сама галюцинація. Чим далі Ермантьє йшов, тим сильнішим 
ставало враження, наче він заглиблюється в якийсь задушливий підлісок, і всюди, 
всюди панує сосновий дух...

Він повернув ліворуч — і нога зависла в повітрі. Може, там урвище? Взяв 
праворуч — знову схил. Куди йти? Міцний дух нагрітих на сонці сосон, що 
спливають живицею, затоплював усе довкола. Ермантьє стало млосно. Отже, вони 
сказали правду, коли повідомили йому про присуд Лотьє... Ризикуючи вдаритись 
об щось чи впасти, він кинувся бігти і раптом правим плечем з розгону зачепився 
за якийсь предмет край дороги. Ермантьє впав і нерухомо застиг, чекаючи, що
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його хтось доб'є. Але навкруги стояла мертва тиша. Ніхто на нього не нападав. 
Легенький вітрець, неначе пустуючи, шелестів десь у верхівках дерев. Ермантьє 
обережно простяг руку, намацав щось тверде, залізне. Потім звівся на ноги. 
З розсіченого підборіддя юшила кров.

— Я Рішар Ермантьє! — закричав він.
Хто йому відповість? Поруч не було нікого, анікогісінько. Він заходився 

обмацувати холодний циліндричний предмет, схожий на стовбур дерева. Руки 
ковзнули вище, й Ермантьє зрозумів: це якийсь стовп. Може, дороговказ? Ні, бо 
вгорі не табличка, а куля. Куля завбільшки з людську голову. Але там, де на 
обличчі мали б бути вуста, його пальці намацали щось зовсім інше. Це був 
висячий замок! Атож, висячий замок, заборона говорити! Вони все передбачили. 
Безгучний сміх вихопився з його грудей. В голові запаморочилось. Він витер 
рукавом чоло, відчув, що ось-ось знепритомніє, і прихилився до прохолодної 
колони. Вона виявилась багато товщою, ніж звичайний стовп. Певно, це була 
опора якоїсь гойдалки, що їх Ермантьє не раз бачив колись у громадських парках. 
Може, це таки гойдалка? А ця дорога — насправді не дорога? Межу якого світу 
позначає ця фальшива колона? Обличчя пекло від болю, права щока заніміла, та 
Ермантьє ще мав силу йти далі. Тримаючись за залізну опору, він запитав себе, чи 
не втратив напрямку, чи в той бік вирушає. Але «того боку» тепер узагалі не 
існувало. Головне — просто йти, до самої смерті. Він випустив з рук опору. 
Сосновий запах зник, чи Ермантьє його просто не відчував — у роті було повно 
крові.

Стало прохолодно. Це була найглибша, найглухіша година ночі. Дорога 
спускалася вниз, і прохолода посилювалась. Раптом Ермантьє чхнув, і цей звук 
віддався луною, наче в глибокому погребі. Ермантьє прокашлявся й одразу 
довкола почулося десять, двадцять хрипких голосів, і їхнє таємниче покашлюван
ня ще довго не змовкало.

— Хто тут? — заволав Ермантьє.
І ту ж мить це запитання повторилося, мов у підземеллі, луною, і в ньому 

вчулися погрозливі ноти.
«Мабуть, я дуже забився»,— подумав Ермантьє. Тамуючи подих, він побрів 

назустріч тим голосам у вологій, щільній тиші темного коридора. Та згодом не 
витримав, гучно хапнув повітря, і тиша враз озвалася десятками голосів. Невиди
мий почет важко зітхав, кректав, хекав навколо нього. Підземний лабіринт 
наповнили якісь стражденні істоти, що мовчки волочили ноги, надривалися на 
чорній дорозі. Ермантьє наткнувся плечем на якусь стіну край дороги. На дотик 
вона була неначе масна, і з неї щось сочилося. Здавалося, цій стіні не буде кінця- 
краю. І раптом вона урвалася. Гамір натовпу, що доти супроводжував Ермантьє, 
вщух. Він знову залишився сам. Яке випробування чекає на нього далі? Він 
помацав землю. Дорога була така сама гладенька, тільки трохи волога від 
легкого туману. Доки вона тягтиметься під його ногами, доти він уперто, 
всупереч усьому, сподіватиметься. Бо дорога завжди кудись приводить, навіть 
коли здається плутаною. А ця дорога була справна; гладенька, наче шкіра, вона 
вгиналася під ногами. Та, виходить, уздовж неї нема осель, не живуть люди? Чи, 
як тільки він підходить ближче, всі кидаються врозтіч? Ні, просто люди, напевно, 
сплять. Те, що він чув і відчував,— усього-на-всього сновидіння людей, які цієї 
хвилини сплять у своїх просторих ліжках на невеличких фермах, розкиданих тут 
і там у болотистій місцевості. Скоро він дістанеться до селища обабіч дороги 
й торкнеться рукою чиїхось дверей чи вікна... Ермантьє простував уздовж насипу, 
і думки його потроху починали мерхнути. Він ступав, мов загнаний звір, і спав не 
зупиняючись. Може, він спить так уже давно? Він сам винен, що пропустив село. 
І взагалі він сам у всьому винен. І тепер його за це безжально покарано. Вони 
вигадали для нього знаряддя тортур — оцю дорогу. З її поворотами, стінами, 
мабуть, і з дзеркалами обабіч, з усілякими пастками. Дорогу, що веде колом! 
Дорогу, що не має кінця! Аж раптом Ермантьє почув звук, що вмить вивів його 
з заціпеніння. Ніби котяче нявчання. Сумніву не було. Потім кішка занявчала ще 
раз, зовсім поруч. Кішка! Стіна. Сад. Будинок. Він прийшов. Нарешті!..

Ермантьє простяг руку й неквапно пішов далі. Пальці намацали стіну, 
справжню стіну. Залишалося тільки посуватися вздовж неї, і Ермантьє нетерпля
че наддав ходи. Ось і ріг. Але його руки намацали ще щось... Грати! Страшна
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підозра сяйнула в голові. Він повернувся туди, звідки щойно прийшов. Та кішка, 
яка нявкала, щоб привернути його увагу, була Ріта! Який же він був йолоп, коли 
боявся отрути! Це ж треба було забрати собі в голову, нібито своєю втечею він 
розірве замкнене коло!.. Ермантьє застогнав. Стільки зусиль, і все марно. Марно? 
А хто зна! Адже він може ще дістатися до берега, підійти до води. Він може в ці 
останні хвилини ночі ще відчути себе вільним!.. Ермантьє перейшов дорогу, 
пошукав пологий схил, де було б легше спускатися. Але замість трави, замість 
вологої від роси зелені його руки натрапили на високий частокіл залізного пруття. 
І з цього боку були грати... Тепер Ермантьє вже не розумів, де він — назовні чи 
всередині, вільний він чи ув'язнений. Він нагадував пацюка, який обнюхує пастку, 
ще не усвідомлюючи, що вона за ним зачинилась. Ермантьє проминув грати, ще не 
знаючи, куди йти. Грати закінчились, і знов почалася стіна, а за нею — ще одні 
грати. Стіна. Грати. Стіна. Грати. Як у в'язниці. Він застогнав і кинувся бігти.

Різко пролунав автомобільний клаксон. Виснули шини. Брязнули дверцята.
Ермантьє лежав на землі долілиць, безмовний, напівпритомний. Його взяли 

на руки, він спробував пручатися. Ні, тільки не в «б'юїк»! Тільки не туди! Його 
поклали на сидіння. Чулися голоси, але так далеко, що він нічого не міг зрозуміти. 
Потім автомобіль рушив. Ермантьє вже був згоден на все. «Хай везуть, хай везуть 
якомога далі!» — промайнуло в нього. Він не мав уявлення, що трапилось, не знав, 
чи помре, знав тільки одне: в ту хвилину, коли, як йому здавалося, вже все 
пропало, сталося диво. Пастка відчинилась.

Він підніс руку до підборіддя, з якого ще точилася кров. Потім поринув 
у півзабуття. Але тіло його відчувало, як погойдувався й трясся автомобіль, 
і кожен м'яз, кожна кісточка в Ермантьє раділи з цього. Коли машина зупинилася, 
він міцно спав.

12

Ермантьє мовчки одягався, притримуючи стільця, на якому висів одяг,— 
стілець був трохи клишоногий і хитався. Тоді обережно, щоб не зарипіла 
панцирна сітка, сів на ліжко. Закинув на ліжко ноги й натяг аж до підборіддя 
ковдру. Якщо почнеться обхід, подумають, що він спить. Але обхід буває рідко. 
Сусід праворуч жалісно бубонів щось хрипкою скоромовкою, вовтузився в ліжку 
і час від часу кулаком чи ліктем зачіпав тоненьку перегородку. Зліва долинало 
тихе бурмотіння — другий сусід цілісіньку ніч проказував молитви. Годинник 
видзвонював кожні чверть години. Спершу чулося глухе зітхання, механізм 
оживав, дзижчали якісь коліщатка, й нарешті лунав на диво чистий і величний 
удар, в якому було щось ніжне й утішне. Причаївшись під ковдрою, Ермантьє 
лічив чверті години. Стегно боліло від уколів, хотілося почухатись, але ворушити
ся не варто. Він сам був зацікавлений у тому, щоб відпочити якомога краще, тож 
намагався розслабитись, ні про що не думати, прогнати будь-яку тривогу. 
О першій годині ночі він вирушить. Не спати вночі він уже звик. Тепер Ермантьє 
навчився терпіти й ждати...

Він зачекав, поки на поверхні тиші розійдуться ледь чутні брижі від удару 
годинника. Тоді поволі випростався, відкинув ковдру, звівся на ноги. Кожен його 
крок по лінолеумі видавав звук, з яким відклеюють папірця. Обережно, міліметр 
за міліметром прочинив двері, прислухався. У коридорі, безперечно, світить 
нічник. Та кому спаде на думку визирати глупої ночі в цей коридор! Ермантьє 
вийшов. Якби тут хтось був, його неодмінно помітили б. Але ніхто його не гукнув. 
Він вдало вибрав хвилину. А от позавчора припустився помилки й вирушив 
зарано. Звичайно, зарано. Тож і потрапив вовкові в зуби. Але цього разу доля 
йому таки всміхнеться, він це передчуває! Голіруч його не візьмеш!

У кінці коридора були сходи. Досі Ермантьє пробирався без труднощів. 
Килим на прогумованій основі поглинав усі звуки. Що ж до сходів, то вони 
вочевидь вели до вестибюля. Внизу буде видно. Ермантьє навіть уявлення не мав, 
на якому він поверсі — на третьому, на четвертому? Та й звідки йому про це 
знати! Взявшись за поручень, він вирішив триматися його, поки опиниться на 
першому поверсі, а там по запаху знайде кухню. Адже центрального входу краще 
уникати. Треба дістатися до підсобних приміщень, а там він уже якось дасть собі 
раду — намацає вікно чи двері чорного ходу. Десь у будинку запрацював ліфт —
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Ермантьє почув, як у шахті рухається кабіна. Вона підіймалася вгору й зупини
лась поверхом нижче. Хтось обережно причинив залізні двері, брязнув замок. 
Зрозуміти, в який бік подалася людина, що вийшла з ліфта, було важко — 
прогумований килим поглинав не лише його власні кроки. Він пришвидшив ходу, 
і раптом поручень урвався. Сходи закінчилися. Він — у вестибюлі. Тут, мабуть, 
стоїть скляна кабіна вахтера. Зараз його хтось гукне. Ні, тихо. Навкруги — ні 
звуку, наче пустка. Намагаючись зорієнтуватися, Ермантьє рушив уперед. Може, 
під сходами пощастить знайти вихід...

Чиясь рука торкнула його за плече. Це сталося так раптово, так несподівано, 
що Ермантьє аж поточився з переляку.

— Апсог voi! — пробурмотів чийсь голос. — Siete incorriggibile! Via, venite1.
Його схопили! Ермантьє почував себе надто кволим і нещасним, щоб

опиратися. Навіщо відбиватись, як він робив це позавчора вночі? Жінка покличе 
на допомогу. І знов його скрутять, кудись потягнуть, замкнуть, доведуть уколами 
до оціпеніння...

— Пустіть мене! — благав він.
Але французької жінка не розуміла. Вона знов заговорила своєю швидкою 

говіркою, тепер уже трохи голосніше, розкочуючи «р», як маленькі камінчики:
— Ricoricatevi. Non sieto cattivo!1 2
Вона підштовхувала його вперед, прочинила двері ліфта, і вони опинилися 

в кабіні.
— Я не хворий,— пояснював він, голосно, старанно вимовляючи кожне 

слово, неначе жінка була глухувата. — Я не хворий! Мені конче треба вийти 
звідси!

Ліфт рушив і зупинився на другому поверсі.
— Andate fuori!3
— Таж кажу вам, я мушу вийти звідси! Ви не маєте права затримувати мене 

проти моєї волі!
Вона взяла його за руку, і він підкорився. Але, простуючи коридором, 

безнадійно повторював:
— Я — Рішар Ермантьє... Ермантьє... Електричні лампочки Рішара Ермантьє...
Вслід за ним вона увійшла до кімнати й замкнула двері на ключ.
— Spogliatevi!4
— Що ви кажете?
— Spogliatevi!
Ермантьє не розумів, чого від нього хочуть, і жінка заходилася стягати з нього 

куртку. Він покірно завершив справу сам. За перегородкою так само скімлив 
сусід. Другий без у гаву шепотів молитву.

— Vi mandero il medico di servizia5.
Він зрозумів тільки слово «medico». Безперечно, зараз вона натисне кнопку 

й викличе лікаря. Тим краще. Може, хоч той погодиться його вислухати. Ермантьє 
ліг у ліжко й, зіпершись на лікоть, заходився крутити головою, прислухаючись, 
в який бік іде по кімнаті медсестра.

— Самі подивіться,— казав він. — Бачите, я зовсім спокійний. Запевняю вас, 
уколи мені не потрібні. Мені треба лише зателефонувати... Зателефонувати...

— Telefonate?6
Вона здогадалася, що він хоче, і, засміявшись, поклала йому на чоло руку.
— Ні, ні! — заволав Ермантьє. — Я не божевільний, повірте! Я знаю, тут мене 

всі вважають божевільним. Але ж — о господи! — невже в цій лікарні нема 
нікого, хто б мене вислухав і зрозумів?!

— Non parlate рій. Riposatevi!7
Ермантьє простягся на ліжку, шкодуючи, що виказав своє нетерпіння. Тепер 

вона розповість лікареві, що в нього була нервова криза чи щось таке. І йому

1 Знову ви! Ви невиправні! Ну, йдіть сюди (італ.).
2 Ідіть спати, добродію. Ви ж непоганий чоловік! (Італ.)
3 Виходьте! (Італ.)
4 Роздягайтеся! (Італ.)
5 Я пришлю до вас чергового лікаря (італ.)
6 Подзвонити? (Італ.)
7 Не треба більше розмовляти. Відпочивайте! (Італ.)
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знову робитимуть ін'єкції бозна-яких наркотичних препаратів, щоб він лежав 
тихо. Як же втовкмачити їм у голови, що він не може гайнувати жодної хвилини?

Двері знов тихенько прочинилися.
— Via, che cosa с'ё?8
Це був лікар. Як і решта персоналу, він мав співучий голос і, здавалося, 

говорив щось дуже приємне. Сестра у відповідь йому щось заторохкотіла, і лікар 
торкнувся руки Ермантьє.

— Я не хворий! — запротестував Ермантьє. Він люто цідив слова: — Я не хво
рий! Я вимагаю, щоб мене вислу-ха-ли!

— Avete gia parlato a l'interprete9.
— Ох, та що той перекладач! Він же розуміє французьку не краще за вас! До 

того ж він переконаний, що це в мене марення...
— Bisogna dormire. Domani quando sarete рій quieto, tornero!10 11 — Лікар трохи 

подумав і нарешті додав по-французькому: — Завтра.
Вийшло смішно.
— Я благаю вас, лікарю! — вигукнув Ермантьє. — Завтра буде пізно. Вони 

можуть мене знайти. Ви ж не хочете, щоб мене вбили! Якщо вони мене заберуть, 
мені кінець... Кінець!.. Мої листи відіслали? — Він сіпнув лікаря за руку.— 
Питаю, листи відіслали?

— Si, si... le sue lettere sono partite!11
— А втім, вони, мабуть, не встигнуть,— зітхнув Ермантьє. — Ви не знаєте, що 

то за люди. Вони здатні на все! Треба, щоб ви тримали мене у своїй лікарні аж до 
закінчення слідства. — Він заговорив стримано, розважливо, намагаючись при
вернути до своїх слів увагу лікаря. — Треба, щоб ваша поліція... Розумієте, по-лі- 
ція... зв'язалася з французькою. І негайно все перевірити, викликати свідків, моїх 
знайомих із Ліона... Вони мене впізнають. І засвідчать, що мене оголосили 
мертвим.

— Si, perfettamente!12
Ермантьє зрозумів, що лікар відповідає просто так, для годиться, навіть не 

дослухаючись. Сестра поралася на столі, і в її руках щось дзенькало. Ермантьє 
відчув запах ефіру й здогадався: зараз йому зроблять ін'єкцію транквілізатора.

— Зачекайте, зачекайте! Я говоритиму повільніше. Ви ж бачите, я не 
гарячкую. Я собі міркую... Як ви... Як решта людей. Будинок, де мене тримали, 
існує насправді. Я його не вигадав.

Лікар і сестра стояли обабіч ліжка й мовчки дивилися на нього. Мабуть, їх 
таки вразила щирість, що бриніла в його голосі.

— Будинок стоїть десь на березі моря,— провадив Ермантьє. — Люди 
в автомобілі, які мене підібрали, можуть вам показати, де саме я лежав. Перед 
тим, як упасти, я йшов з годину, не більше, тож подолав не багато, кілометрів 
чотири. Чуєте, чотири... — Він загнув великого пальця, розчепірив решту чотири 
й помахав рукою. — Я йшов через сосновий ліс. На узліссі має стояти бензоколон
ка. Далі, мені здається, дорога спускається вниз і проходить крізь тунель. А потім 
починаються вілли з гратчастими огорожами.

Лікар шепнув щось сестрі.
— Можу вказати й інші подробиці: той будинок стоїть недалеко від села. Бо 

я чув церковні дзвони. Треба переглянути церковні книги, акти в мерії. А на 
кладовищі — могила з написом «Рішар Ермантьє, тисяча дев'ятсот другий — 
тисяча дев'ятсот сорок восьмий».

Сестра відгорнула ковдру. Він спокійно, але рішуче її зупинив:
— Зачекайте, я ще не скінчив. Ви неодмінно повинні мене вислухати, бо це 

надзвичайно брудна історія. Коли вони приїдуть, то брехатимуть вам так само, як 
брехали мені. Але я нарешті збагнув, що сталося насправді!

— Via, е tempo di dormire!13
Тепер лікар виказав деяке невдоволення, хоча й намагався говорити ввічливо.

8 То що тут сталося? (Італ.)
9 Ви вже розмовляли з перекладачем (італ.).
10 Треба спати. Завтра, коли ви заспокоїтесь, я знову прийду (італ.).
11 Так, так... Ваші листи відіслано (італ.).
12 Так, прекрасно! (Італ.).
13 Але пора вже спати! (Італ.).
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Ермантьє добре розумів, що йому не терпиться знову піти спати. І Ермантьє 
підкорився, дав зробити собі укол. Сестра обійшла довкола ліжка й сіла на його 
край, тоді як лікар мацав в Ермантьє пульс. Треба було поспішати й розповісти їм 
усю свою історію, поки вони не пішли з палати. А особливо йому хотілося 
показати, що він не тримає на них зла.

— Розумієте,— провадив Ермантьє,— то не справжні кримінальні злочинці. 
Юбер — це просто нікчема, людина, позбавлена волі. А Крістіан хотіла лише 
одного — щоб я покинув завод. Тим-то вони й надумали вивезти мене за кордон, 
ізолювати в такому місці, де б я не знав жодної живої душі й мене ніхто не знав. їх 
би влаштовувало, щоб у Франції мене вважали померлим. В одній із ваших 
установ вони взяли фальшиву довідку про мою смерть. Відібравши в мене гроші, 
вони забагатіли. Тепер з їхніми статками можна купити що завгодно.

Лікар пустив його руку.
— Ні, ні, не йдіть,— попросив Ермантьє. — Будь ласка, не йдіть. Я розумію, 

ви собі думаєте, нібито все, що я вам розповів,— чистісінька моя вигадка. Та коли 
їх заарештують, вони змушені будуть признатися. Тоді ви самі побачите, що 
я казав правду.

Голова Ермантьє робиться важкою, втопає в подушці. Тіло нерухоме, перед 
очима пливе туман. Але розум у нього, як йому здається, ясний. Слова на
роджуються самі, і він певний, що й лікар, і сестра слухають його уважно. Вони, 
звичайно ж, загалом зрозуміли його історію. Бо обоє сидять і мовчать... Так, вони 
сидять, вони ще не вийшли. Коли б вони встигли? Ермантьє тихенько сміється, сам 
не чуючи свого сміху. Власної мови він також не чує, але губи його ворушаться, 
розповідь триває...

— Розумієте, лікарю, Юбер багато подорожував. Йому нічого не варто було 
знайти таку віллу, як у нас у Вандеї. Всі ці літні будівлі схожі між собою. До того 
ж за п'ять місяців можна було й позамуровувати деякі вікна, й попрорубувати 
нові двері. Прибудували веранду, гараж... Скрізь дали лад, поклеїли шпалери, 
прибрали і — готово! Щодо саду, то це зовсім просто — досить лише прокласти 
алеї, розбити грядки, завезти квіти. Навіть персикове деревце... Коли з'ясувалося, 
що його немає, того ж дня поїхали в якесь садівництво, купили інше — і квит! Це 
ж так легко — обдурити сліпого, примусити його повірити у що завгодно!..

Язик в Ермантьє заплітається. Він уже забув і про лікаря, й про сестру. Він 
вдивляється в самого себе, туди, де з-поміж кошмарів та примар прозирає істина. 
Тепер йому навіть байдуже, слухають його чи ні. Він сам собі розповідає про 
власне лихо, і думки в нього раз у раз повертаються до одного...

Сліпий! Хіба з ним треба рахуватися?! Йому кажуть, що їхали як завжди вісім 
годин, а насправді — десять-дванадцять. Йому брешуть, нібито в дорозі щось 
сталося з машиною, а то була коротенька затримка на кордоні. Митники? Хіба 
ж вони будитимуть каліку, що спить у машині?! Як добре ж усе придумано! 
Ермантьє не повинен був нічого запідозрити. Скинули його з рахунку і як 
чоловіка, і як власника фірми. А коли б він про щось здогадавсь, коли б уперся, 
зажадав повернутись до Ліона? Як би вони повелися тоді?

Ермантьє кидається в ліжку. Що вони сказали? Він спробує простягти руку, 
торкнутися сестри, яка сидить поруч, на стільці, але рука не підводиться.

— Бачу, я вас потроху переконав,— бурмотить він, ледве повертаючи 
язиком. — Максим? Що Максим! Вони йому пообіцяли гроші, великі гроші...

Його проймає дрож, губи змикаються, але якийсь інший голос у ньому 
говорить далі: «Максим... Гарний був хлопець Максим... Він не тямив, що робив. 
Бо якби тямив... Ой ні!.. Він Ермантьє. Він справжній Ермантьє! А потім він помер, 
Максим... От і відпала потреба діставати фальшиве свідоцтво про смерть, 
залучати нових небезпечних спільників. Є мрець, то його треба поховати. 
Поховали мене, мене...»

Цівочка слини потекла по його розпухлому підборіддю. Внутрішній голос 
заволав:

«Лікарю! В них немає іншої ради! Тепер вони змушені вбити мене... Не 
пускайте їх сюди! Ви чуєте мене? Ви чуєте?»

Мабуть, у тумані, що огортав його, Ермантьє побачив якийсь добрий знак, бо 
заспокоївсь і вмостився на боці. Нічник освітлював його масивний профіль 
і порожній куток кімнати. За перегородкою уже ніхто не молився.
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Директор лікарні галантно нахиливсь до руки Крістіан, привітався з Юбером. 
Потім його погляд знову прикипів до Крістіан — вродливої, напахченої, гарно 
вбраної. Директор говорив довго, допомагаючи собі жвавими жестами. Марно він 
удавав співчуття-до її горя, його темні очі аж сяяли. Усміхаючись, він показував 
надзвичайно білі зуби.

— Що він каже? — пошепки спитав Юбер.
— Каже, що Рішар ніяк не вгамується. Йому весь час роблять уколи. Минулої 

ночі він спробував утекти.
Директор пошукав у шухляді й простяг Крістіан кілька листів. Вона стенула 

плечима і передала їх Юберові. Той трохи зблід, кинувши погляд на нашкрябані 
кривим, жахливим почерком рядки:

«Панові Міністру юстиції... Панові Прокурору республіки...»
А директор, склавши руки, торохтів далі. Крістіан відповідала стримано, 

обличчя в неї було спокійне.
— Що він каже? — запитав Юбер.
— Каже, що, на його думку, забирати Рішара з лікарні не варто. Хоч Рішар 

нікому й не загрожує, але директор радить усе ж таки тримати його в клінічних 
умовах.

Вона знову взяла листи і з сумовитим виразом на обличчі поволі, один по 
одному порвала їх на шматочки.

Директор натис кнопку дзвінка й дав вказівки секретарці. Потім, гречно 
схиливши голову, попросив Крістіан і Юбера йти за ним. Вони проминули 
вестибюль і зупинилися біля сходів. Дві медсестри підтримували на сходах 
Ермантьє. Юбер бгав у руках криси капелюха. Крістіан дивилася на сліпого, що, 
оглушений наркотичними препаратами, повільно спускався сходами. Вона 
запитала про щось у директора, і той ствердно відповів тоном, що не припускав 
заперечень.

— Перекладіть! — кинув Юбер.
— Він каже, що зараз Рішар не цілком тямить себе, і в машині він, безпереч

но, засне.
Юбер кінчиком язика облизав губи.
— Тоді поквапмося,— прошепотів він.
Випередивши сестер, він прочинив надвірні двері. Крістіан щось лагідно 

говорила до Ермантьє, який, похнюпивши голову, важко висів на руках у сестер. 
Клеман рвучко вискочив з-за керма й відчинив дверцята. Вахтер допоміг втягти 
хворого в машину. Крістіан дякувала, на всі боки роздавала купюри, перемовила
ся ще кількома словами з директором. Клеман увімкнув мотор. Крістіан сіла 
посередині між Юбером і своїм чоловіком.

Тоді Ермантьє вистромив з вікна руку й ухопив директора за піджак. Від 
напруження обличчя його скривилося в гримасі. Ермантьє хотів щось сказати 
й гарячковц стискав пальці, намагаючись учепитися в піджак міцніше.

Директор востаннє гречно всміхнувся до Крістіан і відірвав від себе ті цупкі 
несамовиті пальці. Коли машина вже рушала, він нахилився до Ермантьє і, 
знайшовши в пам'яті кілька французьких слів, ще встиг сказати своїм співучим 
голосом:

— З пані... ви одужати... швидко одужати...

Квітницька-Рижова Катерина Юріївна — поетеса, перекладач з французької. Окремими 
виданнями опублікувала переклади книжок Давіда Шейнера «Лихо доктора Лорейса», 
Жана-ГГєра Шаброля «Тринадцятий зайвий», Поля Лафарга «Про естетику і літературну 
критику».
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ОПОВІДАННЯ
З угорської  переклали 

Сергій ФАДЄЄВ та Богдан ВІРИН

Що він робить? — тихо спитав 
Шедар. Палець, яким він ткнув у бік 
щільно причинених дверей палати про
фесора Метеуса, був схожий на 
скарлючений сучок старезного тисячо
літнього дерева. При цьому він утягнув 
голову в плечі і ще дужче зсутулився. 
Вони з медсестрою стояли в просторій, 
розкішно умебльованій приймальні ізо
лятора.

— Нічого. Лежить на ліжку. Ди
виться на стелю,— так само тихо відповіла медсестра, яку він давно навіть 
по думки не називав Тамією. Ця молода, вродлива жінка звичним рухом поправи
ла пасмо золотавого волосся, що вибилося з-під сніжно-білої хустинки. І сьогодні 
її усмішка була сповнена тої самої чуттєвої потаємності, яка бентежила його 
шістдесят п'ять років тому. Все було без змін: і кирпатий ніс із тремтливими 
ніздрями, пухкі червоні дівочі губи, бездоганно білі, наче порцелянові, зуби. Ці 
шістдесят п'ять років не лишили на обличчі Тамії жодної зморщечки, а вона 
ж була перша, кого професор Метеус прооперував після нещасного випадку 
в лабораторії.

Шедар зітхнув і крізь зеленкувато-золоту прозору фіранку виглянув у парк: 
в очі йому впав добре доглянутий газон. Кількість будинків, що колись належали 
скромному науково-дослідному інституту фізіології та його клініці, за останні 
піввіку потроїлася, і нині тут створилося велике лікарняне містечко. Парк тепер 
належав «Безсмертному раю», він був сповнений галасу, руху, життя. Вчений 
хотів одвернутися, але щось його втримало, якийсь потяг до самокатування. І він 
дивився на забави дітлахів у парку, таких гарних і веселих, на собачат, які гавкали 
й гасали між клумбами, на котів, що дерлися на дерева, на поні, що гарцювали по 
доріжках. Помітив мавпочку, яка стрибала з дерева на дерево. Широкими білими 
доріжками парку прогулювались жінки і чоловіки. Край величезної квіткової 
клумби відома співачка Мілітта Сенс у блакитному шовковому розкішному

Марія Сепеш (нар. 1933 р.) — угорська письменниця, автор п'яти науково-фантастичних 
творів і серед них: «Скляні двері в море», «Сонячний вітер», «В гонитві за червоним левом».

Перекладено за виданням: Журнал «Galaktika», 1985, № 3. «Lezorium viruza».

©  Szepes Maria
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халаті рвала жовті тюльпани. Рухи її були сповнені нарочитої вишуканості 
і показної пластики,- наче вона розкланювалась перед глядачами. До того ж вона 
ще й наспівувала собі щось під ніс. Гм. «Бриніла трелями». Її сріблястий голосок 
пробився крізь жалюзі й долинув до Шедара. Вчений затулив рукою очі, йому 
стало страшенно соромно, так соромно, що він ледь стримав ридання. Зараз 
заболить серце, шлунок... Шедар витяг з кишені жилета таблетку, проковтнув 
її. Знову втупився у вікно, але вже нічого не бачив. Він поринув у спогади, 
у безодню минулого.

Перед операцією на генах Тамії вони разом з професором Метеусом 
випробували на тваринах нову «формулу хромосом» у комбінації з лазорієм. Цю 
формулу вони відкрили зовсім випадково, досліджуючи зовсім інше. «Мене 
осяйнуло враз, наче спалахнула блискавка»,— розповів Шедарові професор 
Метеус після тієї знаменної ночі. Метеусова балакучість була явно викликана 
чималою дозою фантасолу, який вони вживали для підтримання бадьорості. Без 
цього Метеус заснув би в лабораторії серед своїх колб і капельниць. «Здається, 
природа помилково або з несподіваної люб'язності на мить дозволила мені 
зазирнути у щонайбільшу з таємниць, загадкову, як сама смерть. Цієї миті 
вистачило для того, щоб усвідомити і випробувати фантастично просту річ. Ніхто 
із сучасних учених-генетиків, фахівців з біофізики, молекулярної біології, генної 
інженерії не думав про це дивовижне, майже дике поєднання. Надто вже 
неймовірною, майже смішною була ця ідея. А я спробував. Задля сміху. Через її 
фантастичність. Як дух протиріччя. Наїал так розрекламував лазорій, що 
я вирішив його випробувати, хоч до кінця й не вивчив. Ти знаєш, для мене Наїал 
неук, незважаючи на його інші позитивні якості. Лазорій — хороший штучний 
матеріал, можливо, все, що завдяки йому з'явилося на світ божий, справді чудове. 
Матеріал і пластичний, і стійкий, і надзвичайний. Але поведінка самого Наїала! 
Адже він нахапав за нього стільки премій і нагород, що їх вистачило б на прикра
шення новорічної ялинки! А йому все мало. Пихатий віслюк. Одне слово, мені 
пощастило. Пощастило відкрити абсолютно нову формулу генів, завдяки якій 
можна повернути назад процес старіння...» Тут Метеус зніяковіло усміхнувся. 
Тоді він ще радів успіхові.

Коли тіло мертвої людини ще остаточно не розклалося, коли збереглася хоча 
б його частина, тоді «формула творця», винайдена Метеусом, допомагала 
регенерувати всю кліткову тканину, завдяки чому людині поверталося життя.

Зрозуміло, спершу лазорій застосовували тільки під час експериментів 
з тваринами. Спокійно, без спроби відторгнути сторонній матеріал, організми 
жаб, мишей, пацюків, морських свинок приймали впорснутий лазорій. Тоді 
вважалося, що лазорій Наїала — найбільше відкриття XXII століття, справжній 
дарунок генетикам, імунологам, які могли лише мріяти про такий матеріал, що 
лазорій зробить непотрібним банк внутрішніх органів.

Метеус комбінував лазорій з поживними засобами, ферментами, піддаючи 
його випромінюванням, намагаючись до кінця вивчити механізм дії фантастично
го біологічного коду всередині хромосоми. У той час здихала одна піддослідна 
мавпочка, і Метеус наважився випробувати на ній свій метод. Коли у мавпочки 
констатували клінічну смерть, він зробив їй операцію, змінивши генетичний код. 
У клітини різних органів бідолашної мавпочки він увів хромосоми з лазорієм, які 
мали повернути назад процес загибелі тварини.

Через двадцять чотири години після операції серце у мавпочки знову почало 
пульсувати. За тиждень вона плигала у своїй клітці навіть моторніше й прудкіше, 
ніж раніш. Слідом за цим було проведено операції на інших істотах: здохлих 
рибках, розчавлених автомобілями кроликах, курчатах з відрізаними головами, 
з яких стікла вся кров до останньої краплі. Метеусові навіть пощастило «оживи
ти» корову, яка потонула в озері й труп якої геть обгризли тамтешні мешканці. Її 
знайшли через якийсь місяць після загибелі, але завдяки «наказові», закладеному 
всередині хромосом клітинок бідолашного ссавця, за допомогою лазорію, почався 
процес регенерації, і корова ожила. За півтора місяці після смерті у «воскреслої» 
корівки помітно зросли надої молока.

Через Моїста, директора інституту фізіології, інформація потрапила в пресу. 
Та й сам Наїал не хотів тримати язик за зубами. І результати засекречених 
експериментів стали надбанням громадськості. Повідомлення газет, радіо,
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полівізора, часописів про надсенсацію відтіснили все інше на задній план, «фор
мула безсмертя» професора Метеуса стала глобальною суперновиною.

Честолюбний Моїст, звичайно, зразу ж збагнув, що до чого. З чудового 
наукового відкриття він негайно ж спробував здобути максимум практичної 
користі. Директор інституту фізіології всіляко заохочував засоби масових 
комунікацій рекламувати винахід професора Метеуса. Передовсім виникло 
чимало труднощів: бракувало апаратури, грошей, фахівців. Але робота інституту 
й клініки була для нього справою життя. Тепер він мав суперзброю, яка відчиняла 
перед ним будь-які двері.

Метеусу було байдуже до того, що відбувалося навколо. Він знати ні про що 
не хотів, аби тільки у нього були необхідні препарати й прилади, аби тільки йому 
ніхто не заважав працювати. Він не зносив реклами, і тим-то Моїст, як Цербер, 
стояв на порозі його лабораторії. Ніякі обіцянки, загрози, умовляння не могли 
примусити професора дати інтерв'ю журналістам, виступити по радіо чи поліві- 
зіо. Він не любив, коли його турбували, відволікали від улюбленої справи, тоді він 
просто несамовитів із люті. Тепер його популярність і слава зросли настільки, що 
йому дарували всі примхи й дивацтва, незбагненну байдужість і навіть ворожість 
до світу, який так гучно ним захоплювався. Звісно, Метеус не цікавився, де бере 
Моїст «пацієнтів» для операцій. Інститут зазнав справжнісінької облоги багатіїв, 
впливових, уславлених людей, які везли сюди своїх померлих або загиблих 
улюбленців — від пташок до котів, собак, мавп, коней та інших істот, котрі часто 
стають об'єктом егоїстичної любові людини. І чарівник-професор Метеус знову 
перетворював їх на моторних, веселих і живих. Він вводив у протоплазму їхніх 
клітин регенеруючі молекули лазорію, завдяки чому процес розкладу припиняв
ся і починався зворотний процес. Штучний матеріал, «убудований» у тканину 
кісток, залоз, у нервові клітини, робив їх незрівнянно витривалішими і життєстій
кішими. Для всіх лишалося загадкою, чому штучна субстанція, одержана із 
згустка енергії під лазерним опроміненням, так легко й природньо приживається, 
не відторгуючись органічною тканиною, однак препарат і далі застосовували. На 
жаль, занадто пізно з'ясувалося: дослідники поквапились — захоплені своїми 
шляхетними намірами, вони піддалися на ризикований азарт і забули про свою 
відповідальність перед наукою.

«Багатомірна» формула Метеуса якось по-своєму скеровувала процес 
внутріклітинного обміну речовин. За допомогою лазорію з'являлися гени- 
мутанти, які існували в іншому часовому вимірі, запрограмовані на дуже довге, 
майже безсмертне існування. Таким чином професор Метеус створив біологічний 
«перпетуум-мобіле» — живий мікрокосмос, який мав задані розміри, але 
пульсував майже до безконечності, підтримуючи життя органічної тканини.

Незабаром навколб інституту фізіології почали, мов гриби, виростати нові 
будинки. В інституті відкрилось багато відділень: молекулярної біології, 
спеціальної імунології, генної хірургії; НД1 ріс, як на дріжджах, перетворювався 
на місто-фортецю. Тут установили найудосконаленіші комп'ютери, розумні 
машини-автомати для всіляких експериментів. В інституті товпилися і метушили
ся неофіти «науки безсмертя», сюди почали стікатися, наче прочани, молоді 
вчені-фанатики. Для них інститут зробився своєрідною Меккою. На вершині 
ієрархії вчених мужів урочисто сидів професор Метеус, розгублено, здивовано 
усміхаючись, він, здавалось, не помічав істерії, що вирувала навколо нього і його 
відкриття. З двома парами окулярів, зсунутих на пооране зморшками чо
ло, сильно горблячись, професор Метеус, ніби сновида, никав по 
інституту, який тепер нестримно розбудовувався, перетворюючись на розкішний 
і зверхреспектабельний науковий центр. Тривалий час він намагався не думати 
про можливі наслідки ланцюгової реакції дерибонуклеїнових та нуклеїнових 
кислот, яку викликав лазорій. Проте, навіть усвідомивши можливі страшні 
наслідки свого відкриття, Метеус навряд чи зміг би зупинити лавину, викликану 
до життя всесильною рекламою.

Крім Метеуса, либонь тільки директор інституту Моїст та перший асистент 
професора Шедар могли оцінити всю геніальність і можливі наслідки винаходу 
професора. Однак, Моїст чекав слави і успіху, він використав винахід Метеуса 
з корисливою метою. Щоправда, треба віддати йому належне — Моїст був 
чудовим організатором.

94



Шедар навчався в університеті разом з Метеусом; у гуртожитку вони 
мешкали в одній кімнаті. Друзі чудово доповнювали один одного. Шедар швидко 
визнав першість Метеуса у питаннях науки, але у справах практичних Метеус 
підкорявся своєму приятелеві, адже майбутній професор, запрацювавшись, міг 
забути навіть про їжу. Шедар допомагав Метеусу і захищав його, а в інституті став 
йому за першого помічника й асистента. Саме невдале кохання Шедара й спричи
нилося до першої операції на генах медсестри, яку звали Тамія.

Звісно, Метеус не помітив, що його друг сохне від кохання до цієї молодої, 
вродливої жінки. Хоча вже увесь інститут глузував з першого асистента, який 
уклепався по самі вуха. Метеус не помічав брутальних жартів, якими доймали 
Шедара інші співробітники, не бачив він і того, як червонів Шедар, коли з'являла
ся Тамія, і як у нього починали тремтіти руки. Шедар розгублювався, усе плутав, 
кидав інструменти. У таких випадках Метеус гримав на свого помічника. «Що 
з тобою?» — докірливо вигукував він і, не чекаючи відповіді, зазвичай або 
працював далі, або поринав у свої роздуми.

Тамія й справді була чарівна дівчина. Щоправда, її поведінку навряд чи 
можна було назвати бездоганною. Вона повсякчас фліртувала з кимось із 
співробітників інституту, не зважаючи на його вік та зовнішність...

Тамія також не відразу помітила боязке вайлувате кохання Шедара. Але 
потім як належить оцінила упадання молодого вченого. Вона сама прийшла до 
нього. їхній зв'язок порівняно з іншими романами Тамії був довгий, вона по- 
справжньому прихилилася серцем до свого запального коханця. Тамія ставилась 
до Шедара з материнським теплом, яке уживалося в ній з легковажним ко
кетством. Вона, наприклад, ніяк не могла зрозуміти шаленого нападу Шедарових 
ревнощів, який неоднораз погрожував накласти головою через її флірти з іншими. 
Чи кохала вона Шедара? Мабуть, кохала. Тамія нездатна була належати йому 
одному цілком і повністю. їй подобалася Шедарова рвучкість, щирість, чесність. 
Це вигідно відрізняло його від інших чоловіків. Він і справді брав близько до серця 
все, що її стосувалося,— плакав, погрожував, лаявся, зчиняв істерики, іноді навіть 
бив Тамію. Але від цього їхнє кохання ставало ще пристраснішим. Нічого 
подібного раніше Тамія не зазнавала. Однак вона просто була нездатна на велике 
почуття. А Шедар був безтямно закоханий. Його пристрасть і спричинилася до 
нещасливого випадку. Шедар несподівано повернувся у лабораторію і там застав 
Тамію з іншим асистентом — Дусоном, талановитим молодим ученим. Кров 
ударила Шедарові в голову. Він схопив банку з лазорієм і пожбурив нею у Тамію. 
Банка впала на підлогу й вибухнула. Скалки банки та залишки лазорію прошили 
наскрізь сердешну дівчину. Лазорит мав велику вибухову силу. Тамія померла 
майже вмить... Життя випарувалося з 60 більйонів її клітинок. Лікарі констатува
ли клінічну смерть. Шедар кинувся в свою кімнату й зачинився там. Його самого 
врятувала захисна сітка операційного столу, але він не хотів більше жити. Зброї 
у нього не було. Снотворні та болезаспокійливі засоби вже понад піввіку не мали 
ніяких отруйних речовин. Якщо він спробує розрізати собі вени у ванній або 
повіситись, то спрацює система тривоги, яка є в кожній кімнаті. Колеги вила
мають двері і, хоч як би він опирався, повернуть його до життя, причому добре 
попрацюють над Шедаровим мозком, намагаючись «змити» безслідно його потяг 
до самознищення. Йому треба добути лазорій! Він стратить себе так, як убив 
Тамію.

Шедар побіг назад до лабораторії. На той час звістка про загибель Тамії 
вже розповзлась по інституту і дійшла до Метеуса. Він квапливо сховав у сейф 
банки із залишком лазорію і прибрав підлогу в лабораторії. Вперше 
Метеус по-справжньому «роздивився» Шедара. Він глибоко співчував своєму 
другові і разом з тим карався власним безсиллям.

— Послухай, Шедаре, послухай... — знічено промимрив він, мружачи свої 
короткозорі очі, схожий на перелякану дитину. — Невже ти зібрався... зібрався 
вчинити непоправну помилку... дурницю... Все це трапилось випадково... Нещас
ний випадок! Тут нічого не вдієш!

— Так, я вчиню цю, як ти кажеш, дурницю! — вигукнув Шедар. Він страждав 
від неймовірного болю, а проте відчував дивне гірке задоволення.

— Зрозумій, тебе ніким замінити! На випадок чого, тільки ти зможеш 
продовжити мою працю! Я не дозволю, щоб...
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Тут Шедар так брутально вилаявся, що Метеус відсахнувся од нього, наче його 
вдарило струмом.

— Якби я просто вбив Тамію в нападі звірячих ревнощів, то дозволив би 
умовити себе! — Шедар весь тремтів від безпорадної люті. — Дозволив, щоб мене 
втішили, переконали у тому, що я зробив це в миттєвому запамороченні, нападі 
непогамовного гніву! І зрештою був би вдячний вам за чуйність. Але я не можу 
жити без Тамії! Не можу! Розумієш! Та хіба ти можеш це зрозуміти?! Що ти мо
жеш знати про людські почуття, ти, бездушний робот! Автомат! — сам того не 
помічаючи, він схопив Метеуса за лацкани халата, термосив його з усієї сили. 
Наляканий вигляд бідолашного вченого доводив усю необгрунтованість звинува
чень його друга. — Я загину без Тамії! Її тіло, губи, запах, сміх — це для мене все. 
Я задихнуся, я помру з голоду й спраги, якщо не зможу кохати її, чути її голос! Ти 
бачиш, я збожеволів! В мені не лишилося нічого людського! Мені кінець. Я заги
нув! Навіщо тобі повертати до життя труп?! Дай мені лазорій! Це моє останнє 
прохання! Останнє!

— Не дам! — задихаючись, витиснув із себе Метеус.—Та відпусти ж ти 
мене, задушиш! — у нього очі полізли рогом.

— Я тебе уб'ю! — репетував Шедар, їхні обличчя майже стикалися.
— Лазорію я тобі не дам! Але...
— Але?!
Метеус мовби замер над самісінькою прірвою. Він ніяк не наважувався 

вимовити готової злетіти з його язика обіцянки. Та Шедар одразу ж зрозумів його. 
Атож! Метеус повинен «воскресити» Тамію, це він робив безліч разів з трупами 
тварин, що належали різним високопоставленим особам. А чому б і ні? Невже 
повернуте життя стане привілеєм нерозумних безсловесних істот?

Шедар не розумів, чи міркує він вголос, вимагає чи благає. Це вже було не 
важливо. Вони чудово зрозуміли один одного. Непогамована Шедарова при
страсть і бажання, а також Метеусова сумлінність і щире прагнення допомогти 
знетямленому від горя другові зробили свою справу. Шедар переміг. Як виявилося 
пізніше, він здобув піррову перемогу.

Отже, Метеус зробив першу генну операцію на людині. На Тамії. Після того 
було зроблено чимало таких самих, перш ніж з'ясувалося, що...

Та коли все з'ясувалося, було вже пізно.
Звичайно, обережний Метеус мав рацію.
...Шедар опам'ятався від спогадів, знову побачив оточений різьбленою 

кам'яною огорожею парк клініки, «Безсмертного раю»» Метеуса. Шедар відвер
нувся од вікна і почав стежити за чіткими, граційними, вмілими рухами Тамії, яка 
готувала ін'єкцію перметину: вже кілька тижнів Метеус категорично відмовлявся 
від їжі. Тільки за допомогою уколів удавалося підтримувати вченому життя.

— Приготувати тобі щось освіжаюче? — сліпучо усміхаючись, промуркотіла 
Тамія.

— Не треба, дякую.
Тепер Шедарові навіть важко було собі уявити, як зникла, випарувалась 

безслідно глибока пристрасть! Усе перетворилось на несмачну, прісну кашку. 
Можливо, це сталося від того, що протягом багатьох років він робив на Тамії 
всілякі експерименти. Тепер він насилу міг уявити собі ту, справжню Тамію, яка 
так вразила його своєю вродою і шаленим коханням... Але тоді в її клітинах би
лося справжнє органічне життя, а не понуре штучне від безсмертного лазорію.

Застосування чудового препарату лазорію, за відкриття якого Наїал одержав 
від Всесвітньої ради стільки премій і нагород, з плином часу почало викликати 
дедалі страшніші наслідки, про котрі дослідники спочатку й не підозрювали. Вони 
втрапили в пастку. Чудовий, напрочуд пластичний матеріал, що приживається 
в живих, органічних клітинах. Однак, клітини з лазорієм не могли виробляти 
нічого нового, вони не були здатні на обробку нової інформації, вражень, на 
утворення нових комбінацій, не могли розвивати закладені в людині здібності, 
все тільки повторювали й повторювали.

Саме цього й побоювався Метеус. Ось чому він попервах інстинктивно 
відмовлявся застосовувати в дослідженнях широко розрекламований диво-засіб. 
Шедар хотів уникнути ризику. Він мріяв про тривалі всебічні контрольні до
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слідження й перевірки. Від дослідів з морськими свинками, котами й канарками 
навряд чи можна було чекати потрібної переконливої статистики, яка б виключа
ла можливість негативних наслідків застосування лазорію. Ніхто не звертав уваги 
на те, що «воскреслі» од смерті за допомогою лазорію істоти володіють тим же 
набором умовних і безумовних рефлексів. Начебто клітини з додатком лазорію 
відтворювали одну й ту саму журливу «мелодію» інстинктів та рефлексів. Від 
примітивних істот ніхто нічого іншого й не чекав. Аналізи й тести підтвердили 
здатність після лазорієвих ін'єкцій «поновлених» клітин розмножуватися. Ну, 
й звичайно, тиск із боку загалу, з боку збожеволілих людей. Це зумовило 
трагічний хід подій.

Атож. З самісінького початку професор Метеус інстинктивно боявся лазорію. 
«Надто вродливою була твоя дівчина»,— задумливо бубонів він, звертаючись до 
Шедара. Метеус зволікав і зволікав з операцією. Саме тоді Наїал роздзвонив по 
всьому інституту, що Метеус просто заздрить своєму першому асистентові. 
Насправді ж Наїал заздрив Метеусові, який відкрив формулу хромосом з лазо- 
рієм. Він відчував антипатію до молодого професора. Метеус також терпіти не міг 
Наїала? однак віддав належне його матеріалові — лазорію. Та в той же час 
Метеус вважав цей суперматеріал ще недостатньо вивченим. Профе
сор підозрював, що ця субстанція — «сліпий титан», який може завдати страшної 
біди. А лазорій мовби сам пропонував людям свої послуги, він чудово прилашто
вувався до органічної тканини, не порушував найскладніших процесів, які 
відбувалися всередині живих клітин. Здавалося, він «підкорює себе органічним 
елементам».

Тільки значно пізніше, після проведення величезної кількості генних операцій, 
з'ясувалося: все зовсім не так. Лазорій анексував, підкоряв собі живі клітини, 
поступово перетворюючи людину на «безсмертного лазорієвого робота».

Як надзвичайно пластичний препарат лазорій поглинав усередині клітини 
закодовану в ній за допомогою хромосом інформацію, яка і є тією самою, «що 
складається із сотень, тисяч томів» енциклопедії, присутність якої в організмі 
визначає різницю між людиною і твариною.

Після введення в живі клітини лазорій починав самовідтворюватись. Клітини 
функціонували добре, без перебоїв. Вони більше не зношувалися, не перероджу
вались, не знали, що таке втома, хвороба. Проте вони вже ні в чому не змінюва
лись.

Тепер ними керували зовсім інші закони часу і буття, у них відбувалося 
своєрідне зациклювання на певній хвилі. Істоти, повернуті до життя за допомо
гою лазорію, були нездатні ані піднятися вище за себе, ані втратити колишні 
здібності. Вони не могли вирішити або закінчити вирішення будь-якої проблеми, 
з якою стикалися ще під час «органічного життя».

Це стало очевидним тільки після трагедії багатьох людей. Але свого часу 
«воскресіння» Тамії викликало загальні радощі. «Біологія перемогла смерть!», 
«Людина перетворилася у безсмертного бога!»—такими заголовками рясніли 
газети й журнали. Звістка про операцію облетіла всю земну кулю. Температура 
жителів Землі враз підскочила до сорока двох градусів. Люди, сп'янілі від 
радісної звістки, буквально розідрали б на шматки будь-кого, хто б засумнівався 
у формулі Метеуса-Наїала.

У цей псевдо величний момент навіть Метеус на якийсь час завагався. Він не 
зважився уникнути обіймів Наїала, який, розчулившись, кинувся йому на шию.

Після цього у Метеуса практично не було вибору. На нього ринула злива 
прохань, вимог, загроз. Усі протести, обережність було відкинуто страхом людей 
перед смертю, пристрасним бажанням жити нескінченно довго, прагненням 
продовжити життя своїм рідним і близьким. Метеусові доводилось оперувати 
і вдень, і вночі.

У перший період його штурмової праці до життя було повернуто велику 
кількість загиблих і оплаканих батьками немовлят. Сотні щойно померлих людей 
привозили під магнітний купол «чудодійного інституту». Ніякими надзвичайними 
заходами Всесвітній раді не вдавалося погасити істерію, яка спалахнула після 
звістки про вдалу операцію Метеуса. Відчай змінила надія. Населення всієї земної 
кулі прийшло у рух, навіть у найдальших, найглухіших закутках планета
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нагадувала розворушений мурашник. І влада виявилась зовсім безпорадною пе
ред загальним поривом.

Зрештою, Метеуса довелося охороняти від усе агресивнішого натиску з боку 
величезної армії згорьоваиих, що мріяли повернути до життя своїх улюблених 
і близьких. У підвалах інститутських будівель поспіхом обладнано нові операцій
ні, палати, житло для численних Метеусових асистентів. І коли нагорі зовсім 
збожеволілі люди громили лабораторії, проклинаючи професора, Метеус і далі 
оперував у підземній лікарні.

Всесвітня рада ухвалила спеціальне таємне рішення, згідно з яким життя 
повертали тільки обраному колу людей, в кому суспільство мало особливу 
потребу і хто своїми заслугами перед ним заслужив безсмертя. Оживляти слід 
учених, художників, літераторів, громадських діячів, яких смерть захопила 
у.розквіті їхньої чудової діяльності. Природна річ, скільки їх буде врятовано, 
залежало від Метеуса та його помічників.

Повернення до життя вже оплаканих славнозвісних людей, які тепер так 
і сяяли здоров'ям, викликало несамовитий ентузіазм серед населення земної кулі. 
Люди звеличували професора Метеуса, «Батька Безсмертя», його обожнювали, 
але водночас проклинали і ненавиділи, звинувачуючи в усіх можливих гріхах. 
Адже підкоряючись ухвалі Всесвітньої ради, про яку поступово стало відомо всім, 
він «воскрешав» тільки великих, славетних, лишаючи «маленьких» людей 
напризволяще.

Виникла серйозна небезпека здоров'ю самого професора: він працював не 
покладаючи рук практично цілодобово і був тепер на межі нервового виснажен
ня. Він та його співробітники поглинали стимулятори й транквілізатори 
в неймовірній кількості, а це не могло минути безслідно. Сам Метеус та багато хто 
з його асистентів втратили сон і апетит. Вони тепер постійно були роздратовані, 
збудження раптово змінювалось апатією і сонливістю. У одного з найближчих 
співробітників Метеуса почали виявлятися симптоми маніакально-депресивного 
синдрому. Місяці, проведені в умовах підземелля у штучному кліматі, спричини
лися до того, що і його охопила манія переслідування. Між асистентами Метеуса 
тепер часто спалахували сварки, які інколи закінчувалися бійками. Звичайно, це 
не могло не впливати на роботу. Однак ніхто з них все одно не міг вибратися 
нагору. Весь інститут оточили юрми фанатиків — «трупарів», які вимагали 
воскресіння своїх рідних і близьких. Декілька співробітників інституту заподіяли 
собі смерть, але їх негайно оживили. Ці «відроджені» стали найневтомнішими 
помічниками Метеуса.

За рік кількість , «воскреслих» наблизилася до двох тисяч. І саме тоді 
з'явилися тривожні наслідки застосування лазорію. Перший звернув на них увагу 
Шедар. Попервах він спробував приховати від Метеуса та його колег свій 
зростаючий неспокій. Однак згодом майже всі помітили дивну поведінку 
«воскреслих», хоч і далі прикидалися, ретельно стежачи один за одним, переко
нуючись у своїх тривогах і водночас сподіваючись, що вони все ж таки поми
ляються. Шедар почав усіляко уникати Тамії, яка також працювала у «підземно
му» шпиталі. Але дівчина не помічала, що викликає у Шедара відразу. Вона, 
навпаки, чудово почувалася і всякчас усюди шукала свого коханого. Та її 
хрипкуватий голос, кокетливий сміх, зухвалі пози, які вона приймала з регуляр
ністю метронома, пристрасні зітхання, невтомні, однак прісні обійми, сповнені 
дивного автоматизму, тепер викликали у нього тільки почуття огиди й страху. Все 
ж позбавитись її Шедар ніяк не міг. Щоразу, прокидаючись від важкого, виклика
ного снотворним сну, він відчував коло себе тіло Тамії. І варто йому було 
поворушитися у жахливій напівдрімоті, як’дівчина, буквально, обплітала його 
своїм прохолодним лазорієвим тілом. Шедар намагався відштовхнути її, вона, як 
маніяк, знову і знову починала осипати його поцілунками. Тамія зробилась 
ненаситним вампіром. Шедар бив її, проте нічого не допомагало. Одного разу він 
намагався навіть задушити дівчину, та вона легко відкинула його, і все повторило
ся спочатку...

У своїх колег Шедар також почав помічати виснаження, пригніченість, запалі 
очі й щоки, тремтіння рук. Очевидні симптоми нервових захворювань. І, нарешті, 
Шедар зрозумів — не можна більше мовчати.
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— Дорогі друзі, це крах! — сірий від недосипання і нервової напруги заявив 
з жалем професор Метеус на скликаному поспіхом засіданні Наукової ради. Губи 
на його втомленому неголеному обличчі злилися в одну тонку синю смугу. — 
Було безсовісно, злочинно, зрештою просто безглуздо кидатися стрімголов у цей 
ризикований експеримент! Відкриття лазорію і моя формула виявилися пасткою 
природи! Жахлива, хибна помилка! Ми — шарлатани! І я, і Наїал! Він не потурбу
вався ретельно дослідити відкритий ним матеріал, Наїал збожеволів від радощів і, 
забувши про обережність, сповістив увесь світ про своє чудо-відкриття. Тиск 
громадськості не може бути виправданням. Ситуація така: до сьогодні ми 
оживили дві тисячі мертвих. Але їхнє нинішнє безсмертя — пародія на минуле 
життя. Серед оживлених є дуже цінні для людства особистості. їхню чудову 
роботу перервала смерть. Ми повернули до життя кілька десятків немовлят. Але 
ж наші великі художники, поети, вчені, політики ніколи не завершать своїх 
подвигів і діянь! А ті самі немовлята так назавжди й залишаться немовлятами! 
І хоч у нові тіла із лазорію нам пощастило перенести їхні індивідуальні здібності, 
відзнаки, їхню пам'ять, завдяки чому вони можуть відтворити будь-який свій 
запис, пригадати будь-яку деталь свого минулого життя, все це — даремно! 
Насправді вони — автомати! Вони нездатні на ініціативу. Вони виявились гарними 
комп'ютерами, в яких абсолютно відсутній інтелект і уява інженерів, що їх 
створили. І марно ми намагаємося викликати у них творчі здібності, завдяки 
яким вони колись породили геніальні ідеї; лазорій пожирає у їхніх клітинах ре
зультати наших експериментів. Отже, ми обдурюємо суспільство, накидаючи 
йому замість корисних людей, які доти у стражданнях і радощах творили для за
гального добра, звичайних роботів. Через нашу помилку населення Землі тепер у 
полоні масового психозу. Люди відчайдушно чіпляються за ілюзію безсмертя. 
А якщо їм розповісти, як воно є насправді?

— Не вірте йому! — закричав, підхопившись зі свого місця, Моїст. — І так 
уже по всій планеті прокотилися заколоти й заворушення. Тепер досить одної- 
єдиної іскри, щоб на Землі почалося таке...

Поряд з Моїстом підвівся президент Всесвітньої ради Хілаш, він, відчайдуш
но жестикулюючи, також щось кричав. Але голос його потонув у гаморі. Метеус 
мовчки стояв на трибуні. Шедарові знайома була професорова поза: стискуючи 
руками край трибуни, він трішки подався наперед, схиливши голову набік. Коли 
Метеус знову заговорив, звук його голосу перекрив гамір, усі замовкли і втупили
ся в нього.

— Я більше не буду оперувати! — вибух бомби не справив би в залі більшого 
ефекту. — Вбийте мене! Розірвіть на шматки! Я це заслужив. І мого життя 
і Наїалового не вистачить, щоб поквитатися за трагічну помилку з лазорієм. На 
нашій совісті не тільки «відроджені трупи». Лазорієві органи, які Наїал пере
саджує хворим, поступово пожирають живі тканини і весь організм людини. За 
допомогою цього проклятого штучного матеріалу, що росте як бур'ян або ракова 
пухлина, ми здійснили тисячі «ідеальних убивств»! Немає трупів, але зростає 
кількість живцем померлих!

— З якого дива ти говориш від нашого імені?! — заголосив, відсунувши свій 
стілець, Наїал. — Подумаєш, божество, яке збунтувалося! Ти можеш виступати 
від свого імені або від імені своїх співробітників, наприклад Шедара! Його 
коханка була першою, кого ти воскресив! Шедар эиблагав у мене підтримку, 
коли...

— Брешеш! Ти сам мене обіймав од радощів! Довелося в тебе силою мегафон 
відібрати, бо ти з даху інституту хотів повідати всім про свою перемогу!

Сварка переросла у бійку. Охоронцям насилу вдалося відновити порядок. 
Зрештою Метеус запропонував компромісне вирішення. Вважатиметься, що він 
захворів. Його операції будуть припинені, а Наїалові експерименти, навпаки, 
триватимуть. Він одержить необхідну допомогу і сприяння, щоб знайти речовину, 
спроможну зупинити ріст лазорієвих клітин або хоч узяти їх під контроль.

А Шедар лишився на «передовій». Адже тільки він один і міг заступити 
професора. До того ж з'ясувалося, що зовсім припинити операції не можна.
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І Хілаш, і Моїст, та й інші члени Всесвітньої ради всіляко натискали на Шедара, 
щоб він продовжив працю Метеуса. Усі вважали, що так вони вибирають із двох 
бід меншу.

Наїал провадив експерименти, Шедар оперував, а Метеус у «невідомому 
місці» видужував від «невідомої» хвороби.

Минали місяці. Безнадійна боротьба Шедара із своєю колишньою коханкою, 
яка стала «лазорієвим роботом», виснажлива робота, яку він виконував, не маючи 
внутрішнього переконання в її необхідності, мало не довели його до божевілля. 
Рятувало тільки сподівання, що Наїалові усе-таки вдасться відшукати протиотру
ту. Це підтримувало Шедарові сили, допомагало потамувати безнастанні докори 
сумління. Він сподівався, що й «воскреслі», й хворі, яким зроблено пересадку 
органів із лазорію, зможуть повернутися до повноцінного життя.

На жаль, Наїалові не вдалося знайти протиотрути, він утратив душевну 
рівновагу й наклав на себе руки. За допомогою відкритого ним же лазорію. Наїал 
не зміг і далі нести тягар відповідальності, що лягла йому на плечі, до того ж він 
зрозумів: мав рацію Метеус. Знову виявився правий Метеус, але що з того? Адже 
саме Наїал відкрив лазорій, у його мозку виникла формула цієї чудо-субстанції. 
Либонь, тільки він і міг довести до кінця власне дослідження. Десь у його мозку, 
можливо, причаїлася розгадка таємниці лазорію. Якби в нього було трохи більше 
хоробрості й терпіння, може, він зміг би відшукати вирішення проблеми. Хто 
знає?..

Дізнавшись про самогубство Наїала, Метеус вийшов із свого «барлогу». Він 
сам прооперував Наїала. Вважав, що той не має права так легко відкараскатись. 
При цьому Метеус, мабуть, відчував певне задоволення. І тільки Шедар, який 
добре знав вдачу свого друга, міг збагнути, що коїться у нього в душі. Смерть 
Наїала вразила Метеуса. Він зміг піднятися над своїми особистими симпатіями 
і антипатіями. Роботу треба продовжувати.

Метеус був сумлінною людиною і вченим-аналітиком. Він ніколи не 
припиняв боротьби. Знав, що не може дозволити Наїалові сховатися у вічному 
супокої смерті. І він постарався точно відтворити лазорієву матрицю особистості 
й здібностей Наїала.

Багато хто за життя Наїала вважали його досить огидною людиною. Однак 
після «воскресіння» Наїал зробився просто неможливим. Негативні риси його 
вдачі посилилися. Колишнє багатослівне самозадоволення перетворилося на 
недоумкуватість. Тепер він знову й знову з ідіотською усмішкою на обличчі 
повертався до спогадів про своє велике відкриття. Записував їх. Велемовно 
коментував. Говорив безладно. Зрештою замість кафедри він став вилазити на 
лаву в парку і проповідувати там, звертаючись до дерев та урн. Невдовзі люди 
перестали звертати на нього увагу.

А Метеус провадив експерименти над ним цілих п'ять років. Однак клітини, 
збагачені лазорієм, поглинали молекули, пересаджені внаслідок генних операцій, 
наче акули дрібних рибок. Тисячі разів Метеус намагався проаналізувати зміст 
формули лазорію, сподіваючись відшукати якийсь елемент, що стримав би його 
ріст. Так тривало доти, аж доки сам професор зліг від нервового виснаження. 
Відтоді він не переносив ні образу, ні імені Наїала, ані думки про нього.

Моїст вимагав, благав, шантажував, намагаючись домогтися все нових і нових 
генних операцій. Однак звістка про поразку вчених просочилася за стіни інститу
ту. Люди, жахаючись, обговорювали страшну новину. Журналісти писали статті, 
режисери знімали фільми про «сиріт-немовлят», яких через кілька років після 
їхнього «воскресіння» доводилося сповивати і в яких не з'явилося жодного 
молочного зуба. Свіглогазети спалахували над головами приголомшених людей 
барвистими шапками заголовків. А полівізор демонстрував кольорові об'ємні 
фільми під назвами: «Хто вони? Живі істоти чи роботи-почвари?»

Коли ж нарешті було прийнято офіційну ухвалу про заборону операцій 
з лазорієм, вибухнула жахлива катастрофа. Людей охопив страх перед смертю. 
У великих містах юрмища громили урядові установи, горіли будинки, заводи, 
лабораторії, споруджувались барикади, били чиновників. Були численні людські 
жертви. Міста залишались без енергії, води, харчів, транспорту, зв'язку.

І знову керівництво й персонал «лазорієвого центру» змушені були ховатися
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від розлючених погромників у підземному сховищі. Всесвітній раді вручили 
ультиматум, підписаний відомими представниками громадськості. Вони наполяга
ли на поновленні операцій. Люди домагалися воскресіння рідних, які загинули під 
час заворушень, вимагали воскресити визнаних геніїв. Нехай вони матимуть хоч 
«штучне безсмертя»! Поверніть коханих, обожнюваних, рідних! Якщо вони хворі 
або тяжкопоранені, введіть в їхні організми лазорій, щоб вони видужали і стали 
невразливими! Смерть — підле діяння природи, її помилка! Хто з'явився на світ 
і усвідомив своє буття, повинен будь-якою ціною, у будь-якій формі жити, жити!

Заборону довелося скасувати. Однак, незважаючи на це, більшість учених 
вважала, що слід поступово згорнути операції. Тепер навіть Моїст сказав: 
операції треба припинити, але не відразу, щоб не викликати новий шок у юрми, 
а послідовно підвести людей до необхідності добровільно зректися страшного 
сурогату безсмертя. В ім'я цього операціям з лазорієм тепер забезпечили макси
мальну гласність. На екранах полівізорів глядачам демонстрували їхніх колишніх 
кумирів та геніїв у вигляді дурнуватих блазнів, примітивних маріонеток, які без 
кінця повторювали свої давні думки, рухи й жести. Художники, які створювали 
чудові полотна, після операції перетворювались на копіїстів; геніальні літератори 
тепер могли лише цитувати самі себе. Колишні славетні промовці повторювали 
одне й те ж, як папуги. Музиканти-віртуози, талановиті актори після операцій 
могли тільки відтворювати самих себе, а це виглядало безглуздо й смішно. 
Нинішнє їхнє існування незаперечно доводило: людські знання і здібності, що 
втратили можливість удосконалюватись і змінюватись, з жахливою швидкістю 
втрачають свій «заряд», людина втрачає інтелект і талант.

Однак натиск з боку родичів умираючих або загиблих людей аж ніяк не 
зменшувався, навпаки, зростав.

Минали роки. Колишні молоді батьки вже зістарілися, а їхнє «воскресле» 
гукаюче немовля, як і раніше, пускало бульбашки, бруднило пелюшки і ссало 
соску. Потім батьки помирали. А «безсмертні» немовлята, діти-підлітки, які 
гралися з «осиротілими» хатніми тваринами, почали гуртуватися у величезному, 
ізольованому від зовнішнього світу паркові інституту, куди поступово перебрали
ся й «безсмертні» дорослі.

Дослідники, які вважали, що лазорій уже нездатний їх здивувати, дуже 
помилялися. На шостому десятиріччі свого жахливого панування над людьми він 
подарував їм найстрашніший сюрприз, який довів до краю їхнє почуття провини. 
Поведінка «лазорієвої субстанції» знову змінилася...

Вчені виявили, що лазорій не просто синтетичний матеріал із променів 
лазерової енергії, він виявився зловорожим, «антигуманним» началом, яке, 
дотримуючись неусвідомленого, але цілеспрямованого плану, готувалося через 
«воскреслих» людей захопити Землю, витиснувши з неї справжніх, живих 
гуманоїдів.

Це остаточно підкосило Метеуса. Він перестав розмовляти, їсти, виходити 
з кімнати. Професор майже весь час лежав на ліжку, втупившись у стелю.

Невдовзі Шедар помітив, що Тамія завагітніла. Батьком майбутньої дитини 
виявився один асистент, нещодавно оживлений за допомогою лазорієвих ін'єкцій. 
Тамії зробили аборт, але все повторилося знову. А потім і інші «лазорієві» пари, 
які й раніше сходилися одне з одним, раптом почали породжувати подібних до 
себе істот. Ніякий найсуворіший контроль не допомагав. Вагітність протікала 
непомітно, і ось одна жінка, перетворившись на лазорієвого робота, враз на
роджувала п'ять-шість міцних близнюків, сповнених сили й енергії. Так без 
усякого болю і страждань почали з'являтися первістки «антилюдського» роду. Ці 
немовлята не плакали, не спали, а росли щодня й щогодини, їм не потрібна була 
їжа, вони неначе з повітря черпали необхідну для свого розвитку енергію. 
У клітках з броньованого скла вони пустували, гралися, ні на кого не звертаючи 
уваги, перетворюючись не на людей, а на дужих, сповнених нелюдської сили 
ворожих істот, єдиним бажанням і прагненням яких було розмноження і вла
дарювання. Ці істоти швидко сприймали, а потім і відтворювали враження, жести 
звуки. А от з «вічними немовлятами», «безсмертними старими» і відродженими 
до життя хатніми тваринами нічого не відбувалося, ніби невидимий експеримен
татор «відклав» їх у бік задля перспективнішого варіанта. Поки що...
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Як припинити розмноження лазорієвих істот?
Спершу їх вирішили ізолювати від зовнішнього світу... Але до якого часу це 

можна буде робити? Як довго можна утримувати їх у стінах інституту і за муром 
парку?..

Шедар відвернувся од вікна. Тамія посміхнулася йому і прослизнула 
в Метеусову палату із шприцом у руках. Шедар здригнувся і лишився стояти на 
місці. Вони вже все сказали один одному. Єдине, що він міг зробити для Метеуса, 
це не турбувати його зайвий раз, виявивши бодай тінь співчуття.

І все-таки Шедар ледь прочинив двері і завмер на порозі. Він був вражений: 
палата виявилась порожньою. Вікно відчинене, і Шедар мимоволі пригадував хід 
думок друга, його аргументи під час їхніх палких суперечок. У пам'яті раптово 
виразно спливали Метеусові слова: «Лазорій може знищите тільки плутонієве 
припікання! Ніщо інше не зможе стримати росту цього страшного для людства 
матеріалу! Лазорій поглинає органічне життя, яке безнастанно змінюється 
в радощах і горі, суть якого прихована у таїні народження і смерті. У діалектиці 
виникнення і зникнення життя закладено природне «дихання» нашого світу, 
переміщування природи з дня у ніч та з ночі в день. Життя оновлюється через 
смерть так само, як тіло людини наповнюється життєвими силами через «малу 
смерть» — сон. Наш страх перед смертю виникає від незнання. Це атавізм. Він 
рано чи пізно відімре під впливом поширення знань, розвитку нашої свідомості. 
Але поки що, на жаль, непереборний страх людини перед смертю є нездоланним 
спільником лазорію. Спільником темним, але могутнім. Якщо людство буде 
й надалі користуватися лазорієм, за кілька десятків років Землю заполонять 
штучні істоти, у яких нічого не залишиться від наших почуттів, думок, розуму. 
Цей процес почався, лазорієві роботи вже породжують собі подібних. Треба 
негайно вживати якихось заходів! Будь-якою ціною діяти! І повинен це зробити я! 
Я!»

Так. Це може зробити тільки Метеус.
Шедар обернувся до вікна. Білими доріжками «Безсмертного раю», серед 

акуратно підстрижених кущів та барвистих клумб прогулювалися чоловіки 
й жінки. Лазорієві роботи ніколи не розмовляли одне з одним. Навіть парувалися 
вони у гнітючій тиші за наказом таємничого, незнайомого людям інстинкту. Лише 
зараз Шедар зрозумів справжню причину раптової активності Метеуса, який 
кілька років тому за неповний рік спорудив у «карантинному містечку» багато 
нових корпусів і перевів усі експерименти по дослідженню формули Метеуса- 
Наїала у нові лабораторії. Напевне, поштовхом до цього і стало раптове бурхливе 
розмноження лазорієвих роботів. У старому блоці професор терпів коло себе 
Тамію, бо за кілька останніх десятиріч з допомогою генних операцій він перепро- 
грамував її свідомість, перетворивши на особистого робота-служницю. Але що 
буде з нею і зі мною, коли...

Шедарові роздуми перервав різкий звук ультрафона, що стояв на нічному 
столику в Метеусовій палаті. Шедар почув голос професора: «Тамії та Шедару 
негайно з'явитися в корпус «Д»!»

Тепер усі камінчики, яких не вистачало в мозаїці Шедарових здогадів, стали 
на свої місця. Він насилу одвів погляд від радісно-погідливої панорами парку. По 
газонах бігали веселі підлітки, з колясок висували голівки, ручки й ніжки 
немовлят. А кожному з них уже стукнуло принаймні шістдесят. Невже ці 
маленькі жертви перших операцій теж почнуть зростати, коли...

Он там якийсь чоловік говорить, розмахуючи руками, це, напевне, Наїал. Він 
розводить руками, картинно трясе головою. Очевидно, знову виголошує промову. 
А он той, довговолосий, у розшитому золотом хітоні — славетний поет Медон, 
точніше, юна пародія на нього. Він декламує свої старі вірші, які всім уже 
набридли й більше нікому не потрібні. Медон поволі, урочисто крокує, підко
ряючись якомусь внутрішньому ритму, потім раптово зупиняється і затуляє 
долонями обличчя. А колись же його вишукані гімни Сонцю гуртували молодь 
в особливі секти. Медон доводить себе до екстазу й починає крутитися на місці 
дзигою. Ага. Вже крутиться. Але ж де його прихильники-фанатики? Спочатку 
його слухали, потім з нього почали сміятися, а потім і зовсім закидали гнилими 
помідорами та тухлими яйцями. Та бідолаха Медон, вірніше лазорієвий двійник
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поета, й далі декламував ті самі вірші, ридаючи й завиваючи, кружляв дзигою на 
одному місці... Отак він крутився в самотності вже майже тридцять років. А коло 
нього скаче й ганяє з відчайдушним гавканням і скавучанням сірий пудель 
славетного характерного актора Сатиріса, який помер сорок років тому. Собаці 
пішов п'ятдесятий рік. Бідний Сатиріс. Свого часу він був такий закоханий 
у Мілітту Сенс, що двічі намагався накласти на себе руки. Мілітта пішла з парку, 
вона піднялася в кімнату. Її постать виднілася у вікні другого поверху, вона на 
весь голос співала популярну арію. Пориви вітру доносили до слуху Шедара 
мелодійні трелі уперемішку з криками й скиглінням поета.

Здорово, що йому більше не доведеться все це бачити і чути. Це ж чистісіньке 
самокатування, коли людина визнає свою провину. Він побачив Тамію, яка 
швидко йшла через парк, прямуючи до блоку «Д». Пора і йому...

Ступивши в старий інститутський сад, Шедар огледівся. Тут він знав кожне 
дерево. Однак вигляд дерев не викликав у нього ні жалості, ані співчуття. Він був 
згодний з Метеусом і просто смертельно втомився.

Обидва вони дожили до ста тридцяти років, без лазорію їм вдалося зберегти 
ясний розум і свіжість почуттів. їхні нащадки завдяки швидкому розвитку 
біології будуть жити ще довше, але все ж таки у певний момент поступляться 
своїм місцем молодим. Такий закон природи. Вони спробували спростувати її 
і опинилися у безвиході з цим лазорієм. Відчуває ж людина у певну мить потребу 
заснути. І нехай тих, хто прокинеться з новим світанком, будуть звати інакше, 
вони піднімуться сходинками людської еволюції вище, ніж їхні пращури... Все це 
непорозуміння породжене безумством відмінності між займенниками «я» і «ти». 
Безконечне життя триватиме у наступних поколіннях, а тоді...

Шедар прискорив ходу. Метеус уже, звичайно, нервується. І тільки-но 
споряджені спеціальним електронним замком сталеві ворота парку замкнулися за 
Шедаром, могутній вибух плутонієвої міни струсонув центральну будівлю 
«Безсмертного раю». У повітря піднялися величезні клуби пилу. Шедар не почув 
гуркоту. Повітряна хвиля кинула його на землю, але він встиг щасливо усміхнути
ся...

Фадеев Сергій Іванович (нар. 1948 р.). Закінчив Будапештський університет. Працює в Іно
земній комісії Спілки письменників СРСР. Автор багатьох перекладів з угорської мови на 
російську.

Богдан Вірин (нар. 1925 р.) — перекладач, літературознавець.
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ІЗ ЗБІРКИ «РОЗПЛЕТЕНА КОСА» (1901 р.)

+
Камелія 
І слива
Цвітуть невинно біло 
А серцю барва персика миліша 
Бо не пита мене про гріх

+
Під яблуню у цвіті веснянім 
Я викинула геть 
Свої рум'яна 
Дощ не стиха 
Аж тьмариться в очах

+
До храму Кійомідзу
Через парк Гіон іду
Місяць на небі й сакури цвітуть
Люди радість і щастя
У серці несуть назустріч

+
О ніч яка рожева 
В розплетених косах 
Напевно згубляться 
Ті пахощі від лілій 
В покою втіхи

+
О юначе
Пригнав корів до водопою 
А мені ти пісню заспівай 
Під осінній 
Сум ставка

+
Весняна ніч 
Чарівна і розкішна 
Безсила повернуть його мені 
На струни кото впала 
Моя розплетена коса
+
З дощу весняного весь мокрий 
Мій коханий 
Як хвіртку відхилив 
То яблуня прокинулась з дрімоти 
У сутінках вечірніх аж засяяла

+
Ген вигоном
До сонця плин ріки
В зеленім полі
Ти ще постій
Без тебе мертвий краєвид
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+
Впала краплина 
На лотос білий 
Якого малює мій милий 
Ми на човні
Парасолю над коханим відкрила

+
Тебе згадаю 
І очі линуть 
У милу серцю 
Зелень діброви 
О Буддо ясний!

*
Як біла лілея 
В гарячім джерелі 
Моє двадцяте літо 
Красується 
Мені

+
Під весняним дощем 
З храму в сутінках
Іду
Як заблудла вівця 
Не знаходжу тебе

+
О п'янкий вітре 
З пітьми 
Весняної ночі 
Дівчині
Коси не розвівай

+
З відстані часу 
Бачу тепер 
Кохала 
Мов сліпий
Що байдужий до мороку ночі

+
На добраніч 
І вийшла з кімнати 
Весною овіяна 
З його кімоно 
На плечах

+
Як спалах 
На мураву 
Тінь моя лягла 
Весняний вітер 
Коси чеше зрання

+
На білій скелі
Пісню вкарбувати
Нестримна мрія
Кличе в далечінь
Іду простоволоса безоглядно

♦
Лиш одну гілку 
Сливи польової 
Лиши мені 
І дні розлуки 
Проминуть як мить
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Рожеві хмари 
Мого ідеалу 
На клапті 
Ген у небі 
Розсипаються

А сон не йде 
Хотіла серед квітів 
Розвіяти нудьгу 
А там метелик 
Ночує на півонії

♦
Як богові 
Тобі
Широким пломенистим рукавом 
І друге
Плече накрила б

+
Сльозами
Його серця не прихилю 
їх тихо виплачу 
В ставок забутий 
Де місяць плаває щербатий

+
Лячно 
Й спитати 
Чи в селі
Вже зацвіли гліцинії 
В сусідів

+
Кохання чи журбу
Півонія віщує
Думки мої весняні оніміли
У тиші ночі
Не склала ні рядка

*
Серце почуло 
Він там він чекає 
І в поле квітуче 
У місячну ніч 
Побігла-м щодуху

+
Три місяці весняні 
Стоїть кото німує 
Аж уночі зненацька 
Ударила по струнах 
Розплетена коса

*
Стою
Думки обсіли 
Аніруш 
Осінній вітер 
Шастає по айстрах

+
3 туги за тобою 
Сто двадцять миль 
Промчу стрілою 
Якби сказав мені 
Якби сказав

+
По купелі 
В гарячім джерелі 
Єдвабна сукня 
Муляє 
Як поговір

+
Така вже моя доля 
Останній звук життя 
Послухай 
Як сокирою 
Кото розчахну

+
Думки про кохання 
А ранок ясний 
І поле широке 
Неназвана річка 
І вже тане літо

+
Поплив на човні чернець 
І довго не вертає 
Чого знайшов там більше 
Рожевих лотосів 
Чи може білих

+

0  мить кохання 
Що була вчора
1 хоч не знала 
Що все урветься 
Ятрив сум душу

+
Літньою квіткою 
На тонкій стеблині 
Червоним цвітом 
Серед білого дня 
Розцвіте моє кохання
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+
3 плеча дівочого 
На сутру впало 
Пасмо волосся 
Весняна хмара 
Серце повила

+
Ріка весняна 
А хлопець на поромі 
Співає пісню 
Про вчорашній вечір 
Мені на заздрість

+
Скупалася 
І сукню одягла
А вчора перед дзеркалом великим
Ще усміхалася
Невинно

+
Ще так недавно 
Я заздрила подрузі 
Яке волосся 
А нині ладановий дим 
До нього в'ється

+

Стежкою польовою 
Де цвітуть червоно 
Квіти невідомі 
Ти парасолько 
Не поспішай

+
Слова його вірша 
Самі спливають у пам'яті 
Коли увечері 
3 дощем осіннім
Притулилась до холодного стовпа

+
А човен втікає все далі і далі 
На стіні храму 
Де вчора вночі 
Написала я танку 
Нема вже нічого

+
3 цікавості
До пелюстки припали 
Молоді вуста 
Крижаним холодом 
На білім лотосі роса

+
Віршами-прокльонами 
Зошит списаний 
Ухопила
Й чорного метелика 
Притовкла

+
Дощем весняним 
Що струмить 
3 крил ластівочих 
Розчешу свої коси 
Вранці-рано

+
Над небіжчиком 
Сутру читала 
Краєм ока 
Дивилася мати 
На дитячу ніжку

+
Весняний вітер 
Цвіт сакури падає 
За пагодою в тихім надвечір'ї 
На голубиному крилі 
Напишу танку

+
Моя танка 
Тобі на очі 
Сльози навернула 
Як ти пішов
Минуло вже десять днів

+
Тримаюсь за поруччя 
Обвисли рукави від кімоно 
Мов тяжелезні крила 
В ранковому серпанку 
Пливуть на захід доли перевалу

+
Єдина пам'ятка 
То милий серцю 
Вітер 
Від віяла
Що вже ледь-ледь ціле

+
Ні слова
Похитнули головою 
І попрощалися 
Шостого дня 
Двоє дівчат із хлопцем
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*
Восени утрьох
Кидали жолуді коропам
А нині тут лише
Холодний вітер
Та у моїй руці його рука

+
Цвіт шипшини 
Приколола в коси 
Ще й в руці тримаю 
Довгий день у полі 
Виглядаю тебе

+
Квітку багряну 
Знайди хоч єдину 
У своїй долині 
Щоб у снігах Вакаса 
Перебути зиму

+
Двадцять літ
А ще не зазирало щастя
У світ мій
Мрії, мої мрії
Хоч крихту надії

♦

Усе марне
Пішов ген у долину 
Бліде весняне сонце 
Ще довго опускалось 
На його щуплі плечі

+
Двадцять літ
Довгих та нудних
їх відгомін у пісні
Яку співали влітку в столиці
Мій милий почув і заплакав

+
Чому не знаю 
Хмарина у небі 
Так манить
Мов священної пісні легіт 
Дорога моя проясніла

+
Того вечора
Як ти мене покидав
Ми разом
На стовпі написали 
Танку про білу квітку

+
Солодка чи гірка
Була твоя сльоза
Хотіла б знати я
Чому заплакав як мене побачив
Молодий святеннику

+
3 часом почуття слабне 
Написав коханий у листі 
А серце затремтіло 
І ще сильніше 
Любов'ю розпалилось

*
Вирвалось із душі 
Чисте джерело 
І скаламутилось 
І ти і я 
Дитя гріха

+
Великого кохання 
Щиро зичу 
Твоїй дитині 
Що в оцю пору 
Прийшла на білий світ

+
Два місяці
Самими віршами живу 
В готелі Санбонгі 
О кулики на Камогаві 
Давно вже я нікого не кохаю

+
Чи й далі 
Над усе
Жадаєш правди й добра 
Глянь яка червона 
Квітка в моїй руці

+
Обидві стоїмо 
У кожної своє на думці 
Сосновий вітер 
їй в обличчя 
І мені

+
Чорне волосся 
Пасмами безладними 
Заплуталось 
І плутані думки 
У голові заплутались
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Минає весна 
У кожній струні 
Думка одна 
Як палахкотить 
Моя довга коса

О коханий чоловіче 
Нащо розказуєш мені 
Ревнивиці двадцятилітній 
Про пригоди свої столичні 
Коли пеклась я на сонці в селі

*
Так низько 
Багряні хмари 
Пливуть чередою 
Півонія замріялась 
У супокої дня

+
У хатній тиші 
До збірки вибираю вірші 
Жінка ревнива 
У травневім покої 
Ми гарна пара

+
Жаль мені стало 
Його
Що на ім'я покликав 
Мою сестру
Минулого літа померлу

*
О звичка
Вже й на ріку іду
Де кулики співають свою вечірню

пі<
Не йду 
Танцюю

+
В дев'ятнадцять 
Я наче квітка 
Зів'яла б
Мов ріка пересохла б 
Якби ішла за звичаєм старим

+
Весна коротка 
Щоб шукати шлях 
До вічного життя 
Мої тужаві перса 
Хай пестить його рука

+
Якщо хтось навчає 
У непохитній вірі 
Що осінь квола 
А весна коротка 
То я іду за ним

+
О юначе
Чи чуєш цитри звук 
У персах цих 
Що за подушку будуть 
Тобі в гостях у мене

+
Гай вербовий 
Край ріки хатина 
Сіється дощ 
Два вершники 
Один на білому

+
Вірша мені присвятив 
А тепер відмовляєшся 
Що був то жарт хмільний 
На папері закреслиш 
Я ж із серця свого не викреслю

♦
Жалощів твоїх 
Мені не треба 
Вже б сказав 
О грішнице 
Божевілля на тебе

*
Після купелі 
Щоб не простудився 
В кімоно своє 
Зодягла пурпурове 
Гарний він у ньому

+

Все марне
Все минуще
Докучає думка
Та кров ще молода
Щоб спалила я свої весняні вірші

+
Вуста дівочі 
Кохання спраглі 
Кортить мені 
Помазати 
Медом з отрутою



+
Три роки 
Ні імені не чула 
Ані його вірша 
Немічне серце 
Щодень знемагає

+
Долина втопає в сливовім цвітінні 
Рожевим серпанком 
Приходить світанок 
Красуються гори 
Красуюся я

+
Виє вітер у голім полі 
Мов тужливий плач богів 
Що на літо 
Дали квітам 
Простір вільної любові

+
Не про дорогу праведну 
І потойбічне
Забудь про шану й славу
Отут між нами
Вічне кохання на життя

♦
Вмить
Квітка весняна 
Блякне
Перед богом сумнівів 
Богом зневіри

+
Я вибігла з дому 
Довкола туман 
Нема його 
З вечірнього дзвону 
Самотність одна

+
Весняна ріка 
У щасливому сні 
Коханому в далеч 
Червоний світанок 
Пошлю по воді

+
0  хлопчаки
Вас манять барви 
Ніжної веселки 
Чи не сахнетеся 
То крила демона

+
Забути 
Про квіти
1 псалми Давида 
Співати
Я ще замолода

+
Небесна Ріка
В обіймах коханого я
Крізь фіранку
Безмовно вдивляємось
Як дві зірки розходяться в небі

+
Миготів каганець 
Вірші про кохання 
Я йому він мені 
Та чи треба 
Так багато слів

+
В молоді літа 
Вабила мене 
Слава майстра 
Нині ж красен образ 
Серце полонить

+
Під монастирем коло гліциній 
Вечірньої весняної пори 
Причинца
Сутри з пам'яті читає 
Виразно й твердо

+
Отямилась 
На греблі 
Де верби зелені 
А вода
Не така вже й швидка

З японської переклав 
Мирон ФЕДОРИШИН
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( Письменник,література,життя ®

ПІСНЯ ЖІНОЧОГО СЕРЦЯ

В історії японської літератури чимало 
жіночих імен. Серед авторів знаменитої 
поетичної антології «Манйосю», упорядко
ваної у XIII ст., багато жінок. І, звісно, 
найсильніше в їх творах звучить тема ко
хання.

Хоч віки вічні 
Чекатиму на тебе 
Допоки коси 
Мої хвилясті чорні 
Аж інеєм вкриються.

(Іванохіме, IV ст.)

Перший у світі роман-епопею «Гендзі мо- 
ногатарі» («Повість про Гендзі») майже ти
сячу років тому (1004 р.) теж написала 
жінка — Мурасакі Сікібу, її ж сучасниця 
Сей Сьонагон своїм щоденником «Нотатки 
над подушкою» започаткувала новий літе
ратурний жанр — дзуйхіцу («слідом за 
пензлем» — пензлем давні японці писали 
свої твори). А сучасниця Лесі Українки — 
молода Йосано Акіко — свій поетичний 
хист віддала оновленню найдавнішого жан
ру японської літератури, пов'язавши мисте
цьку діяльність із боротьбою за звільнен
ня жінки від пут конфуціансько-феодаль- 
ної мораль

Талант Йосано Акіко яскраво засяяв на 
небосхилі японської літератури в час роз
квіту доби «Мейдзі», що почалася за де
сять років до народження поетеси. 1868 рік 
був поворотний в історії Японії, що на той 
час після майже трьохсотлітньої самозамк- 
нутості почала відчиняти двері «білим вар
варам», як у середньовіччі японці називали 
європейців. Саме 1868 року було повалено 
сьогунат — військово-феодальну політичну 
систему, і верховну владу повернуто імпе
раторові. Ця подія відома як революція 
«Мейдзі». Таким девізом («світле правлін
ня») назвав своє врядування (1868 — 
1912) імператор Муцухіто. Японія впев
нено ступила на шлях капіталістичного 
розвитку під гаслом європеїзації. У 
квітні шістнадцятилітній імператор склав 
присягу, в якій зокрема проголошува
лося, що «всі погані звичаї минулого буде 
ліквідовано... знання перейматимуться від 
цілого світу». В країні почалася докорінна 
перебудова життя, за висловом академіка 
М. Конрада,— «від організації нового еко
номічного устрою до зміни форми зачіски». 
Про масштаб соціальних зрушень красно
мовно свідчить хоча б те, що поборники 
найра дикальнішої європеїзації висунули 
навіть пропозицію відмовитися від япон
ської мови і як мову нової нації взяти ан
глійську. Але такі карколомні соціальні 
прожекти врівноважувалися міцними ре
ставраційно-консервативними тенденціями, 
вилившись врешті у приснопам'ятне гасло 
«європейська техніка — дух японський». 
Адже й сама революція «Мейдзі» мала фор
му реставрації імператорської влади.

На літературному терені тим часом наче 
прорвало греблю — за кілька десятиліть 
японською мовою було перекладено все 
найзначніше зі світової культури — від Го
мера до Толстого і Чехова; усі літературні 
течії, що в Європі розвивалися протягом 
століть, у Японії перебігли з калейдоско
пічною швидкістю майже за життя одного 
покоління. Повінь європеїзації проте не 
змила давніх жанрів національного ми
стецтва, спричинившись, зокрема, лише до 
оновлення тисячолітньої танки і класичної 
хайку.

Кінець XIX ст. в японській літературі 
був епохою романтизму. Цей напрям вдих
нув свіжої життєвої сили і в древню танку, 
що постала з народної пісні. «Танка» озна
чає коротка пісня. Цей жанр ще має назву 
«вака» — японська пісня. У Європі пере
клади цих поезій називають деколи япон
ськими п'ятивіршами, оскільки їх формаль
ною ознакою є чергування п'яти- й семи- 
складових рядків: 5-7-5-7-7. Стислу, але 
виразну характеристику танки дає відома 
дослідниця й перекладачка російською мо
вою славнозвісної «Манйосю» А. Глускіна: 
«Улюбленими темами середньовічних танок 
були теми кохання й природи. Тільки за
мість європейського «культу прекрасної 
дами» в Японії був створений «культ рід
ної природи», котра постає як постійне, 
невичерпне джерело натхнення. Любовна 
лірика переплітається з пейзажною, люд
ські почуття передаються звичайно через 
образи природи або у зв'язку з ними... Не
зважаючи на лаконізм, цій короткій формі 
вірша притаманна різноманітність стилів: 
вона може пролунати народною ліричною 
піснею, частівкою, чутливим романсом, 
вишуканим любовним посланням, середньо
вічною альбою, а то й жартівливим мад
ригалом, уїдливою епіграмою. Важливого 
значення при цьому набуває традиційний 
поетичний образ... Ще у VIII ст. склалася 
особлива «сезонна» естетика, яка відіграла 
важливу роль у подальшій історії япон
ської пейзажної лірики».

З часом образи й метафори канонізува
лися й перетворилися у шаблони. В умовах 
бурхливого розвитку нових літературних 
жанрів енергійну реформу танки здійсни
ли поети Йосано Теккан та Масаока Сікі, 
причому якщо Теккан вивів танку на роман
тичний шлях, то Сікі ствердив у поезії 
реалістичний принцип «сясей» (малювання 
з натури). Вінцем реформи ваки стала 
сповнена соціально-критичного, демокра
тичного пафосу танка Ісікави Таку боку. 
А тим часом Йосано Теккан організував 
1899 року «Товариство нової поезії» («Сін- 
сіся») й наступного року почав видавати 
журнал «Мьодзьо» («Ранкова зоря»). Через 
рік після виходу першого номера «Мьодзьо» 
учасниця цього літературного об'єднання 
поетеса Йосано Акіко видала свій шедевр —
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збірку «Мідарегамі» («Розплетена коса»), 
що стала вершиною романтичної танки.

Йосано Акіко народилася 7 грудня 1878 р. 
(десятого року Мейдзі) у місті Сакаї пре
фектури Осака, через два місяці після того, 
як унаслідок нещасного випадку помер її 
старший брат. Вона була третьою донькою в 
багатодітній родині потомственного купця, 
котрий, згідно з конфуціанським культом, 
щиро прагнув як доказ своєї глибокої пова
ги до предків залишити після себе якомога 
більше синів, що складали б і далі шану 
предкам та забезпечували неперервність 
роду. Розчарований батько пройнявся до 
доньки такою неприязню, що мати мусила 
віддати її на виховання своїй сестрі. І 
лише через три роки, після народження ще 
одного сина, батько змилосердився й дозво
лив забрати доньку назад. Поступово дівча 
полонило його своїм розумом, а коли згодом 
виявився і її хист до літератури, батько дав 
доньці найвищу освіту, яку тільки могла 
дістати японська жінка у ті часи. 1892 року 
Акіко закінчила жіночу гімназію й додатко
ві курси.

Вдома, однак, на неї чекали нудні під
рахунки у батьковій крамниці, а вільний час 
вона мусила проводити в самітництві, під 
суворим батьківським наглядом, як того 
вимагала феодальна мораль. Таке життя бу
ло нестерпне для дівчини, яку тягнуло до 
активної праці у розбудженому суспільст
ві. Глибоко вивчаючи японську класику (а 
треба сказати, батько мав непогану бібліо
теку), Акіко дедалі пильніше придивляєть
ся до сучасного літературного життя. Са
ма пише вірші й надсилає їх до літера
турних часописів сусіднього міста Осака, 
а згодом і в Токіо — до щойно засновано
го журналу «Мьодзьо». Ставши одним з 
перших членів «Товариства нової поезії», 
вона познайомилася з його організатором, 
редактором «Мьодзьо» — поетом Йосано 
Текканом, у якого закохалася, і щоб вийти 
заміж, втекла врешті з батьківського дому. 
1901 року вона видрукувала свою знаме
ниту збірку танок «Мідарегамі», справж
ній гімн коханню й боротьбі за емансипа
цію жінки від гніту феодальних догм і пе
редсудів. На ту пору то була вельми смі
лива поезія:

О наставнику шкільний 
Незайману дівчину 
Ти ще не обнімав 
Не цілував 
А вчиш як жити.

Як ніхто доти, у своїх глибоко автобіо
графічних віршах-піснях Йосано Акіко при
страсно й переконливо проголосила потаєм
ну думку кожної японської жінки — про 
право на кохання:

О не кори мене 
З висоти своєї 
Хіба не бачиш 
Сліз пекучих 
Вічні сліди?

І, як ніхто, оспівала красу людської плоті.
Чи ти сліпий 
Чи мріяти не вмієш 
О юначе 
Хіба не бачиш 
Як вуста палають?

Вірші Акіко звучать протестом проти за
старілих конфуціансько-феодальних погля
дів на кохання, стверджують право жінки 
на активну поведінку у ньому:

Повір що серце співає 
Нема такої сили 
Щоб квітку польову спинила 
А що вже дівчина 
В думках весняних зваб.

«Куртуазна» лірика Акіко далека від оспі
вування японських гетер. Поетеса показує, 
як мало романтизму для самої жінки у «ро
мантичному» фахові гейші:

О ті часи
Коли великий бубон 
Був мені ще не під силу 
Думала буду щаслива 
Як одягну шати красиві.

Бо ж насправді:
Втретє 
Вчетверте 
Ту саму пісню 
Просить співати 
Осоружний багатій.

Поетеса не обмежується жіночою темою. 
Під час російсько-японської війни Акіко 
написала гострого антивоєнного вірша в но
вому, запозиченому з європейської літера
тури жанрі «сінтайсі»: «Ти, брате, життя 
свого не покладай» з підзаголовком «Плач 
за братом у війську, що веде облогу Порт- 
Артура». Вірш, у якому суворо засуджуєть
ся мілітаристська ідеологія панівного кла
су, відразу потрапив до заборонених і знову 
зробився доступним японському читачеві 
аж після капітуляції Японії 1945 року.

Вірші Йосано Акіко — сплав класичної 
асоціативності танки з сучасністю змісту. 
До речі, про те, що Йосано Акіко була 
глибоким знавцем японської класичної лі
тератури, свідчить хоча б той факт, що 
тривалий • час її переклад роману «Гендзі 
моногатарі» сучасною японською мовою 
вважався хрестоматійним. Свої танки Акіко 
складала, не наслідуючи давніх' зразків, 
але глибоко засвоюючи їхню тропіку й роз
галужену асоціативність. Тому й не дивно, 
що чимало танок Акіко при всій своїй 
новизні перегукується з віршами класичних 
антологій «Манйосю», «Кокінсю», «Сінко- 
кінсю». Збірка «Розплетена коса» — це один 
із шедеврів японської літератури,‘помітний 
внесок до скарбниці світової лірики.

Мирон ФЕДОРИШИН

Ю ж н о -С а ха л ін с ь к

Мирон Семенович ФЕДОРИШИН (нар. 1944 р.) закінчив Львівський держуніверситет 
ім. І. Франка (ф-т іноземних мов), працює старшим інженером в Інституті морської геології 
та геофізики Далекосхідного відділення АН СРСР у м. Южно-Сахалінську. Перекладає з 
англійської, японської, французької мов. Опублікував переклади Е. Фарджона «Кошик ста
ренької няні», новели Мопассана до 8-томного зібрання творів (у співавторстві з Левком 
Федоришиним), з японської — поезії класичних жанрів танка та хайку, новели сучасних япон
ських письменників, прислів'я та приказки. Автор ряду статей про поетику японської кла
сичної поезії, зокрема про творчість Ісікави Такубоку.
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Михайло ЕПШТЕЙН

МІЖ МІФОМ І РЕАЛЬНІСТЮ
Про уроки латиноамериканської літератури

і
Якщо в культурі існують свої антиномії — 

пари протилежних понять, що виключають 
одне одне, але однаково переконливо об
грунтовуються логічно,— то література й 
міфологія належать до них. Найлегше було 
б сказати: у сфері образного мислення все, 
що є літературою, не є міфологією, і навпа
ки. Можна довго перераховувати найхарак
терніші прикмети літературної творчості: 
наявність індивідуального автора, усвідом
лена умовність образів щодо дійсності, 
фіксація на письмі, оригінальність як пози
тивний естетичний критерій — і все це 
з протилежним знаком може слугувати не 
менш точним визначенням міфотворчості: 
колективізм, віра в безумовну істинність 
образів тощо.

Один з найглибших парадоксів культури 
XX століття — поєднання того, що за своєю 
суттю вважалося непоєднуваним, форму
вання нового типу художнього образу, де 
сплавляються риси літератури й міфа. Цей 
процес не обмежується національними рам
ками, він однаково характерний і для 
розвинених, багатих традиціями літератур 
Європи й Північної Америки, і для молодих 
літератур Азії, Африки, Латинської Амери
ки, що інтенсивно розвиваються. Злиття 
двох типів образності відбувається тут по- 
різному: в одному випадку література
з висот свого розвитку звертається до 
архаїчних, давно пройдених стадій міфо
творчості, а в іншому, навпаки, міф, раціона
лізуючись і осмислюючись з позицій сучас
ної культури, переробляється у літератур
ний твір. Та в тій чи тій формі злиття архаїки 
і модерну, простоти міфологічних схем 
і витонченості естетичної рефлексії є харак
терною прикметою мистецьких пошуків XX 
століття.

Відродження міфа в літературі XX століт
тя — після того, як вона пройшла чималий, 
багатовіковий шлях відокремлений від усі
ляких синкретичних обрядових форм твор
чості — не було, однак, несподіванкою. 
Шеллінг передбачав, що майбутнє мис
тецтва зв'язане з поверненням до міфологіч
ного мислення, до синтезу поезії з наукою, 
фантазії з логікою. Цим він визначив справді 
істотний процес у сучасній культурі — 
спробу збагатити однобоко розвинуті фор
ми художнього пізнання їх взаємним збли
женням. У культурі завжди живе потяг 
звертатися до своїх ранніх фаз — у розвитку 
відроджувати своє стародавнє минуле.

Так, у російській літературі XIX ст. ожив 
епос: у творчості Толстого він став найак
туальнішим виразом нового історичного 
змісту — входження народних мас у процес 
суспільного розвитку. І надалі епічна основа 
залишалась чи не найпоширенішою в усій 
радянській літературі XX ст. А в західній 
літературі — у творчості Джойса і Кафки, 
Т. Мана й Т. С. Еліота — ожив міф.

Чому ж вітчизняна література, звернув
шись до витоків народної творчості, вибрала 
й засвоїла собі епос, а не міф, і яка між ними 
різниця? Строго термінологічно говорити 
про різницю між міфом і епосом неко
ректно, бо саме епос як рід (або епопея як 
жанр) літератури споконвіку, з часів Гоме
ра, містив у собі міфи як традиційні сюжетні 
схеми, архетипи народної свідомості. І все 
ж очевидно, що до «Війни і миру» Толстого 
цілком застосовне поняття національної 
епопеї, хоч там нема нічого міфічного, 
і навпаки — «Улісс» Джойса несе в собі явні 
риси міфологізму при цілковитій відсутнос
ті характерних ознак народної епопеї. 
Обидва ці твори всім своїм художнім 
складом зв’язані з гомерівськими поемами 
«Іліада» та «Одіссея», але належать немов
би до двох різних традицій, окремо виділе
них зі спільної праоснови.

Епопея передбачає екстенсивне охоплен
ня національного життя, погляд митця 
немовби розгортається вшир, захоплюючи 
побут різних соціальних, етнічних та профе
сійних спільностей, поєднуючи картини 
природи зі сценами найважливіших історич
них подій. Міф, навпаки, тяжіє до інтенсив
ного узагальнення: в окремому явищі або 
вчинкові виявляються певні постійні си
туації людського й природного буття; і чим 
випадковіша, дрібніша подія повсякденного 
життя, тим драматичніше її значення, глиб
ша її таїна в іншому, міфічному плані 
дійсності, де розраховано всі долі і передба
чено всі закони. У міфі нема національно- 
історичної субстанції, там простір і час 
згорнені в архетиповий образ чогось поза- 
просторового й позачасового. Показово, що 
дія «Улісса» триває в реальному, історично
му часі лиш один день, хоча міфологічний 
підтекст цього дня охоплює поневіряння, 
зустрічі і розлуки цілого людського життя, 
та ще й такого насиченого, як Одіссеєве. 
Епопея потребує широкого простору, трива
лого часу, її герой зазвичай колективний, 
збірний, і окремі персонажі, наче краплі, 
вливаються в широке море всенародного 
життя. У міфі герой майже завжди виглядає 
самотнім, виділеним з горизонтальних зв'яз
ків із суспільством та історією, зате включе
ним у напружені вертикальні зв'язки з архе- 
типовим прообразом, який задає йому тип 
поведінки.

Досить зіставити П'єра Безухова у Толсто
го й Стівена Дедалуса у Джойса: персона
жів, які шукають, сумніваються, тривожно 
блукають серед життєвої суєти у пошуках 
свого неясного призначення. У П'єра всі 
основні духовні орієнтири, з-поміж яких 
йому доводиться вибирати, задаються сучас
ними для нього обставинами історії, культу
ри, суспільного й сімейного життя. Для 
Стівена ж реальний зміст його шукань 
захований по той бік усіх минущих контак
тів із сучасниками — у тій міфологічній 
прасхемі, де він є Телемахом, сином Улісса;

8. «Всесвіт» № 6 113



тому в навколишньому середовищі він 
видається самотнім, заглибленим у себе, 
вірніше, в інобуття міфа, що вириває його 
з минущого, нетривкого земного буття.

Таким чином, цілісність стародавніх мі- 
фо-епічних уявлень про світ, проявляється 
двояко: в єдності героя з навколишнім 
національно-історичним середовищем і в 
його єдності з надісторичними ситуаціями, 
що повторюються,— ця цілісність у нових 
літературах розділяється на епічну й міфо
логічну: у вітчизняній літературі здобув 
перевагу потяг до епічної цільності, у захід
них — до міфологічної. Так принаймні скла
далося становище у світовій літературі 
другої половини XIX — першої половини 
XX століття; та ось в останні десятиріччя, 
ознаменовані швидким літературним роз
витком донедавна ще фольклорних регіонів, 
з'явилися тенденції до злиття епосу й міфа 
у синтетичному (а не синкретичному, як 
колись) жанрі міфологічної епопеї, пред
ставленої насамперед творчістю латиноаме
риканців.

2

Найвагомішою міфологічною епопеєю 
досі, мабуть, залишаються «Сто років самот
ності» Гарсіа Маркеса, де йдеться про рід 
Буендіа та селище Макондо, що уособлюють 
долю всього Латиноамериканського конти
ненту. Родове начало, безумовно, переважає 
в кожному з Буендіа; саме на цій єдності 
й неподільності роду, який є збірним героєм 
оповіді, і заснований Маркесів епос. Та 
слово «самотність» не випадково винесене 
в заголовок твору: воно вказує на такий дух 
епопеї, який ніколи не був їй властивий. 
Самотні члени родини Буендіа, нездатні 
духовно вмістити себе в тісне середовище 
кревняків, прагнуть назовні, у великий світ, 
але приречено повертаються назад: влада 
роду вже не настільки сильна, аби підпоряд
кувати собі особистість цілком, проте й не 
настільки слабка, щоб особистість могла 
легко відокремитися від роду і затишно поза 
ним почуватися.

Та найбільша самотність, зображена Мар
кесом,— це самотність усього роду. Туга за 
вселенським життям і щемке почуття від’єд- 
наності від людства — цього просто не 
могло бути в попередніх епопеях, що мали 
справу з замкненою етнічною самосвідо
містю, все чуже для якої було передусім 
ворожим. Змагання націй за місце у світі — 
ось предмет попередніх епопей, почи
наючи від Гомера. Сьогодні, коли світ став 
незмірно тіснішим, за якимсь парадоксом 
з'явилась обернена національна міфологема 
самотності. Сучасна національна епопея 
твориться в умовах розширення загаль
нолюдської і вселенської свідомості, через 
що мимохіть у неї вкраплюється мотив 
покинутості, місцевої мализни — мотив, 
якого не минути й цілому людству в пору 
усвідомлення себе околицею у Всесвіті.

Попри те, що в романі Маркеса багато 
дійових осіб, вони мало спілкуються між 
собою: одне для одного вони — наче приви
ди, створені уявою, а тому зі справжніми 
привидами їм значно легше спілкуватися, 
ніж із живими людьми. Відмежований своїм 
божевіллям від близьких, Буендіа-батько 
знаходить спільну мову лише зі своїм

давнім покійним ворогом Пруденсіо Агіля- 
ром. Взагалі, все Макондо надзвичайно 
примарне, населене відображеннями живих 
людей. Існування самотньої людини у прин
ципі нічим не відрізняється від сновидіння 
чи посмертного існування душі, що вмістила 
в собі цілий світ і на собі ж замкнулася. 
Недарма почуття самоти — головне в країні 
мертвих, його гніту не витримують Мель- 
кіадес і Пруденсіо Агіляр, який змушений 
возлюбити найзапеклішого свого ворога. 
Самотність стирає межі між світом живих 
і мертвих, і Макондо постає перед нами 
своєрідним некрополісом. Не випадково там 
так довго не було кладовища: люди жили до 
глибокої старості, а першим похованим 
був... покійний Мелькіадес, що вже вкотре 
вмер у самій своїй смерті.

До художнього світу Маркеса можна 
застосувати слова Достоєвського про фан
тастичну дійсність. У колумбійського пись
менника, як і в російського, персонажі 
живуть в полоні дивацьких ідей, що набу
вають маніакальної сили, з тією істотною 
різницею, що в Достоєвського головний 
зміст цих ідей — морально-релігійний («я» 
і бог, спроба утвердити «людинобога»), 
а в Маркеса — язичницько-природний 
(спроба опанувати сили природи, чудесно їх 
розчаклувати шляхом наукового винаходу). 
Герої Маркеса живуть у сподіванні на чудо, 
у потугах здійснити його; дивацтво — най- 
загальніше їхнє визначення, що вказує і на 
самотність, і на «потойбічність» їхнього 
розуму щодо дійсності. Нарешті, перейшов
ши через численні соціальні та психологічні 
варіації, міф про самотність завершується 
мотивом інцесту: кровозмішуваний зв'язок 
останніх Буендіа — Ауреліано й Амаран
ти — засвідчив безвихідну замкненість роду 
на самому собі. Після цього лишається 
тільки збутися міфічним пророцтвам про 
зникнення Макондо: раптова буря змітає 
примарне селище з лиця землі.

Таким чином, міфологічний стиль «Ста 
років самотності» обумовлено самим зміс
том роману: життєва ситуація самоти — 
всюдисущої, багатоликої — занурює люди
ну в себе, змушує сприймати свій внутріш
ній світ як єдино реальний. А міф — це 
і є фантазія, ототожнена з дійсністю, адже, 
за словами К'єркегора, «міф дозволяє внут
рішньому відбуватися ззовні».

Чому міфологічний стиль породжується 
двома прямо протилежними життєвими 
ситуаціями — цілковитої самотності, відчу
женості, як, наприклад, в «Уліссі» Джойса, 
притчах Кафки, «Ста роках самотності» 
Маркеса, або повної згуртованості людей, 
як в національних епосах «Махабгараті», 
«Іліаді» та інших? В обох випадках не 
розрізняються й не протиставляються внут
рішній стан людини і зовнішні щодо неї 
обставини. Самота, поглинаючи героя, ро
бить неможливою перевірку його душевних 
порухів зовнішніми, об'єктивними даними; 
навпаки, згуртований колектив нації і роду 
ззовні визначає стан кожного індивіда, тут 
нема нічого внутрішнього, відмінного від 
законів та настроїв середовища. Література 
ж виникає якраз у точці розщеплення цієї 
тотожності, коли індивід визначається як 
окрема й самостійна особа і вступає у 
конфлікт із навколишнім світом, який дик
тує йому свої об'єктивні закони.
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Ознаки зрілої літератури, що далеко 
відійшла від міфа,— психологізм та істо
ризм; перша означає заглибленість письмен
ника у внутрішній світ особистості, друга — 
проникнення в дух часу, розуміння умов 
суспільного буття. Психологізм та історизм 
мають передумовою одне одного, бо вихо
дять з відмінностей внутрішнього й зов
нішнього, світу емоцій і світу фактів. Коли 
ж особистість неподільно належить лише 
зовнішньому — всеохоплюючій єдності ро
ду, народу, або тільки внутрішньому — 
своєму духовному світові, коли вона лише 
розімкнута назовні чи замкнута в собі, тоді, 
власне, й складаються передумови міфічної 
свідомості — колективістської, як у націо
нальних епопеях, або індивідуалістичної, 
як у сучасних притчах. Самотність — така 
ж продуктивна життєва ситуація для сучас
ного міфа, як і загальнонаціональна колізія 
(найчастіше/ війна) — для міфів давнини. 
Старі міфи, інтерпретуючись у творах но
вітньої літератури, набувають саме такого 
акценту: у «Мухах» Сартра Орест, вико
нуючи обов'язок помсти за вбивство батька, 
почуває не так свою згоду з вимогами роду, 
як самітницьку відповідальність перед влас
ним сумлінням; Прометей у «Загадці Проме
тея» Мештергазі — не гордий титан, що 
викрав вогонь задля людей і тепер почуває 
свою солідарність з ними перед лицем 
караючого Зевса, а лиш одинак, що своїм 
благородним учинком відокремив себе і від 
світу богів, і від світу людей, які його 
шанують.

Міфологема самотності надзвичайно по
пулярна у сучасній літературі. У романах 
Кобо Абе вона проявляється в різноманіт
них речових символах: це то будинок, 
збудований на дні піщаної ями в глухому 
селі, то непроникна маска, що прикриває 
скалічене обличчя, то коробка, яку постійно 
носить на собі герой, створивши рухомий 
варіант житла (див.: Всесвіт, 1975, № 6). 
У Макса Фріша в романі «Назву себе 
Гантенбайн» подібну роль магічної заслони 
грає уявна сліпота героя, його чорні окуляри 
і жовта пов'язка, завдяки яким він стає 
непроникним одинаком у відкритому для 
нього суспільстві.

Одним своїм боком міф відвертається від 
життя, поринає в самітницьку область мрії 
й покинутості, зарозумілості й влади. Але 
іншим боком він повертається до тієї 
таємничої суті життя, яка об'єднує різні 
часи й простори, він дає змогу зустрітися 
й запізнатися істотам, жорстоко роз'єдна
ним буденним станом речей. Блискуче тому 
підтвердження — творчість Хуліо Кортаса
ра, що є в латиноамериканській літературі 
своєрідним антиподом Гарсіа Маркеса. Як
що, скажімо, для Маркеса найсуттєвіші 
суспільно-родові зв'язки людей — сучасни
ків, кревняків, співвітчизників — і весь фан- 
тастико-ірреальний елемент його творів 
лише підкреслює безглуздість і спусто
шеність справжнього життя персонажів, то 
для Кортасара ірреальне наповнене позитив
ним змістом і наближає його героїв до тієї 
справжньої реальності, яка переважно за
крита брехливосоціальним, однобоко праг
матичним досвідом. Маркес зображує рід, 
що, від'єднаний від людства, знемагає від 
самоти. Кортасар змальовує одинака, який 
намагається поріднитися з тим, що є не лише

поза його особистістю, а й поза людством 
взагалі.

Таке, наприклад, оповідання «Аксо
лотль», герой якого, довго спостерігаючи за 
життям цих загадкових личинок в акваріумі, 
раптом переступає тісні рамки свого «надто 
людського» існування й перетворюється 
в аксолотля, що спостерігає за дивним, 
блідим обличчям людини за склом аква
ріума. З дивовижною, моторошною доклад
ністю передає Кортасар суміщення двох 
чужих реальностей, кожна з яких стосовно 
іншої сприймається як фантастика. Пись
менник багато в чому завдячує Кафці, 
зокрема строгій логіці й реалізмові відтво
рення сновидінь, хоча й рідко вдається до 
відвертої фантасмагорії, воліючи достовір
ність, наповнену взаємно несумісними, 
але однаково вірогідними можливостями.

Оповідання «Вночі на спині, горілиць» 
відкривається цілком реалістичною сценою 
вуличної катастрофи, внаслідок якої по
ранений мотоцикліст потрапляє до лікар
ні і впадає в легке марення. Він бачить себе 
стародавнім індіанським воїном, учасни
ком священної війни племен; схоплений 
ворогами, він приречений стати крива
вою жертвою і в мить перед загином усві
домлює раптом, що сном було дивовиж
не місто, в якому він мчав на велетенському 
гуркітливому металевому комашиськові й 
потрапив у катастрофу. Зміст оповідання, 
побудованого на взаємозаміні реальностей, 
кожна з яких може слугувати точкою 
відліку для іншої, що приснилася, нагадує 
притчу знаменитого давньокитайського фі
лософа Чжуан-цзи, одного з основополож
ників діалектики: «Якось Чжуан Чжоу
приснилося, що він метелик, щасливий 
метелик, який тішиться, бо збулися його 
бажання, але який не знає, що він Чжуан 
Чжоу. Раптом він прокинувся і злякано 
усвідомив, що він Чжуан Чжоу. Невідомо, 
чи це Чжуан Чжоу снилося, що він метелик, 
чи метеликові снилося, що він Чжуан Чжоу. 
Але між Чжуан Чжоу й метеликом є, 
безумовно, різниця. Це й називається пере
творенням речей».

В оповіданні «Острів опівдні» парадок
сальне відношення буття і свідомості (мете
лик існує у свідомості Чжуан Чжоу, але 
й Чжуан Чжоу існує у свідомості метелика) 
проявляється з не меншою наочністю. Для 
стюарда Маріні острів, над яким рівно 
ополудні пролітає його літак, поступово 
стає головним інтересом життя. Врешті- 
решт герой покидає льотну службу, приїз
дить на Ксірос, і дійсність, що раніше просто 
оточувала його, втягується раптом у поле 
свідомості: літак, появи якого очікує Марі
ні, терпить катастрофу і падає в море. 
Таємниця випадку залишається нерозгада
ною, але є в ньому своя міфо-логіка. З точки 
зору міфа падіння літака настільки ж при
родне, як і переселення Маріні на острів: 
в обидвох випадках розумове зусилля підпо
рядковує собі дійсність. Різниця лише 
в тому, що спершу суб'єкт думки притя
гується до її об'єкта (Маріні до острова), 
а потім — об'єкт до суб'єкта (літак до 
Маріні). Але ці суб'єктивно-об'єктивні сто
сунки у міфі взаємоперехідні, як і причин- 
но-наслідкові, часові.

У творах Кортасара відчувається таємни
чість, і це теж відрізняє його від Маркеса.
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Чудес у Маркеса більше, а таємниць менше, 
і це зрозуміло: адже таємниче лише те, що 
лежить у межах достовірного. Політ Реме- 
діос у простирадлах — чудо, яке легко 
пояснити міфологічною свідомістю персо
нажів Маркеса і художніми завданнями 
автора. Падіння літака — таємниця, що ли
шається непоясненою: адже ця пригода 
цілком ймовірна сама собою, як і переселен
ня Маріні на острів, але зв'язок між цими 
подіями не піддається реалістичному трак
туванню, бо таємниця завжди виникає на 
межі реального й фантастичного, у невлови
мості їх взаємопереходу.

З
Міркуючи про своєрідність латиноамери

канської літератури, радянська дослідниця 
І. Тертерян вказала в одному зі своїх 
виступів на важливість такої художньо- 
міфологічної опозиції, як «статева сила — 
безсилля» (Латинская Америка, 1982, № 6). 
Справді, еротика займає значне місце в ла
тиноамериканському романі — либонь, не 
менше, ніж політика. Але так само, як 
політика закрадається в роман, щоб стати 
чимось більшим — свідченням про ціліс
ність людини, притчею про шляхи духу,— 
еротичні образи у справжньому мистецтві 
теж прочитуються як певні метафори, що 
й відрізняє їх від настирливого натуралізму 
порнографічної літератури. Ерос у лати
ноамериканському романі — це найчастіше 
метафора колективного людського досвіду, 
головний момент в обряді ініціації, що 
вводить індивідуума у навколишній світ. Те, 
як людина ставиться до свого й чужого тіла, 
символізує її ставлення до реальності взага
лі, відкриває такі її морально-психологічні 
властивості, як щедрість і корисливість, 
відважність і підлість, байдужість і чуй
ність. Образи тіла й кохання відіграють таку 
ж узагальнюючу, характерологічну роль 
у творах Гарсіа Маркеса та Варгаса Льйоси, 
як, наприклад, портрет і діалог у традицій
ному європейському романі. І це по
яснюється тим, що латиноамериканська 
література знаменує собою могутній зсув до 
початку, до тих первіснгіх витоків культури, 
де вона ще не порвала з природою й усві
домлює себе в її образах.

Давно помічено, що саме таке звертання 
до пройдених стадій мистецької еволюції 
нерідко стає могутнім поштовхом у розвит
ку світової культури. Наприклад, Ренесанс 
багато чим зобов'язаний своєю новизною 
воскрешению античності, романтизм — ре
абілітації середньовіччя. І двадцяте, най- 
бурхливіше і найбільш «авангардистське» 
століття в історії людства теж безперервно 
звертається до минулого, причому найбез- 
посереднішого, первісного. Модернізм іде 
пліч-о-пліч з архаїкою; приклад тому — мі
фологічний роман, що поєднує витончену 
рефлексію з наївністю архетипних схем. 
Такі модерністські культури, як північ
ноамериканська, постійно «допінгують» се
бе запозиченнями з древніх і середньовіч
них культур, що тривалий час перебували 
поза традиційною сферою зацікавлень за
хідної цивілізації: згадаймо, наприклад, що 
рухи битників, хіппі, «нових лівих», які 
істотно вплинули на всю культуру США, 
надавши їй нового імпульсу, грунтувались, 
на «екзотичній» системі вартостей, створе

ній іншими часами й народами (японський 
дзен-буддизм, африканська музика, ки
тайські соціальні доктрини тощо).

Своєрідність Латинської Америки й одна 
з головних причин її сьогоднішнього куль
турного ривка, думається, в тому, що вона 
зосереджує у самій собі ті цінності, які 
іншими країнами запозичаються ззовні: 
передовими — у відсталих, відсталими — 
у передових. Тим часом тут архаїка і модерн 
тісно співіснують, глибоко взаємодіючи 
всередині одного культурного ареалу. Кре
оли, індіанці, метиси, негри, надсучасний 
урбанізм і незаймана, неприступна сельва — 
все це існує на рівних, створюючи культур
ний потенціал чималої внутрішньої напру
ги.

Справедливо сказано й не раз повторено, 
що Латинська Америка — людство в мі
ніатюрі. Хочеться поставити наголос на 
слові «мініатюра»: мова йде про людство 
ущільнене, втиснене в рамки однієї на
ціонально-історичної спільності. Саме тому, 
що полярні, антитетичні начала, які існують 
розрізнено у . масштабах «великого» 
людства, на чималих історичних та геогра
фічних віддалях, наближені тут максималь
но одне до одного, стиснені в самосвідомість 
і долю одного континенту, цей континент 
ховає в собі можливості колосального твор
чого вибуху. Та культурна багатомірність, 
яка в англомовній Америці досягається 
запозиченням і засвоєнням чужого (азіатсь
кого, африканського тощо), у Латинській 
Америці має характер набагато органічні- 
ший: спілкування культури в самій собі, 
самовизначення, саморозвиток. Те «інше», 
яке вкрай необхідне для будь-якого станов
лення і яке більшість народів запозичує 
збоку — Захід у Сходу, Схід у Заходу — тут 
існує всередині «свого», тому й діалектика 
саморозвитку тут інтенсивніша.

Лише тепер ми можемо оцінити мудру 
неквапливість латиноамериканської історії, 
яка не поспішала утверджувати «передове», 
європейське, привнесене завойовниками ці
ною винищення місцевого, відсталого, «вар
варського». Іспанці не тільки витісняли 
аборигенів, а й змішувалися з ними; це був 
тривалий процес інтеграції, далеко не іди
лічний, бо ж ішлося про колоніальну 
експансію, а все ж і не вельми схожий на 
стрімке і беззастережне розмежування но
вого й старого, цивілізації і природи у Пів
нічній Америці. Інтеграція — расова, куль
турна, духовна — стримувала прогрес, не 
даючи вирватися вперед окремим найактив
нішим елементам; і водночас, зводячи 
й споріднюючи неоднорідні елементи, вона 
створювала передумови для раптового, ви
бухового виникнення якісно нової цивіліза
ції. Нинішній феномен латиноамерикансь
кої літератури був би навряд чи можливий 
без тривалої історичної «сплячки», коли 
континент, заглиблений у себе, не 
створював нічого помітного для зов
нішнього світу — він творив свій внутрішній 
світ.

Варто, мабуть, замислитися, чому іспансь
кий «дух», здавалося б, далеко «консерва- 
тивніший», «інертніший», ніж англосаксон
ський, зумів підготувати таку метаморфозу 
в культурі. Можливо, тут дався взнаки 
споконвічний національний досвід перебу
вання на межі двох велетенських релігійно-
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культурних світів: християнського й маго
метанського. Те, що в новіші часи іспанці 
зуміли, попри несприятливі соціальні обста
вини, витворити певну єдність з індіанською 
та негритянською расами й дати загалом 
перспективний латиноамериканський син
тез, якоюсь мірою, очевидно, було передба
чено ще в середньовіччі — досвідом синтезу 
європейської й мавританської культур у то
дішній Іспанії. Якщо Англія, острівна кра
їна, жила в межах природних кордонів, 
ретельно оберігаючи свою духовну самобут
ність і суверенітет, то Іспанія, навпаки, сама 
була кордоном, що постійно порушувався 
з обох боків, і звичка до співжиття й інтегра
ції, очевидно, увійшла в плоть і кров 
іспанців. Чи ж не тому англійські переселен
ці, зіткнувшись з американськими тубільця
ми, відразу ж відторгнули їх від себе, в той 
час як іспанці все-таки змішалися з ними? 
Перші пішли шляхом стрімкого прогресу, 
другі — шляхом тривалої інтеграції. Ще не 
всі результати видно зараз, але за самобут
ністю, «неєвропейськістю» латиноамери
канська література, мабуть, випередила 
північноамериканську, а тепер, схоже, по
чинає випереджувати її і за всесвітнім 
визнанням та впливом.

Як же виражається своєрідність Латинсь
кої Америки в її літературі? Це література 
переважно епічна за формою й еротична за 
темою, причому ерос і епос співвідносні 
у ній як два прояви однієї суті: тотального, 
тобто космічного, і соціального потягу 
людей до єдності. Тут, як на фресках 
мексіканських монументалістів, де все гран
діозно переплітається, навіть картини най
більш особистого, інтимного життя набу
вають виразно епічного звучання. Нічого 
такого й близько нема в сучасному захід
ноєвропейському чи північноамерикансько
му романі, де ерос принципово не епічний, 
а переважно трагічний, елегійний чи ідиліч
ний. У першому випадку індивідууми безна
дійно замкнені у собі, їм не вдається 
переступити межі свого зарефлектованого 
«его»; у другому випадку любовне щастя 
якщо й досягається, то лише на коротку 
мить, після чого потрапляє у сферу минуло
го і стає предметом жалів і спогадів; 
у третьому випадку любовне щастя хоч 
і триває в теперішньому часі, а все ж воно 
замкнене межами однієї пари і контрастно 
протистоїть неблагополучию інших — ма
ємо, по суті, той самий індивідуалізм, тільки 
вже «парного» характеру.

У латиноамериканському ж романі ерос, 
здається, йевтомний у поєднанні нових 
і нових людських доль, у консолідації 
родин, родів і племен, у епічному виявленні 
своєї енергії. Навіть манера опису у північ
но- й латиноамериканському романі прин
ципово інша. Якщо зіставити, скажімо, 
еротичні сцени в одночасно написаних 
(1967 р.) «Парах» Апдайка і «Ста роках 
самотності» Маркеса, то виявиться, що 
в останньому творі описується не так об'єкт, 
як суб'єкт жадання, не зовнішність, що 
викликає спокусу, а саме переживання 
спокуси. Тут менше милування, споглядан
ня, живописної пластики — і більше експре
сії, вольової напруженості, що виявляється 
в деталях динаміки й жестикуляції.

Впродовж двох останніх десятиліть Захід 
багато зробив для «розкріпачення» сексу;

і все-таки визволений (у дусі Г. Маркузе та 
його послідовників) ерос — це зовсім не те, 
що вільний ерос; може, це навіть пряма його 
протилежність. Покинувши підпілля, куди 
його загнало репресивно-лицемірне соціаль
не середовище, ерос здобув широкий доступ 
до об'єктів, та вони залишилися для нього 
об'єктами — чимось споглядальним, відсто
роненим, відчуженим. Звідси — порногра
фічне забарвлення багатьох еротичних сцен 
у західноєвропейському та північноамери
канському романі, чого майже немає в лати
ноамериканському, бо тут ерос — не те, що 
оглядається ззовні, опредмечується, а те, що 
відчувається, визначається зсередини 
суб'єкта жадання. Зняття сексуальних забо
рон привело західну літературу до уявлен
ня, ніби все еротичне — красиве; однак це, 
як небо від землі, далеке від латиноамери
канського естетичного постулату: краса — 
еротична. Жадають когось не тому, що хтось 
красивий, він красивий тому, що жаданий.

Іноді висловлюють думку, ніби лати
ноамериканський роман, пройнятий аполо
гією природних плодючих сил буття, підри
ває моральні основи. Навряд чи з цим можна 
погодитись. Моральність, як сформульовано 
ще у XVIII ст., лежить у природі речей; 
моральному протистоїть аж ніяк не природ
не, а протиприродне. Те, що латиноамери
канська література високо ставить статеву 
силу в ієрархії людських цінностей, має не 
лише біологічну, а й етичну основу. Безсил
ля — це нездатність дати радість іншому, це 
проклята вихолощеність, егоцентризм і нар- 
цисизм, приреченість на самоту. Знаменно 
також, що в системі образів латиноамери
канської літератури сила як позитивна 
вартість протистоїть не лише безсиллю, 
а й насильству. Якби культ сили спирався 
тут на позаморальні основи, то заохочувало
ся б і насильство як вищий прояв сили; а тим 
часом саме боротьба з насильством у всіх 
його проявах складає визначальний пафос 
латиноамериканського роману, є головною 
ідеєю найбільших його представників. Ха
рактерно при цьому, що одна крайність — 
сексуальне безсилля — часто поєднується 
тут з іншою крайністю — політичним на
сильством. Взаємозв'язок безсилля й на
сильства — важливий мотив романів «Осінь 
патріарха» Гарсіа Маркеса, «Розмова у «Со
борі» Варгаса Льйоси, ряду інших творів про 
диктаторів.

Тут криється дивовижна, незвична для нас 
одночасність вирішення моральних і при
родних проблем у латиноамериканському 
романі. З погляду морального, як нанесення 
шкоди іншому засуджується насильство; 
з погляду природного, як власна неповно
цінність засуджується безсилля; позитив
ним героєм відтак постає людина, що 
поєднує у собі потенцію статі й енергію 
добра. Такими є, наприклад, Ікска Сьєн- 
фуегос у романі Фуентеса «Край безхмарної 
ясноти», Хосе Аркадіо-перший у «Ста 
роках самотності», Тереза Батіста в романі 
Амаду «Тереза Батіста прагне жити спокій
но», Росаріо у «Загублених слідах» Кар- 
пентьєра та інші.

Така цілісність латиноамериканського 
ідеалу дещо шокує нас, оскільки ми в дусі 
старої традиції звикли все-таки уявляти 
позитивний ідеал саме у протиставленні 
двох категорій — природного й морального.
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Ми не особливо довіряємо природній силі 
людини. Найкращою гарантією проти пере
ходу її в насильство ми вважаємо наявність 
певних ослаблюючих моментів у фізичній 
конституції. Скажімо, позитивний ідеал 
Достоєвського найпослідовніше виразився 
в образі князя Мишкіна в «Ідіоті», де вища, 
релігійна міра моральності досягається че
рез фізичну ваду й символізується нею. 
Можна тут згадати й головного героя 
хемінгуеївської «Фієсти», чия доброта й 
чуйність невіддільні від його фізичного 
ганджу. Така логіка, точніше, етика мірку
вання від протилежного нам близька й зро
зуміла: вона відповідає знаменитій к'єркего- 
рівській формулі «або — або», автор якої 
втілив стражденну однозначність цієї анти
тези не лише мисленням своїм, а й життям, 
бо, за його власними словами, постійно 
носив «жало во плоті». Однак можлива 
й інша моральна логіка: від безсилля, а не 
від сили, породжується зло насильства. 
Людина порівнює навколишніх із собою: 
насильство — це намагання відібрати від 
інших ту силу, якої позбавлений сам. 
Безсилий не може давати іншим того, чого 
не має сам, а тому віднімає, утискує, 
руйнує, калічить. Правдива ж сила, почу
ваючись надлишком, не краде, а обдаровує, 
офірує себе іншому; вона моральна в своїй 
основі. Тут логіка єдності природи й моралі: 
«і — і».

Така цілісність ідеалу, що суміщає прин
цип сили і принцип ненасильства, язич
ницьку могуть і етичну чуттєвість, робить 
досвід латиноамериканської літератури уні
кальним — і одночасно універсальним, та
ким, що пов'язує літератури Сходу й Захо
ду. Епічний масштаб, герой із народу, 
соціальна проблематика, колективістський 
пафос — усі ці переважаючі риси літератур 
Сходу, безумовно, важливі й для латиноаме
риканської літератури, хоч одночасно їй не 
чужий і досвід екзистенціальної туги й по- 
кинутості, глибинної саморефлексії, індиві
дуалістичного скепсису, характерний для 
літератур Заходу. Своєрідне переплетення 
західного й східного у латиноамерикансько
му романі часто веде до того, що особистість 
тут зображується як родова істота, тоді як 
сам рід набуває рис живої, неспокійної 
особистості, на нього переносяться категорії 
індивідуальної психології й етики, такі як 
самотність, журба, гординя, каяття. Сумі
щення цих двох аспектів — родове в особис
тості, особистісне в роді — найглибше роз
крито у «Ста роках самотності», причому не 
статично, а динамічно: чим тісніше гур
тується й замикається рід у собі, аж до 
кровозмішування, тим більше він виявляє 
свою покинутість і самотність у всесвіті, так 
що вища міра його внутрішньої єдності 
виявляється одночасно граничним виразом 
його неприкаяності й чужизни всьому: він 
гине на стадії свого найбільшого ущільнен
ня. Роман Гарсіа Маркеса — це епопея про 
рід, що пережив трагедію самітника. Ось 
чому цей твір став центральним явищем 
нової латиноамериканської прози, місцем 
зустрічі художніх світорозумінь Заходу 
й Сходу, морально-екзистенціального досві
ду особистісного самітництва й соціально- 
біологічного досвіду родового, ройового 
життя.

На латиноамериканський роман сьогодні

пильно дивляться з різних кінців світу. 
У ньому впізнають своє, рідне, але в органіч
ному зв'язку з чужим, споконвіку незрозу
мілим чи навіть ворожим. Ось чому завдяки 
цьому романові людству легше звикатись, 
освоюватися з собою, пізнавати свою ціліс
ність. Ми знаходимо в ньому поправку до 
власної однобокості, своєрідний «зворотний 
бік» — трагедію, якою стає епос; самотність, 
що виникає з максимальної злютованості.

4

Про те, якою мірою досвід латиноамери
канської літератури може бути для нас 
повчальним, точаться суперечки. Один з по
ширених поглядів досить різко висловив 
А. Аннінський; усе латиноамериканське — 
це «чутка, мана, що гіпнотизує і збуджує, 
якась спокуса», від якої найдостойніше — 
утриматися, тверезо зайнявшись власною 
бідною і важкою реальністю (Латиноамери
канская литература, 1983, № 1).

Що ж воно таке — «спокуса» як літерату
рознавча категорія? Досі в літературо
знавстві була добре відома теорія впливів 
і запозичень, яка визначала характер міжна
ціональних відносин в літературі. За
мінюючи традиційне й прісне «вплив» на 
значно ефектніше «спокуса», ми мовби 
вносимо відтінок якогось морального осуду 
у факт «недоброчесної» поведінки літерату
ри, яка віддає себе на потребу чужим 
смакам і зазіханням. Насправді ж, поняття 
«спокуса» допомагає розкрити те, що прихо
вує безликий «вплив»: істотну потребу
однієї літератури в іншій, а заразом і певний 
внутрішній гандж, що визначає структуру її 
усвідомлюваних і неусвідомлюваних ба
жань. Будь-які зовнішні контакти літерату
ри можна й потрібно розглядати зокрема і 
як спосіб вирішення її внутрішніх проблем.

Відчутна спокуса, яку містить у собі для 
нас латиноамериканська література, є пев- 
ною віхою багатолітнього розвитку нашої 
власної літератури, що саме в останні два 
десятиріччя проходить через пору спокус. 
Є період дитинства — блаженної замкне
ності у власному маленькому світі й наївно
го відчуття своєї обраності. І є період 
отроцтва, коли відкриваєш великий, не
підвладний тобі світ і свою самоту у ньому. 
Це дивний, стражденний вік, що впадає то 
в шалену, запаморочливу гординю і зарозу
міле зухвальство, то в найжалюгіднішу 
залежність від улюблених кумирів і страх їм 
не сподобатися. Такі випадки — і залеж
ність, і самовпевненість — були необхідні 
нашій літературі, щоб перейти в період 
романтичної юності й реалістичної зрілості, 
коли своє й чуже не обожнюються через 
відокремлення і взаємовиключення, а по- 
ріднюються, як у любові.

Наша сучасна література, що досить довго 
розвивалась у власних культурних межах, 
ревниво оберігаючи свою соціально-істо
ричну специфіку, нині гостро потребує 
прилучення до інших типів художньої 
свідомості й творчості. Самовпевненість, 
неминуча в дитинстві, перейшовши в іншу 
вікову пору, загрожує спустошенням. Наш 
посилений інтерес до латиноамериканської 
літератури чимось схожий на той нездолан
ний потяг, який ми відчуваємо нині до
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власної класики, до минулого століття 
й початку нинішнього. Це спроба стати на 
іншопросторову й іншочасову точку зору, 
поглянути на себе здаля.

На думку А. Аннінського, наша літерату
ра повинна прискіпливо й неупереджено 
досліджувати реальність своєї країни, а не 
піддаватися спокусам різноманітної екзоти
ки, міфотворчого дурману й фантасмагорич
ної «вседозволеності», до яких манить нас 
латиноамериканська проза. Можна погоди
тися, що наша література ще не набула тієї 
тверезості й реалізму, яких вимагає від неї 
(не лише в естетичному, а й у моральному 
смислі) пізнання своєї країни, її чисельних 
соціальних, економічних, культурних про
блем. Та, по-перше, сама реальність може 
бути незвичайна — настільки «творча» й на
стільки «химерна», що традиційний реалізм, 
найприскіпливіша тверезість не дадуть з 
нею ради, викривлять її, і тоді щось інше, чи 
не фантасмагорія, допоможе краще з'ясува
ти ті або ті її справжні риси. По-друге,— і це 
хотілося б підкреслити,— досліджувати ре
альність можна, лише знайшовши певну 
точку зору, точку опори поза тією ж реаль
ністю. Потрібен оцінюючий погляд іншого, 
щоб повністю пізнати й оцінити себе. Ось 
чому нам так зараз потрібні і класика 
минулого століття, і література далекого 
континенту: окрім їхньої самостійної вар
тості, вони ще й впливають на наше 
ставлення до самих себе, дають нашій 
літературі ще одну точку зору на її власну 
реальність, яку вона досліджує.

Тому, навіть коли розцінювати наше 
захоплення латиноамериканською літерату
рою як наслідування, як таке собі розчулен
ня перед «французиком з Бордо», треба не 
утримуватись від нього, а підтримувати 
в ньому тенденцію до зростання зрілості, 
рухатися від нього не до минулого, а до 
майбутнього, не до відкидання чужого, а до 
його овнутрішнення,— до культурної інтег
рації, а не ізоляції.

Тепер, після питання «чому нас при
ваблює латиноамериканська література?», 
є рація поставити й інше, конкретніше: «чим 
саме приваблює?»

Закономірно, що коли у XVIII—XIX 
ст. наша культурна самосвідомість сти
мулювалася передусім діалогом з західноєв
ропейськими літературами, то останнім 
часом на місце такого партнера висунулась 
література Американського континенту і — 
особливо — латиноамериканська. Художні 
цінності світового значення народжуються 
і в Європі, але на нас із такою силою вже не 
діють. Упродовж минулого століття головна 
літературна й загальнокультурна проблема 
полягала у саморозвитку й самоосмисленні 
особистості в соціумі, і вирішення цієї 
проблеми безперервно співмірялося з вар
тостями європейського гуманізму й індиві
дуалізму, їх засвоєнням і критикою.

Останнім часом нашу-увагу дедалі дужче 
привертає художній досвід націй, які цілком 
чи частково обминули спадок європейсько
го персоноцентризму і заснували свою 
культуру на іншій системі цінностей: язич
ницько-природній, етно-національній, 
фольклорній чи — прагматично-діловій,

технічній, індустріальній,— але так чи інак
ше, в обох випадках витісненій за межі 
індивіда, заглибленого у свій внутрішній 
світ, за межі персонального, психологічно
го, ідеального.

Спершу з цих двох неєвропейських ва
ріантів для нас цікавішим видавався діло
вий, технічний — північноамериканський. 
На рубежі 50—60-х років величезної попу
лярності у нашій літературі набув хемін- 
гуеївський тип: стриманий, мужній, невеле
мовний, несентиментальний, незмінно діло
вий, орієнтований на численні деталі 
предметного буття. Це був один шлях 
подолання традиційно рефлектуючого й 
розмірковуючого європейського героя. Ще 
через двадцять років дедалі яскравіше ви
мальовувався вибір іншого шляху: природ
ного, етно-національного, відчутного в прозі 
Белова, Шукшина, Распутіна, Абрамова, 
Тютюнника, Гуцала. Згідно з цією внут
рішньою переорієнтацією змінився і наш 
головний зовнішньолітературний «парт
нер»: ним стала Латинська Америка,
з культурою, заснованою на стихійно-орга
нічних, фольклорно-міфологічних началах.

У латиноамериканській літературі нас, 
мабуть, найбільше приваблює могутній ви
хід народного духу, родової свідомості 
у великий світ, поєднання справді народного 
зі справді сучасним, що, як видавалося досі, 
важко сумістити. Виявилось, що народна 
свідомість аж ніяк не простіша, не менш 
витончена, не менш творчо щедра і навіть не 
менш рефлективно-заплутана, ніж свідо
мість найвитонченішого інтелігента-індиві- 
дуаліста. Можна по-доброму заздрити лати
ноамериканській літературі, яка, зали
шаючись вірною фольклорно-масовій основі 
і не терплячи жодного декадентського 
розпаду традиційних цінностей, зуміла ста
ти надсучасною, обігнавши модернізм і 
перейшовши безпосередньо від патріархаль
ного спадку до постмодерністської ери.

Треба, однак, пам'ятати, що у творах 
Гарсіа Маркеса, Кортасара, Фуентеса, Варга
са Льйоси головний герой і носій міфологіч
ної свідомості — це все-таки не людина 
землі, нерозривна зі своєю працею, сім'єю 
й народом, а людина-одинак, яка, щоправда, 
загострено переживає своє ставлення до 
цілого. І цим такий герой відрізняється від 
типового, так би мовити, героя нашої 
літератури, який від самого початку прилу
чений до плоті своєї землі й народу, 
а водночас і від героя західної літератури, 
який, будучи самітником і трагічно це 
усвідомлюючи, в той самий час немовби 
позбавлений можливості прилучитися до 
цілого, оскільки воно вже розпалося. В лати
ноамериканській літературі постійно сти
каються глибина самоти й широчінь цілого, 
екзистенційний досвід особистості та істо
ричний досвід народу, що робить цю 
літературу подвійно «привабливою» і по
вчальною — для нашого і для західного 
читача.

Ось у чому «спокуса» латиноамерикансь
кої літератури: вона близька нам за своїми 
народними коренями, хоча й далека ще за 
тими горизонтами фантазії й розкутості, які 
відкриваються в ній.

Епштейн М ихайло Наумович (нар. 1950 р.) —  літературознавець, культуролог, автор книж
ки «Новое в классике» (1982) та багатьох статей у періодиці й наукових збірниках.
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ФЕНОМЕН
АНДЕРСЕНА

Треба володіти мужністю, щоб мати талант. Треба 
мати хоробрість, аби довіритися своєму натхненню, 
треба бути впевненим, що несподівана думка, яка осяяла 
вас цієї миті,— розумна, що форма, яка здається вам 
природною, попри всю незвичність, має право на 
існування... Але який щасливий Андерсен!.. Щасливий 
той, хто знаходить своє кресало.

Георг БРАНДЕС
Кожну річ треба називати справжнім ім'ям, і якщо це 

небезпечно в житті, то необхідно бодай у казці.
Ганс Крістіан АНДЕРСЕН

А н д е р с е н  б у в  з а в ж д и .

Нам здається так через те, що не годні 
уявити світ без казок і навіть його реалії 
відкриваємо мовби одночасно з казками 
Андерсена. Ще не вміємо читати — слу
хаємо з материного голосу. І химерний, 
вигаданий письменником казковий світ ви
дається справжнішим, аніж той, у якому 
житимем. Потім приходять інші захоплення 
й радощі, приходять і розчарування: почи
наємо розуміти, що не кожному таланить 
у пошуках власного кресала, що не всі 
вміють цінувати старі вуличні ліхтарі й від
давати перевагу солов'ям живим перед 
механічними, що буря перевісила не всі 
вивіски, а на пташиному дворі не завше 
аплодують бридким каченятам. Доросли
ми обурюємось, коли бачимо найменшу 
нещирість, зраду, жадібність, душевну 
черствість,— і оцінюємо їх, виходячи з тих 
уявлень про добро і зло, про справжнє 
і фальшиве, які склалися ще в дитинстві, під 
впливом казок зокрема. Відкриваємо світ 
у безмірі його виявів, у вимірах просторових 
і часових, раз у раз допевнюючись, що 
Андерсен не змалів, не залишився у тому 
дитинстві, до якого нема вороття. Він — 
поруч.

Він попереду!
Місто Оденсе, де народився великий 

казкар, і тепер не велике (жителів менше, 
аніж, скажімо, на новому масиві Києва — 
Оболоні, а тим часом це — третина всього 
населення острова Ф'юн), в Андерсенові 
ж часи воно було зовсім крихітне. Ось собор 
святого Кнуда, куди його зрідка приводили, 
ось квартал і вулиця, де він жив. У будинку, 
в якому він народився, меморіальний музей. 
І скрізь — на вулицях, площах, у парках — 
скульптурні зображення героїв його казок. 
На кожному кроці — тисячі найрізноманіт
ніших речей, пов'язаних з іменем уславлено
го земляка: дитячі нічні піжами «оле 
лукойє», сувенірні хустинки з русалочкою, 
брелки, запальнички, ложки й свічки з ан- 
дерсенівськими сюжетами, навіть... бу
терброд Андерсена. Можна уявити, як 
обурився б письменник, побачивши безсо
ромну спекуляцію своїм ім'ям з боку 
рекламних агентів і промисловців, і як 
здивувався б, довідавшись, що у сьогодніш
ній Данії майже зовсім не зберігся 
фольклор, народні ремесла, народні танці,— 
хіба що на віддалених островах.

Сучасна Данія таки мало подібна до тої, 
в якій жив і творив Андерсен. Чим же
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завдячує він саме їй, своїй маленькій 
батьківщині? І — ширше питання — коли, за 
яких обставин у національній культурі 
з'являється геній? Міркувань з цього приво
ду висловлено чимало. Андерсена (як і 
Шекспіра, Шевченка чи Гете) то оголошува
ли «випадковістю», «гостем своєї країни», 
абсолютно незалежним від неї, то розгляда
ли тільки як рупор і цілковитий продукт 
доби й середовища. Свою відповідь запропо
нував і Гете: національний класик з'являєть
ся тоді, «коли в ладі думок своїх співвітчиз
ників він не бачить браку величі, в почут
тях — браку глибини, а у вчинках — браку 
волі й послідовності; коли сам він, пройня
тий національним духом, відчуває в собі 
завдяки вродженому генію здатність співчу
вати минулому й сучасному; коли він застає 
свій народ на високому рівні культури і його 
власна освіченість дається йому легко; коли 
він має перед собою багато зібраного 
матеріалу, вдалих і невдалих спроб своїх 
попередників, і коли зовнішні й внутрішні 
обставини поєднуються так, що йому не 
доводиться дорого платити за своє навчання 
і вже в кращі роки свого життя він може 
виразно побачити і збудувати великий твір, 
підкорити його єдиному задуму». Це мірку
вання, звісно, пояснює передусім появу 
самого автора «Фауста», але наближає нас 
і до розуміння певної закономірності: тала
новиті особи не з'являються будь-де і будь- 
коли. Сто років тому швейцарський приро
додослідник А. де Кандолль уточнив: лише 
в тих країнах і суспільствах, де населення 
впродовж століть проявляло свідомий інте
рес до цінностей духовних, де воно звільня
лося від примітивної фізичної, ручної праці, 
а сучасний болгарський дослідник психоло
гії літературної творчості М. Арнаудов 
додав: і де середовище в своєму соціально
му розвитку відчувало гостру потребу 
в таких людях. Дуже суттєве уточнення! 
Воно багато що пояснює і в «феномені 
Андерсена».

Взаємини національного письменника Да
нії з тогочасним суспільством були складні. 
Його кращі твори постали з протесту проти 
бездуховності й міщанства, проти «звичай
них» людських вад і недоліків державної 
машини. Біографи ще й досі пишуть про 
глибоку прірву, яка нібито зяяла між 
письменником і його нацією. При цьому 
посилаються на те, що датська критика «не 
сприйняла» свого найбільшого письменни
ка, що сучасники відверто й поза очі кпили 
з нього, що... Та годі. Ні критики, ні сусіди, 
ні король — навіть разом узяті — це ще не 
нація. Державна машина також їй не 
дорівнює. Жодна людина, жодна соціальна 
верства не обсервує всіх її інтересів і не 
втілює всіх її рис; і водночас кожна людина, 
кожна соціальна верства може виступати її 
виразником і уособленням на певному 
історичному етапі. Андерсен був потрібен 
Данії. Вона зробила все, щоб він з'явився. 
А для цього необхідним було багато що і, 
зокрема, потрібні були люди, які стосовно 
нього (ще не Андерсена, а неосвіченого 
й неотесаного підлітка-провінціала!) зроби
ли б те, що відповідало інтересам нації. Такі 
люди з'явилися і зробили те, що належало 
зробити. Не всі вони усвідомлювали загаль
нонаціональне значення своєї підтримки, 
опіки чи просто доброзичливості щодо

Андерсена. Робили те, що веліла їм елемен
тарна етика й людяність, і цим ще раз 
потвердили незаперечну істину: нація стає 
великою, коли опирається на моральне, на 
людяне в людині.

Книгодрукар і видавець ф'Юнської газети 
Крістіан Іверсен, певно, неабияк здивувався, 
побачивши перед собою довгов'язого кучма
того підлітка, першими словами якого були:

— Я прошу дати мені рекомендаційного 
листа до мадам Шалль!

— Пробачте... а хто така мадам Шалль? 
І хто ви?!

Розповідати про покійного батька, який не 
міг забезпечити свою родину шевцюванням 
і мусив за гроші записатися до війська 
замість якогось багатія, про матір, яка 
частину заробленого виснажливим пранням 
вже почала відкладати на пляшку, про живу 
ще бабусю, в якої було щонайменше троє 
позашлюбних дочок,— розповідати про все 
це Андерсену якось не хотілося. Врешті, яке 
це має значення? Він так і сказав:

— Я Андерсен, але це не має жодного 
значення. Поки що... А мадам Шалль — 
танцюристка. Від акторів Королівського 
театру, поки вони гастролювали в Оденсе, 
я чув, що мадам Шалль — дуже впливова. 
Я її теж не знаю, аде вона допоможе мені 
стати актором. Потрібен лист.

Невідомо, чи то щиросердна відповідь 
юного славолюбця так вплинула на старого 
Іверсена, чи ще щось, але він слухняно 
заскрипів пером, вписуючи тим самим своє 
скромне ім'я до історії вітчизняної культу
ри. Втім, про славу, яка випаде на долю його 
протеже, він так і не почує. Хоч, не обме
жившись рекомендацією, звернеться ще 
й листовно до професора Кнуда Рабека, 
відомого літератора, члена дирекції Коро
лівського театру, з проханням сприяти 
юному провінціалу. В актори чотирнадцяти
літнього підлітка так і не взяли — надто 
сумнівним виявився його балетний хист,— 
тож нічого іншого, крім самогубства, хлоп
цеві начебто не лишалося. Принаймні він 
так вважав і не раз про це згодом цілком 
серйозно згадував.

Що ж керувало почуттями і вчинками 
багатьох добрих і чуйних людей, які стали 
в пригоді нікому ще не знаному Андерсену 
в ту критичну хвилину,— чи згадаємо тут 
датських поетів Йенса Баггесена і Фредеріка 
Хьог-Гульдберга, композитора Крістофа 
Вейсе, вдову відомого державного діяча 
Крістіана Кольбйорнсена, чи навіть інозем
ців, серед яких був шведський балетмейстер 
Карл Дален і засновник першої консервато
рії Джузеппе Сібоні. Усі вони разом зі 
своїми друзями організували складчину для 
«безгрішного» і наївного підлітка, визначи
ли, в кого він має столуватися і де зможе 
вчитися співу, дали змогу трохи потанцюва
ти в театрі, а потім, коли в нього почалася 
мутація голосу й він не міг уже сподіватися 
на блискучу кар'єру оперного співака, 
зробили наймудріше — направили його в 
гімназію, виклопотавши для нього коро
лівську стипендію.

Вони бачили, що перші літературні спроби 
Андерсена не витримують серйозної крити
ки, і все-таки відчували талант, який варто 
було розвивати. Що при цьому вони керува
лися не лише співчуттям, якого не бракує 
деінде, свідчить характеристика, яку дав
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Біля могили Андерсена у Копенгагені.

один з біографів Андерсена Йонасу Коллі- 
ну: цей впливовий і вічно заклопотаний 
державний діяч «не ділив справи на більш 
важливі й менш важливі; якщо тільки мав 
певність, що це піде на користь Данії, був 
готовий докласти усіх зусиль». Чи ж маємо 
відтак дивуватися, що маленька, обчикри
жена войовничими сусідами Данія (її столи
ця й досі на кордоні зі Швецією) представле
на у сузір'ї світових імен такими постатями 
як комедіограф Людвіг Гольберг, скульптор 
Бертель Торвальдсен, графік Герлуф 
Бідструп, фізики Нільс Бор і Ганс Ерстед, 
астроном Тіхо Браге, літературний критик 
Георг Брандес, філософ Серен К'єркегор 
і ряд інших? Не всі вони жили в Данії, але 
завше залишалися датчанами.

Не перетворився на космополіта й Андер
сен, хоч дехто з біографів продовжує 
твердити це. Надто багато було почуттів, 
ідей, та й конкретних осіб, які єднали його, 
вічного мандрівника, з Данією. Врешті, хіба 
міг він забути, чим зобов'язаний своїм 
співвітчизникам? Вони зробили для нього 
все, що могли й мусили зробити справжні 
патріоти для своєї батьківщини. А це було 
ой як непросто! Надто ж якщо врахуємо, що 
характер в Андерсена (що правда — то 
правда) був важкий навдивовижу.

Він легко збуджувався і часто плакав, 
сплески ентузіазму й величезної життєвої 
енергії постійно чергувалися з періодами 
іпохондрії й безсилля. Легко ображався

(часто без жодної на те причини) і так само 
легко, не подумавши, міг образити інших, 
потім спохоплювався, каявся і при цьому 
знову ридав, як мала дитина. Йому, як 
хлоп'якові, потрібно було, щоб його хвали
ли — на шпальтах газет і за обіднім столом, 
двірники й королі, за чудові казки, за 
посередні п’єси, за прекрасний (!..) характер, 
а позаяк вважав, що хвалять мало, то міг, 
наприклад, перебігти через вулицю і, забув
ши привітатися, ошелешити знайомого: «Ну 
ось, мене вже в Іспанії читають, до побачен
ня».

Глибокий психологічний портрет Андер
сена подає у цікавій книжці про нього 
сучасний датський дослідник Бо Грьонбек. 
Він, зокрема, пише: «Егоцентризм не зава
жав йому забувати про себе, якщо хтось 
потребував його допомоги, часто проявляти 
тактовну турботу про інших... У ньому були 
й інші суперечності, не такі серйозні, але по
мітні, які вражали друзів та й його самого: 
величезна доброзичливість і схильність при
ховувати озлобленість, сердечна відкритість 
і мудрий розрахунок, прагнення до саміт
ності й потреба бути в товаристві, малодуш
ний страх і дивовижна сміливість у потріб
ний момент, нікчемна слабкість і стійка 
витривалість... Зрозуміло, що ця самотня 
людина часто втомлювалась чіплятися за 
життя, втомлювалася від світу, втомлювала
ся від самого себе й вічних метань розуму... 
На схилку літ, коли сили почали танути, 
в якісь моменти він був не годен керувати 
демонами, що бушували в ньому. Але, на 
щастя, в його психіці були й стабілізуючі 
фактори... У спокійному стані, особливо на 
схилі віку, він виявляв шляхетність і світив
ся чарівністю, здатною заворожити навіть 
сторонніх... Він був одночасно чарівним 
і нестерпним». І диво-дивне: що більше 
читаємо про його суперечливу натуру, про 
плюси й мінуси його характеру, то ближчим 
і зрозумілішим робиться він для нас, людей 
XX століття. Те, що видавалося його стрима
ним землякам неврастенією, що викликало 
кпини й глум, навряд чи сьогодні було б аж 
таким помітним. Але в Данії XIX століття 
він справді виглядав білою вороною — на 
тлі буржуазної серйозності й міщанського 
зоднаковіння. А ще ті казки...

Важко уявити Данію без Андерсена. 
А самого Андерсена без його казок? Дехто 
вважає, що й не написавши жодної казки, 
він був би відомим європейським письмен
ником. Чи так воно? Вельми сумнівно. Його 
творчість (п'ять романів і повість, понад 
двадцять п'єс, п'ять книжок подорожніх 
нарисів, сила-силенна віршів і кілька варіан
тів «Автобіографії») вивчалася б, можливо, 
майбутніми філологами, була б представле
на у шкільних хрестоматіях і ввічливо 
згадувалась би в енциклопедіях, навіть 
зарубіжних, щось час від часу перевидава
лося б, але постійного читацького інтересу 
до неї не було б. Без казок Андерсен 
залишився б непоганим датським літерато
ром XIX століття. І тільки. А казки зробили 
його представником великої літератури всіх 
часів і народів — літератури світової. Так 
думаємо ми у XX столітті, так, очевидно, 
вважатимуть наші онуки і правнуки через 
століття.

Упродовж сорока років Андерсен створив 
156 казок. «Створив» — це найперше сто
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сується тих казок, які письменник «приду
мав» сам. Але так можемо з повним правом 
казати і про ті казки Андерсена, в основі 
яких — казки народні, літературно транс
формовані ним. Літературним опрацю
ванням народних казок займалися й до 
нього (і, до речі, не лише в скандінавських 
країнах, а й у слов'янських, у Німеччині, 
Франції тощо). Започаткували цю справу 
збирачі фольклорних скарбів (серед них — 
брати Грімм), які були не літераторами, 
а вченими, тож мали передусім мету точно 
передати почуте, врятувати народну казку, 
записавши її літературною мовою. Андер
сен тим часом прагнув зробити народну 
казку (згодом — повір'я, легенду, бувальщи
ну) художньою літературою. Характери
зуючи його принципове новаторство, ра
дянський дослідник Л. Ю. Брауде пише: 
«Спираючись на фольклор, він художньо 
перетворював окремі його зразки відповідно 
до власних поглядів і уявлень про життя 
й літературу... І якщо казку Андерсена іноді 
сприймають за народну, то на те є свої 
причини. Літературна казка, витоки якої 
у фольклорі, наслідує казку народну. Спіль
ним для обох жанрів залишається химерне 
поєднання реального й нереального, правди
вого й оманливого, можливого з неможли
вим, вірогідного з неймовірним».

Між літературною казкою Андерсена 
і народною є й суттєві відмінності. Це 
показує Бо Грьонбек, аналізуючи «Креса
ло», сюжет якого будується за звичною для 
народної казки схемою: «Але яка відмін
ність від розпливчатої й випадкової форми 
народної казки! В Андерсена дія вкрай 
упорядкована. Події відбуваються швидко 
одна за одною. Нема жодного зайвого 
слова... В народній казці, як правило, мало 
змальовується середовище й персонажі. 
В Андерсена навпаки — оповідь наповнена 
деталями, які роблять персонажів і ситуації 
живими і знайомими: королівська родина 
п'є вранці чай, солдат курить люльку, 
а відьмина бабуся страждає забудькуватіс
тю. Персонажі різко індивідуалізовані, наді
лені тими рисами буржуа, які ми легко впі
знаємо... Невловима рівновага між достовір
ністю реальності і вимислом — це один із 
секретів тих казок, які Андерсен переказу
вав або створював сам, продовжуючи тради
ції народної казки». Можемо, отже, говори
ти про «конкретніший» реалізм літератур
них казок Андерсена. Не заглиблюючись тут 
у інші відмінності та подібності між Андер- 
сеновими казками й народними, приглянь
мося, що обстоює і що заперечує у них 
автор, за що вболіває.

Для цього досить згадати бодай найвідомі- 
ші — «Нове вбрання короля», «Соловейко», 
те ж таки «Кресало», «Стійкий олов'яний 
солдатик», «Старий вуличний ліхтар», 
«Бридке каченя», «Тінь». Ні, ще треба 
згадати й порівняно маловідомого «Жука- 
гнойовика». У тій казці багато спільного 
з іншими: жукові добре в імператорській 
конюшні, тепло, вдосталь гною, непогано 
і в парнику. Рай! Добре й гусениці — вона 
прокинеться метеликом. Добре сонечкам, 
які насолоджуються пахощами і красою 
троянд у квітнику. Жаби хвалять своє 
болото — його не обминають дощі, тут 
завше волого. У кожного — своє розуміння 
щастя. Воно куце? Примітивне? Якби пись-

Автошарж.

менник сказав тільки це, то не додав би 
нічого до того, що знаємо з деяких інших 
його казок. Врешті, в кожного — шастя своє 
і, сказати б, природне, тобто природою 
запрограмоване. Але головний зміст усе 
ж не в цьому. Є ще один герой — муха. їй 
теж добре. Краще, може, ніж будь-кому. Бо 
жук може потрапити на чисте — брр! — 
полотно, гусениця може не заснути, а по
мерти, квіти колись зів'януть, а болото може 
висохти у надто спекотне літо. І тільки муха 
завжди буде щасливою. З якою ж іронією, 
з яким неймовірним болем говорить про це 
письменник! Ось прилетіла вона до жука, 
а той — прив'язаний.

— Яка чудова погода! — мовила вона. — 
У вас тут можна й відпочити, й погрітися на 
сонечку. Вам тут дуже добре.

— Мелете невідь-що! Хіба не бачите, що 
я прив'язаний?

— А я ні! — сказала муха й полетіла геть.
Казки Андерсена — філософічні. Йдеться,

ясна річ, про кращі. Після закінчення 
Копенгагенського університету він здобув 
звання кандидата філософії — факт, який 
спокушає багатьох дослідників надто роз
ширено тлумачити філософську основу 
письменникових світоглядних засад. При 
цьому впадають у дві крайності: вбачають 
містицизм там, де його нема, або ж оголо
шують мислення Андерсена суціль мате
ріалістичним. Можна, звичайно, говорити 
про «зародок матеріалістичного мислення»
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в його естетиці, але навряд чи є підстави 
твердити, як це робить відомий літературо
знавець В. П. Неустроев, що в таких, примі
ром, казках, як «Крапля води», «Німа 
книга», «Історія року» та деяких інших 
застосовано «наукове дослідження в пізнан
ні таємниць природи». Андерсен — не 
вчений. Замолоду він хотів бути актором 
драми, солістом балету, опери, але ніколи не 
мав себе &а природознавця. Його тішило те, 
що видатний фізик Ерстед сказав йому: 
«Якщо роман «Імпровізатор» вас прославив, 
то казки зроблять вас безсмертним». Пись
менник визнавав, що засвоїв погляди, які 
рекомендував поетам Ерстед у своїй праці 
«Дух у природі», і що прагнув «бути 
виразником вищих ідей та простувань свого 
століття», а також «осмислювати результати 
сучасної науки». Та чи треба приписувати 
йому й те, чого не було? Письменникові 
казки не варто зіставляти з тогочасними 
науковими відкриттями — вони жодною мі
рою не належать до науково-популярної 
літератури, а спроби побачити в них засто
сування методів наукового дослідження 
взагалі видаються наївними. Казки Андерсе
на філософічні у своїй наближеності не до 
природничої науки, а до етики.

При цьому етичне у розумінні письменни
ка не є антинауковим і антиісторичним, 
а тому сутичка між ним і С. К'єркегором 
видається чимось більшим, аніж звичайний 
епізод у взаєминах критика і покритикова
ного автора. Відомо, що у трактаті «Із 
записок ще живої людини» філософ доволі 
різко відгукнувся про м'якого, слабкодухого 
героя роману Андерсена «Тільки скри
паль»,— генія, який потребує тепла й опі
ки,— назвавши його звичайнісіньким «плак
сієм, якого нам намагаються видати за 
генія», і додавши, що справжній геній завше 
проб'є собі дорогу й утвердиться. Андерсена 
боляче вразила ця критика: героя роману він 
писав значною мірою з себе, такого ж м'яко
го (іноді), невпевненого, схильного до 
меланхолії, вбогого. К'єркегор після смерті 
батька успадкував величезну суму, тож міг 
до кінця днів, ні в чому собі не відмовляючи, 
зосереджуватися на меті свого життя, не 
потребуючи нічиєї опіки і допомоги. Про це 
всі знали, і Андерсен відповів на критику 
дошкульним випадом: у казці «Калоші
щастя» зобразив К'єркегора папугою.

Можна, звісно, догледіти тут ще один 
вияв хворобливого реагування письмен
ника на критику, можна пояснювати це 
образою людини, яка, пробиваючись 
нагору з самих низів, наразилася на кпини 
«аристократа», але головне, певно, в ін
шому — йшлося про глибоке розходження 
між мислителями у розумінні етичного. 
Андерсен відповідав не багатієві, байду
жому до прозаїчних житейських проблем, 
а філософові. Згадаймо: «Папуга міг роз
бірливо вимовляти лише одну фразу, яка 
часто звучала дуже комічно: «Ні, будемо 
людьми!» — а все інше виходило в нього 
таким незрозумілим, як і щебетання 
канарки». Тобто Андерсен поціляв у дуже 
важливий принцип етичної теорії К'єрке- 
гора, згідно з яким більшість людей ще 
не стали людьми, і «бути людиною» в 
онтологічному розумінні зовсім не дорів
нює етичному змістові цих слів. Для 
К'єркегора бути людиною означало бути

собою. Андерсен не мав би проти цього 
заперечувати, але він не міг прийняти 
конкретизації цього принципу у мірку
ваннях філософа. К'єркегор обстоював 
презирство до світу, його гординя вигля
дала антигуманною і, отже, не могла 
сприйматися як етична, й тим більше — 
кластися у фундамент етичної теорії. 
Європу і, зокрема, Данію струшували 
історичні катаклізми — письменник і 
філософ ставилися до них по-різному. 
Знаємо, наприклад, як співчутливо змалю
вав Андерсен один з епізодів французької 
революції («Обірванець на троні францу
зьких королів»), але не заплющуємо очі 
й на те, що К'єркегор 1848 року писав: 
«Хай живе людська глупота! Ось що 
можна назвати свободою». Світ, на думку 
філософа, марно, а отже й не варто змі
нювати: «Зовні все в русі, всіх збуджує 
ідея національності... А я сиджу в своїй 
тихій кімнатці (невдовзі мене шельмува
тимуть за мою байдужість до національної 
справи); я знаю лише одну небезпеку — 
ту, яка загрожує релігійності». Він не 
приєднався до жодної партії, не заснував 
власної: «По суті є тільки дві партії, між 
якими треба робити вибір: або — або!..
Або послушіння богові... триматися з 
богом проти людей... або триматися з 
людьми проти бога. Бо між богом і людьми 
точиться боротьба, боротьба не на життя, 
а на смерть». Двотомне етико-естетичне 
дослідження К'єркегора так і називається: 
«Або — або». І можна лише пожалкувати, 
що дослідники творчості Андерсена не 
побачили зв'язку між цією назвою і 
романом «Бути чи не бути» — полеміка 
тривала!

Останній роман датського письменника 
не належить до його найкращих творів. 
Тут багато наївного, цілі шматки взагалі 
більше нагадують філософський трактат, 
присвячений проблемам безсмертя й 
віри в бога. Один з рецензентів заува
жив, що автор заповзявся зробити немож
ливе — довести безсмертя душі, а через 
те й зазнав невдачі. Висновок слушний, 
але цікавішим і продуктивнішим був би 
аналіз цього твору у контексті полеміки 
Андерсена з К'єркегором. «Бути чи не 
бути» людиною для письменника означа
ло бути з людьми. Він — у цій «партії». 
Його герой — переконаний матеріаліст, 
волею автора він, врешті, доходить вис
новку, що «на землі ми можемо зрозу
міти, що є землею, а віру й надію ми 
здобуваємо лише у світі вищого духу». 
Віра в бога? А чому б не прочитати це 
як віру у високе покликання людини, 
у прихований, а все ж реальний сенс 
людського буття? Без такої віри важко 
жити, без неї можна зненавидіти і себе, 
і людей, і життя. Безсмертя такої віри 
набагато потрібніше, аніж віра в без
смертя. І хіба слова про те, що «закони 
любові у світі духу залишаються не
приступними для науки»,— не є відповід
дю К’єркегору? Можна вважати цю від
повідь непереконливою — що ж, справжня 
література завжди була сильніша своїми 
запитаннями, аніж відповідями. Її відповіді 
ніколи не були остаточними. їхня істин
ність завжди вимірювалася етичністю. Нау
ка й мистецтво — не лише різні сфери, а
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й різні «мови», тому гуманістична віра 
Андерсена переконливіше прозвучала не 
на чужій мові філософського роману-дис
путу, а в казках.

Саме у цьому своєму жанрі письменник 
несилувано й «логічно» вийшов на рівень 
вічних запитань. Добре сказав про казки 
Андерсена Бо Грьонбек: «Вони переко
нують нас, що життя багатше і ширше 
за наші обмежені уявлення про добро 
і зло, що воно невичерпне... Якщо про
читати їх уважніше і спробувати зробити 
висновки, вони швидше викличуть 
неспокій, аніж утішать. Уже портрети 
міщан можуть налякати читача: невже
ми такі? Люди були такими лише колись 
чи й тепер є багато подібних? Чи не 
обмежений ти сам? Чи не вбираємося 
ми в чуже пір'я, як багато філістерів у 
казках? Чи не до смаку й нам красиві 
фрази? Чи не стали ми рабами гасел та 
інших дешевих спрощень дійсності?.. 
Читач холоне, побачивши прірву, яка 
розділяє героїв казок, серед них і людей. 
Невже ми справді такі різні?.. Казки — 
це протест проти будь-якого прагнення 
уніфікувати життя і затушувати відмін
ності між людьми. Чи був автор більшим 
реалістом, ніж ми?» Реалізм теж буває 
різний... І Андерсен явив нам свій. ^

Його казки глибоко реалістичні. Він 
часто нарікав на тогочасне суспільство, 
був схильний думати, що в Данії його 
не розуміють і не цінують, особливо в 
«мокрому, сірому, міщанському» Ко
пенгагені, іноді заявляв, що не повернеться 
на батьківщину. Але не повернутися — 
означало б її втратити. Це було над силу 
навіть Андерсену. Кажуть, що в нього 
був не датський темперамент. Але ж він 
глибоко переживав усі нещастя, що 
падали на його батьківщину, і казки 
його аж ніяк не були зручною формою 
втечі від пекучих проблем і турбот, 
якими жили його співвітчизники. В 
Андерсенових казках буяла фантазія — не 
фантастика. Ця фантазія легко перетво
рювала надприродне у побутове і 
навпаки — будь-яка іграшка, птах, дерево 
могли легко вступити в контакт із феями 
й тролями. З цього приводу Георґ БрайДес 
ще сто двадцять років тому писав: 
«Форма, яка для когось іншого була б 
кружним шляхом до мети, перешкодою 
чи перевдяганням, зробилася для Андер
сена маскою, під якою він почувався 
цілком вільно, цілком природно і 
впевнено... Казковий спосіб викладу, 
замаскований, попри всю свою безпосеред
ність, виливається в природну класичну 
інтонацію його голосу, яка надзвичайно 
рідко дисонує або звучить фальшиво». 
Цей голос багато каже нам про тогочасне 
суспільство й людину. І про самого 
письменника.

У його казках не лише психологічні 
портрети тих, з ким він спілкувався, 
хто ображав його чи підтримував. І не 
лише його власна біографія. Дослідники 
«розшифрували» майже всі його казки, 
знайшли прототипів, вибудували пара
лельний ряд до життєвого шляху. Але 
набагато важливішим видається інше: 
у своїх казках він залишив нам свій 
правдивий автопортрет, набагато щирі

ший, аніж автобіографічна «Казка мого 
життя». Андерсен умів бачити себе збо
ку, не боявся зазирнути у власну душу. 
Він порівнював себе не лише з птахом, 
якому перебили махове перо (в листі 
до Генрієтти Вульф), а й з прилизаним 
лускунчиком (таким побачив себе на 
фото). Отой не вельми симпатичний 
«лускунчик» може бути ключем до 
«феномена Андерсена». Письменник був 
здатен побачити себе і солдатом, який 
віддає злидарям гроші, здобуті за допо
могою кресала, і забутим старим ліхтарем, 
і — злим тролем. Він змальовував себе 
не тільки тоді, коли писав про мужніх, 
скромних, чуйних, а й тоді, коли виводив 
перед наші очі їхніх антиподів. Це була 
та мужність, без якої найталановитіший 
письменник не стане великим. У житті, 
у романах та автобіографії він часто 
хотів видаватися іншим, кращим, аніж 
був насправді, а в казках піднявся до 
найкрутішої вершини реалізму — до 
правди про себе.

Тривалий час вважалося, що Андер
сен — письменник для дітей. Ще й сьогодні 
його твори з'являються друком, як правило, 
у видавництвах дитячої літератури, а 
критики, оцінюючи його казки, мають 
на оці переважно дитячу аудиторію. 
При цьому визнається, що казка «Квіти 
маленької Іди» дуже мила, що «Кресало» 
доволі дотепне, але висновки багатьох 
критиків нерідко досить суворі: подібне 
чтиво давати дітям не варто. На подібні 
непорозуміння наражалися й деякі інші 
його казки. Принцеса їде на собацюрі 
в гості до солдата? І він її цілує? Жах! 
Великий Клаус вбиває свою бабусю? 
А маленький Клаус — його? Та що ж це 
робиться на білім світі?! Казка про прин
цесу на горошині видалася одному з кри
тиків «не лише неделікатною, а й непро
стимою, оскільки дитина може зробити з 
неї хибний висновок, буцімто така висо- 
корідна дама завше має бути настіль
ки чутливою». Критики (принаймні, перші) 
по-різному розуміли дитячу психологію 
й інтереси цієї вікової категорії, але 
важливішим видається інше: всі вони
щиро вважали, що казки Андерсена 
адресовано дітям і тільки дітям. А що 
з цього приводу думав він сам?

Дивно, але автор... не знав, що й думати! 
Не всі рецензії були поспіль критичними, 
траплялися й заохочувальні, і все ж віри
ти рецензентам він не міг. Це був той 
випадок, коли він мусив розібратися сам, 
адже успіх перших казок серед читачів 
заскочив його зненацька. Зробити це 
було нелегко, адже при своїй зовнішній 
рішучості він завжди залишався внут
рішньо нерішучим, при тверезому реалі
змі — помисливим, і, йдучи у постійній 
нетерплячці напролом, неодмінно ніс 
на собі важезний клумак сумнівів і ва
гань... Є письменники, кожне слово 
яких — одне з десяти можливих і послі
довно викреслених; Андерсен, котрий 
теж чимало викреслював, не був, однак, 
переконаний, що чинить ліпше. Як і в 
житті, зробивши рішучий крок, він пере
бирав у пам'яті інші, вже втрачені варіанти. 
Наділений дивовижною уявою, він бачив
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їх напрочуд виразно і привабливо, що 
істотно ускладнювало сам вибір. Тож 
коли перед ним постала потреба остаточ
но визначитися, обрати шлях для майбут
ньої творчості і, як ми знаємо, безсмертя), 
він, задивлений під ноги, навіть не завва
жив, що стоїть на роздоріжжі. Ще 
писатиме посередні романи, подорожні 
нариси, п'єси; казки ж видаватимуться 
йому чимось приємним, легким і не надто 
серйозним. Адже починав він їх писати 
саме для дітей...

Малюків він любив. Любив вигадувати 
й розповідати їм різні історії. То була 
вдячна аудиторія, й він розкошував у 
дитячому товаристві, насолоджувався 
невдаваною радістю своїх щиросердних 
слухачів. На початку 1835 року, спові
щаючи Бернгарда Інгемана про кілька 
своїх перших казок, він додав: «Я написав 
їх так, як розповідав би дитині». Те, що 
вони зацікавили й дорослих, виявилося 
для нього несподіванкою. Здивувався, 
замислився, але, врешті, вирішив не 
надавати цьому надто великого значення. 
Подумав: хай читають усі, хто хоче, він 
писатиме казки і далі... коли матиме 
вільний час. Бо хоч діти — це прекрасно, 
він усе ж здобуватиме визнання як серйоз
ний письменник з боку серйозних (читай: 
дорослих) читачів. І здобував — наполег
ливо, гніваючись на несправедливу критику, 
на себе, на долю. А слава про його казки 
тим часом перетнула кордони Данії й лег
ко, наче завиграшки, обігнала популярність 
«дорослого» Андерсена. Він з подивом пе
ресвідчувався, що його все частіше зустрі
чають і вшановують саме як автора «Казок, 
розказаних дітям». У цьому бачив неспра
ведливість долі, внутрішньо протестував, 
ніяковів, але згодом, здається, почав про 
щось здогадуватися. І наступну збірку на
звав інакше — «Нові казки».

Втім, уже до третього випуску поперед
ніх, «дитячих», казок Андерсен додав перед
мову «До читачів дорослих». Він попе
реджав у ній, що «Русалочка» — твір зовсім 
інший, «її прихований зміст здатна зрозу
міти лише доросла людина». А ще через 
сім років повідомляв Інгеману: «Я остаточ
но вирішив писати казкиї. Тепер я 
розповідаю з голови, хапаю ідею для 
дорослих — і розповідаю для дітей, пам'ята
ючи, що батько й мати іноді також 
слухають і їм також треба дати харч 
для роздумів!». Насправді ж він у ряді 
випадків починає адресувати свої казки 
саме для дорослих. Звичайно, зазначає 
Бо Грьонбек, «дітей можуть забавляти 
і «Снігова королева», і «Соловей», і багато 
інших казок, але навряд чи вони зрозу
міють їх глибину, а такі казки, як «Дзвін», 
«Історія однієї матері» чи «Тінь», взагалі 
неприступні дітям. Простий, псевдодитячий 
стиль оповіді є лише пікантною маскою, 
витонченою наївністю, яка підкреслює іро
нію або серйозність». І якщо раніше він не 
вважав себе дитячим письменником тому, 
що казки для дітей займали в його творчості 
незначне місце (так він гадав), то з часом 
ця мотивація змінилася: він не дитячий 
письменник тому, що його казки — для до
рослих! Особливо настійно він підкреслю
вав це в останні роки життя.

Цікаво, що й у своїх стосунках з дітьми

він не був таким собі «добрим дідусем». 
Його сучасник У. Блок, звичайно, перебіль
шував, твердячи, що тісного особистого 
зв'язку в Андерсена з дітьми не було, але 
дещо в його міркуваннях варте уваги: 
«Вже сам вигляд цієї довготелесої диваку
ватої людини з великим носом лякав їх 
і, ймовірніше... мав би примусити плакати 
аніж викликати довіру... Якщо йому 
колись і випадало спілкуватися з дітьми, 
то вони мали триматися на достатній 
відстані і поводитися тихо й сумирно; 
якщо ж вони галасували при ньому, 
наближалися чи торкалися його, то він 
якось кумедно ображався на таку неповагу 
до себе. Він любив душевну чистоту й 
безпосередність дитини, але більш 
абстрактно. Сам він на все життя зберіг 
відтінок наївності дитячого серця, через 
що й умів так писати про дітей і для дітей. 
Насправді ж до дітей ставився не надто 
прихильно, хоч і любив підтримувати 
в людях таку думку. Він нечасто читав 
свої казки дітям». Що ж, Андерсен і з 
дорослими, і «з собою» був різний, то 
чи дивно, що й з дітьми він не завжди 
тримався однаково? А читати часто свої 
казки дітям він і не міг, вважаючи, що 
вони (принаймні, більшість!) — для дорос
лих, а не для дітей. Відомо ж бо, що у 
своїх казках він найбільше цінував не 
очевидне, а «другий план», філософічні 
метафори, сатиру. Чим настійніше критики 
характеризували його як письменника 
дитячого, тим більше він мав підстав 
підозрювати, що цю сатиру хочуть затушу
вати, знешкодити замасковане у ній жало.

Ще за життя Андерсена відомі й невідомі 
скульптори запропонували на розгляд 
громадськості кілька проектів пам'ятника 
уславленому співвітчизникові. І скрізь 
Андерсен був з дітьми... Лише, скульптор 
Соб’ю на вимогу самого письменника 
відмовився від первісного задуму зобра
зити його в оточенні дітей. Цей пам’ятник 
стоїть тепер серед буків Королівського 
парку в Копенгагені. Пам'ятник як пам'ят
ник, от тільки бронзових дітей біля брон
зового Андерсена нема. Вони довкруг — 
живі, рухливі. А на лавицях оддалік — ма
ми, няні, дідусі. Андерсен звертається до 
всіх. У різному віці в його нетлінних казках 
вичитують різне — відповідно до набутого 
життєвого досвіду. Тож мав рацію письмен
ник Євген Богат, пишучи: «Вперше я роз
горнув його книжки давно, ще хлопчиськом, 
вдруге — тепер, коли підросла донька, і 
думаю, що вони з тих книг, які й треба 
розкривати багато разів: у дитинстві, потім 
через кілька літ знову, і знову... бо глибина 
їхня оманлива, здається, що ти вже сягнув 
дна, а перед тобою ще невідкриті підводні 
країни».

Цю ж думку ще 1905 року висловив 
видатний шведський драматург і прозаїк 
Август Стріндберг: «Андерсен належить
нам і нашим батькам, він — наше дитин
ство і наша зрілість, наша старість». 
У п'ятдесятирічному віці, приїхавши на 
датське узбережжя попрацювати, Стрінд
берг вирішив ще раз проглянути знайомі 
з дитинства, не раз перечитувані казки. 
Йому було цікаво: чи не втратили вони 
своєї магічної сили, чи живі ще? «Так, 
живі! Кресало, як і раніше, викрешувало
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іскри, зеленіла верба, стійкий олов'яний 
солдатик так само тримав рушницю на 
плечі, хоч його й несло течією у стоковому 
рівчаку... Андерсен виявився безсмерт
ним!». А закінчив шведський письменник 
зізнанням: «У мене було багато вчителів: 
Шіллер і Гете, Віктор Гюго й Діккенс, 
Золя й Палудан, але я підписую цю стат
тю як Август Стріндберг, учень Г. К. Ан
дерсена».

Так, напевно, може сказати про себе 
багато хто. Адже майже всі ми в дитинстві 
пройшли через школу Андерсена. За 
даними Всесоюзної книжкової палати 
казки датського письменника до початку 
вісімдесятих років виходили в нашій 
країні 408 виданнями 42 мовами народів 
СРСР та іноземними. Загальний тираж — 
майже 65 мільйонів примірників.

У Росії ім'я Андерсена вперше прозвуча
ло ще в тридцяті роки минулого століття. 
Сам він 20 вересня 1837 року сказав своїй 
співвітчизниці: «В одному російському
журналі про мене добре відгукуються». 
Щоправда, дослідникам досі не вдалося 
знайти той журнал, але брати під сумнів 
слова Андерсена немає підстав. Він жадіб
но всотував славослів'я на свою адресу, 
але ніколи не вигадував фактів, які б 
підтверджували його популярність. Навпа
ки — йому часто здавалося, що його 
недооцінюють, не розуміють, що його 
забули... Колись, напевно, цей журнал 
буде знайдено, але навряд чи Андерсену 
могла присвячуватися окрема публіка
ція — то, ймовірніше, була тільки 
побіжна згадка, можливо, в «обоймі» 
прізвищ. Що ж, тим настійніше мають 
вестися пошуки, адже куди цікавішим, 
аніж сама згадка, є шлях, яким чутка 
про неї дійшла до далекої Данії. Зрозуміло, 
що Андерсен сказав про російський жур
нал з чужих слів, тобто хтось мусив йому 
сказати чи написати — хто? Пошук може 
відкрити невідому сторінку в історії 
культурних взаємин скандінавських наро
дів з народами Росії. Дослідникам не варто 
проте обмежувати себе лише столичною 
пресою — адже журналом, який мав на 
увазі Андерсен, могло бути й котресь із 
видань, що виходили на Україні. Та й ко
респондент Андерсена міг бути звідси ж 
(згадаймо хоча б те, що уславлений лексико
граф і письменник Володимир Даль, який 
народився на Україні й виступив під псевдо
німом Козак Луганський, був сином дат
ського лікаря). Першою ж відомою публіка
цією в Росії про творчість Андерсена вва
жається поки що переклад статті одного з 
французьких критиків, поданий 1838 року в 
«Библиотеке для чтения». Через сім років 
твори датського письменника вперше 
прийшли до російського читача — зі сторі
нок журналу «Современник». Почалося ши
роке й послідовне ознайомлення шануваль
ників літератури з багатогранною творчістю 
Андерсена, участь у якому взяла зокрема й 
Марко Вовчок, переклавши другий том 
«Повного зібрання казок» (1868-1885).

Цікавим є шлях творів Андерсена і 
до українського читача. Як повідомив 
свого часу І. Лозинський, казки уславле
ного письменника українською мовою 
починають з'являтися з 1872 року — саме 
тоді Михайло Старицький опублікував

у львівській газеті «Правда» свої перекла
ди «Дівчинки за сірниками» й «Циганської 
голки», а наступного року — «Ялинки». 
Перше книжкове видання двадцяти трьох 
казок вийшло у Києві 1873 року з гарними 
ілюстраціями молодого Миколи Мурашка. 
Але друге з'явилося аж через 17 років, 
після сумнозвісного Ємського указу, вже 
не у Києві, а у Львові...

Історія перекладу творів Андерсена 
як і інших зарубіжних авторів, могла б 
зацікавити хіба що вузьке коло фахівців, 
коли б у цій історії не відбивались істотні 
соціально-політичні реалії тогочасної 
Росії. Ми, мабуть, надто вузько розуміємо 
принцип свободи слова, маючи на увазі, 
як правило, право громадян говорити 
й викладати в друці свої думки. Свобода 
слова має ще один аспект — читацький. 
Громадяни хочуть чути мовлене й читати 
написане. Про рівень демократії того чи 
того суспільства свідчить не лише свобода 
творчості, а й, сказати б, свобода читання; 
відсутність однієї означає відсутність 
іншої. Не буває, щоб вітчизняним авторам 
надавалася повна свобода творчості, а 
зарубіжним чинилися всілякі перешкоди 
на шляху до національного читача, як 
не буває і навпаки, що засвідчує зокрема 
й історія російської та української 
«андерсіани».

Авторитетний радянський андерсенозна- 
вець Л. Ю. Брауде знайшов у ленінградсь
ких архівах справу С.-Петербурзького 
Цензурного Комітету 1867 року, де, між 
іншим, викладено позицію цензора Скура
това: «Казки купують переважно для дитя
чого читання. З цієї точки зору не всі 
казки у цій книжці можуть бути дозволені». 
Йшлося про казки Андерсена «Маленький 
Клаус і Великий Клаус» та «Райський сад». 
Вирішено було зробити запит про можли
вість публікації «Райського саду» в Духов- 
ноцензурний комітет. Член цього комітету 
архімандрит Фотій висловився категорично 
проти публікації, пославшись на дві причи
ни: «1. Погляд автора на світотвір і напрям 
вітрів у цій казці суперечить ученню хрис
тиянському, погляд язичницький і єретич
ний; 2. Сам рай представлено з багатьма 
невідповідностями до уявлень про нього 
християн,— сюди внесено багато фантас
тичного й почасти магометанського». Ще 
раніше архімандрит Сергій Зіккен заборо
нив казки «Найпрекрасніша в світі троянда» 
та «Адже є різниця», вважаючи, що обидві 
«не можуть бути схвалені до друку,— пер
ша через нешанобливе для священних речей 
найменування й неправильні думки про 
«святе древо Хресне», друга — через непри
родність вигаданої оповіді у розгляді життя 
природи, наприклад, рослин, людей та ін., а 
також через відсутність чіткості у викладі 
предмету». Бідний Андерсен! Та ще 
бідніші — читачі під опікою недремної 
царської цензури... Її запопадливість була 
воістину фантастичною: під заборону по
трапляли не лише окремі казки, а й елемен
ти художнього оформлення. Цензор наказав 
зняти крила за спинами в «геніїв» і корони 
на головах «королів». Як згодом згадував 
відомий мистецтвознавець В. Стасов, у 
виданні 1867 року в ілюстраціях «всі 
корони були зрізані з голів андерсенівсь- 
ких комічних королів, і вони залишилися
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лише в халатах, капцях і нічних ковпаках, 
з державою під пахвою».

Андерсена... боялися! Його казки для 
дітей викликали в цензорів підозру й 
страх. Особливо часто під заборону потрап
ляло «Нове вбрання короля». Що ж, у 
цій забороні була принаймні певна логіка — 
соціально гострий твір стріляв по всіх 
коронованих особах, викривав механізм 
аморальної у своїй основі монархії як 
форми правління. Крім цензури урядової 
та духовної, неабияку пильність виявляла 
цензура педагогічна. Дбаючи про високу 
мораль учнівської молоді, вона, до речі 
теж забороняла «Нове вбрання короля» — 
надто виразно, мабуть, поставав перед нею 
образ голого монарха.

Щодо перекладів українською, то тут 
цензура Російської імперії особливих 
клопотів не мала — після відомих указів 
про заборону української мови це питання 
вирішувалося автоматично: «Не пред
ставляется возможным». Відомо, наприклад, 
що десять власних перекладів підготувала 
до друку Олена.Пчілка, але до читача вони 
так і не потрапили. Трохи вільніше дихало
ся в Галичині. В «Руських читанках» для 
нижчих класів середніх шкіл і в місцевій 
періодиці казки Андерсена з'явилися доволі 
рясно, найчастіше, мабуть, у перекладі з 
німецької. Не завжди ці переклади мали 
художню вартість. Як зауважує І. Лозин- 
ський, переклади, зроблені Іваном Верхрат- 
ським і Василем Залозенським, «своїми не

зграбними синтаксичними конструкціями, 
архаїчним наголосом і діалектизмами зо
всім знищували красу, ідейний та художній 
рівень казок Андерсена», перекладачі 
орієнтувалися на так зване «язичіє», яке 
протиставлялося власне українській мові. 
В Галичині, отже, проблема «язичія», 
на Східній Україні — проблема «наречия», 
тож не дивно, що казкам Андерсена 
легше було потрапити в Азію й Африку, 
аніж до роз'єднаного непереступним кор
доном українського народу. І все ж відомі 
діячі української культури не сиділи 
склавши руки — використовуючи коротко
часні послаблення колонізаторського тиску 
в духовній сфері, вони давали своїм читачам 
не лише оригінальні твори рідною мовою, а 
й художні переклади світової класики. 
Андерсена перекладали П. Грабовський, 
Ю. Федькович, В Ш урат, А. Кримський, 
особливо багато зробила родина Грінченків. 
Для них боротьба за Андерсена була водно
час боротьбою за українську мову, за інте
лектуальний розвиток народу і його майбут
ніх поколінь. Близькою і зрозумілою була 
для них позиція письменника-гуманіста, 
який, обстоюючи ідею миру і прав народів, 
у своєму відкритому листі в англійську 
літературну газету писав: «Націям — їхні 
права, всьому доброму і корисному — ус
піх! Ось що має бути гаслом Європи. Це 
допомагає мені з надією дивитися у 
майбутнє».

Сергій ГРЕЧАНЮК

Витинанка Андерсена до власних казок.

Гречанюк Сергій Степанович (нар. 1947 р.) —  літературний критик, прозаїк, автор ряду  
книжок, а також  багатьох статей, присвячених вітчизняній і зарубіж ній класиці. Редактор ж у р 
налу «Вітчизна», член Спілки письменників СРСР.
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УШ РАІІМ 11КА
ВЕЛИКИЙ МУР НЕ Н А  ЗА В А Д І

«Відкриваючи материк української лі
тератури». Так критик Віталій Коваль на
звав свою статтю до китайського журна
лу «Сулянь веньсюе» («Радянська літе
ратура»), другий номер якого за 1987 
рік був повністю присвячений українсь
кій літературі. В цьому своєрідному за
співі В. Коваль розповідав про витоки і 
шляхи розвитку української літератури 
протягом століть, про її основоположни
ків і кращих представників дожовтневого 
періоду, класиків радянської доби, а та
кож видатних сучасних майстрів україн
ського художнього слова О. Гончара, 
Б. Олійника, Ю. Мушкетика, Д. Павлич- 
ка, І. Драча, П. Загребельного, В. Земля
ка та багатьох інших, чиї твори влилися 
могутнім струменем у загальне річище 
радянської літератури.

Названі в статті поети і письменники 
гідні представляти українську літературу. 
Єдине, з чим не можу погодитись,— 
це назва самої статті. Річ у тім, що ки
тайці відкрили для себе материк нашої 
літератури ще 1912 року, коли брат ве
ликого Лу Сіня Чжоу Цзожень (Лу 
Сінь — псевдонім, справжнє прізвище — 
Чжоу Шужень) надрукував у газеті рід
ного містечка Шаосін (провінція Чжецзян) 
кілька літературних розвідок про видат
них російських письменників. У одній з 
них, присвяченій Т. Шевченку, розповіда
лося про життя і творчість поета й було 
вміщено переклад його вірша «Ой три 
шляхи широкії...»

Починаючи з двадцятих років, кількість 
подібних публікацій зростала. Інтерес до 
України поглиблювався в міру того, як 
китайці знайомилися з перекладами тво
рів Шевченка й Гоголя. Поступово в них 
складалось уявлення про Україну як про 
чарівний край, де живуть веселі, працьо
виті та волелюбні люди, і це уявлення 
зберігається й донині, що засвідчили 
дружні бесіди з делегацією китайських 
письменників на чолі з Лю Байюєм, що 
відвідала Київ минулого року.

Після перемоги народно-демократичної 
революції 1949 року в Китай бурхливим 
потоком ринули твори радянської літера
тури, в тому числі й української, тому 
цілком правомірно буде сказати, що ки
тайський читач має непогане уявлення про 
нашу літературу. В присвяченому зарубіж
ній літературі розділі 80-томної тематич
ної «Великої китайської енциклопедії» ук
раїнська література представлена великим 
історичним оглядом, починаючи з часів 
Київської Русі, та десятьма статтями- 
персоналіями про життя і творчість Т. Шев
ченка, І. Франка, Лесі Українки, М. Ко
цюбинського, П. Тичини, М. Рильського, 
М. Бажана, О. Корнійчука, О. Гончара, 
М. Стельмаха.

В «Енциклопедичному словнику радян
ської літератури», виданому 1984 року, 
вміщено довідки про п'ятдесят трьох ук
раїнських письменників, твори яких вихо
дили китайською мовою або окремими 
виданнями, у збірниках чи на сторін
ках літературно-художніх журналів. Тож,

мабуть, недоречно говорити про відкрит
тя материка, що його китайські перекла
дачі та літературознавці вже широко 
досліджують і освоюють.

Лише за роки, що минули після так 
званої «культурної революції», в Китаї 
вийшло понад 20 книжок українських 
письменників, у тому числі дві збірки 
віршів і поем Т. Шевченка, «Повія» 
П. Мирного, «Циклон», «Берег любові», 
«Тронка», «Твоя зоря» та «Оповідання» 
О. Гончара, «Розлука» Л. Дмитерка, «Роз
гін» П. Загребельного, «Малиновий дзвін» 
(друге видання) та «Морська чайка» Ю. Зба- 
нацького, «Молодість поета» Л. Смілян- 
ського, «Правда і кривда» М. Стельмаха, 
«Повість про любов» Н. Хоменко, «Клят
ва» Р. Іванченко, п'єса «Дикий Ангел» 
О. Коломійця. Багато оповідань українсь
ких письменників увійшли до різних збір
ників або друкувалися в журналах. І це 
незважаючи на відсутність тісних зв'язків 
між Спілками письменників України та 
Китаю1.

Звичайно, цей перелік неповний, оскіль
ки я згадую назви лише тих творів, про 
які мені достеменно відомо. На жаль, 
офіційних даних про переклади творів 
української літератури в Китаї немає ні 
в нашому Міністерстві культури, ні в 
Спілці письменників. Та й республіканські 
бібліотеки, чекаючи вказівок, і досі не 
відновили книгообміну зі своїми колишні
ми партнерами в КНР.

Про інтерес китайців до України свід
чить і публікація творів наших авторів 
у часописі «Сулянь веньсюе», про який 
тут ідеться, а також робота відомого 
перекладача Ге Баоцюаня над новим, пов
ним виданням «Кобзаря». Цю роботу він 
веде тепер уже не з російської, а безпо
середньо з української мови.

Кілька слів хотілося б сказати про те, 
як виник заДум українського номера. 
«Всесвіт» уже розповідав про перебуван
ня восени 1985 року в Києві головного ре
дактора журналу «Сулянь веньсюе» про
фесора Пекінського педагогічного універ
ситету Лю Ніна. Під час зустрічі в Спілці 
письменників він повідомив, що очолю
ваний ним журнал уже не раз друкував 
оповідання, повісті та цикли віршів укра
їнських письменників. Але до китайсь
кого читача вони доходили з деяким за
пізненням, бо перекладалися з російської 
мови. А російською, ми теж це знаємо, 
українські твори перекладаються не зав
жди оперативно. Тож Лю Ніну хотілося 
отримати щось цікаве з перших рук.

У відповідь О. Гончар сказав гостеві, що 
взаємообмін кращими здобутками літера
тури та мистецтва з іншими народами 
світу вже давно став однією з наших 
традицій. Українські видавництва охоче 
звертаються до творів зарубіжної літера
тури, в тому числі й китайської. Вони 
вже познайомили наших читачів з твор

1 Про поширення української літератури в 
Китаї див. також написану для нашого жур
налу статтю Ге Баоцюаня в № 8 за 1987 р. 
(Peg.)
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чістю Лу Сіня, Мао Дуня, Го Можо, Дао 
Ше, Ба Цзіня та багатьох інших китай
ських майстрів слова. Дбаючи про розши
рення взаємин, Спілка допоможе журна
лові підібрати ряд творів для перекладу 
китайською. Йшла мова і про обмін но
мерами між українськими та китайськи
ми літературними журналами.

Торік навесні заступникові головного 
редактора журналу «Сулянь веньсюе» Тан 
Делін, що брала участь у шевченківських 
святах, було вручено рекомендовані мате
ріали, які й лягли в основу цього ви
пуску.

Українська проза в часописі представ
лена оповіданнями «Ніч мужності» О. Гон
чара, «Тайфун» П. Загребельного, «Повер
нення блудного сина» та «Світлі танці 
минулого» Ю. Щербака, «Ранкові сни» 
Алли Тютюнник, а також повістю «Клим- 
ко» й оповіданням «Грамотний» Г. Тю
тюнника. Якщо в розділі прози читачам 
запропоновано твори останніх років, то 
поетичну зону довелося дещо розширити 
в часі, щоб показати характер як доре
волюційної, так і сучасної поезії, її бага
тогранність та спадковість. Подавши біо
графічні довідки про Лесю Українку, 
М. Рильського, П. Воронька, Б. Олійника 
та І. Драча, чиї вірші вміщено в но
мері, редакція зазначає, що українська 
поезія заслуговує особливої уваги, але цьо
го разу довелося вибрати з її пишного 
букета лише окремі чудові квітки.

У розділі критики вміщено статтю 
О. Гончара «Живописець правди» про са
мобутній талант Григора Тютюнника, його 
глибоке знання життя та велику любов 
до народу. А китайський критик Цзен 
Тянь на прикладі кількох оповідань О. Гон
чара, що вийшли в Китаї окремою збір
кою в перекладі Гао Мана, порушує 
питання про природу романтизму в його 
творах.

Дещо осібно стоять у журналі нотатки 
головного редактора та його заступниці 
про перебування на Україні. Вони обоє 
захоплено пишуть про те, що їм довелося 
побачити. І завершує номер стаття Гао 
Мана про мистецтво художнього ілюстру
вання книжок на Україні. Досі ми знали 
Гао Мана як талановитого перекладача 
й автора ряду матеріалів про радянську 
літературу; 1983 року він побував у 
нашій країні і після повернення на бать
ківщину видав збірку нарисів про окре
мих радянських письменників. Ця збірка 
була оформлена його власними малюн
ками. І ось тепер він постає ще в од
ній іпостасі.

На обкладинці журналу та його сторін
ках уміщено малюнки Т. Шевченка до 
поеми «Катерина», їжакевича до «Гайда
маків», Дерегуса до «Тараса Бульби», 
Різниченка до «Земля гуде» О. Гончара, 
Довгаля до роману Дін Лін «Сонце над 
річкою Саньган», Данькевича до опові
дань О. Довженка й «Десяти днів, що 
потрясли світ» Джона Ріда, Компанця до 
«Втраченої грамоти» М. Гоголя, Адамови
ча до «Після балу» Л. Толстого та ін.

Уже з цього переліку вміщених у номері 
матеріалів можна зробити висновок, що 
редакція журналу добре попрацювала.

На жаль, назвати у відповідь таку ж кіль
кість публікацій китайської літератури 
українською мовою ми не зможемо. За 
те саме десятиліття, тобто з 1976 року, в 
нас вийшло тільки 9 видань, враховуючи 
й збірники китайських казок. В умовах, 
коли обидві наші країни прагнуть збли
ження, всебічного відновлення і подаль
шого розвитку дружніх стосунків, видан
ня творів китайської художньої літерату
ри на Україні може бути значно ширшим.

Московське видавництво «Художествен
ная литература» планує видати 40-томну 
бібліотеку китайської літератури. Інші 
союзні видавництва щороку випускати
муть по 6—8 творів сучасних китайських 
авторів. І в попередні роки російською 
мовою виходило чимало перекладів з 
китайської. А для українського читача 
материк китайської літератури залиша
ється поки що не відкритим. Китайські 
середньовічні романи («Сон в червоному 
теремі», «Річкові заплави», «Подорож на 
Захід», «Цзін, Пін, Мей») та новела, 
поезії Цюй Юаня, Бо Цзюйі, Ду Фу, Лі 
Цінчжао, Вень Ідо та багато творів інших 
жанрів давно увійшли до скарбниці світо
вої класики як кращі її зразки. Про ви
дання цих творів українською мовою ми 
поки що й не мріємо.

Заслуговує на увагу і сучасна китайська 
література, що відзначається гостротою та 
актуальністю. Вона певною мірою може 
дати відповідь на запитання, що діялося 
в Китаї в роки «культурної революції», 
куди прямує Китай сьогодні.

Видавництво «Молодь» планує переви
дати ще у цьому році чудовий роман Мао 
Дуня «Веселка», а видавництво «Дніп
ро» нарешті зважилося випустити перекла
дений у багатьох країнах світу роман 
Лю Ціна «Історія початку». Український 
переклад цього роману пролежав у видав
ництві понад 20 років! Найбільше, на що 
можна в нас сподіватися, це — вихід од
нієї китайської книжки кожних два роки. 
З такими темпами не доводиться розрахо
вувати на повноцінний взаємообмін.

Із давніх років у нас стало традицією 
цікавитися насамперед літературою Заходу. 
Але світ Європою не обмежується. Взяти 
хоча б Південно-Східну Азію. В цьому 
величезному регіоні чи не кожна країна 
має багатомільйонне населення. До того 
ж в Індії та Китаї виникли перші осеред
ки людської цивілізації, і обидві ці кра
їни протягом тисячоліть значною мірою 
впливали на розвиток світової культури. 
Невже тепер вони не заслуговують на 
увагу?

Упродовж двох тисячоліть китайські 
імператори зганяли на північ країни сотні 
тисяч людей, щоб звести там височенний 
мур і відгородити Китай від впливу 
«варварів». Але не захистив цей мур 
китайців ні від нападу кочівників, ні від 
проникнення в країну прогресивної ідео
логії. Ніякі мури не стануть на заваді 
зміцненню миру і дружби між народами 
й тепер, коли нове мислення завойовує 
в світі дедалі більше прихильників.

Іван ЧИРКО
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ВСТУП

Це наукове дослідження про мужів, котрі подібні до нас. Вони постають перед нами, 
породжені нашою уявою та науковими аргументами. Ще в ті часи, коли християнські народи 
проливали в Австрії свою кров через наслані на них нещастя, тобто варварські наскоки, ми 
багато чули про німців, поляків, угорців, тальпачів2, гусарів, яничарів, татар, морлаків. 
Згадували також часто про козаків, багато чого повідомляючи із знанням справи про те, як 
цей рід заволодів колись скіфськими землями3. Отже, наша розвідка варта тієї праці, яка 
була в неї вкладена, і ми вважаємо її гідною сьогоднішнього обговорення, тим більше, що ми 
сумлінно і методично дослідили походження та розвиток козаків. Цілком присвятивши себе 
науковим дослідженням, ми не ставимо за мету ображати тут когось.

Хай помагає нам бог!

Теза І.

Ім'я козаків в походить від турецького 
слова /О* (kazak), що в перекладі
з турецької іу іо в и  означає «розбійник»4.

§ 1. Таке першопочаткове значення слова 
«козак» не визначається всіма авторами 
одностайно. Як вважає месір Іоан Гербіній 
у «Київських підземеллях» (розділ 2, с. 7), це 
найменування слід пов'язувати з слов'янсь
ким словом «коса», яка вживається в По

льщі. Звідси походить і назва козак, тобто 
людина, озброєна косою. Навпаки, Павло 
Пясецький у «Хроніці європейських справ 
до 1645 р.» (арк. 53), а за ним і його послідов
ники, пов'язують це найменування з «ко
зою», що саме так звучить по-польськи. 
Частина з цих письменників вважає, що 
козаки нагадують кіз своїм швидким бігом 
та голосною розмовою, інші — тим, що вони 
одягаються в козячі шкіри, захищаючися 
від шкідливих туманів.

§ 2. Автор схиляється до першої точки
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зору, а над іншою, яку підтримують майже 
всі польські письменники, він може тільки 
посміятися...

Теза II.

...§ 1. Як ми виявили, козаками називають 
різних людей і щоб читач, котрий не дуже 
добре розуміється у цьому питанні, не 
змішував їх, ми уточнимо, про кого саме 
піде мова. Ми не торкаємось тут козаків 
татарських, які живуть ордою, тобто союзом 
племен чи великим скупченням людей 
у Татарії, біля нагайських або ногайських та 
туменних татар5. Вони називаються татарсь
кими козаками (cosaki tartari), як про це пише 
Клюверій у «Вступі до універсальної геогра
фії» (кн. V, розділ 4, § 1, у примітці). Не 
будемо торкатися і литовських козаків або 
полоцьких, прозваних так від полоцького 
воєводства у Білій Русі. Останні заподіяли 
великих шкод московитам, згідно словам 
Рейнгольда Гейденштейна у «Справах по
льської історії» (кн. III, с. 131 та 144)6. Не 
буде мови у нашому творі і про маршальсь
ких козаків, назва яких походить від імені їх 
вождя-маршалка. Так називають легко
озброєних польських солдатів на відміну від 
гусарів панцирного війська. Про це дивйсь 
у вищезгаданому творі (кн. IV, с. 148).

§ 2. Ми маємо на увазі лише тих козаків, 
які живуть у пониззі Борисфену... Зазначи
мо щоправда, що цю ріку тепер називають 
Ніпер або Дніпер, додаючи тут літеру «Д». 
Вона витікає з боліт, які лежать на сході, 
у Московії, і тече, вигинаючися на захід повз 
Смоленськ і Київ. Потім вона тече на 
південь і впадає нарешті до моря, до Понту 
Евксинського7. Більша частина Дніпра про

тікає по землях Литви8, але в його пониззі 
проходять кордони різних народів, [зокре
ма] кордони турецьких та московських або 
російських провінцій. Саме тут зустрічаємо 
тих козаків, які нас цікавлять.

§ 3. Ці вояки об'єднуються в різні союзи 
та орди і тому їх називають по-різному. За 
місцем проживання поляки називають їх 
Nissi та Nisly, тобто козаками низовини, бо 
вони володіють пониззям Дніпра. Інші 
козаки, за нашими даними, називаються 
польським словом «лисуваті» (lisowaty), 
тобто руді, лісові (Lisovii, Lisoviani)9. Вони 
проживають коло Червоної Русі10 або на 
13 островах, півостровах чи скелях, які 
розташовані на Борисфені і називаються по- 
русинськи «пороги», по-польськи — «прогі» 
(progi), тобто кордони, нагадуючи собою 
сходи, по котрих вода стікає вниз. Нижче 
порогів ріка тече спокійно, розгалужується 
на різні русла, утворює запорізькі острови, 
тобто такі, які містяться за порогами, йо 
інший бік кам'яних сходів чи кордонів. 
Звідси й назва — запорізькі козаки, або 
острівні люди (Inselmanner), як перекладає 
на нашу мову Фрідріх Лойтхольф фон 
Франкенберг у «Великому огляді світу, 
котрим правлять» (с. 905). Від сіверського 
князівства походить назва сіверських коза
ків11, від міста Шар город у брацлавському, 
або браславському, воєводстві — шарго- 
родських12, від ріки Танаїс, у просторіч
чі — Дон — донські.

Теза III .

Подібні до згаданих, є й інші назви 
(в інших країнах). Це катадупи, а також 
багауди, або бакауди; на кордонах Угорщи-

ЙОГАН-ЙОАХІМ  МЮЛЛЕР І ЙОГО ТВІР
У 1683 р. під стінами Відня величезна 

армія Османської імперії зазнала нищівної 
поразки. Завойовницькі плани султана Му
хаммеда IV, котрий намагався повернути 
Османській імперії зовнішній блиск, зроби
ти її гегемоном у Європі, остаточно прова
лилися. Тоді ж народи Європи ще раз 
почули про козаків, які разом з австрійськи
ми та польськими військами брали участь 
у битві під Віднем. Не випадково у числен
них (понад 300) друкованих брошурах, 
«летючих листках» тощо, присвячених ві
денській перемозі, козаки згадуються дуже 
часто. У річищі цієї літератури слід розгля
дати й наукову дисертацію, спеціально 
присвячену історії запорізького козацтва, 
яку успішно захистив у лейпцігському 
університеті 7 червня 1684 р. німець-протес- 
тант з Сілезії Йоган-Йоахім Мюллер1.

1 Примірник цієї дисертації (в 1/4 аркуша на 
22 стор.) зберігається у відділі «Россіка» ДПБ 
ім. М. Є. Салтикова-Щедріна у Ленінграді під 
шифрами: 13.4.2.342; 13.9.2.339. Деякі відомості 
про неї наводилися М. М. Кравцем (Кравець 
М. М. Історична дисертація про козаків Годо- 
фріда Вейсіуса (Вайса) 1684 р. — Питання історії 
СРСР. К., 1978 та Ю. А. Мициком (Мыцык 
Ю. А. Записки иностранцев как источник по 
истории Освободительной войны украинского 
народа 1648— 1654 гг. Днепропетровск; ДГУ,
1985, с. 39—40).

Цей твір було написано і укладено згідно 
з тогочасними правилами. Латиномовний 
текст складався із вступу та 10 розділів-тез, 
кожен з яких у свою чергу поділявся на 
кілька параграфів. На початку кожного 
розділу проголошувалася теза, котра розви
валася і обгрунтовувалася у подальшому 
викладі. Зазначимо, що такого типу праці не 
були чимось винятковим у Європі XVII 
ст. Досить вказати зокрема на відому 
дисертацію німецького вченого Й. Ю. Мар- 
ція (1674 р.), присвячену Селянській війні 
в Росії під проводом С. Т. Разіна. Вона була 
вперше видрукувана у Віттенберзі у 1674 — 
1675 рр., а потім тричі перевидавалася — 
у Віттенберзі (1683 р.) та Лейпцігу (1679, 
1698 р.)2.

Мюллер спирався на широке коло джерел, 
написаних латиною, а також німецькою 
і польською мовами, серед яких слід назвати 
в першу чергу історичні, географічні та 
юридичні праці X. Гарткноха, Р. Гей
денштейна, И. Гербінія, Й. Ю. Марція (друге 
видання дисертації про С. Т. Разіна, 1683 р.), 
Й. Пасторія («Війна скіфо-козацька», «Фло-

2 Текст дисертації Й. Ю. Марція, який часто 
приписували її опоненту К. Шурцфлейшу, вида
но радянськими вченими у перекладі на російсь
ку мову. Див.: Иностранные известия о восста
нии Степана Разина. Л.: Наука, 1975, с. 15—79.
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ни, Хорватії та Далмації є мартолоси, тобто 
розвідники, котрі створюють заслону для 
чужих [людей]. У Піренейських горах є бан- 
дольєри, тобто бандити або ті, хто перебуває 
поза законом; в Галлії — козаки (les co
saques) і в Італії — козаки (1і cosachi)13...

Теза IV .

Найранішу згадку про козаків ми відноси
мо до 1206 року, коли незліченні маси татар 
вдерлися на Україну. Саме тоді руси поки
нули свої поля і обернули вигнуті рала на 
коси та шаблі і висунули одразу цю зброю 
проти різних загарбницьких племен...

§ 2. Оскільки землероби — сусіди вар
варського та войовничого народу — опини
лися у дуже тяжкому стані, вони почали 
втікати з сіл та міст на береги Борисфену та 
місцини, чудово укріплені природою, де 
й збиралися. Дивись у Симона Старовольсь- 
кого «Польща, або Опис положення [Коро
лівства Польського]», с. 98. А коли татарське 
військо поверталося назад з Поділля та ін
ших країн, то вони його [розбили], прогна
ли, вбили багатьох татар й силою забрали 
пограбоване. Амурат, який розбестив татар, 
перетворив у 1584 р. увесь Херсонес Тав
рійський на турецьку провінцію. А оскільки 
перешийок півострова лежав від запорізь
ких козаків на відстані чотириденного 
переходу, то вони своїми безперервними 
наскоками шматували Крим. Пізніше ці 
нападники, котрі покинули землеробство 
і перейшли до безперервних воєн, споді- 
ваючися поживитися здобиччю у ворожих 
оселях, стали прозиватися від татар козака
ми, або грабіжниками...

§ 4. Козацьке військо збільшується таким

чином. З сільських плебеїв, вживаючи тут 
визначення Катона («Про землеробство», 
розділ І), козаки відбирають для себе 
найхоробріших людей, котрі не цураються 
зброї. І дійсно, козаки становлять собою 
дужих, загартованих на сонці людей, що 
харчуються простими стравами. У разі 
потреби вони із завзяттям полюють [на 
звіра] та ловлять рибу. Рибу просолюють, 
сушать на сонці, а потім споживають 
(у Пясецького, у «Хроніці європейських 
справ до 1654 р.», арк. 53). Вони завжди 
можуть стати напоготові, з нетерпінням 
вхопивши зброю, бо дуже дисципліновані, 
а їхня хоробрість не є таємницею для 
жодного народу. Про це пише Симон 
Старовольський14 і додає, що військо по
льського короля мало б найсильнішу на світі 
піхоту, коли б до козаків приєднали моло
дих вибранців з усієї Речі Посполитої 
і навчили б останніх воєнної науки під 
керівництвом начальників та тисяцьких. Це 
козацьке військо з давніх-давен войовниче 
і зберігає свою могутність завдяки досвідові 
старшин. Воно не може згаснути, бо постій
но поповнюється найкращою молоддю. Це 
стверджує Рейнгольд Гейденштейн в «Істо
рії» (кн. III, с. 119).

Теза V .

Така воєнна сила не може не подобатися 
польським королям, котрі ще в той час, коли 
володарювали київським воєводством, нада
ли козакам чимало привілеїв.

§ 1. З самого початку польські королі 
бачили в козаках противагу туркам і, 
оскільки козаки підлягали королю, то остан-

рус польський», орація на честь Яна Казимі- 
ра), С. Старовольського. Крім того, були 
використані твори античних (Катон, Пліній 
Старший, Сенека, Ціцерон), середньовічних 
(Клюверій, М. Кромер) авторів, а також 
істориків XVII ст. (Я. Собеський, М. Бауд- 
ранд, X. Бекман, Ф. Лойтхольф фон Фран- 
кенбург, А. М. Фредро, друкована у 
1669 р. латиномовна хроніка «Європейський 
щоденник»), упорядників словників східних 
мов М. Беренгера, Фр. Менінського тощо. 
Хоча інформаційний матеріал Мюллер запо
зичив переважно із згаданих творів, у його 
дисертації знайшлося місце і для оригіналь
них повідомлень, записаних на підставі 
особистих вражень, свідчень очевидців та 
ін. Це стосується зокрема козацьких гетьма
нів Правобережної України кінця 70-х — 
початку 80-х рр. XVII ст. Могили та 
Куницького, які вели боротьбу проти ту
рецько-татарських загарбників.

Значно більшу цінність являє собою 
дисертація Й.-Й. Мюллера як пам'ятка 
історичної думки та літератури. Її відзначає 
чітка композиція, цікавий сюжет, вдале 
літературне оформлення. Хоч автор часом 
некритично сприймає оцінки польсько-шля
хетської історіографії XVI—XVII ст., але 
в цілому він ставиться до козаків позитивно, 
відзначає важливу роль козацтва у боротьбі 
проти турецько-татарських агресорів та маг
натсько-шляхетської Речі Посполитої. Слід

підкреслити, що Мюллер вірно вказав на 
походження запорізьких козаків — від ук
раїнських селян та міщан насамперед — і не 
випадково проводив аналогії між козаками 
та багаудами — рабами-втікачами і зубожі
лими селянами, які у III—V ст. повставали 
проти Римської імперії у Галлії та Північній 
Іспанії; між козаками й хорватськими гра- 
ничарами, котрі боронили кордони від 
турецьких наскоків. Абсолютно точно за
уважив дисертант спорідненість запорізь
ких і донських козаків, змалював козаків як 
борців проти католицизму та унії. Звичайно, 
треба мати на увазі, що дисертація була 
написана з позицій дворянської історіогра
фії, відбивала тогочасний рівень історичної 
науки і внаслідок цього містила ряд помил
кових тверджень, неточностей та анахроніз
мів. Так, слідом за польськими хроністами 
Мюллер подає помилкову дату приходу 
татаро-монголів у Східну Європу (1206 р. за
мість 1223 р.), називає південно-західну Русь 
початку XIII ст. більш пізнім терміном 
«Україна» тощо. Нижче наводиться основна 
частина дисертації Й.-Й. Мюллера у пере
кладі з латини. Слова, подані у квадратних 
дужках, відсутні у тексті і наводяться 
упорядниками за змістом розповіді.

Юрій МИЦИК, 
Микола КУЛІНСЬКИЙ

Дніпропетровськ
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Петро Конашевич — Сагайдачний

ні закликали їх до зброї і затримували на 
своїй службі дарами, піклуванням і звіль
ненням від повинностей. Стефан [Баторій] 
був першим королем Польщі, який упоряд
кував козаків і почав виплачувати їм жолд 
за службу...

Теза VI.

З плином часу, коли чисельність козаків 
збільшилася, у їхньому війську виник лад, 
за яким вони публічно обирали воєнного 
вождя, чотирьох воєнних радників, легата, 
тисяцьких, сотників та писаря. І до цього 
часу вони обирають керівників на загальній 
раді і там же судять, карають та страчують 
тих з них, хто чимось провинився. Таких 
вони скидають, а на їх місця обирають 
нових.

§ 1. Чисельність козаків не постійна
і може значно збільшитися на протязі 
одного дня. З шести тисяч душ вони можуть 
мати наступного дня вісімнадцять тисяч, а 
трохи перегодя — вже тридцять тисяч. Коли 
вся Русь була охоплена повстанням, то 
під владою Хмельницького перебувало по
над 200 тисяч душ. Сьогодні до бою може 
стати 18 тисяч низових та 40 тисяч запорізь
ких козаків15, бо на таку їхню кількість 
погодився польський король. Ми можемо 
ствердити, що до тих пір, поки козаки 
будуть приймати до себе злочинців та нетяг, 
а вони це роблять, бо дуже сильні і не 
звертають уваги на власті, то до них 
звідусіль будуть збігатися безчесні люди, 
сподіваючися уникнути кари закону. (Ди
вись Шурцфлейша в диспутації про Степана 
Разіна, донського козака, року 1683, Віттен- 
берг, § II.)16

§ 2. Військо без вождя — тіло без душі,
а у міцного вождя — міцне тіло. Турки 
вважають міцне тіло ознакою шляхетного 
походження, а козаки — ознакою сміливос
ті та суворості. Виходячи з військової 
необхідності, вони обирають вождя серед 
сильних людей. Таким могутнім вождем був 
Іван Підкова, гетьман низових козаків, який

був такої міцної породи, що гнув підкови. 
Ось чому за ним закріпилося прізвисько 
Підкова, тобто залізна підкова. (Дивись 
[Пасторій] де Хіртенберга «Флорус по
льський», кн. IV, §19.) Отакою ж людиною 
був і Степан Разін, муж незначного по
ходження, але такого грізного вигляду, що 
козаки, які жили коло Танаїсу чи Дону, 
визнали його гідним володарювання над 
ними і під його проводом розпочали війну 
(у Шурцфлейша, вказ. твір.). Отже, козаки 
помічають грізних та войовничих людей. 
Автори не згадують козацьких вождів, котрі 
б правили удвох, ворогуючи між собою, за 
винятком Лободи, котрий керував колись 
низовцями, та Симона Наливайка, котрий 
стояв на чолі втікачів та голоти.

Коли є така потреба, то козаки обирають 
собі вождя у такий спосіб. Вони збираються 
у відомому їм місці і не визначають 
кандидатів [більшістю голосів], як це зви
чайно робиться на елекції, але обирають 
одного з-поміж себе криком та підкидан
ням догори численних шапок. Потім вони 
подають обраному булаву або жезл з оче
рету, що їх він приймає як ознаку влади. 
При цьому козаки присягають бути слухня
ними вождю і виявляють йому всіляку 
повагу. Так, коли вождь говорить, вони 
слухають його мовчки, після чого ви
словлюють свою думку криком і підко
ряються рішенням вождя, які стосуються 
життя й смерті кожного козака.

§ 3. Мужній вождь судить і козаків
і плебеїв, котрих козаки надійно охоро
няють, подаючи їм по-дружньому притулок. 
Як свідчить недавнє достовірне повідомлен
ня, любачевський каштелян дав козацькому 
вождю Могилі клейноди, подарунки і багаті 
шати. Тоді військо, побачивши такий пиш
ний одяг вождя, звернулося до нього 
з такими словами: «О вождю! Скинь цю 
пишноту і вдягнися, як твої попередники, 
якщо ти не хочеш, щоб від тебе відвернулася 
доля!» Крім того, поштивість серед козаків 
не є рідкістю і перший-ліпший плебей, 
котрого несприятливі обставини змусили 
стати там на службу, засвідчує свою пошану 
і покірливість до вождя. Козацький вождь 
добре знає своє місце і стоїть з непокритою 
головою біля чотирьох радників, а вони 
просять його зайняти переднє місце, і тоді 
він промовляє перед усіма народними збо
рами. Таким же чином вислуховують коза
ків і тоді, коли ті підлягають суду, і тоді, 
коли вони виступають перед товариством 
відносно своїх справ.

§ 4. Але ця їхня повага до вождя і навіть 
страх перед ним, недоторканістю його особи 
часто зникають. Коли вождю не сприяє 
фортуна або він підозрюється у якомусь 
злочині, то непостійна чернь скидає обрано
го нею ж раніше старшого або позбавляє 
його життя. Так було з вождем низової 
старшини Лободою після того, як ос
таннього у чомусь запідозрили. Тоді Лободу 
було забито, а на його місці поставили 
Кремпського (у Рейнгольда Гейденштейна, 
кн. XI, с. 328). Так само вони звинуватили 
Грицька (Hiriczkonem), котрий був на коро
лівській службі, і стратили його на заїжджо
му дворі у Києві. Почуваючи себе винними 
у його загибелі і охоплені духом непокори, 
вони вчинили бунт проти королівських
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військ (у Пясецького в хроніці, арк. 500). 
У 1637 р. вони підняли повстання і стратили 
у фортеці Боровиця вождя Саву Кононовича 
та його радника Федора Онушкевича (там 
же, арк. 548). Як сповістили нас поінформо
вані люди, така ж доля судилася Куницько- 
му, коли жителі міста Могилева17 поставили 
перед ним питання відносно теперішньої 
війни. Оскільки тоді зайшлі люди дотриму
валися іншої думки, ніж Куницький, вони 
билися з ним, поки не переконалися, що він 
віддав богу душу.

§ 5. Коли ж вождь їх задовольняє у всьо
му, то вони його оберігають і захи
щають. Чотирьох воєнних радників вони 
називають осавулами, а легата — замісни
ком начальника*8. Далі йдуть обозний, який 
керує табором та гарматами, тисяцькі19 
й сотники. Нарешті згадаємо писаря, котрий 
займає почесне місце, бо він фіксує прибут
ки й витрати, пише листи королю та 
близьким до короля особам (дивись: 
Гарткнох, вказ. твір, § 16).

Теза V II .

Своїм верховним правителем козаки ви
знавали польського короля, турецького 
султана і московського царя. Останні в свою 
чергу визнавали того козацького вождя, 
котрий їм присягав. Сьогодні низові й запо
різькі козаки підлягають Польщі, а донські 
й сіверські — Великому князівству Мос
ковському20...

Теза V III .
Були щасливі роки, коли козаки завжди 

захищали Річ Посполиту, але остання дарем
но тішила себе надією, що так буде завжди. 
Козаки оберігали свою волю і вимагали її 
все більше.

§ 1. На радість Русі, котра перебувала під 
владою Речі Посполитої, козаки були грець
кої віри, через що вони схилялися до турків 
чи будь-якого [іншого] протектора. Ось 
чому поляки пробували обернути козаків 
у свою віру. Почалося з того, що у 1595 р. два 
руських єпископи, володимцрський Іпатій 
Потій та луцький Кирило Терлецький, від
правилися до Рима. Там вони поклонилися 
римському папі Клементію VIII і віддали 
йому свою душу. Пізніше у палаці Костян
тина у Ватікані вони були представлені всім 
кардиналам і перейшли разом з своєю 
паствою у римську віру. На пам'ять про цю 
подію було випущено в обіг монети, які 
скидалися і на папські і на руські зразки і які 
символізували знов завойовану Римом поко
ру21. Коли ж єпископи повернулися додому, 
то побачили, що чимало з тих людей, 
у підтримці яких вони не сумнівалися, 
навіть серед значних, стали їхніми ворога
ми. Першим серед таких був київський 
воєвода князь Костянтин Острозький, муж 
великого багатства і влади, вільний у своїх 
рішеннях. Саме він став ворогом і руйнівни
ком [задумів згаданих єпископів]. Останніх 
переслідували також багато хто з священи
ків, або як їх там називають, попів, а також 
козаків, які разом з іншими русинами 
сильно атакували унію, як її звичайно 
називали. Тільки зачувши саме слово 
«унія», вони підіймалися на повстання.

Безперервні свари між прихильниками і во
рогами унії роздирали Польське коро
лівство, і з цього джерела витекли війни, які 
немилосердно потрясали не лише одну Русь, 
а і всю Польщу. (Дивись: Пясецький у «Хро
ніці» під 1595 роком, арк. 164, 165; Пасторій 
де Хіртенберг у «Флорусі польському», 
кн. 7, с. 626, 627...)

Теза IX .

...У 1586 році козаки виявили свавілля і без 
згоди короля сплюндрували кордони Вала- 
хії, котра перебувала під турецькою владою. 
Вони розбили також турецький гарнізон 
Козлова22, знищили дерев'яну фортецю 
Ягорлик, у міцності якої турки були впевне
ні. Після цього вони посунули на старовин
ну, багатолюдну і багатющу фортецю Тя- 
гиню і, не злякавшись її, оволоділи величез
ною здобиччю. У 1625 р. вони сміливо 
вдарили на білгородські землі і на Таврію 
(Гейденштейн, кн. V, с. 213). Ось так 
вчинивши, низові козаки залишили Річ 
Посполиту беззахисною, а султан докоряв 
тоді Польщі за порушення мирної угоди, 
погрожував їй війною, дуже бажаючи її 
пошматувати.

§ 2. ...Імператор Рудольф прислав до 
козаків своїх послів, пропонуючи їм союз 
проти турків. За цю службу він передав їм 
гроші, амуніцію, кілька срібних сурм і буб
ни, про що пише Гейденштейн (кн. XI, 
с. 327). Ці блискучі дарунки були погордли
во відхилені всією старшиною, котра не 
бажала накликати на себе та на Річ Посполи
ту злість турків і татар23. Адже й без того 
своїми вчинками козаки накликали небезпе
ку на польське військо. У 1592 р. під час 
правління Сигізмунда III козацьким вож
дем Русі був Косинський, тяжкий [для Речі 
Посполитої], котрого переміг Януш, каште
лян краківський. У тому ж році він 
припинив ворожі, грабіжницькі дії козаків 
у Київщині та Литві24, але ті дуже хотіли 
позмагатися з шляхтою руських провінцій 
і безбоязно поставили вождем Наливайка. 
Успіх козаків був не тривалим і знесилив 
їх. Польний гетьман Станіслав Жолкевський 
поставив пізніше Наливайка у тяжке стано
вище, змусив його до капітуляції і привів 
разом з товаришами до Варшави. Там 
Наливайка було страчено. У 1596 р. козаки 
воювали проти короля і так його стурбува
ли, що Сигізмунд III видав декрет, в якому 
висловився за те, щоб цей рід було знищено, 
і вся шляхта отримала [тоді] королівський 
дозвіл на розправу з ними. (Дивись у цитова
ного Христофора Гарткноха [сеймову] 
конституцію 1596 р. під титулом: «Про
козаків»...)

У 1601 році козаки надали полякам 
допомогу проти іноземних військ, але потім 
зійшли з цього шляху, бо в своїх душах 
тримали ненависть до поляків. У 1630 р. де
кілька королівських когорт рушили на 
Україну, щоб приборкати свавілля, і зайняли 
її. У 1637 р. свавілля козаків досягло таких 
розмірів, що Владислав IV, бачачи, що воно 
може дати погані наслідки, наказав зруйну
вати дуже зручну місцину на їхніх кордо
нах, багатолюдне укріплення Кодак, або 
Худак. Цим він хотів обернути в ніщо 
козаків, над котрими прагнув володарювати,
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і майже досягнув своєї мети25. У 1638 р. по
ляки розбили козаків, а декількох їхніх 
керівників на чолі з Павлюком стратили. 
Вождем козаків було поставлено Дмитра 
Тимофійовича, забрано їхні привілегії, фор
тецю Трахтимирів, а козацькі мужі були 
змушені до покори. У 1647 та 1648 р. король 
згасав, а в 1649 р. вже після його смерті став 
панувати Ян Казимир. Козаки одразу ж за
хотіли волі і обрали собі вождем Богдана 
Хмельницького, котрий був козацьким писа
рем, з молодих літ був при війську, знав 
двірські звичаї. [Потім] вони передали Київ 
та інші русинські фортеці під захист моско
витам. Вони змушені були у той час 
з крайності з'єднатися з татарами, котрі весь 
час ворогували між собою. Війну [проти Речі 
Посполитої] вони вели з 1650 по 1656 рік26...

Теза X .
Безперечно, що козаки були для Речі 

Посполитої найнебезпечнішою отрутою і 
водночас її найміцнішим щитом. Внаслідок 
небезпечних нападів вони опанували Понт 
Евксинський, а землю на кордонах Туреччи
ни та Московії робили корисною для 
польського короля...

§ 1. Не завжди погане, але й добре чинили 
козаки, як от під час морських воєнних 
походів проти турків. Запоріжці поділяють 
війни на морські та звичайні. Вони беруть 
міцні і водночас м'які липові колоди, 
видовбують їх, нагрівають, розтягують, 
надають їм форму човна. Останній може 
вмістити 60 душ. Човни захищають зсереди
ни шкірою, приробляють до них поплавки 
з очерету, щоб під час бурі, коли гніваються 
шалені морські хвилі, можна було безпечно 
переплисти море. Якщо ж їм загрожує 
небезпека, то вони можуть [на цих човнах] 
врятуватися на мілководді. Про це свідчить 
Пясецький у «Хроніці» (на арк. 54) та 
Анджей Максиміліан Фредро в «Історії 
Генріха І» (с. 218).

§ 2. Ось на таких човнах козаки ходять 
Дніпром до Понту Евксинського, за
войовують приморські , фортеці, погро
жуючи самим турецьким гарнізонам. Так, 
у 1614 р., коли посли турецького султана 
розпитували і так і сяк про козацькі напади, 
запорізькі козаки перепливли сотнею човнів 
Понт Евксинський і оволоділи знаменитою 
фортецею Синоп. Там вони захопили доро
гоцінні шати, повбивали жителів міста, 
спалили фортецю — символ турецької вла
ди, чим перелякали навіть Константино
поль. У 1615 р. вони спалили 24 турецькі 
галери, Фракію, Віфінію, Пафлагонію, 
сплюндрували Трапезунд з його пристаня
ми, складами та галерами. У 1624 р. вони 
знов перепливли Понт Евксинський і досяг- 
ли аж передмість Константинополя. При
ставши до берега, вони спалили фортецю 
Єдікуле, звідки перед тим винесли здобич та 
зброю. Сплюндруванням фортеці вони наля
кали султанський двір, а турецький галер
ний флот відступив і не наважився битися 
з козаками. Султан Мурад звичайно казав, 
що він з своїми військами відчуває себе 
єдиним повелителем [землі] і лише козаки 
заважають йому спати спокійно. (Читай 
X. Гарткноха, кн. II, розділ 8, § 16.)

§ 3. ...У 1621 р. ЗО тисяч козаків під 
загальним керуванням Сигізмунда III27 ви

явили у Хотині зразки видатної мужності. 
Коли турецький султан Осман намагався 
з великим військом захопити оточений 
возами табір запорізьких козаків, вони 
захищали його з величезною мужністю. 
(Дивись: Якоб Собеський. «Хотинська вій
на», кн. II, с. 109 і Симон Старовольський. 
«Польща», гданське видання, с. 284.) Запо
ріжці хоробро стримували султана і завдали 
йому поразки, хоч і голодували цілими 
днями, в той час як татари давали кожному 
козакові-перекинчикові по 50 злотих. Ко
зацький вождь Конашевич змусив до втечі 
[ворога] від табору, причому у пересліду
ванні брали участь і поляки. У 1626 р. ко
зацьке військо подало полякам допомогу від 
татар, котрі зрошували землю дощем своїх 
стріл і швидко пересувалися. Тоді було 
отримано славну перемогу.

Мало хто знає, що у 1684 р. козаки завдали 
відчутної пам'ятної поразки туркам і тата
рам. Останні прикидалися, наче обдумують 
їхню пропозицію відносно війни та миру. 
Козаки так їх переслідували після блискучої 
перемоги, що можна написати нову «Іліаду» 
після Гомера, після того як спеціальна 
реляція була опублікована28 і зблиснула як 
промінь сонця. Ми молимо бога, щоб він 
сприяв прагненням козаків до перемоги 
і надихав їх на нові хоробрі вчинки.

КОМЕНТАРІ
1 Польські автори XVII ст. звичайно відноси

ли Торунь до т. зв. Королівських Прус, які 
входили до складу Польщі.

2 Під тальпачами, можливо, слід розуміти 
калмиків.

3 Під «скіфськими землями» Мюллер, йдучи 
за античними авторами, розуміє насамперед 
Середнє та Нижнє Подніпров'я.

4 Слово «козак» — безсумнівно тюркського 
походження. Воно означає насамперед вільну 
незалежну людину (у мові кримських і казан
ських татар, джагатайській книжній мові). 
(Стрижак О. С. Козацтво в топоніміці України. 
//С ередні віки на Україні. К.: Наукова думка, 
1973, Вип. 2, с. 32.) Саме так пояснюється тер
мін «козак» і у деяких джерелах XVI — XVII ст., 
наприклад, у хроніці О. Гваньїні.

5 Під «татарськими козаками» Мюллера слід 
розуміти казахів. Слово «казак» є, до речі, само
назвою казахів. Див.: Стрижак О. С. Вказ. твір, 
с. 32.

6 Під литовськими, полоцькими та маршаль
ськими козаками слід розуміти частини легкої 
кінноти регулярного війська Речі Посполитої, 
які спочатку формувалися з поселених у Литві 
та Білорусії татар. Пізніше їх стали називати 
уланами.

7 Борисфеном називали Дніпро, а Понтом Евк- 
синським — Чорне море ще давньогрецькі авто
ри. Ці назви вживали також письменники доби 
Відродження та їхні послідовники.

8 Під «Литвою» Мюллер розуміє всю тери
торію Великого князівства Литовського, котре 
у XV — першій половині XVII ст. охоплювало 
Білорусію разом із Смоленщиною, а також знач
ну частину України.

9 Лісовчиками називали наймані загони шлях
тича Лісовського, які діяли проти Росії під час 
«смутного времени» початку XVII ст. Пізніше 
лісовчики, до складу яких увійшли деякі заго
ни запорожців, діяли на боці Габсбургів під час 
Тридцятилітньої війни на території Чехії, Мо
равії, Словаччини, Угорщини, Австрії, Німеч*



чини та інших країн Центральної Європи. Мюл
лер невірно переклав польське слово «lisowaty» 
як «лісові» або «руді» (в значенні червоні) 
і неправильно пов'язує його з Червоною Руссю.

10 Під Червоною Руссю звичайно мали на ува
зі більшу частину Галичини. Включення По
дніпров'я до Червоної Русі Мюллером є помил
ковим.

11 Тут маються на увазі козаки Лівобережної 
України, возз'єднаної з Росією у 1654 р.

12 Мова йде про тих козаків Правобережної 
України, котрі після загарбання частини цих 
земель Османською імперією у 1672 р. були 
змушені визнати зверхність Речі Посполитої.

13 Катадупи — нільські пороги у Південному 
Єгипті та Судані, які, за Мюллером, котрий 
посилається на Ціцерона, Сенеку, Плінія Стар
шого та X. Гарткноха, дали найменування тутеш
нім жителям.

14 У С. Старовольського знаходимо дещо ін
ший вираз: «Всі вони з поспільства, зібрані з 
наших сел та містечок, не мають ніякої освіти, 
але, незважаючи на це, мають у своїх таборах 
дисципліну стародавніх римлян, а воєнною 
мужністю та досвідом не поступляться жодній 
нації у світі. Якби до них долучити відбірну 
молодь з цілого королівства й дати їм воєнну 
науку під керівництвом комендантів і шляхет
ських тисяцьких, то жодний християнський 
монарх у цілому світі не мав би у своєму 
королівстві сили, рівної польському королеві» 
(Starowolski S. Polska albo opisanie polozenia 
Krolewstwa Polskiego. Krakow, 1976, s.145).

15 Під запорізькими козаками Мюллер має на 
увазі реєстровців, чисельність яких за умовами 
Зборівського миру 1649 р. збільшувалася до 40 
тисяч.

,е Тут мова йде про 2-е видання праці Ю. Мар- 
ція, видруковане у Віттенберзі 1683 р.

17 Мається на увазі м. Могилів-Подільський.
18 Очевидно, тут мова йде про наказного геть

мана.

19 Під тисяцькими слід розуміти полковників.
20 Наприкінці XVII ст. Лівобережна Україна 

входила до складу Росії, а Правобережна — бу
ла ареною боротьби між Османською імперією 
та Річчю Посполитою, на котрих орієнтувалися 
деякі старшинські угруповання. Запорізька Січ 
визнавала тоді формально зверхність Росії та 
Речі Посполитої, але фактично визнавала лише 
Росію.

21 Автор натякає на горезвісну Флорентійську 
унію 1439 р., коли київський митрополит Ісидор 
визнав зверхність римського папи і був за це 
вигнаний киянами з митрополії.

22 Мається на увазі м. Гезлеве (сучасна Євпа
торія).

23 Автор помиляється. Згаданий союз було 
укладено і запоріжці здійснили пізніше анти- 
турецький похід у Молдавію.

24 Під «Литвою» тут треба розуміти Біло
русію.

25 Автор помиляється. Владислав IV наказав 
побудувати Кодак на початку 30-х рр. XVII ст. 
для того, щоб перервати зв'язок Запорізької 
Січі з Київщиною. Побудована у липні 1635 р. 
фортеця вже в серпні того ж року була завойо
вана козаками під проводом І. Сулими.

26 У розповіді Мюллера про визвольну війну 
чимало поверхового та неточного. Так, Влади
слав IV помер 20.V.1648 р., а Ян Казимир був 
обраний на престол у листопаді 1648 р., (коро
нований у січні 1649 р.). Визвольна війна поча
лася у 1648 р., а не 1650 р.

27 Король Речі Посполитої Сигізмунд III на
віть не був під Хотином.

28 Тут мова йде про вдалий похід козаків на 
чолі з Куницьким проти турецько-татарських 
військ. Про цю операцію говорилося зокрема в 
італомовному «летючому листку», виданому у 
Венеції у 1684 р.

Переклад з латинської та коментарі 
Юрія МИЦИКА і Миколи КУЛІНСЬКОГО

М. І. Струнников. «Тарас Бульба з синами в поході».

Мицик Юрій Андрійович (нар. 1949 р.) — кандидат історичних наук, доцент кафедри за
гальної історії Дніпропетровського держуніверситету, автор ряду наукових праць і методич
них розробок; у «Всесвіті» було надруковано його статтю «Цінна історико-літературна 
пам’ятка XVII ст.» (1980, № 10).

Кулінський Микола Олександрович (нар. 1964 р.) — історик, працює в одному з профтех
училищ Дніпропетровська.
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№
ПЛОД В АМЕРИЦІ

HUNGER
IN AMERICA
H U N G E R
IN AMERICA

[CA
NGER

IN AMERICA

K3A
Ф Р А Г М Е Н Т  З К Н И Г И

Америку, одну з найбагатших держав світу, 
дедалі більше вражає голод. Дехто 
стверджує, що роль уряду в цьому очевидна, 
що слід примусити його по-справжньому 
взятися за розв'язання цієї гострої проблеми.

Шокує нас це чи задовольняє, мусимо 
визнати: епідемія голоду, що охопила країну, 
є наслідком тих політичних рішень, які при
ймалися нещодавно, а також у минулі десяти
ліття і раніше. Цю жагучу проблему сьогоден
ня поглиблюють три фактори, пов'язані 
з політикою уряду. Перший з них —  неспро
можність системи соціального забезпечення, 
другий —  економічний спад, що призводить 
до зростання бідності та безробіття, і третій —  
скорочення федеральних програм допомоги 
бідним, зокрема сім'ям з низькими прибутка
ми. Це відбувається тоді, коли два перших 
чинники діють з особливою силою!

Аналіз найрізноманітніших показників аме
риканської системи соціального забезпечен
ня —  від профілактичних заходів та утриман-

Перекладено за виданням: Hunger in America; 
The G row ing  Epidemic. W esleyan University Press. 
M iddletow n, Connecticut, 1985.

©  1985 Physician Task Force on Hunger in Am e-

ня хворих у лікарнях до програм надання 
продуктів харчування і допомоги сім'ям 
з низькими прибутками —  свідчить, що бідні 
у Сполучених Штатах отримують від держави 
мізернішу допомогу, ніж убогі громадяни 
в інших країнах, де порівняно із СШ А  ресурсів 
значно менше.

За рішенням конгресу, в періоди економіч
них спадів діє програма допомоги сім'ям 
з малолітніми дітьми (A FD C)1. Федеральний 
уряд надав кожному штату право по-своєму 
вирішувати питання про допомогу дітям, якщо 
в сім'ї двоє батьків. Майже половина штатів 
скористалася таким правом, але не врахував
ши того факту, що багато родин, де є двоє 
батьків, також потребують допомоги. Однак 
вони не отримують її,  доки батько не 
залишить сім'ю.

Приблизно у чверті всіх штатів бідним 
родинам не відшкодовують витрат за перебу
вання в лікарні, а окремим громадянам та 
бездітним подружжям, які позбавлені жодних 
засобів до існування, подекуди взагалі не 
надають ні медичної, ні іншої допомоги.

Вади, притаманні цим двом найважливішим 
програмам —  допомоги сім'ям з малолітніми 
дітьми та медичної допомоги,—  роблять не
спроможною всю нашу державну систему 
соціального забезпечення. Це з'ясувалося 
давно. Ще президенти Ніксон і Картер 
пропонували провести деякі оздоровчі ре
форми, але їхні наміри не були здійснені.

Розміри допомоги не забезпечують основ
них потреб найбідніших категорій населення 
у СШ А. Багато соціальних програм зводяться 
до постачання вдів фруктами, надання притул
ку погорільцям тощо.

Програма AFDC була покликана поліпшити 
тяжке становище бідних сімей, однак у біль
шості штатів вони й досі ледь зводять кінці 
з кінцями.

1975 року в Сполучених Штатах було 
запроваджено «Ощадливий продовольчий 
план». Його запрограмували на комп'ютері, 
виходячи з рівня федеральних асигнувань. 
При цьому не було враховано основних 
потреб людини. За даними Міністерства 
сільського господарства СШ А , понад 80 від
сотків бідних сімей, охоплених цим планом, не 
отримували рекомендованої норми харчуван
ня.

«Ощадливий продовольчий план» базується 
на економічних показниках попереднього 
фінансового року й не враховує подальшого 
зростання цін. Високий податок на продаж 
продуктів харчування у 17 штатах підриває 
і без того низьку купівельну спроможність 
бідних сімей2.

У СШ А  зростає кількість «нових бідних 
родин», серед яких чимало колишніх пред
ставників середнього класу. Через низькі

1 A FD C  —  The A id  to Families with Dependent 
Children

2 Податок штатів на роздрібний продаж  і послу
ги сплачує покупець.
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прибутки вони потребують допомоги, але не 
можуть отримувати її, бо мають власний 
будинок чи автомобіль. Лише тоді, коли сім'я 
втратить усе своє майно, їй надаватиметься 
«допомога».

Нині в усій країні можна бачити зубожілих 
представників середнього класу в чергах біля 
кухонь за супом і скибкою хліба. Та це й не 
дивина: за останні десять-п'ятнадцять років 
матеріальне становище американців з низьки
ми прибутками значно погіршилось, а допо
мога їм за програмою AFDC з<а період 1970__
1984 років скоротилася на 33 проценти.

За даними Міністерства енергетики СШ А , 
ціни на електроенергію для індивідуальних 
споживачів зросли на кілька сот процентів, 
а федеральні програми допомоги громадя
нам з низькими прибутками компенсують 
зростання цін мінімально (лише на третину). 
Міністерство сільського господарства конста
тувало різке зменшення реальних прибутків 
сімей після 1975 року. А в грудні 1981-го 
міністерство сільського господарства відзна
чило, що купівельна спроможність сімей, які 
отримували продовольчі талони, знизилася 
приблизно в п'ять разів. Після цього мініс
терство не повідомляло про свої підрахунки: 
очевидно, вони невтішні.

Ці та інші факти свідчать про неспромож
ність американської системи соціального 
забезпечення, а також проливають світло на 
політику уряду в цьому питанні. Приймаючи 
рішення про допомогу бідним сім'ям, уряд 
виходив із стандартів, які не забезпечували 
прожиткового мінімуму. Деякі негативні на
слідки такої політики були відомі заздалегідь.

У зв'язку з погіршенням економічного 
становища бідних у СШ А в 70-х роках 
знизилася купівельна спроможність тих, хто 
отримував допомогу із соціальних фондів. 
Жодна з країн західного світу не знала таких 
труднощів у задоволенні основних потреб 
людини. Становище ще більш ускладнилося 
після 1980 року в зв'язку з новим федераль
ним бюджетом і податковою політикою, яка 
замість того, щоб захистити незаможних 
громадян від інфляції та зубожіння, завдала 
їм нового удару.

За період 1979—  1981 років інфляція 
в країні досягла надзвичайно високого рівня, 
ї ї  піком був 1980 р ік — 13,5 процента. Хоч 
потім рівень інфляції дещо знизився, купі
вельна спроможність американських сімей із 
середніми й низькими прибутками фактично 
не зросла —  адже знижувались не тільки ціни, 
а й заробітна плата.

В цей час безробіття у СШ А зросло 
з 6,2 процента (на початку 1980 р.) до 
10,7 процента (наприкінці 1982 р.), сягнувши 
найвищої точки після «великої депресії». 
І хоча в грудні 1984 року його рівень знизився 
до 7,2 процента, все ж безробітних у Сполуче
них Штатах було на 473 тисячі чоловік більше, 
ніж 1980-го. Ще гірше стоять справи з трива
лими безробітними (так називають тих, хто не 
може знайти роботу понад шість місяців). 
Наприкінці 1984 року їх було на 70 відсотків 
більше, ніж 1980-го.

А становище «безнадійних»? Такими вва
жають робітників, які так довго не мали 
роботи, що зрештою перестали шукати 
її. 1980 року кількість «безнадійних» у Сполу
чених Штатах досягала 1 мільйона 55 тисяч

чоловік. 1984-го, коли повідомлялося про 
пожвавлення економіки, їх чисельність зросла 
на 23,5 процента й становила 1 мільйон 
303 тисячі чоловік. Під час останнього еконо
мічного спаду більш як половина тих, хто не 
мав роботи, поповнили армію «довічних 
безробітних».

Тим часом як безробіття залишається на 
рекордно високому рівні, допомогу отри
мують дедалі менше людей, які не мають 
роботи. У СШ А під час економічного спаду 
1975 року допомога надавалася 78% безробіт
них, наприкінці 1983 року —  39%, а в другій 
половині 1984-го —  лише 29 —  36%. У грудні 
1984 року понад п'ять мільйонів безробітних 
не отримували жодної допомоги.

Внаслідок скорочення асигнувань на со
ціальні потреби й політики уряду, спрямова
ної на зниження прибуткових податків з при
ватних осіб і доходів корпорацій, багатії ще 
більше збагачувались, а бідні біднішали. Коли 
деякі конгресмени висловили -занепокоєння 
катастрофічним зростанням бідності у СШ А, 
голова Бюджетного управління конгресу Де- 
від Стокмен у листопаді 1983 року заявив, що 
«протягом поточного року рівень бідності 
суттєво знизиться». Та невдовзі Бюро перепи
сів повідомило, що 1983 року масштаби 
бідності зросли —  до армії злидарів долучи
лися ще 900 тисяч американців.

Деякі критики індексів бідності пропонують 
вважати прибутками такі види допомоги, як 
продовольчі талони й погашення витрат, 
пов'язаних з оплатою медичного обслугову
вання. Тоді, мовляв, рівень бідності виявиться 
нижчим. Але статистика свідчить, що незалеж
но від будь-яких критеріїв, бідність у СШ А  
неухильно зростає. Якби й статус бідності 
визначався фактичними прибутками, які зали
шаються громадянам після вирахування по
датків, до категорії бідних (за даними 
1984 року) було б віднесено ще три мільйони 
чоловік.

За період 1980—  1982 років чисельність 
американців, чиї прибутки без врахування 
виплати податків вважалися вищими за «поріг 
бідності», хоча фактично були нижчими від 
цієї межі, зросла на 40 відсотків. Тягар 
податків, який після 1980 року ліг на плечі 
простих трудящих, призвів до подальшого 
зубожіння американських сімей. Щоб прихо
вати від громадськості гостроту цієї пробле
ми, було розроблено «середньостатистичний» 
показник бідності. Але неможливо замовчати 
той факт, що від бідності страждають діти. 
Кожна п'ята дитина, яка не досягла шестиріч
ного віку, належить до категорії бідних. 
А серед темношкірих —  кожна друга. Тому 
й зростає кількість дітей у чергах за супом 
і скибкою хліба.

1981 року в законодавстві СШ А відбулися 
зміни, що зачепили федеральні програми. 
Вони означали урізання коштів на допомогу 
бідним. За підрахунками Бюджетного управ
ління конгресу, за період 1982 —  1985 років 
асигнування на соціальні потреби скоротилися 
майже на 110 мільярдів доларів. Внаслідок 
цього виплати за страхування на випадок 
безробіття досягли свого найнижчого рівня, 
охоплюючи лише 29— 36 відсотків безробіт
них.

Зміни в програмі AFDC відбилися насампе
ред на сім'ях з низькими прибутками. Багато
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з них взагалі перестали отримувати допомогу. 
Незважаючи на дорожнечу протягом останніх 
років, розміри допомоги вагітним матерям, 
дітям, зокрема учням старших класів, і кошти, 
необхідні для функціонування самої програ
ми, було зменшено. Якщо раніше деякі 
родини, отримуючи допомогу за програмою  
AFDC і працюючи, мали прибуток вищий за 
«поріг бідності» у 29 штатах, то тепер чимало 
з них опинилися нижче цього порога. Як 
повідомила дослідницька служба конгресу, 
в липні 1984 року в зв'язку із скороченням 
федерального бюджету статусу бідних набули 
560 тисяч чоловік, серед них 325 тисяч дітей.

Близько 500 тисячам сімей з низькими 
прибутками, де головою переважно є жінки, 
перестали надавати допомогу в зв'язку із 
скороченням програми AFDC. У багатьох 
штатах із закінченням терміну допомоги за 
цією програмою діти автоматично втрачають 
право на медичне обслуговування. За оцінка
ми фахівців, у країні 700 тисяч таких дітей. 
300 тисячам сімей з дуже низькими прибутка
ми розміри допомоги різко скоротили, внаслі
док чого вони недоотримують у середньому 
по 150 —  200 доларів на місяць. У будинках, 
де проживають родини з низькими прибутка
ми, підвищилась плата за квартиру й електро
енергію.

У зв'язку з різким скороченням федераль
ної продовольчої програми, як ніколи раніше, 
погіршилося матеріальне становище сімей 
з низькими прибутками. І це тоді, коли вони 
значно більше, ніж, скажімо, десяток років 
тому, потребували допомоги. Урізання асигну
вань найвідчутніше зачепило дві основні 
програми —  допомоги продовольчими тало
нами і шкільного харчування. За період 
1982 —  1985 років витрати на ці види допомо
ги скоротилися приблизно на 12,2 мільярда 
доларів. Три мільйони учнів, серед яких 
близько мільйона —  діти із сімей з низькими 
прибутками, перестали отримувати обіди. 
800 шкіл (400 тисяч учнів) були позбавлені 
участі в програмах, за якими надавалися 
сніданки. Тепер цією допомогою охоплено на 
12 відсотків дітей менше, ніж 1980 року.

Внаслідок урізання соціальних програм 
допомогу продовольчими талонами було ско
рочено для 22 мільйонів американців. Роди
нам, чиї брутто-прибутки на 130 відсотків були 
вищими за прожитковий мінімум, перестали 
надавати допомогу, незважаючи на те, що на 
утриманні цих родин старі чи непрацездатні 
люди. Особливо постраждали сім'ї, брутто- 
прибуток яких був вищий за «поріг бідності», 
а нетто-прибуток —  значно нижчий.

Одна з головних причин такого станови
ща —  скорочення у федеральному бюджеті 
статей витрат на програми допомоги на 
12,2 мільярда доларів. Саме в той час, коли 
зменшились асигнування на соціальні потреби, 
бідність і безробіття досягли рекордного 
рівня. Мільйони американців випали на дно 
крізь діряве сито системи соціального забез
печення і змушені були стати в черги до 
благодійних кухонь.

З а н гл ій сько ї переклав  
Володимир Є В Т У Х

у ч е р з і д о
БЛАГОДІЙНИХ

КУХОНЬ
Парадоксально, але факт: в одній з найба- 

гатших країн світу —  Сполучених Штатах 
Америки —  існує проблема голоду. Більше 
того, ця проблема не тільки не розв'язується, 
а й протягом останніх років дедалі за
гострюється. Не випадково автори книги 
«Голод в Америці» дали їй підзаголовок 
«Зростаюча епідемія», а в передмові зазна
чають, що «проблема голоду в Сполучених 
Штатах тепер масштабніша й серйозніша, ніж 
будь-коли за останні десять-п'ятнадцять ро
ків».

За даними спеціальної комісії вчених при 
факультеті охорони здоров'я Гарвардського 
університету, в сучасній Америці голодують 
20 мільйонів чоловік. Серед них —  
12 мільйонів дітей і 8 мільйонів дорослих, або 
близько 9 відсотків населення країни. Як 
зазначає американський вчений Ларрі Браун, 
лише деякі з них недоїдають через власну 
відсталість або байдужість до життя. Біль
шість —  жертви існуючого економічного по
рядку, за якого прибутки багатьох сімей 
є нижчими за «поріг бідності», а система 
соціального забезпечення не надає їм  до
статньої допомоги.

Якщо 20 років тому від хронічного не
доїдання страждали переважно «кольорові» 
американці, то тепер голодує «цілий клас 
нових бідних» —  безробітні, частково безро
бітні, люди, які потрапили в боргову кабалу, 
збанкрутілі фермери, бездомні й ті, що 
довгий час хворіли і лікування привело їх до 
зубожіння. Майже в половині американських 
штатів існують «вогнища голоду». Більшість із 
20 мільйонів голодуючих проживає на С е
редньому Заході та в північних районах 
центральної частини СШ А.

За дитячою смертністю в тій чи тій країні 
оцінюють стан охорони здоров'я ї ї  населення. 
За рівнем дитячої смертності Америка займає 
18 місце в світі. Серед небілого населення 
ймовірність смерті дитини на першому році 
життя приблизно вдвічі вища, ніж серед білих. 
Одна з міських лікарень, обстежуючи пацієн
тів з низькими прибутками, зробила висновок, 
що бідність і недоїдання є основною причи
ною народження дітей з малою вагою. 
Здоров'я дитини безпосередньо залежить від 
матеріального становища батьків.

Проблемам голоду й бездомності в СШ А  
були присвячені доповіді мерів 25 амери
канських міст та благодійної організації «Хліб 
для світу». Мери десятьох міст (у тому числі 
Бостона, Чікаго, Клівленда, Детройта та ін.) 
вважають, що кількість голодуючих зростає 
через обмеженість програм соціальної допо
моги. На думку мерів шістьох міст, причина 
голоду —  безробіття. В Бостоні та інших 
містах однією з причин голоду вважають 
високу плату за житло.

Сполучені Штати —  країна соціальних 
контрастів. Там завжди було багато бідних,

Євтух Володимир Борисович (нар. 1948 р.) — кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник Інституту соціальних і економічних проблем зарубіжних країн АН УРСР, пере
кладає з англійської та німецької мов.
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але за часів адміністрації Рейгана їхня кіль
кість досягла рекордного рівня. За даними 
американської дослідницької організації 
«Центр бюджетних та політичних пріорите
тів», рівень бідності в С Ш А  в середині,80-х був 
найвищий за останні 20 років. Кількість 
американців, офіційно визнаних бідними, ста
новить 33,7 мільйона чоловік. Найбідніші 2/5 
американських сімей отримують лише 
15,7 процента сукупного прибутку нації —  
найнижча частка, відколи уряд почав збирати 
такі дані (з 1947 р.). Заможнішим 2/5 сім'ям  
належить 67,3 процента загального національ
ного прибутку —  це їхній найбільший «кусень 
пирога» в історії СШ А . Отже, разюче соціаль
не розшарування суспільства —  реальність 
сьогоднішньої Америки.

Головна причина поглиблення бідності, 
голоду й бездомності —  безробіття. Його 
тривалість і масштаби зростають. Одночасно 
федеральний уряд значно скоротив багато 
соціальних програм, у тому числі й програми 
допомоги безробітним. Ці заходи призвели до 
того, що люди, які тривалий час були безро
бітними, стали бідними.

«Сувора економія» у федеральному 
бюджеті на заробітній платі та соціальних 
програмах спричинила значне зниження жит
тєвого рівня американців з невисокими при
бутками, а також економічно неактивних 
громадян —  старих, інвалідів, удів, сиріт, ба
гатодітних сімей. Було скорочено програми 
«Медікейд» і «Медікейр», за якими надається 
медична допомога тим, чиї прибутки нижчі за 
«поріг бідності», а також людям похилого 
віку.

Адміністрація Рейгана намагається переко
нати громадську думку, що програми держав
ної допомоги менш ефективні, ніж міцна 
економіка, пожвавлення якої краще від уся
ких соціальних програм допоможе бідним 
вибратись із злиднів. Однак, незважаючи на 
впровадження «рейганоміки», за 7 років 
перебування при владі «команда» останнього 
президента не змогла навіть наблизитись до 
розв'язання проблеми бідності, голоду й без
домності. Економічне пожвавлення в СШ А  
фактично не полегшило тяжкого становища 
основної частини бідних верств населення. 
Капіталістична раціоналізація в умовах НТР 
і зростання міжнародної конкуренції призво
дять, з одного боку, до створення робочих 
місць, а з другого —  до ще більшого скоро
чення їх, незалежно від фази економічного 
циклу.

Розвиток нових галузей економіки, впро
вадження нової технології, модернізація 
виробництва в умовах капіталізму можуть 
покращити життя лише незначної частини 
трудящих, тих, які мають потрібні для НТР 
професії, але більшість лишається поза «сус
пільством рівних можливостей». Як зазнача

лось в матеріалах XX V II з'їзду КПРС, 
«мільйони трудящих, яких викидають за воро
та підприємств, приречені на професіональну 
декваліфікацію, матеріальні незгоди, втра
чають всяку впевненість у майбутньому. 
Значна частина молоді не може знайти 
застосування своїм силам і знанням, страждає 
від безвихідного становища».

Наслідком матеріального зубожіння стає 
духовне виродження цілих груп населення. 
Розпадаються сім'ї, зростають наркоманія 
і злочинність. За статистикою, кількість само
губств серед безробітних у ЗО разів вища, ніж 
серед тих, хто має роботу. До категорії «нових 
бідних» найчастіше потрапляють молоді 
люди, що вперше виходять на ринок праці, 
жінки, які раніше не працювали або працюва
ли тимчасово, а також ті, що працюють 
неповний робочий день.

Демократичні кола американської гро
мадськості виступають з різкою критикою 
соціальної політики уряду СШ А. В останні 
роки активізувалася кампанія на підтримку 
голодуючих. Найзначнішою ініціативою в 
цьому відношенні була пропозиція, висунута 
групою відомих американських діячів культу
ри і спорту, провести грандіозну маніфеста
цію і зібрати кошти для підтримки голо
дуючих. У травні 1986 року мільйони амери
канців створили живий людський ланцюг від 
Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Зібрані кошти 
було передано благодійним організаціям, 
а також установам, що займаються економіч
ним розвитком «голодних районів» СШ А.

Комуністична партія СШ А  і прогресивні 
галузеві профспілки виступають проти антиде
мократичної політики державно-монополіс
тичного капіталу, за оздоровлення ринку 
праці, збільшення кількості робочих місць, 
у тому числі шляхом скорочення робочого 
тижня, зниження пенсійного віку, за справед
ливу систему соціального забезпечення і ріст 
внесків підприємств, а не трудящих, у соціаль
ні фонди, за професійну підготовку молоді та 
перекваліфікацію відповідно до вимог НТР. 
Підвищення життєвого рівня трудящих і змен
шення масштабів бідності демократичні сили 
у СШ А  пов'язують з необхідністю припинення 
гонки озброєнь і переорієнтації пріоритетів 
воєнних витрат на соціально-економічні по
треби мирного розвитку. Вони заявляють, що 
новітні досягнення НТР необхідно використо
вувати в інтересах трудящих, а не монополій, 
зокрема воєнно-промислового комплексу. Бо
ротьба з голодом і бідністю —  це також 
боротьба за демократичне перетворення еко
номічних і політичних структур капіталістично
го суспільства. в

Валентина ЗЛЕНКО, 
кандидат історичних наук, 

старший науковий співробітник 
Інституту соціальних і економічних 

проблем зарубіжних країн АН УРСР
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безпечне
„РЕТРО"

На початку 80-х років спершу в Мюнхе
ні, а потім у Геттінгені та інших містах Ф е
деративної Республіки Німеччини з'явилися
численні «кіноклуби любителів ретро »--
таку назву вони собі прибрали. Що ж, 
інтерес до «ретро», зокрема в кіно, не така 
вже дивина на Заході, тому й усі оті «кіно
клуби» могли б розглядатися як щось 
цілком безневинне. Та ба!

Новостворені у ФРН «кіноклуби» не ма
ють із звичайним «ретро» нічого спільно
го! В теперішніх західнонімецьких умовах 
вони є породженням чергової хвилі реван
шизму й неонацизму, що час від часу 
прокочуються країною.

Щоб, як кажуть, поставити крапку над 
«і» в історії з тими «кіноклубами», до
дамо, що багато з них узяли собі ім'я Лені 
Ріфеншталь. І, власне, з показу її фільмів 
почали свою діяльність.

Вона живе тепер у Мюнхені, ця нині 
вже 85-річна Лені Ріфеншталь, її  адреса є 
в довіднику «Вер іст вер» («Хто є хто»), 
який кожні три-п'ять років перевидається 
у ФРН. Іноді ця дама цілком відгоро
джується від світу, а іноді розвиває напро

чуд бурхливу діяльність, просто неймовірну 
для її похилого віку. А втім, цю бурхливу 
діяльність розвиває не так вона, як певні, 
зовсім не кінематографічні, а, радше, полі
тичні кола, використовуючи ім'я Лені Рі
феншталь для своїх цілей.

У гітлерівському рейху її називали «фе
номеном німецького кіно», «першою жін
кою світової кінематографії», іншими пиш
номовними титулами. Пошепки ж вона 
йменувалася «піфією фюрера»; ширилися —  
теж, звісно, пошепки —  фантастичні чутки 
про її вплив на Гітлера.

А починалася кар'єра Лені Ріфеншталь, 
якщо й не геть тривіально, то принаймні 
без особливих сенсацій, що припали на 
ї ї  долю вже значно пізніше. Молода 
танцюристка, на думку знавців і публіки, 
досить обдарована, можливо, зробила б со
бі непогану мистецьку кар'єру, коли б не 
нещастя: під час одного виступу серйозно 
пошкодила ногу. І от вирок лікарів: ніяких 
танців!

І Лені Ріфеншталь подалася в кіно. Гарна 
жінка, правда, як писали фахівці, без особ
ливого артистичного хисту, знялася в кіль
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кО* пересічних фільмах, не викликавши ні 
в кого особливого захвату. Та біографи 
Лені Ріфеншталь (є нині й така професія 
на Заході) підкреслюють її незмірне мар
нославство, віддаючи данину водночас її  
наполегливості, цілеспрямованості, непере
бірливості у засобах досягнення своєї мети.

Якщо говорити про успіх та визнання, 
то вони прийшли до Лені Ріфеншталь 
у 1929 році, завдяки фільмові «Блакитне 
світло» за ї ї  участю. А була вона тут од
ночасно і режисером, і продюсером, і ви
конавицею головної ролі.

Трапилось так —  а це було вже після 
захоплення влади Гітлером,—  що він поба
чив «Блакитне світло», і фільм йому так 
сподобався, що фюрер негайно зажадав 
познайомитися з Лені Ріфеншталь. З цього, 
власне, і почалась ї ї  карколомна кар'єра 
у третьому рейху, про яку й по сьогодні 
розповідають часом цілком неймовірні речі.

Важко сказати, хто напоумив Гітлера 
доручити саме Лені Ріфеншталь, у якої 
не було тоді жодного досвіду в галузі доку
ментального кіно, зняти фільм про нацистсь
кий «партайтаг» —  партійний з'їзд у Нюрн
берзі. Версія про причетність до цього 
нацистського оберпропагандиста Геббельса 
невдовзі відпала, бо з'ясувалися факти вза
ємної неприязні Геббельса і Лені Ріфен
шталь. До речі, захисники «піфії фюрера» 
часто посилаються на цю обставину, дово
дячи, що Лені Ріфеншталь нібито не впи
сується в нацистську пропаганду, а її  філь
ми є виключно явищами кіномистецтва, 
а не політики і, тим більше, нацизму. Во
рожнеча з Геббельсом, однак, не зава
жала їй бути нацисткою за переконаннями, 
а ще більше —  за вчинками; вона не лише 
прислужувалася нацизмові своїми фільмами, 
а й брала безпосередню участь у кривавих 
злочинах гітлерівців.

Та поговоримо спершу про фільми. З-по
між них, безумовно, слід особливо виділити 
«Тріумф волі» —  саме той фільм про на
цистський «партайтаг», який доручив їй 
зняти сам Гітлер.

Авторові цих рядків довелося побачити 
«Тріумф волі» в повоєнному Берліні, десь 
навесні 1946 року. На тому перегляді ко
ментував фільм і розповідав нам, групі 
офіцерів Радянської військової адміністрації 
в Німеччині, про Лені Ріфеншталь німецький 
кінорежисер-антифашист Вольфганг Штаудте, 
автор одного з перших повоєнних німець
ких художніх фільмів «Убивці серед нас». 
Хто-хто, а Ш таудте добре знав —  відчув, як 
кажуть, на власній шкурі —  особливості 
«мистецької» діяльності Лені Ріфеншталь. 
«Піфія фюрера», маючи вільний доступ у 
найвищі органи нацистського рейху, залюб
ки розпоряджалася долею німецьких кіно- 
митців, визначаючи, хто з них «здатний 
служити Німеччині», а хто є «ненадійним» 
і навіть «червоним». Якраз до останньої 
категорії й було віднесено Вольфганга 
Штаудте, і лише чудом йому пощастило 
порятуватися.

Назву фільму —  «Тріумф волі» —  кажуть, 
запропонував сам фюрер. Усе в цьому 
фільмі підпорядковувалось одній меті: під
креслити особливу «велич» Гітлера, «Вели
кої Німеччини», «єдності народу», інших 
його маніакальних ідей.

Слід сказати, що Лені Ріфеншталь досить 
спритно володіла певними експресивними 
кіноприйомами. У фільмі «Тріумф волі» 
переважають відповідні ракурси, коли все 
на екрані, особливо Гітлер, показані мовби 
знизу, з погляду людини-мурашки; наро
чита помпезність, радісні, тріумфуючі об
личчя людей у юрбі, подані крупним пла
ном, обрушуються на глядачів з наростаю
чою силою.

Нацистська верхівка щедро винагороджу
вала «мистецтво» Лені Ріфеншталь —  націо
нальною премією, особливими привілеями, 
увагою самого фюрера. Навіть Геббельс 
був таки змушений змінити гнів на ми
лість, щедро розхвалюючи «піфію фюрера» 
при кожній нагоді.

А тим часом Лені Ріфеншталь стрімко 
йшла вгору. їй доручають зняти фільми 
про Олімпійські ігри 1936 року в Берлі
ні, вона стає, по суті, неофіційним і не
гласним верховним шефом нацистської кіно
хроніки, щотижневих випусків «Вохеншау». 
Вольфганг Ш таудте слушно вказував, що в 
роки війни ті «Вохеншау» робилися вже 
цілком у дусі Лені Ріфеншталь. А вона 
тим часом не скупилася й на саморекла
му —  досить згадати її численні інтерв'ю 
для німецької і зарубіжної преси й особ
ливо —  автобіографічну книжку «За лаштун
ками фільму про партійний з'їзд».

Невдовзі Гітлер сповістив, що знімати 
його на кіноплівку має виключне право 
Лені Ріфеншталь.

Що ж сталося з цією «улюбленицею 
фюрера» після поразки фашистського рей
ху? Влітку 1945 року вона опинилася на 
заході Німеччини, у французькій зоні оку
пації. Відповідні органи французьких окупа
ційних властей спочатку було затримали Ле
ні Ріфеншталь, яка поводилася напрочуд 
зухвало, відмовляючись відповідати на будь- 
які запитання. Ну й що? А нічого! Фран
цузькі окупаційні власті відпустили Лені Рі
феншталь на всі чотири боки. Оселившись 
у рідному Мюнхені, вона опинилася під 
покровительством інших окупаційних влас
тей —  американських.

А через рік, восени 1946 року, їй взага
лі вже не було чого переживати за своє 
нацистське минуле. Міжнародний трибунал, 
розглянувши у Нюрнберзі справу головних 
гітлерівських військових злочинців, виправ
дав, незважаючи на рішучий протест радян
ського судді, одного з головних гітлерів
ських пропагандистів, заступника Геббельса, 
Ганса Фріче. В чому ж тоді можна було 
звинувачувати Лені Ріфеншталь? Вона уник
нула навіть цілком безболісної «денацифі
кації», перетвореної західними окупаційни
ми властями на ганебний фарс!

Відтак почалася нова, повоєнна кар'єра 
колишньої «піфії фюрера». Фільмів вона 
вже не виготовляла, якщо не рахувати 
знятої в Уганді 1956 року документальної 
стрічки «Чорний вантаж», майже непоміче
ної світовою кіногромадськістю. Лені Рі
феншталь знайшла для себе іншу діяль
ність. Приїхавши до Сполучених Штатів на 
запрошення голлівудської гільдії кіноакто
рів в час горезвісного «полювання на 
відьом» —  цькування багатьох відомих акто
рів, режисерів та сценаристів за «ліві» 
погляди, вона приклалася до цієї справи,
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даючи інтерв'ю з лайливими висловлювання
ми на адресу жертв маккартизму.

Все було гладко, коли раптом вибухнув 
гучний скандал. Прогресивний французький 
публіцист, росіянин за походженням, Віктор 
Александров, наполегливо займаючись роз
слідуванням нацистських злочинів, відвідав 
Польщу і там, у містечку Конському, за 
допомогою польських патріотів —  учасників 
підпільної боротьби проти гітлерівців, на
трапив на сліди Лені Ріфеншталь.

На поверхню виринуло все те, що і Лені 
Ріфеншталь, і ї ї  покровителі старанно на
магалися приховати від світової громадсь
кості. З'ясувалося, що в роки війни, за 
дорученням нацистської верхівки, вона мала 
зняти фільм про Польщу. Польські патріоти 
мали бути показані там, звісна річ, як 
«бандити», а кривава окупація Польщі —  
як «визволення»...

Лені Ріфеншталь прибула до містечка 
Конського разом з есесівським каральним 
загоном. Для майбутнього фільму знімався 
епізод розстрілу польських «бандитів»: не 
інсценований —  справжній! І Лені Ріфен
шталь у ролі режисера вказувала есесів
ським убивцям, як усе це робити...

Коли В. Александров видав у Франції 
свою книгу про злочини гітлерівців, де опи
сав і злочин у містечку Конському за 
участю Лені Ріфеншталь, вибухнув справж
ній скандал. Колишня «піфія фюрера», під
тримувана певними колами у ФРН і СШ А, 
порушила проти В. Александрова судову 
справу, звинувативши його в «наклепництві».
І, як це не дивно, перша судова інстанція 
у Парижі 1961 року ухвалила, по-перше, 
конфіскувати книгу В. Александрова, й, 
по-друге, накласти на автора великий 
грошовий штраф!

Це викликало закономірне обурення фран
цузької і світової прогресивної громадсь
кості. Відомий французький публіцист Анд
ре Вюрмсер виступив з гнівною статтею  
в газеті «Юманіте», яку передрукували га
зети в багатьох інших європейських краї
нах. Втрутився у справу й Едмон Мішле, 
міністр у тодішньому уряді де Голля, сам 
колишній в'язень гітлерівських концтаборів. 
Вища судова інстанція Франції скасувала 
рішення суду, який став на бік Лені Рі
феншталь.

А В. Александров тим часом обнародував 
нові відомості про колишню «піфію фю
рера», тепер уже стосовно деяких ї ї  нові
ших, повоєнних занять. Лені Ріфеншталь, 
виявляється, виконувала роль своєрідної 
зв'язкової між колишніми нацистами у ФРН  
і запеклими воєнними злочинцями, що пе
реховувалися (і переховуються донині!) у 
деяких країнах Латинської Америки. Точно 
встановлено, що Лені Ріфеншталь зустрі
чалася там з Клаусом Барб'є, засудженим 
нещодавно у Франції, з померлим уже ви
нахідником «душогубок» Рауффом, який слу
жив у чілійського диктатора Піночета. Є 
припущення, що вона знала і про місце
перебування лікаря-бузувіра Менгеле.

Офіційно вважалося, що Лені Ріфеншталь 
їздить до Латинської Америки з «культур
ною місією». Оскільки в Латинській Аме
риці є колонії німецьких поселенців, то 
чому б їй і справді не клопотатися їх
нім «культурним обслуговуванням»! При

наймні так компетентні боннські власті ви
тлумачували заокеанські вояжі невгамовної 
Лені Ріфеншталь. Але, як пише з цього 
приводу газета «Унзере цайт», цілком мож
ливо, що з часом з'ясується докладніше 
ї ї  роль у зв'язках між окремими групами 
колишніх нацистів та зловісної мафії СС.

Що ж до самої «культурної місії», то 
відомо, що Лені Ріфеншталь влаштовувала 
для «земляків» у Парагваї та інших місцях 
Латинської Америки перегляди «Тріумфу 
волі» й ряду інших своїх фільмів.

Недавня смерть В. Александрова перерва
ла його енергійні й копіткі розшуки. В од
ному з інтерв'ю незадовго до смерті цей 
сміливий публіцист-дослідник повідомив про 
нові документи й свідчення очевидців, які, 
зокрема, стосуються колишніх і теперішніх 
справ Лені Ріфеншталь та ї ї  оточення.

1982 року у ФРН гучно відзначалося ві
сімдесятиліття «видатної кінодіячки». Неона
цистська газета «Дойче національ-цайтунг» 
писала, що «з іменем Лені Ріфеншталь по
в'язані кращі сторінки становлення німець
кої кінодокументалістики». Цілком в унісон 
з неонацистами виступили й деякі органи 
преси й окремі кінодіячі у Сполучених 
Штатах, теж не забувши відзначити юві
лей Лені Ріфеншталь. Лунали навіть пропо
зиції нагородити її  вищою кінопремією 
СШ А —  «Оскаром» —  за «неоціненний вне
сок» у світове документальне кіно. І хоча о 
за документальні стрічки «Оскар» не при
суджується, для Лені Ріфеншталь пропону
валося зробити виняток.

Бум у ФРН навколо 85-річної улюбле
ниці фюрера тісно пов'язаний не лише з 
загальними спробами певних західнонімець
ких кіл гальванізувати нацистську ідеоло
гію, а й з конкретним намаганням ре
візувати процес розвитку документального 
кіно в повоєнній Німеччині.

Відомо ж бо, що в перші повоєнні роки 
прогресивні діячі німецької культури висту
пили з гаслами «розрахунку з минулим». 
Ішлося про викриття і засудження фашиз
му, всього того, що принесли Гітлер і 
його кліка. Цей важливий процес охопив 
різні галузі літератури й мистецтва. Вольф
ганг Ш таудте, Курт Метціг, Златан Дудов 
і ряд інших митців створювали фільми, де 
гостро засуджувався фашизм і його зло
чини перед людством, де робилися перші 
спроби осмислення німецької повоєнної 
дійсності.

Подібні процеси успішно розвивалися і 
в тогочасному документальному кіно, зачи
нателями якого були талановиті м>ітці Анелі 
і Андре Торндайк, автори фільму «Це 
не повинно повторитися». Пізніше з'явилися 
цікаві й гострі роботи режисерів-докумен- 
талістів Хайновського і Шоймана, інших 
талановитих митців. А втім, усе це від
бувалося на сході Німеччини, являючи собою 
складову частину історичного процесу демо
кратизації суспільно-політичного життя, пере
виховання німецького народу на антифа
шистській, демократичній основі.

На заході Німеччини все виглядало інак
ше. Західні окупаційні власті, а згодом і 
власті створеної тут боннської держави 
аж ніяк не сприяли розвиткові німецької 
демократичної культури. І коли ті чи 
ті прогресивні письменники і митці нама

144



гались-таки «поквитатися з минулим», реван
шистські й неонацистські кола негайно по
спішали затаврувати це як «засмічення влас
ного гнізда». Проте й за таких умов у 
ФРН з'явився цілий ряд прогресивно на
строєних документалістів —  досить згадати 
хоча б імена Л. Галера, Р. Квітека, Е. Фех- 
нера й деяких інших, чиї роботи з вели
кими труднощами, а все ж пробивають 
собі шлях на кіно- і телеекрани. Нещо
давно західнонімецькі телеглядачі таки поба
чили фільм Е. Фехнера про судовий про
цес над есесівськими катами з концтабору 
Майданек, той самий процес, що його 
боннська феміда розтягнула на сім років 
і спритно завершила напрочуд м'якими ви
роками.

Та якщо подібні фільми є лиш поодино
кими винятками у західнонімецькій кінодо- 
кументалістиці, то аж ніяк не винятками 
є десятки фільмів профашистського спря
мування, шлях яким до глядача широко 
відкритий.

Насамперед слід згадати фільм% «Гітлер: 
історія однієї кар'єри», створений Й. Ф ес
том за власною однойменною книгою,—  
адже саме тут ми знову зустрічаємося з 
ім'ям Лені Ріфеншталь.

Гітлер, як ми пам'ятаємо, дозволяв лише 
їй знімати себе на кіноплівку, отож числен
ні кадри з фільму Й. Феста —  робота «пі
ф ії фюрера». Як вона знімала Гітлера, яким 
намагалася його зображувати —  ми вже го
ворили. За визнанням самого автора філь
му, Гітлера слід показувати «як насамперед 
людину, з усім притаманним людині». 
Й. Ф ест вважає, що Гітлер був «героєм 
нації», «кумиром натовпу» —  зрозуміло, 
що кадри з фільмів Лені Ріфеншталь тут 
виявились вельми доречними...

Західнонімецька буржуазна газета «Франк- 
фуртер альгемайне» написала, що фільм 
«Гітлер: історія однієї кар'єри» «повернув 
кіноглядачам Лені Ріфеншталь». Не випад
ково й бум навколо її  ім'я досяг апогею 
якраз після виходу на екрани фільму 
Й. Феста.

А втім, з іменем і «спадщиною» Лені 
Ріфеншталь пов'язаний вихід у ФРН ще 
кількох зухвалих реваншистських фільмів. 
Це трьохсерійна стрічка «Втеча і вигнан
ня» —  про «злочини проти німецького на
роду», за термінологією реваншистів; серія 
фільмів на ту саму тему «Сорок років 
вигнання» і ще кілька подібних витворів.

Західнонімецький журнал «Фільмкрітік» від
верто визнав, що в цьому каламутному по
тоці «відчувається школа Лені Ріфеншталь».

Отже, «школа Лені Ріфеншталь»... «Май
стриня», як бачимо, навіть нічого нового 
не знімаючи, перетворюється на своєрідну 
ікону для тих, хто намагається в галузі 
документального кіно взяти реванш, надати 
західнонімецькій документалістиці виразно 
неонацистських рис. Лені Ріфеншталь, як ми 
вже казали, нічого вже не створює, але 
залюбки дає інтерв'ю західнонімецькій і 
зарубіжній пресі, де підтверджує, що зали
шається тією самою, що була,—  перекона
ною нацисткою, запеклою прихильницею 
біснуватого фюрера.

А тим часом у ФРН не припиняються 
спроби звеличити Лені Ріфеншталь ледве 
не як «геніального» митця, «новатора» 
тощо. Згадуваний журнал «Фільмкрітік» 
не посоромився порівняти ї ї  з... С. Ейзен- 
штейном!

Західнонімецькі ділки спритно використо
вують кон'юнктуру навколо Лені Ріфен
шталь: випускають чималими тиражами ві
деокасети з записами «Тріумфу волі», 
«Олімпії» та інших її  фільмів.

У західнонімецькому місті Геттінгені, де 
існує Інститут кінознавства, недавно від
бувся черговий, XI- форум Міжнародної 
асоціації аудіовізуальних засобів масової 
інформації. Обговорювалися проблеми роз
витку сучасної кінохроніки. Кінознавці з 
ФРН Р. Штайнмец і К. Гріп з тривогою 
вказували на спроби виправдати фашизм 
та його злочини проти людства засобами 
старої і нової кінохроніки, кінодокумен- 
талістики. У зв'язку з цим на форумі зга
дувалося й ім'я Лені Ріфеншталь.

Вельми слушно схарактеризувала суть 
теперішнього буму навколо колишньої «пі
ф ії фюрера» західнонімецька газета «Унзере 
цайт». Вона написала, що цей бум цілком 
вписується в сьогоднішній політичний ланд
шафт ФРН, де посилено гальванізується да
леко не викорчувана тут нацистська ідеоло
гія. І тому все, що відбувається навколо 
Лені Ріфеншталь, усе, що так ретельно 
роздмухується і в самій ФРН, і за її  
межами, не може не викликати серйозного 
занепокоєння. Адже фашизм завжди був 
головним резервом імперіалізму. Таким ре
зервом є й Лені Ріфеншталь з ї ї  фільмами.

Яків ВАЛАХ

Валах Яків М усійович (нар. 1910 р.) —  публіцист, автор багатьох статей і памфлетів, член 
Спілки журналістів.
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ОСНОВИ ТЕХНІКИ УПРАВЛІННЯ людьми
Розділ І

«ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ ЗБИРАТИ МЕДГ 
НЕ ПЕРЕКИДАЙТЕ ВУЛИКА»

Сьомого травня 1931 року Нью-Йорк став 
свідком найсенсаційнішого в своїй історії 
«полювання на людину». Того дня поліція 
після кількатижневих ретельних розшуків на
решті натрапила на гангстера Кроулі, що 
«кинув якір» у квартирі своєї коханки на 
Вестенд-авеню. Відомий більше за прізвись
ком «Два пістолі», цей злочинець зажив славу 
не тим, що не пив і не курив, а ремеслом  
убивці. Тому його схованку на верхньому 
поверсі будинку взяли в облогу аж сто 
п'ятдесят детективів та поліцейських. Вони 
пробили в стелі отвори й за допомогою  
сльозоточивого газу спробували викурити 
свого запеклого ворога —  «вбивцю фарао
нів». Але марно. Тоді на дахах сусідніх 
будинків було виставлено кулемети, і понад 
годину в одному з найзатишніших районів

Перекладено за виданням:
Dale C A R N E G IE .  How  to W in  Friends and 

Influence People. Simon and Schuster, New York, 
1964.

міста лунали постріли. Заховавшись за барика
дою з меблів, Кроулі відкрив вогонь у відпо
відь. Таких «спектаклів» на тротуарах 
Нью-Йорка ще не бачили.

Коли Кроулі нарешті захопили, комісар 
поліції Малруні заявив, що цей відчайдух —  
один з найнебезпечніших злочинців в історії 
міста. «Йому вбити,—  казав комісар,—  так 
легко, як вітру здмухнути пушинку».

А як до власної персони ставився сам Кроулі 
«Два пістолі»? Відповідь на це запитання 
відома. Коли поліція поливала свинцем його 
засідку, він писав листа під багатозначною 
назвою: «Тим, кого це може зацікавити». 
Писав, а кров цебеніла з його ран, залишаючи 
на папері темно-червоний автограф. У сво
єму листі Кроулі запевняв майбутніх читачів: 
«Під моїм плащем б'ється, хай і натомлене, 
але добре серце. Це серце нікому не заподіє 
лиха».

Якраз перед описаними подіями Кроулі 
відводив душу на пікніку, точніше оргії 
в одному з тихих завулків Лонг-Айленда. 
Несподівано для присутніх з'явився поліцейсь
кий. Підійшовши до припаркованого на узбіччі 
автомобіля, він спокійно запитав:

—  Ваше водійське посвідчення?
Не вимовивши й слова, Кроулі дістав 

пістолет і заходився стріляти в охоронця
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закону. Потім вистрибнув з машини, вихопив 
у поліцейського револьвер і вистрелив з нього 
в уже розпластане на землі тіло. І цей убивця 
згодом заявляв: «Під моїм плащем б'ється, 
хай і натомлене, але добре серце. Це серце 
нікому не заподіє лиха».

Кроулі засудили до страти на електричному 
стільці. Опинившись у камері смертників 
у в'язниці Сінг-Сінг, думаєте, він покаявся? 
Думаєте, сказав собі: «Ось кара за те, що 
я вбивав людей»? Помиляєтесь. Він заявив: 
«Ось кара за те, що я захищав себе».

Суть цієї історії в тому, що Кроулі, відомий 
під прізвиськом «Два пістолі», абсолютно ні 
в чому себе не звинувачував. Думаєте, що 
подібна самооцінка нетипова для злочинців? 
Ось послухайте, як висловився один з них: 
«Найкращі роки свого життя я присвятив тому, 
щоб приносити людям якнайбільше насолод, 
допомагав їм розважатися, і винагородою за 
мої зусилля були образи й спосіб існування 
цькованої людини, яку весь час намагаються 
загнати в куток».

Це сказав Ал Капоне. Так, так, отой ворог 
суспільства номер один, зловісний верховода 
гангстерської банди, яка з винятковою 
жорстокістю громила Чікаго. Але Капоне не 
засуджував себе, навпаки —  вважав себе гро
мадським благодійником, хай ніким не визна
ним, недооціненим, але благодійником. І ві
рив у свою місію. Один з найвідоміших 
нью-йоркських «пацюків» Датч Шульц був 
такої ж думки про себе. Буквально перед тим, 
як кулі гангстерів-конкурентів зробили з нього 
решето, він заявив у газетному інтерв'ю, що 
вважає себе... громадським благодійником, 
і він теж у це вірив.

Свого часу я листувався з начальником 
тюрми Сінг-Сінг Лоусом, який стверджував, 
що мало хто із в'язнів вважає себе лиходієм. 
«Це такі ж люди, як ви і я,—  зазначав Лоус. —  
Бажаючи виправдати свої вчинки, кожен має 
напоготові пояснення, що саме спонукало 
його розлущити сейф або натиснути на 
спусковий гачок. Більшість добирають солід
них аргументів, байдуже —  логічні вони чи 
позбавлені здорового глузду. Внаслідок цього 
в них визріває переконання, що їх аж ніяк не 
треба було кидати за грати».

Дозвольте запитати: якщо Ал Капоне,

Кроулі «Два пістолі», Датч Шульц, оті відчай
духи у в'язничних камерах, ні в чому собі не 
докоряють, що тоді казати про людей, 
з якими контактуємо ви і я?

Покійний нині Джон Вонамейкер свого часу 
зазначив: «Ще три десятиліття тому я збагнув, 
як нерозумно робити зауваження іншим. Мені 
вистачало власних проблем і недоліків; це 
дратувало, як і те, що бог не дуже подбав про 
справедливий розподіл інтелігентності між 
людьми».

Вонамейкер зрозумів це вчасно, а от 
я припускався помилок понад третину століт
тя, аж доки не усвідомив, що кожна людина 
в дев'яносто дев'яти випадках із ста не 
є самокритичною —  навіть коли вона справді 
винна.

Критика —  безплідна, насамперед тому, що 
спонукає людину захищатися, виправдовува
тись. Критика також небезпечна, бо вражає 
дорогоцінну людську гордість, самоповагу, 
породжує образу.

У німецькій армії ображеному солдатові не 
дозволялося відразу подавати скаргу на 
кривдника або критично висловлюватись на 
його адресу. Спочатку він мав «виспатися» на 
своєму невдоволенні й охолонути. Якщо

ВІЛ ПЕРЕКЛАДАЧА
В статті Михайла Антонова. «Так що 

ж воно з нами коїться?», яка відкриває 
серпневу книжку журналу «Октябрь» за 
минулий рік, читаємо: «Я знав керівних 
працівників з великим стажем, для яких 
знайомство з цією книгою було справжнім 
одкровенням. І це зрозуміло. Досі у вузах 
і академіях їм розповідали про фондо
віддачу та продуктивність праці, рента
бельність та сітьові графіки — і раптом 
рекомендації, засновані на досвіді бага
тьох, про те, як прозирнути в душі людей, 
звернутися до кращих сторін їхньої при
роди, зацікавити їх в успіху справи, при
лучити їх до вашої точки зору».

Йдеться про книгу, яка, за словами 
автора, «розкуповується швидше за всі 
книги в світі». Дейл Карнегі, звісно, 
вдався тут до рекламного форсажу, але да
леко від істини не відійшов. Судіть самі,

з 1936 по 1964 рік тільки в США 
її перевидавали 111 разів (саме за цим 
виданням і здійснено переклад) і, думаємо, 
що від 1964-го і до цих днів перевидань 
було теж не менше. Такою живучою 
популярністю на батьківщині автора, де 
тривалого успіху не визнають (бої ж який 
це успіх, якщо він набридає?), може по
хвалитися хіба що Біблія. Власне, (характе
ризуючи цю книгу, американці часто нази
вають її «біблією ділової людини». Підви
щену зацікавленість викликала вона і за 
кордоном — працю Дейла Карнегі пере
кладено практично всіма європейськими 
мовами, вона широко відома в Азії та 
Латинській Америці.

Радянський читач мав змогу познайоми
тися з її окремими розділами, що їх видру
кував журнал Сибірського відділення Ака
демії наук СРСР «ЭКО» в 1978—1979 роках.

і10’ 1 4 7



солдат подавав- скаргу негайно, його карали. 
Було б не зайвим подібний закон застосовува
ти і в цивільному житті —  до батьків, які 
полюбляють скаржитись, сварливих дружин, 
службовців-скандалістів, коротше кажучи, до 
цілої низки викривачів чужих помилок.

Тисячі прикладів безплідної критики ви 
знайдете в історії. Згадаймо хоча б гучну 
сварку між Теодором Рузвельтом1 і Вільямом 
Тафтом2, що розколола республіканську пар
тію, відкрила шлях Вудро Вільсону3 до Білого 
дому, породила в роки світової війни зухвалі 
й блискучі гасла і зрештою вплинула на хід 
історії. Звернімося до фактів. Коли Теодор 
Рузвельт залишав 1908 року Білий дім, щоб 
податися до Африки полювати на левів, він 
зробив Тафта президентом, а повернувшись із 
сафарі, не втримався од вибуху —  він, що 
називається, дезавуював Тафта через його 
консерватизм і спробував забезпечити собі 
номінацію на третій термін, заснувавши з цією 
метою нову партію «Бика і американського 
оленя», що й спричинило крах передвиборної 
кампанії «Великої старої партії»4. Під час 
наступних виборів і Вільям Тафт, і республі
канська партія здобули перемогу лише в двох 
штатах —  Вермонті та Ю ті. Нищівнішу пораз
ку республіканців годі й пригадати.

Теодор Рузвельт звинуватив у цьому Тафта, 
але чи вважав себе винним сам Тафт? Аж ніяк! 
Зі сльозами на очах він промовив:

—  Не бачу, що можна було б зробити 
замість того, що зробив я.

Кого слід було звинувачувати? Рузвельта чи 
Тафта? Чесно кажучи, не знаю, та й це мене не 
обходить. Але я хочу наголосити, що Рузвель- 
това критика ні в чому не переконала Тафта. 
Вона досягла одного: примусила Тафта ви
правдовуватись і повторювати зі сльозами на 
очах гірку фразу: «Не бачу, що можна було 
б зробити замість того, що зробив я».

Або візьмімо скандал з компанією «Тіпот 
доум ойл». Пригадуєте? Газети били на 
сполох, громадськість обурювалася кілька 
років. Це була національна катастрофа! Наше 
покоління не бачило чогось подібного. Ось 
вони, факти. Міністрові внутрішніх справ 
у кабінеті Гардінга5 Альберту Фоллу було 
доручено здати в оренду урядовий резерв —  
родовища нафти в Елк-хілл і Тіпот-доум6, 
законсервовані для потреб військово-морсь
кого флоту. Чи сприяв міністр Фолл відкритій 
конкуренції між потенційними орендарями, 
що, зрештою, призвело б до підвищення 
орендних цін і поповнило державну 
скарбницю? Аж ніяк. Цей вигідний контракт 
він передав прямо до рук свого приятеля 
Едварда Л. Догені. А як той віддячив йому? 
Вручив Фоллу сто тисяч доларів, під виглядом 
позички. Тоді міністр наказав військово- 
морському флоту СШ А  очистити цей район 
від конкурентів Догені, заявивши, що через 
їхні свердловини, розміщені в сусідстві, ви
черпуються нафтові запаси Елк-хіллу. Витісне
ні з тих місць багнетами, конкуренти зверну
лися до суду і в такий спосіб скинули 
покришку з казана, де варився стомільйонний 
тіпот-доумський скандал. Від цього казана 
вдарив такий сморід, що задушив адміністра
цію Гардінга, викликав огиду в усіх американ
ців і навіть загрожував крахом республікансь
кій партії. Альберт Б. Фолл потрапив за грати. 
Його засудили суворо, як рідко кого засуджу
вали в Америці. Думаєте, він розкаявся? 
Зовсім ні. Через кілька років Герберт Гувер7 
у своєму публічному виступі дав зрозуміти, 
що смерть президента Гардінга була наслід
ком психічного розладу і душевної драми, 
викликаної зрадою друга. Коли це почула 
місіс Фолл, вона схопилася з крісла й, 
потрясаючи кулаками, заволала:

—  Що? Фолл зрадив Гардінга? Ні! Мій

Це були фрагменти з книги, препаровані 
і звільнені від «тягара» аргументації і 
прикладів, і, зрозуміло, в такому вигляді 
ця публікація скорше підігріла читацький 
інтерес, аніж його потамувала. Віриться, 
що тодішній головний редактор «ЭКО», 
нині один з наших найпопулярніших і 
найпрогресивніших економістів, А. Г. Аган- 
бегян хотів надрукувати її в повному обся
зі, та не ті тоді були часи. Зараз це робить 
наш журнал, і не лише для того, щоб 
заповнити прогалини в знаннях, якими во
лодіють інші народи (хоч і це — вельми 
важлива і потрібна місія). Ми певні того, 
що в перебудовчий період слід використо
вувати будь-який досвід, який допомагати
ме нашому розвиткові.

Ось уже тривалий час книга Дейла 
Карнегі надійно виконує функції наріж

ного каменя в підвалинах американського 
менеджменту. Так, того самого менеджмен
ту, який у 60-х роках повсюдно вважався 
хіба не головною причиною науково-техніч
ної та економічної переваги американських 
корпорацій над європейськими і який ніби 
й захитався у 80-х під тиском «японського 
виклику», але провідні в світі позиції 
все ж зберіг, позаяк фахівці сходяться 
на тому, що хоча «американський міраж» 
і розсіюється, США все ще зберігають 
свою перевагу над усіма іншими країнами 
в сфері управління складними виробничи
ми комплексами. Як відомо, управляти 
такими системами, керуючись лише на
вичками, традицією, здоровим глуздом, 
купецьким нюхом, а тим більше бю
рократичними інструкціями — справа без
надійна, особливо в тому світі, де від рівня
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чоловік ніколи нікого не зраджував. Навіть цей 
напханий золотом дім не спокусив його на 
нечесні справи. Це мого чоловіка зрадили 
і вбили, це його розіп'яли!

Ось ми й торкнулися серцевини явища, 
людсько? натури в дії —  той, хто припускаєть
ся помилок або коїть зло, ладен звинувачувати 
будь-кого, тільки не себе. Всі ми такі. Отже, 
якщо вам або мені закортить завтра когось 
покритикувати, згадаймо Ал Капоне, Кроулі 
«Два пістолі» й Альберта Фолла. Спробуймо 
усвідомити: критика, як і свійські голуби, 
завжди повертається додому. А людина, 
котру ми хочемо підправити чи засудити, 
можливо, має для себе виправдання і за
суджуватиме нас або, як незлобивий Тафт, 
скаже: «Не бачу, що можна було б зробити 
замість того, що зробив я».

Суботнього ранку 15 квітня 1865 року 
помирав Авраам Лінкольн. Він лежав у одній 
із скромно вмебльованих кімнат будинку, 
розташованого навпроти театру Форда, де 
в нього стріляв Бутс8. Довге тіло Лінкольна 
простяглося на закороткому для нього ліжку, 
над яким висіла дешевенька репродукція 
славетного полотна Рози Боннер «Ярмарок 
коней», і мерехтливе полум'я підсліпуватого 
гасового ріжка розливало по кімнаті жовтаве 
світло.

В ту мить військовий міністр Стентон сказав:
—  Ось лежить найвидатніший у світі прави

тель.
У чому полягав секрет успіхів Лінкольна 

у взаєминах з людьми? Я вивчав життя 
Авраама Лінкольна десять років, три з яких 
присвятив написанню книжки «Невідомий 
Лінкольн», і впевнений, що особу президента 
та його приватне життя я дослідив так 
детально й глибоко, як це взагалі доступно 
людині. Особливу увагу звернув на стосунки 
Лінкольна з людьми. Чи давав він собі волю 
в критиці? Так. Замолоду, проживаючи в доли
ні Піджен грін у штаті Індіана, він не лише 
критикував місцевих жителів, а й розкидав на 
сільських шляхах листи із своїми в'їдливими 
віршами. Причому розкидав так, щоб їх 
неодмінно знаходили. Через один з цих листів 
він зазнавав докорів сумління все життя.

Розпочавши свою адвокатську практику 
в місті Спрінгфілд (штат Іллінойс), Лінкольн 
відкрито критикував своїх опонентів у газетах. 
І робив це частіше, ніж треба було. А восени 
1842 року дошкулив хвалькуватому забіяці- 
політику ірландського походження Джеймсу

Шілдсу, нищівно висміявши його в анонімно
му листі, вміщеному в газеті «Спрінгфілд 
джорнел». Усе місто сміялося з бідолахи. 
Амбітний Шілдс кипів з обурення. Зрештою  
дізнавшись, хто автор публікації, він осідлав 
коня і поскакав до Лінкольна, щоб викликати 
його на дуель. Лінкольн не любив битися 
і взагалі не визнавав дуелі, але цього разу 
мусив прийняти виклик, щоб врятувати свою 
честь. Скориставшись правом вибору зброї 
і тим, що мав довгі руки, він надав перевагу 
поєдинкові на кавалерійських палашах. Навіть 
узяв кілька уроків бою у випускника Вест- 
поїнт9. У призначений день супротивники 
зустрілися на піщаному березі Міссісіпі, готові 
битися на смерть. Лише в останню мить 
секундантам вдалося помирити їх. З цього 
найжахливішого в особистому житті інциденту 
Лінкольн виніс неоціненний урок людських 
взаємин. Відтоді він не писав образливих 
листів, не насміхався з інших і ніколи не 
критикував будь-кого без вагомих причин.

Під час громадянської війни Лінкольн був 
змушений призначати командуючим армією 
Потомака10 багатьох генералів, .і кожний 
з них —  Макклеллан, Поун, Бернсайд, Хукер, 
Міді —  припускався трагічних помилок, що 
приводили Лінкольна у відчай. Більшість

управління залежить норма прибутку. По
трібна ще безліч інших чинників, цент
ральне місце серед яких належить людсько
му фактору, потрібний, передусім, доско
налий мотиваційний механізм поведінки 
людей на робочих місцях з тим, щоб 
надихнути їх на щонайбільшу віддачу при 
найменшому з їх боку опорі. Не комп'юте
ри і не новітні технології (хоча і це — 
необхідні складники успіху), а саме рядо
вий персонал розглядається процвітаючими 
компаніями як головне джерело досягнень 
у сфері якості і продуктивності праці. 
Надихнути, запалити, підштовхнути, змуси
ти людей, які перебувають на нижньому 
рівні організації, щодня домагатися най
кращих результатів у праці — ось мета 
філософії бізнесу. Заради її досягнення 
капітал вишуковує різні способи підходу до

людей, усіляко розвиваючи дисципліни, 
що вивчають поведінку людей — загальну 
та інженерну психологію, психофізіологію, 
ергономіку, індустріальну соціологію. Але 
всі ці новітні й останні досягнення не тільки 
не перекреслюють, а навпаки — енергійно 
підкреслюють живучість основних по
ложень праці Дейла Карнегі, які проясню
ють і вчать як саме користуватися очевид
ними чи потаємними пружинами мотивацій 
людини. Якщо пригадати, що в середньому 
по країні продуктивність праці в нашій 
економіці майже удвічі поступається аме
риканській, то знайомство з одним з основ
них методів впливу на підвищення цієї про
дуктивності випадає аж ніяк не зайвим. 
І ще: такі книги, як ця, допомагають не 
лише збагатити власну ерудицію, а й кри
тично переглянути особистий арсенал
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американців засуджували цих некомпе
тентних генералів, але Лінкольн «незлобиво 
і милосердно» ставився до кожного з них. «Не 
осуди й тебе не осудять» —  один з найулюб
леніших висловів Лінкольна. І коли місіс Лін
кольн чи хтось інший неславив південців, Ав
раам Лінкольн казав: «Не ганіть їх, вони такі, 
якими могли б стати і ми за інших умов».

І все ж, якщо й існувала людина з правом на 
об'єктивну критику, то це, безсумнівно, був 
Лінкольн. Розглянемо бодай один приклад. Як 
відомо, битва за Геттісберг відбувалася в пер
ші три дні липня 1863 року. Вночі четвертого 
липня, коли грозові хмари вивергали на 
землю водоспади дощу, Л і11 почав відступати 
в південному напрямку. Діставшись із своїм  
пошарпаним військом берега Потомака, він 
збагнув драматичність ситуації: попереду
була ріка, форсувати яку під час могутньої 
грізної повені було неможливо, а позаду 
наступала доблесна федеральна армія. Одне 
слово, Лі опинився в пастці, з якої годі було 
вибратися. Лінкольн це розумів: ось він —  
подарунок долі, золота нагода захопити 
в полон армію Лі й покласти край війні. На 
хвилі великої надії Лінкольн наказав Міді не 
скликати військову раду, а негайно атакувати 
супротивника. Цей наказ було передано теле
графом. Про всяк випадок Лінкольн послав 
туди й свого посланця.

А що зробив генерал Міді? Він зробив усе 
навпаки— скликав військову раду, порушив
ши наказ президента, вагався, зволікав і зреш
тою передав телеграфом свої вибачення. 
Коротше кажучи, він просто відмовився атаку
вати Лі. Тим часом вода спала, й Лі врятувався, 
переправивши свою армію через Потомак.

Лінкольн був розлючений.
—  Що це означає? —  кричав він, звер

таючись до свого сина Роберта. —  О боже! 
Що це означає? Вони були в наших руках, 
лишалося взяти їх у кулак. Але мої зусилля, 
накази виявилися марними: армія не зрушила 
з місця. За таких обставин будь-який генерал 
розбив би Лі. Якби я туди поїхав, то захопив би 
Лі.

Розчарований Лінкольн написав Міді листа:
«Дорогий генерале!
Сумніваюся, що Ви усвідомлюєте, яким 

лихом для нас обернулася втеча Лі. Він був 
у наших руках, і покінчити з ним, зважаючи на 
наші інші успіхи, означало б покласти край 
війні. А тепер війна триватиме невизначений 
час. Якщо Ви не спромоглися атакувати Лі

минулого понеділка, то як думаєте зробити це 
тепер, коли він форсував ріку, а у Вашому 
розпорядженні є лише дві третини наявних 
сил? Навряд чи можна сподіватися, та я й не 
сподіваюся, що Ви здатні вплинути на події. Ви 
прогавили чудову нагоду, і це завдало мені 
великих страждань».

Як зреагував Міді, прочитавши цього листа?
Ніяк, бо Лінкольн не відіслав його. Лист 

було знайдено в архівах лише після смерті 
президента.

Висловлю моє особисте припущення. Напи
савши цього листа, Лінкольн замислився: 
«Звідси, з Білого дому, легко віддавати 
накази, а якби я був там, у Геттісберзі, й бачив 
стільки крові, скільки останнього тижня бачив 
її  Міді, чув передсмертний стогін і зойки 
поранених, то чи схотів би я атакувати 
противника? А якби я, до того ж, мав полохли
ву вдачу Міді, то, цілком можливо, повівся 
б так, як він. Надіславши йому цього листа, 
я відчую полегкість, але це змусить Міді 
захищатись, і він засуджуватиме мене. Це, 
звичайно, образить його, принизить гідність 
воєначальника. Не виключено, що після цього 
він подасть у відставку».

Тож Лінкольн відклав листа набік, вва
жаючи, що гостра критика і докори здебіль
шого безплідні.

Теодор Рузвельт говорив, що він у хвилини 
вагань, за звичкою відкинувшись на спинку 
крісла, дивився на великий портрет Лінкольна 
над своїм робочим столом і запитував себе: 
«А що зробив би Лінкольн на моєму місці? Як 
би він розв'язав цю проблему?»

Серед ваших знайомих є людина, яку ви 
хотіли б удосконалити, дещо в ній змінити? 
Добре. Чудово! Я цілком вас підтримую. Та чи 
не краще почати з самого себе? Від цього ви 
більше виграєте, ніж від намагання вдоско
налювати інших. Окрім того, це безпечніше.

«Коли людина бореться сама з собою, вона 
вже дечого варта»,—  говорив Броунінг12. Ви 
можете займатися самовдосконаленням аж 
до різдва13, а під час різдвяних канікул 
відпочиньте, присвятивши Новий рік корегу
ванню поведінки і критиці інших людей. Але 
спочатку вдосконалюйте себе.

«Не дорікайте сусідові, що на його даху 
лежить сніг, коли ваш власний поріг не 
чищено». Це слова Конфуція.

Замолоду мені дуже хотілося справити 
якнайкраще враження на інших. Готуючи 
статтю до одного з журналів, я написав листа

взаємин з навколишнім оточенням і, зреш
тою, підвищити культуру і цих взаємин 
і власної поведінки в суспільстві.

Кілька років тому вважалося обов'язко
вим тлумачити читачеві, як саме слід сприй
мати ту чи іншу думку зарубіжного автора, 
що виходить за межі усталених стереотипів. 
Ми цього не робитимемо, хоча, звісно, у 
книзі Дейла Карнегі таких місць чимало. 
Ми віримо, що радянський читач чудово 
підготовлений (принаймні не гірше за нас) 
для їх критичної оцінки та ідеологічної 
грамотної кваліфікації. Єдине, нам зда
ється коректним звернути увагу на кілька 
принципових моментів.

Свідомо і вперто ігноруючи класову 
природу капіталістичного світу, фахівці з 
людських взаємин на Заході (ті, що не 
стоять на марксистських позиціях) ство

рюють теорії (типу «збагачення праці», 
«ротації робіт», «розширення рамок само
стійності» і т. п.), які буцімто спроможні 
подолати класовий антагонізм суспільної 
праці. «Вчені, — зазначав американський 
журнал «Бізнес уїк», — нині володіють 
засобами, спроможними зламати волю лю
дини, запрограмувати її поведінку, змінити 
її особу, інакше кажучи, знелюднити її». 
Солодкі мрії! Не володіють вони такими 
засобами і не володітимуть доти, доки 
не буде розв'язано конфлікт між раціона
лізмом буржуазної науки управління 
та ірраціональністю самого капіталізму, 
що її породив. Аргументів і прикладів знай
демо безліч у кожній газеті і не лише в 
наших: американські, англійські, канадські, 
італійські, французькі та ін. засоби масової 
інформації щодня повідомляють (для Н И Х
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письменнику Річарду Хардінгу Дейвісу14 (його 
зірка яскраво засяяла на літературному обрії) 
з проханням розповісти, як він працює. Кілька 
тижнів перед цим я отримав від когось листа 
з приміткою: «Продиктовано, але не вичита
но». Ця примітка мені сподобалась. Уявляло
ся, що письменник має бути заклопотаною  
і поважною людиною. Хоч я і не був переобтя
жений справами, вирішив удати, начебто дуже 
зайнятий, і закінчив листа Річарду Хардінгу 
Дейвісу словами: «Продиктовано, але не
вичитано».

Він не відповів на мій лист —  просто 
повернув його, написавши одну фразу: «Ваші 
погані манери перевершують лише Ваші ще 
гірші манери». Так, я вчинив нерозважливо і, 
можливо, заслужив докору. Але все моє єство 
протестувало проти цього, протестувало так 
гостро, що й через десятиліття по тому, 
дізнавшись з газет про смерть Дейвіса, 
я знову переживав —  мені соромно це визна
вати—  той біль, якого він завдав мені.

Спілкуючись, пам'ятаймо: людина керуєть
ся не тільки законами логіки; здебільшого її  
вчинки є наслідками емоцій, а також упе
реджень, породжених гордощами та суєт
ністю.

Критика —  вибухонебезпечна іскра, здатна 
підірвати почуття людської гідності й зумови
ти передчасну смерть. Коли нещадно розкри
тикованому генералу Леонарду Вуду15 не 
дозволили на чолі армії вирушити в похід до 
Франції, він, не витримавши цього удару, 
помер.

Гостра критика на адресу видатного 
англійського романіста Томаса Гарді, який 
збагатив англійську літературу непересічними 
творами, призвела до того, що він перестав 
писати. Критика спричинила самогубство 
англійського поета Томаса Чаттертона16.

Замолоду нетактовний Бенджамін 
Франклін17 згодом став поводитися з людьми 
так дипломатично й винахідливо, що був 
призначений послом у Францію. В чому 
полягала таємниця його успіху? «Я ніколи 
нікого не засуджую,—  говорив він. —  Я кажу 
людям тільки те добре, що про них знаю».

Критикувати, засуджувати, обурюватись мо
же будь-хто, навіть дурень; здебільшого вони 
цим і займаються. А от для розуміння інших, 
уміння прощати їм їхні помилки, потрібен 
вольовий характер і контроль над власними 
почуттями. Карлейль18 стверджував: «Велика

людина є великою і в своєму ставленні до 
маленьких людей». Замість того, щоб за
суджувати один одного, спробуймо порозумі
тися. Спробуймо збагнути, чому діємо так чи 
інакше. Це набагато корисніше й цікавіше, ніж 
критикувати. Сіймо симпатію, терпимість і до
броту. Це означає: бути милосердним. Доктор 
Джонсон говорив: «Сам бог не велів нам 
засуджувати ближнього до кінця його днів».

Чому ж тоді ми повинні робити це?

Розділ II

ВЕЛИКІ СЕКРЕТИ 
ЛЮДСЬКИХ ВЗАЄМИН

У світі існує лише один спосіб спонукати 
когось що-небудь зробити. Чи замислювалися 
ви над цим? Цей спосіб полягає в тому, щоб 
викликати в людини бажання зробити це.

Запам'ятаймо: іншого способу не існує.
Один з найвідоміших психологів XX століття 

доктор Зігмунд Фрейд зазначав: «Усе, що ми 
робимо, зумовлюється двома мотивами —  
статевим потягом і прагненням до власної 
вищості».

Знаменитий американський філософ про
фесор Джон Д ь ю г9 вважав, що наймогутні- 
шою спонукою людської натури є «прагнення 
власної значущості». Запам'ятаймо цю фра
зу —  «прагнення власної значущості». ї ї  зна
чення ви матимете змогу оцінити на сторінках 
цієї книжки.

Чого ви прагнете? Не так багато, але є речі, 
які вам особливо потрібні. Чи не кожна 
нормальна доросла людина хоче:

1. здоров'я і збереження життя,
2. їжі,
3. сну,
4. грошей і того, що можна на них купити,
5. життя після смерті,
6. задоволення статевого потягу,
7. добробуту для своїх дітей,
8. реалізації прагнення власної значущості.
Майже всі ці бажання, як правило, задо

вольняються. Окрім одного, такого ж гостро
го, майже такого ж владного, як і потреба в їжі 
та сні,—  палкого бажання, що його Фрейд  
називав «прагненням власної вищості», а 
Дьюї —  «прагненням власної значущості».

Якось Лінкольн розпочав свого листа такими 
словами: «Всі люблять похвалу». Вільям
Джеймс20 говорив: «Найважливіша засада

це гаряча тема) про численні страйки, про 
запеклу боротьбу профспілок за кращі 
умови праці. Професор В. Скіннер, який 
читає в Гарвардському університеті курс 
«Управління людськими ресурсами», в 
статті під красномовною назвою «Біля 
розбитого корита», надрукованій в солід
ному журналі «Гарвард бізнес рев'ю», зма
льовує ситуацію, достовірність якої не ви
кликає сумнівів. «Бізнес витратив мільйони 
на заходи в цій сфері. Де ж віддача? — за
питує професор. — Страйки не зникли. 
Дружні відносини з робітниками не на
лагодилися. Стратегічне становище ба
гатьох галузей американської промислово
сті не поліпшилось. Довіра до нашого біз
несу чи до великих корпорацій не ста
ла вищою. В нашому суспільстві об
раз менеджерів не встановився як тип

доброзичливої соціальної групи, що за
слуговує на довіру. Ворожість або кла
сова боротьба не минулися. Робітники 
як і раніше без ентузіазму ставляться 
до нової технології, машин чи облад
нання». Тут майже нічого додати, крім 
того, що буржуазна наука управління 
навіть за умов найвищого ступеня ра
ціоналізму неспроможна позбавити бур
жуазний лад головного його проти
річчя — між суспільним характером ви
робництва і приватновласницьким мето
дом присвоєння його результатів.

Добре. А як же з твердженнями і ре
цептами Дейла Карнегі, з його патріархаль
ною вірою в те, що між підприємцем і 
робітником можлива злагода, класовий мир 
і взаємна любов? Розмірковуючи над цими 
запитаннями, відповіді на які нам, звісно,
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людської натури —  жадоба самоутверджен
ня». Зауважте, не «хотіння», не «бажання» чи 
«прагнення», а саме «жадоба» самоутверд
ження.

Отже, йдеться про невситимий людський 
голод, що його рідко кому вдається погамува
ти, міцно узявши себе в руки. І коли така 
людина помирає, її  смерть пригнічує навіть 
власника похоронного бюро.

Прагнення власної значущості —  одна з го
ловних якостей, що відрізняє людину від 
тварини. Коли я був фермерським хлопцем, 
мій батько у штаті Міссурі відгодовував гарних 
свиней породи «дюрок-джерсі» та племінну 
худобу, що красувалася на районній виставці. 
Подорожуючи з нею по штатах Середнього 
Заходу, ми виграли перший приз. Батько 
причепив цю відзнаку до шматка білого 
мусліну й, коли до нас приходили друзі або 
приїжджали гості, усім показував нагороду. 
Свиням, звичайно ж, було байдуже, що вони 
знамениті, а батько дуже пишався цим.

Якби наші предки були позбавлені прагнен
ня власної значущості, то людська цивілізація 
не досягла б сучасного рівня розвитку і ми 
нагадували б тварин*. Певною мірою, звісно, 
:аме прагнення власної значущості змушува
ло бідного, неосвіченого продавця крамнички 
вивчати книги з юриспруденції, знайдені на 
денці скрині з хатнім начинням, придбаної за 
п'ятдесят центів. Ви, безумовно, знаєте, хто 
був продавцем тієї крамнички. Його звали —  
Лінкольн.

Прагнення власної значущості надихало 
Діккенса писати безсмертні романи, а Крісто- 
фера Рена21— створювати свої симфонії 
в камені. Це прагнення спонукувало Рокфел
лера накопичувати мільйони, яких він не міг 
витратити. Воно ж штовхало товстосумів 
вашого міста споруджувати будинки, що 
значно перевершували їхні реальні потреби.

Подібні причини змушують вас носити 
наймодніший одяг, їздити в автомобілях 
останньої моделі, вихваляти здібності ваших 
дітей.

Це прагнення приводить багатьох підлітків 
у світ гангстерів і бандитів. «Нині молодих 
злочинців переповнює ego,—  вважав колиш
ній комісар поліції Нью-Йорка Е. П. Малру- 
ні,—  і їхнє найперше бажання після арешту —  
дати інтерв'ю одній з бульварних газет, яка 
зробить із них героїв. Страшна перспектива 
сісти на електричний стілець приглушується 
прагненням побачити своє прізвище на сторін

ках газет, де згадуються такі імена, як Бейб 
Рус22, Лагардіа23, Ейнштейн, Ліндберг, Тоскані- 
ні, Рузвельт».

Якщо ви розповісте, що породжує і в який 
спосіб ви реалізуєте прагнення власної значу
щості, я скажу, хто ви і який у вас характер. 
Джон Д. Рокфеллер, наприклад, реалізовував 
це прагнення в той спосіб, що давав гроші для 
спорудження сучасної лікарні в Пекіні, допо
магаючи вбогим людям, яких ніколи не бачив. 
А Діллінджер24 задовольняв це прагнення, 
займаючись грабунками і бандитизмом. В той 
час, коли на нього полювали представники 
властей штату Міннесота, він вдерся до 
фермерського будинку і, пишаючись тим, що 
був ворогом суспільства номер один, вигук
нув: «Я —  Діллінджер! Не маю наміру вас 
кривдити, але я —  Діллінджер!»

Як бачите, головна відмінність між Діл- 
лінджером і Рокфеллером полягала в спосо
бах реалізації прагнення власної значущості. 
Історія знає чимало випадків, коли навіть 
славетні люди грішили честолюбством. Його 
не уник і Джордж Вашінгтон, звелівши 
звертатися до себе «ваша могутність, прези
денте Сполучених Штатів Америки». Колумб 
буквально благав присвоїти йому титул «адмі
рала океану і віце-короля Індії». Катерина 
Велика відмовилася читати лисхи, які не 
починалися словами «її імператорській велич
ності». В Білому домі місіс Лінкольн накинула
ся, немов пантера, на місіс Грант, волаючи: 
«Як це ви наважились без дозволу сісти в моїй 
присутності?!»

Американські мільйонери надавали фінан
сову допомогу експедиції адмірала Берда25 
в Антарктику, сподіваючись, що льодові 
вершини будуть названі їхніми іменами. 
Віктор Гюго вимагав перейменувати Париж на 
його честь. А славетний із славетних —  сам 
Шекспір —  прагнув долучити до свого імені, 
Що стало легендарним, фамільний герб.

Зустрічаються люди, ладні навіть симулюва
ти хворобу, щоб привернути до себе чиюсь 
увагу або викликати співчуття, тобто реалізу
вати прагнення власної значущості. Місіс 
Маккінлі задовольнялася тим, що змушувала 
свого чоловіка, президента Сполучених Шта-

* 26 ни Vтів , присипляти м, тримаючи за руку, в той 
час, як він мав вирішувати важливі державні 
справи. Коли президент, поспішаючи на зазда
легідь призначену зустріч з Джоном Хеєм27, 
залишив дружину саму в дантиста, місіс 
Маккінлі влаштувала йому скандал.

відомі ще зі студентських дав та перших 
у нашому житті посібників, не будемо 
зверхньо підсміюватися над «нерозумним 
Карнегі», а краще згадаймо, що він амери
канець, відтак виховувався на цінностях 
свого суспільства і від них відштовхувався 
в своїх висновках. Пригадаймо, що навіть 
у наш час, коли, здається, кращі з амери
канських умів та й увесь інший світ так 
довго і так переконливо розвінчували світо
глядні постулати американських цінностей, 
і сьогодні переважна більшість білих аме
риканців дотримується спільного соці
ально-психологічного підходу до існую
чої дійсності, яка визначається традицій
ними для цієї категорії параметрами — 
вірністю догматам та цінностям індиві
дуалізму, гонитвою за матеріальним ус
піхом та кар'єризмом, відчуттям націо

нальної зверхності та своєї виключності, 
несприйняттям будь-якого іншого спо
собу життя або мислення в американ
ському суспільстві. І від цього нікуди не 
подінешся. Тим більше, що сам Дейл Кар
негі — типовий продукт цього способу 
життя. Аби це довести, досить і одного 
прикладу: розглядаючи численні стимули 
високої продуктивності праці, він навіть 
не згадує головного важеля тиску на 
американського робітника — безробіття.

Отже, Дейл Карнегі (1888—1955) — син 
фермера, випускник коледжу, торговель
ний агент, драматичний актор, агент по 
продажу вантажівок, початкуючий пи
сьменник, викладач вечірньої школи. Ти
повий реєстр для енергійного американ
ського хлопця, який прагне намацати 
власну підприємницьку золоту жилу. Йо-
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Мері Робертс Райнхарт28 розповіла мені про 
зовсім здорову жінку, яка вдавала із себе 
хвору лише тому, аби реалізувати прагнення 
власної значущості.

—  Одного дня,—  провадила Райнхарт,—  ця 
жінка зрозуміла, що в її  віці годі сподіватися 
щасливого заміжжя. Попереду були роки 
самотності й безнадії. Вона лягла в ліжко 
і більше не підводилась, а старенька мати 
десять років доглядала її, щодня ходила по 
продукти, опускаючись і піднімаючись схода
ми на третій поверх. Виснажена непосильною 
працею, старенька занедужала й померла. 
Лише тоді «хвора», знудившись, встала з ліж
ка, одяглася і відновила активне життя.

Авторитети стверджують, що деякі з тих, 
кому в жорстокому світі було відмовлено 
в реалізації прагнення власної значущості, 
задовольняють потребу в ньому в стані 
божевілля. Взагалі в американських лікарнях 
психічно хворих більше, ніж пацієнтів, ураже
них будь-якими іншими недугами. Якщо вам 
виповнилося п'ятнадцять років і ви прожи
ваєте в штаті Нью-Йорк, то маєте один шанс із 
двадцяти потрапити в ізольований притулок 
для божевільних.

Які причини божевілля?
Ніхто не може дати конкретної відповіді на 

це запитання. Але відомо, що така хвороба, як 
сифіліс, здатна руйнувати клітини головного 
мозку і зрештою може призвести до божевіл
ля. Майже половина всіх психічних за
хворювань викликаються фізичними травма
ми, ураженням мозку та отруєннями. А реш
та —  про це йде мова в нашій розповіді —  не 
має нічого спільного з органічними по
шкодженнями. Внаслідок паталогоанатоміч- 
них експертиз, коли мозкову тканину до
сліджували під потужними мікроскопами, 
з'ясувалося, що вона цілком здорова. Чому 
ж тоді ці люди збожеволіли?

Нещодавно я запитав про це головного 
психіатра однієї з відомих лікарень для 
душевнохворих, досвідченого фахівця, який 
за свою роботу отримав чимало премій та 
нагород. Він не дав відповіді, але зауважив, 
що багато пацієнтів його клініки в стані 
божевілля задовольняють прагнення власної 
значущості, чого вони не могли досягти 
в реальному світі. І розповів таку історію:

—  В однієї пацієнтки причиною трагедії 
стало заміжжя. Вона мріяла про кохання, 
подружнє життя: хотіла мати дітей, соціальний

престиж. Але їй випала нещаслива доля. 
Чоловік не любив її, навіть відмовлявся їсти 
разом з нею, примушуючи накривати йому на 
стіл у його кімнаті. Вона не мала ні дітей, ні 
соціального статусу. Збожеволівши, ця жінка 
уявляла, що розлучилася з чоловіком, а потім 
вийшла заміж за Англійського аристократа, 
й вимагала, щоб до неї звертались не інакше, 
як леді Сміт. їй здавалося, нібито вона щоночі 
народжує дитину.

Отак життя розбило корабель мрій об скелі 
реальності. І лише в мареннях божевільної 
цей корабель поспішав у порт, і вітер щастя 
співав у  його напнутих вітрилах.

Трагедія? Не знаю. Лікар сказав мені:
—  Якби одним помахом руки я міг віднови

ти її  психіку, то, мабуть, не зробив би цього. 
Вона набагато щасливіша така, якою є.

Можливо, більшість тих, кого ми вважаємо 
ненормальними, щасливіші за нас. У стані 
божевілля вони знаходять утіху. В них 
розв’язані всі проблеми. Вони легко випишуть 
вам чек на мільйон доларів чи видадуть 
рекомендаційного листа до Ага-хана. Можли
во, ці люди у світі ілюзій задовольняють 
прагнення власної значущості, чого їм годі 
було сподіватися в світі реальному.

Якщо невтілене прагнення власної значу
щості здатне викликати божевілля, то уявімо, 
яке чудо ми звершимо, створивши умови для 
реалізації цього прагнення!

му не виповнилося і 25 років, коли він 
почув дзвони успіху на свою честь: 
наважившись відкрити в самому Нью- 
Йорку курси ораторського мистецтва для 
бізнесменів, він виграв, оскільки з'ясу
валося, що навчитися мистецтву прилу
чення інших до своєї точки зору бажає 
велика кількість людей. Курси розроста
лись і згодом перетворилися в Інститут 
ораторського мистецтва і людських взає
мин, який закінчило п'ятнадцять тисяч 
менеджерів. Перша книга Карнегі — «Ора
торське мистецтво та його вплив на людей 
у бізнесі» — потрапила в «обов'язковий» 
список книг для бізнесмена і широкого чи
тацького загалу так і не досягла. А от свою 
головну книгу «Як здобувати друзів і впли
вати на людей» він уже писав у ранзі 
незаперечного авторитету в цій галузі. Ось

як сам автор розповідає про історію її 
створення:

«Протягом кількох років я шукав прак
тичного посібника з людських взає
мин. Оскільки такої книги не існувало, 
я спробував написати її для того, щоб 
використовувати як учбовий посібник на 
своїх власних курсах. І ось вона перед 
вами. Готуючись до роботи над книгою, 
я читав усе, що міг знайти з цих пи
тань. Я найняв спеціаліста, який мав 
досвід дослідницької роботи. Він провів 
півтора року в різних бібліотеках, щоб 
прочитати все, що я міг пропустити, 
продираючись коізь дрімучі хащі нау
кових праць з психології, занурюючись в 
сотні журнальних статей, переглядаючи 
численні біографії, намагаючись встано
вити, як спілкувалися з іншими людьми
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Історія знала лише двох людей, заробітна 
плата яких досягала мільйона доларів на рік. 
Це —  Уолтер Крайслер29 і Чарлз Шваб30.

Чому Ендрю Карнегі 31 платив Швабу 
мільйон доларів на рік або понад три тисячі на 
день? Може, тому, що Шваб був геній? 
Ні. А може, Шваб розумівся на виробництві 
сталі краще за інших? Нонсенс. Чарлз Шваб 
якось зізнався мені, що серед тих, хто з ним 
працював, було багато чудових знавців мета
лургії. І відзначив, що він отримував таку 
високу зарплату передусім за вміння сходити
ся з людьми. Коли я запитав, як він це робить, 
Шваб поділився своїми секретами. Його слова 
діти повинні вивчати напам'ять —  замість того, 
щоб зубрити латинські слова й запам'ятовува
ти непотрібні цифри.

—  Найбільшим своїм досягненням я вва
жаю вміння підтримувати в людей енту
зіазм , —  говорив Шваб.  —  Є лише один спосіб 
розвитку найкращих рис людини  —  це визнан
ня її здібностей і заохочення. Ніщо в світі так 
згубно не впливає на людську психіку, як 
критика з боку керівництва. Я ніколи нікого не 
критикую. Щоб людина добре працювала, 
потрібен стимул. Я заохочую її, а не вишукую 
помилки, і хвалю того, хто мені подобається, 
хвалю від щирого серця.

Так робив Шваб. А як робить більшість 
людей? Якраз навпаки: щось не сподобало
ся —  в крик, а те, що подобається,—  замов
чуємо.

—  Буваючи в різних частинах світу, я зустрі
чався з багатьма людьми, в тому числі 
й видатними,—  розповідав Шваб. —  І кожен 
з них (незалежно від того, яке місце в сус
пільстві він посідав) працював краще й старан
ніше в атмосфері схвалення його дій, аніж за 
умов критики.

Такими принципами керувався Чарлз Шваб 
і досягнув феноменальних успіхів.

Ендрю Карнегі хвалив своїх помічників і віч- 
на-віч, і привселюдно. Прагнучи стимулювати 
їхню працю навіть після своєї смерті, він 
замовив для свого надгробка таку епітафію: 
«Тут спочиває той, хто вмів згуртовувати 
навколо себе людей, розумніших за нього».

Щира похвала —  складова успіхів Рокфел
лера в керуванні людьми. Наведу один 
приклад. Коли його партнер Едвард Бедфорд 
припустився помилки і фірма втратила 
мільйон доларів, здійснивши вкрай невдалу 
купівельну операцію в Південній Африці, 
Джон Д. Рокфеллер, здавалося б, мав нещад

но розкритикувати його, але він не зробив 
цього, бо знав, що Бедфорд прагнув примно
жити прибутки. Отже, Рокфеллер знайшов 
у який спосіб похвалити його,—  поздоровив із 
врятуванням шістдесяти відсотків грошей, 
внесених у цю справу.

Антрепренер Зігфельд32, що зачаровував 
Бродвей, славився своїм витонченим умінням 
«створювати жіночі образи». Обравши непо
мітну дівчину, на яку ніхто й двічі не гляне, він 
згодом перетворював її  на сцені в блискучу, 
таємничу й звабливу красуню. Розуміючи, яке 
велике значення мають довіра і вдячність, 
Зігфельд примушував жінок відчути власну 
чарівність тим, що пускав у хід свою га
лантність і виняткову тактовність. Як̂  людина 
практична, він не поспішав призначати макси
мальну платню хористкам і підвищував її 
поступово —  від ЗО до 175 доларів. До того 
ж Зігфельд був лицарем: з нагоди відкриття 
сезону в Фоллі він надсилав безліч телеграм  
зіркам, зайнятим у його спектаклях, а хорис
ток обсипав трояндами.

Одного разу я вдався до такого способу 
лікування, як голодна дієта, і не їв шість діб. 
Це було важко. Цікаво, що наприкінці курсу 
я відчував менший голод, аніж другого дня. 
А втім, деякі наші знайомі вважали б злочи
ном залишити без їжі своїх родичів чи тих, хто 
в них працює, і разом з тим вони протягом 
тижнів, місяців, а іноді й десятків років не 
надають їм належної уваги, майже такої 
необхідної, як і їжа.

Альфред Лунт33, який зіграв свою зоряну 
роль у спектаклі «Возз'єднання у Відні», 
говорив: «Для мене не існує нічого важливі
шого за підживлення почуття самоповаги».

Дехто, прочитавши ці рядки, можливо, 
й зауважить: «Стара пісня! Мерехлюндії!
Лестощі! Ми втомилися від цих казочок. Вони 
не діють, принаймні на інтелігентних людей».

Так, лестощі рідко спрацьовують, якщо 
маєш справу з розумною людиною, здатною  
відчути їхню дріб'язковість, егоїстичність, 
фальш. Лестощі не повинні мати успіху 
і здебільшого так воно буває. Щоправда, 
люди, жадібні до похвал чи спраглі за ними, 
ковтають їх, як ті, хто помирає від голоду, 
поїдають траву і риб'ячих хробаків.

Чому, скажіть, брати Мдівані, що багато 
разів були одружені, мали шалений успіх на 
шлюбному ринку? Як цим «принцам» вдалося 
одружитись з двома такими вродливими

великі люди всіх часів і народів. Я 
особисто інтерв'ював багатьох процвіта
ючих людей. В ході цих інтерв'ю я 
прагнув з'ясувати техніку людських взає
мин, яку вони застосовували. З усього 
цього матеріалу я підготував лекцію і на
звав її «Як здобувати друзів і впливати 
на людей». Протягом багатьох років що
сезону я пропонував цю розповідь увазі 
слухачів курсів інституту Карнегі в Нью- 
Йорку. Я читав їм лекцію і пропонував 
їм негайно перевірити викладені в ній пра
вила на практиці, в ділових і суспільних 
відносинах, а потім на чергових заняттях 
в класі розповісти про свої експерименти 
та досягнуті результати. Чи не правда, це 
було цікаве домашнє завдання? Ці спраг
лі самовдосконалення леді й джентльмени 
були зачаровані перспективою роботи в

лабораторії зовсім нового типу — лабора
торії людських взаємин.

Ця книга не була написана у звичайно
му розумінні цього слова. Вона виросла, як 
виростає дитина, і розвинулася в цій ла
бораторії з дослідів, які поставили тися
чі дорослих студентів».

Пропонуючи книгу Д. Карнегі в повному 
обсязі, «Всесвіт» не тільки повертає давній 
борг фахівцям та всім зацікавленим у психо
логії людських відносин, а й сподівається 
залучити для удосконалення і виробничих 
і суто життєвих стосунків, без чого в умовах 
перебудови нашої економіки та інших 
сфер суспільного життя не обійтись, ці
кавий і корисний матеріал. Матеріал, що 
неодмінно спонукає кожну творчу людину 
до роздумів та нових відкриттів.

Валерій ГРУЗИН
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й багатими жінками, як всесвітньовідома 
оперна примадонна і сама Барбара Хатонн, 
власниця мережі магазинів під скромною 
назвою «П'ять і десять центів», хоч вони були 
варті мільйонів доларів?

«Таємниця братів Мдівані лишалася нероз
гаданою впродовж десятиліть,—  писала в 
журналі «Ліберті» Адела Роджерс Сент 
Джонс. —  Великий знавець чоловічої психо
логії актриса Пола Негрі запропонувала мені 
свою версію: «Вони опанували мистецтвом 
лестощів краще за тих чоловіків, з якими 
я коли-небудь зустрічалася. В наш вік реаліз
му та їдкого гумору це мистецтво майже 
втрачено. В цьому й полягає таємниця їхніх 
успіхів».

Навіть королева Вікторія34 любила лестощі. 
Цим часто користувався Дізраелі35. За його 
ж висловом, він буквально «розляпував їх 
кельмою». Але Дізраелі був одним з най- 
надзвйчайніших чоловіків, що стояли при 
владі в розкиданій по всіх частинах світу 
Британській імперії, справжнім генієм своєї 
справи, і те, що дозволяв собі він, нам не 
завжди під силу. Здебільшого лестощі за
вдають нам шкоди. Вони, як фальшиві гроші, 
спричиняють неприємності, варто лише пусти
ти їх у хід.

У чому відмінність між похвалою і лестоща
ми? Вона очевидна. Похвала —  щира, вихо
дить із серця, безкорислива. Лестощі —  
нещирі, народжуються на язиці, мають на меті 
власну користь. Лестощі всіма засуджуються.

Не так давно мені довелося побачити 
в палаці Чапултепек у Мехіко погруддя 
генерала Обрегона36 з його викарбуваними на 
постаменті мудрими словами: «Не бійся
ворогів, які атакують тебе. Бійся друзів, котрі 
тобі лестять».

Ні, ні! Я не заміряюся пропагувати лестощі! 
Навпаки, пропагую новий спосіб життя. До
звольте повторити: йдеться про новий спосіб 
життя.

На стінах кабінету короля Георга V 37 в Бу- 
кінгемському палаці красувалися шість напи
сів. Один з них промовляв: «Навчи мене не 
складати і не приймати дешеву похвалу». Оце 
саме те, що становлять собою лестощі —  
дешева похвала. Якось мені зустрілося напро
чуд точне визначення лестощів, яке варто тут 
згадати: «Лестощі неодмінно говорять іншим, 
що їхній автор думає про себе». «Хоч би якою 
мовою ти розмовляв,—  говорив Ралф-Уолдо 
Емерсон38,—  все одно тобі не вдасться сказати 
нічого іншого, крім того, чим ти є насправді».

Наведу , ще один його вислів: «Кожна
людина, з якою я зустрічаюся, в чомусь 
переважає мене. І цього я повинен у неї 
вчитися». Принцип, якого дотримувався Емер
сон, може бути у тисячу разів корисніший для 
нас. Отже, трохи перепочиньмо від наших 
власних досягнень та бажань і спробуймо 
замислитися над привабливими рисами інших 
людей. А відтак, забувши про лестощі, не 
скупімося на чесні й щирі похвали.

Розділ III

«ТОЙ, ХТО ЗУМІЄ ЦЬОГО ДОСЯГТИ, 
ЗДОБУДЕ ВЕСЬ СВІТ,

А ТОЙ, ХТО НЕ ЗУМІЄ,— 
ЙТИМЕ ШЛЯХОМ САМОТНІХ»

4

Щоліта я вирушаю порибалити в штат Мейн. 
Мої улюблені ласощі —  полуниця в сметані. 
А риба чомусь надає перевагу черв'якам. Тож

на риболовлі я не дбаю про власні бажання, 
а думаю, як догодити рибі.

Чому б не керуватися цим здоровим 
глуздом і в стосунках з людьми? Коли Ллойда 
Джорджа39 запитали, як йому пощастило 
залишитися при владі, хоч інших лідерів 
воєнного часу —  Вільсона, Орландо40, Кле
мансо41 —  позбавили їхніх постів, він сказав, 
що допомогло йому втриматися нагорі вміння 
насаджувати на гачок наживку.

Навіщо іншим говорити те, чого хочемо ми? 
Це наївно. Навіть абсурдно, якщо ми прагнемо 
здійснення наших планів. Те, чого домагаємо
ся ми, цікавить лише нас і більше нікого. 
А щоб вплинути на інших, треба говорити 
з ними про те, чого хочуть вони, і показати, як 
можна досягти цього.

Якщо ви не хочете, щоб ваш син курив, не 
читайте йому нотацій і не висловлюйте своїх 
бажань, а розтлумачте, що сигарети можуть 
стати на заваді при вступі до бейсбольної 
команди або при спробі виграти стометрівку.

Це слід пам'ятати, незалежно від того, з ким 
ми маємо справу —  з дитиною, телям чи 
шимпанзе. Ралф-Уолдо Емерсон із сином 
намагалися загнати теля до корівника. Однак 
вони припустилися типової помилки, зосере
дивши увагу лише на власному бажанні. Тож 
Емерсон штовхав, д його син тягнув тварину, 
яка, маючи інше бажання —  залишитися на 
пасовиську,—  пручалася, впираючись ногами. 
Це побачила служниця, ірландка за походжен
ням. Вона не вміла писати книжок, але коней 
і телят розуміла краще за Емерсона, бо 
задумувалася, чого вони хочуть. Давши теляті 
смоктати свій палець, служниця спокійно 
повела його до корівника.

Кожна ваша дія з дня вашого народження 
була продиктована якимсь бажанням. З цим 
ви погоджуєтесь. Але як бути з вашою 
пожертвою в сто доларів на Червоний Хрест? 
Виявляється, вона теж не виняток з правила. Ви 
розлучилися з грошима, прагнучи допомогти 
людям, і здійснили благородний вчинок. 
«Оскільки ви зробили це для одного з моїх 
менших братів, ви зробили це і для мене». 
Якби ваше прагнення допомогти було слаб
шим за бажайня зберегти сто доларів, ви 
б ніколи не зробили пожертви. Щоправда, ви 
могли б розщедритися тому, що вам було 
б соромно відмовити збирачеві пожертв. Але 
і в цьому випадку ви зробили внесок з певною 
метою.

У своїй популярній книжці «Вплив на люд
ську поведінку» професор Гаррі Оверстріт 
писав: «Дія випливає з того, чого ми особливо 
бажаємо... і найкраща порада, яку можна 
дати тим, хто прагне домогтися успіху в біз
несі, політиці, освіті або навіть удома, буде 
така: спершу збудіть в іншої людини палке 
бажання зробити саме те, що потрібно. Той, 
хто зуміє цього досягти, здобуде весь світ, 
а той, хто не зуміє,—  йтиме шляхом самот
ніх».

Коли злиденний шотландський хлопець 
Ендрю Карнегі розпочав свою кар'єру, йому 
платили два центи на годину. А завершуючи її, 
він пожертвував і пороздавав родичам та 
друзям триста шістдесят п'ять мільйонів 
доларів. Як він домігся такого успіху? Він рано 
збагнув, що на людську поведінку можна 
впливати лише в один спосіб —  зосе
реджуючись на бажаннях інших людей. Він 
закінчив у школі лише чотири класи, але 
навчився керувати людьми. Розповім такий
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випадок. Невістку Карнегі дуже непокоїло, що 
її сини, які навчалися в Йєльському універси
теті й, певно, були заклопотані своїми 
справами, не відповідали на сповнені тривоги 
листи матері.

Ендрю Карнегі побився об заклад на сто 
доларів, що вже зворотною поштою він 
дістане від хлопців письмову.відповідь, навіть 
не наполягаючи на цьому. Коли вони заклали
ся, він написав племінникам веселого листа, 
зазначивши між іншим, що надсилає кожному 
п'ятидоларового банкнота. Однак він «забув» 
покласти гроші в конверт. І справді зворотною  
поштою надійшов лист «Любому дядечкові 
Ендрю» з подякою за теплі слова, але... Гадаю, 
речення ви можете закінчити самі.

Припустімо, ви хочете запропонувати ко
мусь що-небудь зробити. Перш ніж говорити 
про це, питайте себе: як мені вчинити, аби він 
сам забажав це зробити? Таке питання врятує 
вас від необхідності вислуховувати чиїсь роз
патякування про ваші власні наміри.

Щосезону я орендував на двадцять вечорів 
велику залу в одному з нью-йоркських готелів 
для читання курсу лекцій. На початку одного 
з таких сезонів мене повідомили, що орендну 
плату втричі підвищено. Я дізнався про це 
тоді, коли запрошення було вже видруковано 
й розіслано, а оголошення вивішено. Звичай
но, не хотілося платити зайвого, але чи був 
сенс говорити з керівництвом готелю про те, 
що я хочу, а чого не хочу? їх цікавили лише 
власні справи. Через кілька днів я пішов до 
менеджера.

—  Ваш лист шокував мене,—  почав я здале
ку,—  але я вас не звинувачую. На вашому 
місці, можливо, я написав би такого самого 
листа. Ваш обов'язок менеджера готелю —  
дбати про найвищий прибуток. Коли ви цього 
не робитимете, вас слід звільнити. А тепер 
візьмімо аркушик паперу і занотуймо ваш 
виграш і збитки внаслідок підвищення 
орендної плати.

Я перекреслив лінією аркушик навпіл і вгорі 
вивів: «Виграш» та «Збитки». У першому 
стовпчику під заголовком «Виграш» написав: 
«Зала вільна».

—  Якщо ви здаватимете залу для танців чи 
зборів,—  провадив я,—  це принесе значно 
більше прибутків, ніж лекції. А якщо я орен
дую приміщення на двадцять вечорів, ви 
втратите чимало грошей. А тепер поговори
мо про збитки. Замість того, щоб за мій 
рахунок збільшувати прибутки готелю, ви 
зменшите або зведете їх нанівець, якщо 
я через таку високу орендну плату читатиму 
лекції деінде. Врахуйте ще одну обставину: на 
мої лекції приходить чимало культурних, 
освічених людей, а для вас це —  гарна 
реклама. Чи не так? Адже на неї ви витрачаєте 
близько п'яти тисяч доларів і все одно не 
можете зібрати в себе стільки відомих людей, 
скільки приходять на мої лекції. Для готелю  
це чогось та варте.

Викладаючи ці аргументи, я заносив їх до 
стовпчика під назвою «Збитки». Вручивши 
аркушик менеджерові, я додав:

—  Сподіваюся, ви уважно розглянете всі 
«за» і «проти» й повідомите про своє рішення.

Наступного ранку я отримав листа, в якому 
повідомлялося, що орендну плату збільшують 
лише на п'ятдесят відсотків замість трьохсот, 
запропонованих раніше. Зважте, я домігся цієї

знижки і словом не прохопившись про власне 
бажання. Весь час я говорив лише про 
інтереси мого співрозмовника і про те, як 
йому домогтися успіху. А чим би все скінчи
лось, якби я вдерся до кабінету менеджера 
й загорлав: «На що ви сподівалися, підви
щуючи мою оренду на триста відсотків? Ви 
ж добре знаєте, що запрошення розіслано, 
а оголошення розклеєно! Триста відсотків! 
Безглуздя! Я не платитиму таких грошей!»

Якими були б наслідки? Спалахнула б супе
речка і ми б шкварчали, як ковбаса на 
сковорідці. А як закінчуються суперечки, ви 
знаєте. Навіть якби мені поталанило перекона
ти його, що він помиляється, на заваді стала 
б його гордість. Ні, менеджер не поступився 
б!

Генрі Ф орд42 дав одну з найкращих порад 
у сфері людських взаємин: «Якщо існує секрет 
успіху, то він полягає в здатності людини 
сприймати чужу точку зору і бачити речі під 
цим кутом так, як і під своїм власним».

Це так просто і так очевидно, що достовір
ність сказаного не* може викликати сумніву, 
а проте, 90 відсотків людей нехтують цією 
порадою 90 процентів свого часу. Переглянь
те листи на вашому столі, й ви переконаєтесь, 
що в більшості з них знехтувано здоровий 
глузд. Зацитую лист керівника радіодепарта- 
менту рекламного агентства, що має відділен
ня в усій країні. Цей лист було розіслано 
менеджерам радіостанцій. Свою реакцію 
подаю в дужках.

Містер Джон Бланк,
Бленквіль,
І н діана
Дор. містер Бланк.
....................... компанія бажає зберегти свої позиції

серед керівництва рекламних агентств у сфері 
радіо.

(Кого цікавлять бажання ваш ої компанії? М ене  
хвилюють м о ї власні проблеми. Банк позбавляє  
позички для купівлі на виплату будиночка, шкідни
ки винищують шток-троянди, курс акцій падає, 
я проспав сьогодні, а вчора ввечері мене не 
запросили на танці до Дж она, лікар сказав, що  
в мене високий тиск і невроз. А  потім що трапило
ся? Вранці я прийшов до офіса стривожений, 
переглянув пошту і ось маєш —  якийсь самовпев- 
нений нью -йоркський жевжик теревенить про 
бажання його компанії. Привіт! Якби він розум ів, 
яке враження справляє його лист, то покинув би 
рекламний бізнес і почав розводити баранів.)

Загальнонаціональний рекламний рахунок 
завжди був твердинею нашої мережі. Наша 
частка радіочасу впевнено утримує нас рік 
у рік на вершині бізнесу порівняно з іншими 
агентствами...

(Ви —  могутні, багаті й перебуваєте на самій 
вершині. І що з того? Навіть якщо ви такі могутні, 
як «Дженерал моторе», «Дженерал електрік»  
і генеральний штаб арм ії С Ш А  разом  узяті, мені 
на вас начхати. Якби ви тямили бодай стільки, 
скільки тямлять колібрі, ви б зрозум іли, щ о мене  
цікавлять не ваші, а м о ї власні справи. І взагалі вся 
ця розм ова про надзвичайний успіх ф ірми прим у
шує мене відчути себе маленьким і зневаженим.)

Ми бажаємо, щоб наш рахунок обслугову
вався наприкінці новин, які передає ваша 
радіостанція...

(Ви бажаєте! Ви бажаєте! Ви —  справжня задни- 
ця! М ене не обходить, що бажаєте ви або що 
баж ає М уссолін і чи Бінг К росб і43. Д озвольте  вам
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заявити раз і назавжди, що мене цікавить те, чого 
баж аю  я, а саме про це у ваш ом у абсурдному листі 
ви не прохопилися й словом.)

Тому пропонуємо включити ..............  компанію
в пріоритетний список щотижневих новин 
вашої* радіостанції, а корисні для нашого 
агентства деталі використовувати в зарезерво
ваний час...

(«Пріоритетний список». Яке нахабство! Розво 
дячись про могутність ваш ої компанії, ви мене 
принижуєте. І після цього пропонуєте включити 
вас у «пріоритетний список», не говорячи навіть 
«будь ласка».)

Швидке підтвердження цього листа з ін
формацією про  ваші дії буде обопільно 
корисне...

(Д урні! Ви надсилаєте мені деш евого листа, 
тиражованого на ротопринті. Ці ф ормальні листи, 
вами розкидані повсюди, сипляться немов осіннє 
листя. І вам не сором но щось вимагати від мене, 
коли мене хвилює позичка на купівлю  будиночка, 
моя ш ток-троянда і мій кров'яний тиск. Ви 
вимагаєте, щ об я сів диктувати відповідь на ваш  
дешевий лист і щ об зробив це «швидко»! Чи не 
здається вам, щ о я такий заклопотаний, як і ви, 
принаймні, я так вважаю! І потім, хто дав вам  
право наказувати мені? Ви розводитесь, що це 
«буде обопільно корисно». Нарешті! Ви починаєте 
звертати увагу і на м о ї вигоди. Але ж ви й гадки не 
маєте, яким чином це мож е бути для мене 
корисним.)

Щиро Ваш
Джон Бланк,
менеджер департаменту радіо
Р. S. Надсилаємо передрук з «Бленквіль 

джорнел», який може зацікавити Вас і який ви 
можете передавати в ефір по вашій радіостан
ції...

(Нарешті, аж наприкінці, в постскриптумі, ви 
згадуєте те, що мож е стати в пригоді у розв'язанні 
однієї з м о їх  проблем. Чом у ви не розпочали лист 
саме з цього? А  втім, яка тут користь? Будь-який  
рекламний агент, винний у розповсю дж енні таких 
нісенітниць, як оця, надіслана мені, має якусь 

ваду в medulla o b lon gata44. Вам не потрібна  
«інформація про наші дії». Щ о  вам потрібне, так 
це кварта йоду, щ об вилити ї ї  на вашу щитовидну 
залозу.)

Якщо такі листи пише людина, яка присвяти
ла своє життя рекламі й має себе за експерта 
в сфері торгівлі, що тоді можна чекати від 
м'ясника, пекаря чи килимника?

Ось інший лист. Його написав начальник 
великої транспортної станції моєму студенто
ві Едварду Вермілену. Хочете знати, який він 
справив ефект? Спочатку ознайомтеся з лис
том, а потім я дам відповідь.

А. Зерега  сане, Інк.,
28 Франт стріт,
Бруклін, Нью-Йорк.

До уваги містера Едварда Вермілена

Джентльмене!
Операції на нашій транспортно-залізничній 

станції, яка отримує вантажі, відбуваються із 
запізненням через те, що замовники приво
зять їх наприкінці дня. Це призводить до 
скупчення вантажів, понаднормової праці, 
затримки вантажівок, а в деяких випадках і до 
невчасної  доставки вантажів. Так, 10 листопада 
ми отримали від Вашої компанії загалом 
510 одиниць, які прибули о 16 годині 20 хви
лин.

Ми просимо Вас виявити дух співробіт
ництва з метою подолання небажаних наслід
ків, викликаних невчасним прийманням ванта
жів. Дозвольте звернутися до Вас з прохан
ням: коли Ви надсилаєте вантаж, що його 
треба відправити того самого дня, присилайте 
до нас транспорт значно раніше або подавайте 
частину вантажу ще до обіду.

Такі позитив ні зміни дадуть змогу, приско
ривши  розвантаження Вашого транспорту, 
відправляти вантаж у день його надходження.

Щиро  Ваш
Джей Б і, нач».

Ознайомившись з цим листом, менеджер 
з комерційних питань компанії «А. Зерега 
сане, Інк.» Вермілен переслав його мені 
з таким коментарем:

«Цей лист справляє протилежний ефект. Він 
починається описом труднощів, яких зазнає 
станція і які нас, відверто кажучи, зовсім не 
обходять. Вони просять «виявити дух співро
бітництва», навіть не поцікавившись, що воно 
принесе нам —  виграш чи незручності. І лише 
в останньому абзаці згадується, що «такі 
позитивні зміни дадуть змогу, прискоривши 
розвантаження Вашого транспорту, відправля
ти вантаж у день його надходження». Іншими 
словами, те, в чому ми найбільше зацікавлені, 
вміщено в кінці, а дух, яким пройнятий цей 
лист, скоріше викликає почуття антагонізму, 
ніж співробітництва».

Погляньмо, чи можна вдосконалити цей 
лист, переписавши його? Не гайнуймо часу на 
перелік наших власних проблем. Давайте, як 
застерігав Генрі Форд, будемо «сприймати 
чужу точку зору і бачити речі під цим кутом 
так, як і під своїм власним».

«Містер Едвард Вермілен
для А. Зерега сане, Інк.
28 Франт стріт,
Бруклін, Нью-Йорк

Дорогий містере Вермілен!
Ваша компанія —  один з наших найкращих 

клієнтів за останні 14 років. Природно, ми 
дуже вдячні за Ваше шефство і прагнемо 
надавати Вам швидкий і ефективний сервіс. 
Однак, на жаль, ми змушені Вас повідомити, 
що не можемо підтримувати цей рівень, 
особливо за тих обставин, коли Ваш транспорт 
привозить вантаж наприкінці дня, як це було 
10 листопада. Чому?  Тому, що саме в цей  час 
у нас багато інших клієнтів. Природно, це 
призводить до скупчення вантажів і Ваші 
вантажівки стоять у черзі, що іноді спри
чинює  навіть затримки з відправкою вантажів.

Це  —  погано. Дуже погано. Як цього уник
нути? Доставляти вантажі вранці, якщо це для 
Вас можливо. Це  дасть змогу Вашим автомобі
лям перебувати в постійному обігу, а нашим 
робітникам —  насолоджуватись обідом  із 
смачних макаронів, які виготовляє Ваша фір
ма.

Будь ласка, не сприймайте це як нарікання 
чи спробу з мого боку давати Вам поради, як 
вести справу. Цей лист продиктований бажан
ням обслуговувати Вас якнайшвидше.

Ви —  зайняті люди. Тому не завдавайте собі 
клопоту з відповіддю на цю записку.

Щиро ваш 
Джей Б і, нач».

Сьогодні на вулицях великих міст і містечок 
штовхаються тисячі втомлених і розчарованих
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невдах-комерсантів. Чому їхні заробітки такі 
низькі? А тому, що вони завжди думають 
тільки про своє власне бажання. їм  невтямки, 
що ми не заміряємося нічого купувати: якби 
ми схотіли що-небудь придбати, то зробили 
б це. Але в нас і у них є спільна риса —  ми 
однаково зацікавлені у розв'язанні наших 
проблем, і якщо комерсант покаже, як його 
служба чи товар допоможе нам розв'язати ці 
проблеми, йому не потрібно буде нас умовля
ти —  ми самі зробимо покупку. Клієнтові до 
вподоби, коли він купує, а не коли йому 
продають.

Багато людей гайнують час, намагаючись 
продати товари, навіть не глянувши на них 
очима клієнта. Ось приклад. Я проживаю 
у Форест-Хіллс, мікрорайоні з приватних 
будинків, розташованому в межах великого 
Нью-Йорка, і до центру добираюся залізни
цею. Поспішаючи до станції, я зустрів агента, 
що займався продажем нерухомого майна на 
Лонг-Айленді. Він добре знав Форест-Хіллс, 
тому я поставив йому запитання, яке дуже 
цікавило мене: з чого зроблений мій потинь
кований будинок —  ?  металевих рейок чи 
з порожнистих плиток? Він відповів, що не знає 
і повідомив —  це було ясно мені й без 
нього,—  що я можу дістати відповідну довідку 
в Асоціації садівників Форест-Хіллс. Наступ
ного ранку я отримав від нього листа. Чи була 
в ньому потрібна мені інформація? Він міг би 
дати її  по телефону за одну хвилину, але не 
зробив цього. Натомість ще раз повідомив, що 
я можу здобути ї ї  сам, а після цього просив 
мене застрахуватися в нього. Цього чоловіка 
не цікавило, як допомогти мені, він дбав лише 
про свої інтереси.

Йому б варто було прочитати дві невеликі 
книжечки Ваш Янга «Невтомний збирач» 
і «Розділити багатство», що принесло б йому 
у тисячу разів більше користі, ніж моя 
страховка.

Навіть фахівці високого класу припус
каються тих самих помилок. Кілька років тому 
я завітав до клініки відомого отоларинголога 
у Філадельфії. Перш ніж оглянути мої мигда
лики, він запитав, яким бізнесом я зай
маюся. Його не обходили розміри моїх 
мигдаликів —  його цікавив розмір мого га
манця. Головною турботою цього лікаря було 
не те, як надати мені допомогу, а те, як з мене 
побільше витягнути. Внаслідок такого ставлен
ня він не дістав нічого. Я вийшов із клініки 
з почуттям зневаги до цієї корисливої людини.

У світі повно таких хапуг, як цей лікар. Вони 
гребуть усе, що потрапляє під руки. Тому 
людина, котра прагне безкорисливо служити 
іншим, майже не зустрічає в цьому конкурен
ції. Овен Янг45 говорив: «Хто здатний постави
ти себе на місце інших людей і розуміти хід 
їхніх думок, той може не турбуватися про своє 
майбутнє».

Якщо ви, прочитавши цю книжку, схочете 
мислити категоріями інших людей і бачити світ 
очима інших людей, то це може знаменувати 
лише одне —  новий етап вашої кар'єри.

Більшість тих, хто навчався в коледжі, читав 
Вергілія, опановував таємниці обчислення, 
навіть не замислюється над тим, як працює їх
ній мозок. Якось я читав курс лекцій «Ефек
тивна розмова» для випускників коледжа, 
щойно прийнятих на роботу до «Карієр 
корпорейшн» (Нью-Арк, штат Нью-Джерсі), 
компанії, що встановлює кондиціонери в адмі

ністративних будинках і театрах. Один з цих 
юнаків, умовляючи своїх товаришів пограти 
з ним у баскетбол, говорив:

—  Я хочу витягти вас звідси й пограти 
в баскетбол. Я люблю цю гру, але останнього 
разу в залі було не досить гравців, щоб 
утворити дві команди. Нас прийшло лише троє 
і ми кидали м'яча, доки я не набив собі синця. 
Я хочу, щоб ви, хлопці, роприходили туди 
ввечері. Я хочу пограти в баскетбол.

Чи сказав він щось таке, чого бажали інші? 
Кому потрібен зал, куди ніхто не ходить? 
Іншим байдуже, чого прагне цей юнак. їм  не 
хочеться набити синця.

Чи міг він домогтися свого? Звісно. Але для 
цього треба було діяти енергійніше, збудити 
в товаришів бажання, вибудувати привабливий 
логічний ряд: очищення мозку —  розвага —  
азартна гра. Отже, згадаймо мудру пораду 
професора Оверстріта: «...спершу збудіть
в іншої людини палке бажання зробити саме 
те, що потрібно вам. Той, хто зуміє цього 
досягти, здобуде весь світ, а той, хто не 
зуміє,—  йтиме шляхом самотніх».

Один з моїх студентів був страшенно 
занепокоєний станом здоров'я свого мало
літнього сина, який мав меншу, ніж треба, вагу 
тіла і до того ж відмовлявся їсти. Батьки 
сварили й дорікали хлопчикові. Вони постійно 
повторювали: «Мама хоче, щоб ти з'їв оце 
і оце. Батько хоче, щоб ти ріс і був великий».

Чи звертав увагу хлопчик на такі прохання? 
Не більше, ніж ми звертаємо на купку піску на 
піщаному пляжі. Жодна розсудлива людина 
не очікуватиме, що трирічна дитина прийме 
точку зору тридцятилітнього батька. А проте, 
батько сподівався цього. Абсурд та й годі! 
Зрештою він розчарувався і сказав собі: «Чого 
хоче хлопчик? Як пов'язати мої і його 
бажання?» Це було легко, як тільки він почав 
мислити у такий спосіб.

Малюк мав триколісний велосипед, на 
якому він любив їздити перед їхнім будинком 
у Брукліні. Неподалік жило «чудисько» —  
більший хлопчик, який зіштовхував малого 
з велосипеда і їздив на ньому сам. Скривдже
ний малюк, схлипуючи, біг до матері й та 
проганяла «чудисько», а тоді садовила малого 
на велосипед. Ця процедура' повторювалася 
щодня.

Яке бажання було в хлопчика? Щоб відповіс
ти на це запитання, не треба бути Шерлоком  
Холмсом. Гордість, страх, злість —  усі най- 
сильніші в його віці емоції —  підбурювали 
взяти реванш, ударити «чудисько» по носі. І 
коли батько сказав йому, що він може вибити 
з сідла свого кривдника, якщо їстиме те, що 
кажуть дорослі, з меню більше не було 
проблем. Цей хлопчик наминав шпінат, капус
ту, солону макрель і все що завгодно, аби 
тільки швидше підрости й перемогти оте 
«чудисько», що пригнічувало його.

Успішно розв'язавши одну проблему, бать
ко взявся за іншу: цей хлопчик мав погану 
звичку підмочувати ліжко. Спав він із своєю 
бабусею і та, прокинувшись вранці, говорила 
йому: «Дивися, Джоні, що ти знову наробив 
цієї ночі».

А він відповідав:
—■ Ні, я цього не робив. Це ти зробила.
Його сварили, ганили, лякали, соромили, 

втовкмачували, що матір не хоче, аби він це 
робив —  усе було марно й ніщо не допомага
ло тримати ліжко сухим. Аж ось одного разу 
батьки задумалися: «Що ми можемо зробити
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для того, щоб наш хлопчик сам захотів 
припинити підмочувати постіль?»

Спершу визначили, які в нього бажання. 
Насамперед він хотів одягати на ніч піжаму, як 
батько, а не нічну сорочку, як бабуся. Оскільки 
бабусі набридли нічні кривди, вона запропону
вала купити йому кілька піжам, якщо він ладен 
відмовитися від ганебної звички. І ще, хлоп
чик дуже хотів мати своє ліжко. Бабуся не 
заперечувала. Відтак родина вирушила до 
універсального магазину Льозера в Брукліні, 
де мати, підморгнувши продавщиці, поважно 
сказала:

—  Ось цей маленький джентльмен хоче 
зробити декілька покупок.

Продавщиця підіграла матері й цілком 
серйозно запитала хлопчика:

—  Що ви бажаєте подивитися, молодий 
чоловіче?

Малюку здалося, що він підріс на кілька 
дюймів:

—  Я хочу купити для себе ліжко.
Коли йому показали те ліжко, кртре 

сподобалось його мамі, вона знову підморгну
ла продавщиці й тій легко вдалося умовити 
хлопчика.

Ліжко привезли наступного дня, і коли тато 
повернувся з роботи додому, хлопчик зустрів 
його біля вхідних дверей радісним вигуком:

—  Тату! Тату! Ходи-но нагору, поглянь на 
моє ліжко! Його купив я! Це я його купив!

Оглядаючи ліжко, батько дотримувався 
принципів Чарлза Шваба: «...хвалив од щирого 
серця».

—  Ти не підмочуватимеш своє ліжко? 
Ні? —  запитав він сина.

—  О ні! ні! Я не підмочуватиму це ліжко!

Хлопчик дотримав слова, адже йшлося про 
його гордість. Це було його ліжко. Він і тільки 
він купив його. І піжаму він носив, як дорос
лий. і поводитись він хотів, як дорослий. Він 
так і поводився.

Інший слухач моїх курсів, телефонний 
інженер К. Т. Датчмен, ніяк не міг примусити 
свою трирічну доньку снідати. Традиційні 
умовляння, сварка, покарання —  всі ці методи 
не приносили бажаних наслідків. І батьки 
вирішили спонукати доньку захотіти робити 
те, що їм потрібно. Дівчинка любила насліду
вати манери своєї матері й поводитися так, 
наче вона доросла. Тож одного ранку її 
посадовили на стілець і запропонували самій 
впоратися із сніданком. Коли батько виходив 
на кухню, дівчинка, перемішуючи їжу, крикну
ла йому:

—  Тату! Поглядь-но, я готую собі кашу!
Того ранку вона без умовлянь і нагадувань

з'їла дві порції каші. Чому? А тому, що була 
в цьому зацікавлена. Вона реалізувала праг
нення власної значущості. В процесі приготу
вання сніданку дівчинка знайшла спосіб 
самовираження.

Недаремно Вільям Вінтер зауважив, що 
«самовираження —  домінуюча потреба люд
ської натури». Тож чому б не використати 
знання психології ділових контактів?

Пам'ятаймо:
«Спершу збудіть в іншої людини палке 

бажання зробити саме те, що потрібно вам. 
Той, хто зуміє цього досягти, здобуде весь 
світ, а той, хто не зуміє,—  йтиме шляхом 
самотніх».

Дев'ять порад бажаючим почерпну 
ти якнайбільше в цій книжці

1. Якщо ви бажаєте почерпнути якнайбільше 
в цій книжці, зважте на одну надзвичайно 
важливу вимогу. Доки ви не відповідатимете 
їй, вам не допоможуть тисячі правил і порад.

Що ж це за вимога? Ось вона: треба 
розвивати глибоке, всеохоплююче бажання 
вчитися, опанувати принципи людських взає
мин.

Як розвинути в собі це глибоке, все- 
охоплююче бажання? Лише постійним нагаду
ванням самому собі, що опанування цих 
важливих принципів вкрай необхідне для 
досягнення успіхів у соціальній та фінансовій 
сферах. Не забувайте повторювати знову 
і знову: «Моя популярність, моє щастя і мій 
добробут великою мірою залежать від опану
вання принципів людських взаємин».

2. Спочатку ознайомтеся з книжкою на
швидку. Читайте для розваги. Але якщо ви 
захочете опанувати, принципи людських взає
мин, тоді поверніться назад і уважно прочи
тайте кожний розділ двічі, перш ніж перейти 
до наступного. В кінцевому підсумку ви 
виграєте на часі й досягнете успіхів.

3. Під час читання зупиняйтесь якомога ча
стіше, замислюючись над тим, що ви читаєте. 
Запитуйте самого себе, як саме ви маєте намір 
застосовувати кожний з викладених принци
пів. Такий метод читання дасть вам більше 
користі.

4. Читайте з червоним олівцем, маркером 
чи ручкою; натрапивши на пораду, котру ви 
маєте намір використати в майбутньому, 
зробіть на полях помітку. Якщо це важлива
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пропозиція, підкресліть кожне речення або 
позначте його в будь-який інший спосіб. Це 
зробить процес читання цікавішим, до того 
ж таку книжку згодом можна буде досить 
швидко проглянути.

5. Я знаю людину, яка вже п'ятнадцять років 
працює менеджером великої страхувальної 
компанії і все одно щомісяця перечитує всі 
страхувальні контракти своєї фірми. Так, 
перечитує ті самі контракти місяць у місяць, 
рік у рік. Навіщо? Як показала практика, лише 
такий метод допомагає йому міцно утримува
ти в пам'яті багато різних подробиць.

Свого часу я витратив майже два роки на 
створення книжки про публічні виступи. За
вершуючи цю роботу, я був змушений 
постійно повертатися до попередніх сторінок, 
аби пригадати, про що писав раніше. Швид
кість, з якою ми забуваємо,—  неймовірна!

Отже, якщо ви бажаєте отримати від цієї 
книжки реальну користь, не вважайте, що для 
цього вам досить її прочитати нашвидкуруч. 
Після уважного прочитання треба ще витрача
ти по кілька годин щомісяця на її перегляд. 
Тримайте цю книжку перед  собою на своєму 
робочому столі. Зазирайте до неї якнайчасті
ше. Постійно підбадьорюйте себе можливістю 
самовдосконалення. Пам'ятайте: опанування 
викладених тут принципів може стати для вас 
можливим лише за умови систематичного 
й енергійного їх застосування, іншого шляху 
просто не існує.

6. Бернард Шоу якось зауважив: «Якщо ви 
будете людину навчати, вона ніколи не 
навчиться». Шоу мав рацію. Навчання —  
активний процес. Ми вчимося в дії. Хто бажає 
оволодіти принципами, викладеними в цій 
книжці, той мусить застосовувати їх при 
кожній нагоді. Якщо ви цього не робитимете, 
то швидко забудете їх. Лише ті знання, котрі 
використовуються, міцно утримуються в на
шій пам'яті!

Можливо, вам буде важко повсякчас вико
нувати мої рекомендації. Я сам іноді відчуваю 
значні труднощі в застосуванні принципів, які 
пропагую. Нам набагато легше когось крити
кувати й засуджувати, ніж зрозуміти точку 
зору іншої людини, вишукувати вади й помил
ки, ніж розсипати похвалу, говорити про те, 
що хочемо ми, ніж прислухатися до чужих 
бажань... Тож читаючи цю книжку, пам'ятайте, 
що ви не просто. намагаєтесь отримати нову 
інформацію, а робите спробу сформувати 
в себе нові звички. Так, ви повинні виробити 
новий стиль життя. Це потребує часу, наполег
ливості й щоденних вправ.

Отже, звертайтеся якнайчастіше до цих 
сторінок. Використовуйте їх як наочний посіб
ник з міжлюдських відносин: коли у вас 
виникнуть якісь проблеми у вихованні дітей, 
стосунках з дружиною або роздратованим 
клієнтом —  стримайте свою першу реакцію 
чи імпульсивні дії. Як правило, вони хибні. 
Натомість зверніться до цих сторінок і переди
віться підкреслені вами абзаци. Спробуйте 
піти цим новим шляхом і тоді спостерігайте за 
чудом.

7. Зробіть з процесу навчання жваву 
приємну гру, запропонувавши дружині, синові 
чи колегам по роботі щоразу брати з вас 
десятицентовик або долар, як тільки вони 
спіймають вас на порушенні одного з цих 
принципів.

8. Виступаючи перед слухачами мого курсу,

президент одного з солідних банків на Уолл- 
стріті розповів про створену ним високоефек
тивну систему самовдосконалення. Ця людина 
не мала формальної освіти, однак вона, 
завдяки повсякденному застосуванню вироб
лених нею принципів, зажила слави одного 
з найавторитетніших і найвпливовіших фінан
систів Америки. Наведу його слова:

—  Протягом багатьох років я занотовую до 
свого робочого щоденника ділові зустрічі, які 
маю впродовж дня. Домашні вже звикли 
нічого не планувати мені на другу половину 
кожної суботи. Цей час я присвячую самопе
ревірці: аналізую і оцінюю свою діяльність. 
Розкривши щоденник, я розмірковую над 
інтерв'ю, зустрічами, дискусіями, що відбули
ся останнього тижня. І запитую себе: яких 
помилок я припустився, які корективи потріб
но внести, які уроки треба винести на 
майбутнє? Часто-густо я виявляю власні похиб
ки, але з роками їх(стає дедалі менше. Іноді 
після таких раундів я ладний навіть поплескати 
себе по плечу. Система самоаналізу і самоос
віти, якої я дотримуюся рік у рік, приносить 
мені більше користі, ніж будь-який інший 
метод самовдосконалення. Вона допомагає 
приймати правильні рішення, вдосконалювати 
вміння ладити з людьми. Цю корисну систему 
я рекомендую іншим.

Чому б не скористатися такою системою 
для перевірки ефективності принципів, викла
дених у цій книжці? Якщо ви це зробите, то 
виграєте подвійно. По-перше, ви шридше 
втягнетесь у процес самоосвіти, що і цікаво, 
і плідно. По-друге, невдовзі ви переконаєтесь, 
що ваше уміння ладити з людьми та взаємо
діяти з ними розвивається, наче лаврове 
дерево під тропічним сонцем.

9. У самому кінці цієї книжки вміщено 
щоденник. Зазначайте в ньому, коли і як 
застосовувались ці принципи. Занотовуйте 
подробиці, імена, дати, результати. Такі запи
си сприятимуть вашим успіхам. А яку радість 
принесуть вони вам, коли ви переглядатимете 
їх через кілька років!

Отже, щоб якнайбільше почерпнути в цій 
книжці, треба:

1. Розвивати глибоке, всеохоплююче бажан
ня оволодіти принципами людських взаємин.

2. Прочитати кожний розділ цієї книжки 
двічі, перш ніж переходити до наступного.

3. Під час читання зупинятися якомога 
частіше з тим, щоб запитати самого себе, як 
саме ви маєте намір застосовувати кожний 
з викладених принципів.

4. Підкреслювати кожну важливу пропози
цію чи думку.

5. Переглядати цю книжку щомісяця.
6. Застосовувати ці принципи при кожній 

слушній нагоді. Використовувати цю книжку 
як наочний посібник для розв'язання щоден
них проблем.

7. Зробити з процесу навчання жваву 
приємну гру, запропонувавши другові, дружи
ні чи колезі щоразу брати з вас десятиценто
вик чи долар, як тільки вони спіймають вас на 
порушенні одного з цих принципів.

8. Щотижня перевіряти досягнуті успіхи. 
Запитувати себе, які помилки зроблено, які 
корективи потрібно внести, які уроки треба 
винести на майбутнє.

9. Вести щоденник, зазначаючи в ньому, 
коли і як застосовувались викладені тут 
принципи.
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ШІСТЬ СПОСОБІВ ЗРОБИТИ
Розділ І

ВЧИНИ ОТАК, І ТЕБЕ 
РАДІСНО ЗУСТРІЧАТИМУТЬ УСЮДИ

Навіщо читати книжку про те, як здобувати 
друзів? Чому б натомість не вивчити техніку 
найбільшого здобувана друзів, якого тільки 
знав світ? Хто він? Ви можете зустріти його 
завтра на вулиці. Тільки-но ви опинитесь за три 
кроки від нього, він почне вимахувати хвос
том. Якщо ж ви зупинитесь і погладите його, 
він ладний буде із шкури вилізти, аби тільки 
показати, як сильно ви йому подобаєтесь, і ви 
певні, що за цим виявом симпатії з його боку 
не криється'жодних підспудних мотивів: він не 
збирається продати вам нерухоме майно і не 
має наміру одружитися з вами.

Коли мені виповнилося п'ять років, батько 
купив мені за п'ятдесят центів жовтошерсте 
щеня. Це було світло і радість мого дитинства. 
Щодня після четвертої тридцяти по обіді 
щеня сиділо перед будинком і пильно вдивля
лося своїми гарними очима в далечінь. 
Зачувши мій голос чи угледівши крізь кущі, як 
я на бігу вимахую торбинкою, воно прожогом 
зривалося з місця і на одному диханні злітало 
на пагорб, щоб привітати мене радісними 
стрибками і щасливим гавкотом.

Тіппі лишався моїм вірним товаришем 
протягом п'яти років. Потім однієї трагічної 
ночі —  мені цього ніколи не забути —  його 
вбила блискавка, трохи не влучивши у мене. 
Загибель Тіппі була трагедією мого дитинства.

Ти ніколи не читав книжок з психології, Тіп
пі. Тобі це було непотрібно. Завдяки своєму 
божественному інстинкту ти знав, що, вияв
ляючи щирий інтерес до людей, можеш 
здобути за два місяці більше друзів, ніж хтось 
інший за два роки, всіляко намагаючись 
збудити цікавість до себе. Дозвольте повтори
ти. Виявляючи щирий інтерес до людей, ви 
можете здобути за два місяці більше друзів, 
ніж хтось інший за два роки, всіляко нама
гаючись збудити цікавість до себе.

ЛЮДЕЙ ПОДІБНИМИ ДО ВАС
Нью-Йоркська телефонна компанія здійсни

ла скрупульозне дослідження телефонних 
розмов, щоб з'ясувати, які слова найчастіше 
в них вживаються. Авжеж, ви вгадали: особо
вий займенник «Я». Він повторювався 3990 ра
зів у 500 діалогах: «Я», «Я», «Я», «Я», «Я»...

Скажіть, на кого ви насамперед звертаєте 
увагу, дивлячись на групове фото, де ви також 
зображені?

Щоб зрозуміти, чи вами цікавляться^ інші, 
дайте відверту відповідь на запитання: скільки 
людей прийде на ваш похорон, якщо ви 
помрете цієї ночі?

Чому люди повинні цікавитись вами, перш 
ніж ви зацікавитесь ними! Візьміть олівець 
і дайте тут-таки відповідь на запитання:

Прагнучи лише одного —  справити на 
людей вигідне враження і зацікавити їх собою, 
ми у такий спосіб ніколи не здобудемо 
справжніх, щирих друзів.

Саме так намагався діяти Наполеон, але.під 
час останньої зустрічі з Жозефіною він був 
змушений визнати:

—  Мені таланило так, як, можливо, не 
таланило нікому в світі. А тепер, Жозефіно, 
ти —  єдина істота, якій я можу звіритись.

Однак історики мають серйозні сумніви, що 
вона заслуговувала на повну довіру.

Відомий віденський П С И Х О Л О Г , Н И Н І П О К ІЙ Н И Й  

Альфред Адлер, свого часу написав книжку 
під назвою «Що має означати для вас життя», 
в якій зазначав: «Індивідуаліст —  це той, хто 
не виявляє жодного інтересу до своїх ближніх, 
і насамперед через це зазнає великих трудно
щів у житті й завдає образ іншим. Саме 
індивідуалісти породжують усі людські поро
ки».

Ви можете прочитати багато книжок, напи
саних ерудованими психологами, і не знайти 
в них потрібного вам висновку. Я не люблю 
повторюватись, але висновок Альфреда Адле
ра такий багатий за своїм змістом, що хочу 
зацитувати його ще раз, виділивши курсивом:

«Індивідуаліст —  це той, хто не виявляє 
жодного інтересу до своїх ближніх, і насампе
ред через це зазнає великих труднощів
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у житті й завдає образ іншим. Саме індиві
дуалісти породжують усі людські пороки».

Колись я відвідував літературні курси 
в Нью-Йоркському університеті, де слухав 
лекції редактора журналу «Кольєр».

—  Прочитавши кілька абзаців будь-якого 
з десятків оповідань,—  говорив він,—  можна 
відразу ж визначити, чи любить автор людей. 
Якщо автор не любить людей, люди не 
люблять його оповідань.

Цей суворий редактор у своєму виступі, 
присвяченому проблемам художньої літера
тури, сказав слова, близькі, за його визначен
ням, до проповіді священика:

—  Пам'ятайте: успіх оповідача цілком зале
жить від того, чи цікавиться він людьми.

Якщо це справедливо для художньої літера
тури, то це тричі справедливо для міжособис- 
тісних людських стосунків.

Незабутній вечір я провів у гримувальній 
Говарда Сарстона, під час його останнього 
виступу на Бродвеї. Хто не чув про'короля 
фокусів, славетного мага Сарстона! Сорок 
років він подорожував світом, знову і знову 
виступаючи з ілюзіями, містифікуючи публіку, 
змушуючи її роззявляти рота від здивування. 
Понад шістдесят мільйонів глядачів побували 
на його шоу, заплативши за це майже два 
мільйони доларів. Я попросив містера мага 
поділитися таємницею свого успіху.

Він утік з дому ще маленьким хлопчиком, 
був бродяжкою, їздив у товарняку, ночував 
у копицях сіна, жебрав по фермах і навчився 
читати, роздивляючись написи на залізничних 
вагонах. Чи знався він краще за інших на 
чарах? Аж ніяк! Такою була його відповідь. 
Про фокуси написано сотні книжок, і багато 
людей прочитали їх. Але в Сарстона було те, 
чого бракувало іншим,—  висока артистичність 
і контакт з публікою. Майстер шоу-бізнеса, він 
не тільки досконало володів технікою цирко
вого мистецтва —  кожний жест, ‘ інтонація 
голосу, найменший порух брів були ретельно 
відпрацьовані й розраховані до часток секун
ди,—  а й мав величезний інтерес до людей. 
Там, у гримувальній, він сказав мені, що 
більшість ілюзіоністів, зверхньо позираючи на 
публіку, думають: «Ну от, зібрався натовп 
бовдурів, обмежених селюків, яких я легко 
обдурю». Сарстон мислив інакше. Виходячи на 
сцену, він говорив собі: «Я вдячний цим 
людям, які прийшли подивитися мій виступ. 
Це вони забезпечують мене всім необхідним 
для життя, і я віддам їм найкраще з того, на 
що здатний». Він щиро заявив мені: «Я люблю 
свою публіку».

Скажу кілька слів про співачку Шуман- 
Хейнк. Незважаючи на нужду і голод, розпач 
і особисті драми, які мало не привели її  до 
самогубства та вбивства своїх дітей, незва
жаючи на все це вона зуміла таки піднятися до 
вершин слави, ставши найкращою виконави
цею жіночих партій в операх Вагнера. І от 
Шуман-Хейнк визнала, що один із секретів її  
успіху полягав насамперед у зацікавленні 
людьми.

Чи ж не в цьому була причина величезної 
популярності Теодора Рузвельта, якого люби
ли навіть слуги? Його камердинер Джеймс 
Е. Амос написав книжку «Теодор Рузвельт —  
герой його'камердинера», де розповів такий 
випадок:

«Моя дружина запитала президента про 
боб-вайта46. А що вона ніколи не бачила цього 
птаха, то Рузвельт докладно описав його.

Через якийсь час у нашому котеджі задзвонив 
телефон (Амос з дружиною жили в невелико
му будинку в маєтку Рузвельта в Ойстер- 
бей. —  Д. К.). Говорив президент. Він попро
сив мене переказати дружині, що на подвір'ї 
ходить куріпка і варто лише визирнути у вікно, 
щоб побачити її. Таким уважним був прези
дент. Поминаючи наш котедж, він весело 
вигукував: «Агов, А нні! Агов, Джеймсе!» Ми 
з радістю відповідали на його привітання».

Чи могли підлеглі не любити Рузвельта? Чи 
могла ця чудова людина не подобатися 
іншим?

Якось Рузвельт прийшов до Білого дому, 
коли президент і місіс Тафт були відсутні. 
Вітаючись з усіма, він кожного із старих слуг 
називав на ім'я, що свідчило про його 
прихильність та уважне ставлення до простого 
люду.

«Побачивши на кухні служницю Аліс,—  
писав Арчі Батт,—  Рузвельт поцікавився, чи 
вона й далі випікає кукурудзяний хліб. Аліс 
пояснила, що часом готує його для слуг, але 
верхівка не вживає такої страви.

—  Вони показують поганий смак,—  про
буркотів Рузвельт,—  я скажу про це прези
дентові, як тільки з ним зустрінуся.

Аліс принесла шматок кукурудзяного хліба, 
й Рузвельт, ласуючи ним, пішов. По дорозі він 
зустрічав садівників та робітників і, як завжди, 
тепло вітався з кожним. Згадуючи ті часи, Айк 
Гувер розчулено сказав:

—  То був найрадісніший для нас день за 
останні два роки. Жоден з нас не проміняв би 
його навіть на стодоларову купюру».

Щиру цікавість і приязнь до людей виявляв 
доктор Чарлз В.* Еліот47—  один з найавтори
тетніших університетських президентів. При
гадаймо, що він опікувався Гарвардом у пе
ріод поміж громадянською і першою світо
вою війною.

Якось до президента прийшов першо
курсник Л. Р. Г. Грендон, щоб узяти п'ятдесят 
доларів із студентського позичкового фонду. 
Гроші йому видали.

—  Я подякував і мав намір піти,—  згадував 
Грендон,—  коли президент Еліот затримав 
мене: «Присядьте на хвилинку. Мені розпові
дали, що ви самі готуєте їжу у своїй кімнаті. 
Це добре, для студента важливо правильно 
харчуватися. Навчаючись у коледжі, я робив 
те саме. А як щодо телячої голови? Якщо її 
приготувати з добре відгодованого теляти, це 
знаменита річ. Дешево і смачно! Я робив 
так...» І президент заходився розповідати, як 
вибрати телятину, як ї ї  готувати, щоб згодом  
суп перетворився на холодець. «А потім м'ясо 
ріжуть і їдять холодним»,—  закінчив свою 
розповідь Еліот.

Із власного досвіду знаю, що і в найпопу- 
лярніших людей можна викликати прихиль
ність і бажання співробітничати, якщо виявити 
до них щирий, непідробний інтерес.

Свого часу мені довелося читати курс 
лекцій з художньої літератури в Бруклінсько- 
му інституті науки і мистецтв. Тоді в нас 
виникла ідея зв'язатися з такими відомими 
представниками комерційної літератури й 
публіцистами, як Кетлін Норріс, Фанні Херст, 
їда Тарбелл48, Альберт Пейсон Терхьон та 
Роберт Х'юджес, і попросити їх поділитися зі 
студентами своїм багатющим досвідом. Розу
міючи, що вони зайняті люди, котрі ці
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нують свій час, ми кожному з них надіслали 
листа за підписом 150 студентів, де засвідчува
ли своє щире захоплення їхніми книжками 
і просили поділитися секретами своїх успіхів, 
зазначаючи, що не розраховуємо на лекції, 
а лише сподіваємося відповідей на запитання, 
список яких додаємо. Видно, знаменитостям  
це сподобалось —  а кому б це, скажіть, не 
сподобалося? —  і вони, залишивши свої кабі
нети, приїхали до Брукліна, щоб надати нам 
допомогу.

У такий самий спосіб я переконав міністра 
фінансів (у кабінеті Теодора Рузвельта) Лес- 
лі М. Шоу, міністра юстиції (в кабінеті Тафта) 
Джорджа У. Вікершама, а також Вільяма 
Дженінгса Брайана49, Франкліна Делано Руз
вельта та багатьох інших видатних діячів 
виступити з лекціями перед слухачами моїх 
курсів.

Усі ми —  незалежно від фаху й становища 
в суспільстві —  прихильно ставимось до 
людей, які захоплюються нами. Пригадаймо 
німецького кайзера. Наприкінці першої світо
вої війни його зневажали в усьому світі, 
вважаючи за найжорстокішого серед людей. 
Увесь народ відвернувся від нього, коли він 
утік до Голландії, рятуючи власну голову. 
Коротше кажучи, він викликав до себе таку 
велику лють, що мільйони німців ладні були 
роздерти його на шматки чи спалити на 
вогнищі. І от в самий розпал цієї масової 
зненависті один маленький хлопчик написав 
кайзерові простого й щирого листа, ви
словлюючи доброзичливість і захоплення 
його особою. Підліток стверджував, що він 
завжди вважатиме Вільгельма своїм імперато
ром. Кайзер, зворушений цим листом, запро
сив хлопчика до себе. Той приїхав разом зі 
своєю матір'ю, на якій кайзер згодом одру
жився. Отже, цьому тямковитому хлопчині не 
потрібно було читати книжку «Як здобувати 
друзів і впливати на людей».

Хто хоче мати друзів, той повинен діяти, не 
шкодуючи сил і часу. Готуючись до тривалої* 
подорожі в країни Південної Америки, герцог 
Віндзор, тоді ще принц Уельський, кілька 
місяців старанно вивчав іспанську мову і таким 
чином здобув шану та прихилив до себе 
південноамериканців.

Дні народження друзів треба знати, як ви 
знаєте свій день народження. їх можна 
з'ясувати таким чином. Я не визнаю астрології, 
однак запитую співрозмовника, чи вірить він 
у вплив світил на долю людини, а потім 
цікавлюся датою його народження. День 
і місяць доводиться тримати в пам'яті, по
вторюючи подумки. Як тільки випаде нагода, 
я занотовую їх до записника, а згодом  
переношу до робочого календаря. З набли
женням дня народження приходить мій лист 
чи телеграма. Яке це справляє враження! 
Часто виявляється, що я один не забув 
привітати друга.

Якщо ми справді бажаємо здобути друзів, 
не шкодуймо своєї захопленості, ентузіазму. 
Навіть розмовляючи по телефону, вітаймося 
так, щоб у нашому голосі бриніла радість. 
Нью-Йоркська телефонна компанія навчає 
телефоністок говорити «номер, будь ласка» 
таким тоном, яким вимовляють «Доброго 
ранку, я щаслива обслужити вас». Пам'ятаймо 
про це, відповідаючи на телефонні дзвінки 
завтра.

Працівникові солідного нью-йоркського 
банку Чарлзу Р. Волтерсу доручили підготува
ти конфіденційну довідку на корпорацію. Він 
знав, що тільки одна людина —  президент 
великої компанії володіє потрібними факта
ми, тож вирішив домовитися про зустріч. Коли 
Волтерса провели до кабінету президента, 
туди зазирнула його молода секретарка 
й повідомила, що сьогодні немає жодної 
марки.

—  Я збираю марки для свого дванадцяти
річного сина,—  пояснив президент.’ І вони 
перейшли до справи.

Волтере пояснив мету свого візиту й почав 
задавати запитання. Президент був млявий, 
відповідав неохоче, загальними ‘фразами. Ця 
розмова не подобалася йому. Становище 
банківського працівника здавалося безнадій
ним.

—  Я не знав, що й робити,—  згодом Вол
тере розповідав цю історію слухачам мого 
курсу. —  Аж ось я пригадав епізод з марками 
в кабінеті президента і те, що зарубіжний 
відділ нашого банку збирає марки з листів, які 
приходять з усіх континентів. Наступного дня 
я зателефонував президентові компанії і пові
домив, що маю марки для його сина. О, мене 
зустріли з великою радістю! Президент тиснув 
мені руку так ревно, як, мабуть, не тиснув би 
і в розпал передвиборної кампанії за своє 
обрання до конгресу СШ А. Усміхаючись, він 
випромінював доброту і ласку. «Моєму 
Джорджу особливо сподобається ось ця 
марка,—  казав він розчулено. —  А погляньте 
на оцю: справжній скарб!»

—  Півгодини ми розглядали марки та 
фотографії його сина,—  провадив далі Вол
тере,—  а потім він ще понад годину викладав 
потрібну мені інформацію, коментуючи її, хоч 
я не просив його про це. Він розповів усе, що 
знав. Розповідали і його підлеглі та знайомі, 
з якими він зв'язувався по телефону. Він 
засипав мене фактами, цифрами, довідками, 
кореспонденцією. Висловлюючись мовою га
зетярів, я зірвав великий куш.

Ще один приклад.
Г. М. Кнафль-молодший багато років без

успішно намагався продати вугілля компанії, 
що мала мережу крамниць. З цією компанією 
співробітничав інший торговець. Він де
монстративно возив своє вугілля попід вікна
ми контори Кнафля. Тож не дивина, що 
бідолаха Кнафль, виступаючи на моєму курсі, 
ганив цю мережу крамниць, називаючи її 
прокляттям для всієї нації.

Я порадив йому змінити тактику. Коротше 
кажучи, ми влаштували дискусію на тему 
«Мережа крамниць приносить країні більше 
шкоди, ніж користі». А що в цій грі Кнафлю 
відводилася роль захисника інтересів торгівлі, 
то він вирушив до керуючого компанії, яку так 
ненавидів.

—  Я прийшов не для того, щоб пропонувати 
своє вугілля,—  заявив він з порога і, розповів
ши про дискусію та свою роль у ній, 
зазначив: —  Ніхто краще за вас не зможе 
озброїти мене необхідними фактами. Я хочу 
виграти цю дискусію і буду вдячний за будь- 
яку допомогу.

А тепер продовжимо розповідь словами 
самого Кнафля:

—  Я попросив керую чого приділити мені рівно 
одну хвилину, але він, дізнавшись про суть справи, 
розмовляв зі м ною  годину і сорок сім хвилин.
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А потім запросив ще одного керівника (котрий, як 
з'ясувалося, присвятив цьому питанню свою  книгу) 
і зажадав від Національної асоц іац ії мережі 
крамниць стенограф ічного звіту останньої наради. 
Він був певний того, що мереж а крамниць відіграє 
в суспільстві важливу роль і, треба сказати, 
переконав мене в цьому. Перш  ніж попрощатися, 
керуючий провів мене до дверей, обійняв і поба
жав успіху в дискусії. Він попросив прийти 
і повідомити, як я виступив.

—  А  навесні,—  додав він,—  оф орм им о зам ов
лення на купівлю у вас вугілля.

Для мене це було чудом: він погоджувався  
купити в мене вугілля, хоч я й не звертався з такою  
пропозицією. Отже, щ иро зацікавившись ним 
і його проблемами, я за дві години домігся успіхів, 
яких не досягнув би і за десять років, намагаючись 
зацікавити його собою  і сво їм  вугіллям.

Ви не відкрили нової істини, містере 
Кнафль. Ще задовго до нової ери славнозвіс
ний римський поет Публій Сірус говорив: «Ми 
цікавимось іншими тоді, коли вони цікавляться 
нами».

Тож бажаючи прихилити до себе людей, 
дотримуйтесь першого правила: 

щиро цікавтесь іншими людьми.

Розділ II

ЦЕ ТАК ПРОСТО — 
СПРАВИТИ ВИГІДНЕ ВРАЖЕННЯ

Нещодавно в Нью-Йорку мене запросили на 
званий обід. Серед гостей була жінка, котра 
(це впадало в око) намагалася справити на 
присутніх вигідне враження. Успадкувавши 
солідний капітал, вона витратила чимало 
грошей на соболеве хутро, діаманти й перли, 
але не подбала про вираз власного обличчя —  
воно було сповнене жорстокості та егоїзму. 
Ця дама не второпала того, що було зрозумі
ло кожному чоловікові: вираз на обличчі 
жінки важить значно більше, ніж одяг на ї ї  тілі. 
(До речі, ця фраза може стати в пригоді, коли 
ваша дружина поведе,мову про дорогу шубу.)

Чарлз Ш ваб, оцінював свою усмішку в 
мільйон доларів. І можливо, він не дого
ворював до кінця, бо в його чарівності, яка 
робила людей спільниками й приносила йому 
величезний успіх, приваблива усмішка грала 
особливу роль.

Якось мені довелося обідати з Морісом  
Шевальє50 і, чесно кажучи, я був розчарова
ний. Похмурий і мовчазний, він нічим не 
нагадував того веселуна, який у всіх нас на 
пам'яті. І раптом він усміхнувся. Той усміх був, 
наче сонячний промінь у захмареному небі. 
Якби не його чарівна усмішка, Моріс Шевальє, 
мабуть, залишився б червонодеревником у 
Парижі, як його батько і брати.

Дії промовистіші за слова, а посмішка 
немов говорить: «Я люблю вас. Ви ущас
ливлюєте мене. Я радий вас бачити».

Ось чому собаки мають такий успіх: вони 
завжди раді нас бачити і ладні із шкури 
вилізти, аби показати нам це. Цілком природ
но, що й ми раді їх бачити.

Зубоскальство легко розпізнати: вдаване, 
нещире, воно ображає. А щира усмішка, що 
зігріває душу, йде від самого серця. Така 
усмішка приносить у торгівлі добрі бариші.

Менеджер, який відав кадрами у великому 
універсальному магазині в Нью-Йорку, якось 
сказав, що радше візьме на роботу продавця

без середньої освіти, зате з чарівною усміш
кою на устах, аніж доктора філософії з роз
судливим виразом обличчя.

Голова ради директорів однієї з найбільших 
компаній СШ А по виробництву гуми зазначав, 
що людина рідко досягає успіху в будь-якій 
сфері діяльності, якщо вона не знаходить 
радості в своїй работі. Цей промисловець 
ставив під сумнів досить поширену думку, що, 
мовляв, тільки тяжка праця є чарівним ключи
ком до дверей щастя.

—  Я знав людей,—  говорив він,—  які тільки 
й уміли, що весело збавляти час. На дозвіллі 
вони нерідко реготали. А потім, зайнявши свої 
робочі місця, ставали такими похмурими, що 
дивитися на них було нудно.

Ви почуватимете себе весело і гарно 
в товаристві будь-яких людей, якщо знаєте, 
що й вони весело і гарно почуватимуть себе 
у вашому товаристві.

Я звернувся до тисяч слухачів, зайнятих 
у діловій сфері, з проханням годину на день 
протягом тижня усміхатися будь-кому, а потім 
розповісти про наслідки... Надійшло чимало 
відгуків.

«Я був одружений понад вісімнадцять 
років,—  писав у своєму листі Вільям 
Б. Стейнгардт, працівник Нью-Йоркської 
валютної біржі. —  Вранці до виходу на робо
ту я говорив дружині кілька десятків слів і не 
пригадую, щоб коли-небудь усміхався. Я був 
чи не найгіршим з буркотунів, яких бачив 
Бродвей. І от я вирішив узяти участь у запро
понованому вами експерименті. Наступного 
ранку, причісуючись перед дзеркалом, я ска
зав собі:.«Білле, ти повинен стерти з обличчя 
цей вираз невдоволення». Сідаючи до столу, 
я привітав дружину: «Доброго ранку, моя 
люба!» —  і щиро всміхнувся їй. Ви попе
реджали, що це може викликати здивування. 
Але я недооцінив ефекту. Дружина була 
вражена, шокована. Я запевнив її, що віднині 
поводитимусь люб'язно і неухильно дотри
муюся цієї обіцянки. В нашому домі запанува
ла атмосфера доброзичливості.

Щоранку, вирушаючи на роботу, я вітаю 
ліфтера в нашому будинку, швейцара біля 
дверей, усміхаюся касирові в метро, міняючи 
гроші, а на біржі —  людям, які ніколи раніше 
не бачили моєї посмішки. І всі вони усмі
хаються мені у відповідь. Я намагаюся весело 
розмовляти навіть з тими, хто приходить до 
мене із скаргами чи образами. І це допомагає 
мені вирішувати складні питання. Я помітив 
цікаву річ: усмішки приносять мені долари, 
багато доларів.

Разом зі мною в кабінеті сидить ще один 
маклер. У нього є клерк, люб'язний хлопець, 
якому я симпатизую. Бувши в доброму 
настрої, я розповів йому про новий погляд на 
людські взаємини. Тоді він зізнався, що 
з першого дня нашого знайомства і донедавна 
вважав мене буркотуном. Насправді ж я, на 
його думку, людяний, особливо це видно, 
коли всміхаюся.

Останнім часом я відмовився від усякої 
критики. Більше хвалю людей і нікого не 
засуджую. Нікому не нав'язую свою точку 
зору й прислухаюся до того, що говорять інші. 
Все це докорінно змінило моє життя: тепер 
я зовсім інша людина —  щасливіша, духовно 
багатша. Для мене дружба —  це щастя, най
більша цінність у житті».
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Цей лист написав досвідчений, бувалий 
у бувальцях маклер, який заробляє на життя, 
продаючи і купуючи акції на біржі —  а це 
надзвичайно складна справа. 99 відсотків тих, 
хто намагається опанувати цим фахом, за
знають фіаско.

У вас нема підстав усміхатися? Вам не до 
усмішок? Нічого. Все одно примусьте себе 
всміхатися. Якщо ви на самоті, насвистуйте або 
мугикайте якусь мелодію чи співайте. А ще 
вдавайте, буцімто ви всім задоволені й це 
допоможе вам відчути себе щасливим. Про
фесор Гарвардського університету Вільям 
Джеймс зазначав: «Нам здається, що дії 
передує почуття, а насправді ж вони йдуть 
разом, тому, коригуючи дію, яка перебуває 
під контролем нашої волі, ми впливаємо на 
почуття. Найпростіший спосіб поновити втра
чену нами радість —  поводитись і діяти так, 
ніби ця радість уже прийшла, ніби вона отут...»

Кожна людина прагне радості, а надійний 
шлях до неї один —  контроль над думкою. 
Щастя залежить не стільки від зовнішніх 
чинників та обставин, скільки від внутрішніх 
умов. Воно залежить не від того, що ви маєте 
або хто ви є, і не від того, де ви живете або ким 
працюєте. Почуття щастя чи нещастя залежить 
від умонастрою. Так, дві різні особи, перебу
ваючи в тому самому місці, роблячи ту саму 
справу, володіючи приблизно однаковою су
мою грошей, можуть по-різному почувати 
себе: одна —  жалюгідною, а інша —  щасли
вою. Чому? Через різний умонастрій. На 
спекотних китайських вулицях серед злиден
них кулі, що знемагали під тягарем непосиль
ної ноші за сім центів на день, я бачив стільки 
ж щасливих облич, як і на Парк-авеню51.

Шекспір говорив, що не буває нічого ні 
доброго, ні поганого, тільки наша.уява робить 
їх такими.

А Лінкольн якось зауважив: «Більшість
людей є щасливими тією мірою, якою вони 
вирішили ними бути». Він мав рацію. Нещо
давно, піднімаючись сходами Лонг-Айлендсь- 
кої залізничної станції в Нью-Йорку, мені 
довелося побачити таку картину: поперед 
мене долали сходи тридцять чи сорок хлопців- 
калік, орудуючи милицями та ковіньками. 
Одного з них несли на руках. Я був уражений 
їхнім сміхом та веселощами. Чоловік, який 
супроводив цей натовп калік, пояснив:

—  Як тільки хлопець усвідомить, що зали
шиться калікою на все життя, настає шок. Але 
коли шок минає, він перестає ремствувати на 
свою долю і почуває себе так, як нормальні 
хлопці.

Хотілося зняти капелюха перед цими 
підлітками, що дали мені урок, якого я ніколи 
не забуду.

Якось мені довелося провести вечір у това
ристві Мері Пікфорд. У той час вона готувала
ся до розлучення з Дугласом Фербенксом52, 
і світ вважав, що в неї від горя помутився 
розум. А проте, вона була найбезтурботні- 
шою з усіх жінок, котрих я бачив у своєму 
житті. Вона випромінювала щастя. ї ї  секрети? 
Мері Пікфорд виклала їх у маленькій, на 
35 сторінок, книжечці «Чому б не спробувати 
бути Богом?».

Відомий колись гравець команди «Сент- 
Луїс кардіналс» Франклін Бетчер (нині він 
працює у сфері страхування) розповів мені, 
що багато років тому він відкрив для себе 
одну закономірність: усміхнену людину за

вжди радо зустрічають. Тому, перш ніж увійти 
до будь-якої установи, він витримує паузу, 
пригадуючи щось приємне із свого життя, і на 
його обличчі з'являється усмішка. Ця проста 
техніка, на думку Бетчера, допомагає йому 
в продажу страхувальних полісів.

А тепер прочитайте і спробуйте застосувати 
на практиці мудрі поради Елберта Хаббарда53.

«Коли ви виходите з дому, підніміть підборіддя, 
ступайте з гідністю, наче у вас на голові корона, 
глибоко вдихніть напоєне сонцем повітря, вітайте 
своїх друзів усм іхом і щ ирим рукостисканням. Не 
бійтеся, що вас не так зрозум ію ть, і не гайнуйте ані 
хвилини на роздум и про ваших ворогів. Намагай
теся тримати в пам 'яті те, що ви маєте зробити, 
і неухильно прямуйте до визначеної мети. Кон
центруйтеся на важливих і добрих справах, які ви 
прагнете зробити, і в плині дня ви набиратиметесь  
снаги для здійснення ваших намірів, як корали 
беруть з м орсько ї хвилі всі необхідні елементи. 
Створіть в уяві обр аз здібної, серйозної, творчої 
людини, якою  ви хочете бути, і переконайте себе, 
що ви здатні стати такою  людиною... Думки  
верховодять почуттями. Правильно ставтеся до 
життя —  з муж ністю, щ ирістю  і добрим  настроєм. 
Думати правильно —  це творити. Все приходить 
до нас через бажання, і кожний, хто щ иро просить, 
дістає відповідь. М и створю єм о себе за власними 
уподобаннями. П іднім іть підборіддя, ступайте 
з гідністю, наче у вас на голові корона. М и  —  боги 
в коконі».

Стародавні китайці були мудрими людьми, 
мудрими в світовому розумінні. Вони любили 
прислів'я, яке ми маємо завжди пам'ятати: 
«Людина, яка не усміхається, не повинна 
відкривати крамницю».

Френк ірвінг Флетчер в одній із своїх 
реклам для компанії «Оппенгейм, Коллінс 
і К°» подає такий зразок повсякденної філосо
ф ії:

ЦІНА УСМІШКИ

ї ї  ціна —  нуль, але вона багато чого варта.
Вона 'збагачує тих, хто ї ї  приймає, і не 

збідню є тих, хто ї ї  дарує.
Вона триває лише мить, але пам 'ять про неї 

залишається назавжди.
Ніхто не є таким багатим, щ об обійтися без неї, 

і нікого не збідню ю ть, а тільки збагачують її  
наслідки.

Вона створю є щастя в домі, заохочує до добрих 
справ і є ознакою  дружби.

Вона —  відпочинок для стомлених, світло для 
зневірених, сонячний промінь для засмучених 
і найкращий засіб від неприємностей.

Однак її  не можна купити, випросити, позичити 
або вкрасти, оскільки вона не може по-справж
ньому робити добра, доки її  не віддають з доброї 
волі!

А  що в останні хвилини клопотів з покупками  
різдвяних подарунків наші продавці бувають  
надто втомлені, щ об дарувати вам усмішки, то 
просимо вас залишити їм  одну з ваших усмішок.

Ніхто так не потребує усмішки, як ті, в кого вже 
нічого не залишилося, щ об давати іншим.

Отже, якщо ви хочете, щоб люди любили 
вас, дотримуйтесь другого правила: 
усміхайтеся.
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на ї ї  тротуарах найвишуканіше вдягнений.

52Д у г л а с Ф е р б е н к с  (1883— 1939) —  ам е
риканський кіноактор, відомий радянськом у гля
дачу з ф ільмів «Знак Зорро»  і «Багдадський 
злодій».

53 Е л б е р т Х а б б а р д  (1856— 1915) —  ам е
риканський письменник, автор «Маленьких подо
рожей» (до осель великих людей) і «Послання до 
Гарсіа».

З  а н гл ій сько ї переклав  
Валерій ГР УЗ И Н

наступному номері)

Малюнки Юрія Новікова
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ШЛЯХИ МИСТЕЦТВА

Автопортрет (Людське обличчя). З циклу «Час гніву». Олія. 1965—1968.

ЗЕМЛЯ І СОНЦЕ 
ГУАЯСАМІНА

Його очікували з нетерпінням на мос
ковському форумі 1987 року «За без'ядер
ний світ, за виживання людства». Чекали 
шанувальники його мистецтва, чекали друзі, 
з якими він познайомився в Москві,— адже 
перша зустріч художника з нашою країною 
відбулася ще 1960 року і відтоді зв'язки ці не 
уривались.

Творчість Освальдо Гуаясаміна — явище 
у світовій культурі надзвичайно яскраве 
і цільне. Мистецтво майстра національне — 
воно ніби просякнуте еквадорським повіт
рям, засвідчує нерозривну єдність з культу
рою андських країн, цієї своєрідної частини

Латиноамериканського континенту, що має 
багатовікові традиції. Образи картин 
Гуаясаміна, монолітні і водночас експресив
ні, перегукуються з образами, втіленими 
стародавніми майстрами у камені, металі, 
у розписах посудин. Проте творчість худож
ника несе в собі такий заряд емоційності, що 
стає близькою мільйонам людей у різних 
куточках світу. Його незвичайний талант, 
утілений у його роботах, засвідчує ще раз, 
що справжнє мистецтво здатне доходити до 
сердець усіх людей планети.

Останніми роками мені пощастило неод
норазово зустрічатися з художником під час
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Із циклу «Обличчя людські».

його приїздів до нашої країни, слухати його 
промови на відкриттях своїх персональних 
виставок, розмовляти з ним у колі друзів, 
брати у нього інтерв'ю. І тому я охоче 
пристала на пропозицію «Всесвіту» розпо
вісти про еквадорського митця. Це будуть 
штрихи до портрета — щоб розкрити життя 
і творчість такого майстра, потрібна не одна 
книга. Крім того, ніхто краще за самого 
художника не скаже про своє життя, про 
мистецькі смаки, а тому спробуємо якомога 
частіше звертатися до його слів і роздумів...

«Я народився і зростав у злиднях. У нашій 
родині було десятеро дітей, я — найстар
ший. Малювати почав з шести років. Коли 
і і і ш о в  до школи, став продавати свої 
малюнки, щоб на зароблені кошти купувати 
підручники, зошити, олівці».

З труднощами закінчивши шість класів 
(«...навчався я погано, тому що, крім історії 
та географії, не бажав нічого знати, мріяв 
весь час про малювання та гру на гітарі»), 
Освальдо вступив до Школи красного мис
тецтва в Кіто — столиці Еквадору. «Сім 
років напружених занять — навіть у неділь
ні дні я малював у порожніх аудиторіях. На 
випускному вечорі директор школи відзна
чив, що жоден випускник ще не подавав 
таких серйозних робіт».

Було то 1941 року. Потім, протягом 
наступних трьох років, здібний випускник 
брав приватні уроки архітектури. Але вже 
1942 року відбулась його перша персональна 
виставка. Тоді ж, на запрошення одного 
високопоставленого службовця з держде
партаменту США, молодому художникові 
запропонували влаштувати свої виставки

в найбільших містах Сполучених Штатів. 
Експозицію відвідали тисячі глядачів. Як 
писала тогочасна преса, твори 21-річного 
еквадорського художника вразили трагіз
мом і скорботою. Чому скорботою?

Його ім'я — Освальдо Гуаясамін — мовою 
індіанців кечуа означає «джерело мудрос
ті». Батько — чистокровний індіанець, ма
ти — метиска. Сусідські хлопчаки не хотіли 
гратися з ним — так він вперше дізнався, що 
таке расова дискримінація. «На моїй бать
ківщині, як і в інших латиноамериканських 
країнах, назвати кого-небудь індіанцем — 
найбільша образа. «Гидкий індіанець», «чер
воний індіанець» — ці прізвиська стали 
звичними для мене з дитинства. А проте, 
я намагаюсь відповідати на них лише своїм 
живописом, у якому віддаю данину індіан
цям і роблю все для того, щоб моє ім'я стало 
зразком для інших представників індіансь
кого населення».

Але, повторимо знову, творчість Гуаясамі- 
на — універсальна. Художник не обмежує 
своє мистецтво тематикою, пов'язаною з ін
діанськими мотивами. Індіанець для 
нього — насамперед невід'ємна частина 
людського суспільства, з тими ж надіями 
і тривогами, що і в решти жителів планети. 
Хоча з роками Гуаясамін усе глибше прони
кає в суть індіанських коренів і вважає себе 
якнайтісніше пов'язаним з художниками 
минулого.

«Протягом свого життя я створив понад 
десять тисяч картин, малюнків, акварелей, 
велику кількість скульптур із каменю, 
дерева, бронзи. Усе робилось з однаковим 
завзяттям і любов'ю. Твори схожі на дітей: 
неможливо сказати, кого любиш більше...
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У живописі я працюю водночас у трьох 
різних напрямах. Найпростіший — коли 
малюю щось глибоко особисте, наприклад, 
пейзаж. Особливо люблю відтворювати кра
євиди Кіто. Часто, цілком несподівано, 
відчуваю нездоланну потребу малювати 
квіти. Це пов'язано зі станом душі, з перехо
дами від спокою до тривоги, від радісного 
збудження до щемливого смутку. Цікаво, 
що коли я засмучений, мені хочеться 
малювати яскраві, вируючі барвами пейза
жі, а коли весело, пензель ніби сам по собі 
створює полотна, сповнені смутку». Справ
ді, пейзажі, особливо ті, на яких відображе
не улюблене місто художника — Кіто, на- 
вдивовиж вишукані за малюнком і кольоро
вою гамою, так само як і його натюрморти, 
що викликають у пам'яті найкращі твори 
нідерландської школи живопису і малюнки 
на посудинах доколумбової епохи.

«Другий напрям — портрети. Тут я зовсім 
інша людина. Якщо хочете, особистий 
секретар того, кого зображую. Я прагну 
пізнати і закарбувати його суть, його думку 
і душу. У виразі обличчя, в поставі голови, 
в обрисах тіла шукаю розгадку особистості. 
Завжди роблю так, щоб мій типаж як- 
найприродніше поводив себе під час нашої 
розмови. Відчувши, що добре пізнав і зрозу
мів цю людину, переношу своє знання на 
полотно. Ну, а третій напрям — глибокий, 
серйозний живопис. У ньому я розкриваю 
свої філософські, політичні і навіть релігійні 
погляди, хоч сам і невіруючий. Людина — 
я не стомлююсь це повторювати — не може 
існувати поза політикою. Кожен її крок, 
кожен учинок так чи так набуває політично
го забарвлення. Вся людська культура, всі 
жанри мистецтва протягом історії людства 
завжди своєрідно відбивали політику...»

Гуаясамін рішуче не згоден з тими, хто 
вважає, ніби заангажований художник при
носить у жертву своє мистецтво. «Всі значні 
художні течії завжди були пов'язані з жит
тям і тривогами людини. Чому ж сучасний 
художник має стояти осторонь того, що 
відбувається у світі? Лейтмотивом моєї 
творчості — з перших її кроків і досі — 
є доля звичайної людини».

Цей лейтмотив пронизує і твори двох 
головних циклів, над якими художник 
працює все життя: «Уакаїньян» (мовою
кечуа означає «Дорога плачу») і «Час 
гніву». Перший з них нараховує 103 полотна, 
тема яких — життя індіанців, негрів, мети
сів, що живуть у різних країнах континенту. 
Слово «уакаїньян» означає також зморшку 
на обличчі, якою тече сльоза людська. Цикл 
цей — внаслідок багаторічних подорожей 
художника Латинською Америкою, де 
перед ним зримо постали біль і страждання 
людей «нижчого гатунку». Вперше в лати
ноамериканському мистецтві тема страж
дання була виражена суто образотворчими 
засобами — експресією лінії і форми, спів
відношенням кольорових плям і площин.

Працюючи над циклом, Гуаясамін вико
ристав три манери письма. Кожній з етніч
них груп, що населяють Латинську Амери
ку, він знайшов відповідне графічне вирі
шення. Постаті метисів подано в експре
сіоністській манері, індіанців відображено 
в конструктивістському стилі, для показу 
негрів використано метод, близький до 
нефігуративного мистецтва.

Із циклу «Обличчя людські»

Ще величнішою уявляється робота 
майстра над унікальним у світовому живо
пису циклом «Час гніву». Нині — це триста 
полотен, об'єднаних у різні серії. їхні 
теми — громадянська війна в Іспанії, фа
шизм, концентраційні табори, Хіросіма, 
Плайя-Хірон — спроба вторгнення США на 
Кубу, трагедія Чілі. Майже весь цикл чорно- 
білий. «Є кінофільми, які не можна знімати 
в кольорі. Так само і я в «Часі гніву» 
використовую лише два кольори, а така гама 
надзвичайно важка».

Перш ніж розпочати роботу над цим 
циклом Гуаясамін об'їздив півсвіту, відвідав 
усі країни Європи, Китай, Південно-Східну 
Азію, побував у 50 містах Радянського 
Союзу. Під час безперервних поїздок зробив 
понад десять тисяч малюнків. Одна із серій 
циклу відбиває враження художника від 
подорожі до Іспанії 1968 року. Він майже 
рік мандрував країною — з міста в місто, із 
села в село, а з багатьох сотень замальовок 
вийшло, зрештою, лише сім полотен, які 
й склали серію під назвою «Жінки, що 
плачуть»: сім жінок, що тужать,— сім днів 
плачу на тиждень.

Привертає увагу ще одна серія — «Облич
чя людські». Наче фотокадри при миттєвій 
зйомці, мигтять обличчя людей з усіх 
широт: діти, голодуючі і бездомні негри, 
жертви концентраційних таборів, воєнний 
злочинець Ейхман. І поряд обличчя тих, 
котрі для художника є ідеалом людини- 
борця: Фідель Кастро, Ернесто Че Гевара,
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Кіто. Пейзаж столиці.

Каміло Сьєнфуегос, Віктор Хара, Пабло 
Неруда і Сальвадор Альенде,— з якими він 
б̂ув у дружніх стосунках до останніх днів 

^їхнього життя. «Кожна картина — заверше
ний твір всередині серії, проте разом вони 
теж складають одне ціле. Таким чином 
я знайшов свій спосіб відображення руху 
часу в живопису — єдиному з жанрів мис
тецтва, що не має такої можливості. Огля
даючи полотна як кадри, стежачи за 
експозицією, глядач одержує цілісне уяв
лення».

Ще одна іпостась циклу «Час гніву» — 
гротеск. «Нашестя наполеонівських військ 
в Іспанію вразило уяву великого Гойї — на 
мене особливе, сильне враження справила 
його картина «2 травня в Мадріді». Я не міг 
не відгукнутися на злочин Пентагону, на 
гонку озброєнь, розв'язану Сполученими 
Штатами. Але щоб ударити по всіх диктато
рах, як мені того хотілось, довелося вдатися 
до гротеску».

Його портрети-карикатури незабутні. Це 
сатира викривальна, вона проникає у суть 
образу. Такими постають відразливі облич
чя диктаторів Гаїті — батька і сина Дювальє, 
такий і Піночет — його тваринну подобу 
художник почав відображувати з перших 
днів після фашистського путчу і відтоді 
малює книгу під назвою «Піночет з головою 
Піноккіо». «Курячий» портрет генералісіму- 
са Франко Гуаясаміну пощастило виставити 
на своїй експозиції в Мадріді ще за життя 
диктатора. («Франко, відвідавши її, зробив 
вигляд, що не побачив цього портрета».)

Образи «Часу гніву» несуть у собі згустки 
болю, жаху, часом надломленості, коли опір 
неможливий (таким є недавно завершений 
триптих «Ріки крові» про закатованих чі- 
лійських патріотів). Проте вони по
роджують бажання протистояти злу, зали
шають надію.

«Я завершу цикл лише тоді, коли зникне 
насильство. Але, думаю, буде не просто 
покінчити з ним. Час гніву продовжується

Нарада в Пентагоні III. З циклу «Час гніву». 
Олія. 1966— 1970.
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Руки протесту. З циклу «Час гніву». Олія. 1968.

сьогодні в Сальвадорі і Чілі, у Гватемалі 
й Лівані. А тому я створюватиму нові 
полотна, поки живий. І як застереження 
того, щоб не повторилися жахи другої 
світової війни, включу до цього циклу сім 
картин, кожна з яких розкриває тему семи 
рядків із щоденника радянської дівчинки 
Тані, загиблої під час блокади Ленінграда».

«Нерв мистецтва — велика любов митця 
до свого предмета» — ці слова Льва Толсто
го спливають у пам'яті, коли бачиш картини 
Гуаясаміна із серії «Материнство». Тема 
її — від «материнства щасливого» до «мате
ринства страждального». Мати для худож
ника — символ благородства, простоти, свя
тості. «Вона мовчазно і стійко переймає на 
себе всі драми і конфлікти у сім'ї й сус
пільстві, прагне захистити свою дитину від 
горя і несправедливості. Руки матері мо
жуть виразити біль і гнів, страждання і сміх, 
щастя і любов».

Протягом кількох років Гуаясамін працює 
над циклом «Поки живу, завжди пам'ятаю 
про тебе». Його головна тема — ніжність. 
«Цей цикл — моє послання всім жінкам 
світу. Я завжди пам'ятаю, що зло і на
сильство, які стали у нашому столітті 
повсюдними, падають насамперед на жінку, 
війни і жорстокість військових диктатур 
завдають найбільше болю матерям і дружи
нам».

Руки — ще один лейтмотив творчості 
художника. Вони — символ і образ багатьох 
його творів. «Руки для мене — творець 
усього сущого. Обличчя людини та її руки 
складають єдине ціле. Рукою керує думка, 
рука втілює людські замисли. Особливо 
виразні руки під час горя. Руки нагадують 
людині про красу світу, створеного її 
руками». Додамо, що надмірно збільшені 
обличчя і руки на полотнах Гуаясаміна — це 
елементи, за допомогою яких художник 
досягає апогею художньої напруженості.

Освальдо Гуаясамін — перший еквадорсь
кий художник-монументаліст. І «винний» 
у цьому великий мексіканський художник 
Хосе Ю\.ементе Ороско, один з творців 
монументального мексіканського мис
тецтва, під керівництвом якого працював

молодий Гуаясамін декілька місяців 1943 ро
ку в Мексіці. Ці місяці обернулися на довгі 
роки, протягом яких Гуаясамін відчував 
серйозний вплив Ороско.

Материнство. Олія. 1969.
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Дитина. Малюнок. 1964.

«Станковий живопис ховає в собі щось 
витончене, інтимне, не до кінця висловлене 
своїм творцем. У настінному розписі худож
ник мусить «висловитися» з певної теми, 
«говорити» так ясно, щоб його могли легко 
зрозуміти. За той час, поки глядач рухається 
вздовж фрески, він має засвоїти «послання» 
художника».

Руки загребущі. З циклу «Час гніву». Олія. 
1963—1965.

Одна з перших фресок Гуаясаміна — 
«Взяття ріки Амазонки» — надзвичайно 
барвиста і ніби осяяна світлом. Проте 
сердечним болем сповнена фреска «Калі
ки», створена під враженням від поїздки до 
Іспанії. Перебуваючи в Барселоні, худож
ник звернув увагу на те, що в місцях, де 
відбуваються масові видовища, і на ста
діонах за наказом Франко відведено спе
ціальні місця для калік — жертв грома
дянської війни. Бідолахи приїздили туди на 
інвалідних колясках чи в стареньких авто
мобілях, щоб разом з усіма подивитися 
цікаве змагання чи захоплююче видовище. 
Здавалося, подібним жестом диктатор нама
гався виявити своє гуманне ставлення до 
жертв минулої війни, хоча насправді мета 
була протилежною. Франко хотів залякати 
інших: мовляв, дивіться, що станеться з ти
ми, хто відважиться виступити проти влади.

Гуаясамін закарбував на фресці мить 
загального тріумфу, коли весь стадіон 
схоплюється з місць. Намагаються підвести
ся і каліки. Але замість рук і ніг у них — 
обрубки. Фреска справляє глибоке вражен
ня, її вплив не менш сильний, ніж від 
прославлених офортів Гойї «Лихоліття вій
ни».

Дехто із західноєвропейських критиків 
називає Гуаясаміна «андським Мікеландже- 
ло». Особливо підтвердив він цю характе
ристику, завершивши 1982 року роботу над 
величезною фрескою в міжнародному аеро
порту в Барахасі, поблизу Мадріда. Вона 
розповідає про минуле і сучасне Іспанії та 
Латинської Америки, про історію і вза
ємовплив їхніх культур. Точніше, це дві 
фрески, об'єднані єдиним задумом. У пер
шій відбито конкісту, багато місця відведено 
темам іспанського танцю і музики. На 
окремій панелі — портрети чотирьох вели
ких іспанців: Бартоломе де Лас Касаса, 
Сервантеса, Унамуно і Пікассо («...ніколи не 
забуду враження, яке справила на мене 
«Герніка»).

Схожа в цілому і композиція другої 
фрески. «Я розповідаю у ній про доколумбо- 
ву Америку, про музику і танці нашого 
континенту. Тут також на окремій панелі 
чотири портрети видатних представників 
Латинської Америки: Руміньяуї — велико
го патріота Еквадору, захисника індіанців, 
Сімона Болівара, Хосе Марті і Пабло Неру- 
ди».

Освальдо Гуаясамін — володар багатьох 
міжнародних премій. На бієнале 1956 року 
в Сан-Пауло, де взяли участь понад п'ять 
тисяч художників, його було удостоєно 
найвищої премії і звання кращого художни
ка Латинської Америки. Потім були перемо
ги на конкурсах у Мексіці й Іспанії. Твори 
Гуаясаміна експонувалися багаторазово в 
НДР і ФРН, Англії й Іспанії, Радянському 
Союзі і Чехословаччині, Італії і Сполучених 
Штатах. Він став четвертим іноземним ху
дожником — після Пікассо, Далі і Марка 
Шагала — чиї роботи (1973 року) виставля
лися в Музеї сучасного мистецтва в Парижі, 
до цього у ньому експонувалися твори лише 
французьких живописців. «Я зовсім не 
страждаю марнославством. І не надаю 
цьому значення. Це все зовнішнє, наносне. 
Я лише хочу, щоб мої твори побачило 
якнайбільше людей у всіх частинах світу.
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Саме це означає для мене справжній тріумф. 
Поняття «успіх», «радість успіху» ви
даються мені нездоровими. Художник 
малює, творить, тому що відчуває в цьому 
життєву потребу — як дихати, бачити, 
чути».

Освальдо Гуаясамін сповнений нових, 
незвичайних задумів. У розпалі робота над 
пам'ятником матерям з Травневої площі 
в Буенос-Айресі. Сюди у роки військової 
диктатури в Аргентіні щоденно приходили 
жінки, щоб дізнатися про долю своїх дітей, 
які пропали безвісти. Це буде вежа заввиш
ки чотири з половиною метри у вигляді 
хреста, навколо якої здійматиметься стіна 
з розписами.

Попереду — задум створити композицію, 
яку він назве «Людська капела» («...створи
ли ж «Сікстинську капелу», і я хочу 
продовжити цей шлях...»). Квадратна спору
да буде розписана фресками, що розповіда
тимуть про історію Латинської Америки від 
її відкриття до наших днів. Вони розкажуть 
про еволюцію людського життя, про траге
дії, що їх зазнали латиноамериканські 
народи. Художнику запропоновано створи
ти в його рідному Кіто монумент миру 
(«...щоденно в моїй голові народжується 
його новий проект, що це буде — сказати ще 
не можу»). Кубинці, в свою чергу, запросили 
його зробити велетенський монументальний 
розпис у новому приміщенні аеропорту 
в Гавані.

Багато сил і часу художник віддає ще 
одній важливій справі. Усіх, хто приїздить 
до Кіто, вражають будинок і майстерня 
Гуаясаміна. Це декілька будівель, у яких 
багато що створено самим художником або

Квіти. Олія.
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спроектовано за його планами. Тут розміс
тились колекції стародавнього індіанського 
мистецтва, колекція зразків мистецтва коло
ніального періоду, зібрані ним під час 
подорожей по світу, твори видатних 
майстрів світового живопису: Пікассо, Мі
ро, перше видання «Лихоліть війни», «Кап- 
річос» і офорти Гойї, роботи всіх відомих 
майстрів латиноамериканського живопису.

І всі ці колекції, а також близько трьохсот 
своїх робіт художник вирішив передати 
у дарунок народу Еквадору. На його думку, 
таке багатство не може бути особистою 
власністю. Створено музей і фонд Гуаясамі- 
на. У новому приміщенні, що будується, 
розмістяться всі експонати, бібліотека, кіно
зал, студія телебачення, реставраційна 
майстерня, майстерні художників і археоло
гів. Гуаясамін має надію, що цей комплекс 
стане центром прогресивного мистецтва 
Латинської Америки.

...Вернімося до початку наших нотаток. На 
жаль, через хворобу 68-річний Гуаясамін не 
зміг взяти участі в московському форумі. 
Проте ті, хто неодноразово розмовляв з ним, 
слухав його, читав його численні інтерв'ю, 
могли передбачити, про що б він сказав 
у Москві. Художник, на думку еквадорсько
го митця, не повинен стояти осторонь від 
пекучих проблем сьогодення, він-зобов'яза
ний зробити таким своє мистецтво, щоб воно 
стало часткою духу, який рухає народами 
в їхній боротьбі.

Москва Ірина ШАТУНОВСЬКА

О с в а л ь д о  Г у а я с а м і н .

Шатуновська Ірина Костянтинівна — завідуюча відділом мистецтва журналу «Латинская 
Америка». Автор численних публікацій про латиноамериканську культуру.
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ШЕДЕВРИ Н А ВИНОС
Навесні 1968 року в Нью-Йорку було 

заарештовано Девіда Стейна. Відпущений до 
суду під величезну заставу, він опублікував 
гідні подиву мемуари, названі лондонською 
«Дейлі телеграф» «влучним оглядом звичаїв 
нашої епохи».

«Все вийшло так просто, що мене й досі не 
полишає здивування,—  звірявся новоявлений 
мемуарист. —  Вчора я одержав 1500 франків

за два свої малюнки в стилі Жана Кокто, 
підписані його іменем. Торговець ні про що не 
розпитував. Щоправда, Кокто в мене виходить 
добре...

175



Минулого року в Парижі підприємець Даніел Деламар відкрив картинну галерею підробок 
творів відомих майстрів пензля. «Мої Ренуар, Гоген, Сезанн — найвищої якості»,— стверджує влас
ник галереї,— ціна в багато разів менша за оригінал, а глядач має змогу ознайомитись із цікавим 

зібранням». Фото з тижневика «Штерн».

Під різдво поталанило зробити дуже вдалу 
пастель Ван-Донгена —  нагальна потреба в 
грошах. Основою була чудово видана моно
графія. Я зробив не точну копію, а варіацію 
однієї з картин («Портрет герцогині А.»). 
Потім вибрав гарну рамку, вставив пастель 
і відніс її  до торговця в передмісті Сент- 
Оноре. Той запитав про походження портрета. 
Я розповів, що отримав його від тітки, яка 
жила по сусідству з Ван-Донгенами в Монте- 
Карло. Після деяких вагань торговець запро
понував за пастель три з половиною тисячі».

Запис датовано листопадом 1963 року. 
В лютому 64-го беручкий Де від збув на 
Лазурнім березі чергового «Ван-Донгена» 
і кілька малюнків «Пікассо», а в березні взявся 
за Шагала. «Допомогла мені напрочуд гарна 
монографія Франца Мейєра з чудовими 
репродукціями. Готову акварель я запропону
вав Джекові О ’Хані, власнику однієї з найбіль
ших лондонських крамниць. Ціну я зажадав 
невисоку, тож він не вимагав від мене 
свідоцтва про автентичність...

Проте для зручності я вирішив виготовити 
набір печаток найвідоміших аукціонів і факси
міле підписів провідних експертів. Це вияви
лося такою мірою просто, що я подумав —  
господи, а якщо таких розумників, як я, 
легіони?»

У квітні рекомендаційний лист відкрив 
перед «бізнесменом» двері власника однієї 
з найбільших приватних колекцій, якому 
Стейн приніс три малюнки «Пікассо», виготов
лені напередодні тушшю. Візитерові довелось 
неабияк похвилюватися —  господар запросив 
до вітальні кравця Сапоне, якому Пікассо 
дарував за роботу свої малюнки. Запис 
Стейна: «Серце в мене калатало. Хвилини 
здавалися вічністю. Зрештою, обличчя Сапоне 
освітилося посмішкою і він вигукнув: «Чудо

во!» Артуро Т. тут-таки виписав чек на 
З мільйони 800 тисяч лір».

Через рік удачливого француза знали 
великі колекціонери з Манхеттену. Він оселив
ся в розкішній квартирі на Парк-авеню, де 
розмістив багату бібліотеку, обладнав лабора
торію і поповнив свою особисту колекцію 
робіт відомих майстрів, перетворивши апарта
менти в демонстраційний зал персональної 
фірми «Тріанон корпорейшн». «Я дуже вто
мився,—  згадував майстер підробок. —
Працювати доводилось переважно вночі, 
а вдень —  приймати клієнтів. Ми з дружиною 
розробили нехитрий код, щоб розмовляти при 
чужих. Якщо я просив дружину: «Принеси, 
будь ласка, малюнок Шага», вона знала, що 
йдеться про мою роботу. А якщо вимовляв 
прізвище повністю —  Шагал, Анна-Марі при
носила оригінал (у заповзятливого Стейна 
були й справжні роботи Пікассо, Гогена, 
Модільяні, Утрілло, Шагала і навіть один Ван 
Гога, загальною вартістю в півмільйона дола
рів. —  В. К.). Закиданий замовленнями 
(Нью-Йорк марить Шагалом), я мушу часом 
малювати між двома візитами...

Прокидаюся тепер о шостій ранку і за
варюю чай, але не для себе (зранку я і п'ю 
каву), а для обробки паперу: чай надає йому 
жовтуватого відтінку давнини. Поки папір 
сохне під ультрафіолетовою лампою, я про
глядаю альбоми і зупиняюсь, скажімо, на 
акварелі з циркової серії Шагала —  вона 
особливо цінується серед колекціонерів. На
кидаю композицію і змішую фарби. Треба 
бути дуже точним: акварель —  тонка техніка, 
тут помилятися не можна. Об 11 годині, коли 
акварель готова, я жену до свого фотографа 
на Лексінгтон-авеню, і він швидко виготовляє 
фотокопії. Повертаюсь до себе і на звороті 
виводжу пером: «Малюнок є моєю
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справжньою роботою. Марк Шагал». Імітува
ти почерк я навчився за монографією того 
ж Франца Мейєра.

На сьому вечора все готове. Я вмиваю руки, 
знімаю сліди фарби. Чекаю. Мій клієнт 
пунктуальний. Рівно о сьомій він у мене. Через 
20 хвилин забирає роботу і ще дві акварелі, 
зроблені минулого тижня, і вручає чек на 
13 тисяч доларів. Іду спати».

У вересні 1966 року безхмарне життя 
фальсифікатора урвалося. Заколисаний звич
ною обмеженістю жадібних покупців, афе
рист зробив фатальну помилку —  продав 
одному торговцю чотирьох «Шагалів», яких 
той вирішив перевірити в Парижі, в галереї 
Петрідеса. Відповідь фахівців була категорич
ною: підробки. Більше того —  на відкриття 
Метрополітен-опери в Нью-Йорк приїхав сам 
Шагал, якому допитливий клієнт показав 
«його» роботи. Розлючений художник вчинив 
скандал —  і Стейну довелося накивати п'ята
ми. Якийсь час він ще роз'їжджав між 
Філадельфією, Чікаго, Сан-Франціско і Лос- 
Анджелесом, доки нью-йоркська поліція 
поставила крапку на бурхливій діяльності 
«людини, яка була Пікассо» —  так гучно 
охрестила Стейна охоча до сенсацій преса.

А проте, та сенсація зовсім не виняткова. 
В 70-х роках викрили ще одного непересічно
го пройдисвіта —  англійського художника То
ма Кітінга. На відміну від Стейна, Кітінг 
виявився популярнішим і живучішим: нині 
в ходу понад 200 його картин і ескізів, 
проданих з аукціона лондонської торговель
ної фірми «Крісті» за 274 тисячі фунтів 
стерлінгів,—  до того ж за підробками мало не 
билися. Мабуть, не такий вже був далекий від 
істини покупець, який придбав дев'ять найцін
ніших підробок, заявивши, що «твори цього 
художника завжди будуть оточені скандаль
ною славою». А за це, мовляв, і грошей не 
шкода.

В цьому зв'язку можна згадати й іншу 
історію, що стала мало не класичною у світі 
експертів і мистецтвознавців. 1937 року в 
Монте-Карло було виставленої на продаж 
велике полотно Вермера «Христос серед учнів 
в Емманаусі». Фахівці зойкнули від захоплен
ня, підбадьорені заявою реставратора Режі 
Карте про належність полотна і фарб до XV II 
сторіччя. Картину миттю купив роттердамсь- 
кий музей за 540 тисяч гульденів, а її  
репродукції з'явилися на листівках, сірнико
вих етикетках і шкільних календарях.

Незабаром, уже в Голландії, розшукали ще 
кілька картин «Вермера», всі на біблійні 
сюжети,—  а художник Хан ван Меєгерен 
охоче розповів про «знайдені в Італії, в збідні
лій аристократичній родині», картини «Таємна 
вечеря» й «Омовіння тіла господня». Після 
окупації вермахтом Голландії в країну прибу
ли посланці нацистських «меценатів» Герінга, 
Розенберга, Штрейхера —  до рейху відправи
ли крадені культурні цінності, серед них 
і проданого лише за 1650 гульденів чергового 
«Вермера» —  «Христос і блудниця». Після 
війни ван Меєгерена звинуватили у співробіт
ництві з ворогом, але, рятуючись від суду 
й суворої кари, художник оголосив прокуро
ру, що автором усіх відкритих «вермерів» 
є він сам, а тому картина, яка опинилася 
в Німеччині, не може вважатися «національ
ною цінністю». Зізнанню художника' ніхто не 
повірив —  ні прокуратура, ні шанувальники 
творчості чародія з Делфта, ні музейні

працівники. Тоді, побоюючись офіційного 
звинувачення в колабораціонізмі, ван Меєге
рен за три тижні створив чудове полотно на 
тему «Христос проповідує в храмі». Експерти 
розгубилися: картина виглядала досконалою. 
Звинувачення в співробітництві з окупантами 
було знято: на запитання ж про причину, яка 
штовхнула його на підробки, художник відпо
вів, що наважився на це, ображений сучасни
ками, які не помічали його таланту. А втім, 
«кривда», завдана сучасниками, принесла 
йому за десятиліття майже 8 мільйонів 
гульденів, які суд вимагав повернути,—  але 
великий містифікатор виявився неспромож
ним це зробити. Наслідок десятимісячного 
процесу —  рік в'язниці, де підсудний через 
три місяці помер. Так скінчилася епопея 
таланту, що поєднував в одній особі живопис
ця, мистецтвознавця і вченого.

«Щастить» на підробки відомим художни
кам як нового, так і старого часів. Щонаймен
ше 44 з 93 робіт Рембрандта, які зберігаються 
в Голландії і датовані раннім періодом 
творчості майстра,—  не оригінали. Так вважає 
професор Амстердамського університету 
Йозеф Бруйн, фахівець з історії мистецтва.

Відомо, що художник, якого вважають 
«першим єретиком у мистецтві живопису» за 
геніальний переворот, здійснений його чарів
ним пензлем, творив до останнього дня свого 
життя, залишивши у спадок, на думку окремих 
істориків мистецтва, понад 620 полотен. Бруйн 
аргументовано доводить, що кількість 
справжніх картин олією не перевищує чо
тирьохсот. У відкритті професора сенсації 
немає: в галузі живопису безліч прикладів 
справних підробок під манеру старих май
стрів, до того ж чимало великих художни
ків Відродження, починаючи з Рафаеля, не
рідко доручали остаточну доробку картин 
своїм учням. Але припущення Бруйна може 
несподівано виявити талановитого насліду
вача Рембрандта.

Уславлений пейзажист, людина м'якої ду
ші Жан-Батіст Коро часто підписував роботи 
своїх учнів і знайомих художників, якщо ті 
про це просили, сподіваючись швидше і до
рожче продати картину «з іменем». «Нащад
ки розберуться», —  жартував художник, по
ставивши перед нащадками складне завдан
ня. Ще 1910 року французький драматург 
Альфред Капю кинув дотеп: «Коро написав 
три тисячі картин, з них 10 тисяч продали 
американцям». Капю недооцінив виробничих 
потужностей «індустрії підробок» —  на 700 
робіт, написаних Коро, в Штатах зафіксова
но понсід 100 тисяч (І), а в Європі, за 
даними відомого музейного діяча Рене Хюй- 
га, —  близько ЗО тисяч. Французька статисти
ка свідчить, що лише в СШ А було вивезено 
9428 «картин Рембрандта», 113 254 «малюн
ки Ватіо». Можна не сумніватися, що майже 
всі вони —  суцільні підробки.

Афери Стейна, Кітінга та їхніх «колег» з 
бізнесу —  і показові, і типові. Фальсифікація 
творів мистецтва давно стала в капіталістич
них країнах звичним явищем. «Небачена обо- 
рудка з підробленими шедеврами», «Зграя 
фальсифікаторів наповнила підробками Іта
лію і Швейцарію», «Відкрито фабрику підро
бок» —  такими заголовками рясніє західна 
преса. Можливості «інтелектуального» бізне
су широкі й багатопланові —  грошовитий по- 
цінувач старовини згоден розщедритись на
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«Етруська Діана» (І тис. до н. е.). Автор  Альчео  
Доссена (перш а третина XX  ст.).

будь-який раритет —  картину, скульптуру чи 
археологічну знахідку.

Сучасні ділки спритно використовують 
зрослий інтерес до історії, археології, сен
саційності загадок стародавнього світу. Мек
кою босів антикварного бізнесу стала Швей
царія, і це не випадково: кордон у горах (мрія 
контрабандиста), наплив багатих туристів, 
зручне географічне положення, чудові шляхи 
сполучення привабили сюди організації, що 
скуповують продукти підпільних розкопок 
в усіх частинах світу. Від імені великих 
можновладців ці організації встановлюють 
зв'язки з підпільними археологами, скупники 
ж на місцях мають значні суми, швидкісний 
транспорт, мережу навідників і шпигунів. Боси 
з центру віддають розпорядження про роз
копки в тій чи тій країні, не потребуючи 
повноважень офіційних археологічних уста
нов. Дійшло до того, що деякі антикварні 
гангстери захоплюють через спекулянтів цілі 
археологічні райони й навіть здають в оренду 
окремі ділянки.

Широкий розмах підпільного антикварного 
бізнесу впливає і на «індустрію підробок». 
Юргену Тімме, фахівцю з історії Середземно
мор'я, співробітникові Етнографічного музею  
в Карлсруе (ФРН), принесли на розпізнання 
чергову знахідку —  фігурки ідолів з Кікладсь- 
ких островів, Подивившись на них, професор 
насторожився: у фігурок були помітні однако
ві нашарування на поверхні мармуру —  і це 
у виробів, які належать, за словами їхніх

«відкривачів», до різних історичних епох! 
Хімічний аналіз довів, що в нашаруваннях 
присутній гіпс,—  тоді як внаслідок ретельних 
досліджень на островах мінерологи дійшли 
висновку, що в цих місцях гіпс на мармурових 
поверхнях не утворюється. Просвітили вироби 
ультрафіолетовим промінням —  і підробки 
випромінили червоно-фіолетове світло сві- 
жообробленого мармуру. Добрий десяток 
років власник фігурок, придбаних за шалені 
гроші в Греції, показував їх гостям, доки 
з'ясувалося, що їхня цінність не більша за скло 
вітрини, за яким вони зберігалися.

Підробки творів мистецтва кидають виклик 
компетентності колекціонерів ось уже протя
гом п'яти століть, і сучасна наука накопичила 
достатній арсенал методів і прийомів викриття 
підробок. При перевірці на справжність, 
скажімо, виробів з кераміки застосовують 
метод термолюмінісцентного аналізу, за до
помогою якого було наведено відносний 
порядок на полицях багатьох музеїв і сховищ 
старожитностей, набитих «давньогрецькими», 
«месопотамськими», «доколумбовими» цін
ностями. Така, зокрема, доля «китайської 
танцівниці» з музею Райса в Мангеймі, вік якої 
визначався «не менше 1700 років». Сумніви, 
що виникли в Хеннінга Бішофа, завідуючого 
відділом музею в Гейдельберзі, привели його 
до Інституту ядерної фізики імені Макса 
Планка,—  «танцівницю» обстежили, і її  вік 
відразу зменшився з 1700 до 70 років: при 
нагріванні виникло слабке випромінення, при
таманне будь-якому нестарому виробові.

Для фарбованої кераміки застосовують 
хімічний аналіз —  у Стародавній Греції харак
терну поливу на поверхню фігур наносили за 
допомогою потрійного загартування в насиче
ному киснем полум'ї (на чому й ловляться 
нинішні аферисти). Куди важче розпізнати 
автентичність виробів з вогнетривкої керамі
ки, для якої непридатні ані термолюмінісцен- 
ція, ні аналізи тону й забарвлення поливи. Так 
само важко перевірити на справжність скло 
пізньоантичного часу чи вироби з дерева —  
нефарбовану скульптуру, меблі, музичні 
інструменти. Не допоможе ні визначення 
породи дерева (майстри минулого використо
вували фактично ті самі види деревини, що 
й сучасні різьбярі), ні вивчення техніки 
обробки, яка мало змінилася відтоді. В окре
мих випадках рятує, щоправда, дендрохроно
логія —  визначення абсолютного віку дерева 
за річними кільцями, вузькими в сухі роки 
й ширшими —  в дощові. За кільцями можна 
визначити вік дерева аж до раннього се
редньовіччя, та справа в тому, що не всі 
дерева мають чіткі річні кільця: в таких 
випадках покластися можна лише на хвойні 
породи. Звичайно, і це вже чимало —  біль
шість картин Рембрандта створені на ялинових 
дошках, з ялини ж виготовлено і окремі 
частини скрипок Страдіварі.

Підробки з міді та бронзи вирізняють за 
особливостями поверхні й складу сплавів, 
який змінювався протягом сторіч,—  метало
графічний аналіз дозволив, наприклад, розпі
знати несправжність бронзової «пізньоантич- 
иої лійки» у формі коня, «ритона». Ретельне 
порівняння цієї «коптської роботи IX —  X сто
літь», що потрапила 1965 року до берлінсько
го Кунстханделю, з аналогічним бронзовим 
ритоном, що зберігається в Ермітажі, виклика
ло у вчених небезпідставні сумніви. Аналіз
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Хан ван Меєгерен. Христос серед учителів.

підтвердив: вміст цинку занадто великий як на 
X століття. «Ритон» значно «помолодшав» —  
аж до 1960 року, коли мода на коптські вироби 
досягла свого апогея.

Основний об'єкт підробок —  золоті прикра
си й монети етрусків, греків, римлян і візантій
ців. Але «сучасне» золото на відміну від 
«старого» містить елементи, за якими його 
досить легко розпізнати —  важливого значен
ня набувають аналізи матеріалу і технічних 
характеристик виробу, оскільки виготовлювачі 
підробок позбавлені можливості розшукати 
дійсно старе золото й використати стародавні 
методи його обробки.

Справжнім енциклопедичним набором охо
ронних засобів оточені твори живопису —  від 
найсучаснішої технології до іконографічного 
аналізу.

Велику допомогу експертам надає сьогодні 
рентгенографія, доповнена методами інфор
матики, яка відкриває можливість окремо 
«читати» послідовні шари картини, що серйоз
но полегшує аналіз. Вона дозволяє визначити 
щільність і структуру полотна, позначеного 
особливостями місцевості й епохи. Коли, 
зокрема, було поставлено під сумнів 
справжність однієї голландської картини, 
мальованої на полотні, яке вироблялося на 
півдні Франції, експерти встановили, що той 
голландський майстер дійсно працював на 
півдні Франції й авторство його було під
тверджене.

Не менш значна роль і макрофотографії: 
зйомка з малої відстані через збільшувальний 
об'єктив дозволяє виявити «почерк» художни
ка —  характер руху пензля, манеру накладан
ня фарб, що важливе передусім при аналізі 
творів нового живопису (старі майстри надава
ли поверхні картини вигляд емалі —  писали 
гладко і «ховали» мазок). Цей метод дозволяє 
глибше вивчати характер тріщин на картині

й краще досліджувати стиль епохи; спільне 
використання рентгенівських знімків і макро- 
фотографій, до речі, дозволило викрити 
й згадуваного ван Меєгерена: тріщини на 
поверхні його робіт не відповідали тріщинам 
внутрішніх шарів, як це буває в автентичних 
полотнах. Зрештою, голландець зізнався, що 
робив тріщини штучно —  згортаючи картини. 
Отже шахрайству виявилось не під силу 
змагатися з сучасною технікою. Як, до речі, 
і з хімічним аналізом пігментних барвників: 
підвело ван Меєгерена незнання історії виго
товлення фарб. Річ у тому, що в епоху 
Вермера ультрамарин одержували за допо
могою ляпіс-лазурі, від якої відмовились 
у X V III столітті,—  фальсифікатор винайшов 
свій власний ультрамарин, на кшталт старовин
ного, але з додаванням кобальту, не застосо
вуваного за часів Вермера. Підвів ван Меєге
рена і формальдегід, який надає картинам 
«лакованого» вигляду і яким ніколи не корис
тувався великий майстер.

З появою численних методів експертизи 
світові музеї залихоманило, сформувалася 
чітка думка, що бодай третину експонатів 
необхідно передивитись. Відчутно струсонуло 
і знаменитий Метрополітен, де однією з пер
лин колекції протягом багатьох років вважав
ся кубок Роспільйозі, авторство якого припи
сували великому Бенвенуто Челліні. Рекламні 
проспекти не шкодували епітетів, називаючи 
його «казковим кубком», що «розкриває 
язичницьку своєрідність Ренесансу»,—  і рап
том чарівний ореол змеркнув,. поступився 
місцем сенсації: як повідомив у січні 1984 ро
ку директор музею, знаменитий кубок, разом 
з 43 іншими творами мистецтва, виявився 
підробкою. Більшість із викритих цінностей 
створив золотих справ майстер Рейнхольд 
Вастер, який жив у XIX ст. в Німеччині. Як 
запевняє «Ньюсуїк», Вастер подарував світові
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Бю ст поета і ф ілософ а Д ж іролам о Бенів'єні, друга 
Савонароли  й послідовника Петрарки (X V  —  

X V I ст.). Автор  Джованні Бастіаніні (X IX  ст.).

кілька сотень підроблених прикрас епохи 
Відродження.

Своєрідною класикою в цьому плані стала 
знаменита тіара скіфського царя Сайтоферна, 
придбана Лувром за 200 тисяч франків, яка 
виявилася роботою одеського ювеліра-вір- 
туоза І. Рахумовського. Після самовикриття 
ювелірові ледь вдалося довести, що тіара 
виготовлена не ольвійськими майстрами 
X ст. до нашої ери, а особисто ним у майстерні 
на Французькому бульварі. Луврські експерти 
відмовились повірити —  і Рахумовський мусив 
представити ще два вироби «еллінської класи
ки», викликавши шок у знавців, після чого 
газети 1903 року охрестили тіару «підробкою 
№ 1». Роботу одеського майстра залишили 
в експозиції, перенісши до зали сучасного 
прикладного мистецтва.

Підробки —  складова частина історії мис
тецтв. Вони —  наче тіні великих майстрів; так 
само як і в будь-якій іншій справі, в мистецтві 
підробки є свої генії. Часом їхні витвори 
такою мірою досконалі, так точно по
вторюють творчі знахідки автора оригіналу, 
що стають непересічними зразками. В історію 
підробок вписав своє ім'я італієць Альчео 
Доссена, який наводнював багато музеїв 
і приватних колекцій чудовими витворами під 
римські й етруські вироби з мармуру та глини, 
доки 1923 року англієць Парсонс поклав край 
його кар'єрі, розкривши ательє підробок 
у Римі й здивувавши цим численних експертів. 
У результаті Доссена зажив слави блискучого 
скульптора, а роботи його стали цінуватися 
вже як самостійні твори. Дивний випадок 
стався недавно в тій самій Італії, де чабана 
Джузеппе Мартелуччі звинуватили в незакон
ному зберіганні археологічних цінностей. 
Скільки чабан не доводив, що не брав 
статуеток з давніх етруських поховань, а зро

бив самотужки, йому не вірили. Більше того, 
відправлені на експертизу до відомих учених 
із Сієни й Гроссето, статуетки були одностайно 
визнані етруськими. Мартелуччі, якому загро
жувала в'язниця, стояв на своєму й представив 
карабінерам ще кілька таких самих виробів 
з білого вапняку. їх відправили до Флоренції 
майстрам-каменерізам, і ті дійшли висновку, 
що хоч статуетки нічим і не відрізняються від 
етруських і зроблені з того самого матеріалу, 
на них видно свіжі сліди різця.

Звинувачення луснуло, поступившись черго
вому прозрінню. Суд зіткнувся з дивовижним 
випадком: людина з початковою освітою, без 
художньої підготовки, з обмеженими знання
ми про мистецтво етрусків інтуїтивно (!) 
відтворювала з абсолютною точністю твори 
давніх каменерізів, які володіли особливим 
почерком. Результат— не лише виправдання 
чабана, а й організація виставки його робіт 
у місті Прато...

У середні віки і в епоху Відродження —  не 
сушили мозку над проблемою підробок. У ті 
часи художник працював на замовлення 
якогось можновладця чи корпорації —  цеху, 
монастиря, капітула або міського самоуправ
ління. Складали угоду, і в обумовлений термін 
виріб передавався замовникові. Ці патріар
хальні зв'язки порушилися в X V II ст., коли 
у найбільш розвиненій на той час Голландії 
майстер почав працювати на ринок, а поруч 
з ним* замрячила зловісна фігура перекупни
ка,—  твір мистецтва обернувся на товар, 
художник втратив безпосередній зв'язок зі 
споживачем.

Розквіт підробок художніх творінь припадає 
на наступне сторіччя, коли енергійне комплек
тування королівських і князівських колекцій 
дало могутній поштовх торгівлі творами 
мистецтва, що напоумило другорядних ху
дожників писати картини «в дусі» того чи того 
великого майстра (оригінали модних знамени
тостей роздобути було надзвичайно важко). 
Ще через століття в середовищі колекціоне
рів відбулася перестановка сил: аристократа 
витіснив багатий буржуа —  цілковитий невіг
лас у питаннях мистецтва, але беручкий 
завсідник аукціонів і антикварних крамничок. 
Тоді-то підробки й потекли до колекцій, які із 
символу марнославства обернулися на мате
ріальну цінність. Полювання на твори різця 
і пензля спорожнило художній ринок, а попит 
залишився високим, що і сприяло численним 
аферам з підробками. Наприкінці минулого 
століття до колекціонування підключилися 
американці —  і горезвісні «маршани», як 
французи охрестили торговців творами 
мистецтва, одержали особливу клієнтуру, 
хвацьку й неперебірливу.

Фальсифікація творів мистецтва перетвори
лася сьогодні на тяжку недугу, що роз'їдає 
художнє життя СШ А. Наївний Мартелуччі, 
який творив для власної втіхи й не думав про 
прибуток, не рівня справжнім гангстерам  
у бізнесі підробок. Хто бажає купити скульпту
ру Родена за 7,5 тисяч доларів? Або картину 
Пікассо за 850 доларів? Або задешево, лише 
за 65 доларів, чайник старовинної китайської 
порцеляни? Ідеться, природно, не про оригі
нали. Американський ринок буквально наси
чений шедеврами Сезанна, Боннара, Дега, 
Дієго Рівери, полотнами Модільяні, літогра- 
фіями Тулуз-Лотрека, китайською і японською 
порцеляною, зразками первісного мистецтва, 
стародавніми витворами індійців і африканців.
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Тут немає інатяку  на контрабанду —  все це 
підробки, виробництво яких організовано 
законно, із завидним розмахом. Бізнес є біз
н е с—  досить пригадати^ недавню історію 
з 118 шедеврами з колекції Нельсона Рокфел
лера, що надійшли у продаж у вигляді 
репродукцій, зліпків, факсимільних копій. 
Рокфеллер, хрестоматійне втілення амери
канського ідеалу успіху, кинув виклик мис
тецтву, хитнувши його в бік комерції й поро
дивши нову моду на підробки. Мільярдер, 
колишній віце-президент СШ А, поїхав до 
Франції, де в якомусь гасконському селищі 
знайшов копіювальника, чиє ім'я сумлінно 
приховується, і той почав створювати «полот
на» Ван Гога, Брака і Сезанна. В англійському 
Стенфордвіллі американський товстосум най
няв Ллойда Уолдона з дружиною, які стали 
копіювати японські та африканські статуетки. 
У Західній Німеччині знайшовся ще один 
талант —  у галузі англійського і німецького 
начиння XVI і і ст. Заради справедливості слід 
відзначити, що «копії» Рокфеллера виконано 
високомайстерно,—  копіювальники, за слова
ми роботодавця, «справжні майстри своєї 
справи, інакше б їх не наймали». Звідси 
й ціни —  скульптура Родена «Бронзової до
би», наприклад, коштує за «каталогом Рок
феллера» 7,5 тисяч доларів. Велика, але 
в порівнянні з оригіналом мізерна ціна. А що 
вже сьогодні солідні музеї Нью-Йорка, Босто
на, Далласа, Лос-Анджелеса безсоромно 
виставляють підробні шедеври, то чим гірший 
за них Рокфеллер?

Купуючи дорогий витвір за низькою ціною, 
клієнт тим самим сприяє ошуканству. Власник

однієї нью-йоркської картинної галереї роз
повів, що до нього постійно надходять листи 
на зразок надісланого однією літньою добро
дійкою з Філадельфії: «Любий містере Прайс! 
Я дуже люблю «Мону Лізу» і хотіла б її 
придбати. Якщо вам трапиться ця картина, 
надішліть мені їїл будь ласка. До цього додаю  
чек на ЗО доларів». Невігластво, по суті, 
безмежне, як і марнославство, що грунтується 
на демагогії, і має рацію критик Марк Стівенс 
у своїй характеристиці нинішньої Америки, 
яка так полюбляє підробки: «Масова репро
дукція шедеврів підриває наші уявлення про 
мистецтво. Проте сучасна американська куль
тура такою мірою обумовлена технологією, 
торгівлею, поклонінням перед гучними імена
ми, що до шедеврів нині ставляться як до 
кінозірок».

Тож яка різниця, ідеться про «Мону Лізу» за 
тридцятку чи про шедевр Матісса, відтворе
ний за допомогою новітньої фототехніки 
й виконаний так бездоганно, що може будь- 
кого ввести в оману? Ознака часу —  масова 
фальсифікація і знецінення творчої праці 
художника. Ще наприкінці XIX ст. літератор 
і колекціонер Поль Едель писав: «Головну 
провину в сучасній високорозвиненій промис
ловості підробок несуть жадібні колекціоне- 
ри-американці». Відтоді становище, по суті, не 
змінилось, хоча не гірше за американців 
навикнули і їхні європейські колеги. Втягнути 
до співучасті —  така політика багатьох з них, 
а гасло: «Купується все. Справа лише за 
ціною».

Валерій КОСТІН

Тіара скіф ського царя Сайтоф ерна (близько 200 р. 
до н. е.) Авто р  І. Рахумовгький (1895— 1896).

Костін Валерій Іванович (нар. 1937 р.) —  кандидат архітектури, ст. науковий співробітник НД І 
те ор ії, істор ії та перспективних проблем радянської архітектури в місті Києві. Автор  численних праць 

з питань архітектури, низки публікацій у республіканській та сою зній  пресі.
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отні листів .з багатьох країн світу 
надходять на адресу Українського респуб
ліканського комітету захисту миру. Пи
шуть школярі й домогосподарки, студенти 
і викладачі, профспілкові діячі і робіт
ники — люди різних політичних поглядів 
і життєвого досвіду, які, однак, твердо 
переконані, що спільними зусиллями мож
ливо відвернути війну^ Значна частина 
їхніх листів — це відгуки на мирні ініціа
тиви Радянського уряду, інші продикто
вані бажанням більше довідатися про кра
їну, до якої останнім часом прикуті по
гляди світу. Адже відомо, що листуван
ня — один із шляхів краще пізнати і кра
їну, і народ, отже й порозумітися. А без 
порозуміння на всіх рівнях — від глав 
держав і до рядових громадян — неможли
во досягти стабільного миру. Може, тому 
такого великого значення набуває листу
вання у рамках світового миротворчого 
руху. Про це, зокрема, пише американка 
Мері Едвардс — учасниця минулорічного 
маршу Миру Ленінград — Москва: «Цей
марш — чи не найбільша подія в моєму 
житті, а наші спільні зусилля по досяг
ненню взаєморозуміння між нами дають 
нашим народам неабиякі підстави для на
дії. Під час маршу я була координато
ром проекту «Покажи і розкажи» і при
везла з собою понад 4000 листів амери
канців, щоб передати їх радянським лю
дям. Вони поставилися до цього з повним 
розумінням, і вже на другий день по 
своєму прибутті до Ленінграда ми роз
поділили між мешканцями міста всі лис
ти. Повернувшись додому, ми вирішили 
продовжити роботу по цьому проекту, 
вважаючи, що шляхом особистих контак
тів між людьми народи можуть краще 
спізнати один одного. Ця акція знайшла 
підтримку і в нашій країні. Наприклад, 
деякі вчителі вирішили в рамках проекту 
провести в школах спеціальні класні ро
боти, і незабаром ви одержите листи їх
ніх школярів...»

А ось короткий, але промовистий лист 
учасника минулорічного круїза Миру по 
Дніпру, редактора паризької газети «Le 
Nouvel Humanisme» Жоржа Красовсько- 
го. «1988 року я маю намір знову при
бути до Радянського Союзу,— повідомляє 
він.— Але цього разу не літаком, а на 
велосипеді з групою французьких пенсіо
нерів. Сподіваюся відвідати Київ».

Додамо, що Жоржу Красовському 73 
роки, він один з організаторів велопробі- 
гів Миру, в яких беруть участь люди 
не молодші 60 років. За плечима в нього 
45 тисяч кілометрів доріг, більше ніж 
довжина екватора...

Лист активіста руху Миру штату Кен- 
туккі (США) Ланса В. Браннера, адресо
ваний голові Українського республікан
ського комітету захисту миру О. Т. Гон

чару. «Шановний пане Гончар! Я хочу 
подякувати Вам за Вашу книжку «Лю
дина і зброя». Я одержав велику насо
лоду, читаючи її і цілком згоден з 
висловленою в Вашій книжці думкою: 
«Настане час, коли не буде воєн». Разом 
з Вами ми боремося за те, щоб цей час 
настав якомога скоріше, хотілося б, 'аби 
і в майбутньому ми поєднували наші зу
силля. В штаті Кентуккі я відповідаю за 
організацію поїздок усіх наших конгрес
менів і сенаторів до Радянського Союзу, 
сприяю візитам до Сполучених Штатів 
членів Верховної Ради. Понад шістдесят 
відсотків усіх членів конгресу не були в 
СРСР, і тому їхні рішення пов'язані з 
інформацією або ще гірше — ідеологією 
не першої свіжості. Ми сподіваємося, що 
сприяючи візитам членів нашого уряду в 
СРСР, їхнім зустрічам з радянськими людь
ми (так само як і радянських представни
ків), ми зможемо закласти надійну осно
ву для роззброєння і встановлення міцно
го миру».

З думкою Ланса В. Браннера з Кентуккі 
важко не погодитися. Упередженість, не
поінформованість, заскорузлість політич
ного мислення ніколи не сприяли взаємо
розумінню. На Заході дедалі більше лю
дей відкидають нав'язувані їм стереотипи 
ставлення до Радянського Союзу як до 
«імперії зла», прагнуть налагодити осо
бисті, професійні зв'язки з громадянами 
нашої країни. З цього погляду показовий 
лист архітектора Яна Райнера з Сент- 
Петерсбурга (США). Він повідомляє, що в 
часописі «Ukraine», який видається в на
шій республіці англійською мовою, його 
увагу привернув нарис про київський ма
сив Троєщина. Американця зацікавило ви
користання кольорів в оформленні будин
ків цього мікрорайону. «Такі візуальні 
прийоми,— пише Я. Райнер,— цілком у сфе
рі моїх творчих пошуків. Ви можете пе
реконатися в цьому, глянувши на знімки 
опоряджених мною споруд. Будь ласка, 
передайте їх вашим архітекторам. Якщо 
вони захочуть написати мені, я їм відпо
вім...»

Інший лист належить Маджорі О. Ні- 
кол — одній з тисячі американок-пілотів, 
які сіли на літак у роки другої світової 
війни. Знаючи це, стане зрозумілішим і 
те прохання, з яким вона звертається до 
Українського республіканського комітету 
захисту миру: «Чи не допомогли б ви
мені розшукати радянських жінок-пілотів 
з цього списку. Його я перезняла з 
книжки Брюс Майлз «Нічні відьми». Якщо 
ви передасте мені адресу котроїсь із 
них, буду вам щиро вдячна. Я так хотіла 
б листуватися з ними...»

До свого листа Маджорі О. Нікол до
дала ксерокопію книжкової сторінки, 
де набрані латиницею прізвища радянсь
ких льотчиць, що воювали під час Вели
кої Вітчизняної війни у двох знаменитих 
полках винищувальної і бомбардувальної 
авіації. Понад сорок років тому Маджо
рі-О. Нікол разом з ними зодягла війсь
кову форму, щоб на землі запанував мир. 
І глибоко символічно, що нині ветерани 
війни колишніх країн-союзниць простяга
ють одна одній руки, аби знову стати 
пліч-о-пліч на його захист.
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Учасники днів СРСР за участю УРСР у Великобританії перед «Крамничкою 
старожитностей», описаною Ч. Діккенсом в однойменному романі.

П р о тя го м  трьох місяців Всегрецький юві
лейний комітет, Греко-радянське товари
ство провели низку заходів, присвячених 
70-річчю Великого Жовтня. Серед них — 
дні СРСР за участю УРСР. На прикладі 
нашої республіки греки знайомилися з 
досягненнями Радянської країни, процеса
ми оновлення, які відбуваються в ній.

У святково прикрашеному Палаці спор
ту грецької столиці жителі міста, акти
вісти Греко-радянського товариства, пред
ставники різних політичних партій щиро 
вітали радянських гостей. Збори відкрив 
генеральний секретар Греко-радянського 
товариства Г. Псалідопулос. Комуніст, 
герой руху Опору, він сімнадцять років 
перебував у катівнях хунти, а нині — мер 
одного з афінських районів.

Від імені радянської делегації до грець
кої громадськості звернувся заступник 
Голови Ради Міністрів УРСР Г. В. Дзись.

Тепло сприйняли присутні виступи ки
ївських артистів-вокалістів, танцювального 
ансамблю зі Львова «Юність», тріо банду
ристок Житомирської філармонії. А коли 
бандуристки заспівали пісню «Червона 
гвоздика», написану в пам'ять загиблих 
бійців Опору, її підхопив увесь зал.

Українські артисти виступали також у 
Волосі, Ларисі, Яніні, Патрах, Піреях. 
Перед їхніми концертами до присутніх 
зверталися представники міських властей, 
керівники місцевих відділень Греко-радян
ського товариства, працівники посольства 
СРСР, які говорили про всесвітньо-істо
ричне значення Жовтневої революції, роз
виток радянсько-грецьких відносин, їхню 
роль у зміцненні миру на планеті.

Загальну атмосферу приязні та дружби, 
що панувала під час днів, добре передає 
лист Георгія Ніколау — голови відділення 
Греко-радянського товариства міста Яніна, 
що надійшов до Українського товариства 
дружби і культурного зв'язку. «Спогад 
про наші зустрічі надовго залишиться в 
серцях греків,— пише Г. Ніколау.—Ще 
довго в нашому місті згадуватимуть чудо
вий колектив українських артистів, які 
полонили усіх нас своїм дивовижним мис
тецтвом. Мабуть, ви й не здогадуєтесь, 
яких глибинних почуттів вони торкнули
ся в наших душах. Особливо зворушило

нас усіх виконання «Червоної гвоздики». 
Ще й досі звучать мені голоси чарівних 
українських дівчат. Велике їм спасибі!

Хай такі зустрічі відбуваються частіше 
в ім'я миру й дружби, в ім'я кращого 
взаєморозуміння між нашими народами!»

Дні СРСР за участю Української РСР 
пройшли у Великобританії. На* їх офіцій
не відкриття до Культурного центру лон
донського району Кемден прибули акти
вісти британських товариств дружби з Ра
дянським Союзом, депутати парламенту 
від лейбористської партії, мери різних 
районів столиці, представники профспілок 
і Компартії Великобританії. Посол СРСР 
у Великобританії Л. М. Замятін та керів
ник делегації громадськості УРСР, голова 
президії Українського товариства дружби 
і культурного зв'язку з зарубіжними кра
їнами В. П. Оснач у своїх виступах 
на урочистих зборах наголосили на зна
ченні Великої Жовтневої соціалістичної 
революції для долі народів колишньої 
царської Росії, її впливу на хід світової 
історії, говорили про важливість нинішніх 
революційних змін в СРСР.

Зустрічі представників радянської та бри
танської громадськості відбулися також 
у Кардіффі, Ноттінгемі, Лідсі, Манчесте
рі. Жителі цих міст відвідали концерти 
українських самодіяльних та професійних 
артистів, ознайомилися з виставками на
родної ’ вишивки та ткацтва, виробів деко
ративно-прикладного мистецтва, акварелей 
та графіки, дитячого малюнка, фотовис
тавками.

Особливий інтерес викликали Дні в бри
танців українського походження, здебіль
шого молоді, які цікавилися сьогоденням 
Радянської України, її досягненнями в га
лузі культури.

Дні Радянського Союзу за участю УРСР 
в Великобританії широко висвітлювалися 
місцевими засобами масової інформації: 
газети повідомляли про виставки та кон
церти, телебачення передало інтерв'ю ке
рівника делегації української громадсь
кості, показало виступи митців республі
ки.
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Щшпсщьг(сь
ороітоз

Поява в журналі рубрики «Майстри де
тективу» викликала хвилю листів на адре
су редакції. Виявилося, що між читачів 
«Всесвіту» немало шанувальників гостро- 
сюжетного жанру. Причому, серед відгуків 
жодного негативного. І це тоді, коли, ска
жемо відверто, редакція не відразу зва
жилася надати детективу офіційну «про
писку» на сторінках журналу,— сумна 
слава пасинка серйозної літератури за
кріпилася за ним міцно, попри всю його 
популярність.

Та справа, зрештою, не в рубриці, а в 
тому, що в ній друкуватиметься. Адже й 
раніше «Всесвіт» не відвертався від гостро- 
сюжетних творів. Згадаймо хоча б імена 
Б. Райнова, Я. Мортенсона. Дж. Болла, 
Р. Чандлера... Однак рубрика — це регу
лярність, системність публікацій, належ
ний художній рівень. «Важливо, щоб ав
тори вміщуваних творів, як то кажуть, 
не псували борозни,— цілком слушно за
стерігає москвич В. Є. Скродський.— Або 
це буде високий клас, або ж задум втра
чає сенс».

Побоювання нашого читача можна зро
зуміти. Детектив — жанр специфічний. 
Поряд з його «класичними» зразками, сві
товий книжковий ринок наводнений тво
рами прохідними, сяк-так зліпленими за 
ходовими рецептами виготовлення бойови- 
ків-одноденок. Безконечне варіювання зна
йомих сюжетних ситуацій, відверта літе
ратурщина, несмак — усе це призводить 
до появи витворів, які відразу забувають
ся, не осідають у пам'яті. Про те, щоб 
вони чимось збагатили споживача легкого 
чтива, і говорити не доводиться.

Ось що пише з цього приводу донеччанин 
І. В. Махно: «Я великий шанувальник детек
тивного жанру, але до подібної книжко
вої продукції ставлюся дуже обережно, 
занадто вона в масі своїй сіра». Думка 
нашого читача заслуговує на увагу вже 
хоча б тому, що він добре володіє англій
ською мовою і знайомий з зарубіжною 
детективною літературою, так би мовити, з 
перших рук.

Отже для того, щоб рубрика «Майстри 
детективу» була на висоті, потрібен перш 
за все належний добір творів. Що ж про
понують наші читачі для публікації у 
«Всесвіті»?

Р. Ладлем «Документ Метлока», А. Крісті 
«Смерть у повітрі» та «Смерть на Нілі» 
(В. Л. Жук, м. Київ).

С. Жапрізо «Пастка для простаків», 
В. Каннінг «Прохідний пішак», а також тво

ри Р. Макдональда, Р. Стаута, Дж. Чейза, 
Дж. Болла, Я. Флемінга, Р. Чандлера, 
М. Спіллейна та ін. (Н. П. Куличенко, 
м. Нікополь).

Е. Сю «Паризькі таємниці», П. Сувестр 
і М. Аллен «Нічний екіпаж» (П. П. Пінчук, 
с. Челелеве Полтавської обл.). __

Дж. Кейн «Листоноша дзвонить завжди 
двічі», А. А. Мілн «Таємниця червоного 
будинку», Буало—Нарсежак «Серед мерт
вих», Л. Шаша «Коли вдень прилітає со
ва» та «Смерть інквізитора», а також 
твори Дж. Ле Карре, Е. С. Гарднера та 
ін. (О. М. Баяцкін, м. Нікополь).

A. Маклін «Лялька на ланцюгу» (І. В. Мах
но, м. Донецьк).

B. Айріш «Леді фантом», «Очі в піть
мі», С. Жапрізо «Купе вбивць» (В. Є. Скрод
ський, м. Москва).

Твори Я. Мортенсона, Г. Леру, Е. Квіна 
(Л. Л. Бойченко, м. Приморськ Запо
різької обЛ.).

Пропозиції інших читачів багато в чому 
повторюють твори названих авторів.

Що найбільше вражає, так це ряснота 
імен,— тут слід віддати належне поінфор
мованості наших дописувачів. Це й виз
нані класики детективного жанру — Г. Ле
ру, А. Крісті, Дж. Чейз, творчість яких 
доволі відома в нашій країні, і менш знані 
автори — А. Маклін, В. Айріш, Е. С. Гарднер, 
Буало — Нарсежак. Читачі мовби голо
сують за те, щоб знайомлячи з новими 
іменами, «Всесвіт» не забував і «добру, 
надійну» класику.

Запевняємо вас, шановні друзі, що 
редакція ретельно вивчить ті твори, які 
ви назвали і... які назвати забули. Адже 
досить побіжного погляду, щоб завва
жити відчутні лакуни в наведеному спис
ку. Наприклад, чомусь не згадано жод
ного письменника третього світу, скажі
мо, такого майстра, як японець Ейсуке 
Накадзоно. Обійденими виявилися літе
ратори з соціалістичних країн, а вони 
досить плідно працюють у гостросюжет- 
ному жанрі. Гадаємо, редакції слід вес
ти свої пошуки і в цьому напрямку, руй
нуючи вже усталені читацькі стереотипи 
щодо зарубіжного детективу як явища 
суто західного.

Хотілося також підкреслити ось що. 
Судячи з листів, не всі читачі знають, 
що «Всесвіт» надає свої сторінки тільки 
тим творам, які ще не перекладалися в 
нашій країні. Саме тому, до речі, ми 
не змогли надрукувати роман Р. Сілвер- 
берга «Загарбники з Землі», російський 
переклад якого буквально за кілька мі
сяців виринув в одному з центральних 
журналів. Тож просимо наших читачів це 
враховувати при складанні майбутніх 
пропозицій. Сподіваємося також, що їх 
не розчарувало знайомство в цьому но
мері з творчістю Буало — Нарсежака. А 
незабаром вони зустрінуться з героями 
А. Крісті, Л. Дюрко, Б. Балдерсона, 
Е. Квіна. Плануються повісті й оповідання
A. Макліна, Р. Чандлера, X. Боманса,
B. Айріша, С. Жапрізо, Г. Леру. А ми 
чекаємо нових листів з цікавими про
позиціями.

На «Читацькій орбіті» чергував 
Олександр БОЖКО
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:::рію есе, доводиться щоразу t” ПОДОРОЖ 5  пред'являти паспорт і о три- К 
: : :  мувати безліч дозволів.ГАЛЕАНО На схожі проблеми часто

Про вихід у світ нової ї ї :  нарікав у наших з ним 
трилогії «Вогонь спога- ::Е розмовах мій добрий друг, 
дів» відомого уругвайського Ш:: аргентинський письменник 
письменника і публіциста Хуліо Кортасар. Власне, моя 
Едуардо Галеано (нар. : : :  трилогія — це спроба син- І : :  
1941 р.) повідомив кубин- : : :  тезу розрізненого внутріш- : : :
ський журнал «Прісма ла- *** "**“ °  *"’,w
тіноамерікано». Цю трило
гію, над якою автор пра
цював понад дев'ять років 
і яка вже вийшла окремим 
виданням • Іспанії, Мексі- 
ці та А ргентіні, складають 
книжки «Витоки», «Облич
чя і машкари» та «Сто
ліття вітру». У «Витоках» 
ідеться про історію Латин
ської Америки з доколум- 
бових часів до XVII сто
ліття. «Обличчя і машкари» 
розповідають про латино
американські країни за ча
сів нової історії, показують 
їхні справжні обличчя, 
скривджені:  зраджені, таєм
ничі, поряд із машкарами 
які чіпляв на них неоколо
ніалізм. «Століття вітру» ±  
змальовує події XX віку. Ц 
Над цією частиною трило- : :  
гії автор працював найдов- ; ;  
ше, адже, за його слова- 
ми, «протягом одного тиж- : :  
ня 1900 року трапилося ::  
стільки подій, як за десять J  
років XVII  століття».

У розмові з кореспонден
том кубинського журналу 
Едуардо Г алеано зокрема 
сказав:

Н Ь О Г О  « Я » .  З  усіх поперед- £ ■; 

ніх своїх творів, хоч най- 
: £  більша слава випала на долю  
І* книжки «Відкриті вени Ла- 

тинської Америки», я віддаю С«- 
перевагу повісті «Дні і ночі Е:: J
кохання й війни», в якій %

■£ вперше зробив спробу зруй- \ \
нувати бар'єри, спробу,

ІЗ продовжену  вже у «Вогні 
5  спогадів».

Я намагався відтворити єд
ність мови, єдність нашого 
внутрішнього світу всупереч 
тій розмежованості, в якій 
ми звикли жити. Адже ми 
привчені постійно відділяти 
душу від тіла, вважаючи од
не прекрасним, а інше тва
ринним, покликання від ро
боти, сенс від почуття, сло
во написане від слова мов- го
леного, так наче все це 
непримиренні протилежнос- |±: 
ті, а не живі суперечності 
завдяки яким і постає гар- з :  
монійна сутність людини. : :

Я прагнув трохи підняти *■- 
завісу над Латинською Аме- Cjj: 
рикою. Прикутий на дов- : : :  
гий час до стільця, я здій-

N

гії, я б визначив його як 
протест проти тих митників 
від літератури, які постійно 
попереджають: «УзагаІ Тут
закінчується територія прози 
й починаються володіння 
поезії». Щ об перетнути кор
дон і потрапити на терито-

ній каравелі, дивовижну по-

—  Стосовно жанру трило- ^ |н о ї  душі, відкривши безмеж-  : : :  мує дружні зв'язки.
:? - а йлгл at/ Ті uuu і таємничий континент, J :  У 1978 році Гадес очолив

набагато більший за той, Іспанський 
який ми звикли бачити.

ЗІРКИ
ФЛАМЕНКО

V \4

Антон іо Гадес.

фламенко відомі твори іс
панської класики, включаючи 
трагедію Гарсіа Лорки «Кри
ваве весілля».

Народився Гадес 1936 ро
ку в Мадріді. Займався 
боксом, грав у футбол і на
віть брав участь у боях 
биків, щоб утримувати ро
дину. «Не дивуйтесь,—  за
уважив Гадес в одному зі 
своїх інтерв'ю,—  бій биків 
за своєю  естетикою дуже 
наближений до  танцю, з 
тією тільки різницею, що, 
танцюючи, не ризикуєш жит
тям».

Він виступав з такими зір-
снив на ньому, як на дав- :1 ками іспанського танцю, як

Пілар Лопес і Алісія Алон-
дорож у глиб нашої спіль- : : :  со, з якою і досі підтри-

нацюнальнии 
£  балет. А за два роки разом 
: : :  з Крістіною Ойос створив 
Щ власний танцювальний колек
ції тив*

—  Я виховувався на рес- 
I : публіканських традиціях, зав

ії жди боровся за соціалістичні 
Серед  темпераментних іс- : £  ід е а л и ,-  зазначає комуніст 

панських танців фламенко §  Антоніо Гадес. Політика
має бути не лише справою 
професійних політиків. Я 
прагну відстоювати справед
ливість у рамках своє? ді
яльності — з моїм колекти
вом.

Е д у а р д о  Г алеано.

посідає особливе місце. Вва
жають, що колискою його 

І їб у л а  Індія, звідки цигани 
\Ц через Центральну Азію при- 
-- несли фламенко до Іспанії 
::  ще у XV столітті. Тут та- 

\Ц нець остаточно сформував
ші ся, зазнавши впливу маврі- И 
: : ганської й арабської куль- ц  

і ; :  тур і живлячись соками ба- *♦ 
Ц гатої іспанської традиції.
: :  Антоніо Гадес, один з ц

ШІ найвідоміших виконавців
фламенко в сьогоднішній 
Іспанії, очолює танцюваль
ний колектив, який відтво
рює мовою пластики у стилі

НОВИЙ АЛЬБОМ 
ХАРРІСОНА

Після тривалого мовчання 
і невдалої спроби 1982 ро
ку з авторською платівкою, 
яка не здобула успіху, 
Джордж Харрісон, один з
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Гамбурзький журнал «Цент 
магазін» надрукував статтю 
австрійського письменника 
Г ерхарда Рота про його 
зустріч з Еженом Йонеско, 
французьким драматургом, 
метром «театру абсурду». 
П' сси Йонеско «Стільці», 
«Носороги», «Голомоза спі
вачка» обійшли, мабуть, усі 
сцени світу. «Стільці» нещо
давно поставлено в Москві, 
в грудневому минулорічно
му номері журналу «Совре
менная драматургия» надру
ковано п'єсу Йонеско «Ко
роль помирає».

«75-річний драматург,—  
пише Г. Рот,—  живе нині в 
швейцарському містечку 
Сен-Г аллен. Він призначив 
мені побачення в місцевій 
друкарні, де протягом деся
ти років час від часу малює 
картини. Друкарня —  розді
лене перегородками примі
щення, вимащене вапном і

освітлене неоном. На сті
нах —  яскраві картини Йонес
ко, що нагадують веселі ди
тячі малюнки. Сам драма
тург —  у синьому, заплямо
ваному халаті —  сидів перед  
скляночками з фарбами. Він 
сказав, що любить працюва
ти в друкарні під ритмічний 
гуркіт машин, поряд з ро
бітниками, бо не терпить 
самотності. І додав, що ду
же любить життя, любить 
людей, але своєю творчіс
тю наблизився до межі 
Мовчання.

«Г оломоза співачка», —
сказав Йонеско ,—  це п'єса 
мовчання, бо ні про що не 
каже. «Стільці» намагають
ся щось висловити, але, 
зрештою, навколо них —  
мовчання, адже мовчання —  
це неприсутність».

На моє запитання, що він 
тепер пише, драматург від
повів: «Книгу під назвоюД ж о р д ж  Х а р р і с о н

колишніх учасників ансамблю 
«Бітлз» —  «тихий бітл», як 
прозвала його преса,—  зно
ву з'явився на музичному 
обрії, випустивши альбом 
«Хмара номер дев'ять». Ліс
ні, що склали його, запи
сані з «Електрік лай т ор
кестра» Джефа Ліна за учас
тю таких зірок рок-музики, 
як Ерік Клаптон, Елтон Джон,  
Рінго Стар. Одна з пісень, 
що носить назву «Коли ми 
були знамениті», сповнена 
ностальгії за далекими ча
сами, овіяними славою по
пулярної четвірки з Лівер
пуля.

-  Якби мені сказали то
ді,—  зізнався Харрісон ко
респонденту західнонімець
кого тижневика «Штерн»,—  
що рок-музикантом можна 
залишатися і після сорока 
років, я б довго реготав. 
А тепер, навпаки, не бачу в 
цьому нічого дивного.

На думку журналістів, аль
бом Харрісона «Хмара но
мер  дев'ять» матиме широ
кий попит, бо з'явився саме 
в той час, коли знову спа
лахнула «бітломанія», пов'я
зана з двадцятирічним юві
леєм відомого альбома 
«Бітлз» —  «Клубу самотніх 
сердець сержанта Пеппера».

— Чи надовго повернув
ся Харрісон до  світу рок- 
музики? —  запитує кореспон
дент американського тиж
невика «Ньюсуїк». «На
вряд,— відповідає друг і ме
неджер Харрісона Деніс 
О'Брайєн. —  Джордж особ
лива людина. І після п'яти 
років мовчання може тепер 
зникнути на десять, звернув
шись до свого улюбленого 
захоплення —  садівництва».

Ханну  Таїне. Ілюстрація  д о  к н и ж к и  Г. Кунінга.

І ЗНОВУ БІБ
Ми вже не вперше ін

формуємо наших читачів 
про Міжнародний конкурс 
художніх ілюстрацій до ди
тячих книжок, який прово
диться кожні два роки у 
Братіславі. І от знову 1987 
року розкрив двері БІБ —  
Бієнале Ілюстрації Братісла- 
ва.

За своєю суттю БІБ —  це 
відкритий демократичний по
каз дитячої книги різних 
країн світу.

Новим серед заходів ми
нулорічного бієнале була 
окрема виставка ілюстрато

рів дитячої книги Латинсь
кої Америк  и, підготовле- 

: :  на регіональним центром 
[З Ю Н ЕСКО  у Боготі. Крім 

того, в рамках БІБ були 
показані твори відомого 
майстра об'ємної мультиплі
кації, народного художника 
Чехословаччини їржі Трнки, 
а також вироби з виставки 
сучасної дитячої іграшки.

У бієнале взяли участь 
329 художників з 50 країн 
світу. Г ран прі отримав 
фінський художник Ханну 
Таїне. Однією з п'яти пре
мій «Золоте яблуко» від
значено радянського худож
ника Леоніда Домніна.

ЗУСТРІЧ
З ЕЖЕНОМ ЙОНЕСКО



Е ж ен  Ионеско

«Порушене шукання». Це бу
де твір про те, що я осяг
нув лише з роками . У 
мене вкрали час, коли я 
міг стільки зробити й на
писати зовсім інше...»

Ж

КОРОЛЬ ЧЕЧІТКИІ
Минулого року у 88-літ- : :  

ньому віці помер видатний jjjj; 
американський танцівник, в і- : :  
домий радянським глядачам і  
за музичними комедіями-^ 
ЗО— 40-х років, Ф ред  Астер. :: 
Західна преса відгукнулась 
на цю сумну подію, вмістив- ; ; 
ши розповіді про дивовиж
ний феномен Астера, артис
тична кар'єра якого тривала ± 
понад вісімдесят років, від- j 
коли він вперше виступив 
на сцені разом із сестрою, 
Аделлю Астер, не маючи 
ще й п'яти років. Його 
шлях у кінематографі про
стягнувся майже на шість 
десятків років —  від першої 
стрічки «Банч і Джуді» 
(1922) до останньої «Казка» 
(1981). У 1983 році король 
чечітки, як називали Фреда  
Астера, знову нагадав про 
себе  — цього разу до епізо
дів його життя звернувся 
Федеріко Фелліні, створив
ши фільм «Джінджер і 
Фред», в якому роль Астера 
виконав М. Мастрояні.

Фредерік Остерліц —  таке 
справжнє ім'я танцівника, 
народився 1899 року в не
величкому містечку Омаха 
в штаті Небраска. Сестра 
Адель, старша за брата на 
два роки, прищепила йому 
глибоку любов до танцю і 
була упродовж років його 
незмінною партнеркою. У

1916 році, коли Аделі ми
нуло сімнадцять, а Фредові  
не виповнилося й шістнад
цяти, вони стали окрасою  
програми в кращих мю
зик-холах Нью-Йорка В ті 
часи на Бродвеї  буйно роз
квітла музична комедія, яка 
давала можливість актору 
зблиснути усіма гранями 
свого таланту. Адель і Фред  
запалилися мрією виступити 
в музичній комедії. Вони 
познайомилися з молодим 
композитором Джорджем  
Г ершвіном. Завдяки цьому 
творчому об'єднанню в Лон
доні були створені музичні 
спектаклі, які полонили міс
цеву публіку. До СШ А  тан
цівники повернулися вже у 
ранзі зірок музичної коме
дії. Але невдовзі Адель, 
яка грала провідну роль у 
дуеті, вийшла заміж і ки
нула танцювати. Залишив
шись сам, Фред зумів до
вести до досконалості своє 
обдаровання. Він виступав 
на кращих сценах Омахи, 
Нью-Йорка, Лондона. А зго
дом ступив і на останню 
сходинку до слави, яка від
тоді вже його не залишала 
й була пов'язана з Г оллі- 
вудом.

Ф ред Астер знявся у ба
гатьох музичних стрічках ЗО— 
40-х років, коли його парт
нерками були найвідоміші 
кінозірки —  Джінджер Род-

сй

жере, Елеонор Пауелл, По
лет Г оддар, Ріта Хейворт,

• Бетт і Хаттон та інші. Астер 
: і сам виступив автором ба- 
: гатьох хореографічних но
мерів, які викликали захоп
лення у відомих артистів 

: балету. За словами одного 
■ з них, Джорджа Баланчіна, 

за всю історію мистецтва 
Фред Астер був «найвигад- 
л ивішим і найелегантнішим 
ганцівником».

ПЕРЕДУСІМ - 
ЛЮБОВ

Відомій італійській кіноакт
рисі Орнеллі Муті присвятив 
один зі своїх матеріалів 
французький тижневик «Па- 
рі-матч». О. Муті почала зні
матися в кіно з 15 років. Ра
дянським глядачам відома 
за стрічками «Народний ро
ман», «Приборкання непо
кірного», «Життя прекрасне». 
Проте цього разу йдеться не 
про нову роль: 31-річна акт
риса чекає третьої дитини. 
Чи не вплине це на її кінема
тографічну кар'єру? —  запи

су тав французький кореспон- 
::: Дент-
ї : :  —  Я не стереотип кін о-

актриси,— відповіла Орнел- 
£::ла Муті,—  і не сприймаю 
: 3 своє життя як фільм. Я іта

лійська жінка, дуже далека 
від «Муті» моїх дебютів.

: : :  Маленькі зморшки навколо
: : ; о  чей, гадаю, не зменшать 
ZІ ; моєї  привабливості, а голов- 
: : : н е  —  щастя. Адже в коханні 
: : : не  слід боятись ні заміжжя, 
■ j ; яке потребує багато фізич- 

■̂>них і душевних сил, ні старін- 
:: ня.

Ф ред  Астер  і кадр із ф іл ь 
м у  «Станцюємо?» (1937) за 
участю Д ж і н д ж е р  Р од ж е р с .  
Фото із ж у р н а л у  « Ф і л м з  енд  
філмінг».

О р н е л л а  Муті з д о ч к а м и  Н а їк  
К а р о л і н о у .

« Г



Мріналь ПАНДЕ закінчення номера е)

З хінді переклав 
Степан НАЛИВАЙКО

— Тихше говори, а то мати проснеться. Тоді матимеш!
— Та я ж тихо, хіба не чуєш!
— Тс-с-с, знову ти... Я що сказала?!
— В сім'ю гратимешся?
— Гратимусь. Тільки давай і Пратапа покличемо.
— Кажи Партап, бо Пратап невірно.
— Отакої! Навпаки, треба Пратап, бо Партап — невірно.
— А так його кличе мати!
— Вона ж у нього служниця, а служники завжди перекручують імена: за

мість Пратап кажуть Партап, замість Прадіп кажуть Пардіп...
— Що ті служники тямлять...
— Чхаві, а вони всі, мабуть, погані?
— І не кажи — чого тільки не почуєш від них! Хоч бери та вуха затуляй.
— Але ж Партап, мабуть, не такий?
— І він такий, певно. Але він наш друг.
— А друзі не можуть бути поганими?
— Звісно, що ні. Та й хто б тоді був слугою, якби ми не кликали його?
— То гукнути? Я нищечком, мати й не почує.
— Ти нишком не вмієш. Он минулого разу вазона скинув, а все на мені 

окошилося...
— То покличмо його вдвох. О, диви, онде він, сидить біля подвір'я! Агов, 

Партапе, йди-но сюди!
— Та тихше, Баблу! Розкричався! Доведеш ти нас... Партапе, гратимешся 

в сім'ю? Поглянь, у нашій кімнаті навіть вентилятор крутиться.
— А ваша мати?
— Вона спить. То будеш?
— Іду. А як будемо гратися, Чхаві?
— Накинемо покривало на спинки двох стільців — от і вийде хатка. Партапе, 

прив'яжи-но цей кінець. А ти, Баблу, потримай за той кінець, та рівніше, рівніше! 
А тепер ти, Баблу, будеш татом, а я — мамою.

— А я?

Мріналь Панде — молода індійська письменниця, пише мовами хінді та англійською. Авторка 
роману «Протест» і кількох збірок оповідань.

Пропоноване оповідання взяте із збірника «Кращі оповідання хінді 1979 року» (1980).

©  Мгіпаї Pande, 1980
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— А ти слугою...
— Не хочу щоразу слугою. А Баблу і вчора був татом, і позавчора...
— Чхаві, то, може, нехай Партап побуде листоношею?
— Таж листоноша лише раз на день і приходить! А решту часу що робитиме? 

Стоятиме отак?
— І справді... То, може, садівником?
— Садівником хочеш, Партапе?
— Ні. Я хочу бути поважною людиною. А садівник той же слуга.
— Та яка ж із тебе поважна людина, якщо в тебе одяг драний!
— Ну гаразд, Баблу буде татом, а ти, Партапе, лікарем.
— От лікарем я згоден!
— Чхаві, лікарем я сам хочу бути!
— Але ж ти тато!
— Не хочу я ніякого тата! Тільки й знаєш, що сиди на дивані, прийшовши 

з роботи. А все робиш ти сама. Ти завжди забираєш собі, що краще.
— Можна подумати, що тобі нічого робити! А хто дістає з кишені і дає гроші? 

А хто машиною на службу їде?
— Велика радість на службу їхати! Сиди за дверима та чекай, поки ти 

покличеш. От тобі цікаво: скільки хочеш готуй собі всілдк-чх страв, прибирай 
у хаті, надягай материн фартух...

— Надягай-і ти, хто тобі не дає.
— Та я ж тобі не дівча! Ходімо, Партапе, надвір, краще пограємося в скельця. 

А то ці дівчатка тільки й уміють, що настрій псувати.
— От тільки спробуй забрати Партапа! Відразу скажу мамі, що ти з ним 

у скельця граєшся!
— Ой-ой-ой, так я тебе й боюся...
— Не ойкай, побоїшся. А якщо ти, Партапе, підеш із ним, то й на тебе 

пожаліюсь...
— Чхаві, та я ж не відмовляюсь! Лікарем бути я згоден.
— Охо-хо, лікарем він згоден! Іч, куди захотів! Та ти на себе спершу поглянь! 

Щоб стати лікарем, треба англійську мову знати. А ти її вивчив? Ти розумієш по- 
англійському? Ну що таке спеллінг?

— Чхаві, можна, я скажу. Це...
— Ти помовч! Ну, кажи, Партапе, якщо знаєш!
— ;А зате я знаю таблицю множення аж до шести! І вчитель хвалить мене, 

каже, що я молодець. Адже і я ходжу до школи...
— Ет, користі з твоєї таблиці множення! Треба знати англійську мову. От ми 

в школі вчимо англійську. А твоя школа — бідняцька, в ній вчать тільки хінді. 
А щоб стати лікарем, треба спершу вивчити англійську мову.

— Як ото дядько Джаянт?
— Наш дядько Джаянт розмовляє тільки по-англійському. Він у Англії 

пробув цілих десять років. А ти хоч знаєш, що таке Англія? Це — закордон!
— От, щоб знав! А ще він, Партапе, і для Чхаві, і для мене навіз всіляких 

іграшок...
— А чого ж ви ними не граєтесь?
— Ще чого! Мати поклала їх у свою шафу, на верхню полицю. Ще й замкну

ла. Каже: дуже дорогі іграшки, зламаєте. Бо ж це не наші іграшки, а якісь ім... ім...
— Імпортні!
— От-от, імпортні! Тут таких і не знайдеш ніде. Та й дорогі дуже.
— Зрозуміло.
— Дядько Джаянт ще багато різного навіз і для мами, і для татка — для всіх.
— Але татко каже, що їхні сорочки нікуди не годяться. Правда ж, Чхаві?
— Та то він просто, щоб подратувати маму. А мама потім плаче...
— Бо він каже негарні слова...
— А мій батько теж їх каже, особливо коли вип'є. Багато негарних слів каже, 

а іноді ще і б'ється.
— То твій батько, певно, противний?
— Ох і противний, щоб йому пусто!..
— Хі-хі-хі...
— То він тобі не подобається?
— Ні. Коли я виросту, добре виросту, то знаєте, що зроблю?
— Що ж ти зробиш?
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— А ви нікому не розкажете? Ні, краще я промовчу, бо вам, багатим, віра 
мала.

— Ну скажи ж — ми нікому-нікому не скажемо! Навіть не заїкнемося. 
Правда ж, Баблу?

— Та звісно, що ні! Кажи, адже ти наш друг. А я тобі за це шоколадку дам.
— Я втечу з дому!
— Ти що? Справді?
— Справді.
— А куди?
— Та будь-куди. Втечу — і все. Хоч у Делі, хоч у Бомбей, хоч у Калькутту...
— У Делі якраз дядько Джаянт живе. У нього там розкішний автомобіль.
— От і гаразд. Буду в нього шофером.
— А коли ми приїдемо — покатаєш нас по Делі — гур-р-р...
— Баблу, та не кричи ж ти так, мама прокинеться! Тихше трохи говори.
— А може, вона й не спить зовсім.
— То що ж робить?
— Певно, лежить і плаче собі в подушку.
— Перестань!
— Що «перестань»? А чого б і не плакати, коли їй тут страшенно не 

подобається.
— А ти так і знаєш!
— Чого ж не знати, вона ввечері сама батькові казала.
— А й справді, мама як приїхала сюди, то жодного разу й не посміхнулась. 

Тільки сидить невесела та гримає.
— Чхаві, а давай гратися в сім'ю без мами? Ти будеш татом, я — дядьком 

Джаянтом, а Партап...
— А Партап — шофером! То як?
— Я згоден...
— Але ж, Чхаві, як можна гратися в сім'ю і без матері?
— А ти уяви, ти уяви собі, що... що мама померла.
— Як тобі не соромно!
— А що таке? Он же ж бабуся померла! Але мама нехай не насправді.
— Ну що ж, хай буде так. Ти, Партапе, підійди й стань ось сюди.
— Слухаю вас...
— Кажи «слухаю, пане». Коли ж ви прибули?
— Лише сьогодні вранці. Але ж, Чхаві, тато сам їздить на вокзал за дядьком!
— Ну гаразд, гаразд. Ти уяви, що ми граємося в самому Делі.
— То що вам подати, шановний?
— Сигарету!
— Та ти що, здурів? Замовляй щось їсти чи пити.
— А я хочу сигарету!
— То зрозумів, Партапе?
— Зрозумів, шановний.
— Та не «шановний», а відкозиряй і скажи: «Слухаю, сер!» Адже ти шофер.
— Слухаю, сер!
— Принеси нам пачку сигарет, чотири пляшки кока-коли і чотири — фанти... 

То як, шановний, ідуть ваші ділові справи?
— Страшенно стомлююсь, не розгинаю спини з ранку до вечора.
— А ось і наші сигарети! Молодець, дай їх панові, а цю пляшку фанти 

відкрий. Одну можеш і сам випити.
— Ой Баблу, таж у холодильнику лежить наш шоколад! Давай з'їмо 

і Партапа почастуємо!
— Ось, бери, Партапе. Смачно?
— І дорогий!.. А в мене ще є блискучі обгортки від закордонних цукерок, от!
— Дядько Джаянт привіз нам їх аж чотири пачки. Пригадуєш, Чхаві?
— Еге ж. Ще мама решту прибрала, щоб ми все не поїли і не похворіли.
— Мама в нас дуже хитра.
— І тато теж...
— Та й у мене не кращий.
— Хі-хі-хі...
— Ой Партапе, Баблу, дивіться, який гарний метелик!
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— Вам зловити, господине?
— Нехай спершу сяде...
— Ой Баблу, а він справді спіймав його! Ти тільки поглянь, Баблу, який 

гарний!
— Диви, диви, Чхаві, а в нього і лапки є!
— І очка.
— Чхаві, а як він буде без однієї лапки? Може, одірвемо?
— Диви-диви, як відразу заворушилися інші лапки!
— Іще одненьку — ой, та в нього все крильце відірвалося. Тепер уже не 

приколеш для колекції.
— Та киньте ви його, господине! Все одно здохне.
— Як це кинути? Це ж метелик! Ой дурненький, навіщо ти його викинув?
— Злови, злови його знову! От йолоп!
— Господине, не обзивайте мене, а то...
— А то що? Ну що тоді? Га?
— А то гратися не буду. І метеликів не ловитиму.
— І не грайся, клопіт великий! Спершу наш шоколад поїв, а тепер комизить

ся. І такого чудового метелика випустив! Іди від нас!
— І піду... А потім хоч і будете кликати, не...
— Будемо кликати, сто разів будемо кликати, і сто разів ти приходитимеш. Бо 

ти слуга!
— Я вже вам казав, що не слуга...
— Як це не слуга? Адже в людини дитина — теж людина, а в слуги дитина — 

теж слуга! Жадюга який! Давай, Баблу, вдвох гратися.'
— А Партап і справді пішов...
— І нехай іде. Нічого з ним водитися, бо всі слуги — нехороші...
— Чхаві, але ж він дає гратися скельцями, зриває нам тамаринди, метеликів 

ловить...
— Це всі слуги вміють.
— Ти сама нехороша, бо всіх проганяєш.
— Он ти який! А чого ж він б'ється з нами?
— Зі мною не б'ється, а тільки з тобою.
— Але ж ти сам кликав його гратися!
— І ти теж. Але з тобою я в сім'ю не граюсь!
— Он подивись, який гарний дім вийшов!
— Дім то гарний, та сварок у ньому багато.
— То давай гратися не в тата й маму, а в тата й дядька Джаянта?
— І вони між собою сваряться. Який дім не візьми, в кожному сварка.
— Тоді давай гратися в школу? Там уже сваритися нема чого.
— Не хочу і в школу. Бо ти завжди стаєш вчителькою, а я — учнем. А потім 

те й робиш, що ставиш мене в куток.
— Але ж який з тебе вчитель, коли й слів добре не вимовляєш.
— Ти сама їх добре не вимовляєш!
— Я то вимовляю, бо на клас старша за тебе. І щоб ти знав, я вже п'ять повних 

речень можу написати.
— Усе, більше я з тобою не граюсь! Бо ти сяк-так варнякаєш по-англійському, 

а по-справжньому і не вмієш. А мати каже, що ти...
— Ну що я? Що я?
— Сам чув, як мама казала таткові, що як переїхали сюди, то англійська 

вимова в дітей відразу погіршала, що тут і школа погана, і вчителі нікудишні. Що 
школа тільки називається англійською, а всі вчителі розмовляють на хінді. Що 
в цю школу діти яких тільки батьків не ходять.

— А мені мій вчитель подобається. Він і смішні анекдоти вміє розповідати, 
і по-собачому та по-шакалячому гавкати вміє. А он міс Бос говорить тільки по- 
англійському, а ні посміхнутися, ні пожартувати ні з ким не може...

— Коли щиро, то мені тут не так і погано...
— І мені теж.
— От тільки мамі тут не подобається.
— І дядькові Джаянту не подобається. Пригадуєш, він іще сказав тоді: «Ну 

й дика глушина тут у вас!»
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— Та той дядько Джаянт сам дикун!
— Хі-хі-хі!..
— Щось мені вже й гратися розхотілось. Давай позбираємо все, а то мама 

прокинеться, буде нам. Підніми покривало!
— І не подумаю! Ти знімала його з ліжка, ти й піднімай.
— А може, все-таки пограємо в сім'ю? А то заробиш потиличника. Ви, 

хлопчаки, завжди так: спершу все порозкидаєте по хаті, а як збирати, вас 
і немає — розбіглися. Все на мою голову...

— Ти ж сама кличеш нас гратися.
— А ви й приходите, і все в хаті з ніг на голову ставите. Не наприбираєшся за 

вами!
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