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Відповідно до женевських угод щодо політичного врегулювання становища 
навколо Афганістану до 15 серпня 1988 р. виводиться половина обмеженого 
контингенту радянських військ, які перебували в цій країні. Повне виведення 
буде закінчено 15 лютого 1989 р.

«Афганістан завжди дивився на Радянський Союз як на країну, яка не 
раз приходила до нього на допомогу у важкі для афганського народу часи 
керуючись принципами добросусідства.

Тепер, коли радянські війська повертаються на Батьківщину, знову видно 
всю безглуздість міркувань про начебто «експансіоністські цілі Москви», про 
її прагнення використати Афганістан для виходу до «теплих морів». Якби 
женевські угоди було укладено раніше, а саме до цього і прагнули Радянський 
Союз і Афганістан, то раніше почалося б і виведення радянських військ з 
Афганістану».

І з  С п іл ь н о ї  радянсько-аф ганської заяви
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З  БЯГЯТП/1ИКИМ
З чеської переклав 

Олексій ЗАРИЦЬКИЙ

ВАГ
(SCIENCE-FICTION)

І
У вівторок, 18 листопада, в Чехії буде Протягом дня хмарність у промислових 
незначна хмарність, у горах ясно, температура районах зростатиме (руді хмари), в другій 
вночі від нуля до двох градусів морозу, половині дня подекуди можливі опади (руді 
вдень — від трьох до п'яти градусів тепла, дощі).

Відразу пополудні західний вітер нагнав на стотисячне обласне місто Усті 
важкі руді хмари, й учасники наради в кабінеті генерального директора Північно- 
чеського харчового підприємства (ПЧХП) почали куняти в рудих присмерках.

— Наступне питання — про експонати наших продуктів для всесвітнього 
ярмарку в Мілані. Доповідають доктор Роган та інженер Бімонь,— із записника 
прочитала секретарка й увімкнула світло.

— Але ж уся північна Італія уже заражена, то ярмарок навряд чи відбудеть-
ся!

— Та й ми через кілька днів навряд чи вироблятимемо х о ч  я к і с ь  
продукти. Про який там ярмарок мова...

— Не можна забувати про майбутнє. Покличте доповідачів! — розпорядився
Vladimir Paral. Valka z mnohozviretem. Ceskoslovensky spisovatel, Praha, 1983.
©  Vladimir Paral, 1983.
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генеральний директор і глянув на двох чоловіків у білому, які несли таці з ярмар
ковими зразками.

Самовпевнений Еда Роган як завжди почав першим, не чекаючи запрошення. 
Це був наш славетний автор гірко-солодких фірмових наїдків. «Промисловий 
дизайнер» — гордовито казав він про себе, адже його шоколад із сиру, яблучна 
паста з яловичиною в тюбику та цукерки були найкращою експортною продук
цією ПЧХП і постійним джерелом валюти. Я також придумав для нього звання — 
«головний спеціаліст із консервів», на яких він щомісяця заробляв по 8000 крон. 
Іще більше Еда Роган отримував од патентів і ліцензій. Він дуже здібний, але 
трохи непоштивий і навіть нахабний. Зі мною й не привітався. Вічний насмішник 
і дотепник — він і зараз із вихилясами, немов офіціант у барі, заходився розстав
ляти перед нами свої зразки.

Однак те, що він показував, було варте уваги. Вершкове морозиво з пивом, 
рожевий швейцарський сир із смородиною, жовто-коричневі ягнячі карамелі 
й ексцентричний «Мисливський паштет» із заячини, мандаринів і горобини — все 
це мало забезпечити їм у Мілані перше місце.

Якщо, звичайно, Мілан не потоне в цьому коричневому морі.
У Станди Бімоня, як завжди, не було нічого нового. Знову якісь «економічні 

продукти». Я розумів, що вони виготовлені на науковій основі, економічно вигідні 
й колись, на жаль, будуть неминучі на нашій старіючій планеті, чиє населення 
безупинно зростає... Але часто доводилося читати: чи не можна зробити їх бодай 
трохи с м а ч н і ш и м и ?

Генеральний директор без ентузіазму переглянув е к о п р о д у к т и  Бімо
ня — квадратні пластини біло-сірої сітчастої неїстівної тканини, в яку механічно, 
за допомогою впорскування, вводяться необхідні речовини. При вживанні вони 
засвоюються організмом, тимчасом як сітчатка (або сітковий баласт із інертних 
полімерів) лишається недоторканою, після — гм!.. — проходу травним трактом її 
збирають, обмивають і так само, як, скажімо, порожні пляшки, повертають для 
наступного вжитку. Полімерний сітчастий носій можна вживати чотириста разів, 
термін його використання — шість років, а головна вигода — радикальне 
обмеження відходів... які вже загрожують нас завалити.

На цій науково-технічній основі Станда Бімонь приготував для Мілана 
«Поживний екохліб» (сірі квадратики сітчастої тканини), «Індивідуальний 
екохліб» (такі ж квадратики, але без поживних речовин, які треба вводити туди 
відповідно до режиму харчування в 16-и різних програмах: для тих, хто займаєть
ся фізичною або розумовою працею, для діабетиків, спортсменів, вагітних жінок 
тощо), а також дитячий набір «Маленький їдець» — ті самі сіточки, до яких діти 
самі вводитимуть білки, жири й вітаміни, щоб змалечку звикати до раціонального 
харчування.

Бідні діти! Коли я ходив до школи, то ми рвали та їли черешні в нашому садку 
просто з дерева. А мамині ватрушки! Або картопляники...

— ...Ти повинен зрозуміти, Стандо, що з оцим до Мілана не поїдеш,— почав 
був Еда Роган.

Хіба я давав йому слово?
— Екопродукти — це єдина відповідь на науково-економічний прогноз 

світового розвитку... — почервонів Бімонь.

Владімір Парад (нар. 1932 р.) — відомий чеський письмен
ник, прийшов у літературу в 60-х роках. Автор книжок «Яр
марок сповнених бажань» (1964), «Приватна буря» (1966), 
«Катапульта» (1967), «Коханці й убивці» (1969), «Професійна 
жінка» (1971), «Молода людина і білий кит» (1973 , «Радість 
до самого ранку» (1975), «Головне диво» (1978), «М ка образ
ності» (1980), фантастичних романів «Спокуси A-Z1» та «Ро
мео і Джульетта 2300 року» (обидва 1982)
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Наші два півні вже настовбурчилися. Нехай трохи пострибають.
— ...Далеко не єдина! — перебив його Роган. — їх би слід було трошки 

підфарбувати й ароматизувати. Або хоча б накраяти кільцями, віночками чи 
скрутити в рогалики...

— А тоді ще підфарбувати, напахтити й підманікюрити, так? — розсердився 
Бімонь. — Я про це не хочу й говорити!

— Бо ти надто застандартизований, Стандо.
— На твої вбогі каламбури мені начхати. Зрештою, солідні стандартні 

й перспективні продукти нашому підприємству потрібні більше, аніж... усіляка 
ексцентричність із шарлатанським присмаком!

— А кому потрібні оці твої квадратики? Вони нагадують нарізану ганчірку 
для підлоги. І мають такий самий смак.

— Я виготовив зразки свого екохліба на основі світової наукової літератури...
— ...з якої все й здер. А тоді вже зробив полімерні сітки, напхавши їх 

крихтами справжньої їжі. Ще й хочеш, щоб діти робили її самі.
— Я рішуче протестую...
— Ну, досить, припиніть! Нехай висловляться інші,— втрутився генеральний 

директор.
Еда Роган, як завжди, перебільшував, але де в чому він мав рацію. Хоча 

Бімонь був сумлінний працівник, винахідливості чи оригінальності йому бракува
ло. Він умів тільки переймати, розробляти та оформляти — 3000 крон на місяць 
було йому за це цілком досить. Адже таке вмів будь-хто.

Після короткого обговорення секретарка занотувала резолюцію про те, що 
ПЧХП надсилає на міланський ярмарок колекцію д-ра Е. Рогана. Потім зачитала 
головний пункт порядку денного:

— ПЧХП на випадок оголошення стану зараженості. Доповідає начальник 
кризового штабу.

— Ми привели до повної готовності всі сорок протимазутових (ПМ) 
прожекторів і шістнадцять ПМ-пропелерів,— почав доповідач. — Можливо, 
будемо змушені значно обмежити постачання всього енергетичного блоку 
підприємства електрикою, включаючи котельню й лічильник...

Генеральний директор стомлено підійшов до вікна і відчинив його. Важкі руді 
хмари вже осіли суцільною низькою завісою, й шибками текли перші краплини 
слизької темно-рудої рідини.
СЬОГОДНІ ВЖЕ ВІДОМО, що мазут, оті 
темно-руді хмари, яких стає дедалі більше 
в промислових районах, над великими міста
ми, виникають з усіляких відходів. Дим 
підприємств, промислові викиди, вихлопні 
гази машин, відвали порожньої породи, відхо
ди заводів, пил, забруднення річок, міські 
стічні води, тютюновий дим — усе це викликає

руду заразу, яка чимраз дужче поширюється 
на землі. «Говорячи образно,— сказав нашо
му кореспондентові професор Празького 
університету Янік,— наша земна куля захворі
ла водночас на катар бронхів, нежить і сильний 
розлад шлунка. Лишається сподіватися, що 
з цього в неї не розвинеться рак».

МАТЕРІЯ ЗБОЖЕВОЛІЛА? В англійському місті Лідс, центрі сталеливарної 
промисловості, виявлено неймовірну кількість рудої маси — кучугури по кілька 
метрів увишки. Аналіз речовин підтвердив побоювання вчених. У цих рудих 
драглях знайдено мікроструктуру, що викликає розмноження клітин раку 
в людському організмі. Тому драглям дано назву «канцерит». Є й інші назви, що 
свідчать про Ті походження: «деград», «дестракт» і «декомпросит», темно-рудий, 
коричневий колір речовини зафіксовано в російській назві «коричмас», в англо- 
американській і німецькій — «брауніт», Ті експансивність утілено в назві 
«експандіт»; є навіть назви типу «ідіотін» та «катастрофіт»...

Однак дедалі більшого поширення набуває отой первісний термін — «мазут».

I I

Доктор Едвард Роган (42 роки) — високий, стрункий, із довгобразим 
смаглявим обличчям — вийшов з адміністративного корпусу на подвір'я, яке в цю 
мить нагадувало аеродром під час знімання кінофільму. На чотириметрових 
металевих підставках височіли три неоковирні протимазутові пропелери, а на 
асфальтованій стоянці бригада електриків підключала серед клубків кабелю 
батареї ПМ-прожекторів. Уже скоро ц е мало впасти на нас. Чи вистоїмо ми?
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— Добрий день, пане докторе!— хвацько козирнув По льда Штрунц, 
одягнений у темно-синю форму вахтера.

На ньому були краватка на резинці і начищені до ідеального блиску черевики. 
Вахтер мав такий вигляд, немов усім цим керував саме він, складалося навіть 
враження, що руда катастрофа його тішить.

У корпусі В Еда стрибав через дві сходинки, а в приймальні свого кабінету 
гукнув до секретарки Тіни:

— Перемога! їду до Мілана!
— Ти завжди перемагаєш, Едо,— посміхнулася вона.
Моя секретарка Тіна Трикова — добра молодичка, подумав Еда, але їй не 

щастить. Тібор, наш шофер, за рік по весіллі пішов од неї до іншої. Тіна мешкає 
в сусідній квартирі, і я часто чую, як вона ставить одні й ті самі п'ять зачовганих 
касет, які вже знав увесь будинок. Музика лунала майже півночі. Тіна жила без 
чоловіка, а це, звичайно, не йшло на користь молодій матері.

— Відзначимо, Тіно?
— Сьогодні у тебе немає часу.
— От тобі й маєш! Чому?
— Бімонь до самого вечора чергуватиме в штабі боротьби з кризою.
Виходить, Тіна вже знала про мене й Леону Бімоньову... Звичайно, добра

секретарка все повинна знати, але зухвальство Тіни було нестерпне.
— Це мене не обходить. І тебе також не повинно обходити,— холодно 

відказав Еда. — Зателефонуй моїй дружині.
Тіна прикусила язика, набрала номер міської бібліотеки, попросила 

покликати пані Роганову й передала трубку шефові.
— Привіт, люба! — вигукнув Еда. — Я переміг, їду до Мілана! Лечу до тебе, 

давай відсвяткуємо, га?
— Вибач, Едо,— згодом сказала Тіна Трикова. — Я не хотіла...
— Забудьмо про це,— сказав Еда й зайшов до своєї лабораторії.
На двох широких столах панував страшенний гармидер, немов після погрому: 

скрізь валялися взірці оранжевого й рожевого швейцарського сиру, ягід горобини, 
ягнячого та заячого м'яса — свідчення двомісячної виснажливої праці, й тут же — 
вдалі експонати для всесвітнього ярмарку. Все це Еда нетерпляче згріб, кинув до 
електричної дробарки й увімкнув струм... Наступна гірко-солодка страва цього 
разу мала бути цілком стандартна, немов з конвейєра...

Електрична дробарка хрипіла, тріщала й плямкала. Еда Роган мовчки стояв 
перед заскленою картою свого « П А В У Т И Н И  Я», ледь торкаючи її пальцями. 
Молоко, яйця й овочі надходили безпосередньо з ферм, борошно — з малих 
електричних і вітряних млинів, а плоди — просто з дерева. Все це рухалося 
доцентрово, а в зустрічному потоці йшли сіль, прянощі й склотара. Виробництво 
й розподіл відбувалися в кожній точці зіткнення мережі «ПАВУТИННЯ» .  На
став кінець гігантським підприємствам, холодильним заводам, сушарням, 
складам, синтетичним домішкам, барвникам і всім цим штучним механічним 
продуктам. Виготовлення смачних поживних страв із свіжої сировини. 
« ПАВУТИННЯ»  покривало всю Чехію, а згодом мало поширитися й на весь 
континент...

Це поки що був аркуш паперу за склом. Коли ж я за діло, нарешті, візь
мусь? — подумав Еда. Сьогодні вже ні. Ще один день втрачено.

Вийшовши з лабораторії, Еда сів у свою розкішну італійську спортивну 
машину і, поминувши кабелі протимазутових прожекторів, поїхав до міста. 
Головний фахівець об'єднання не повинен був звітувати перед якимось генераль
ним, що крав у нього золоті медалі.

Припаркувавши машину перед міською бібліотекою, Еда хвильку, крізь 
скляні двері коридора театрального відділу, з насолодою спостерігав за своєю 
дружиною. Павла дуже гарна, подумав він, і в свої тридцять дев'ять років ще 
зберегла дівочу фігуру. Незважаючи на вісімнадцять років подружнього життя, 
й досі мене хвилює. Молодша від неї на десять років Леона поряд з нею здається 
коричневою марою.

— Збирайся й поїхали! — весело гукнув Еда дружині.
— Ти вільний, а я ні,— заперечила Павла Роганова. — Скільки я тобі 

говорила, що працюю до п'ятої...
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— То зроби на сьогодні виняток!
— Я справді не можу, Едо. О пів на п'яту прийдуть хлопці з гімназії за 

п'єсами Чехова.
— Так лиши ті п'єси в секретарки.
— Але ж хлопці хочуть зі мною порадитись.
— Ну то напиши їм свою думку.
— Я обіцяла зустрітися з ними,— сказала Павла, тепер уже вперто й майже 

роздратовано. «Еда завжди вважав, ніби я недооцінюю його роботу, а свою ставлю 
надто високо»,— подумала вона.

«У Павли майже не лишається часу для розваг,— тим часом казав собі Еда. — 
Моя дружина чудова, але скоріше підходить для поганої погоди».

— А я так сподівався... — протяг він розчаровано.
— Тобі завжди здавалось, ніби моя бібліотека— це якийсь прохідний двір. 

Ну, не сердься, міг би й сам усе купити. Міг би ще заскочити до хімчистки за 
Міхаловими штаньми. Я спробую йому зателефонувати, можна було б утрьох піти 
в кіно...

— Але ж Міхал давно не ходить у кіно з мамою і татом. Ти забуваєш: йому 
вже вісімнадцять.

— А ти подеколи взагалі забуваєш, що маєш сина. Я думала зробити 
якнайкраще, але роби як знаєш. Це твій день.

— Я хотів, щоб він був наш.
— Едо, ти ж знаєш... — Павла спохмурніла.
Звичайно, я сам в усьому винен, подумав Еда, варто було б їй сказати про це, 

вона чекає такого визнання, але я не можу, я кажу щось абсолютно протилежне, 
що її неодмінно образить:

— Вибач за турботу, передай привіт твоїм бурсакам.
Це справді образило Павлу.
Сердитий насамперед сам на себе, Еда нервово ходив асфальтовими 

доріжками маленького парку перед міською бібліотекою. Ось охолону трошки, 
думав він, піду знову до Павли й скажу їй... може, просто візьму її обличчя 
в долоні, й ми знову будемо разом. Але ж я щойно завершив важку двомісячну 
працю, втомився й мушу розслабитись — вино, сміх, насолода... Мені зараз 
абсолютно не хочеться їхати по продукти до універсаму, забирати з хімчистки 
синові штани та йти сім'єю в кіно!

Під нахмареним небом у голих кронах листопадових дерев шелестів рудий 
дощ, липучо розтікаючись по асфальті, й Еда з відразою витирав з обличчя 
драглисті краплини. Гидота зовні й всередині. А днів ще за два...

Сміття у металевій урні стало набрякати. Бананові шкурки, недогризки 
яблук, недоїдений рогалик, зібгані паперові стаканчики, газети, поламаний 
гребінець і недокурки швидко розкисали, вкривалися піною, випинаючись 
назустріч рудій хмарі, пожадливо сполучалися з рудим дощем: нижча форма 
сміття переходила у вищу; потічок рудого, щойно утвореного мазуту вилився на 
асфальтову доріжку й легко з'єднався з великою темно-рудою калюжею.

Дощ подужчав. З гілок і стовбура величезного голого бука стікали струмки 
рудої маси, вливаючись у мазутову калюжу, з якою щойно з'єднався сміттєвий 
потік. Все це об'єдналося і немов о ж и л о  — і от уже десятиметровий рудий 
змій, хвіст якого був на дереві, почав жерти з урни перетворене на брунатний 
мазут сміття, яке, ставши каламутною юшкою, переливалося через вінця метале
вого бака й на очах всотувалось у товсте тіло змія, наче то в тераріумі зоопарку 
тигровий пітон ковтав білих мишей.

Еда здригнувся й викинув сигарету в калюжу. Недокурок засичав, намок, 
спінився, й за секунду-другу розчинився в брунатній рідині. Клейкі краплини 
падали на лоб, збиралися на бровах, стікали обличчям, наче руді сльози. Треба 
було б повернутися до Павли, обняти її, але тепер Еді вже бракло сил.

Розслабившись, він бездумно підійшов до своєї спортивної машини, ввімкнув 
мотор і вже абсолютно апатично поїхав туди, куди, власне, й не збирався.

ПЧХП побудувало для своїх працівників житловий квартал чотириповерхо
вих будинків, і Еда припаркував машину перед своїм будинком № 2002. Навкруги 
нікого не було, лише біля сусіднього під'їзду стояла крита машина, а чоловіки
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у формі Технічних служб вантажили її пакунками й валізами. Останні мешканці 
нижніх трьох поверхів спішно евакуювались до Крушних гір. Коли мазут випаде 
з хмар, заллє все на дев'ять метрів увишки. Покинутий спортивний майданчик 
блищав од рудого слизу. Всі діти були вже в горах, будинок охопила тиша. Три 
нижні поверхи евакуювали, навіть Дурдики з нашого, четвертого, виїхали, зітхнув 
Еда. Ми, звичайно, також могли б поїхати, достатньо було підняти телефонну 
трубку — і Технічні служби все влаштували б. Довелося б залишити хіба що 
меблі. Павла не хотіла їхати — через оте своє піаніно, я — через Павлу, а також 
через поїздку до Мілана. Та й Міхал категорично відмовився. Наш син заявив, що 
«хоче це пережити»!

Стишивши кроки на четвертому поверсі, Еда послухав під дверима тих трьох 
квартир, де ще лишались мешканці. Міхала напевно ж немає вдома, подумав Еда, 
Тіни також, та й у Дурдиків нікого. Перед дверима з табличкою «Інж. Станіслав 
Бімонь» Еда затамував подих, п'ять разів тихенько постукав і за хвильку ввійшов 
досередини. Леона Бімоньова була в тісних джинсах (вона пишалася своєю 
стрункою фігурою), чоловічій сорочці (бо я колись бовкнув, що вона їй пасує, 
майнуло Еді, хоча це було під час нашого першого побачення, коли я міг сказати, 
що їй личить і гумовий фартух для прання). Неодмінна переможна посмішка на 
вустах Леони над усе дратувала Еду.

Я не був невірний Павлі, подумав Еда. Я фактично ніколи до цього не прагнув. 
Ну, хіба зо два рази під час довгих службових відряджень... Вперше це сталось 
у червні біля берлінських озер, потім у Венеції, а потім раз у Ризі. Власне, в Ризі 
двічі, там я одержав свою першу медаль і просто мусив якось це відзначити. Отже, 
за вісімнадцять років подружнього життя — всього лише чотири ночі, бо вранці 
всім взаєминам наставав кінець. А протягом останніх років — жодної вкраденої 
ночі.

З Леоною все відбувалось тому, що це було дуже легко, знову подумав Еда. 
Навіть автоматично. Адже вона сама почала! Власне, на нашому четвертому 
поверсі ніхто нікого не зносить, вічні суперечки з приводу спільної пральні чи 
сушильні, фотолабораторії, тераси на даху для загорання чи місця на стоянці біля 
будинку, чистоти на сходах, шуму за стіною й велосипеда, що заважає в коридо
рі... Напевно, я анітрохи не грішив, коли серед усього цього бедламу завжди 
трошки посміхався до Леони. А вона — до мене.

Одного разу я ніс Павлі букет квітів — одинадцять чайних троянд, Леона саме 
мила двері в коридорі, і я одну квітку дав їй. А потім лише сказав, що чоловіча 
сорочка їй пасує, що в неї принадна маленька фігурка, і цього виявилося досить.

Я Леону не кохаю, власне, вона мені не дуже й подобається, і я до неї ходжу 
не для того, щоб дозолити Бімоневі. Але ж коли все це в тебе відразу за порогом... 
І все, чого бракує Павлі, Леона має вдосталь: вона істерична, сварлива, ревнива, 
зла, роздратована, непостійна, мстива, нестерпна. Інколи вона мені приносить 
справжню втіху. Бімонь раз на місяць, у другій половині дня, чергує в штабі; ото 
й усе. Після обіду — це, думаю, не такий гріх, як уночі, а сьогодні я ще цілком 
встигну з родиною в кіно.

— Вибач, я хотів принести тобі квіти, але через сусідів... — сказав Еда.
— А я приготувала для тебе своє тіло, але дуже боюся, що все це колись стане 

відомо,— мовила Леона. — Власне, сьогодні мені хочеться тільки поговорити 
з тобою, як це робить твоя балакуча леопардиця.

— Я краще полежав би...
— Ти цинічний нікчема, але мені подобається дратувати тебе, мій ледачий 

леопарде. Якщо ти до мене сьогодні доторкнешся, я спалахну живим вогнем!
Еда повільно став розстібати у неї на грудях чоловічу сорочку, а вона при 

цьому шепотіла:
— Сьогодні я цілий день змушувала себе думати про тебе... Хоча раніше 

змушувала себе не думати про тебе... І те, й те — важко... Взагалі я не кохаю тебе, 
але інколи шалено... Облиш, я сама.

Надто худа Леона роздяглася надміру швидко.
У спальні панували сутінки, за вікном — темно-руда імла.

СПЕЦІАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ООН у справах охорони життєвого середовища на 
своїй 383 зустрічі в Касабланці обговорив загальний стан зараження обширних
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областей планети коричневими драглями. Виявлена вперше в Лос-Анджелесі, ця 
речовина поширилася по всіх Сполучених Штатах, у промислових північно- 
східних районах країни — в Пенсільванії, Нью-Джерсі й Нью-Йорку — вона 
залягла десятиметровими кучугурами, які й досі не ліквідовано. Через певний час 
коричневі драглі з явились у Європі, повисши в повітрі густим смогом (руді 
хмари). Особливо критична ситуація склалась у промислових центрах Англії 
(Ліверпуль — Манчестер, Бірмінгем — Нортгемптон, Великий Лондон), Франції 
(Лілль, Париж), а також на шахтах Бельгії та Рурської області ФРН. Критична 
ситуація нині вже охопила всі промислові райони континенту. В Центральній 
Європі поки що залишаються незараженими тільки гірські райони, які знаходять
ся на висоті 700 метрів над рівнем моря.
КОНЦЕНТРАЦІЯ МАЗУТУ в північночеському ступенів забезпечують кожній евакуйованій 
вугледобувному районі швидко наближається родині негайне безкоштовне перевезення, 
до критичної норми. Знову закликаємо всіх житло, роботу, умови для культурного відпо- 
громадян, які й досі живуть на нижніх чинку тощо.
поверхах, прискорити евакуацію до гірських У ГОРАХ — ЧИСТЕ ПОВІТРЯ Й ДОСИТЬ 
районів. Уряд і національні комітети всіх МІСЦЯ ДЛЯ КОЖНОГО!

III

Щодня приїздило близько семи тисяч. Блискучі звивисті потоки автобусів, 
легкових машин і мотоциклів усіх марок, двома річищами обтікаючи гірську 
ділянку міжнародної автостради Прага — Усті — Берлін, розповзалися на золота
вій траві схилів. Машини стояли на кожній рівнинці, площині, звивинці, всюди, де 
можна було вчепитися бодай трьома колесами.

Той, хто мав змогу, приїздив з міста сюди, в Крушні гори, до евакуйованих 
дітей, рідних, знайомих або й просто так, щоб бодай годинку побути в останньому 
куточку Центральної Європи, де повітря й досі лишалося чистим. Під сонячним 
промінням короткого листопадового дня, під прозорим синім небом яскраво 
палали гірські хребти, нагадуючи видовжений острів, що виступав з моря темно- 
рудих хмар, а хмари суцільною завісою тяглися на захід аж до Атлантики й на 
північ — до самого Балтійського моря. На південь же, через двісті п’ятдесят 
кілометрів важкого шару хмар над усією чеською улоговиною, другим чистим 
островом лишався гірський масив Шумави. А далі вже були тільки Альпи.

Тіна Трикова (23 роки) ще раз ніжно поцілувала малого Томашека й посадила 
його назад у візочок.

— Ти вже йдеш? — спитала її мати.
— Сьогодні мушу. Він... має прийти ввечері.
— Тіно, ти повинна спробувати...
— Знаю, мамо. Бувай, Томашеку! Слухай бабусю, а я завтра знову приїду.
Не виймаючи рук з кишень довгого твинового пальта, Тіна поспішала

в холодному іскристому сяйві до зупинки автобусів постійного сполучення, які 
вирушали щошість хвилин. Вона ледве встигла вскочити, коли пневматичні двері 
автобуса вже зачинялись.

Потемніле небо над селищем евакуйованих прорізали перші золотаві 
чотирикутники вікон, що швидко віддалялись. Автобус спускався серпантином 
дороги, певний час обабіч тяглися букові ліси, які несподівано зникли в рудій 
темряві. Це тривало довго, аж до Усті, де ще було трохи видно, але з мазутової 
стелі хмар почав накрапати коричневий слиз.

У будинку № 2002 тепер жили тільки нагорі, й Тіна Трикова піднялася до 
своєї квартири на четвертому поверсі.

— Роган уже був у Бімоньової! — скривилася Ріта Недомова, яка ніколи не 
гребувала підслуховуванням, вивідуючи таємниці сусідніх квартир за допомогою 
склянки, приставленої до стіни.

— Ось чому, виявляється, шеф манірився переді мною, мовляв, страшенно 
поспішає до дружини...

— Чоловіки — це жеребці,— висловила свій найболючіший здогад Ріта.
Коли Тібор покинув Тіну, а Томашека відвезли у гори, вона взяла Ріту до себе.

Не зношу самотності,— сказала собі Тіна,— а Ріта завжди когось приведе, вона ж 
офіціантка. В свої сорок п'ять ще має добрий вигляд, висока, дужа, досвідчена, це 
подобається чоловікам, тричі розведена, ініціативна, може, аж занадто, ще й би
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тися вміє. Шкіра в неї завжди волога, повністю засмагла, бо Ріта гола смагне на 
даху та в інших найменш придатних для цього місцях, тому ніколи не лишається 
сама — ще й приводить свою здобич до моєї квартири...

— Як там у горах? — спитала Ріта, притиснувши склянку цього разу до стіни 
квартири Роганів.

— Чисто й гарно... Чому ти жодного разу не з'їздиш сама подивитись?
— Мені й тут добре.
— А мені вже не подобається.
— То їдь до Томашека, а я тут за всім догляну.
— Можливо, ще повернуться кращі часи... Ні, я повинна залишитися тут.
— Ти й досі віриш, ніби тобі пощастить притягти сюди твого колишнього 

чоловіка?
— Я повинна спробувати бодай ще раз. Увечері. Я тобі вже говорила про це.
— Ти казала, він прийде сьогодні за своїми п'ятьма старими касетами? Але ж 

він забере їх для своєї нової жінки, Тіно!
— Я ще не знаю, що схоче зробити Тібор. Але добре знаю, що хочемо я й мій 

син Томашек. Ну, досить, Ріто! Мені ще треба трохи причепуритись.
— У тебе й так чудовий вигляд, люба! Платтячко завужене — ну справжня 

тобі голубка. Якби й мені таке!
— Я не вулична дівка, Ріто.
— Але ж це саме те, чого тобі сьогодні ввечері бракуватиме! А що — ні? Як 

хочеш усе владнати просто — будь ласка, мене вже нема. А якщо в тебе це не 
вийде, я буду в «Павукові» — у веселій компанії хлопців з газового заводу. Я 
вже підшукала серед них одного.й для тебе. Змінний майстер, заробляє більше за 
інженера, щодня міняє шкарпетки, можливо, навіть читає книжки...

Тіна заходилась нетерпляче роздягатися — скинула сукню, білизну — аж 
нарешті лишилася гола.

— Отак його й зустрінь! — з усмішкою промовила Ріта.
— Якби я була певна, що це допоможе...
Залишившись нарешті сама, Тіна швидко прийняла ванну й напахтилася зе

леними польськими парфумами, Тіборові колись подобався «Запах колосся»... 
Тепер сукня. Цю чи цю? Мабуть білу... або, можливо, щось більш сексуальне? 
Ні, червоно-білу, в смужку, в якій я зустрічала його щовечора. А цими гудзиками 
він завжди починав бавитись.

Тіна взяла гребінку, сіла перед високим дзеркалом у спальні й почала повіль
но, довгими рухами розчісувати волосся. Колись він мене так розчісував, згадала 
Тіна. Тібор мав би вже прийти, адже сказав... ми цілий рік розмовляємо тільки по 
телефону. Я щодня бачу з вікна приймальні, як він миє на подвір'ї чорну директо- 
рову машину, через неї й почалося наше нещастя. Коли Тібор працював на ван
тажній, то належав лише мені й Томашекові.

Повернися, прошу тебе, мовчки проказала Тіна. Я зроблю все, чого ти заба
жаєш. Дуже тебе прошу...

Пригнічена тишею знелюднілого будинку, на який насувалося лихо, молода 
жінка вже кілька годин сиділа сама в порожній квартирі. За шибками пролітали, 
звиваючись, тисячі рудих черв'яків. Чому не прийшов Тібор? Мабуть, та жінка 
не пускає його. Або ж він раптом злякався, що змушений буде просити проба
чення й принижуватись,— Тібор завжди був великий піжон. Або, можливо, прос
то не знайшов сили подолати це руде багно на вулицях...

А я маю силу. М у ш у  мати,  сказала Тіна, енергійно підвелась, одяглася, 
запхала в сумочку всі п'ять магнітофонних касет і збігла порожніми сходами 
вниз. Рудий дощ подужчав і поряснішав, такого ще не було. З темного неба вже 
падали не краплини мазуту, а важке набрякле шмаття, волокна і якісь огидні то
рочки.

Безнадійно було витирати з обличчя ці бурі драглі, тільки пальці склеюються. 
Тіна за кілька кроків зупинилась. Що, власне, ти хочеш сказати тим двом, бідола
хо? — раптом спитала вона сама себе. Просити ту жінку, щоб повернула тобі чо
ловіка, а Томашекові — тата? Розчулити Тібора балачками про те, як пахне во
лосся його сина, як Томашек уже сам узувається, як малює тата-велетня, якого 
йому бракує? Або просто віднести їм ці касети, щоб Тібор не обтяжував себе 
візитом до мене?

Тіна над силу блимала склеєними повіками, обличчя її зашкарубло під важ
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кою маскою коричневого гелю. Варто було б слідом за Томашеком евакуюватись 
у гори, майнуло їй у голові. Власне, мені слід було поїхати з Рітою до «Павука», 
принаймні не була б цілу ніч самотньою. Туди я ще встигла б, але мені починає 
все набридати.

Тіна примруженими очима дивилася на затемнений будинок № 2002, в якого 
лише на четвертому поверсі світилось кілька вікон. Наче потопаючий човен, по
думала вона. Чого я, власне, чекаю?

ДОСЯГШИ КРИТИЧНОЇ МАСИ, насичені мазутом хмари дуже швидко спа
дають дощем, покриваючи землю отруйним бурим шаром. У місцях, де це вже 
сталося, необхідно оголосити ТИМЧАСОВИЙ СТАН ЗАРАЖЕНОСТІ — ТСЗ і 
негайно вжити відповідних заходів: 1. Швидко провести евакуацію мешканців 
нижніх поверхів будинків, насамперед усіх дітей до 15 років; 2. Негайно припини
ти виробництво на всіх заводах і в цехах, які досі викидали відходи в повітря й 
річки; 3. Значно обмежити або повністю припинити використання будь-яких 
джерел забруднення (особистих, вантажних машин, крім електромобілів, відкри
того вогню, куріння тютюну, опалювання вугіллям, нафтою й газом); 4. Внаслідок 
припинення роботи більшості електростанцій, парових котелень і т. п., надалі 
освітлення й опалювання житлових будинків буде значно обмежено. Постачан
ня неевакуйованого населення електроенергією й парою в містах знижується 
приблизно на 80% . Отож цим людям рекомендовано поселятись у спільних квар
тирах, які по ста чати муть ся електроенергією та парою.

П і с л я  о г о л о ш е н н я  Т СЗ  о п а л ю в а т и ,  о с в і т л ю в а т и ,  в а р и 
ти,  м и т и с я  й п р а т и  м о ж н а  т і л ь к и  в с п і л ь н и х  к в а р т и 
рах!

IV
Леона Бімоньова (29 років) — струнка жіночка з маленькими гострими пер

сами й густим жовтавим волоссям — зірвала з ліжка простирадло і запхала його 
у кошик для брудної білизни. Я сита Едою Роганом по саму зав'язку, сказала вона 
в думці. Чому я, власне, з ним зв'язалася?.. Просто він провокував мене добро
зичливістю, тріумфом над Стандою, своєю славою, мандрівками, золотими 
медалями, страшенно дорогою машиною, показним «коханням» до своєї гордо
витої пані Павли. В такій ситуації я просто зобов'язана була перетягти, обплутати 
його. Тільки щоб довести самій собі, що я це можу зробити, якщо схочу. 
Безумовно, це всього лише маленька жіноча гра... якої в мене зі Стандою 
не вийшло. А жінка ж повинна опанувати її — в коханні це дуже просто.

Леона дістала з пропахлої туалетним милом шафи чисте простирадло і сприт
но перестелила зібгану постіль. В моєму житті все було нормально, подумала во
на. Протягом чотирьох років у медичному училищі — самі «п'ятірки», перше 
знайомство з хлопцем аж після останнього курсу — й відразу серйозне кохання. 
Майже ідеальний чоловік. Після весілля — власна квартира, двоє здорових ді
тей, до того ж обидва — хлопчики.

Леона розчулено провела долонями по пухкій постелі. Мій Станда вірний, 
старанний, працьовитий, турботливий чоловік, подумала вона. Станда чесний. 
Можливо, тільки надто ревнивий, але ж він знає мене як облуплену. І він єдиний, 
хто здатний зносити мене... хоча я часом буваю нестерпною. Але ж я страшенно 
хочу жити. ЖИТИ...

Зрештою, мої вади чарівні й привабливі, не те, що в тих дуреп з нашого будин
ку. Кажуть, Едина Павла консультується в двох лікарів. Звичайно, якщо вона, мов 
миша, залізла в бібліотеку й боїться божого світу, то напевно знає чому! І потай
ки носить окуляри. Або ця покинута сучка Трикова зі своєю жахливою приятель
кою Рітою, яка водить до неї на квартиру чоловіків з вулиці. Вони не люблять ме
не тільки за те, що я гарніша від них.

І мій Станда знає це й кохає мене звично, але щиро, подумала Леона про сво
го чоловіка. Хоча він такий незграбний, а я така моторна...

Леона зі сміхом закружляла до кухні й на повну силу відкрила обидва крани. 
Кохання допомагає прожити з кимось ціле життя й мати з ним дітей. «Вода 
надходить і витікає, а водограй залишається...» Хто це сказав? Одне слово, я щас
лива із Стандою, ось візьму й приготую своєму любому чоловічкові добру вече
рю... Щоправда, для цього вже обмаль часу, оскільки всю другу половину дня я
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провела з Роганом... Удома нічого немає, купити вже теж не встигну... Зроблю 
своєму коханому яєшню зі шпинатом і картоплю... Але це саме він їв і вчора... 
Все ж таки він тюхтій. І не завжди вміє себе стримувати.

Леона почала енергійно чистити картоплю, вкидаючи її у воду. Мій ревнивий 
тиран взагалі не хотів одпускати мене на роботу, насилу вмовила — ще й попла
кати довелось! Урешті дозволив працювати на півставки в жіночому відділенні 
крайової лікарні. Працювати з восьмої до дванадцятої ранку в найнуднішому 
місці, де єдиний чоловік — це шістдесятитрилітній головний лікар. А решту дня 
знову вдома. Страшенна нудота для такої людини, як я, що жагуче бажає жити. 
А зараз стало зовсім нестерпно, бо вже півроку наші діти у бабусі в горах, у 
Шумаві.Чим зайнятися? Я почала була малювати на склі, вчити есперанто, хотіла 
виступати в театральному гуртку. Але Станда не дозволив. Я хотіла б робити 
вітражі, перекладати на міжнародних конференціях, танцювати в балеті (а мож
ливо, і в кабаре), стати стюардесою або працювати десь у Африці чи Південній 
Америці, щоб побачити світ... Але навряд чи з того щось вийде...

Леона вийняла з холодильника брилу замороженого шпинату й спересердя 
кинула його в каструлю.

ЖИТИ по-справжньому... Леона посолила картоплю й поставила її на плиту. 
Що мені робити зі своїми здібностями? — спитала вона в себе. Працьовита жінка, 
турботлива мати й дружина — на цьому фантазія сучасних чоловіків закінчуєть
ся! Телевізор, футбол, вилежування під машиною, перекладання папірців на ро
боті... Через усе це вони забули про найпрекрасніше в світі. Треба їм інколи нага
дувати про себе.

Запаливши сірника, Леона втупилась у нього й не кинула навіть тоді, коли по
лум'я обпекло пальці. В порядку експерименту слід інколи перевіряти власну 
силу й привабливість — кожна жінка мусить бути впевнена в своїх силах. Вкинув
ши почорнілий недогарок сірника в мийницю, Леона задивилась на своє відоб
раження у воді.

Для мого палкого темпераменту конче потрібна якась дія. Принаймні 
маленька гра... ледь помітні натяки... Все це, я знаю, хвилює чоловіків.Часом 
досить лише вміло покласти ногу на ногу, начебто несвідомим рухом торк
нутися грудей та стиснути їх, висунути кінчик язика, поправити пояс, ледь по
мітно потягтися, зітхнути, лизати морозива відповідним способом. У стосунках 
між чоловіком і жінкою майже все заповнено сексом, а деякі чоловіки особливо 
чутливі. Може, все це малозначуще й приземлене? Але що є, власне, великого 
й піднесеного в тобі, світе, в твоїх брутальних іграх, під час яких гинуть люди? 
Мої малі ігри принаймні нікому не роблять боляче, а лише зігрівають і відро
джують до життя наш холодний і нудний світ.

Станіслав Бімонь прийшов додому, як завжди, о дев'ятій. Сьогодні він був за
ляпаний, немов упав у цистерну з мазутом. Він одразу прийняв ванну.

— Невже надворі так сильно ллє? — здивувалася Леона, подаючи чоловікові 
нагрітий рушник.

— Справжня злива,— сказав Станда й накинувся на вечерю.
— Що сказав генеральний про твій екохліб?
— До Мілана поїде Роган.
Еда завжди перемагає, подумала Леона. Але я його переможу й тебе навчу 

перемагати, любий.
— Що цього разу вигадав той дурисвіт? — запитала Леона. — Гірчицю з цук

ром або сало з мармеладом?
— Щось подібне. Пофарбував швейцарський сир із шинкою в рожевий колір, 

напхавши туди смородини. Крім того, змішав морозиво з пльзенським пивом, 
баранину з карамелями й заячину з горобиною.

Що значно смачніше, аніж сірий екохліб — майнуло Леоні. Станда позбав
лений фантазії... на жаль, і гумору також.

— Це справжнє шахрайство, от що я тобі скажу! Хто ж зараз збиратиме горо
бину й полюватиме на зайців? Зараз, коли...

— Твоя правда, Леонко, тепер у нас зовсім інші клопоти. Доба екопродуктів 
невблаганно наближається.

Хоч би не дожити до цього, сказала собі Леона. Станда надто серйозно ставн
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ться до своєї науки і хотів би за її принципами перетворити все життя...Кандидат 
технічних наук, а я звичайнісінька медсестра, однак про життя я знаю більше.

— Звичайно, любий. А як минуло сьогодні твоє чергування в штабі?
— День у день скрутніше. Ми випробували всі протимазутові прожектори і 

пропелери.
— А як, власне, вони працюють?
— Дуже просто. Мазут виникає через агломерацію, акумуляцію, седимента

цію й дифузію. Інколи й завдяки накопиченню величезної кількості відходів. 
Найсприятливіші умови для цього — темрява, тепло та нерухомість. А за допомо
гою прожекторів і пропелерів ми саме й порушуємо ці умови, розумієш? Б'ємо 
світлом по мазутові, розганяємо його струменями повітря й таким чином знищу
ємо.

— Це дуже цікаво.
— Вчені та практики доводять...
— Побачимо, що з того вийде в нашім Усті. Радіо вже передавало про ко

мунальні квартири, а Трикова казала мені в пральні, що для нас лишиться кварти
ра евакуйованих Дурдиків. Невже всі ми з цілого поверху змушені будемо жити 
в одній квартирі?

— Спатимемо, звичайно, вдома. Але незабаром у нас вимкнуть електрику, 
опалення, гарячу воду... тобто всі види енергії, що виробляється спаленням вугіл
ля й нафти. Адже промисловий дим — головне джерело для конденсації мазуту. 
Діятимуть лише гідроелектростанції та АЕС.

— Виходить, повернемося до свічок?
— Свічки будуть заборонені так само, як і запальнички, сигарети та будь- 

який відкритий вогонь, оскільки полум'я сприяє виробленню мазуту.
— І телевізор, звичайно...
— Безперечно. Телевізор працюватиме тільки в комунальній квартирі. Як і 

решта електроприладів, люба. В тому числі твій фен і моя електробритва.
— Ото буде життя! Вдома темрява, холоднеча... а ми змушені будемо тули

тись у квартирі Дурдиків разом з усією зграєю з нашого поверху.
— Доведеться звикати.
— Хотіла б я побачити, як ти сидітимеш перед телевізором на одному дивані 

з Рогановою й... Роганом. А я товктимуся біля однієї плити з усіма тими не
стерпними жінками. І митимуся в одній ванні з тією шкапою Рітою!

— Доведеться якось порозумітися, люба.
— Але ж як? Адже на нашому поверсі сусіди завжди ворогували. Якщо ми не 

могли порозумітися, живучи в чотирьох різних квартирах, то як це буде в одній?..
Він гарний, шкіра в нього біла й чиста, як у дитяти, думала Леона, дивлячись 

на свого чоловіка. При цьому кремезні плечі, могутні груди, по-спортивному 
струнка фігура, а стегна, мов у важкоатлета, він увесь пружний, могутній і важ
кий. А я ніжна, тендітна, слабка, чутлива, нервова й дуже жвава... Чудова пара, 
а що хіба?.. Станда з насолодою лежить у ванні й чекає, коли я потру йому спину. 
Так починається наша любовна гра. Щонайменше тричі на тиждень ось уже про
тягом дев'яти років... Мені подобається його проста й невимушена спрага... Сьо
годні я йому добре віддячу за свою ранкову зраду. І кішка одержить друге блю
дечко молока.

Коли чоловік рушив до спальні, жінка несподівано згадала про своє прання, 
вивішене на балконі. Відкривши засклені двері, вона швидко зняла білизну в тем
ряві з мотузка, а в кімнаті жахнулася: з випраних рушників і сорочок на неї спов
зали шматки липких бурих медуз. Раніше дашка над балконом вистачало, тепер 
мазутні драглі сягнули й сюди.

Старанно зачесана, напахчена, вдягнена в ефектну білу мереживну сорочку, 
Леона стояла вся в рудих драглях, що немов рухалися по ній. Вона здавалася 
собі прокаженою. На душі раптом стало теж брудно й гидко...

— Ну, йди вже! — почувся зі спальні чоловіків голос.
— Зараз, любий.
Сьогодні Леона мусила зібратися на силі.

МІСТО МОСТ — першим у північній Чехії зазнало зараження. Евакуацію мешканців ниж
ніх поверхів будинків у гори було проведено вчасно, ще до проголошення ТСЗ. Спільні 
квартири виправдали себе. «Проживши в нашому будинку п'ятдесят років, я тільки 
тепер зрозуміла, які гарні в мене сусіди»,— вихваляла своїх нових друзів по спільній квар
тирі пенсіонерка Анна Янечкова.
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ПІВНІЧНОЧЕСЬКИЙ КРАЙОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ, ОБЛАСНИЙ ТА 
МІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНІ КОМІТЕТИ МІСТА УСТІ ОГОЛОШУЮТЬ ТИМЧАСОВИЙ 
СТАН ЗАРАЖЕНОСТІ (ТСЗ), ПОЧИНАЮЧИ ВІД СЬОГОДНІШНЬОГО ДНЯ, 19 ЛИСТО
ПАДА, 3 10 ГОДИНИ РАНКУ. ДИРЕКТОРИ ПІДПРИЄМСТВ І ВСІХ УСТАНОВ ПОВИННІ 
РОЗПЕЧАТАТИ КОНВЕРТИ З ТРЬОМА БРУНАТНИМИ СМУГАМИ Й НЕГАЙНО ВИКО
НАТИ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ШТАБУ ТСЗ. ПОВТОРЮЄМО: ПІВНІЧНОЧЕСЬКИЙ КРАЙОВИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ, ОБЛАСНИЙ ТА МІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНІ КОМІТЕТИ...

Уночі за вікном почався гуркіт, бахкання й свистіння, ніби хтось ковзав 
по шибках важким безформним черевом. Павла підвелась, опустила штори й 
знову заснула, а вранці прокинулася, як завжди, виспана й бадьора. Доктор філо
софії й театрознавства Павла Роганова (39 років) легенько, щоб не збудити чоло
віка, торкнулася пальцями до його плеча, аби пересвідчитися, що він поряд.

Учора ввечері я розчарувала Еду, коли він приїхав за мною до бібліотеки, 
щоб негайно відсвяткувати свою перемогу й наступну поїздку до Мілана, поду
мала Павла. Але ж Еда ні в чому не знає міри! Або працює вперто й несамовито, 
або нестримно розважається,— він не знає компромісів. Марить грандіозним про
ектом «ПАВУТИННЯ», тим своїм «майстерверком», до якого, однак, і досі не 
може дістатись... А бува він вирішить помститись? Найбільше шкоди наробить 
сам собі. Мучитиме себе й інших. Я знаю про його зв'язок з Леоною Бімоньовою, 
й мені дуже боляче.

Павла прислухалася в темряві до глибокого дихання Еди. Я знаю, він мене 
й досі кохає, подумала вона, знаю це напевно. Цього літа в спекотній Флорен
ції... і протягом усієї дороги в розжареному автобусі до Рима він ніжно тримав 
мене за руку. Ми стільки разом пережили... довгі години під дощем на похмурій 
Балтиці; біля затуманених дзеркал південночеських ставків; цілоденні прогу
лянки, ночі на розкладених сидіннях машини; вечори біля багаття на узліссі 
перед нашим кам'яним будинком, там у дуже старій криниці темна кришталева 
вода... І наші найкращі вечірні години за келихом коньяку й сигаретою; власне, 
я відтоді й палю, хоча належало б кинути...

Павла стримано покашляла й боязко намацала те місце у себе на грудях. Воно 
відчувалось дедалі дужче. Напевно, це рак, подумала Павла. Але боюся йти до 
лікаря. Може, то тільки вигадки, а в мене нічого немає. Якщо ж є... не хочу, 
щоб Еда бачив мене спотвореною після операції. Краще вже померти. І померти 
раніше за нього. Я ніколи не скажу йому цього. Він нічого не сприймає серйозно, 
а найменше — себе. Немилосердо іронізує навіть над близькими. Це спосіб його 
кохання. А мій — тихий, Еду він цілком задовольняє. Я знаю це. Але чому він 
тоді зустрічається з Бімоньовою?..

Павла підвелась, обережно підійшла в темряві до вікна з опущеними што
рами, ввімкнула в кухні світло й зазирнула до синової кімнати. Міхал спав неспо
кійно, зрошений потом, ледь відкривши рот, на ковдрі валялися десятки касет, 
а в сутінках світився кольоровий вогник великої японської стереоустановки, 
його улюбленого «музичного комбайна», який він знову забув вимкнути.

Мій син щодня інший, подумала Павла. Боюся, зараз він нещасливий. Нічо
го мені не розповідає, вже перестав звірятися. Я знаю, Міхал уже дорослий, 
однак він і досі беззахисний мов дитина. Ти переді мною не повинен сповідува
тися, синку, тільки будь зі мною хоча б хвилинку щодня, аби я знала, що живу 
для тебе. Для вас обох. Еда мені дорікає, що я сама створюю безліч усіляких 
заборон, перешкод і бар'єрів, фільтрів і шлагбаумів, мовляв, я «по-чеховському 
шляхетна — аж до безпорадності» й «така ніжна, що аж ніяка». Я не можу 
пояснити цього. Можливо, навіть не зважуюсь. «Це найстрашніше,— пише Че- 
заре Павезе. — Мистецтво жити полягає в тому, що доводиться критись від най
дорожчих для нас і приховувати свою радість від спілкування з ними,— інакше 
втратимо їх». Але часом мене дратує те, що я наче скляна.

Павла заварила чай, накраяла хліб, увійшла до ванної й кілька секунд диви
лася на себе в дзеркало, тримаючи тюбик норкового крему. Я знервована, сказа
ла вона сама собі. Боюся, тому що дуже хочу... бути комусь потрібною.

Зібравшись виходити, вона вимкнула в кухні світло, підняла штору — й 
заклякла. На ясно-блакитному небі, якого не було вже довгі тижні, палало лис
топадове сонце — далеке, маленьке й слабке, але воно наповнювало промінням 
усю гірську улоговину. Дно улоговини від обрію до обрію здавалося неспокійним 
рудим морем, з якого визирали тільки верхні поверхи будинків, заводські труби, 
дзвіниця готичної церкви й антени... Ось що то був за шум знадвору — це вже на 
нас упало.

V
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Відчинивши вікно, Павла підставила обличчя ледь відчутним сонячним про
меням і в думці промовила: дай мені сили й вилікуй мене, сонце наших дитячих 
свят, що блищиш на теплій траві; у лижні на жовтавому, наче скляному, перед- 
весінньому снігу серед беріз; у глибокому щасті ніжно-золотого раннього при
смерку; сонце, ти — найлюдяніша зірка, відблиск якої я шукаю в очах свого чо
ловіка й сина...

А тепер треба було спускатися до рудого пекла. В дверях під'їзду, 
зітхнувши, Павла розкрила парасолю, але за кілька кроків знову її склала. Бура 
хурделиця діставала всюди.

VI

З вікна було видно, як руда запона хмари простяглася просто з-під 
вікон будинку аж до Крушних гір, де на залитих сонцем схилах, покритих збляк
лою листопадовою травою, сяяло біле селище евакуйованих.

— Бачиш — ото верхня межа мазутової хмари, під її провислим черевом ми 
жили весь останній тиждень,— пояснив Станіслав Бімонь своїй дружині.

— Звідси зовсім не видно нашої вулиці,— сказала Леона. — І нашої машини 
біля будинку.

— Бо під нами мазутова маса завтовшки дев'ять метрів.
— Ого! І це надовго?
— Все залежатиме від нас. Мазут — це наче дикі джунглі, що постійно ши

ряться. Коли нам пощастить зупинити збільшення маси мазуту, вона почне сама 
швидко зменшуватися, оскільки буде змушена підтримувати своє існування за 
рахунок власних ресурсів. Не маючи іншого живлення, мазут пожиратиме сам 
себе, розумієш? А велетенська маса має велетенські потреби.

— Так чому ж ми не перестаємо його живити?
— Перестанемо. Після оголошення ТСЗ, сьогодні з десятої години ранку 

припинено спалювання вугілля, нафти тощо. Однак, повністю зробити це немож
ливо. Повинні їздити автобуси та машини «швидкої допомоги», треба опалювати 
лікарні й житлові будинки, принаймні комунальні квартири. Зрештою, тут живе 
сто тисяч людей, і кожен виробляє відходи. Щоб нічого цього не виробляти, ми 
змушені були б не їсти, не пити, навіть не дихати.

— Виходить, ця бура чортівня множитиметься й далі?
— Так, але наші пропелери та прожектори почнуть знищувати мазут. Треба 

встигати ліквідовувати його швидше, ніж його маса збільшуватиметься.
— А якщо не встигатимемо?
— Це було б дуже погано. Маса мазуту почала б збільшуватися, густішати, 

важчати, його рівень увесь час піднімався б. Мазут затопив би нас. Ми просто 
п о в и н н і  його випередити. Зробити все можливе, щоб від нього лишився 
тонкий шар сухого пороху.

— Тонкий шар? Подивися, скільки його — ціле море, мільйони й більйони 
тонн!

— Ти перебільшуєш, Леонко. Поки що це море завглибшки дев'ять метрів, 
площею кілька сотень квадратних кілометрів, а вся його величезна маса скла
дається переважно з води, повітря й газів, що набули вигляду аерозолів, гелю 
й мікропіни. Твердих речовин у мазуті мало, це лише той порох, до якого зрештою 
ми доведемо мазут.

— Слава богу, що хоча б діти наші в Шумаві! — промовила Леона.
Станіслав відвернувся од вікна. Шумавські гори здавалися тепер островом,

що постійно зменшується в підступаючому бурому морі.
— Візьми парасольку, люба, — сказав він дружині.
— Хіба ми не поїдемо машиною? Чи ми вже не можемо дістатися до неї?
— Ні, просто вже десять годин діють закони ТСЗ... Знаєш, скільки мазуту 

утворюється з вихлопних газів нашої «шкоди» за хвилину?
— Ти ж казав, що ця чортівня все одне зростатиме. Не йти ж мені пішки серед 

цієї рудої погані... Я ж тільки-но вимила голову.

Ввімкнувши фари й двірники, Станіслав Бімонь обережно спускався вниз до 
центру. Проїжджою частиною й тротуаром вільно качалися клапті мазуту, схожі 
на перекотиполе. Двірники мигтіли на передньому склі. Зненацька просто перед 
радіатором виник темний силует.

— Переїдеш! — зойкнула Леона, затулившись долонями.
Рипнули гальма, силует був перетятий навпіл світляними конусами фар, але
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його верхня половина й далі рухалася, сунула металевим капотом, аж поки 
розпласталася на передньому склі, заліпивши навіть бічні віконця клейкою рудою 
плівкою. Після цієї першої сутички Бімоні поїхали ще повільніше.

У нижній частині міста, на березі Лаби бура хурделиця послабшала. Важкі 
клапті мазуту після багатотижневої мандрівки в повітряних потоках Європи 
надовго оселялися тут, осідаючи на дахах будинків. З товстих шарів мазуту 
стікали струмені світло-рудого гелю, які тверднули, перетворюючись на темні 
сталактити, а з липких заметів на тротуарах їм навстріч немовби виростали 
виноградні лози з цієї ж речовини, плазуючи вгору стінами будинків, оповиваючи 
і пожадливо зливаючись із сталактитовими бурульками. Можливо, це єдиний 
гігантський організм? Досі ще точно не доведено, але вважається, що мазут має 
якийсь примітивний розум або в усякому разі інстинкт невтримного розмноження 
й поширення.

Комплекс будівель крайової лікарні, здавалось, обріс бурою скломасою, стіни 
були вкриті потворними рухливими барельєфами, що важко сповзали вниз або 
дерлися вгору по вікнах і карнизах, драглі змішувались і мінилися, ніби підкоря
лися чиїйсь волі. З мазутових куп на дахах, гойдаючись, відривалися товстелезні 
хоботи, які немов ганялись у повітрі один за одним, зрештою, зчіплялись важкими 
гірляндами.

— Нарешті... — зітхнула Леона, вийшовши з машини.
— Не бійся, люба. Твоя лікарня охороняється найстаранніше. Просто уяви 

собі, що зима цього року прийшла раніше, випало багато снігу, який задля 
різноманітності став цього разу коричневим.

— Я нічого не боюсь.
— Ти мені дуже подобаєшся. Я тебе кохаю. Телефонуй мені на роботу 

щогодини: о дев'ятій, десятій, одинадцятій, аж доки підеш додому. Повертайсь 
автобусом, а якщо це буде неможливо, я заїду за тобою.

Вони поцілувались, і Станіслав дивився Леоні вслід, аж поки вона зникла за 
дверима жіночого відділення. Я дзвонитиму їй о дев'ятій тридцять, десятій 
тридцять, одинадцятій тридцять, тобто ми розмовлятимемо щогодини — за цей 
час із нею нічого не може трапитись. Протягом півгодини Леона не встигне 
вчинити ніякого неподобства.

Хоча вона спроможна... — подумав Станіслав. «Господиня й водночас — 
Клеопатра»,— каже моя Леона про себе; так воно і є. Чудова жінка, мати наших 
синів, моя порадниця і невтомний ініціатор, кмітлива подруга й коханка, здатна 
викликати найпалкіші почуття. Жінка, яку хотів би мати кожен. І Леона знає це 
аж занадто добре... Я кохаю її, тільки її єдину так, як вона цього заслуговує, хоче 
й вимагає. Якщо вже Леоні чогось заманулося — вона починає під'юджувати, 
гризти, свердлити, стає неспокійна, вирує, наче пара в котлі під високим тиском, 
з тисняви якого за найменшої можливості виривається. Надто високий тиск 
темпераменту змушує Леону відчайдушно братися до всіляких ігор, починаючи 
від дитячих... аж до небезпечних. Задля наших синів, задля сім'ї її треба охороня
ти. І найбільше — від неї самої.

Велика асфальтована стоянка ПЧХП була майже порожня, мало хто сьогодні 
зважився приїхати машиною, надворі ввімкнули перші прожектори, навколо яких 
тривала лихоманка останніх приготувань.

Дорогою до корпусу В Станіслав Бімонь був змушений проїхати крізь 
височенну піраміду мазуту, над верхом якої, мов над кратером вулкана, ви
хоплювався потужний гейзер брудно-рудої речовини. Зливаючись потоками, 
речовина важко, мов лава, сунула вниз.

На даху корпусу трималася за поруччя секретарка Тіна Трикова. Станіслав, 
який стояв неподалік, раптом стрепенувся: стометрова бетонна труба центральної 
котельні ПЧХП, з якої й досі піднімався звичайнісінький чорно-сірий дим, тепер 
стирчала над бурим морем хмар усього на два-три метри, а хмара й далі швидко 
підіймалася, наче охоплена повінню могутня каламутна річка, тоді знову падала 
вниз.

— Спускайся,— тихо наказав Станіслав Тіні. — Ми там будемо потрібні.
— Я боюся за Томашека.— Тіна кивнула на залиті сонцем гірські верхи.
Будинки переселенців мигтіли проти сонця маленькими блідими крапками на

бурому тлі.
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— Мазут не підніметься в гори?
— Не бійся, Тіно. Не повинен.
— Ти добре зробив, одіславши обох своїх хлопців до Шумави.
— Тепер не має значення, хто де. — Станіслава раптом охопив неспокій за 

синів, але він узяв себе в руки. — Тепер має значення лише висота над рівнем 
моря, а там, де твій Томашек, достатньо високо. Ходімо.

У рудій пітьмі під стелею першого поверху корпусу неспокійно мерехтіли 
лампочки. Станіслав зв'язався по телефону із штабом ПЧХП, але йому відповів 
втомлений хрипкий голос:

— Ваша черга, товариші, надійде в самому кінці. Викличемо вас, коли 
знадобиться, а поки що не заважайте!

Тіна підійшла до вікна і, як щодня, стала видивлятися на подвір'ї біля гаража 
свого колишнього чоловіка Тібора. Звідси виднів тільки його чорний шкіряний 
піджак. Уже цілий рік Тібор і Тіна розмовляли лише по телефону. Невесела 
історія. Скоріше навіть обурлива. Якщо чоловік покинув напризволяще дружину 
з дитиною саме зараз — то це вже не чоловік, сказала собі Тіна.

— Тіно, будь ласка, дай тут якийсь лад, бо точно о десятій треба вимкнути 
світло, — сказав Станіслав і пішов до свого кабінету.

Одна стіна вузького приміщення була до самої стелі зайнята металевими 
полицями турботливо впорядкованих журналів, книжок і мікрофільмів, на 
металевому ж столі лежали відхилені зразки екохліба для міланського ярмарку. 
То була чергова невдача, цього разу особливо прикра...

Технолог-експериментатор, кандидат наук Станіслав Бімонь (35 років) 
підійшов до свого стелажа й притиснувся лобом до прохолодних книжкових 
корінців. Я працював над цим екохлібом не за страх, а за совість, подумав він. Хіба 
цього замало? Що, власне, людина ще може? Раптом його охопило почуття 
вичерпаності й неймовірної слабкості. Чи не роблю я якоїсь принципової помилки 
протягом усіх цих років? А, можливо, і всього життя?.. «Перша ознака розуму — 
це сумнів з приводу загальновідомого»,— криво посміхався колись Роган. Це 
всього-на-всього афоризм. Просто жарт. Виходить, я не повинен вірити навіть 
прогнозам погоди або розкладові руху поїздів? «Прогнози погоди все одно не 
збуваються, а поїзди спізнюються,— засміялася якось Леона,— і життя не 
рухається за законами твоєї науки». Але це не вада науки. Досить подивитись 
у вікно на оцю буру чортівню... А скільки років саме наука захищала нас від 
екологічної катастрофи!

Хвилина слабкості минула, інженер Бімонь провів рукою по книжках, 
підійшов до металевого стола й поклав у рот шматочок екохліба. Ніхто не 
стверджував, що це мають бути витончені ласощі. Зрештою, скільки років одні 
люди день у день їли самі лише делікатеси, а сотні мільйонів інших і досі живуть 
напівголодні.

Бімонь жував хліб майбутнього. То була проста їжа з додатком необхідних 
поживних речовин у раціональних пропорціях. Звичайно, вона не збуджує 
апетиту й не викликає жодних смакових оргазмів. Але хіба вже давно не настав 
час покінчити з несамовитим культом їжі, що йде від давніх-давен, коли головною 
втіхою були зажерливість, пияцтво, розбещеність і прилюдні страти?! Адже 
ж н а у к о ю доведено, що споживання м'яса вбитих тварин викликає ейфорію 
через те, що ми успадкували її від прадавніх мисливців, од їхніх похмурих 
лісових міфів і кривавих ритуалів... які шаман Роган відроджує своїм «мисливсь
ким паштетом», зробленим з уже майже винищених зайців і лісової горобини. 
«А людям подобаються мої делікатеси»,— запевняє мене різник Роган. Тим гірше 
для людей, які щодня через нудьгу обжираються перед телевізором, залишаючи 
голодувати сто мільйонів співбратів; тим гірше для тих, хто обманює й кидає 
напризволяще своїх дружин і маленьких дітей. Хіба ж не через них сталась у світі 
оця руда катастрофа?.. Чому саме такі люди повинні постійно диктувати, а ми їм 
увесь час поступаємось?! Людство нарешті повинно об'єднатись...

У цей час зателефонували з кризового штабу, налякана Тіна переключила 
телефон на кабінет шефа, й у трубці почувся роздратований голос:

— Корпус В? Хай вам чорт, чому не відповідаєте?!
— Я дзвонив вам хвилину тому, але мені сказали...
— Чхав я на те, що тобі сказали. Як твоє прізвище?
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— Бімонь.
— Бімонь... Бімонь... тебе взагалі немає в списку. Але це байдуже. Слухай, 

Бімонь, надійшов наказ. Одягайте плащі і за п'ять хвилин збирайтеся на подвір'ї.

Всі працездатні громадяни мають прибути на свої робочі місця, де їм буде надано 
роботу відповідно до розпорядження кризових иітабів ТСЗ. Школи й вузи закрито 
на невизначений час, а викладачів та студентів мобілізовано до протимазутових 
бригад.

V II

Боже, ну й перепаде мені! Уже восьма година, а я й досі валяюсь! Довготеле
сий худий Міхал Роган (18 років) схопився з ліжка, вимкнув стереоустановку, 
різнокольорові лампочки якої блимали цілу ніч, і вибіг з кімнати. Засклені 
кухонні двері світились. Невже мама забула вимкнути світло? Але ні, це якесь 
зовсім інше світло. Справжнісіньке диво...

Небо було неймовірно блакитним, а ранкове сонце низько висіло над бурим 
морем, що розлилось аж до обрію. Виходить, це сталось! А я проспав. І знову 
запізнюся на роботу.

Міхал одягся в абищо й забіг на кухню поснідати. З'їв добрячий бутерброд 
з копченим язиком і маслом та два великих грейпфрути. Добра штука, думав 
Міхал. Мама їх також любить, але вона ніколи собі не візьме — залишає мені, бо 
я можу з'їсти за день цілу торбу грейпфрутів. Моя мама — золота людина, вона 
мене дуже любить. Я народився рівно через дев'ять місяців після весілля.

Міхал з набитим ротом якусь мить стояв перед дверима спальні батьків. Тато 
ще спить, бо він учора святкував чергову майбутню золоту медаль. Якби я його 
зараз збудив і поїхав би з ним на роботу машиною, все одно запізнився б, подумав 
Міхал. Тато може дозволити собі запізнюватись, а мені страшенно неприємно 
бути в ролі маленького синочка великого Рогана.

Хлопець вибіг з порожнього будинку на загиджену вулицю. М і с т о  н а ч е  
з б о ж е в о л і л о .  По стінах споруд повзли тисячі товстих зміїв рудої напасті... 
Тисячі, мільйони поліпів і восьминогів. Справжніх поліпів я зроду не бачив, 
майнуло Міхалові, це, здається, якісь нарости в носі; а восьминогів бачив 
позаминулого літа в Югославії. Ми йшли вранці порожнім пляжем, і раптом 
назустріч нам — хлопець, мама швидко потягла мене геть, щоб я його не бачив, 
але я все одно добре розгледів: з ліктя в нього звисало щось схоже на півметровий 
статевий орган, але насправді це був лише восьминіг, якого він щойно витяг з моря 
і ніс, перекинувши через лікоть, мов рушник. Мама в нас сором'язлива, як дівча.

На автобусній зупинці не було ані душі, вона нагадувала триметрового 
сніговика. Вкриті мазутом вуличні ліхтарі й шляхові знаки теж скидалися на тих 
страховиськ, у які перетворюються засипані свіжим снігом лісові дерева.

У повітрі літали пластівці, деякі з них були не менші від пекучих італійських 
медуз. Одного разу, коли був знявся вітер, згадалось Міхалові, ми з мамою 
вирішили поплавати у великих хвилях, але раптом у воді з'явилися червоні 
парасолі, що пекли, наче кропива. Я біг морською мілиною поперед мами (вона 
боялася мов дитина) і розкидав ті потвори на всі боки, щоб вони її не попекли.

Автобуси, напевно, вже не ходили. З кожної сміттєвої урни тягся бурий кущ 
мовби виноградної лози, а там далі здіймався справжній бамбуковий гай, схожий 
на зарості в Сухумському ботанічному саду, де Міхал з матір'ю їли морозиво. Так, 
я чимало подорожував, подумав хлопець. Адже тато хоче мені багато показати, 
а мама водить по картинних галереях та соборах, які, напевно, всюди однакові. 
І скрізь треба по півгодини чекати екскурсовода в розжареному автобусі. А після 
півгодинного огляду знову півгодини чекати в автобусі на тих, хто заблукав чи 
затримавсь. У Ватікані ми чекали добру годину. В сто разів краще подорожувати 
з рюкзаком і спати на вокзалах або просто неба... Однак під час літніх подорожей 
ми з мамою найбільше бачимо одне одного, бо вдома зустрічаємося, власне, лише 
в дверях. Напевно, це кепсько, коли мусиш їхати аж до Ватікану, щоб годинку 
побути зі своєю матір'ю, еге ж?

У низинних районах міста мазуту випадало трошки менше, але через це його 
більше лізло в будинки; тут уже були не тільки поліпи, восьминоги й змії, але 
й величезні мішки, здорові хлібини, торби, черева... Як на свій вік, я дуже
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забудькуватий, сказав собі у думці Міхал. І неуважний. 1 жахливо нервовий. 
І відчуваю нагальну потребу познайомитись із пристойною дівчиною.

Головпоштамт нагадував випатраного оленя, якого Міхалів батько вполював 
колись у Польщі. Скрізь по стінах висіли величезні брунатні печінки, селезінки 
й кишки, тут же тіпалися серцеві м'язи. А сусідній готель «Богемія», торговельний 
центр «Пріор», ощадна каса й житлові будинки здавалися величезними звірами 
з обідраною шкірою... Ні. Вся площа стала нутрощами є д и н о ї  р у д о ї  п о 
т в о р и , яка труїла людей і намагалася їх поглинути.

Міхал підійшов до заліпленої мазутом телефонної будки й спробував його на 
дотик. Що світліший, то дужче мазут розтікався. Немов оте недоварене яйце... Що 
темніший мазут, то був крутіший, а коли мав колір шоколаду, взагалі ставав 
цупким, наче гума.

Міхал ткнув пальцями в мазут, потім почав бити кулаком по темно-бурій 
мазутовій шишці завбільшки з грейпфрут. Від його ударів шишка почала твердну
ти, стала пружна, мов боксерська груша. Коли він потім роздряпав нігтем її тонку 
оболонку, то зсередини витекло густе желе, яке швидко засихало на повітрі. 
Нарешті від темної кулі залишився тільки легкий бежевий наліт. Цікаво, подумав 
Міхал. Однак я мушу бігти на роботу.

На подвір'ї ПЧХП панувала страшенна метушня. Можливо, й не помітять 
мого запізнення, заспокоював себе Міхал Роган і захекано вбіг на третій поверх 
корпусу Г. Але всі три кімнати відділу реклами тонули у бурих сутінках, ніде 
нікого не було. Виходить, він сьогодні перший! Такого з ним ще не траплялося.

Треба швиденько позасвічувати лампи, насамперед на своєму столі, ніби 
я старанно працюю щонайменше годину. Міхал зіперся ліктями на розкидані 
з учорашнього дня папери й замислився над своїм робочим планом на листопад: 
абрикосовий йогурт «Априйово», дитячі пряники «Мишко» та ожиновий джем 
(хоча ожини в ньому буде небагато).

За дві тисячі крон на місяць (до них можна додати як мінімум ще дві, що я їх 
витягаю з тата й однаково лишаюся «порожнім») я повинен займатись рекламою 
виробів ПЧХП. Але моя реклама нікому не подобається. Навіть мені самому.

Скажімо, для серії «масло й жири» я придумав гасло «Наше масло вищого 
гатунку ощасливить усю родину». Ще й малюнок: тато, мама, троє дітлахів — 
кругленькі, наче п'ятеро рожевих поросят, і всі щиро радіють маслові вищого 
гатунку. Цю мою рекламу не прийняли, бо ми зайнялися новою пропагандою: 
зменшувати вагу тіла, надрукували й малюнок рахітично худющої дівчини, яка 
тримала пляшку олії «вітанол». .

Для печінкового паштету «Аутокемп» я зробив цілий триптих (не даремно 
ж тато водить мене по всесвітньовідомих картинних галереях): 1. Картина, на якій 
орел викльовує печінку прикутого до скелі Прометея. 2. Той самий орел б'ється 
в клітці, аж пір'я летить; розкутий і усміхнений Прометей сам кладе власну 
печінку на початок конвейєра. 3. З другого кінця того ж конвейєра зіскакують 
консерви печінкового паштету «Аутокемп».

Триптих мій також забракували, а замість нього знову надрукували кощаву 
дівчину з ідіотською банкою консервів у руці.

Для чого ж мене тут тримають? Ну, звичайно: бо мій тато дуже видатний, та 
ще й улюбленець генерального директора. Сиджу за цим столом з першого 
вересня, незабаром уже чотири місяці, і мені тут дедалі менше подобається.

Спочатку я хотів вивчати філософію, як мама, і передусім тому, що прагнув 
самопізнання. Але приймальна комісія вирішила, що це недостатня причина (та 
й у гімназії я не вельми добре вчився), й мене не прийняли. Батько був тоді в Данії, 
інакше він би все владнав. Коли ж повернувся, було вже пізно, і мій невтомний 
(часто аж до нудоти) геніальний тато домовився з генеральним, щоб мене взяли 
сюди.

Краще б я працював десь-інде, із звичайними людьми, скажімо, рятувальни
ком на пляжі, таксистом, робітником сцени, звукооператором, диск-жокеєм, 
оскільки на музиці розуміюся найкраще. Більше ні на чому. Проте задля мами 
мушу мати якусь «нормальну» роботу. Нічого не поробиш.

Але з чого ж розпочати? Назва абрикосового йогурту «Апрійово» нічого мені 
не говорить. Йогурт я ненавиджу. Ожиновий джем... А яка, власне, на вигляд
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справжня ожина?.. Тепер цього вже ніхто не пам'ятає. Попрацюю спершу над 
дитячим пряником «Мишко». Дітей я дуже люблю, треба зробити так, щоб він їм 
сподобався... Можливо, тут пасуватиме малюнок ведмедика, який витягає 
пряника з пряничного будиночка...

Замисленого молодого рекламного діяча збентежили двоє чоловіків у чорних 
гумових фартухах. На одному були звичайні окуляри, другий сховав обличчя за 
захисним плексигласовим щитом. Той другий одразу від дверей крикнув:

— Ого, тут світиться, наче на балу... Ти що, не знаєш про оголошений ТСЗ?!
— Я?.. Ніхто мені нічого не казав... — захищався Міхал.
— Ти не чув сирени?
— Чув, але... я подумав, що це в зв'язку з темрявою, як це роблять під час 

туману на морі...
— Що це за дурень? — здвигнув плечима чоловік за щитком.
— Цить... Це син доктора Рогана,— швидко зашепотів той, що в окулярах.
— Зараз байдуже, хто чий син. Негайно все загасити, вимкнути, зачинити 

й миттю на подвір'я!
На подвір'ї стояв страшенний гамір, ревли сирени й мегафони, прожектори 

світили на повну потужність, величезні ПМ-пропелери сердито рипіли, наче 
вітряки, в повітрі літало шмаття мазуту. Серед цього шарварку метушилося 
чимало людей з граблями, й ніхто, здавалося, не знав, що робити.

Міхал дивився на свого славетного батечка, який надійно сховався під дахом 
прохідної, спокійнісінько тримаючи в руках граблі. Можу присягнути — вперше 
в житті! — в думці вигукнув хлопець. Батько тримає їх невимушено й елегантно, 
наче ключку для гри в гольф. При цьому він нагадує великого магістра садів
ництва... Та й не самого тільки садівництва, а всього на світі. Людина не може не 
захоплюватися ним. Мій геніальний тато крім усього ще й неперевершений актор.

— Ти що тут тиняєшся? — крикнув хтось Міхалові й рішуче тицьнув йому 
в руки граблі.
МАЛИМИ ЗАСОБАМИ — ВЕЛИКУ СПРАВУ! Звичайно, всі не можуть боротися проти мазуту 
поблизу ПМ-прожекторів, пропелерів і складних спеціальних приладів. Проте й звичайнісінькі 
граблі дають прекрасні наслідки. Металеві зубці розривають тонку оболонку мазуту, чутливий 
незахищений осередок якого лише завдяки денному світлові й кисню висихає раніше, ніж знову 
встигає з'єднатися й розростися, й розпадається на нешкідливий сухий бежевий порох. Г р е 
бі т ь  с п о к і й н о  й р о з м і р е н о !  VIII

V III
Метушня на подвір'ї припинилась, коли члени кризового штабу, утвореного 

з представників дирекції та громадських організацій, особисто приступили до 
боротьби з мазутом.

Відповідно до оперативного плану штабу колектив ПЧХП було розподілено 
на шістнадцять бригад різного профілю (приблизно по тридцять чоловік) . На чолі 
кожної бригади став навчений бригадир.

Було використано кожного, хто мав хоч якусь підготовку для роботи 
зПМ-приладами. Всі інші працівники нетехнічних спеціальностей теж підлягали 
кризовому штабу.

Якщо шістнадцять бригад через певний час були готові до роботи, «всі інші» 
стояли, сором'язливо спираючись на видані їм граблі, аж поки до них підійшов 
начальник кризового штабу.

— Ви будете так званою д в о р о в о ю  б р и г а д о ю , ліквідовуватимете
мазут граблями. Бригадира ми не встигли підібрати... — Погляд начальника 
зупинився на могутній постаті Станіслава Бімоня. — Бригадиром дворової 
бригади, напевно, будете ви. v

.т— Слухаюсь!— відповів Бімонь. ' 1 '
— Поділіть бригаду на три групи, навчіть людей і не втрачайте жодної 

хвилини,— наказав начальник і поквапився до штабу.
— Хоча ніхто з нас нічого не вміє, але разом, напевно, якось впораємось,— 

ніяково посміхнувся Станіслав Бімонь до своїх підлеглих. — 3 граблями не 
повинно бути жодних проблем... Працюйте якомога повільніше, спокійно 
й розмірено, як це ви всі бачили в телевізорі. Здається трохи примітивно, але 
обов'язково приносить ефект. Як ви знаєте, мазут найкраще почувається у темря
ві, теплі, волозі та нерухомості, а за допомогою граблів ми маємо його порушува-
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ти, перевертати, розвіювати, сушити й охолоджувати. Спробуйте, будь ласка. 
Прошу бути уважними головним чином жінок... Це поки що все, дякую за увагу.

Після припинення роботи центральної котельні ПЧХП над її стометровою 
бетонною трубою поступово зникла ота величезна підковоподібна дуга диму, що 
з'явилася була вночі внаслідок опаду мазутової хмари. Однак при цім утворилася 
височенна піраміда «вулкана», збуджена бура маса якого погрожувала завалити 
все подвір'я разом із людьми.

Проти цього «вулкана» розпочато масований наступ одразу з трьох боків. 
ПМ-прожектори потужними променями пропалювали в пірамідах «вулканів» 
глибокі печери й тунелі, з яких ПМ-пропелери виривали цілі брили, подрібнюючи 
їх на швидко блякнучі крихти та нейтральний світлий порошок.

Мазут несподівано починав оборонятись. Він швидко перегруповував власну 
речовину з загрозливих для себе місць до безпечних затінених ділянок, захище
них од вітру. З надрів атакованого «вулкана» швидко витікали бурі потоки, 
притискаючись до стін будинків, звідки назустріч їм поспішали сотні щойно 
народжених мазутних хоботів. Гель злипався з гелем, центнерові згустки мазуту 
із свистом линули бурими трубами нагору.

Люди, які обслуговували прожектори й пропелери, були змушені, наче коні, 
тягати на собі громіздку ПМ-техніку, аби маніпулювати нею, коли ж утворювало
ся болото, перетягати все це на нові вогневі позиції. Націлені конуси світла 
перехрещувались у повітрі, збиваючи спритні бурі ліани, які вгорі сплітались 
у могутні розгойдані в повітрі мости, вихори пропелерів подрібнювали драглі 
й перетворювали їх на порошок... Однак мазут чимраз спритніше уникав вихорів 
і все надійніше перегруповувався, відступаючи до безпечних місць.

О 14.00 кризовий штаб констатував, що дієвість ПМ-техніки від початку 
проголошення ТСЗ знизилася на двадцять відсотків і знижується далі. За перші 
чотири години мазут виявив якщо не розум, то принаймні дивну кмітливість, 
зрештою, навіть певну здатність до тактичних маневрів.

Три групи дворової бригади були розгорнуті ланцюгом, люди з граблями 
кидалися на згустки рудого мазуту, на його потоки, відступали перед рухливими 
дюнами й хвилями, які досягали двометрової висоти, зривали мазутові смуги, що 
повзли по стінах будинків.

Бригадир Станіслав Бімонь працював самовіддано, завжди опиняючись у 
місцях найбільшої небезпеки. Піднявши граблі, наче списа, він мужньо кидався 
на підступні хвилі й невтомно розбивав, косив, скородив та розривав їх зуб
цями. У ньому прокинулася спостережливість першокласного баскетболіста, він 
усе помічав і попереджав інших: «Увага, за кілька секунд упаде клубок біля 
гаража!», «Сховайтеся під прожектор!», «Чудово, редакторе!», «Тіно, відпочинь 
хвилинку, а ти, Тіборе, прикривай її!»

Тібор і Тіна Трнки досі не прохопилися жодним слівцем, а жартівник Еда 
Роган розважав усю бригаду.

— Трохи ближче, мадам, отак буде добре! — кричав він двометровій роз
дутій потворі й гамселив її граблями. — Так, лежачи краще, люба, а тепер 
ще розсунь ніжки... Ну й дівка... Оце мені подобається. А тепер знову я... — 
і він ритмічними рухами трощив граблями лежачу мазутову фігуру, аж поки з 
неї став світлий порошок. — До зустрічі з наступною потворою готовий! — 
рапортував він і починав лупцювати наступний клубок мазуту, цього разу 
бічними ударами.

— Це не теніс,— пояснив Станіслав жартівникові.
— Шкода. Може, спробувати у стилі гри в гольф? — скривився Еда Роган, 

орудуючи граблями, то наче ключкою для гольфу, то як хокейною ключкою, то, 
нарешті, як контрабасним смичком.

Треба визнати, його удари були надзвичайно ефективними, немов влучали 
прямо в нервовий центр бурого чудиська.

Яблуко від яблуні далеко не падає, й молодий Роган, хоча й був далеченько 
від старшого, дурів, як і татусь... Однак діяв не так ефективно. Явно пере
більшивши власні сили, Міхал кидався назустріч цілим брилам мазуту, навіть 
поліз за ним пожежною драбиною, аби тільки сподобатися Тіні Триковій, і, 
звичайно, гепнувся, сильно забившись, але вже незабаром знову дурів, аж 
поки зламав граблище.
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Пополудні мазут почав дуже швидко регенерувати, об'єднуватись, розду
ватися, перетворюючись на нові фігури, знову розростався, подвір'ям сунули 
й сунули нові брили, завбільшки як автобус, а одна, величезна, наче вагон, 
котилася просто на дворову бригаду.

— Тікайте! — закричав бригадир Бімонь.
— Міхале, де ти? — галасував Еда Роган, забравшись на пожежну драбину.
Міхал прийшов, але не відгукнувся до батька, а почав продиратися в середину

бурого тіста, нарешті витяг з нього зомлілу Тіну Трикову, завдавши її собі на 
спину. Тібор Трнка якийсь час дивився на них, потім підбіг до Міхала й до
поміг йому нести Тіну до медпункту.

О 16.00 сирена сповістила про кінець першої зміни ТСЗ, і натомлені люди 
позносили граблі до складу. Конус «вулкана» майже зник, але картина на под
вір'ї була зовсім не втішною... До залишеного поля бою підтягалась, стікаючись 
із сусідніх будинків та вулиць, свіжа бура підмога, і з великими труднощами 
очищені місця, які вже були вкриті бежевим порошком мертвого мазуту, знову 
заростали вусиками й пагінцями незнищених мазутових джунглів.

Сторож Польда Штрунц, одягнений в темно-синю уніформу, прибіг на 
стоянку з коричневою книжкою «Правила ТСЗ» (сотні примірників якої това
риші ще зранку привезли й роздавали безкоштовно) й спинився перед капотом 
низької спортивної машини, якою Еда Роган із сином уже збиралися їхати 
додому.

— Стійте! — наказав він, зупинивши також і машину Станіслава Бімоня, 
а потім прочитав уголос уривок з «Правил»:

— Розділ тридцять перший: «Користуватися приватними машинами можна 
лиш у виняткових випадках і тільки при повній завантаженості».

— А що,— пробурчав стомлений Еда,— сьогоднішній день здається мені 
аж занадто незвичайним.

— їдьмо разом! — вирішив Станіслав Бімонь, причепивши свою «шкоду» 
до Роганової машини, і сів за кермо.

До першої машини вмостилася ще й Тіна Трикова.
Отак, мовчки, вони їхали містом, що обросло живим бурим скловолокном, 

яке тепер величезними масами вільно переливалося з однієї вулиці до іншої, 
ворушилось товстими шарами на дахах і фасадах будинків, наче могутні лиску
чі м'язи, що напружуються для майбутніх ударів.
КУРІННЯ ТАКОЖ! «Особливо куріння,— ска- день виробляє за сьогоднішньої ситуації 
зав нашому кореспондентові професор Пра- до вісімдесяти кубометрів димного мазуту; 
зького університету Янік. — Один звичайний це приблизно об'єм невеликого басейну», 
курець своїми двадцятьма сигаретами на

IX
Ввечері мешканці четвертого поверху будинку № 2002 — подружжя Бімоні, 

Рогани з сином Міхалом, а також Тіна Трикова з Рітою Недомовою — зібралися в 
порожньому помешканні евакуйованої у гори родини Дурдиків, щоб заснувати 
там спільну квартиру № 2002.

Всі семеро зійшлись до вітальні (Міхал Роган сів на килимі) і чекали, що ж 
буде далі.

— Сьогодні оголошено ТСЗ, тому ми дотримуватимемося його правил,— по
рушив загальну тишу Станіслав Бімонь. — Ось я знайшов у поштовій скриньці. — 
Він показав ордер на спільну квартиру, а потім «Правила ТСЗ». — Сюди слід 
записати всіх членів комуналки. Крім того, мусимо обрати голову. Кого ви про
понуєте?

— Еду Рогана,— зважилася Тіна, оскільки й цього разу ніхто не промовив 
ані слова. — Він серед нас найстарший та й... найдосвідченіший.

— Саме тому я не маю ніякісінького бажання працювати двірником,— скри
вивсь Еда Роган.

— То нехай це візьме на себе Станіслав Бімонь,— запропонувала Тіна у ти
ші. — Адже він уже розпочав виконувати обов'язки бригадира?

— Не розумію, чому двірником має бути саме мій чоловік,— накинулася на 
неї Леона Бімоньова.

— Інших кандидатур у нас нема,— відрубала Тіна.

21



Ріта захихотіла й запалила сигарету.
— Можливо, хтось зголоситься добровільно... — запропонувала Павла Ро- 

ганова.
Всі мовчали.
— Щоб не сидіти так до півночі,— розірвав Еда Роган обтяжливу мовчанку,— 

пропоную Станіслава Бімоня. Хто «за», підніміть руку.
Звелося п'ять рук (крім подружжя Бімонів), і Станіславові нічого не лиша

лось, як узятися до нових обов'язків.
— Ми все одно на цій посаді працюватимемо по черзі,— підсумував він і роз

горнув брошуру «Правила ТСЗ». — Нас стосується тут розділ двадцять восьмий: 
«Із вступом у дію ТСЗ, негайно припинити подачу пари та гарячої води до всіх 
квартир, крім спільних». Практично це здійснюватиметься так: усім треба в усіх 
кімнатах закрутити крани батарей центрального опалення та гарячої води. Ми
тися можна лише у ванній комунальної квартири. Треба це якось організувати, 
тож пропоную, щоб одного дня милися жінки, а наступного — чоловіки. ,

— Але нам потрібно приймати ванну щодня,— заперечив Еда.
— Або принаймні душ. ■, .
— Штаб вимагає рішучого обмеження,— сухо констатував Станіслав.
— Оголошено стан з а р а ж е н н я ,  а не борсання у бруді,— знову закинув

Еда.
— Я й дня собі без ванни не уявляю,— вступила в розмову Леона.
— Нинішня критична ситуація загальновідома,— наполягав Станіслав. — 

І якщо ми марнуватимемо свої сили у ванній, то їх не вистачить ні на прожек
тори, ні на гвинти. Тоді ми справді захлинемось у морі мазуту. Треба заощаджу
вати кожну калорію...

Станіслав шукав підтримки в очах людей, але марно. Не знайшов він її на
віть у Леони.

Мовчазна більшість була на боці Еди Рогана.
— Виходить, ванну краще приймати вдвох,— насмішкувато мовив Еда,— або 

всімох — колективно.
— Я думаю, цілком вистачить приймати ванну через день,— зненацька бов

кнув Міхал Роган і почервонів. «Мені все це байдуже, дратує тільки, коли мій 
страшенно дотепний батечко будь-що прагне продемонструвати власну дотеп
ність»,— мовив він сам собі.

— Дякую, Міхале,— кивнув до нього Станіслав. Відчувши підтримку, повів 
уже значно рішучіше: — Розділ двадцять дев'ятий: електричний струм подавати 
лише до спільних квартир. Слід вимкнути в коридорах пробки. У власних квар
тирах не дозволено користуватися жодним електроприладом. Розділ тридцятий 
стосується ліфтів. Максимальна економія й повне навантаження... Найкраще вмит 
кати ліфт лише вранці та ввечері. І їздити віднині тільки разом.

— Спускатися вниз спокійнісінько можна пішки,— озвався Міхал Роган.
— Чудово, Міхале,— похвалив його Станіслав.
— Але ж це безглуздя,— зареготав Еда.
— Не розумію, чому безглуздя,— знову заперечив батькові Міхал,— якщо 

це всім посильно...
— Якщо це виявиться посильно, то буде ще більшим безглуздям,— розсер

дився батько на запопадливого сина. — Щоб піднятися ліфтом нагору, треба спо
чатку з'їхати вниз. Тобто виникає проблема: хто щодня доправлятиме ліфт на 
перший поверх. — Еда як завжди розважався. — Певно, найкраще було б, любий 
синку, якби вранці з комфортом спускалися всі разом, правда ж?

— Дуже дотепно з твого боку, тату,— знову почервонів Міхал.
— Справді? — батько тріумфував.
— Пані Трикова хоче щось сказати,— втрутилась у родинний розбрат Павла.
— Я тільки хотіла спитати... чи забороняється вмикати вдома магнітофон? — 

сказала Тіна.
— Звичайно, ні, доки він працюватиме на батарейках, можеш слухати його де 

завгодно,— пояснив Станіслав. — А коли захочеш увімкнути в електромережу, 
то принось до комуналки.

— Я не маю батарейок, але хочу слухати магнітофон удома,— сумно запе
речила Тіна. — Інакше я не засну...
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— Це точно,— поквапилася на допомогу подрузі Ріта Недомова, запаливши 
нову сигарету. — Батарейок давно не можна дістати, бо всі готувалися до цього 
ТСЗ. Ви ж, напевно, знаєте Тінине становище? Малий Томашек у горах, а Тібор 
покинув її. Тому вона надзвичайно знервована. Ви, як джентльмени, могли б зро
бити для неї виняток.

— Правила ТСЗ не передбачають жодного винятку,— холодно роз'яснив 
Бімонь. — Це, крім усього, стосується й куріння.

— Дуже розумний ти став, одержавши посаду! — з презирством мовила Ріта, 
дихнувши йому в обличчя сигаретним димом.

— Чи не здається вам, що ви занадто зухвала?... — засичала на неї Леона.
— Функції голови комуналки я можу передати вам будь-коли,— звернувся 

до Ріти Недомової Станіслав. — Хоча навряд чи вам, бо вас немає в списку 
квартиронаймачів: у нашому будинку ви живете лише на правах гості... Якщо 
хочете й надалі залишатись тут, мусите нас поважати. Вам напевне відомо, 
що палити під час ТСЗ категорично заборонено. — Станда ■ підвищив голос.— 
Прошу вас негайно припинити.

Ріта квапливо погасила сигарету, і в кімнаті запала гнітюча тиша.
— Виставляти когось на вулицю в сьогоднішній ситуації було б занадто жор

стоко, еге ж? — звірився присутнім Еда, однак йому ніхто не відповів. — А 
ти не сумуй, Тіно, — додав він. — Міхал поділиться з тобою батарейками.

— Звичайно, в мене їх ціла торба, ще й японські стереонавушники дам! — ви
гукнув Міхал, утретє зашарівшись.

— Розділ тридцять перший,— вів далі Станіслав. — Голова спільної квартири 
особисто відповідає за сумлінне додержання цих правил. Для цього всі меш
канці повинні впускати його до своїх окремих квартир, коли він вважатиме 
за потрібне.

— Скажімо, опівночі, — саркастично докинув Еда.
— Чому саме опівночі?.. — здивовано запитав його Станіслав.
— А що ж там такого? Цю брошуру стулили поспіхом і не спромоглися на

віть узгодити її з громадянським кодексом. Незважаючи на ТСЗ, ми не повинні 
перетворювати наші домівки на казарму... під наглядом чергового сержанта. 
Щодо мене, то я нікого не впущу до власної квартири без судового ордера. 
Раджу й іншим діяти так само... — Еда Роган зробив ще одну спробу знайти 
підтримку в присутніх.

Однак усім наче заціпило. Несміливі Павла й Тіна не бажали сваритись. 
Леонка так само, хоча вона й не в усьому була згодна зі своїм чоловіком 
Станіславом.

— Ваші ораторські вправи були абсолютно зайвими!— Станіслав згорнув 
«Правила». — Я не маю ніякого бажання вдиратись опівночі до чиєїсь квартири. 
Але якщо хтось потайки вмикатиме опалення чи освітлення, то хай начувається. 
Є ще запитання? Тоді давайте ввімкнемо телевізор.

Диктор читав інформацію про мазутові побоїща, вчені давали оптимістичні 
прогнози, але разом з тим серйозно застерігали. Потім було оголошено, що 
далі працюватиме тільки радіо.

Станіслав вимкнув телевізор, увімкнув радіоприймач, з якого полинула 
оглушлива музика духового оркестру, й запропонував усім мешканцям кому
нальної квартири позносити сюди харчі й усе необхідне.

— Сьогодні купатимуться жінки,— вирішив він. — Не забудьте перекрити 
вдома крани гарячої води. Електричні пробки на щитку я викручу сам. Ще 
раз нагадую: користуватися свічками в квартирах забороняється, можна світити 
тільки кишеньковими ліхтариками. Одна свічка виробляє за хвилину десять 
літрів димового мазуту.

— Піду занесу батарейки, — промимрив Міхал Роган, повернувшись із 
батьками додому.

Він поскладав до великої полотняної сумки своє музичне причандалля й 
пішов.

— Зачекай, ти ж не вечеряв! — гукнула йому навздогін Павла.
— Я не голодний, виголодаюсь хіба що аж уранці,— кинув у відповідь 

Міхал.
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— А ти що їстимеш? — поцікавилася у чоловіка Павла.
— Все, що тільки можна тут приготувати,— відповів Еда.
— Я також не маю бажання повертатись до комуналки, але навіщо тобі 

було сперечатись?
— Опиратимусь і надалі,— відповів Еда. — Давай влаштуємо затишну сімей

ну вечірку, га?
— Давай! Але треба поперекривати опалення. Я швиденько зварю каву.
Еда закрутив крани всіх батарей, а коли перекривав гарячу воду, раптом

настала темрява.
— Б'юсь об заклад, що наш шановний голова вимкнув найперше струм 

у нашій квартирі. Проте я звик в усьому бути першим... — пробурчав Еда і 
пішов по ліхтарик.

— Виходить, кави вже не буде,— озвалася з кухні Павла.
— Чудово! Відкоркуємо пляшку білого вина!
— Згода! Трошки холодного вина не завадить.
— Тепер усе буде холодним. Тільки не ми, правда?
— Безперечно!
У стрибучому світлі ліхтарика Еда підвів Павлу до піаніно, поставив на нього 

пляшку вина, наповнив два келихи й освітив їх променем.
— «Холодні дзвони золотого місяця...» Пригадуєш?
— «Щедрий Фенікс»,— посміхнулася Павла і процитувала далі: — «...криш

талеві під час жнив...»
— «Наче соловей, що плаче в садку...»
— «...навесні опівночі»,— закінчила Павла і стала тихенько награвати.
Єство Павли найглибше розкривалося за фортепіано. Вона грала з заплю

щеними очима, поки не відчула чоловікові обійми.
— Любий... — зашепотіла вона, коли він обережно поклав її на ліжко й 

схилився над нею, незахищеною й палкою. — Ми вже стільки днів не були 
разом...

Вирішивши, що спальня двокімнатної квартири Дурдиків буде досить зруч
ним холом, голова Станіслав Бімонь зайшов оглянути її разом з Леоною.

— Чи не варто було б поставити ці ліжка перпендикулярно до стіни, щоб 
звільнити більше місця? — замислився Станіслав.

— Таке! — посміхнулася Леона. — Вони нам ще знадобляться...
— Для чого?
— Щоб у теплі й при світлі полежати вдвох. Адже вдома буде холодно 

й темно.
— Не мели дурциць, Леонко, тут буле хол. Ліжка залишимо так, як є, 

на випадок чиєїсь хвороби...
— Якщо хтось захворіє, вирядимо до лікарні, вона ж працюватиме. Затям 

собі нарешті, що ти не посильний чи двірник, а к е р і в н и к  нашої бригади. 
І шеф усього будинку.

— Всього лише голова, яким ніхто не захотів бути.
— Це не має значення, тепер ти тут командуєш. І мусиш дбати про свій 

авторитет.
— Ти знаєш, я б охочіше керував на демократичних принципах.
— Ти вже це спробував. І чув, як Роган ображав тебе. Що він собі дозво

ляє? Цей пихатий пройдисвіт, який змішує швейцарський сир з порічкою, а 
пиво з морозивом, одержуючи за це медалі в цілому світі. І вічно відтручує 
тебе... Хоч т е п е р  будь першим!

— Про це взагалі не йдеться, я лише...
— Але мусиш про це думати, любий, і не тільки тепер. Ти повинен довести 

Роганові... Ти був неперевершеним, коли поставив його й оту нестерпну Ріту 
на місце, я пишалася тобою.

— Виходить, ти вже не гніваєшся, що я став головою комуналки?
— Анітрохи! — відповіла Леона, цілуючи його. — Кохаю тебе й допома

гатиму в усьому.
Станіслав рушив до коридора викрутити пробки всіх квартир (передусім Рога- 

нової), Леона вмостилася на білому оксамитовому пуфику пані Дурдикової й 
бадьоро посміхнулась власному відображенню в овальному дзеркалі. Цілком
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пристойно виглядає це наше нове помешкання, подумала вона. Мені починає 
тут подобатися... Я дуже люблю когось грати.. Чому б тепер не зіграти першу 
даму будинку? First lady ...Ха-ха!.. Як дружина голови, я триматиму в шорах 
і свого невірного та ледачкуватого коханця.

Коли в квартирі Тіни Трикової раптом погасло світло, Ріта Недомова, 
брутально лайнувшись, почала шукати в темряві свічку. Запаливши свічку, 
вона спритно припалила від полум'я сигарету.

— Ти ж знаєш, свічки заборонені,— нагадала їй Тіна. — І куріння також.
— До гузна! Невже ти теж сприймаєш усе це серйозно, як той телепень 

Бімонь?
— Просто не хочу мати зайвих неприємностей.
— їх чекає на тебе цілий віз, сонечко. А мене... невже Бімонь стежитиме за 

мною? Я однаково нікого в світі не боюсь!
— Що їстимемо?
— Те, що найшвидше можна приготувати. Якщо та коза Бімоньова взагалі 

підпустить нас до плити.
— Принаймні яєчню вона дозволить нам спряжити,— зітхнула Тіна, кладучи 

в сумку шестеро яєць, півхлібини й шматок масла.
— І оце не забудь,— нагадала Ріта, засунувши до сумки пляшку червоного 

вина.
— Навіщо?
— Ковток вина додасть настрою,— криво посміхнулася до неї Ріта, 

задмухуючи свічку.— А наш суворий добродій голова — зрештою, всього-на- 
всього чоловік, правда ж? Чоловік, якому остогидла його кістлява коза.

Життя комунальної квартири поволі входило в нову колію. У ванній спершу 
помилася Леона, після н е ї—Тіна й Ріта, які потім нашвидкуруч повечеряли 
в кухні яєчнею. Міхал Роган не мав чого їсти, але йти додому, до батьків, йому не 
хотілось. Тіна намастила йому маслом дві товсті скибки хліба, й вони посідали, 
зсунувши в кутку вітальні два фотелі. Потім хлопець у піднесеному настрої 
монтував для молодої жінки музичну апаратуру, вчив поводитися з нею, згодом 
увімкнув тиху музику.

За низьким столиком на канапі перед вимкнутим телевізором сиділо 
подружжя Бімонів: Станіслав читав руду брошуру «Правил», а Леона демонстра
тивно нудьгувала. За ними біля книжкової шафи стояла Ріта Недомова, вдаючи, 
ніби роздивляється книжки.

Леона зітхнула. Тепер почнуться вечори... Еда сьогодні вже не прийде... Він 
десь із Павлою в пітьмі... А Міхал починає впадати коло Тіни Трикової. Напевно, 
вдався в татуся. А Станіслав увесь час читає...

— Хоча б карти були,— мовила вона вголос.
— Я збігаю по карти,— швидко запропонувала Ріта, за хвилину принесла 

засмальцьовану колоду та ще й поставила на стіл пляшку червоного вина.— Якщо 
вже мусимо нидіти тут, то давайте будемо в доброму гуморі!— посміхнулася вона 
до Станіслава.

— Ей, ви, змовники, йдіть-но до нас!— покликала Леона Міхала й Тіну до 
столу.

— А в що гратимемо?— запитав Станіслав.
— Нас п'ятеро, значить, можна тільки в «жолики»,— сказала Тіна.
— У «жолики» я востаннє грала, коли мені було дев'ять років,— презирливо 

сказала Леона.
— Грайте вчотирьох, а я спостерігатиму,— охоче поступилася Ріта, рушивши 

на кухню відкорковувати пляшку.
— Гратимемо в «канасту»,— владно вирішила Леона.— Міхале, роздавай.
Гра була незлагоджена й ішла над силу. Станіслав грав надто серйозно (як

робив усе), Тіну гра не розважила (чим потайки втішалася Леона), Міхал зворуш
ливо намагався розвеселити Тіну, але «гостроту» грі все-таки додавала Ріта. Її 
життя пройшло в ресторанах, вона працювала офіціанткою, обслуговуючи 
клієнтів з ранку до ночі, й тут, у комуналці, швидко дала всьому лад: увімкнула 
відповідну музику і зробила інтимне освітлення, старанно доливала в келихи 
вино. Чемпіонка всіх картярських ігор, вона вміла для кожного знайти слівце
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(найліпші — для Станіслава), своїми фривольними жартами розсмішила гравців 
(усіх, крім Леони), і пляшка вина швидко спорожніла.

— Найкраще за все буде припинити гру, доки ми всі в доброму гуморі,— 
запропонував Станіслав, позираючи на годинник.

— А що робити вдома?— запитав Міхал, благальними очима дивлячись на 
Тіну.— Там лише холод і темрява...

— Давай ще разочок зіграємо,— посміхнулась до нього Тіна.
— До другої партії належало б і другу пляшку; можу принести,— весело 

запропонувала Ріта.— Тепер ми одна велика родина...
— Наша родина в Шумаві,— безжально стьобнула її Леона.
Але Ріта не слухала її.
— Вже біжу, але пляшка в мене схована дуже далеко, тому я прошу хоч на 

хвилинку ввімкнути в нас удома струм, бо не маю ліхтарика,— тихо сказала 
Ріта.— Коли я ходила по карти, то в пітьмі сильно вдарила коліно...— Вона вмить 
задерла поділ, показуючи Станіславу коліно, а водночас обидва чудово засмаглі 
стегна.

— Світити тепер у квартирах заборонено,— зверхнім тоном мовила їй 
Леона.— Інакше я давно вже тут не сиділа б.

— Ну, хоча б одну-однісіньку хвилиночку,— благала Ріта Станіслава.
— Ввімкнути світло не маю права, але принесу вам ліхтарик,— запропонував 

Станіслав і з готовністю поспішив до своєї «канцелярії».
— Дивись, не впади, любий,— ущипливо докинула йому Леона, різко 

блимнувши в бік Ріти.
Але Ріта зухвало засміялася їй у вічі.
— Ви справжній джентльмен і дуже мені симпатичні... — прошепотіла вона 

Станіславу, а потім попрямувала до Тіниної квартири. Вона передусім припалила 
сигарету, яку скурила кількома жадібними затяжками, тоді нетерпляче запалила 
ще й другу.

X

Безпосередні фронтальні битви із скупченнями бурої речовини на подвір'ї 
ПЧХП поступово переходили в напружені партизанські дії. Здавалося, мазут має 
розум, який, розвиваючись, дає змогу уникати ПМ-прожекторів і гвинтів, спритно 
перегруповується, відроджується й нагромаджується в закритих місцях кілька
метровими купами й заметами.

Міський штаб розділив Усті на дев'ять оперативних секторів, кожен з яких 
було закріплено за промисловим підприємством, а бригади ПЧХП з ПМ-технікою 
виїжджали на далекі об'єкти. Вдома все частіше лишалась тільки Бімоньова 
бригада з граблями.

За кілька днів люди потомилися, їх гнітила дедалі більша винахідливість 
супротивника. Мазут дерся по стінах, і необхідно було діставати його граблями, 
а такого фізичного навантаження ніхто довго не міг витримати.

Невтомний Станіслав Бімонь притяг зі складу важку драбину й, піднявшись 
на висоту другого поверху, скидав звідти граблями мазут додолу, полегшуючи 
іншим роботу. Добре натренований Станіслав переставляв важку драбину 
у найгустіші бурі хащі. Він видирався нагору, потім спускався й вирівнював 
зігнуті грабельні зубці, обмотував іншим людям розтріскані граблища пластирем, 
затято переконуючи при цьому всіх:

— Найгірше вже позаду, тепер ще б витримати зо два дні, доки почнеться 
процес убування, й мазут змушений буде пожирати сам себе...

Проте щоразу, коли здавалося, ніби подвір'я майже зовсім вичищено, 
накочувалася нова хвиля темно-рудого моря, мазут повертався, уникаючи атак 
ПМ-техніки. Двометрові драглисті хвилі заливали подвір'я, й тоді знову доводи
лося вмикати прожектори та гвинти. Все починалося спочатку.

Тіна Трикова здмухнула волосся зі спітнілого чола й кинула сердитий погляд 
у спину свого колишнього чоловіка. Станіслав навмисно поставив їх працювати 
поряд. Але Тібор Трнка вперто не помічав Тіну. Хоч би запитав про Томашека — 
подумала Тіна. Раніше ми хоч перемовлялися кількома словами по телефону. Але 
тепер Тібор лишався байдужий 1 відразу після зміни,— такий гарний брюнет
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з блакитними очима й сліпучо-білими зубами, в шикарному шкіряному піджаку 
й джинсах,— нетерпляче поспішав до нової дружини. Міхал Роган увесь час 
крутиться коло мене, думала далі Тіна Трикова, він зворушливо незграбний, але 
скільки в ньому жагучої цікавості!.. От якби Тібор хоч трохи приревнував мене до 
нього!

Еді Роганові остогидло махати граблями. Він працював щораз недбаліше, 
подовгу стояв, зіпершись на граблище, й нарешті спокійнісінько вмостився на 
купі інструментів.

— Тобі не соромно сидіти, коли жінки працюють?— гримнув на нього 
Станіслав.

— Ми тут працюємо задарма!— Еда сердито оглянув подвір'я: нова хвиля 
рудих драглів за кілька хвилин знищила наслідки роботи тридцяти чоловік.— Тут 
граблями нічого не зробиш.

— Придумай щось краще.
— Хотілося б.
З-за нещільної запони сірих хмар час від часу блимало слабке зимове сонце, 

його проміння падало на буру поверхню гелю й починало пропалювати її. Але 
мазут тут же засмоктував уражені поверхні.

Еда Роган зітхнув, побачивши, як Міхал настирно впадає навколо Тіни 
Трикової. Перехідний вік у мого сина дещо затягається,— майнуло йому. Чи 
пізнав він хоч раз жінку? Навряд. Зі мною він не хоче про це говорити. Шкода. 
Я б розтлумачив йому, що заміжня жінка — найкращий об'єкт для сором'язливо
го новачка. Але в жодному разі не Тіна... Хоча Тібора це зовсім не обходить. 
Міхал демонстративно відвертається щоразу, тільки-но я гляну на нього. Але 
я мушу опікуватися тобою, синку. Не дай боже, з тобою щось станеться, Павла 
ніколи мені цього не пробачить.

Еда Роган підвівся й знову почав порпатись граблями в бруді, відвернувшись 
од сина. Він час від часу позирав на хлопця в кишенькове, сховане у долоні 
люстерко. Коли незабаром знову виглянуло сонце і вдарило в очі, Еда забув про 
сина. Мов зачарований, він ворушив люстерком, спрямовуючи впійманий 
промінчик на мазутову бороду на стіні. Лискуча поверхня бурого гелю почала 
зморщуватися, ляскати під яскравим світлом, і мазут швиденько перекочував 
у безпечніше місце. «Більше світла!»— сказав колись Гете. М а к с и м у м  
с в і тл а  — кажу я! Еда відкинув граблі і подався геть.

Доктор Роган більше не повернувся до дворової бригади. Поділившись своєю 
ідеєю в штабі, він одразу став його членом. Еді Роганові доручили реалізувати 
власний проект. Задзеленчали телефони, і з усіх складів ПЧХП негайно було 
зібрано ввесь станіоль, целофан і фольгу, що досі використовувалась у торгівлі 
для загортання печива, шоколаду, сухого лимонаду, плавленого сиру, жувальної 
гумки і супів-концентратів. Сім спеціально виділених бригад — понад двісті 
чоловік — почали обклеювати стіни будинків блискучими смугами.

Наступного дня з самого ранку запрацювали ПМ-рефлектори, і вся вулиця 
спалахнула багатократним відображенням зі стін. Опинившись у своєрідному 
тунелі заграви*. «переляканий» мазут сіпався, розтріпувався, дірявився й звивався 
на бруківці у безпомічній агонії.

ТРИДЦЯТЬ ВІСІМ ВУЛИЦЬ очищено тіль- штабів, спеціальним радником Центрального 
ки в обласному центрі Усті, а ще сотні штабу в Празі. Він одержав вітального листа 
вулиць — по інших північночеських містах. від міністра охорони навколишнього середо- 
Автора нового методу д-ра Е. Рогана призна- вища, 
чено членом міського і обласного кризових

Однак Роганові рефлективні смуги швидко втратили дієвість. Очевидно, 
відчуваючи смертельну небезпеку, мазут зібрався на силах для масованого 
контрудару. На сотнях кілометрів його бурих рівнин розпустилися мільярди 
дрібних рудих квіток. їхні пелюстки, наче пух кульбаб, що розноситься вітром, 
знову обгорнули міста агресивними хмарами, мільярди рудих пластівців мазуту, 
наштовхуючись на срібні станіолеві смуги чи на скло ПМ-прожекторів, одразу 
ж гинули, перетворюючись на жовтавий порох... Прожектори, звичайно, не могли 
ввесь час світити, отже, гасли й страшні для мазуту блискучі смуги.

Замість граблів люди взялися за щітки й мітли; постававши на драбини, вони
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змітали станіолеві смуги з фасадів. Кленучи все на світі, механіки протирали скло 
прожекторів чим завгодно, навіть рукавами. Вулицями гуляв жовтавий порох, але 
з околиць летіли нові й нові хмари свіжих рудих пелюсток. Вони кидалися на 
вірну смерть з відвагою японських камікадзе, щоб урятувати своє головне тіло, 
яке відроджувалося в згаслих вулицях, набирало сили.

XI
— Дідько б його забрав!— ошаліла від люті Ріта Недомова, коли на неї 

з дашка автобусної зупинки звалився кавалок бурих драглів, геть заливши її 
новий, винного кольору замшевий кожушок.

— Воно хоче спокою,— втомлено пояснила Тіна Трикова.
У другій половині дня подруги зустрілися на головній площі, «аби щось 

зметикувати», як пропонувала Ріта. Але «метикувати» було нічого. Фасади 
обклеєних смугами станіолю будинків були тепер покриті світло-рудим порохом. 
Повсюди блимали засліпленими вікнами й вітринами магазини, ресторани, 
кав'ярня «Світ», готель «Богемія»,— скрізь було зачинено.

— Рудо! Ти моє сонечко,— звернулася Ріта до знайомого продавця пива Руди 
Штосла з великого ресторану «Біля гавані».

Вона схопила за руку цього грубуватого чоловіка і з виляском поцілувала 
в неголене обличчя.

— Лечу до тебе, хочу розважитись!
— Але це доведеться робити в заводській кухні, любко,— Руда Штосл із 

посмішкою глянув на її пишний бюст.— Бо до шкільної їдальні тебе, напевно, не 
пустять.

— Ти нікчема, але все одно я тебе люблю. Де ж ти тепер розливаєш?
— На сталеливарному заводі, але не пиво, а мастило для ПМ-гвинтів.
— А наш улюблений ресторан «Біля гавані»?..
— Там тепер годують пенсіонерів по талонах.
— Це кінець! — промовила Ріта стишеним голосом. — Рудочко, я не маю си

гарет...
— їх тепер ніхто не має.
— Але я тобі віддячу...— зашепотіла ставна засмагла жінка.— За одну пачку 

американських...
— Я пішла до магазину,— сказала Тіна й стала в чергу перед універсамом.
Після закриття всіх ресторанів, пивниць, барів і кав'ярень (так само, як

і кінотеатрів, театрів, готелів і спортивних закладів) все громадське харчування 
перейшло до мережі заводських та шкільних їдалень, але й у магазинах зберігся 
майже звичайний асортимент продуктів, за винятком молока та овочів (продаж 
тютюнових виробів, звичайно ж, було припинено).

Тіна купила хліба, дієтичних яєць, дві банки консервів. їй не подобалося 
готувати на загальній кухні. Вона повернулась до подруги, яка стояла на зупинці 
вже без Руди.

— Цей проклятущий паскудник Руда покинув мене в біді,— скаржилася 
Ріта.— Але тобі він би не відмовив. Цей мерзотник продає сигарети в десять разів 
дорожче.

— Я дуже рада, що не палю,— посміхнулася Тіна.
— Якби я була такою вродливою, як ти, то відкрила б підпільну тютюнову 

крамничку. І ще до того, як скасують ТСЗ, придбала б в Усті віллу з басейном... 
Але ще побачимо... А що Тібор — на роботі?

— Ні.
— А Міхал де?
— Ввесь час в'ється навколо мене. Він дуже добрий хлопець.
— Ти також будеш доброю до нього?— засміялася Ріта.— Я можу зникнути 

на ніч, аби не заважати.
— Не говори дурниць, він ще дитина!
— Які ти, Тінушко. Але тобі вже немає чого боятись. Ну що, поїхали? Зараз 

усі спроби абсолютно марні, єдиною розвагою лишається наша комуналка.
На автобусній зупинці подруги стали в чергу. Транспорт ходив з великими 

інтервалами і дуже повільно, бо за кожним автобусом тягся незграбний, нашвид
ку змонтований причіп з приладом для поглинання вихлопних газів.
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Члени штабів мали право користуватися власними машинами, й подружжя 
Роганів по обіді виїхало своєю італійською спортивною машиною до розташова
ного за містом Стржижовицького узгір'я.

Однак уздовж їхньої улюбленої дороги, що пролягла лісопарком і луками, 
а також понад ставком сунула ціла череда страховиськ. Дерева по самі верхівки 
були обліплені рудим скловолокном, якого нагромадилось навколо цілі купи. 
Потворні хоботи всмоктували у свої величезні тельбухи залишки води із ставка.

— Здається, вся ця гидота переселилася з міста сюди...— сказала Павла.
— До безпечних місць, якнайдалі від нашої техніки.— Еда заходився 

стьобати березовим прутом бурі драглі, що товстим шаром обліпили лавку 
й доріжки, з розривів витікало густе желе й тут-таки перетворювалось на блідий 
порох. Але зненацька вся ця маса піднялась хвилею й розтеклася по жухлій 
осінній траві.— Ця чортівня стає чимраз хитрішою.

— Глянь, Едо! Далі пройти не можна!..— вигукнула Павла.
Позаду широкої рівної луки бовваніла висока мазутова стіна, перед якою 

відбувалося щось дивне. Від головного тіла відокремились темні, шоколадного 
кольору брили, які швидко перетворились у триметрові фігури, схожі на величез
них моржів, кенгуру або саламандр, звівшись на задні лапи, потвори цілими 
шеренгами йшли одна на одну. Потім вони немов зливались у танку, тіло обіймало 
тіло, шоколадні фігури обертались, підштовхуючи одна одну, й падали.

— Вони що — граються?— зашепотіла Павла.— Як дельфіни?..
— Очевидно, це не гра,— хриплявим голосом відповів Еда.— Це скоріше 

нагадує бойове навчання...
Дві лискучі гніді саламандри рушили просто на Роганів.
— Давай краще втікати,— затремтіла Павла.
— І якомога швидше,— погодивсь Еда.— Ця шоколадна форма мазуту 

найагресивніша.
Він схопив Павлу за руку, й вони поспішили назад, до лісу. З гілля перших 

дерев звалились дві брили мазуту, які, швидко затвердівши й перетворившись на 
триметрових саламандр, рушили простісінько на людей.

— Тікаймо! — крикнув Роган, одмахуючись березовим прутом.
Але темний різновид мазуту виявився дуже пружним, наче гума.
— Мерщій туди! До санаторної огорожі!
Саламандри перейшли з кроку на біг і наздогнали людей під огорожею 

з колючого дроту. Еда вдарив ближчу саламандру прутом по голові, та відразу 
був збитий важким плавцем на землю. Він блискавично перекотився на спину, 
скочив на ноги, схопився за дріт і, розвівши його, став закривавленими руками 
проштовхувати в отвір Павлу. Жінка несамовито кричала, бо дріт роздирав їй 
одежу та шкіру, а чоловік тим часом захищав її своїм тілом від саламандр.

Шоколадні саламандри, напоровшись на колючий дріт, зійшли рідиною, 
попадали й висохли.

Порожнім дитячим майданчиком у центрі житлового масиву густим гелем 
простувало двоє дідків у гумових чоботях. Балакаючи між собою, вони тягли 
граблі, що позначали їхній шлях двома доріжками рудуватого пороху. Міхал 
Роган з увімкнутим транзистором під пахвою вештався між будинком № 2002 і ав
тобусною зупинкою.

Тільки тут і можу зустрітися з мамою сам на сам, подумав Міхал. Удома 
темрява, в комуналці не поговориш по-людськи, а мені дуже потрібно перемови
тись з нею бодай словом. Але навряд чи я наважуся розповісти їй про це. Ба навіть 
татові. Він розповів би мені зо два анекдоти про перехідний вік та гормони, а потім 
порадив би відвести душу з якоюсь досвідченою жінкою. Але я н е  з м і г  би 
в подібному тоні говорити про Тіну. Мама мене принаймні вислухала б, але потім, 
напевно, сказала б, що Тіна заміжня жінка, має дитину. Це факт, але й він мене не 
переконує. Мама — фантастична людина, але не вміє надихати, вона найкраще за 
все заспокоює, коли тобі погано. А мені зараз і навдивовижу чудово, й водночас 
погано... От з Тіною можна розмовляти абсолютно про все. Можливо, саме тому 
я до неї так ставлюся. Чому власне, людина закохується? Хай йому чорт, але 
ж я фактично нічого про це не знаю... Якби вже наука почала дбати про такі 
життєво необхідні речі!.. А не лише про техніку, яка призвела до цієї катастрофи.
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Проблема полягає і в тому, що Тіні рівно двадцять три. Якби їй було б, 
скажімо, тридцять п'ять, ми ходили б разом, як у кожному другому романі 
Парала. Або коли б шістнадцять, сімнадцять... можливо, навіть дев'ятнадцять. 
Але ж її двадцять три та мої вісімнадцять — це просто невдача.

З центральної вулиці звернула присадкувата машина. Міхал побіг назустріч, 
але коло машини раптом закляк: батьки були в розірваній одежі, їхні руки 
рясніли подряпинами.

— Що це з вами?..
— Тато заїхав по мене на роботу і завіз до Стржижовицького лісу подихати 

повітрям,— блідо посміхнулась мати.
— Але що то за подряпини?..
— Стався маленький конфлікт із шоколадним мазутом,— відповів батько,

що, як завжди, був у доброму гуморі.— Оскільки це невідома форма, вона б могла 
називатися Стржижовицькою... Або іменем свого відкривача: саламандри Рогана. 
Але ні, своє ім'я я дам скоріше засобові проти цих звірів. * *

Батьки розповідали, перебиваючи одне одного, а Міхал обережно допомагав 
матері вибратися з машини. Мати була геть подряпана. Батько теж, хоча й не 
переставав жартувати, розповідаючи, як випробуватиме свої засоби боротьби із 
стржижовицькими саламандрами... Якщо мазутові потвори проіснують ще бодай 
місяць, мій бездоганний татусь стане міністром або одержить Нобелівську 
премію, подумав Міхал. Скоріше за все, досягне того й того.

Грудневі дні ставали все коротшими, і температура в позбавлених світла 
квартирах ледве сягала двох градусів тепла. В затемнених будинках світилися 
й гріли лише комунальні квартири, єдині місця, де можна було посидіти в теплі 
й при світлі, приготувати гарячу їжу або випити чогось із холодильника, прийняти 
ванну, поголитися, помити голову, попрати, випрасувати білизну, послухати 
музику або просто зателефонувати комусь.

Голова Станіслав Бімонь замислено походжав комунальною квартирою. Цих 
двох кімнат зі службами цілком достатньо для потреб семи чоловік, міркував він. 
Можливо, такі помешкання стануть прообразом майбутніх комун... Адже на 
земній кулі вже ніколи не буде доволі енергії. Та й харчів. Цілком імовірно, що 
завдяки мазутовій катастрофі в комунальних квартирах зародилося щось нове 
й надзвичайно важливе.

— Лишенько, я ж позичала у вас одну тарілку! — почувся з-за тонкої стінки 
Леонин голос.

Сварка, відгомін якої долинав з кухні, ставала нестерпною.
Якби люди знайшли в собі більше такту й взаєморозуміння, зітхнув 

Станіслав. Леона хоче в нас удома потайки освітлювати й опалювати, мовляв, 
голову групи ніхто не контролюватиме. Дедалі важче стає втовкмачувати їй, що 
існують такі поняття, як відповідальність, мораль, порядок... Вона хоче грати 
начальницю.

— Одну?! — огризнулася до неї з кухні Тіна. — Дві великі і дві маленькі, 
сковорідку та дві каструлі!

— Ми позносили сюди , ввесь наш посуд і не маємо на чому жерти! — 
зарепетувала Ріта. ,

Моя Леона знову провокує, але Ріта не піддається, зітхнув Станіслав. Ріта 
єдина з усіх мене рішуче підтримує. Завжди знає, що необхідно робити саме 
зараз, вона навіть симпатизує,мені... Станіслав знову зітхнув і, взявши «Правила», 
рушив до крижаного коридора перевіряти стан електролічильників у всьому 
будинку. Еда Роган знову вночі світив. Уже вдруге.

— Мусиш покарати його! — наполягала Леона.— Адже він тепер навіть я е 
п о м і ч а є  нас. Тільки насміхається.

— Цього разу маєш рацію,— погодився Станіслав, і коли після вечері всі 
зібралися в клубі комуналки (колишній вітальні евакуйованих Дурдиків) 
дивитися телевізор (який щоденно працював з 19.30 до 20.30), він публічно 
розповів про Роганів вчинок.

— Вночі мені прийшла ідея щодо саламандрової форми мазуту, і я мусив її 
занотувати,— весело відповів йому Еда.— Тебе ж уночі не обтяжують ідеї, 
правда? Та й удень теж.

— Порушення наказу не відбудеш жартами! — сухо відрізав голова 
Бімонь.— Особливо коли йдеться про другий випадок.
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— Я буду страчений, чи мене лише відшмагають? — засміявся Еда Роган.
— Тату, облиш, благаю...— почав, зашарівшись, Міхал, але в Ріти голос 

виявився найгуч'нішим:
— Що ти робиш дурника з нашого голови, який піклується прр всіх нас? Про 

що тут довго розводитися? Світити вдома заборонено, а ти двічі вмикав світло. Ти 
повинен за це заплатити — і баста!

— І у скільки обійдеться мені цей маленький гріх? — скрививсь Еда Роган.— 
Ріто, ти вважаєш, за гріх треба платити?

— Едо, прошу тебе...— знічено мовила Павла.
— Вибач, люба. І ви всі,— Еда Роган витяг з кишені товсту пачку недбало 

скріплених п'ятисотенних купюр, дістав дві й поклав їх на столик перед Станісла
вом.— Скажімо, двісті за один гріх, значить, чотириста за два і ще шістсот — за 
три наступні. Вибачте, але трибунали я просто не зношу.

Після теленовин, у яких не було нічого нового, Станіслав Бімонь покликав 
свою дружину до холу. Леона прийшла й одразу вмостилася на єдиному в кімнаті, 
оббитому оксамитом пуфику перед овальним дзеркалом, тож Станіславові не 
лишалось нічого іншого, як походжати перед нею від стіни до стіни.

— Мені не хотілося нагадувати тобі при всіх,— сказав він,— але не чіпляйся 
до Тіни й Ріти з приводу посуду. Хіба в нас недостатньо своїх тарілок?

— Звичайно, твоя улюблена Ріта завжди права!
— Вона найдисциплінованіша за всіх. Вона й Павла Роганова. І завжди 

підтримує мене. Тобі ж це спадає на думку дуже рідко, люба. А ти ж обіцяла мені!
— Мені здається, завжди спітніла Ріта тобі ч и м о с ь  до вподоби. Чи не 

розігрався в тебе, бува, апетит? Уже три дні ти відвертаєшся від мене.
— Коли я повертаюсь додому, ти вже спиш.
— А що я маю робити сама в цій холоднечі і темряві?! Ось тут було б чудово... 

Але, звичайно, тут хол комуналки. Замість того, щоб керувати й п а н у  вати,  ти 
фактично працюєш двірником, і ми залишаємося ні з чим... Тим часом Роган 
зробив ще одну кар'єру. Як завжди і всюди. Ще й кинув тобі зневажливо тисячу, 
щоб вмикати світло коли йому заманеться.

—: Це ти вимагала, щоб я його покарав.
— Та хіба це покарання для нього, якщо він має три чверті мільйона і платить 

Ріті три тисячі крон за блок американських сигарет, який колись коштував двісті 
п'ятдесят крон?! Ти не знав цього? А те, що Ріточка гендлює сигаретами по всьому 
місту й смалить, як паровоз?

— Я ніколи не заставав її за цим.
— Вбна курить всюди, тільки перед тобою таїться. А як від неї смердить 

тютюном! Вона ще й постійно намовляє всіх проти мене... Але ти цю жіночку 
ніколи не даси скривдити.

— Мені сьогодні треба не сваритись, а працювати,— рішуче мовив Станіслав, 
відкриваючи «Правила».— Дозволь мені сісти до столу.

— Будь ласка! —Леона з гордим виглядом вийшла з холу.
В другій кімнаті, «клубі», ревли Міхалові магнітофони. Міхал танцював на 

килимі з босою Тіною Триковою. Ріта завішувала лампу червоною скатертиною — 
щоб було, як у барі. А в кухні, густо протхнулій часником, вона підсмажувала 
грінки на трьох сковорідках — справжнісінький шинок.

— Вирішила помити тарілки й каструлі, які намагалась поцупити в нас? — 
зухвало зиркнула Ріта на Леону.

— Тс-с-с! —Леона приклала пальця до губів.
Потім у ванній вона виявила, що хтось — без сумніву, знову ж таки ця 

тварюка Ріта — накапав їй до пральної машини розтопленої губної гіомади. На 
білизні ряхтіли плями, немов після вбивства. Леона зі злістю сіла на холодний 
край ванни. «First Lady»,— прошепотіла вона. Ніде немає для мене місця, хіба що 
в туалеті.'В усьому винний Станда. Цілі ночі висиджує в холі/складає різноманіт
ні графіки — хто коли пратиме й митиметься, чия черга мити підлогу, вікна, 
коридор, сходи, а чия — вибивати килим, і все це на місяць уперед, а всім до 
всього байдуже. Замість того, щоб самому вирішувати й наказувати, викликаючи 
до себе повагу, а можливо, й острах... У нашій лікарні, наприклад, це вміє кожен 
лікар. Мій добрий чоловік! Він дуже серйозно до всього ставиться. І надто ревно!
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Хоче бути справедливим, а мене залишає на розтерзання цим фуріям. Може, 
помститися йому, наставити роги?

Еда тепер щовечора йшов спати з Павлою досить рано. Невже вони 
й кохаються щодня? Я б із задоволенням ще раз согрішила з ним... Але благати 
його, звичайно, не буду! Леона повикидала забруднену помадою білизну просто 
у ванну і на повну силу відкрутила гарячу воду. Нехай тільки з'явиться отой 
двірник! Серед білизни, яка сохла, вона спритно знайшла бежевий Рітин ліфчик 
(він єдиний був п'ятого розміру серед решти «двійок» і «трійок») і мстиво стала 
квацяти його Рітиною ж тушшю для вій.

Ріта Недомова (45 років) прокинулась опівдні у спальні Тіниної квартири 
й перш за все взялася до улюблених сигарет «Уїнстон», однак у кімнаті було так 
холодно, що вона була змушена вдягтися в Тінин лижний светр, аби не застудити 
легені.

В самому халаті вона потім пробігла до порожньої теплої комуналки (всі вже 
давно були на роботі) й почала грабувати спільний холодильник. Розпочала вона 
з пива, потім приготувала добрий сніданок (яєчня з чотирьох яєць на вишкварках 
та рештках ковбаси, густо посилана тертим сиром) і знову запила все це пивом.

Не встигши нагрітися, Ріта ввімкнула електрокамін, умостилася перед ним на 
підлозі, а, зігрівшись, скинула халат і перекочувалась гола по килимі, підстав
ляючи під сухий електричний жар то важкі груди, то спину, то засмаглі стегна, аж 
доки вся заросилася потом. Сопучи від насолоди, вона ще з годинку солодко 
поспала.

О другій годині, як і кожного понеділка, Ріта ввійшла до приймальні лікаря 
об'єднання «Ресторани та їдальні». В кабінеті вона, переконливо кашляючи 
й зворушливо «задихаючись», продемонструвала свій коронний номер, що приніс 
їй ще один тиждень оплачуваної непрацездатності — «важкий хронічний 
бронхіт», який у задимленому Усті був поширеним захворюванням.

На подвір'ї її колеги офіціанти в чорних гумових фартухах працювали 
граблями, бармени вичищали від бежевого пороху мертвого мазуту станіолеві 
смуги на стінах, а Ріта весело крокувала до віддаленого району Ваньов (міські 
автобуси їздили тепер тільки в ранкові та пообідні години пік).

Центральні вулиці були більш-менш чистими, бруківкою щохвилини 
деренчали ПМ-гвинти або з'єднані прожектори, завдяки яким мазут відступав до 
бічних вузьких вуличок, де він загоював рани, насичувався поживними речовина
ми, регенерував і знову розквітав бурунами й заметами свіжого рудого 
скловолокна. Тільки не піддавайся і витримай, мій любий мазутику! — тихо 
проказала Ріта. — Бодай до весни.

Ріта дійшла з порожньою сумкою до лабіринту стрімких вуличок старого 
Ваньова, що нагадував кампучійське містечко, заросле ліанами рудих джунглів. 
Підземний перехід через залізничну колію був по самісіньку стелю залитий 
драглями. Перейшовши на той бік, Ріта стала терпляче чекати біля будинку 
№ 88 на Плавецькій вулиці.

— Я ж тебе попереджав, щоб не чатувала на мене перед самим будинком! — 
невдоволено загув колишній бармен Руда Штосл, повернувшись зі зміни на 
сталеливарному заводі.

Він був, як завжди, неголений. Цей нехлюй голився хіба що раз на тиждень, та 
й то абияк. Йому було до всього байдуже.

— Нехай думають, що я твоя коханка,— засокорила Ріта, піднімаючись за 
ним сходами до його квартири.

— Гроші маєш?— запитав він, тільки-но зачинивши по собі двері.
— Для тебе, Рудочко, я завжди маю все, не тільки гроші.
— Отже, так само, як і вчора?
Він зняв із шафи валізу, повну сигарет, і Ріта придбала в нього за грабіжниць

ку ціну блок американського «Уїнстона», заплативши 2500 крон (Роганові 
я продам за 3000 крон, сказала вона сама собі). Як винагороду, Ріта виканючила ще 
й пачку «Старту», що донедавна коштувала чотири крони. Ці короткі сигарети 
були такі кепські, наче набиті сіном.

— Завтра знову в цей же час, Рудочко.
— Тільки не стовбич перед моїм будинком!
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Ріта знову перетнула залізничну колію й за двадцять хвилин уже входила до 
приймальні Вінтера — директора магазину електротоварів. Гладке пихате порося 
в золотих окулярах,— подумала про нього Ріта. Купив у мене вісім пачок за 
2000 крон, сплативши батарейками для ліхтариків (100 штук по 20 крон кожна). 
Дві пачки «Уїнстону» й «Старт» лишаться мені.

— Однак ціна на батарейки швидко впаде, бо незабаром з Брно прибуде ще 
два вагони,— невимушено проказала Ріта.— Ти мусиш доплатити!

— Але я не маю готівки,— спробував опиратись Вінтер. Ну, звідки ж йому 
було взяти готівку, якщо його склад розсідався від батарейок?

— Тоді я хоч візьму трохи курива на дорогу,— сказала Ріта, витягши з блоку 
ще одну пачку «Уїнстона», як навар.

Ріта подріботіла вузькою вуличкою на гору, переступаючи через ворушкі 
хоботи мазуту. Садова хвіртка пані Рубічкової була завалена двометровим бурим 
заметом, Ріта вилізла на нього й на своїй валізці, мов на санчатах, сміючись з'їхала 
прямісінько під двері невеликого будинку. Чепурненька пенсіонерка Рубічкова 
виклала 2500 крон дрібними засмальцьованими банкнотами за всі 100 батарейок. 
Купує їх у мене по 25 крон, а продає по 40, розмірковувала Ріта. Отже, бабуся 
матиме добре різдво, адже ж свята й повинні бути радісними.

А тепер підіб'ємо касу, сказала собі Ріта, 2500 крон від Рубічкової — отже, 
я повернула те, що мала,— свій початковий капітал. Три пачки «Уїнстона» — це 
шістдесят сигарет, сорок мені до завтра вистачить, а третю я продам за 300 крон. 
Гарненький приварочок до лікарняного! Ще й преміальна пачка натоптаного 
сіном «Старту»... Її я використаю по-особливому.

Ріта попрямувала до універсаму, де набила валізу пляшками рому й пива. Про 
все інше мусила подбати Тіна, адже вона задарма з нею дудлила!

— Сигарети й досі не продаєте? — заради сміху запитала Ріта в касирки.
— Якби ж то продавали!
— Можливо, завтра для вас у мене й буде кілька пачок найліпших 

американських сигарет всесвітньовідомої фірми «Уїнстон».
— По чім?
— Як для вас — по триста крон за пачку.
— Страшенно дорого... Але я запитаю вдома в чоловіка, без курива його 

важко витримати, вже двічі розбивав свою вантажну машину.
— До завтра, пані касирко!
З площі Ріта доїхала автобусом до свого житлового масиву. Було темно, але 

перед будинком знову бовваніла знайома тінь: Отік Файт, що працював лакуваль
ником на деревообробному комбінаті. Не дуже метикуватий, зате високий, 
молодий і з гарною статурою, саме таких я полюбляю, подумала Ріта. їм аби 
тільки до нестями напитися й накуритись.

— Рітушко, благаю тебе, дай хоч одну пачку...— відразу почав канючити 
Отік Файт.

— Тепер це коштує великі гроші, Отіку. Скільки в тебе є?
— Зараз нічого, але взавтра принесу...
— ...знову свої порожні кишені. Не треба так багато пити, Отіку.
— Що вдієш, я тепер одержую тисячу вісімсот крон, а чотириста з них іде на 

аліменти...
— З такими грошима тепер не покуриш.
— Але я не можу жити без сигарет! Якщо я пару разів не затягнуся, то в мене 

голова йде обертом. От і сьогодні впав з драбини...
— Кожному щось треба, але ніхто не поцікавиться, чого мені бракує...— Такі 

натяки Ріта робила Отікові щоразу, аби трохи помучити його. Мені подобається 
спостерігати, як благають чоловіки... А цей ще й звивається, мов черв'як.

— Ну, йди вже нагору, можливо, й знайду якісь недопалки,— буркнула вона.
— Ріто, ви золотко...
Показавши йому вдома преміальну пачку «Старту», Ріта запитала:
— А що ти мені за це даси?
— Все, що маю. І негайно ж!
— Але ти нічого не маєш.
— Так, але ж... Дуже тебе прошу... — він був готовий на все.
— Все ж таки щось та маєш. Ходімо, я покажу тобі це...
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Ріта привела Отіка до Тіниної спальні, але, перш ніж зачинити двері, повісила 
з зовнішнього боку сітку для волосся (умовний знак для Тіни: «Не турбувати»), 
ввімкнула великий ліхтар і поставила молодика перед дзеркалом.

— А тепер ти вже знаєш, що в тебе є для мене? — прошепотіла Ріта.— Ще ні? 
Ну ж бо, швиденько роздягайся! Тут як у холодильнику, а я ще хочу встигнути на 
телевізор.— Вона відкоркувала пляшку рому й налила дві повні склянки.— Давай 
поцокаємося, хлопче! — промовила вона зі сміхом.— Мені для розваги, а тобі для 
сміливості.

У комунальній квартирі ставало дедалі незатишніше: штовханина й сварки 
з приводу того, кому що належить і хто що повинен мити й чистити. Голова групи 
Бімонь порадив усім позначити свої речі й продукти чіткими літерами «Б» 
(Бімоні), «Р» (Рогани), «Т» (Трикова і Недомова), на прохання мешканців сам 
малював їх емалевою фарбою на тарілках або ж олівцем на рушниках. Він 
спробував кольорову туш і лак для нігтів, був готовий навіть вимережати 
монограми на сорочках та іншому одязі. Але як, скажімо, малювати на зубній 
щітці, милі, ложках, виделках, ножах? І хто захоче їсти понадписуваний хліб, 
рогалики, вишкварки або яблука?

У грудні в нахолоджених квартирах ставало темно відразу по обіді, додому 
можна було добратися лише навпомацки (в усьому місті спостерігалася гостра 
нестача ліхтариків). У цей час нагріта й освітлена комуналка тріщала по швах, 
і хто хоч трохи запізнювався, знаходив у кухні лише гору немитого посуду 
(з літерами і без них), порожній холодильник, у ванній — рештки власного мила, 
порожню коробку прального порошку. Якщо хтось понад хвилину затримувався 
в туалеті (туалетний папір теж зникав), то неодмінно починали грюкати в двері, 
а той, хто приходив до «клубу» останнім, дивився телевізор, сидячи на підлозі.

Павла Роганова тихо зітхала, терпляче миючи в кухні перед вечерею чужі 
тарілки (її дорога, позначена ініціалами порцеляна стояла в холодильнику 
з чужими стравами), а потім у задрипаній ванні замість випраної вчора власної 
білизни знайшла чуже брудне манаття.

— Будеш митись оцим? — запитала її напівгола Ріта, беручи з полички під 
дзеркалом пляшечку лимонного шампуню, позначену червоною літерою «Б».

— Ні, адже тут написано «Б», виходить, він належить Леоні Бімоньовій.
— Невже?! — криво посміхнулася Ріта, щедро виливаючи шампунь на своє 

густе темне волосся. Потім вона із задоволенням сполоснула пляшечку й постави
ла її назад на поличку.

— Ходімо вже додому,— звернулася Павла до свого чоловіка.
— Ти не дивитимешся телевізор? Сьогодні передаватимуть моє інтерв'ю про 

стржижовицьких саламандр.
— Ти мені краще вдома розповіси про це.
Рогани засвітили вдома ліхтарик (Еда купував чотирикронові батарейки в Ріти 

по сорок крон за штуку), повдягали кожушанки, а Павла ще й високі м'які 
італійські чобітки. Потім Павла сіла до піаніно, Еда обгорнув їй ноги грубою 
вовняною ковдрою, відкоркував пляшку білого вина (охолодженого просто 
в кімнаті), і Павла почала тихо награвати.

Це триває вже занадто довго, думала вона. В мене не вистачає нервів. Щось 
мусить статись... Щось хороше.

Павла відпила вина.
— Чому ми ніяк не можемо домовитись у комунальній квартирі?
— Бо ми змушені там бути. Якби ми самі забажали мати на кожному поверсі 

спільний хол, усе було б чудово. Ми могли б відвідувати його, але могли б і не 
відвідувати. Обмеження особистої свободи. А знаєш, що найстрашніше в сучасній 
в'язниці? Там, крім восьмигодинної праці, дозволяється займатися спортом, 
читати, дивитись телевізор. Але грубість і жорстокість сусідів по камері — 
найжахливіші за все. Справжнісіньке пекло.

— Але хіба в'язні не можуть домовитися між собою, потоваришувати?..
— Тоді в'язниця перетворилася б на спортивно-лікувальний заклад для 

похудіння,— засміявсь Еда.— Я б охоче дав себе ув'язнити, бо через твої кулінар
ні здібності навряд чи схуднеш.

— Я боюся за Міхала.

34



— А я зовсім ні.
— Це ж твій син.
— Це молодий чоловік, і йому потрібна жінка.
— Але Тіна заміжня, у неї дитина.
— Проте не має чоловіка. Тіні, очевидно, це потрібно ще більше, ніж нашому 

Міхалові.
— У тебе все так просто виходить.
— А ти все занадто ускладнюєш, люба,— Еда підвівся, поцілував Павлу 

в голову й зняв кожух.— Піду подивлюся, що там робить Міхал і гляну на Бімонів 
каземат.

— Тебе все це починає бавити.
— Саме так. Як і все на світі. А що ж тут, власне, такого?
У «клубі» вже закінчувалися телевізійні новини, Станіслав пішов попрацюва

ти до холу, а Ріта відкрила свій щоденний бар: завісила торшер червоною 
скатертиною, зробила грінки (з чужого хліба та сала) й принесла в одній руці п'ять 
пляшок пива.

— Міхале, підбери гарну музику! Починаємо з білого танцю! — гукнула вона 
й, плеснувши в долоні, запросила Еду.

— Не сердься на мене, Едо, що я накинулася вчора на тебе через те 
освітлення,— зашепотіла Ріта.— Станіслав робить усе правильно, незважаючи на 
відсутність думок у голові.

— Ти таки добре розумієшся на чоловіках.
— А ти лише тепер це помітив? Слухай-но, тобі не потрібні американські 

сигарети або батарейки?
— Мені вистачить їх, мабуть, до кінця ТСЗ.
— Але ТСЗ, певно, скінчиться не скоро? Та й по ньому, напевно, мені вже 

чогось бракуватиме.
Міхал танцював з Тіною, а Леона, залишившись сама, не витримала і привела 

з холу Станіслава.
— Білий танець! — знову весело крикнула Ріта, впевнено схопивши голову 

групи й закружляла з ним по підлозі.
— Тс! — засичала Леона, підійшла до Еди, обхопила його обома руками за 

шию, міцно притиснувшись стегнами, й коханці плавно загойдались у танці.
— Так оті зарази завжди починають! — Тіна Трикова кивнула Міхалові на 

Леону,— коли хочуть украсти в жінки чоловіка, а в дитини — батька.
— Мій тато часом буває доброю тварюкою, але цього він н і к о л и  б не 

зробив! — рішуче мовив Міхал, а коли танок закінчився, додав: — Ти не заперечу
ватимеш, якщо я підскочу додому глянути на маму?

— Ну що ти, зовсім ні! Приведи її краще сюди.
— Мені б дуже хотілось.
Міхал прибіг додому і в глупій темряві перекинув столик з телефоном.
— Мамо, чому ти бодай не засвітиш?
— Мені так краще, — відповіла невидима Павла.
— Мамо, ходімо потанцюємо до комуналки!
— Знаєш, мені сьогодні чомусь не хочеться.
— Я поставлю тобі вальс, ти ж так його любиш!..
— Ти добрий хлопчик, Міхале, але облиш мене сьогодні, добре? А що робить 

тато?
— Танцює з Леоною. Може, йому щось передати?
— Та ні... Або, знаєш що? Передай йому, нехай відпочиває як слід.
Може, мені лише здалося, чи мама дійсно промовила ці слова з якоюсь гір

котою? — подумав Міхал. Але вмовляти її далі нема сенсу. Моя сповнена музи
кою мама справді не любить гамору... А над усе, мабуть, мою електромузику, 
хоча й запевняє, що їй подобається... Мама до безглуздя тактовна.

— І тобі не буде тут анітрохи сумно?
— Тепер уже ні, ти ж прийшов до мене. А зараз іди.
— Я скоро знову зазирну до тебе! — пообіцяв Міхал, а в передпокої вдруге 

наштовхнувся на той дурний столик. Ідіотський телефон, який зараз взагалі ні до 
чого, подумав Міхал. Без телефону чудово жити... І взагалі цей ТСЗ починає мені 
подобатись.
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Підлога ощадливо освітленого коридора поблискувала тьмяними смугами. 
Міхал вибрав одну смугу й пішов нею, наче канатоходець. Я придумав це, коли 
був ще зовсім маленьким, подумав він, і відтоді завжди отак заспокоюю себе, 
коли буваю надто знервований. Цілими годинами я ходив отут, коли мама лежала 
в лікарні з запаленням жовчного міхура. І ще багато разів, коли вона сумувала 
або я її чимось розсердив. Через батька поки що — ніколи. Кілька разів через 
Ірену, але недовго. Зрештою, все одно з цього нічого не вийшло. З Марцелою — 
теж: напередодні іспитів на філософський факультет. Потім — коли влаштову
вався до ПЧХП, а ще — перед черговою здачею власних реклам... Згодом полишив 
це ходіння, аж тепер знову почав, передчуваючи, що в моєму житті відбудуться 
колосальні зміни... Не варто, щоб Тіна застала мене за цим заняттям, ще 
подумає, ніби я й досі маленький. Я доведу їй... Вона фантастична жінка... Майже 
як моя мама.

— Будь лагідною з нашим Міхалом,— попросив Еда Роган Тіну Трикову під 
час танцю. — Він іще такий молодий, що часом стає лячно за нього.

— Я знаю,— тихо відповіла Тіна,— саме тому й не хотіла б його поранити. 
Тобі не здається, що вам варто приділяти йому більше уваги? Адже я одиначка...

— Я тепер його погано розумію, Тіночко. Ви обоє вже дорослі, робіть що 
хочете, та, головне, не робіть того, чого не хочете, добре? Ти ж знаєш, як я тебе 
люблю. Я, власне, завжди хотів мати доньку...

— Я також хочу. Малесеньку сестричку для Томашека,— зізналася вона 
Еді, та тут саме повернувся Міхал. Тіна знову була змушена з ним танцювати, 
та вона й сама цього хотіла.

Кожна жінка потребує, щоб її хтось кохав, говорила сама собі Тіна. Мені 
зараз так потрібен Тібор!.. Чим він займається сьогодні ввечері?.. Краще не ду
мати про це...

Танцюючи, Тіна слухалася Міхалових рук, що тремтіли від хвилювання. 
Тримає мене, наче коштовну вазу, майнуло їй. Міхал справді ще хлопчик.

— Ти сумуєш, бо скучила за Томасіно? — Міхал сам вигадав для її синочка 
це пестливе ім'я.

Тіборові це ніколи не прийшло б в голову, подумала вона.
—Автобуси тепер не їздять у гори, але я можу повезти тебе батьковою тач

кою, хочеш?
—До маленького Томасіно?..

— Хоч завтра! І свисну в батька штабне посвідчення: на випадок, якщо 
нас дорогою зупинять. Тож завтра просто з роботи поїдемо, добре? Я це 
з батьком якось уладнаю.

— Ти такий хороший, Міхале.
— Мабуть, скоріше дурний, але я радий, що тобі так здається.
За Міхалевою спиною Леона танцювала з Едою. Раптом вона жадібно вп'я

лася йому в шию. Тіна побачила все й спохмурніла. Про цю мерзоту Міхал 
не повинен ніколи дізнатись, сказала вона собі. Хлопець так вірить батькові.

— Досить уже цієї нудоти, Міхале! — гукнула Ріта. — Знайди-но нам щось 
веселіше, а найкраще — зовсім диявольське!

— Не зважай на неї,— порадила Тіна Міхалові.
Ріті б найбільше підійшов чардаш, аби вона могла півголою вихилятися на 

столі перед Станіславом на зло Леоні. З Тібором ми ходили на танці майже 
щодня, майнуло Тіні. Колись, давно... Та й після весілля — теж. Але коли 
з'явився Томашек, уже бракувало часу.

— Ти знову сумуєш? — озвався до неї Міхал і мало не почав благати: — Не 
сумуй, Тіно, прошу тебе...

— Я просто втомилася й піду вже спати. На добраніч.
— Почекай я тобі щось приніс...
Міхал наздогнав її в коридорі, несучи в руках величезну полотняну торбу від 

пилососа.
— Я щодня чую через стіну, як ти ставиш оті свої п'ять касет,— нерішуче 

почав він. — Вони хороші, звичайно, але я знаю їх уже напам'ять. Я тут підібрав 
для тебе маленьку колекцію нічної музики...

— Проходь...
У Тіниній спальні Міхал спритно звів цілу башту з приймачів та підсилюва

чів, тюнерів (чи як там зветься все оте металеве причандалля). Установка почала



грати, весело підморгуючи червоними й зеленими вогниками. Міхал рачкував 
навколо них по килимі, щасливий, що може щось для Тіни зробити... Для матері- 
одиначки й жінки, від якої втік чоловік.

— Тепер уже не сумуватимеш. Анітрішечки.
Він підійшов до Тіни й незграбно витер їй сльози.
Я не повинна цілувати його, але мені дуже хотілось, подумала вона. Обличчя 

в нього палало, він тремтів усім тілом. Я тут же його вирядила з хати. Боялася не 
хлопця, а скоріше себе... Міхалова нічна музика чудова.

Наступного дня він справді повіз мене спортивною машиною до Крушних гір. 
Дорогою нас зупиняли разів шість, але коричневе посвідчення справляло таке 
враження, що перевіряючі навіть не дивилися на фотографію.

У гірському будинку для переселенців ми справили сенсацію: перша приват
на машина за багато днів. Мама розплакалась. Томашек був щасливий.

Потім Міхал дістав з машини величезну валізу. Він привіз моєму Томасіно 
десять плиток молочного шоколаду, набір кольорових олівців і крейдочок, казки 
Андерсена, записані на чотирьох касетах, магнітофон, чорно-білий футбольний 
м'яч, мабуть, кілограмів п'ять грейпфрутів, торбинку ялинкових прикрас, дитячу 
гру «Маленький хімік» і засмальцьованого плюшевого ведмедика.

Це був гарний день... Такого в мене вже давно не було... Міхал любить дітей, 
уміє гратись, і наш Томашек його відразу ж полюбив.

Повернулися ми пізнього вечора. В комуналці вже нікого не було. Міхал 
приніс із дому вина, і ми довго танцювали. Коли він потім проводжав мене тем
ним коридором, ми зупинилися перед дверима моєї порожньої квартири.

Він почав ніжно гладити мені скроні, а я ледь потерлася їцокою об його гаря
чу долоню. Мені не хочеться зараз думати про Тібора. Але вночі буду... Невже 
це так погано — побути бодай мить з тим, хто тебе кохає?..

— Люба моя, прекрасна...— здавалося, Міхал марить.
— Заходь,— сказала я. — Але тільки на хвилинку, добре? Пообіцяй мені.
— Зроблю все, що ти захочеш!
Я впустила Міхала й, перш ніж зачинити по собі двері спальні, раптом 

майже неусвідомлено накинула на ручку дверей жовту сітку для волосся.
Ми цілувалися стоячи, потім сидячи. Схвильована болісним збудженням 

хлопця, я, врешті, дозволила йому лягти біля себе, та за хвилину знову звелась. 
Ні. Я справді так не можу. Але потім, зітхнувши, схилилася над юнаком, поцілун
ком змусивши його мовчати, розстебнула йому одежу й почала заспокоювати 
його палке збуджене тіло. Він такий добрий до мене, невже я не можу хоч трохи 
його втішити?

X II
СЕРЙОЗНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ВСІМ! Нова агресивна форма мазуту — триметрові, схожі на лю
дей, дуже небезпечні тіла, які швидко рухаються. Цей новий жахливий різновид удесятеро жи- 
вучіший за попередні. Його поверхня також набагато міцніша. Існуюча ПМ-техніка неефек
тивна. Оперативним штабам усіх ступенів ужити відповідних заходів.

У В А Г А !
АГРЕСИВНА ФОРМА МАЗУТУ 

ЗДАТНА НАПАДАТИ НА ЛЮДИНУ!
Вранці б грудня центральні вулиці міста були напрочуд чистими, хіба що 

кілька бурих паростків звисало зі стін будинку ПЧХП. Всюди панували тиша 
й спокій... Але в повітрі відчувалась задушлива напруженість, неначе перед 
грозою.

Оперативний штаб ПЧХП віддав суворий наказ — нікому не залишати по
двір'я фабрики. Керівники всіх шістнадцяти бригад спішно роздавали особовому 
складу чудернацькі «оборонні луки» — нашвидкуруч виготовлені дерев'яні ду
ги, обидва кінці яких з'єднував тонкий міцний дріт, наче тятива лука. Дужим чо
ловікам замість цих луків було залишено граблі або роздано звичайні пилки.

Перед дев'ятою годиною в усьому місті раптом завили сирени, обидва охо
ронці ПЧХП вискочили з прохідної, щоб зачинити браму. Однак їм не пощастило 
цього зробити. На вулиці перед фабрикою знялася лискуча, темно-бура, мов шо
колад, триметрова хвиля і з силою морського прибою вдарила в ще не зовсім зачи
нені ворота. Обидві стулки високої брами зламались, охоронців одкинуло назад, а 
за мить їхні тіла зникли під шаленим виром.
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Сирени замовкли, і в глибокій тиші почулися крики жаху — це виявилася 
не проста хвиля, а ц і л а  к о р и ч н е в а  а р м і я .  Подвір'ям шеренга за ше
ренгою насувалися зімкнуті бойові лави здоровенних мазутних потвор, які на
гадували здиблених моржів, величезних-саламандр або морських котиків, кен
гуру або пінгвінів, або засипані коричневим снігом дерева, ведмедів або три
метрових велетнів...Мовчки, в гнітючій тиші, з ледь чутним тоненьким посвис
том бура маса навалювалась на людей, які з криками розбігалися 
по найдальших кутках подвір'я.

В центрі миттю спорожнілого подвір'я лишились тільки самотні металеві 
конструкції пересувних ПМ-гвинтів і прожекторів, покинуті обслугою. Але й 
конструкції стояли всього кілька секунд — перша шеренга перекинула важкі 
пристрої, перекотилась через них хвилею нищівної багатотонної маси. Зруйнова
ні гвинти з рипом падали на бетон, а з прожекторів посипалося бите скло.

В глибині подвір'я з'юрмилися всі п'ятсот робітників, однак часу для паніки 
вже не лишилось. Чоловіки з граблями й пилками рішуче вишикувались. Під
штовхувані відчаєм люди дерли граблями шоколадних саламандр. Завдяки пил
кам пощастило затримати наступаючих бурих моржів і розрізати їх на шматки, 
тонкі гострі дроти оборонних луків розтинали підступаючу буру масу, що не зна
ла вороття й, немов керована вищою силою, фанатично сунула вперед. Шеренга 
за шеренгою, мазутові вояки кидалися на металеві сторчаки, які розрізали їх на 
пасма, що звивалися, стікаючи драглями... Купи розірваних висихаючих трупів 
слугували людям першим оборонним валом. Але знову й знову підступали нові 
шеренги дужих коричневих воїнів.

Зі свого спостережного пункту, розташованого на другому поверсі генераль
ної дирекції ПЧХП, член і спеціальний радник вищого штабу товариш Е. Роган 
уже кілька годин спостерігав крізь загратоване вікно за битвою, що точилася 
на подвір'ї. Шоколадних саламандр було безліч. Треба застосовувати щось... 
гостре й водночас легке, що ефективно розрізатиме потвор... Щось типу лемеша 
від плуга... Ні, це було б заважке. Краще щось таке, що обертатиметься, крути
тиметься, на зразок циркулярної пилки... але їй, мабуть, бракуватиме мобільності.

Еда взяв зі столу зразок шоколадного мазуту завбільшки з дитячу голову й 
колупнув її нігтем. Тонка подряпина за кілька секунд знову затяглась. Вища 
форма мазуту... еластична, мов гума. Він запалив останню сигарету «Уїнстон» 
(я розумію, що не можна курити, подумав Еда Роган, але без сигарети не здатен 
нічого придумати) з останньої червоно-білої пачки Рітиного блоку (я сподівався, 
що мені його вистачить до кінця ТСЗ) і знову виглянув на подвір'я. Станіслав 
Бімонь, піднявши важкі граблі високо над головою, з усієї сили дубасив саламан
дру за саламандрою. Скільки він витримає? Такий самий фанатик, як і саламан
дри. Мені не до вподоби фанатизм, хочеться вірити в розум... Якого, на жаль, на 
нашій планеті й досі бракує. Тібор Трнка, витрачаючи значно менше сили, діє 
пилкою значно ефективніше...

А наш Міхал, глянув на сина Еда Роган, зовсім захекавшись із граблями 
та пилкою, зрештою взяв найлегше — оборонний лук, що був розрахований на 
жіноцтво. Але чому він суне й суне вперед? Наш задиркуватий півник... Ці шоко
ладні страховиська справді небезпечні, синку. Вони вже вбили кількох наших 
людей.

Край столу лежав рапорт про загибель двох сторожів: Вали Й., Тіковського Ф. 
Наші перші жертви, подумав Еда Роган. Ми припустилися помилки, не зачинив
ши тоді браму. На вулицях було б важче боротись, а тут, на подвір'ї, ми маємо 
значно більше шансів.

Еда знову почав роздивлятися шоколадну мазутову кулю, схожу на повіт
ряну. Колись ми хлопчаками пропалювали їх цигаркою, згадалось йому. Він 
притиснув запалену сигарету до бурої поверхні зразка, вона засичала й укри
лася густо-зеленою плівкою, що загасила недокурок. Потім знову, сьогодні 
вже вдванадцяте, Еда роздряпав поверхню мазуту булавкою. З кулі виступила 
кров, яка швидко сохла. Це нагадувало Еді Роганові перших стржижовицьких 
саламандр, роздертих на к о л ю ч о м у  д р о т і  с т р ж и ж о в и ц ь к о г о  
с а н а т о р і ю !

Еда Роган обійшов стіл, подзвонив з червоного штабного телефону й за півго
дини вже сідав на подвір'ї у військовий танк.

— Міхале, не бажаєш трохи проїхатись містом?

38



Син тільки махнув луком, перерізаючи навпіл чергову саламандру.
Танк проїхав порожніми вулицями, якими крокували цілі коричневі полки. 

Еда попросив водія заїхати спершу до районного центру ТСЗ, де була Павла 
разом з працівниками бібліотеки та інших непромислових установ. Центр займав 
приміщення головпошти, де ситуація була такою ж. як і на подвір'ї ПЧХП.

— Павло, їдьмо зі мною! — гукнув Еда з башти танку.
Але його дружина також відмовилася лишити своїх товаришів.
Після наради в міському оперативному штабі задзвонили червоні телефони, 

застукали телетайпи; з Усті до металургійного заводу в сусідньому місті Поврли, 
де почалося масове виробництво колючого дроту, рушила колона танків.

Невдовзі по півночі було змонтовано перші чотири варіанти «активної ого
рожі Рогана», які армія терміново перевірила в бойових умовах. До самого ранку 
у майстернях ішла напружена праця, аби денна зміна змогла розпочати серій
ний випуск огорожі.

Під час сніданку (майже опівдні) черговий офіцер приніс Еді вітальну теле
граму від голови чеського уряду, при цьому надзвичайно здивувавшись, оскільки 
Еда доручив йому відправити зашифрований наказ якійсь невідомій йому Ріті 
Недомовій: «ТЕРМІНОВО БЛОК УІНСТОН 4000 РОГАН».

Вулиці міста заполонила мільйонна бура армія, що стікалася з навколишніх 
місцевостей. Вона зродилась на полях, луках і в лісах, полишена без догляду, 
була вдосталь напоєна водою зі ставків, озер та річок. Під час розвідки з 
повітря територія ПЧХП, інших підприємств, районна лікарня, головпошта й 
деякі інші об'єкти здавалися мізерними острівцями серед вируючого рудого 
моря, обложеними фортецями, з яких зараз уже неможливо вибратись: одразу за 
брамою чекала вірна смерть, від якої могли захистити лише броньовані тран
спортери й танки.

У цих фронтових умовах особовий склад ПЧХП був розбитий на десять бойо
вих чоловічих груп (що змінювалися щочотири години), охоронців з чотириго
динним відпочинком та шість допоміжних жіночих груп (які цілодобово чергу
вали по вісім годин у допоміжних службах: на кухні та медпункті).

Після навального ранкового наступу мазутові страховиська почали атакува
ти розміреніше, тактично досконаліше, з більшими інтервалами. Тепер уже не 
досить було лише чатувати зі зброєю, на яку потвори досі самі наражалися: треба 
було воювати з кожною потворою окремо.

Бойова група Бімоня після чотиригодинного відпочинку знову опинилася на 
передовій. Тридцять чоловіків, підтримуючи один одного з флангів, рушила на 
ворожі шеренги. Чоловіки чимось нагадували різників, до яких безупинний кон
вейєр підвозив усе нових, оглушених електричним струмом кабанів; кожного 
треба було розчинити гострим ножем, розробити, і все це мусило тривати не біль
ше кількох секунд. Однак мазутові саламандри не були оглушеними чи підвіше
ними за ноги, вони спритно наступали й за найменшої неуважності могли звали
ти й розтрощити будь-кого своїм чртиритонним тілом.

Невтомний Станіслав Бімонь знову й знову замахувався граблями, з точністю 
хокеїста очікуючи на найзручнішу мить, розтинаючи потвор одним ударом від го
лови до паху. Тібор Трнка простіше й зручніше встромляв у саламандр свою пил
ку, після чого досить було лише зо два рази її протягти. А Міхал, знесилений 
навіть найлегшою зброєю — оборонним луком, змушений був відступити в дру
гий ешелон.

Незадовго до закінчення ранкової зміни Тібор на мить спізнився з ударом, і 
це виявилося фатальним для нього: триметровому велетневі пощастило збити Ті- 
бора на землю, й молодик марно силкувався вилізти з-під нього, аж поки Стані
слав розтрощив потвору на шматки, що засіпались у конвульсіях.

Просто з передової вся група рушила до підвалу вмиватися. Забрані сіткою 
лампи тьмяно мерехтіли в клуб'ї пари, а з душів на втомлених чоловіків, покритих 
товстим шаром засохлого мертвого мазуту, лилася гаряча вода.

Міхал Роган роздягсь останнім і сором'язливо схрестив тонкі руки на ще не 
розвинених хлоп'ячих грудях. Я росту тільки вгору і нагадую заморожене кур
ча, думав він про себе. От би мати таке тіло, як у Станіслава!.. Станіслав ніби 
танцював під душем. А я не витримаю такої гарячої води, знову подумав Міхал. 
А холодної — взагалі! Вигонистий тридцятилітній Тібор теж був гарний і засмаг-
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лии (фігура в нього оформилася, коли він працював на вантажній машині, яку 
часто доводилось самому ж вантажити). Але в нього починало випинати черево, 
відколи став водієм директора. В боротьбі з саламандрою він до крові пороздирав 
коліна й лікті і тепер стогнав од болю, тож Станіслав хотів одвести його до мед
пункту.

У підземному приміщенні центрального складу були зайняті майже всі по
хідні ліжка, а молоді співробітники в білих халатах комірників походжали серед 
поранених (здебільшого у них були подряпини та синці, але були й з переламани
ми руками, ногами та ребрами). Станіслав Бімонь марно намагався зателефону
вати Леоні, яка працювала в районній лікарні, тож відвів забинтованого Тібора до 
гуртожитку.

На ста дев'яноста матрацах, розкладених на бетонній підлозі гуртожитку — 
низького складу без вікон,— аж ніяк не могло вміститися п'ятсот чоловік, тож ба
гато хто лежав просто на бетоні. Жінки й чоловіки, прийшовши після зміни, 
переступали через тих, хто спав на підлозі, й пошепки розмовляли в коридорі.

— Я бачила твого чоловіка в медпункті,— сказала Тіні Триковій молода бух
галтерка.

— Що з ним? Щось серйозне?
— Навряд, інакше його б там залишили.
— Де він зараз?
Тіна рушила в сутінки підвалу, схиляючись над сплячими, намагаючись піз

нати чоловіка бодай за чорним волоссям. Раптом чиїсь руки притягли її до себе, 
і почувся чоловічий сміх. Але то був не Тібор. Тіна рвучко відштовхнула хлопця 
й перебігла до наступного ряду.

Тібор лежав, заклавши перебинтовані руки під голову. Він умостився між 
Міхалом і Станіславом, біля самої стіни. Що я маю сказати йому, думала Тіна, 
адже він не хоче зі мною балакати. Але ось він подивився на мене...

— Що сталось? — пошепки запитала Тіна, присівши навколішки біля Тібора.
— Та нічого,— відповів Тібор.
— Дуже болить?
— Уже ні.
— Сідай, Тіно,— запропонував Станіслав, підводячись зі свого матраца.
— Нікуди не йди, а то після зміни вже не буде куди лягти! Тіна може лягти 

й біля мене,— сказав йому Тібор, посунувшись так, що жінка змогла лягти поряд.
За двадцять сантиметрів од них лежав горілиць Міхал Роган, його била про

пасниця, як після довгого бігу. Треба було піти вслід за Станіславом, розмірко
вував Міхал. А я взагалі про це не подумав. Треба хоч зараз піти... якщо Тіна 
прийшла до нього. А л е  я н е  м о жу .  Чому ці двоє мовчать? Мабуть, не мають 
про що говорити :— просто змучені обоє, а спати більше ніде. А може, їм не по
трібні слова?..

Лежачи поруч притихлого подружжя, Міхал дивився в напівтемну стелю всі 
чотири години, аж доки його бригада знову вирушила в бій. Настало 7 грудня.

Другий день облоги виявився найважчим. Чоловіки поверталися з передової 
на чотиригодинний відпочинок, якого давно вже їм не вистачало, до переповне
ного медпункту прибувало дедалі більше поранених; геть знесилених; особливо 
страждали літні люди.

Тіна Трикова закінчила восьмигодинне чергування на кухні. Харчі швидко 
кінчались, настала черга недоторканого запасу консервів і сухарів, з яких кухарі 
намагались приготувати бодай дві гарячі страви. Бухгалтери, архіваріуси, крес
лярки та секретарки вперто придумували гуляші з консервів та юшки з подріб
нених сухарів.

— Закінчиш сама, Банко? — запитала Тіна в подруги, що стояла поруч з 
казаном юшки.

— Звичайно, йди вже. І не забудь причепуритись! — посміхнулася до неї 
Ганка, ще кілька днів тому елегантна заступниця директора, а тепер спітніла 
кухарка в завоженому фартусі.

Зачісуючись на бігу, Тіна поспішала, щоб до закінчення зміни бригад знайти 
вільне місце в підвалі-гуртожитку. Всі матраци, як завжди, були зайняті, але вно
чі, коли третя чоловіча бригада вирушила в бій, звільнились одразу тридцять мат
раців, і Тіна вибрала найціліші та найчистіші.

Опівночі з умивальні повернулась Бімоньова бригада. Тібор звик ще з порога
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видивлятися підняту руку Тіни. Він швидко підійшов до дружини, ліг біля неї 
й за хвилину вже спав.

Далеко не всім так пощастило. Крім змінної бойової групи, до переповне
ного гуртожитку збиралися випущені з медпункту, а ще жінки з допоміжних 
бригад. Люди никали в сутінках і шукали собі місця. Молоді швидше доходили 
згоди й ділили один матрац на двох. Звідти чулися чоловічий шепіт або 
жіноче хихотіння — але тільки на мить: у цій величезній нічліжці панували без
невинні стосунки, як в альпіністів після виснажливого підйому.

Тіна спокійно заснула, відчуваючи тепле чоловіче плече. Міхал, лежачи бі
ля них, дивився в стелю почервонілими очима, а Станіслав Бімонь, який знову 
спізнився й не зміг зателефонувати Леоні до районної лікарні, міцно спав на го
лій бетонній підлозі, підклавши під голову кулак.

На третій день облоги, 8 грудня, на подвір'ї ПЧХП зранку з’явилась озброєна 
військова колона, і солдати почали роздавати людям наступальні щити Рогана 
(Р-щити)—легкі, прямокутні трубчасті рами, обплетені колючим дротом. За 
допомогою звичайних гачків, приварених до рами, можна було з'єднати будь- 
яку кількість Р-щитів у Р-огорожу якої завгодно довжини.

Після короткого інструктажу перші дві бригади використали нову техніку 
в бою проти щільних лав триметрових чотиритонних шоколадних потвор. Закри
вавлюючись, потвори стухали й засихали на шипах щитів.

Чоловіки йшли все далі, знищуючи один за одним ряди ворогів, т е п е р  
уже п р о с т о  н а  х о д у ,  подібно до того, як ланцюг мотопилки проходить 
крізь стовбур дерева або комбайн — крізь стіну жита. Так від оборони люди 
перейшли до наступу.

Вони не висипались, були натомлені й змучені, але з ентузіазмом простували 
вперед, мов на демонстрації, і рудий мазут танув як сніг у оерезні. То там, то 
сям чулися жарти: «Хлопці, тримайте мене, бо засну!», «Міхале, біжи по книжку, 
почитаєш щось кумедне!», «Або про любов!», «Потримайте хто-небудь мій дріт, 
мені треба почухатись!» Потім усі заспівали і вже до кінця зміни, а потім чотири 
години відпочинку на матрацах, пустували, як діти.

Але по обіді нікому на передовій уже не хотілось ні співати, ні пустувати. 
Хлопці здавалися д у ж е  виснаженими... Хоч огорожа, складена з шістдесяти 
Р-щитів, спрацьовувала, як і раніше, однак кількість рудих збільшилась удесяте
ро, їхні лави стали щільніші й мобільніші. Незважаючи на те, що люди їх 
розрізали, як ніж м'яке масло, мазуту ще лишалося тисячі й тисячі тонн. 
Уже й зроблена з легкого дроту Р-огорожа здавалася важкою, немов була відлита 
із свинцевих прутів. Кілька виснажених хлопців попадало, їхні місця мусили зай
няти інші, з другого ряду, бо пролом Р-огорожі коштував би всім життя.

Люди не мали права відступати або тупцювати на місці, вони йшли вперед, 
кожен спирався своїм щитом на два сусідні. Просуваючись з великим зусиллям, 
бійці потроху пройшли до вечора все подвір'я й нагадували тепер не різників, а 
скоріше бульдозери, що розчищають дикі хащі. Але й руді бились так, наче усві
домлювали вирішальність моменту.

Зненацька їхні лави зупинились і посунули назад. Люди переслідували їх 
порожнім бетонним подвір'ям до самої брами, перед якою мовчки зупинились. 
Вулиця нагадувала збірний пункт рудих, там їх гойдалося ціле море.

ТЕРМІНОВО — кризовим штабам усіх ступенів! Контрольний пост на території Північночеського 
краю повідомив, що сьогодні о 17.00 концентрація мазуту впала нижче від контрольної по
значки. Тим самим було досягнуто поворотного моменту: мазутова маса почала зменшу
ватися. Відтепер можна сподіватися на швидке послаблення її внутрішньої енергії, що на
очно виявиться в поступовому його посвітлінні: з шоколадового кольору до золотавих 
відтінків.

Вранці 9 грудня ми пройшли порожнім подвір'ям до самої брами. Вулиці бу
ли заполонені шеренгами мазутових саламандр. Усе було, як і вчора, однак скла
далося враження, ніби за ніч з ними шо  с ь с т а л о с я :  вони нерухомо стояли, 
немов дерева у безвітрі, а їхня лискуча шоколадна поверхня на блідому сонці 
трохи зморщилась і поблякла.

Саламандри, здавалося, зовсім не збираються нападати, тому ми незабаром 
обережно вийшли за браму, постулявши свої Р-щити дугоподібною Р-огорожею 
й, готові при найменшому русі саламандр одразу ж відступити назад, спробували 
вдертися в їхню першу шеренгу.
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Коли ми вдаряли щитами, саламандри опадали, мов порожні мішки. Ми ата
кували другу шеренгу, а далі третю, четверту. Потім цей величезний рудий 
натовп почав одступати в несамовитому безладі, ніби ота фанатична вища воля, 
що досі його надихала, вже вичерпалась... Саламандри, кенгуру, морські леви 
й моржі панічно втікали, зашпортувалися, хитались, падали, деякі вже не підво
дилися. Здавалось, тепер кожен рух безмежно їх виснажує, завдає болю, і від цьо
го вони починали світлішати просто на очах.

— Коли вони знищили все навколо, то мусили пожирати самих себе,— пояс
нював Станіслав. — Мазут повинен безперервно збільшуватись, інакше починає 
зникати. А він уже не збільшується. Ми перемогли!

Це нагадувало варварське винищення моржів на узбережжі. Ми на всьому 
фронті натискали Р-огорожею на відступаючу в паніці масу. Кілометр за кіломет
ром... Нарешті саламандри зупинилися, бо з протилежного боку вулиці назустріч 
їм сунула друга Р-огорожа. А коли обидві P-о горожі нарешті звитяжно дзенькну
ли, вдарившись одна об одну, ми всі почали вітатися, мов дві бригади прохідників 
під час стикування тунелю. Наша довга вулиця видавалась тепер суцільним 
п'ятикілометровим пляжем, вкритим блякло-рудим пилом.

З усіх шоколадних саламандр, що вижили у цій масовій різанині, повтікавши 
до бічних вулиць, за кілька годин лишилась якась сотня двометрових потвор, схо
жих на тюленів-альбіносів. Потвори в розпачі тяглися навмання, оскільки ж 
вимушений рух остаточно їх вичерпав, то за кілька годин жорстокого пересліду
вання вони повисихали на мумії, крізь прозору оболонку яких можна було поба
чити, як судомно руйнуються їхні нутрощі.

Сотні Р-парканів, почеплених на бульдозери, вантажні машини, снігоочисни
ки й танки систематично прочісували вулиці, і все місто прийшло нам на допомо
гу. Кожен прибігав з чим доведеться: бурого тюленя досить було розпороти соки
рою, серпом або кочергою, а тонку мумію, як надмухану кульку, проколоти рож
ном, спицею, кухарським ножем, а в разі потреби — навіть штопором чи ви
делкою.

Ми розібрали Р-огорожу на окремі Р-щити, обійшовши поволі весь наш район.
— Ходіть мерщій сюди, тут щось є! — загукали з-під арки дві жінки, озброєні 

лише вішалками для одягу, і Станда Бімонь підбіг до них.
Позаду, на подвір'ї, за смітником, сховалася знесилена шоколадна сала

мандра, її зморшкувата щелепа тремтіла, наче саламандра благала про помилу
вання.

Битву було виграно, отож це вже не був супротивник. Станіслав підніс свій 
Р-щит і розтрощив знічену руду потвору на друзки. З неї витікала, швидко 
висихаючи, чорна кров. Заради чистоти та безпеки нашої цивілізації ввесь цей 
гейзер покидьків необхідно було рішуче й остаточно викоріняти... Як усе, що нас 
принижувало, пантеличило та ганьбило. Найголовніше було — не допустити цей 
бруд до серця.

Станіслав, вийшовши з-під арки, дивився на свою бригаду, що повільно 
віддалялася вулицею. Двадцяти хвилин йому б вистачило — добігти до лікарні, 
щоб побачити Леону...

Рештки розбитої рудої армії втікали, рятуючи життя! Судомлячись від болю, 
руді потвори з останніх сил накидалися на жовті мумії й гарячково висмоктували 
поживні рідини з їхніх тіл, що билися в передсмертній агонії. Маса пожирала 
масу, поступово танучи, скипаючи піною, а потім знову зливалась у безформні 
клапті й міхури, що відчайдушно намагалися врятуватись. Злиті воєдино драглі 
надзвичайно швидко розчленовувались на тисячі мацаків, вусиків, хоботів і жил, 
що завзято повзли до будинків і квапливо видирались по стінах аж на дахи, де 
знову відроджувалися. Звідти спускалися рятівні ліани, якими лізли нагору 
вцілілі шматки гелю.

Не минуло й години, як верхні поверхи будинків і дахи цілого Усті обросли 
тоннами рідкої рудої скломаси, нагадуючи той день, коли над містом уперше 
з'явилися руді хмари... Однак тепер цій речовині не лишалося нічого іншого, як 
живитися власним тілом, запаси якого швидко вичерпувались. О 17.00 бої 
в усьому місті було припинено, виття сирен сповістило про відбій.

Втомлені, але щасливі, ми набилися до душової. Милися всі разом, немов 
школярі після важких занять, що закінчились уроком фізкультури. А жінки тим 
часом куховарили. В них знову вийшов тільки суп із сухарів та ріденький гуляш
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з яловичини. Подеколи у тому супі траплялося кілька горошин, часточки збитого 
яйця або шматочок сала.

Спати ми пішли відразу, в гуртожитку на сто шістдесяти матрацах виявилося 
біля п'ятисот чоловік. Коли ми поскладали матраци докупи, то з'ясувалось, 
що на них навіть можна спати. Особливо якщо лежати боком. Ми засинали 
як діти в одному величезному ліжку. І коли після страшенної колотнечі, нарешті, 
запала тиша, несподівано почувся несміливий дівочий голос:

— На добраніч!
Це було так кумедно, але водночас зворушливо, що всі почали бажати одне 

одному доброї ночі. А перед тим, як заснути, ще й тихенько заспівали.
Остання ніч у фортеці...
У виділеній йому просторій лабораторії на третьому поверсі генерального 

управління ПЧХП доктор Е. Роган позмітав залишки переможеного мазуту 
в контейнер для сміття, помив руки, відкоркував пляшку білого вина і дістав 
з блоку (який купив у Ріти за 4000 крон) ще одну червоно-білу пачку сигарет 
«Уїнстон». Сморід тут уже й так був, як у курилці. Еда відкрив стулку широкого 
вікна, і пасма сигаретного диму швидко потяглись у морозяну ніч, однак це 
тривало всього лише кілька хвилин. З темряви до вікна підповз лискучий хобот 
і заходився пожадливо ковтати тютюновий дим.

Ковтай-ковтай, потворо, вже недовго лишилось. Еда дістав нову сигарету. Че
рез кілька днів, безперечно, всі почнуть палити. А з заводських димарів знову 
встануть важкі стовпи диму, оскільки гідро- та атомних електростанцій у нас і до
сі замало. Величезні купи порожньої породи, шлаку, попелу й жужелиці розпов
зуться країною, як метастази ракової пухлини, промисловість знову труїтиме 
річки, а мільйони машин за короткий час доконають чисте повітря... Головне, 
щоб знову, як уже не раз траплялося в сумній історії людства, не довелося зга
дувати прислів'я: «Нещастя нас не навчило». Справа в тому, що ми, люди, до 
безтями забудькуваті.

Станіслав Бімонь сьогодні вже втретє вистояв у коридорі чергу до телефону, 
щоб ще раз побалакати з Леоною (кожне друге слово було «люба»), доки шалений 
галас нетерплячого натовпу за спиною змусив його передати трубку наступному 
в черзі, Міхалу, після чого Станіслав спокійно пішов спати.

Міхал Роган телефонував матері — вона ночувала в районному центрі ТСЗ, 
що містився в будинку головпошти. Перш за все він тричі запевнив її, що все 
гаразд, що з ним справді нічого не сталося. Тільки після цього вона поцікавилася 
батьком. Але з ним ніколи нічого не могло статись.

Повертаючись до гуртожитку, Міхал знову побачив дві знайомі постаті, що 
й так увесь час маячили в нього перед очима: темним подвір'ям Тібор Трнка вів за 
руку Тіну. Мабуть, хоче її скривдити? — подумав Міхал. Та ні!.. Він страшенно 
гнівався на себе, що отак, наче шпигун, скрадався за ними, але не міг учинити 
інакше.

Ті двоє подалися до корпусу Д, де Міхал колись займався рекламою, але на 
третьому поверсі відразу рушили до кабінету, який також був йому добре 
відомий. Там стояли два зсунуті письмові столи, два старі пластикові стільці та ще 
металева шафа картотеки... За дверима цього кабінету чоловік і жінка вирішили 
усамітнитись.

Міхал дивився на білі двері мало не годину, і йому ставало дедалі прикріше. 
Раптом на сходах почулися кроки, і він кинувся геть. Але це була інша пара, яка 
відімкнула другу кімнату. З гуртожитку долинав спів, потім стало тихо, та Міхал 
однаково не зміг би заснути. Він ще довго походжав порожнім подвір'ям, де 
стільки всього відбулось... Що ж буде далі? Для нього вже все... Зайшовши до 
гуртожитку, Міхал розбудив Станіслава, який запитав:

— До телефону і досі черга?
— Ні, вже всі переговорили.
— Тоді я ще спробую,— підвівшись, мовив Станіслав і рушив учетверте 

телефонувати Леоні.
Однак з лікарні відповіли, що сестра Бімоньова давно вже спить. Докладно 

розпитавши про все й почувши, що медсестри сплять виключно в жіночих 
кімнатах, Станіслав пообіцяв зателефонувати о 8-й ранку й урешті поклав трубку.
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ЩОГОДИННЕ ЗВЕДЕННЯ: мазутова ре
човина прискорено убуває на всій території 
Північночеського краю. В обласному місті 
Усті проводяться регулярні виміри об'єму 
речовини за шкалою Поланського-Вайнера. 
21.00—73,2% (початок виміру):

22.00 — 71,9% (—1,3%);
23.00 — 70,3% (—1,6%);
24.00 — 68,3% (—2,0%);
01.00 — 65,8% (—2,5%);
02.00 — 62,8% (—3,0%);
03.00 — 59,5% (—3,3%):..

10 грудня (його пізніше було проголошено «Днем чистої землі») ми нарешті 
вийшли на вулиці голіруч і спостерігали, як зникає мазут. Боротися вже було ні 
з чим.

Бурштиново-жовте скловолокно на дахах і стінах потоншало. Тепер воно 
скорше нагадувало рідкі драглі, що танули на очах, наче потвора, позбавлена 
шкіри. Конали в агонії тисячі сердець, горлянки задихались, печінки й нирки 
розкладалися, шлунки звивались від голоду, порожні кишки сіпались, а м'язи 
хляли. Мазут був на останньому подиху.

Бойова готовність знизилась до нуля, кризові штаби оголосили свою 
найкращу програму, тобто — жодної програми. Міський національний комітет 
поздоровив усіх, після чого з вуличних мегафонів полинули бравурні марші, і всі 
ми висипали на вулиці.

Притиснувши до грудей кулаки, Станіслав Бімонь довгими атлетичними 
стрибками побіг до Аеони. Територія районної лікарні, яку під час облоги 
охороняли спеціальні військові підрозділи, була повністю очищена, а її високі 
білі споруди виблискували в променях ранкового сонця. Станіслав продирався 
збудженими юрбами людей, аж доки знайшов свою дружину у сестринській. 
Дівчата сиділи на столі в компанії двох офіцерів та двох молодиків у білих 
халатах.

Побачивши чоловіка, Леона Бімоньова (вона вже зранку встигла помити 
волосся й нафарбуватись) миттю зіскочила зі столу й вибігла до чоловіка в кори
дор.

— Станічку мій, я вже не могла дочекатися тебе! Я дуже тебе кохаю...
— Я тебе також, люба. — Обійнявши Леону, Станіслав жадібно її поцілу

вав — аж забракло повітря. — А що тут роблять ці двоє офіцерів?
— Прийшли відсвяткувати... Адже вони чотири доби охороняли наше життя.
— їм слід було б святкувати у себе в казармах! А хто ті двоє?
— Ну, якщо вони в білих халатах, а ми в лікарні...
— Ти постійно твердила мені, що єдиний чоловік у твоєму відділенні — це 

завідуючий, якому шістдесят три роки! А цим двом гульвісам не буде навіть разом 
стільки.

— Але ж це всього-на-всього асистенти з урології... Любий, не варто 
сваритись.

— Вибач,— Станіслав знову міцно поцілував дружину. — Ходімо додому.
— Але ж я чергую до дванадцятої...
— Ну то йди працюй, а я тут на стільці почекаю,— рішуче мовив Станіслав.
Так він і зробив.

Подружжя Тібор і Тіна Трнки були гарна пара: він — ставний і смаглявий, 
з чорним волоссям і сліпучо-білими зубами. Вона — ще й досі мала по-дівочому 
тендітні плечі, руки й ноги, але груди й талія свідчили про те, що в ній солодко 
визріває материнство. Тримаючись за руки, вони прямували святковими вулиця
ми.

— Найгірше мені було в усі оці страшні дні, коли ти зі мною навіть не 
розмовляв... — тихо сказала Тіна. — Але тепер мені здається, що так воно, 
напевно, й мало бути.

— Розумієш, я... Спочатку в мене не було нічого приємного, про що я міг би 
тобі розповісти. Ну, а потім — потім мені вже просто було соромно і я дуже 
сердився на себе,— відверто розповідав Тібор.

— Куди ми, власне, йдемо?
— Я хотів би... вже додому... Ти пустиш мене?
— Звичайно! Ходім скоріше!
Міхал Роган ще раз глянув їм услід і звернув у вулицю до центру. На дахах 

будинків кидалося в усі боки й безпомічно сіпалося шмаття приреченого мазуту,
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нагадуючи викинуту на берег рибу або розтоптане зміїне кубло. Згодом і це 
кишіння почало вгамовуватися, дійшовши до мертвого спокою.

Зіщулившися, стромивши руки в кишені, Міхал тинявся містом, по кісточки 
грузнучи в заметах рудуватого пилу, що вкривав вулиці. Того дня, коли над Усті 
з'явилась бура хмара, а я вранці йшов цією дорогою на роботу, згадав Міхал, Тіна 
була ще для мене лише гарною сусідкою. На те саме вийшло й тепер. Найгірше для 
мене — що все вийшло саме так, як має бути для Тіни, Тібора та їхнього ма
ленького Томашека. А я, виявляється, тільки заважав їм.

За червоним поруччям пристані грав оркестр залізничників, і перші пари 
витанцьовували на молу. З мазутового шару на сталевому мосту насилу дотягся 
до річки довгий жовтий хобот. Діставшись, нарешті, до поверхні води, він уже не 
мав сили втриматись і впав униз, де його одразу підхопила течія. Піднявши комір 
зимового пальта, Міхал попрямував до головпошти, де була мати.

Еда Роган приїхав своєю італійською спортивною машиною (це була одна 
з перших після навали приватна машина на вулицях міста) до головного штабу 
ТСЗ у приміщенні головпошти. Приїхав по свою дружину, яка провела тут чотири 
дні облоги разом з трьома сотнями різних службовців. Дивлячись, як усі вони 
весело й схвильовано прощаються, Еда був вражений, як багато нових друзів 
знайшла тут стримана й неприступна Павла.

— Вони всі такі хороші!.. — зітхнула вона, коли, нарешті, Еда, посадивши її 
в машину, завів мотор.

— Ти також.
— Як і всі! — сказала втомлено Павла, опустившись на м'яке сидіння, що 

набувало форми людського тіла, але очі її палали. — Я ніколи б не повірила, що 
такі різні люди можуть так зблизитись.

— Коли їм не лишається нічого іншого,— посміхнувсь Еда.
— Ні, Едо, це не було єдиною причиною. У мене таке відчуття, ніби за ці дні 

між нами всіма виникло щось нове — чисте й світле...
— Можу тільки бажати, щоб цей стан тривав якнайдовше. Щоб ми винесли 

урок з цього нещастя, як з перестороги. У вас були жертви?
— Троє. Першого ж дня. Пані Зімова, яка жила навпроти пошти... Вона 

махала нам рукою з балкона — саламандри зірвали його разом з нею. І від пані 
Зімової на тротуарі лишилось тільки...

— А хто інші двоє?
— Дурас і Скалнік, солісти опери. Дурас упав на передовій, а Скалнік хотів 

його порятувати, та з того нічого доброго не вийшло; на сцені вони були запекли
ми супротивниками, сварилися за кожну роль. А в скрутну хвилину...

— Напевно, кожна людина має в собі якусь іскру. Але вона дуже часто 
огорнута товстою оболонкою.

— А як там наш Міхал?
— Добре. Як і всі.
— Слава богу. Він щойно приходив до мене, але нічого не розповів. Щось 

його непокоїть.
— У вісімнадцять років це звичайний і цілком нормальний стан. Далі вже не 

так гостро все сприймаєш.
— А як твої справи?
— Чудово, як завжди. Погано було тільки першого дня після обіду, коли 

закінчились сигарети. Але тепер їх уже достатньо. Мені здається, я втратив 
неповторну можливість кинути палити.

Під колесами низької машини рипів рудуватий пил. Ним було покрито всі 
вулиці, якими Рогани повільно проминали укріплені центри ТСЗ. Брами фортець 
тепер було відчинено навстіж, усюди чулися веселі вигуки й спів. Люди обійма
лись, танцювали й не скоро почали розходитись.

— Усе могло закінчитися значно гірше,— відзначив Еда,— якби не кризові 
штаби.

— Ви, штабники, виявились молодцями,— посміхнулася Павла.
— Які всі! Дякую від імені працівників усіх штабів, посвідчення яких у мене 

в кишені. Тепер добре було б заглянути до якогось лісового куточка. Поїдьмо на 
Стржижовицький пагорб.
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— А там немає саламандр?
— Ні, самі дерева.
На деревах Стржижовицького лісу ще теліпалось безформне шмаття 

побляклого мазуту, який у передсмертній агонії видирався стовбурами вгору, 
ніби маючи намір знову впасти на землю сніжинками, набрати молодечої сили 
нових бурих хмар, що досі облітали беззахисну землю. Однак сніг, що випав, на 
небо вже не повертався. Він мусив обов'язково розтанути.

Мазут справді нагадував останній сніг у весняному березовому лісі. 
Лишившись тільки на деревах, руді клапті ковзали з гілок, які полегшено 
розпростувались і, погойдуючись, струшували з себе залишки краплин.

У лісі дощило. Мертвий тягар раз у раз падав на землю з плюскотом, і весь ліс 
коливався мов живий.

Заплющивши очі, Павла всім єством сприймала цей дух звільнення, який 
буває в лісі навесні після відходу зими й темряви... Тільки б це назавжди лишило
ся в нашому житті, хай безповоротно утвердиться спокій, мир і світло!.. 
Повернувшись до Еди, вона обняла його й поклала голову йому на плече. Передай 
мені своє тепло, любий, а головне — впевненість. Адже мене постійно не 
полишають туга й зневіра...

Еда мовчки гладив дружину по голові, спостерігаючи за зникненням мазуту. 
Впавши додолу, руде шмаття світлішало, лопалось, й рідина з нього витікала 
й сохла, наче вода на сонці.

— Отже, все позаду,— мовив Еда і закурив.
Павла також узяла сигарету, але оскільки вона вже давно не палила, то 

зайшлася кашлем.

П'янка атмосфера перемоги й всеосяжного ентузіазму... Нарешті й у кому
нальній квартирі ми п о л ю б и л и  одне одного.

Ріта Недомова (яка всі чотири дні облоги провела вдома і, кажучи її словами, 
«хоч раз добре виспалась») принесла дві пляшки шампанського. Перший келих 
вона з усмішкою подала Леоні, яка їй також усміхнулася (вперше в житті), і на 
знак примирення обидві жінки обнялись. Тепер усе мало бути чудово!

— Напевно, треба якось відзначити цю подію... — несміливо запропонував 
наш голова Станіслав, і ми всі до цього палко приєдналися.

Жінки позносили з квартир залишки продуктів, включаючи ті ласощі, якими 
досі смакували кожен лише вдома, в темряві. Швидко дійшли згоди, що куховари
тиме Тіна, яка вміє це робити найкраще за всіх. Ріта допомагатиме їй як 
офіціантка. Павла охоче (!) помила ванну, а Леона, яка відверто зізналася (вперше 
в житті), що на кухні від неї мало користі, добровільно (!!) пішла мити туалет. 
Станіслав, Міхал і Тібор одмивали сходи, які від першого аж до четвертого 
поверху були вкриті мазутовою пилюкою. Навіть задерикуватий і ледачкуватий 
Еда Роган власноручно помив вікна в клубі, а потім ще й у холі, куди ще досі, крім 
Станіслава, ніхто не заходив... Натомлений цією зовсім незвичною для нього 
роботою, він вискочив на вулицю перекурити, але, перейнятий загальним 
ентузіазмом, поклав сигарету назад у пачку й почистив килими у комунальній 
квартирі. Коротше кажучи, це був день див, і нехай так буде завжди!

Тіна приготувала чудову піццу з яєць, з Рітиного вина, Леониних порту
гальських сардинок та неперевершеного італійського пармезану. Зібралися всі, 
крім Міхала. Ріта ще перед вечерею привела його до Тіниної квартири й промови
ла:

— Для тебе є наказ від Тіни. Вона звеліла, щоб ти сьогодні ж забрав свої 
музичні ящики.

— Чому вона сама мені цього не скаже? — тихо запитав Міхал.
— Так буде краще для вас обох.
— Чому?
— Вони їй уже не потрібні, до неї повернувся Тібор. Він здивувався, звідки 

взялась така дорога апаратура, і я змушена була все перебрати на себе. Але тепер 
я також не ночуватиму тут, розумієш? Тепер нам обом зась.

Міхал посмутнів, став навколішки й почав демонтувати свій музичний 
комбайн. Ріті навіть стало його шкода.

— Одне слово, з Тіною тобі не пощастило, але ти не сумуй,— заспокоювала
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Міхала Ріта. — Незабаром знову відчиняться ресторани, я візьму тебе з собою до 
«Павука», і ти зустрінеш там гарну молоду дівчину, чуєш? Або ще краще— 
дамочку. Або найліпше — й дівчину, й дамочку, правда ж? Ти, Міхале, тільки 
слухайся мене.

Але Міхал уже її не чув, з не потрібною нікому апаратурою він мовчки 
вийшов у коридорні сутінки.

Коли Ріта в клубі розкоркувала ще дві пляшки вина, Станіслав попросив 
хвилину уваги.

— ТСЗ практично скінчився, наші квартири знову освітлюватимуться 
й обігріватимуться, ми повернемося додому... — поволі говорив він. — Тож 
голова тут уже не знадобиться. Я дякую вам за довіру...

Ми перебили Станіслава, запевнивши, що вдячні своєму голові й не 
дозволимо йому припинити свою діяльність, у якій завжди буде потреба, ну, 
коротше кажучи, він був і лишається н а й к р а щ и м  серед нас. У ті хвилини ми 
були одностайні.

— Якщо ви не бажаєте лишатися без голови,— зворушено сказав Станда,— 
в такому разі послухайте його. Я п р о ш у кожного ще й сьогодні дотримувати 
правил ТСЗ, адже він ще й досі не скасований. Витримавши все протягом тривало
го часу, ми, напевно, витримаємо ще кілька годин.

— Я принесла всім маленькі подарунки. Щоб після цих довгих днів темряви 
ми добре придивились одне до одного. Прошу! — всміхнулась Ріта й роздала 
сусідам дорогоцінні батарейки з кошика... безкоштовно.

В неї справді було золоте серце, як мало бути в усіх нас віднині.
Цілком природно, що після цього Станіслав підвівся першим і з виглядом 

президента повів попід руку Леону додому. Але, вийшовши в коридор, він одразу 
схопив її на руки і поніс, мов першої шлюбної ночі, простісінько до спальні, де 
нетерпляче поклав її в ліжко, щоб віддатися нічним утіхам (до самого ранку).

Поки Павла грала на піаніно, Еда Роган приготував їй у сусідній кімнаті 
сюрприз: розіпнув на паркеті старий туристський намет, у якому вони колись 
давно провели в Крушних горах свою першу ніч... Іще до весілля. Потім освітив 
намет зсередини ліхтариком, намостив м'яких ковдр, а на довершення поставив 
перед наметом туристські черевики й почорнілий казанок.

Павла почувалася дуже щасливою.
— Любий,— прошепотіла вона в наметі,— ти вважаєш, між нами знову все 

може бути, як колись?..
— Це залежить тільки від нас,— з глибоким переконанням промовив Еда і як 

тоді відкоркував пляшку. Але тоді це був найдешевший ром, а сьогодні — дороге 
біле шампанське «Кордон Верт» із славетної фірми Дж. X. Мамма.

Ріта тепер зайняла дитячу кімнату, а Тіна та Тібор до пізньої ночі світили собі 
ліхтариком у спальні. На старому магнітофоні Тіна програвала свої п'ять касет, 
а Тібор зворушено слухав найчудовіші в світі пісеньки — музику для двох.

У спорожнілому «клубі» комуналки їх чув і самотній Міхал Роган. Він 
позирав у темряву. Одне по одному згасали сусідські вікна, а він чекав, коли ж, 
нарешті, згасне останнє. Тато казав мені одного разу, майнуло йому, що у вісім
надцять років людину досить часто навідують думки про смерть.

ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ. В деяких місцевостях Північночеського краю, особ
ливо у містах, швидко поширюється зараження грибкоподібним коричневим паразитом 
досі невідомого виду. Небезпечно заходити до заражених квартир евакуйованих. 
Мазут, що вижив, міг там розвинутись у невідомі досі форми. Найретельніша особиста 
гігієна стала потребою дня. Евакуйовані, особливо діти, й надалі залишатимуться у 
гірських районах.

ТСЗ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ НА НЕВИЗНАЧЕНИЙ СТРОК.

X III
У неділю вранці спалося напрочуд смачно, й Тіна Трикова блаженно мліла під 

ковдрою біля чоловіка, прислухаючись до його глибокого дихання. Люблю його, 
думала Тіна, він повернувся до мене. Тепер ми завжди будемо разом. А незабаром 
і синочка привеземо. Якщо Тібор проспить аж до обіду, буде шкода змарнувати 
нашу першу після всіх нещасть неділю.

Тіна тихенько підвелась і, взявши ліхтарик, попрямувала холодною
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квартирою до ванни. Крізь засклені двері з сусідньої кімнати чулося хропіння Ріти 
Недомової. Вона мені вже більше не потрібна, хай забирається звідки прийшла, 
подумала Тіна. Тепер це знову оселя нашої родини.

За дверима ванної стояла густа пітьма. Тіна ввімкнула ліхтарик, звичним 
рухом поставила його на етажерці під дзеркалом, зняла нічну сорочку і, трясу
чись від холоду, почала вмиватися крижаною водою. Збуджу Тібора чепурна 
й свіжа, ми підемо до комунальної квартири, хай поголиться, а я тим часом зварю 
йому дуже гаряче, міцне й солодке какао... То буде наш перший недільний 
сніданок після сумних часів.

Розчісуючись, Тіна раптом аж обмертвіла: в тьмяно освітленому дзеркалі 
вона побачила, що на її руках і плечах зароїлися темні плями. Господи, що  ц е ?

Вона з острахом торкнулася пальцем плями на лівому передплеччі. Ні, це не 
була комаха. Воно не ворушилося, було тверде, наче гриб або гума... Ой!.. Його 
ж не можна відірвати... Спробую відколупнути пилочкою для нігтів. Ой-ой! Воно 
вросло глибоко в тіло. І тут також. Ой! І тут, і тут, і тут...

Сидячи на чоловіковому боці ліжка, молода жінка гірко заплакала.
— Що з тобою, люба? — прокинувсь Тібор.
— Подивися, що зі мною...
— Покажи... Якесь ластовиння, чи що... — голий Тібор сів на ліжку й почав 

длубати нігтем жінчині висипи.
— Ой, болить! Воно не відривається, навіть пилочкою...
— Ого, ти поглянь, в мене також є! Тут і тут, й ось тут теж...
У Тібора такі ж коричневі цяточки були на смаглявих руках, плечах і грудях. 

Але він лише сміявся.
— Ти не боїшся? — вигукнула Тіна.
— А чому я повинен боятися? Адже в нас нічого не болить. Тільки мені 

страшенно хочеться їсти. Тобі також, правда? Лікуватимемо один одного, добре? 
А почнемо з добрячого сніданку.

— Вставай, підемо до комуналки. Поголишся, а я там зварю тобі какао. Гайда, 
вдягайся! — наче з полегшенням запропонувала Тіна.

— Зачекай. Тут, може, й справді щось є...
— Ти думаєш?
— Треба було б перевірити...
— А як ти перевіриш ці руді плями?
— Не просто плями, а ввесь організм треба перевірити, розумієш? Апетит — 

це, безумовно, добра ознака, але хотілося б іще спробувати... сукупну життєдайну 
силу, розумієш мене? — Тібор намагався говорити серйозно, але на його гарному 
смаглявому обличчі вже тремтів прихований сміх, як завжди, коли Тібор 
кепкував з Тіни.

— Я не подобатимусь тобі така розцяцькована,— сказала вона йому.
— Ти завжди мені подобатимешся,— шепотів він, притягуючи її до себе.

Ніч прихильніша до нещасних, аніж день. Більшу частину ночі з суботи на 
неділю Міхал Роган просидів, слухаючи магнітофон, потім заснув і прокинувся 
в холодній кімнаті аж по обіді. От якби проспати ввесь цей гидкий день, майнуло 
Міхалові. На жаль, тепер мені вже не хочеться спати. Хоча вставати — також. 
Куди податися й чим зайнятись?

Хлопець зітхнув і почав лежачи роздивлятися руді прищі на своєму тілі. Ясна 
річ, думалося хлопцеві, я відразу підхопив це, як завжди в своєму житті: кір, 
скарлатину, двічі — запалення легенів, апендицит, грижу, запалення середнього 
вуха... Це у мене від мами, бо тато здоровий як кінь у стайні. Тепер у мене ще 
й нещастя з коричневою недугою. Міхал з цікавістю розглядав та обмацував 
загадкову висипку, яка з'явилась під час сну... Вчора була як пшоно, а сьогодні 
стала як сочевиця. Він з відразою розглядав набряклі руді плями на вкритому 
виразками зап'ястку (вночі він марно силувався відколупнути їх ножицями, 
подряпався до крові). Коли торкаєш їх пальцем, відчуваєш тепло й пульс... Вони, 
певно, насичені кров'ю. Притиснувшись губами до зап'ястка, Міхал почав 
смоктати — сочевичина раптом одірвалась і прослизнула йому в горло. Б о ж е ,  
я п р о к о  вт н у  в це,  подумав Міхал. Так, треба ще раз, але вже неквапливо, 
тут потрібен науковий підхід. Хлопець припав губами до наступної рудої
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шишечки і смоктав так обережно, що відчув, коли вона відокремилась од шкіри 
й змією прослизнула між губами, приставши до язика. В о н о  п о в з е ,  н а ч е  
ж и в и й  з в і р .

Так, тепер роздивимося його зблизька. Міхал підійшов до дзеркала 
й висолопив язик — на язику сидів лискучий рудий слимачок. Сидів міцно, як 
щойно на зап'ястку. Хлопець колупнув його нігтем і заскиглив від болю. Що тепер 
робити? Він притис кінчик язика до піднебіння й проковтнув слимачка.

Ці звірі охоче переходять до шлунка. Це краще чи гірше? Однаково погано. 
Але мені варто, мабуть, зайнятися косметикою, щоб можна було з'явитись між 
люди...

І юнак старанно об'їв рудих слимачків зі зап'ястків та плечей — всюди, де 
тільки міг дістати губами. Тепер завіюся кудись на танці, спробую знайти якусь, 
бодай трохи подібну до Тіни.

Одягнувшись, Міхал раптом відчув сильну спрагу й випив цілий чайник 
холодного чаю та чотири склянки газованої води. Спрага змінилася нестерпним 
голодом. Міхал запихався хлібом, салом, пряниками, мармеладом, після чого 
знову добряче напився просто з-під крана — й раптом обважнів, так захотілося 
спати, що він миттю роздягся й у пообідню пору заліз у ліжко. Все тіло й мозок 
охопила тупа, але приємна млість.

Я ж однаково хотів проспати ввесь цей проклятий день, сказав ще собі Міхал, 
відтак спокійно заснув і прокинувся через чотирнадцять годин.

— Ходи, подивися на нього,— сказала Павла чоловікові, привівши його 
ввечері до синової кімнати.

Міхал міцно спав, а на його розкритих плечах, руках і зап'ястках тьмяніли 
бурі горошини.

— Нічого особливого,— посміхнувсь Еда. — Це лише прояв підліткових 
розладів.

— Але вчора це було значно дрібніше, як пшоно, і він будь-що намагався 
його від мене приховати,— тихо промовила Павла. — Коли я в обід прийшла його 
вкрити, висипка була як сочевиця, а тепер... як смородина...

— У мене майже така сама,— захихотів Еда й пішов чимось підкріпитися, 
хоча щойно повечеряв.

Обидва мої хлопці від учора страждають на невгамовний апетит, подумала 
Павла. А ще ніяк не можуть виспатись... Після вечері ми з Едою завжди читаємо, 
кожен у своїй кімнаті, а потім збираємося, щоб провести разом найкращі вечірні 
хвилини за коньяком та сигаретою. Але сьогодні з читанням нічого не виходило — 
Еда брязкав у кухні тарілками та каструлями, щохвилини гупав дверцятами 
холодильника, а потім прийшов до моєї кімнати. У нього були масні губи, й від 
нього пахло вином.

— Ти сьогодні не читатимеш? — здивовано спитала я його.
— Сьогодні мені якось... ну зовсім не хочеться,— промимрив він і ще додав 

якось чудно: — Ходімо спати.
— Але ж зараз лише пів на дев'яту...
— Ходімо спати,— вперто повторив він.
— Можна, я дочитаю розділ?
Але він уже не слухав і, піднявши з крісла, відніс мене просто в ліжко. Того 

вечора він був незвично безцеремонний, і коли потім несподівано заснув, 
я намацала на його тілі ті руді гульки... Як і в Міхала.

Лежачи в пітьмі, Павла Роганова дивилася на стелю, старанно обмацуючи 
гладеньку шкіру власного тіла. Ніде не було ані сліду тієї хвороби, лише кілька 
дрібних зерняток, які від учора пом'якшали і поволі зникають. Я боюся — щось 
починає віддаляти мене від чоловіка й сина, подумала вона.

У понеділок уранці Еду не можна було добудитися. Його досі таке струнке 
тіло помітно роздалося в боках, а в смагляву шкіру' в'їлися десятки гладких 
хробаків бурого паразита.

— Тобі слід звернутися до лікаря,— причепилася я до нього. — Негайно.
— Гаразд, піду, тільки трохи пізніше,— відповів він байдуже. — Дай мені ще 

поспати. — Повернувшись до мене спиною, він загорнувся в ковдру.
Я боюся. Найбільше боюсь того, що ця недуга перестала лякати Еду.
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— Облиш, тепер це вже майже в кожного.
— У мого Станіслава, однак, майже нічого немає, я роздивилась у ванній. 

Лише кілька крупинок на спині... А якби він побачив, скільки цього рудого добра 
в мене — подумав би казна-що. Він страшенно ревнивий.

— Як ти думаєш приховати це від нього?
— Від самої неділі ношу не знімаючи футболку з довгими рукавами. І, 

безперечно, жодних подружніх утіх. Станіслав уже починає на мене сердитись. 
Якби він тільки дізнався, що я зверталася сюди!..

— А мене сюди мій сам послав.
Медичні сестри Карла Сладічкова й Леона Бімоньова, одягнуті у білі шапочки 

та халати, прийшли у вівторок одразу по роботі до ортопедичного відділення 
обласної лікарні, щоб проконсультуватися з приводу рудої висипки.

— Дівчата розказують жахливі речі,— нервово шепотіла тілиста Карла. — 
Ніби тут справжнісінький концентраційний табір...

У білих дверях з'явилася старша сестра ортопедії й завела Карлу та Леону до 
реабілітаційного залу. Ті аж поклякли.

Високі вікна залу були настіж відчинені, і в потоках холодного повітря, 
підкоряючись пронизливим свисткам і суворим наказам інструктора, бігала, 
падала на підлогу й знову підхоплювалась ціла юрба напівголих пацієнтів.

— Стрибок! Стрибок! Стрибок! На підлогу! На коліна! Встати! Стрибок, ще 
стрибок, бігом марш! Швидше! Стрибок! Ще стрибок! І на підлогу! Спертися 
руками об підлогу! Ще раз, як слід! З усієї сили вдаритися тілом об підлогу! Знову! 
Ще раз! — Від спітнілих тіл здіймалася пара, як від коней.

— Після цієї розминки — інтенсивні вправи на шведській стінці, канатах 
і брусах,— пояснювала старша сестра, відводячи вражених Карлу та Леону до 
свого кабінету. — Заняття бажано повторювати якнайчастіше.

— Якнайчастіше... — буркнула розгублено Карла.
— Найкраще щодня,— суворо мовила старша сестра. — Звичайно, вже 

самостійно: вдома, на спортивному майданчику або десь у лісі, бо нашого 
відділення вже не вистачає. Ви, як члени медичного персоналу, маєте перевагу, 
можу обох вас записати на суботу з двадцять другої вечора до першої години 
ночі. Медичний персонал має перевагу лише вночі, денні години розподілені аж 
до середини січня.

— А... це допомагає? — запитала Леона.
— Наша терапія поки що має експериментальний характер, але перші 

наслідки обнадіюють, особливо коли щоденно тренуватися й дотримувати суворої 
дієти. На нічне суботнє заняття можу записати...

— Мене не треба,— вигукнула Карла Сладічкова. — Я щойно пригадала, що 
в мене — вада серця. І оцю вашу е к с п е р и м е н т а л ь н у  т е р а п і ю  я, 
мабуть, не витримаю. Краще почекаю, доки вона перестане бути експерименталь
ною або доки винайдуть якісь таблетки чи ін'єкції.

— Як хочете,— сухо сказала старша сестра. — А ви, сестро Бімоньова?
— Я... я спершу маю порадитися з чоловіком,— швидко відповіла Леона.
— І будеш дурепою, якщо ходитимеш сюди. Усім відома жорстокість 

ортопедів, вони ще більші садисти, аніж стоматологи,— гаряче втовкмачувала 
Карла Леоні, коли вони поверталися назад до свого гінекологічного відділення.

— Але ж я не можу маячити перед Станіславом увесь час у цій футболці 
з довгими рукавами... — жалібно нарікала Леона.

— То допоможи собі сама.
— Яким чином?
— Треба робити ось так!..— Карла затягла Леону до ніші перед дверима 

кабінету ЕКГ, закасала собі рукав, притислася губами до вкритого бурими 
хробаками передпліччя, посмоктала — й від паразита на її повній бьл4й руці 
лишився тільки рожевий відбиток.

— Невже ти його проковтнула?!
— Я жеру їх уже третій день — і нічого страшного.

Вдома по обіді Леона розглядала себе в дзеркалі, з відразою відколупуючи 
руді шишечки, розсіяні від шиї аж по коліна. Ох же ж і Карла, жере все підряд! 
Вона й важить мало не центнер. Але я навряд чи зіпсую собі фігуру цими ягідка
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ми. Щоб не бентежити Станіслава, знову вдягла жовту футболку, ясна річ, 
з довгими рукавами.

Перед вечерею він подався з годинку побігати, мабуть, тому до нього ця 
гидота не чіпляється. Набігавшись, він прийшов після вечері до спальні. А на мені 
саме була ця жахлива футболка. Він питає:

— Ти нічим не хочеш зі мною поділитися, люба?
Оскільки я мовчала (так в усякому разі нічого зайвого не ляпнеш), він почав 

мене гладити й намацав під майкою ті шишечки...
— Чому ти не спитала в себе в лікарні, як їх лікувати?
— Я питала, але це жахливо.
— Що — жахливо?
— Це називається «експериментальна терапія», проводиться в ортопедично

му відділенні. Там страшенно суворо ганяють пацієнтів мало не голими. Хотіли 
й мене записати на ніч у суботу...

— На ніч у суботу? І мало не голою?!
Я ж таки точно знала, на що мій Станіслав клюне.
— Ну, не зовсім так, як ти собі уявляєш... Лікування в спортивних костюмах 

не дає наслідків, тому хворих ганяють при розчинених вікнах і, ясна річ, у білизні, 
в купальнику і...

— У самій білизні при розчинених на вулицю вікнах? У суботу вночі?..
— Вікна відчинені не на вулицю. Навпроти стіна прозекторської. А вночі 

через те, що денні сеанси вже зайняті аж до середини січня.
— А якось по-людському цього не можна робити?
— Ну, бачиш, кожен бореться по-своєму. Наприклад, Карла Сладічкова, 

знаєш, така гладка... Ну, то вона спокійно згризає нарости зі шкіри. Каже, їй це 
зовсім не шкодить. В усякому разі, поки що.

— Ти більше не думай про це, люба. Тепер тобі треба виспатися.
Хороший у мене чоловік! Та що там хороший — він ч у д о в и й .  Наступ

ного дня Станіслав просто стяг з мене ту майку. Що я мала робити? Я робила 
те, що він хотів, тобто вдавала, ніби сплю. А мій чудовий чоловік, припавши 
губами до моєї ключиці (він саме перед тим ще раз поголився), проковтнув 
спершу одну шишечку, а потім почав ковтати одну по одній.

— Але ж так не можна! Мабуть, це небезпечно! — сказала я перелякано.
— Я дужий і легше за тебе це перенесу,— шепотів він.
Станіслав не дав себе відіпхнути й смоктав доти, доки все моє тіло стало 

знову гладеньким і чистим, як у дитини.
Це так мене схвилювало, я страшенно розчулилася й розплакалась. Станіслав 

пішов чогось попоїсти, а головне, напитись, я чула, як із крана ввесь час тече вода. 
Мабуть, це треба було запивати. Коли він потім уночі знову наблизився до мене, 
я хотіла йому максимально віддячити. А він хотів мене. До того ж був неперевер- 
шеним. Я маю дійсно найкращого в районі та й у цілому місті чоловіка.

Вранці він ледве підвівся, а шишечки, яких він мене позбавив, повискакували 
йому по всьому тілі. За ніч вони виросли й стали як довгі товсті хробаки. У

У середу ввечері, перед тим, як піти до комунальної квартири, Тіна Трикова 
зайшла до зайнятої поки що Рітою Недомовою кімнати, посвітила ліхтариком на 
подругу в ліжку.

— Ти ще й досі вилежуєш? — невдоволено запитала Тіна.
— Мені нездужається....ноги якісь важкі... — промимрила Ріта.
— Ти ж цілими днями валяєшся! Розпухла від сну.
— Мене щось... раптом усю обкидало.
— Мені не хотілося тобі говорити, але доведеться. Тібор уже гнівається, що 

ти досі не переселилась. Ми ж скоро привеземо з гір Томашека.
— Я розумію все й заберусь якнайшвидше. Але не можу просто так узяти 

валізу й піти геть... Ось трохи вичуняю...
— Домовились.
Ледве Трнки пішли до комунальної квартири, як Ріта рвучко встала 

і з ліхтариком у руці почовгала непевними ногами, що обросли твердими й лиску
чими бурими зміями, до комірчини. Скоріше, поки той навіжений Тібор... Вона 
набрала яєць, печива й сливового компоту. Пити, тут уже не було чого.

Ріта віднесла харчі до себе в кімнату. Пиво вже скінчилося, жодної пляшки. 
Належало б одягтись, вийти на вулицю й купити пива, але Ріта не хотіла цього
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робити. Не піду туди, не витримаю, вирішила вона. Набравши у ванній повну 
цеберку води, Ріта віднесла її до свого ліжка. До ранку мусило вистачити.

Присівши на килимі, вона почала жадібно пити сирі яйця й запихатися сухим 
печивом. Сливовий компот Ріта не любила, та що вдієш. От якби чогось гарячень
кого... з м'ясцем... Треба б одягтись і вийти, але надворі було холодно.

Ріта нахлебталася з цеберки й з насолодою зарилася у постіль. Добра водичка. 
Тепла постіль — найкраща в світі річ. Якби сюди ще отого... як його... Отіка 
Файта... Могутній хлопець, хі-хі-хі. Можна було б зателефонувати до пивного 
бару. Отік, напевно, там... Але в мене вже немає для нього жодної сигарети. 
Треба... можна було б... Але... це... пусте...

Ріта повільно заплющила очі і, обмацуючи обома руками твердих гладеньких 
зміїв, що обвили її боки та черево, щасливо заснула, в останню мить подумавши: 
так смачно мені не спалося ніколи.

XIV
— ЩО ВОНО, ВЛАСНЕ, ТАКЕ? — щоб відповісти на це та деякі інші 

запитання, до нашої студії прийшов професор Празького університету Янік. 
Отже, що воно таке й де взялося?

— Шановні телеглядачі! Бурі нарости, якими вражено вже стільки наших 
співвітчизників, являють собою абсолютно нову, більш високу і розумнішу форму 
мазуту, який знайшов у людському тілі добрі умови для існування, а саме — 
тепло, темряву й вологу.

— Але як він міг туди потрапити?
— Багатьма шляхами, адже наш контакт з мазутом протягом останніх тижнів 

був надто тісним. Найімовірніше — ми вдихали його залишки, зокрема бежевий 
пил, який ще й досі вкриває вулиці наших міст. Оселившись у людському 
організмі, паразит починає відбирати поживні речовини й воду у своїх носіїв, 
якими нині практично стали всі ми.

— Це дуже небезпечно?
— Вичерпну відповідь можна буде дати лише через кілька поколінь, але вже 

сьогодні очевидно, що прямої загрози для здоров'я поки що в жодному випадку не 
було. Паразит, що оселивсь у людському тілі, вимагає великої кількості рідини 
й поживних речовин для свого подальшого зростання. Звідси — підвищена спрага 
й постійне відчуття голоду.

— Отже, що більше ми п'ємо та їмо, то краще годуємо в собі паразита?
— Саме так. Ось чому доречною була б стриманість у їжі й питті, а в разі 

потреби — відповідна дієта, яку кожному індивідуально порадить лікар. Однак 
треба рішуче відмовитися від алкоголю й куріння, це, безумовно, всім нам піде на 
користь... Це не перестане бути актуальним і тоді, коли матимемо відповідну 
лікувальну методику, над розробкою якої зараз напружено працюють усі світові 
медичні центри.

— І на яку ми тепер можемо спокійно чекати. Маємо ще кілька запитань від 
наших телеглядачів. Дехто цікавиться, чи безпечно об'їдати з себе рудий наріст?

— У жодному випадку цього не слід рекомендувати! Як я вже згадував, 
паразитові найкраще ведеться в темряві, теплі й волозі, а саме ці умови він знайде 
в середині людського організму й зростатиме інтенсивно й стане агресивнішим, 
ніж на шкірі.

— На закінчення ще одне запитання. Чи можна вже сьогодні швидко 
позбутися рудого паразита?

— Безумовно. До обмеження в їжі та питті — ще й рух. Спеціальні фізичні 
вправи. Часом, достатньо зовсім простих...

— Саме такі дійові й енергійні вправи ми покажемо вам сьогодні в наступній 
частині нашої передачі. Дякуємо професорові Яніку за його підбадьорливі слова. 
А тепер познайомтеся з нашими співробітниками, чий комплекс вправ проти 
рудої недуги, показаний минулої передачі, зібрав багато відгуків. Добрий вечір, 
Мірко, добрий вечір, Мартіне! Так, це наші давні знайомі — Мартін Пекольд, 
тренер боксерської секції «Спарта», й Міра Штіговська, вчителька фізкультури 
з Празького району Дяблиці. Цей сеанс тривав загалом три години п'ятдесят 
хвилин, з нього ми передаємо змонтований дев’ятихвилинний запис...

Монтаж ПЕРШОЇ ФАЗИ: Мартін у білих гімнастичних штанях повільно 
обертається перед камерою. На його руках, плечах, грудях і спині добре видно 
дуже набубнявілі бурі смуги. Мірка вдягнена в білу майку (без явних наростів).
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Мартін підстрибує на обох ногах, кидається на підлогу, знову схоплюється 
й підстрибує. Мірка демонструє для жінок полегшений варіант цієї вправи.

ДРУГА ФАЗА: Мартін лізе триметровою жердиною, а тоді з'їжджає нею на 
підлогу. В наступному кадрі Мартін повторює те саме. Його руді нарости вже 
втратили добру половину свого об'єму. Мірка демонструє простіші варіанти 
вправ для жінок.

ТРЕТЯ ФАЗА: Мартін старанно підтягується на турніку. Його нарости ще 
дужче зменшились. Мірка показує аналогічні вправи для жінок.

Мартін віджимається на шведській стінці, Мірка при цьому б'є його по грудях 
і спині ракеткою для пінг-понгу доти, доки зникають рештки рудої висипки.

Музика. Мірка й Мартін кланяються й легким пружним кроком зникають.
— Ви дивилися передачу «Медична консультація», яка виходить в ефір 

щочетверга. А тепер надаємо слово нашій студії у Брно, яка приготувала для вас 
повторення популярної оперети «Перли панни Серафінки».

В останній тиждень перед різдвом усі мешканці впорядковували місто. 
Вантажні машини, платформи, трактори й причепи всіх підприємств, об'єднані 
в одну колону, яка безупинно вивозила до вугільних шахт за містом бежевий пил.

Взявши граблі й лопати, ми зібралися на підприємствах, центрах ТСЗ або 
просто на вулицях перед своїми будинками і енергійно взялися за роботу. 
П'ятдесят рук швидко навантажували машину, а доки вона поверталася, всі ми 
розчищали купи пилу, що меншали на очах...

Багато хто спочатку боявся вдихати цю гидоту, вживав марлеву пов'язку або 
хоча б змочував носовичок, проте за кілька днів це вже стало не потрібно, 
оскільки саме рух лікує гніду недугу... А руху в нас усіх тепер вдосталь, до того 
ж перебування на свіжому повітрі, очищеному першими морозами, а на роботі 
і вдома — у веселій компанії, в якій нема ні бажання, ані часу на перелякане 
споглядання себе в замкненій ванній.

Ніби у великому спільному садку, на вулицях мигтіли лопати, граблі, заступи 
й тачки, повертаючи місту привабливість (яку багато хто з нас уперто не визна
вав). Всі вже по-дитячому нетерпляче дожидали різдва, коли все повинно бути, як 
цукерочка, й дивувалися, скільки можна встигнути, якщо працювати з ентузіаз
мом.

Закінчивши прибирати вулиці, ми відразу взялися впорядковувати власні 
квартири, змінивши лопати на віники й ганчірки. Всі рачкували по підлогах та 
спиналися на вікна. Під час роботи ми жартували, мовляв, наші тіла перебувають 
у постійному русі, ми їмо просту їжу й потроху (все краще зберігаємо на різдво), 
без пива (яке також ощадимо для свята), без сигарет (яких і досі обмаль) і міцно 
спимо в ненапалених спальнях. Це і є здоровий спосіб життя. Від рудих смуг, жил 
та шишок лишилися після кількох днів напруженої передріздвяної роботи 
тільки ледь помітні прищики.

До кінця тижня все місто прибрало ошатного вигляду, а майже в усіх нас 
очистилася шкіра. Але найдивовижнішим було те нове й світле, що протягом цих 
днів загального ентузіазму, самовідданості та рішучості з'явилося в кожному 
з нас. Добре, якби так лишилося назавжди.

Різдво... прибрані ялинки, сховані до часу подарунки, смажені коропи, запах 
ваніліну, сяючі очі дітлахів, очікування дзвоника в передпокої, час несподіванок, 
радощів і любові, старовинних колядок, давніх звичаїв, запалених свічок і бен
гальських вогнів... З'являється сила-силенна наїдків, бутербродів, величезних 
тортів і салатів з майонезом, пляшок пива й вина, а ще горіхи, яблука, помаранчі, 
інжир, ананаси, ром, пунш, сливовиця, солодкі лікери (а також риб'ячі кістки, що 
застряють у горлі, підпалені гардини, шлункові корчі й напади жовчного міхура).

З раннього ранку 24 грудня кухні комунальних квартир (енергетичні 
обмеження ТСЗ діяли й далі) почали продукувати неймовірну кількість усіляких 
страв на різдвяні дні. Розжарені й перевантажені газові та електричні плити 
відпочивали по кілька хвилин, коли допечену гуску Бімонів спішно змінював 
щойно приготовлений різдвяний коровай Роганів, а" шматок сирої свинячої 
грудинки Ріти Недомової нетерпляче насувався на ванільні рогалики, які Тіна 
Трикова з любов'ю робила для Тібора.

Розпашілі жінки в бігуді збивали яйця, товкли горіхи й вимотували з себе 
нерви, а чоловіки у спортивних костюмах чистили коропів, підрізали ялинки 
і крадькома попивали пиво.

53



Увечері голова Станіслав Бімонь приніс до «клубу» комунальної квартири 
пластикову ялинку й запалив на ній різнокольорові лампочки. Але сьогодні 
«клуб», Звісно, нікого не цікавив: якщо не ввесь час, то бодай святвечір проведемо 
вдома. А натомлені жінки все носили й носили паруючі миски з вишуканими 
наїдками, щоб почастувати потім своїх рідних у сутінках промерзлих помешкань.

— Давайте потім посидимо разом у теплі й світлі,— запрошував їх Станіслав, 
присвічуючи в коридорі ліхтариком. Але всі відмовились, тож біля штучної 
ялинки в клубі він та Леона лишились удвох.

— Сподіваюся, ми теж не стовбичитимемо тут цілу ніч! — сказала по вечері 
Леона.

— Може, всі ще повернуться...
— Дуже їм цікаво дивитися на нашу зелену синтетику, коли в кожного — 

справжня ялинка, яка в и р о с л а  в лісі. Хіба не можна було запалити бодай одну 
с п р а в ж н ю  свічку?

— ТСЗ і досі триває. Сьогодні він діє так само, як і завжди,— відрубав 
Станіслав.

— Лише для нас двох. Хіба інші зважають на це?
Тишу клубу збурювали звуки веселої музики та спів, що долинали з сусідніх 

квартир.
— Святвечір людина мусить святкувати вдома,— сказала Леона, підвівшись, 

щоб іти. — Візьмемо цю ялинку з собою? Адже вона наша.
— Можливо, я пізніше ще сюди прийду.
Подружжя Бімонів, закутавшись у ковдри, сиділо в пітьмі власної квартири, 

освітлюючи ліхтариком пляшку холодного вина.
— Страшенно холодно,— зітхнула Леона, рушивши до спальні за лижними 

штаньми.
— Але ж досі ми це витримували...
Майже в кожному вікні верхніх поверхів будинків зухвало горіла бодай одна 

свічка... маленький, теплий і живий вогник.
— Відзначати святвечір при ліхтарі — таке могло спасти на думку лише нам 

двом,— в'їдливо мовила Леона.— Тобто, тобі.
Наступного дня, 25 грудня, люди блювали, гикали й перетравлювали з'їдене. 

Ледве перетравивши, знову почали вминати аж до самого вечора, а після важкої 
ночі, гикавки та пиття соди все повторили спочатку. У ласуванні та байдикуванні 
минув і третій день свят. На перегодованих тілах знову з'явилися бурі нарости, які 
швидко збільшувались до розмірів товстих сардельок. Ну то й що з того! Кілька 
днів дієти та вправ — і цього можна легко спекатись, так навіть говорили по 
телебаченню. Свята собі псувати ми не дамо!

— Я просто обожнюю індика з каштановою начинкою! — виголосив Еда 
Роган (крізь його сорочку вже просвічували руді нарости), насилу доїдаючи другу 
порцію та кладучи ще й третю.

— Може, й на завтра собі трохи лишиш? — озвалась Павла.
— А може, пробіжишся з нами? — докинув Міхал.
— Підігріта їжа — це вже не те,— засопів батько з набитим ротом. — 

А завтра на роботі я набігаюся більше ніж треба.
Далеко не всі піддалися святковому обжиранню. Глибоким снігом поміж 

будинків тяглася довга вервечка спортсменів на чолі з незмінним Станіславом 
Бімонем, який пробігав щодня по десять кілометрів за програмою олімпійського 
десятиборства. Міхалові Роганові надовго духу не вистачило. Замкнувшись 
у своїй кімнаті, він знімав сорочку і перед дзеркалом довгою лінійкою відколупу
вав бурий висип. Ой-ой! Ой, ой, ой! Ну, нічого не вдієш. Коли робиш татуювання, 
очевидно, болить набагато дужче. Справжній чоловік мусить усе витримати. 
А я хочу бути справжнім чоловіком.

Жінкам більше поталанило. Щоб нагодувати своїх ненажерливих домочадців, 
довелось таки попобігати, через це Павла й Тіна уникли бурої недуги.

— В Тібора цієї погані вже чи не більше, ніж своєї власної шкіри... — 
поскаржилася Павлі стримана Тіна, зустрівшись із нею в коридорі з повними 
мисками.

Дехто, ясна річ, знайшов інші засоби лікування. Кажуть, Леону Бімоньову її 
невгамовний Станіслав об'їдає щодня перед сном, та й Ріта Недомова робить те 
саме.

В останній день свят Ріта підвелася з ліжка на диво пожвавлена. І зовсім 
весела. Вона ніби несподівано п о р о з у м і л а с я  з бурою недугою.
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XV

Першого по святах буднього дня, 27 грудня, вийшовши вранці на вулицю, ми 
ледве не задихнулись від п'янкого чистого повітря (якого наше місто не пам'ятало, 
мабуть, уже років сто) і заходилися протоптувати стежку в чистому, без кіптяви, 
снігу. Вервечки слідів, що тяглися з крайніх будинків, поступово ширшали. Нам, 
колишнім членам оборонних та прибиральних бригад, нічого вже було робити на 
подвір'ях. Ми знову перетворилися на дослідників, керівників, проектувальників, 
медсестер та бібліотекарів — кожен знову працював на своєму місці, але відчуття 
перемоги додавало всім нам радості.

Технолог-експериментатор відділу головного спеціаліста концерну ПЧХП 
кандидат наук інженер Станіслав Бімонь, незважаючи на свої титули, рано-вранці 
вдяг тренувальний костюм, захопивши цеберку, мітлу та ганчірку, разом із 
секретаркою Тіною Триковою та іншими працівниками найперше дав ідеального 
ладу корпусові В. Прийнявши потім крижаний душ, він знову старанно вдягся 
(сьогодні на ньому була сорочка з темною краваткою), страшенно скучивши за 
роботою, пішов до свого скромного кабінету.

Ось і металевий стелаж з мікрофільмами, журналами та книжками — ціла 
скарбниця сучасних наукових знань. Відімкнувши шухляду, Станіслав поклав до 
рота квадратик білувато-сірої сітчатки « х л і б а  м а й б у т н ь о г  о», відхиленого 
комісією. Тепер на міланську виставку хотіли послати Роганове штукарське пиво 
з морозивом, смородиновий сир і заячину з горобиною... Але чи буде Мілан і чи 
відкриється виставка після цієї рудої катастрофи? Чи знайдеться золото на 
медалі?

Станіслав ретельно жував свій штучний хліб. Смак був такий самий, як 
і раніше. Руда навала не зачепила хліба. А тепер, можливо, навіть посприяє, якщо 
людство сприйме мазутову катастрофу як аргумент.

— Можна? — виглянула з-за дверей Тіна. — Я сьогодні сама. Еда, мабуть, 
відсипається після свят.

— Шеф може собі це дозволити.
— Тібора я теж не могла витягнути вранці з ліжка. На ньому цієї коричневої 

погані стає чимраз більше... Я до цього вже призвичаїлась. Але сьогодні мені 
здалося, ніби якісь зміни почали відбуватися і в х а р а к т е р і  Тібора...

— Не перегодовуй його, Тіно.
— А замість свинячої печінки запропонувати екохліб, так?
— Від цього хліба він одразу видужав би.
— Мені теж цього хотілося б! Але тепер я часом думаю... Знаєш, на Тіборі 

тих наростів уже стільки, а на мені майже немає... Чи справедливо це? Якщо ми 
чоловік і жінка, то в нас усього б мало бути порівно, правда ж? Щоб ми були 
в однаковому становищі.

— Якби твій Тібор зламав ногу, ти також зламала б? Ти його дружина і мусиш 
допомагати йому, лікувати й пестити.

— Люди кажуть... Вибач, Станіславе, але я чула... ніби ти щодня об'їдаєш 
у Леони...

— Намагаюсь її вилікувати. Адже я з цим упораюся легше, ніж вона.
— Треба й собі спробувати.
— Тобі не слід, Тіно! Це може лише той, хто набагато сильніший, а ти — 

слабка жінка. Ти мусиш допомогти Тіборові вибратися з цього становища самому.
— Знати б тільки, як! Він увесь час лежить, їсть і п'є. А на мене дивиться... 

чужими, порожніми очима. Станіславе, я починаю його боятися.

Міхал Роган, прийшовши вранці до відділу реклами, що містився на третьому 
поверсі корпусу Д, зробив передусім кілька енергійних управ при відчиненому 
вікні, довівши себе до знемоги. Я мушу спекатись цієї рудої нечисті, сказав він сам 
собі. Але ж це дуже важко — не нажертися на різдво, бодай заради мами, вона так 
старалась варити й пекти. Коли людина нажереться, мов тварина, то вже ні про що 
не думає. Як тоді, коли і в мене висипало. Я почувався наче звір, і все мені було 
байдуже. Тато взагалі загруз у цьому, а маму недуга не бере. Як і Тіну. Наш шеф, 
завідувач відділу реклами Беренда, гладкий, але жвавий чоловічок, яким і треба 
бути в нашій справі, вдерся до моєї кімнати и ще з порога запитав:

— У тебе є щось розпочате, Міхале?
— Те, що ви дали мені останнього разу: абрикосовий йогурт «Апрійово», 

ожиновий джем і дитячі пряники «Міша».
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— З солодощами покінчено, хлопче... Підприємство починає масований 
наступ на руду недугу, і перша наша бомба — сухе знежирене молоко «Пуро- 
лакт». Займися цим негайно.

Сьогодні в мене неймовірне натхнення: рекламу я придумав за півхвилини! 
Намалюю схожу на античну статую білу жіночу постать з глечиком. Краще б, 
ясна річ, аби вона була голою, але цього мені не затвердять. Голизна мала 
б символізувати чистоту. Добре, хай богиня лишається в білому грецькому хітоні, 
вона буде прекрасна, як Тіна. Її обличчя я пам'ятаю до болю чітко.

Головний спеціаліст концерну ПЧХП др. Е. Роган з'явився на роботі пізно, але 
прогулянка на вранішньому морозі його збадьорила. Він відчув звичайну енергію, 
жваво пробіг через увесь корпус В, похвалив співробітників за порядок, а в прий
мальні весело вщипнув секретарку Тіну за щоку.

— Тобі щось потрібно? — всміхнулася вона до шефа.
— Ні, я попрацюю,— відповів він, енергійно попрямувавши до своєї 

лабораторії.
У просторому приміщенні, освітленому трьома великими вікнами, на 

розлогому письмовому столі ще з минулого місяця лежали папери. Ніби за минулі 
тижні зовсім нічого не сталось — різні запрошення на конференції, бесіди, 
дегустації, прохання надіслати експертів, проспекти майбутніх ярмарків у Відні 
й Ташкенті, міжнародних продовольчих виставок у Будапешті та Кодані, купи 
всіляких проспектів тощо... Все це від мене не втече, подумав Еда Роган. Хочеться 
зайнятися чимось цікавішим. Саме тепер, доки ця буденна карусель не закрутила
ся знову.

Чи не найліпше зайнятися грандіозними справами? Еда Роган підійшов до 
стіни, де висіла засклена карта його «ПАВУТИННЯ», миттю освіживши в пам'яті 
ввесь процес: молоко, яйця й овочі доставлятимуть просто з ферм, борошно — 
з невеликих електричних млинів або вітряків, а фрукти — прямісінько з дерева. 
Все це спрямоване до центру, натомість у зворотному напрямку йтимуть сіль, 
прянощі й тара. Виробництво і розподіл відбуватимуться у кожній точці перетину
сітки... ^Почну з меню. Насамперед — угорський гуляш. Охоче б зараз скуштував
гуляшу, запивши склянкою угорського винця «Сопроні Кекфранкос»... Або ще 
краще — печена фарширована грудинка, щоб сріблястий жир м'яко стікав її 
золотавою шкіркою, а до печені — пляшку плзенського з шапкою піни...

Ну, досить! Зітхнувши, Еда помацав тугі бурі шишки під сорочкою. Зранку 
звір сидів тихо... а тепер знову береться за мене. Страшенно мучить спрага, але не 
можна піддаватись, бо тоді я зовсім не зможу працювати.

Еда повільно підійшов до металевого робочого столу, налив собі велику 
склянку води й залпом випив. Але їсти не буду, сам себе запевнив він. Отож 
випити можу ще. Еда перехилив ще склянку, а потім почав хлебтати просто 
з крана. Тепер стало трохи краще.

Еда знову підійшов до «ПАВУТИННЯ». На чому ми спинилися? Так, модель 
ось цього... виробничого осередку в точці перетину сітки. Треба дещо підрахувати 
на калькуляторі. Почнемо з... меню. Номер перший. Кривавий яловичий біфштекс 
з прянощами...

Нічого собі... Вже й думати не можу. Страшенно хочеться їсти. Пити також, 
але не можна ввесь час тільки дудлити воду... Еда востаннє з розпачем глянув на 
засклену карту, а потім, ставши навколішки перед холодильником, заходився 
просто з поличок пожадливо хапати шматочки м'яса, призначеного для дослідів.

Згодом, обважнівши, він гепнувся в шкіряне крісло, байдуже втупившись 
у лискучу поверхню письмового столу. Навряд чи я сьогодні щось надумаю, 
майнуло йому. Та й навіщо?.. Перший день після такої тривалої перерви... Воно 
ж від мене не втече.

З насолодою запаливши сигарету, Еда спостерігав за ворушкими кільцями 
синювато-сірого диму. Коли я вранці вщипнув Тіну за щічку, згадав він, Тіна 
видалася мені гарненькою пружною лялечкою... Вона, мабуть, уся така пружнень- 
ка. Яка вона... без одежі?.. Може, знову подзвонити Леоні? Давненько ми з нею 
не... Вона завжди спочатку... Леонка це вміє... Ага, телефон. Це Леонка, очевидно, 
перейнялася моїми думками...

Але в трубці почувсь офіційний голос Тіни:
— Прибув головний технолог «Північжиру».
— Трохи згодом... Я чекаю на важливу розмову! — відповів Еда й, дрібно 

закліпавши очима, спробував зібратися з думками. Подзвоню Павлі. Може, трохи
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заспокоюсь. Хоча... Мені, власне... й так добре. Тіло, як кімнатка... гарна теплень
ка місцина, хі-хі... Павла знову б... гидко... ввесь час одне й те саме. Але ж...

Настрій піднявся, доктор Роган підсунув телефон і почав набирати номер 
своєї коханки з обласної лікарні.

— Час уже вставати, чуєш? — будила Тіна Трикова свого чоловіка.
Вона сама підвелася вже годину тому, причепурилась і, приготувавши на 

спільній кухні сніданок, принесла його додому.
— Прокидайся вже, прошу тебе!
Водій Тібор Трнка (ЗО років) після десяти годин тупого тваринного сну без 

сновидінь нарешті розплющив очі. Тільки-но побачивши свою дружину, він 
одразу ж потяг її до ліжка.

— Тільки не зараз... Прошу тебе... Давно вже час на роботу, тобі ще треба 
вмитися, поголитись, поснідати... — благала Тіна.

Але марно. Коли Тібор почав стягати з неї одяг, вона пручалась, та він з такою 
силою ляснув її по сідницях, що жінка мало не впала.

Вона розплакалась і втекла з дому, а Тібор голосно зареготав. Потім він натяг 
чорний светр на голе тіло, а зверху кожушок. Допомагаючи собі обома руками, 
проковтнув сніданок і непоспіхом вийшов на мороз.

Після евакуації мешканців нижніх поверхів, ТСЗ, звичайно, значно зменшив 
і кількість автобусів, тож на зупинці юрмився натовп, чоловік п'ятдесят, і коли 
нарешті прийшов автобус, почалося змагання. Тібор Трнка, працюючи ліктями, 
кулаками й колінами, продирався до пневматичних дверей, поки вдерся досереди
ни, щосили впираючись руками. І тепер він майже лежав на своїх сусідах.

У вихололих гаражах ПЧХП переступали з ноги на ногу водії, вони стояли 
невеликими групками, палили, щоб зігрітись (куріння, звичайно, було забороне
но, але керівництво дивилося на це крізь пальці, маючи важливіші клопоти). ТСЗ 
зменшив і кількість автотранспорту на підприємстві, тому водій Трнка сів 
за кермо тільки перед обідом. Відвіз генерального директора до обласного на
ціонального комітету. Поїздка тривала якихось десять хвилин.

З наростаючою агресивністю Тібор їхав півпорожніми вулицями, тиснув то на 
газ, то на гальма, безцеремонно заїжджаючи колесами на тротуар. Генеральний 
директор був просто вражений — що це раптом скоїлося з його завжди стрима
ним водієм?.. Але, заклопотаний своїми думками, він забув про цю коротку 
поїздку й енергійно попрямував до будинку національного комітету.

Здається, я застряг тут години на чотири, подумав Тібор і загорнувся у кожух, 
удихаючи гаряче повітря, що виходило з решітки опалення. Все одно замерзнеш, 
як цуцик. А де тіло має брати ввесь час калорії?! Тібор притяг до себе десятилітро- 
ву каністру й заходився великими ковтками пити теплу воду. Треба було перед 
цією ідіотською поїздкою заправитись. Він знову напився. Матиму принаймні чим 
зайнятись. Директор зараз попиває каву, наминає бутерброди й тістечка. Однак 
від теплої води людині стає напрочуд добре... у всьому тілі... і надурнячка.

З лінивою насолодою Тібор висмоктав ще літр води, занурився в глибоке 
м'яке сидіння й, зіпершись підборіддям на величезну буру пухлину на ключиці, 
миттю впав у байдужий спокій ситого звіра.

Таким чином, він безболісно змарнував чотири години, відвіз генерального 
назад, а потім, устромивши руки в кишені кожуха, вийшов з прохідної на вулицю. 
Тіна вже чекає на мене вдома, думав він, але нехай тільки спробує пручатись... 
Вона хотіла, щоправда, поїхати спочатку до Томашека в гори. Я таки теж давно не 
бачив хлопця... але в горах надто холодно, сильний крижаний вітер. Колись іншим 
разом. А Тіна від мене не втече. Вона ж однаково моя.

Блукаючи містом, Тібор Трнка випив у трьох шинках три склянки чаю 
з ромом, два гроги й ще встиг заглянути до магазину шкіргалантереї на Ритіржсь- 
кій вулиці. Мія Робова саме продавала шкіряні рукавиці. Побачивши Тібора, вона 
забрала в покупця рукавицю, натягла її собі на руку, а другою ніжно провела по 
тій тьмяній нап'ятій шкірі. Тібор посміхнувся до неї. Ця Мія — мов дика кішка, 
тільки-но зачинить магазин, ми подамося до неї й гарно натішимось.

Павла Роганова щиро зраділа, побачивши в своєму відділі драматургії перших 
відвідувачів — трьох студентів, які звернулися до неї:
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— Порадьте нам, будь ласка, для нашого самодіяльного театру якусь п'єсу. 
Щось веселе, справді комічне!

Павла старанно водила їх між стелажами, знайомила з Арістофаном, 
Шекспіром, Мольєром. Та тільки-но попрощалася з ними, надававши їм цілу 
сумку літератури, як з'явилися інші відвідувачі — дві ентузіастки аж з Моста.

— Нам потрібна п'єса з багатьма жіночими ролями. А чоловічих може 
й зовсім не бути, або якась там — для одного худорлявого хлопця.

— Хіба в Мості забракло хлопців? — посміхнулася Павла.
— Та їх вистачає, але всі вони тепер стали гнідими.
— Обов'язково знайдемо п'єсу, щоб вам сподобалася! Хоча їх і не густо... 

Жінки самі по собі нездатні нажартувати на велику комедію.
До обіду Павла обслужила дев'ятьох відвідувачів. Це тільки першого дня 

після вимушеної перерви! Павла любила театр, любила людей, вони були їй 
потрібні. Незадовго перед п'ятою завітав драматург оперного театру, й Павла ще 
довго сиділа з ним навіть після закриття бібліотеки.

— Ви не повинні забувати співаків Дураса й Скалніка, ваших товаришів, що 
загинули в сутичці з мазутом,— тихо мовила Павла на прощання. — Добре було 
б помістити у фойє бодай дошку з їхніми іменами.

— Неодмінно помістимо! — пообіцяв драматург, поцілувавши їй руку.
Морозяного вечора Павла поспішала додому. На вулицях було повно людей,

вітрини сяяли вогнями. За день вона натомилась, але хотілося поділитись своїми 
враженнями. Несподівано Міхал заступив їй дорогу до кухні:

— Не ходи туди, мамо!
— Що сталося?
— Нічого особливого... Тато поїв усі продукти з шафи і перетворився на 

звіра.
— Ти неперевершений брехун, мені до тебе далеко, бо мої побрехеньки 

часом бувають кращими за правду... А до того ж приємнішими! — глузувала по 
телефону зі свого коханця Еди Рогана Леона Бімоньова, розминаючи пальцем 
буру пухлину на руці.

Тілиста Карла Сладічкова заздрісно прислухалася до розмови, наминаючи 
цукерки. 31 грудня, перед самим обідом, коли лікарі вже пішли, пацієнтки, що 
виписалися, принесли Леоні й Карлі три коробки цукерок. Свої цукерки з горіха
ми Карла давно з'їла, а тепер узялася за спільну коробку цукерок з лікером.

— ...ти ж знаєш, я тебе хочу... Що ти кажеш?.. Ну, й тварюка ти, Едо... Ну, 
годі... Добре, сьогодні ввечері вип'ємо! — завершила Леона телефонну розмову.

— Я тобі дивуюся, чому ти так упадаєш за тим старим бабієм, у тебе ж удома 
гарний молодий чоловік! — з осудом сказала їй Карла, тягнучись до наступної 
цукерки.

— Я лише трохи його під'юджую, розумієш? Чоловікам не шкодить... Ясна 
річ, це треба робити елегантно.

— Дивись, дізнається Станіслав, перепаде тобі на горіхи.
— Цього ніколи не трапиться, бо Станіслав любить мене!
— Але, я бачу, він уже перестав об'їдати тебе,— криво всміхнулася Карла 

і вимащеним шоколадом пальцем тицьнула в Леонину буру пухлину.
— Він, бідолаха, вже не може впоратися зі своїми... — відповіла Леона. Хоч 

бігає щоденно. Тепер я змушена їсти його екохліб — я страшенно голодую... Ти, 
чортяко, тим часом знищила всю спільну коробку! — раптом вигукнула вона, 
видерши в подруги останню цукерку з лікером. Нетерпляче зірвавши целофанову 
обгортку зі своєї власної коробки, Леона швидко почала їсти вишні в шоколаді.

— З коханням складна річ! — проказала вона з набитим ротом. — Станіслав, 
само собою, незрівнянний, чи не найкращий чоловік в усьому Усті... Однак часом 
мені оте « д о к и  с м е р т ь  н а с  р о з л у ч и т ь »  просто набридає. А тепер якось 
особливо.

— Але ж так має бути, і ти мусиш витримати!
— Звичайно! Скажімо, зараз: я змушена їсти отой екохліб, пити воду лише 

маленькими скляночками, бо Станіслав і їх рахує!
— Чоловік просто хоче, щоб ти була гарною...
— Я також цього хочу!
— Невже? Чому ж ти тоді, ледь діставшись до лікарні, хлебчеш воду цілими
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літрами, канючиш на кухні залишки їжі й старі сухарі?
— Подібно до тебе, Карло, подібно до тебе!
— Чому ти замість цього не пробіжишся зі Станіславом увечері?
— А ти? Тобі це ще необхідніше, ніж мені, голубонько.
— Ти ж знаєш, скільки я тут за цілий день вибігаю! Ще й увечері бігати та 

присідати?
— От бачиш.
— Моєму Карлові поки що це буре м'ясо не заважає. Ми домовилися: 

востаннє наїмося донесхочу на новорічні свята, а потім — кінець переїданню!
— Почнете бігати? Коли я дивлюся на тебе і уявляю поруч іще й твого 

Карла... Коли ви бігатимете, то шибки навколо повилітають, як під час землетру
су.

— Навіщо ж нам бігати? Ми просто відлупцюємо одне одного у ванні 
довгими мішалками для виварювання білизни. Одна в мене є, а другу куплю 
сьогодні.

— Бажаю вам приємних розваг! — криво посміхнулася Леона, розгризаючи 
останню вишню в шоколаді.

Бідолашна Карла не могла дивитися на це. Вона притьма вискочила 
з сестринської...

XVI

ПРИСКОРЕНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРИЧНЕВОГО ПАРАЗИТА відбуваються 
в усіх напрямках, на що вказує цілий ряд його назв. Наприклад, «Десомат», 
«Карнефікс», «Бодимассіт»... Німецький професор, д-р філос., мед., хім., прир. 
наук Вольфрам Прандт запропонував назву «Нідрігіт». Він хоче збагнути, яким 
саме чином паразит викликає в людини ниці прояви. Тим часом учні професора 
буцімто називають паразита «деб брауне Тойфель», тобто «бурий чорт». Анало
гічно виникли попередні назви «Дескендит», «Девіант», «Гнідозвір», «Анімаліт», 
«Агресит», «Бестіятит». Антигуманна природа паразита спричинилася до назв 
«Деградіт», «Агумен», «Антиспірит», «Малформит». Чеська назва «Дуаліт» 
відбиває подвійне єство паразита, який, хоч і виявляється в усіх людей подібно, 
водночас набуває в кожного індивідуальних рис. Завдяки цьому паразит чимраз 
повніше оволодіває носієм. У кожному випадку необхідно остерігатися важко- 
вражених, які можуть бути небезпечними щодо оточення.

Новий рік — останнє й найвеселіше свято року. Вже звечора почалося велике 
переселення з темряви й холоду особистих квартир до нагрітої й освітленої 
комуналки, де готувалася святкова вечірка — Станіслав Бімонь приніс цілий 
оберемок паперових гірлянд, ланцюжків та електричних гірлянд (до них замість 
свічок було вмонтовано маленькі лампочки). Тим часом Міхал Роган приготував 
темпераментну музику, після чого посипав увесь клуб блискучими зірочками, 
повирізуваними на роботі з срібної та золотої фольги.

Павла Роганова й Тіна Трикова готували в кухні бутерброди, різноманітні 
салати, пікантні тістечка й підсмажену на вині ковбасу.

— Тібор і досі спить,— зітхнула Тіна.
— А Еда насмоктався ще зранку,— зітхнула й Павла. — Ніколи в житті він 

стільки не пив...
— Тібор ніколи не був такий... навіть за найгірших часів. Здається, всі, 

вражені бурою напастю, стають зовсім не такими, як ми, нормальні люди.
— Я починаю боятися їх... їх — і цього сьогоднішнього святкування. Хто 

з нас іще залишився нормальним і... здоровим?
— Ми з тобою. А ще Міхал. І Станіслав Бімонь.
Перед початком новорічної телевізійної передачі всі зібралися в клубі. Леона 

Бімоньова прийшла в яскраво-бузковій сукні з довгими рукавами і в білих 
рукавичках, які все-таки не могли приховати набряклих наростів паразита. Еда 
Роган, також хворий, пов'язав шию шовковою хустинкою, тоді як Тібор Трнка, 
заспаний і наперед розлючений (тепер у нього постійно був такий настрій), 
розстебнувши сорочку, з задоволенням чухав величезну коричневу пухлину, що 
покривала обидві його ключиці.
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Голова колективу Станіслав Бімонь, одягнений як для врочистої церемонії 
в чорний костюм та білосніжну сорочку з сріблястою краваткою, підвівся, щоб 
виголосити тост.

— Я щиро радий, що всі ми знову зібралися разом, окрім, хіба... Ріти 
Недомової. Хіба вона не прийде, аби зустріти Новий рік?..

— У неї тепер є цікавіші розваги,— пробурчав Тібор.
— Бажаю всім вам гарно розважитись, але конче прошу дотримувати правил 

ТСЗ — сьогодні, як і завжди — аби незабаром можна було відмінити його,— 
підсумував Бімонь і ввімкнув телевізор.

Виступали зірки чеського телебачення. Тібор Трнка взявся до бутербродів, 
а з'ївши чотири, вигукнув:

— То це я маю цілий вечір дивитися у цей ідіотський ящик?
— Тіборе, прошу тебе!.. — збентежилася Тіна.
Вечірка зовсім не клеїлась. Станіслав старанно танцював з поплямованою 

Леоною, в якої на паркеті чомусь роз'їжджались ноги, а Павла тихо мучилася 
з Едою, який вихилявся дужче, ніж передбачало найнесамовитіше диско. Тіборові 
не хотілось танцювати з дружиною. Він доїв бутерброди, запивши вином просто 
з пляшки, й запалив сигарету.

— У нас ТСЗ, і курити не можна,— нагадав йому Станіслав.
— Сьогодні Новий рік, іди до дідька,— відрубав Тібор.
Залишивши Леону біля стіни, Станіслав поволі підійшов до порушника.
— Загаси або вийди звідси.
Тібор рвучко підвівся, ніби збирався битись із кремезним Станіславом, однак 

шансів у нього не було, і він пішов розлючений. Тіна намагалась повернути його, 
але Тібор грубо відштовхнув дружину:

— Сиди собі з цими йолопами —ти така ж, як і вони!
Тіна розплакалась.
У тих, хто зловживав їжею та алкоголем, бура недуга швидко ускладнюва

лась, і незараженим людям було важко за ними доглядати.
Еда жер майонез просто жменями.
Міхал уперто танцював з Тіною. Молода жінка поривалася додому, однак він 

її не відпускав.
— Мені треба йти! — схлипувала Тіна.
— Не ходи,— благав її Міхал,— Тібор може скривдити тебе. Адже він уже 

став мало не звіром...
Однак Тібор Трнка незабаром з'явився знову, а з ним Ріта Недомова 

з компанією: опецькуватим одноруким сторожем ПЧХП Польдою Штрунцом 
у зім'ятій темно-синій формі і Мією Робовою, коханкою Тібора. Всі троє густо 
обросли бурим звіром. Голосно волаючи, вони накинулись на їжу й напої.

Як загіпнотизована, дивилася Тіна на струнку Мію, вдягнену в облягаючий 
костюм з блискучої чорної шкіри. Ця ледачкувата красуня здатна лише на 
жорстокість, думала Тіна. Коли я прийшла до неї в магазин шкіргалантереї на 
Ритіржській вулиці просити, щоб повернула мені Тібора, вона слухала мене, 
підперши голову рукою й заплющивши очі, ніби спала. У відчаї я схопила її за 
лікоть, і тоді Мія ножицями штрикнула мене в руку, не розплющивши очей. 
А коли знову подивилася на мене, очі її кололи болючіше за ножиці.

Мія вийшла на середину кімнати, недбало підняла руки, як для танцю, а Тібор 
уже поспішав обійняти її за талію.

— Мені погано,— простогнала Тіна.
— Відвести тебе додому? — спитав Міхал.
— Там у мене нічого не лишилось.
Гніді завдавали тон на вечірці. Ріта кружляла з Польдою Штрунцом по 

паркеті, Еда витанцьовував з Леоною, а Павла й Станіслав ледве ухилялись від 
їхніх ліктів та підборів.

Хтось розсунув штори. Увесь масив святкував Новий рік — дехто навіть 
світив у власних квартирах. Про ТСЗ нікому не хотілося думати, на освітлених 
балконах з'явилися перші рої бенгальських вогнів.

На нашому поверсі хтось почав бавитися з електричним щитом. У коридорі 
заморгали й спалахнули на повну потужність люмінесцентні лампи під стелею,
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Станіслав побіг вимкнути їх, проте хтось загасив світло в усій комунальній 
квартирі. Станіслав спішно повернувся й увімкнув знову.

— Що то за дурень? — гукнув Польда Штунц.
— Це наш пан голова,— просичав Тібор, і в його голосі вчувалася жадоба 

помсти.
— Куди б нам його випхнути? — розглянулась Мія, примруживши очі.
Гамір у «клубі» подужчав. Темрява, світло, потім знову темрява — чиясь лиха

рука порядкувала в коридорі. Станіслав удруге вибіг, щоб рішуче покінчити з цим 
безладом, але за дверима його збили з ніг: то Польда Штрунц ударив Станіслава 
по голові своїм важким протезом. Тоді він і Тібор втягли безвладне тіло до ліфта 
й спустили його вниз, зупинивши між поверхами. В усьому будинку номер 
2002 знову засвітилось.

Зникнення голови ніхто в клубі не помітив. Еда з Леоною, вмостившись на 
килимі, пили з однієї пляшки сект. Ріта півгола вихопилася на стіл і під звуки 
чардашу почала танцювати серед келихів. Павла Роганова тихо вислизнула, 
замкнула по собі двері власної квартири на два ключі.

— Ти мені сьогодні шалено подобаєшся,— шепотів гнідий Еда гнідій Леоні.
— Ти мені також...
— А де твій чоловік і моя жінка? Чи не втекли кудись разом ці бестії?
— Ясна річ, десь вони без нас гарно забавляються.
— А нас тут покинули, як двох сиріток.
— Мабуть, зараз десь обнімаються на сходах,— захихотіла Леона.
— Я б також не від того.
— І я.
— Але де?
— У Станіслава повинні бути запасні ключі від усіх квартир...
Еда й Леона зійшли на другий поверх і запасним ключем відімкнули 

заражену квартиру номер 9, мешканці якої евакуювались. Всередині була 
темрява, холод, задуха, на підлозі порипував бежевий пил мертвого мазуту, але 
Еда намацав вимикач, і рожева лампочка освітила затишну спальню. Леона 
розстелила ліжко, Еда поставив на нічний столик рефлектор, увімкнувши його на 
найбільшу потужність. Три довгі кварцові трубки невдовзі розгорілися білим 
жаром і швидко нагріли простирадло.

— Нарешті ми в теплі,— зітхнула від задоволення Леона.

Тіборова гніда компанія заволоділа клубом. Сильний, як кінь, Польда 
Штрунц рачки возив Ріту навколо столу, а потім почав трощити протезом склянки. 
Схожа на чорну змію Мія приворожила Тібора й поволі вела його до дверей... 
Розлючена Тіна ще раз кинулася в бій за чоловіка, але Тібор грубо відштовхнув її.

Міхал рішуче підскочив до дужчого за себе Тібора, але дістав коліном 
у живіт. Коли хлопець лежав скоцюрблений від болю на килимі, Тібор став 
навколішки і почав гамселити його кулаками. Міїні очі округлилися, як у кішки, 
а в розширених зіницях спалахнули чорні іскри.

Вчені світу намагаються вивчити вплив мазутового паразита на психіку вражених. Наслідки 
здійсненого Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) обстеження 886.569 осіб 
у 76 країнах — членах ООН — переконливо доводять, що бурий паразит діє на людину 
переважно двома способами: пасивно (сонливість, байдужість, тупість, повна загальмованість) 
і активно (переїдання, агресивність, підвищена сексуальна активність). Доводиться говорити про 
суто тваринні, звірячі інстинкти, тому головний комітет експертів ВООЗ запропонував остаточну 
уніфіковану назву MULTI BEST IA INCORPORATA, тобто БАГАТОЗВІР УТІЛЕНИЙ (або: внутрішній, 
приєднаний, прийнятий, прикріплений, об'єднаний). За тяжких форм у вражених багатозвіром 
(БЗУ) настає зниження і навіть втрата самоконтролю; в цьому випадку вражені становлять 
реальну небезпеку для інших людей.

(Закінчення в наступному номері)

Зарицький Олексій Миколайович (нар. 1959 р.) — кандидат філологічних наук, працівник 
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, автор статей з питань зарубіжної літератури 
і теорії літератури. Переклав з чеської оповідання Ф. Кожіка, О. Павела, ї. Швейди (видавництво 
«Дніпро»), повість Г. Пражакової «Подарунок для Моніки» («Веселка»).
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ІП П ЕТ П ЕІР  Ц Ш Щ Т Т
(ФРН)

З німецької переклав 
Микола МАЛАХУТА  

(Ворошиловград)

Із збірки «Що залишилося 
у мріях» (1983)

ДИТЯ ВІЙНИ

Без любові 
Я на світ 
З'явився.

Бо
Коли батьки 
Зачали мене,
Більше насильства було,
Ніж любові:
Не було їхнє ложе 
Всіяне трояндовими пелюстками, 
їм радість 
Була чужа.

Бо
Коли мати 
Мене виношувала,
Тільки страх мала 
У душі.

Бо
В ту хвилину, коли я народився, 
Саме була повітряна тривога,
І світло світу 
Було геть затемнене.

Бо
Я не був бажаною дитиною,
Ніхто мене не хотів,
Крім війни, від якої 
Я втік.

Бо

©  Weltkreis-Verlags-GmbH, 1983.

Мені дісталось 
Так мало тепла...
А яке б вогнище зігріло тоді 
Моїх годувальників?

Бо
Я спинався на ноги 
Поміж боїв,
Зате швидко 
Виростали
Сестри мої — Смерть, Ненависть 
І Голод-брат.

Без любові 
Я з'явився 
На світ.

ЗИМОВІ РАДОЩІ

Ковзани співають 
По блискучій кризі.
Ми радість у собі несем, а діти 
Возять її на саночках, і усмішка 
Неба лягає зірками на льоду.

Бо зимове сонце
Уже сховалося за башти
Гамбурга.
І ми віднаходимо найменшу підставу 
Мирові цьому довіряти,
Він крихкий,
Мов той лід під ковзанами.
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ЕЛЕГІЯ

Світе мій, тривоги повний світку,
В космосі під сонцем спрагла віть.
Як запалена пилинка, квітка 
Проти неба у степу стоїть.

Впала хмара легко вогнекрила 
І розсипалась на пелюстки.
І зіткали квіти з поля килим 
Полум'яносяйний залюбки.

До людей піду. Скажу у вічі:
«Це ж краса! Це ж мрій бентежний

вир!»
І вони ж подумають, що вічність — 
Не квітки, не килим з них, а — мир.

НАШ ВІК

XX. Століття,
Два магічні ікси,
Наче вогненні знаки,
У нічному небі 
Написані,
Як промені прожекторів,
Що в пітьмі 
Шукають бомбовозів,—
Хрести страху 
V моєму воєннім 
Дитинстві.

XX. Століття.
То знаки іксів — як схрещені багнети, 
Мов нахилені вправо і вліво 
Тіла ракет — копії срібні епохи.
Що означаєте ви?
Щось двічі закреслене,
Заштриховане,
Чи дві світові війни,
Чи відсвіт руїн 
Хіросіми і Нагасакі?

О магічні два ікси!
Що вони означають:
Війну чи мир,
Чи перекреслене життя,
Яке знаходиться 
В наших руках?

Вирізьбились зморшки,
Багато їх.
А скільки ще 
Доведеться нажити?!
Адже
Твої руки повинні 
Прибирати,
Клопотатися,
Дбати,
Любити мене 
І міцно тримати.
Коли вони мене гладять — відчуваю 
Трепет пташиного крила.
А ще
Вони вміють стискатися в кулак — 
Бути переконливими.
Як мені добре
Біля твоїх натруджених рук!
Буду смирним, буду захопленим, 
Покірним і м'яким,
Наче та глина, якій Ти 
Умієш надавати 
Привабливу форму.

Із  збірки «Дерева помирають 
стоячи» (1984)

МОЇЙ МАТЕРІ

Тополя під старість іще красивіша. 
Подовжаться зморшки. Як бронза —

кора.
А в стані, в су мир'ї,

в сумлінні — щось віще: 
Вже й воскова осінь стоїть край двора. 
Гілки — наче діти, листки — як онуки. 
Життя довкіл них обертає світи.
До них простягаються мамині руки, 
Знов щедрості повні, труда, доброти.

Вітри вже покрили їй голову в сиве, 
І бабине літо над обрій зліта.
Коріння ж несхитне. І мати красива, 
Дарма стільки зморщок зібрали літа.

(g) Dr. Peter Schiitt.

го л о д
тво ї РУКИ

Вони не гладенькі, не
Оксамитові. Пальці, мов крила пташки,
Що вперше знялась у політ,
І водночас 
Дивовижно ніжні:
Вони шліфують тонку роботу. І в них

Знаєте,
Іноді я відчуваю голод 
На слово ласкаве,
На слово —
Проти стужі,
Проти страху.
Бракує
Отого єдиного вірного слова,
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Гарячого,
Доброго, як вітер у парус,
Слова, не начиненого свинцем,
А навантаженого до краю 
Сутністю миру,
І щоб у тому воно 
Не байдужим було,
А звучало,
Звучало 
Й звучало —
Гучніше.

ТВОЯ УСМІШКА

Ранками висяює весінньо,
Лагідна, мов з мамою дитя,
То од неї цілий день проміння 
Так летить, як щастя, до життя.

Радосте моя ти, світ зелений,
Ніжний, наче доторк вуст, мій цвіт, 
Люди, люди, знайте: то від мене 
Народилась усмішка на світ!

ЖАЙВОРОНОК

Всотало слово, звісно,
Мелодію у себе,
Як він на крилах пісні 
Благоговів у небі.

І трепетали луни 
У щебеті проміння,
Як жайворонок юний 
Слав нам благоговіння.

О щастя, радість наша!
Чуть, як планета дише,
Коли, високий пташе,
Завмер ти й ловиш тишу.

Із вічної любові,
Із миру молодого 
Так трепечу я в слові 
За всі земні тривоги.

ХОЧЕМО ГОРДО
НАШУ ЛЮБОВ ПОКАЗАТИ

Як любов ми шукали,
Чорно-білу любов, у якій 
Ми так довго себе шукали.
Як я хочу тепер, щоб світилась вона, 
Наче зорі твоїх молодих

ясно-синіх очей,
І не хочу ховати
Її за високістю тою завішаних вікон, 
Так наче ми її вкрали.
А насправді ж, вона у нас

чиста і горда.
І ми нею горді. О наша любов!
То ходімо ж на вулицю з нею:
Хай вона всім розкаже

про свою всеосяжність. 
Тепер, коли ми віднайшлися

одне для одного, 
Тепер, коли чуємо прихисток 
Її крила,
Наші руки переплелися.
Ходімо!
Вона ж у нас,
У нас живе.
Хочу роздати її людям,
Немов той хліб:
Потрошку всім — по скибочці,

окрайчику —
Усім,
Усім,
Усім.
Любіте ж, люди,

ВІД ПЕРЕКЛАДАЧА
Петер Шютт народився 1939 року в місті 

Басбеку на Нижній Ельбі. Закінчив міську 
гімназію, згодом у Гамбурзькому універ
ситеті студіював германістику й історію. 
Творчістю зайнявся з початку шістдесятих 
років. Проте з друком не поспішав. Коли 
з'явилася перша публікація Петера Шютта 
«Надія на 70-й рік. Дорожні тексти», кри
тик Ютта Ціммер писала про той період: 
«Робітничий рух тоді набув такого розмаху, 
якого не було з часу утворення ФРН». І 
далі: «Багато молодих авторів, на той час 
це в основному студенти, активно беруть 
участь у політичних дискусіях, серед них

і Петер Шютт. Він виступає вже як поет 
відкритих революційних позицій. Згодом 
входить до групи «Гамбурзьких лівих літе
раторів». Виступає на вулицях з агітацій
ними промовами, зі спеціальними текста
ми. Це був новий спосіб висловлювання 
думок».

Ось у такому вирі боротьби й народилася 
перша книжка Петера Шютта («Надія на 
70-і роки», Гамбург, 1969). Далі у виданні* 
його віршів настала перерва в 10 років. Це 
був час напружених пошуків свого місця 
в житті, серед робітничого руху, серед пли
ну думок і виступів на арені зіткнень капі-
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Одне одного, любіте!
І нам зостанеться з тобою ще більша 

спрага до любові.
Любіте!
Ти чуєш, ось тепер, коли ми стрілись,

Здається, люди всі за руки узялися, 
І мир живе, і вироста любов 
У них, така ж достоту, як і в нас. 
А наша нам 
Навік лишилась.

талістичного кола, профспілок і страйкарів. 
Це була й відкрита боротьба за підвищення 
соціального рівня, проти безробіття, проти 
розміщення ракет американцями на тери
торії ФРН, проти американської агресії у 
В’єтнамі. Водночас поет організовує гуртки 
літераторів у робітничому середовищі. Він 
виступає як трибун-агітатор, пристрасний 
пропагандист миру. На цьому тлі його твори 
набувають яскраво вираженого політично
го забарвлення. Він говорить: «Мир — це, 
напевне, ще не все, але ж без миру нема 
взагалі нічого».

Три слова, три образи, три предковічних 
людських символи стають домінуючими у 
віршах Петера Шютта: «дорога» — «жит

тя» — «мир». Автор чимало подорожує, 
пізнаючи глибше світ, вивчаючи країни 
соціалістичного табору — відвідує СРСР, 
В'єтнам, побував також в Америці. Одна 
за другою виходять нові збірки його вір
шів: «Ставлення» (1978), «Два континенти» 
(1979), «Між трамваєм і буднем» (1981), 
«Обеззброїв вас» (1982), «Що залишилося у 
мріях» (1983), «Дерева помирають стоячи» 
(1984). Петер Шютт є також автором числен
них публіцистичних творів про В'єтнам, 
СРСР, США. Вони написані очевидцем по
дій, якому притаманна об'єктивність у 
викладенні фактів, їх осмисленні, чіткість 
громадянської і політичної позиції.

М. М.
5. «Всесвіт» № 8 гс



Маріо ВАРГАС ЛЬЙОСА

З іспанської переклали
РОМАН Лев ОЛЕВСЬКИЙ та Сергій БОРЩЕВСЬКИЙ

І
— А трясця твоїй матері! — пробурмотів Літума, відчуваючи, що його от-от 

занудить. — Що вони з тобою зробили, хлопче.
Хлопця повісили її водночас настромили на старе ріжкове дерево в такій 

неймовірній позі, що він скидався швидше на опудало чи на розтерзану карна-
вальну ляльку, аніж на труп. До чи й після вбивства над ним знущалися 
з нечуваною жорстокістю: ніс та губи порізані, весь заюшений кров'ю, в синцях, 
шрамах та опіках від сигарет; і то було не все: Літума завважив, що бідолаху 
намагалися оскопити, бо сім'яники звисали мало не до колін. Небіжчик був босий, 
голий від пояса донизу, сорочка висіла клаптями. Молодик був худорлявий, 
смаглявий і кощавий. Серед роїща мух над головою лисніло чорне кучеряве 
волосся. Кози пастушати длубалися в кам'янистому грунті, шукаючи собі поживи, 
й Літумі раптом подумалось, що вони от-от почнуть скубти ноги трупа.

— Хто це зробив, трясця твоїй матері? — прохрипів Літума, тамуючи нудоту.
— А звідки я знаю,— озвався малий. — Чого ви мене лаєте, ніби це я винен? 

Подякуйте, що прибіг і покликав вас.
— Я не лаю тебе, хлопче. Просто не віриться, що на світі є такі нелюди. 
Хлопчак, певно, натерпівся страху, коли вранці гнав кіз через цю кам'янисту

місцину й натрапив на моторошне видовище. Проте повівся як доброчесний 
громадянин: залишив своїх кіз і мерщій подався до Талари, повідомити у відділок. 
Похвальний вчинок, адже звідси до Талари добиратися щонайменше годину. 
Літумі пригадалося його спітніле личко і те, як він ще з порога зарепетував:

— Там когось убили, на дорозі в Лобітос. Можу вас відвести, тільки не 
баріться. Бо кіз я залишив самих, ще покрадуть.
@ Mario Vargas Llosa, 1986
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На щастя, кози були всі; приголомшений побаченим, поліцейський завважив, 
однак, як хлопчина по пальцях перелічив їх і полегшено зітхнув, всенькі, мовляв.

— Пресвята богородице! — зойкнув за його спиною таксист. — Та що ж це 
робиться?

Дорогою пастушок приблизно змалював їм, що вони мали побачити, але одне 
уявляти, і зовсім інше побачити й відчути сморід. Бо смерділо нестерпно. Та воно 
й не дивно: від спеки, здавалося, лопалося й каміння. Тож і труп швидко розкла
дався.

— Допоможете зняти його? — запитав Літума.
— Куди дінешся,— пробурчав таксист, перехрестився, а тоді сплюнув у бік 

дерева. — Якби знаття, для чого придасться мій «форд», нізащо б не купив його. 
Ви з лейтенантом просто зловживаєте моєю безвідмовністю.

Дон Херонімо був єдиний таксист у Таларі. Його старий ридван, чорний 
і великий, як катафалк, міг скільки завгодно носитися навіть по той бік загорожі, 
яка відмежовувала містечко від контор та котеджів грінго з «Інтернешнл 
петролеум компані». Лейтенант Сільва й Літума користалися таксі щоразу, якщо 
мали долати відстань завелику для коня або велосипеда — єдиних транспортних 
засобів у жандармського відділка. Таксист невдоволено бурчав, коли його 
кликали, мовляв, тільки вводять у збиток, хоч у таких випадках лейтенант 
і оплачував бензин.

— Стривайте-но, доне Херонімо, добре, що згадав,— мовив Літума, коли 
вони вже намірились зняти небіжчика. — Не варто поки що чіпати його. Нехай 
спершу прибуде слідчий суддя і обстежить труп.

— То через цю халепу мені робити ще одну ходку? — прохрипів старий. — 
Але кажу відразу: суддя або нехай платить мені, або шукає іншого дурня.

І раптом ляснув себе по лобі. Витріщив очі і втупився в небіжчика.
— Та я ж його знаю! — вигукнув він.
— І хто ж він?
— Один із солдатів авіабази останнього призову. — Обличчя старого 

пожвавішало. — Це він. Хлопець із П'юри, який співав болеро.

II

— Співав болеро? Отже, це той, що про нього я тобі казав, братику,— 
впевнено мовив Мавпа.

— Так,— погодився Літума. — Ми встановили, що то — він. Паломіно 
Молеро з Кастілії. Однак це не з'ясовує, хто його вбив.

Вони сиділи в шинку Чунги, неподалік стадіону, де якраз, певно, відбувався 
матч з боксу, бо до них виразно долинали вигуки болільників. Поліцейський 
приїхав до П'юри, скориставшись своїм вихідним; водій ваговоза з «Інтернешнл» 
підкинув його сюди вранці, а ввечері мав прихопити назад до Талари. У П'юрі 
Літума завжди гайнував дозвілля зі своїми двоюрідними братами Леонами —

Маріо Варгас Льйоса (нар. 1936 р.) — видатний перуан
ський письменник. Автор збірок оповідань та романів 
«Вожді» (1958), «Міста і пси» (1962), «Зелений дім» (1966), 
«Розмова в «Соборі» (1970), «Пантальйон» (1973) та інших. 
Лауреат кількох престижних літературних премій. У «Все
світі» друкувалося його оповідання «Гість» (№ 2, 1976).

Роман «Хто вбив Паломіно Молеро?» (Quien mato 
a Palomino Molero? Seix Barral, Barcelona) вийшов 
друком 1986 року.
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Хосе й Мавпою, та ще Хосефіно, їхнім приятелем з кварталу Гальїнасера. Літума 
й брати Леони були з кварталу Мангачерія; хоч обидва квартали страшенно 
суперничали, однак дружба цієї четвірки виявилась дужчою за цю перешкоду. 
Друзі були нерозлучні, вони мали свій гімн і називали себе непереможними.

— Розкрий злочин, і тобі дадуть генерала, Літумо,— кисло скривився Мавпа.
— Не так воно просто. Ніхто нічого не знає, ніхто нічого не бачив, а найгірше 

те, що власті не сприяють.
— Хіба там, у Таларі, влада не ви, брате? — здивувався Хосефіно.
— Лейтенант Сільва та я представляємо поліційну владу. А от військово- 

повітряні власті не сприяють нам. А хлопець служив в авіації, і якщо вони не 
поможуть, то який дідько все розкопає? — Літума здмухнув піну з кухля 
й сьорбнув пива, роззявивши рота, як крокодил. —Трясця їхній матері! Якби ви 
тільки бачили, що вони з ним зробили, то не веселилися б так і не збиралися б до 
борделю. І зрозуміли б, що ніщо інше не йде мені в голову.

— Та ми розуміємо,— відказав Хосефіно,— але набридло без кінця говорити 
про якийсь труп. Дай уже йому спокій, Літумо.

— Це тому, що ти став поліцейським,— докинув Хосе. — Ця робота вимотує 
всього. Та й не для тебе вона. Поліцейському треба кам'яне серце, бути справжнім 
покидьком, якщо на те. А ти з біса вразливий.

— Атож, я такий,— скрушно визнав Літума. — У мене з голови не йде той 
малий. Дошкуляють кошмари, мені здається, що то мене оскопили, а не його. 
В нього, сердеги, яєчка звисали мало не до колін, розчавлені на яєчню.

— А ти хоч помацав їх, братику? — зареготав Мавпа.
— До речі, про яєчка: лейтенант Сільва ще не впорав оту товстуху? — 

поцікавився Хосе.
— Ця подробиця позбавляє нас спокою,— додав Хосефіно. — То як, він ще не 

впорав її?
— Він, певно, помре, якщо не доб'ється свого,— зітхнув Літума.
Хосе підвівся:
— Ну гаразд, сходімо в кіно та трохи розважимось, бо до півночі знудимося, 

як на поминках. У «Варьєдадес» іде мексіканський фільм з Росітою Кінтаною 
в головній ролі. Звісно, коштом поліції.

— Я не маю навіть на пиво,— докинув Літума. — Позичиш, Чунгіто?
— Нехай тобі позичає знаєш хто,— відказала Чунга, що нудьгувала за 

прилавком.
— Я знав, що ти так скажеш,— мовив Літума. — Просто хотів подратувати 

тебе.
— Подратуй свою матір,— позіхнула Чунга.
— Два-нуль,— криво осміхнувся Мавпа. — На користь Чунги.
— Не сердься, Чунгіто,— мовив Літума. — Ось тобі гроші. І не чіпай моєї 

матусі, нехай собі спочиває спокійно на кладовищі в Сімбілі.
Чунга, довготелеса сувора жінка непевного віку, порахувала гроші

і простягла решту, коли поліцейський, брати Леони та Хосефіно зібралися 
виходити.

— А скажи, Чунгіто,— підкусив її Хосефіно. — Тебе ще не били пляшкою по 
голові за таку твою чемність?

— А чого тебе так цікавить? — Чунга навіть не удостоїла його поглядом.
— Бо тебе нею колись-таки пригостять, надто вже люб'язна.
— Піду об заклад, що тільки не ти,— позіхнула Чунга і знову зіперлася на 

прилавок — грубезну дошку, покладену на кілька діжок.
Четверо «непереможних» перетнули піщану місцину, дійшли до шосе й повз 

п'юрський клуб для білих рушили до пам'ятника Грау1. Вечір був теплий, тихий 
і зоряний. Пахло ріжковими деревами, козами, ослячим послідом, смажениною, 
і Літума, в якого з думок не йшов розтерзаний Паломіно Молеро, запитав себе, чи 
не жалкує він, що служить у поліції, а не провадить богемне життя «неперемож
ного». Ні, не жалкує. Хоча служба й бридка, однак тепер має зарібок і його життя 
не таке непевне. Хосе, Мавпа та Хосефіно насвистували якийсь вальс, а він 
силкувався уявити приємний голос і чарівливу мелодію, якими малий зачаровував *

‘ Г р а у  Мігель (1834 — 1879) — перуанський адмірал, брав участь у війні з Чілі 1879 — 1883 рр.
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слухачів. Біля «Варьєдадеса» розпрощався з братами й Хосефіно, мовляв, водій 
ваговоза мусить вертатися до Талари дещо раніше, тож він підкине і його. Друзі 
ще спробували стрельнути в нього кілька дрібняків, але нічого з того не вийшло.

Літума попростував до головної площі. На розі побачив поета Хоакіна Рамоса 
з моноклем; він волік козу, яку називав своєю газеллю. На площі вирував люд, 
мовби в чеканні нічного свята. Не звертаючи ні на кого уваги, швидко, наче 
закоханий, що спізнюється на побачення, Літума перетнув Старий міст і подався 
до кварталу Кастілія. Задум визрів ще за пивом у Чунги. А раптом старої немає? 
Або переїхала кудись, щоб забути своє горе?

Жінка, проте, сиділа біля своєї цегляної оселі на ослоні й лущила в миску 
кукурудзу. Крізь прочинені двері було видно освітлену гасовою лампою кімнату 
і'скромні меблі: плетені стільці, деякі без сидіння, стіл, кілька глеків з висушеного 
гарбуза, скриню, що, либонь, правила за буфет, і кольорове фото. «Худенький»,— 
подумав сержант.

— Добрий вечір,— мовив, поставши перед господинею. Завважив, що жінка 
боса і в тому ж чорному платті, що і вранці, коли приходила до відділка в Таларі.

Вона пробубоніла «добрий вечір» і подивилась на нього, не впізнаючи. Кілька 
миршавих собак донюхувалися довкола й гарчали. Віддалік чувся бренькіт гітари.

— Чи можу я побалакати з вами, доньє Асунто? — чемно запитав Літума. — 
Про вашого Пало міно.

У сутінках Літума розгледів зморшкувате обличчя старої, її очиці, 
недовірливо втуплені в нього з-під набряклих повік. Вони в неї завжди такі чи 
опухли від сліз?

— Не впізнаєте мене? Я поліцейський Літума з відділка в Таларі. Я був там, 
коли ви давали свідчення лейтенантові Сільві.

Жінка перехрестилася, бурмочучи щось нерозбірливе, і Літума побачив, як 
вона важко підвелась. Зайшла в хату, тягнучи ослін і миску з кукурудзою. Він 
пішов за нею і, переступивши поріг, одразу зняв кашкета. Думка про те, що це 
домівка худенького співця, бентежила його. Він прийшов сюди не за наказом 
начальника, а з власної ініціативи, щоб трохи заспокоїтися.

— Ви знайшли її? — прошамкотіла жінка тремтячим голосом, як і в Таларі, 
коли давала свідчення. Вона опустилася на стілець, а що Літума непорозуміло 
дивився на неї, додала голосніше: — Гітару мого сина. Знайшли її?

— Ще ні,— відказав Літума і відразу пригадав, як донья Асунта, схлипуючи 
і відповідаючи на запитання лейтенанта Сільви, дуже наполягала, щоб їй 
повернули синову гітару. Потім, коли жінка пішла, вони з лейтенантом забули 
про це. — Не турбуйтеся. Рано чи пізно ми її знайдемо, і я сам принесу її вам.

Вона знову перехрестилась, і Літу мі здалося, що стара проганяє його. 
«Я нагадую їй про нещастя»,— подумав.

— Він не хотів брати її туди, але я сказала: візьми її, візьми,— прошамкотіла 
стара майже беззубим ротом. — Ні, матусю, казав, на базі мені ніколи буде грати, 
та й невідомо, чи знайдеться шафка, щоб сховати її. Нехай лишається тут, пограю, 
коли повернуся до П'юри. Ні, ні, синку, візьми її, розважатимешся, акомпанувати
меш собі, коли співатимеш. Не залишай, адже ти так її любиш, Паломіно. Ох, 
бідолашний мій синку.

Вона заплакала, й Літума пожалкував, що своєю появою розбурхав жінчине 
горе. Зніяковіло почухав потилицю, мимрячи якісь співчутливі слова. Щоб хоч 
щось робити, сів. Так, на знімку був він, у день першого причастя. Він дивився на 
дещо вилицювате обличчя смаглявого хлопчика з ретельною зачіскою, в білому 
вбранні, зі свічкою в правій руці, молитовником у лівій і ладанкою на грудях. 
Фотограф підфарбував щоки й губи. Хворобливе хлопча з замріяним личком, 
немов побачив дитя боже.

— Він уже тоді чудово співав,— схлипнула донья Асунта, показуючи на 
фотографію. — Отець Гарсіа доручав йому співати у хорі і навіть під час богослу
жіння йому плескали.

— Всі кажуть про його чарівний голос,— докинув Літума,— що він міг стати 
справжнім артистом, як оті, що співають по радіо й подорожують літом. Всі так 
кажуть. Артистів не треба брати в армію, їх слід звільняти від цього.

— Паломіно міг і не йти,— пояснила донья Асунта. — Він був звільнений.
Літума пильно глянув на жінку. Вона перехрестилася й заплакала знову.
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Літума слухав її плач і дивився на комашню над лампою, що дзижчала й билася об 
скло, силкуючись досягти полум'я. Шукали собі смерті, бідолашні.

— Ворожбит сказав, що коли знайдуть її, знайдуть і їх,— схлипнула донья 
Асунта. — Тих, хто взяв його гітару і вбив його. Вбивці! Вбивці!

Літума кивнув. Хотілося курити, але не виходило диміти сигаретою, коли 
жінка так побивалась.

— То вашого сина звільнили від військової служби? — наважився запитати
він.

— Єдиний син матері-вдови,— проказала донья Асунта. — Паломіно лишив
ся один у мене, бо двоє інших померли. Такий закон.

— Авжеж, закони часто порушуються. — Літума знову почухав потилицю, 
певний, що жінка знову вдариться в сльози. — Отже, вони не мали права його 
призивати? Яке беззаконня. І якби його не призвали, він би напевне ще жив.

Донья Асунта заперечливо похитала головою і втерла очі полою спідниці.
Віддалік, як і доти, бренчала гітара, і Літумі спала химерна думка, ніби 

гітарист у пітьмі, десь на березі ріки, задивлений на місяць, теж худорлявий.
— Його не призвали, він пішов добровольцем,— зітхнула донья Асунта. — 

Ніхто його не силував. Записався в авіацію, бо так йому забаглося. Сам знайшов 
собі кінець.

Літума мовчки дивився на неї: невисока, босі ноги ледь діставали до підлоги.
— Сів у автобус до Талари, прийшов на базу й заявив, що хоче служити 

в авіації. Бідолашний! Він сам знайшов свою смерть. Нещасний Паломіно!
— А чому ж ви не сказали цього лейтенанту Сільві там, у Таларі?
— А хіба він мене питав? Я відповіла на все, що він запитував.
Це була правда. Чи були в Паломіно вороги, чи погрожували йому, чи 

вона, бува, не чула, як він сварився або бився з кимось, чи не знає, хто міг би 
мститися йому, чи не казав він, що збирається втекти з бази. Жінка тільки 
покірливо відповідала: ні, ніхто, ніколи. Однак лейтенантові навіть на думку не 
спало запитати, пішов худорлявий на службу по призову чи добровільно.

— Виходить, і йому до вподоби армійське життя? — здивувався Літума. 
Схоже, що в нього склалося хибне уявлення про хлопця.

— Цього і я сама не збагну,— знову схлипнула донья Асунта. «Навіщо ти це 
робиш, синку? Ти — в авіацію? Ти, ти! Та ще й там, у Таларі? Літаки розбиваються, 
а ти хочеш, щоб я померла від страху? Як ти міг вчинити таке, не порадившись зі 
мною?» «Бо ти б не дозволила мені, матусю». «Але чому, Паломіно?» «Мушу 
їхати до Талари. Бо це питання життя або смерті, мамо!»

«Певніше, смерті»,— подумав Літума.
— А чому це було для вашого сина питанням життя або смерті?
— Не знаю,— вчетверте чи вп'яте перехрестилася донья Асунта. — Він не 

хотів казати мені й забрав таємницю з собою. Ой леле! Що ти наробив, Паломіно?
Брунатна кізочка з білими плямами просунула голову до кімнати й дивилася 

на жінку великими співчутливими очима. Якась тінь відтягла її за мотузку.
— Певно, невдовзі він уже розкаювався,— снував здогадки Літума. — Коли 

побачив, що армійське життя — не розкоші й розваги, як доти уявляв. А щось 
украй кепське. Тому і втік. Принаймні це мені зрозуміло. От тільки не збагну, 
навіщо його вбили. Та ще й так по-звірячому.

Він розмірковував уголос, проте донья Асунта ніби й не чула його. «А може, 
він хотів утекти з П'юри, це було для нього питанням життя або смерті? Хтось 
йому погрожував у місті, і він вирішив, що безпечніше в Таларі, на військово- 
повітряній базі. Однак не витримав армійської дисципліни і втік. А той чи ті, від 
кого він тікав, знайшли його і вбили. Але чому саме так? Треба бути божевільним 
або монстром, щоб так катувати хлопця, майже ще підлітка. Дехто, скажімо, йде 
в армію через нещасливе кохання. Може, він зневірився в коханні? Може, до 
нестями закохався, а дівчина дала відкоша чи зрадила? І від прикрості вирішив 
податися світ за очі. І куди? До Талари. Як? Стати військовим». Це здавалося 
Літумі і ймовірним і неймовірним водночас. Він знову знервовано почухав 
потилицю.

— Навіщо ви прийшли сюди? — несподівано втупилася в нього донья Асунта.
Літума відчув себе не зовсім певно. Справді, навіщо він тут? А так собі, проста

цікавість.
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— Гадав, що нападу на якийсь слід,— пробурмотів Літума.
Донья Асунта недовірливо дивилася на нього, і Літума подумав: «Здогадала

ся, що збрехав».
— Ви ж тримали мене там три години, і я вам розповіла все, що знаю,— 

проказала вона з болем. — Чого вам іще треба? Чого? Чи, гадаєте, я знаю, хто 
вкоротив віку моєму синочку?

— Не ображайтеся,— вибачився Літума. — Не буду вам набридати, тож іду. 
Дякую, що прийняли мене. А щось з'ясується, нес -V інно дамо знати.

Він підвівся, пробурмотів «добраніч» і вийшов, і ^  подавши руки, боячись, що 
донья Асунта не подасть своєї. Абияк напнув кашкета. Ступив кілька кроків 
землистою вуличкою Кастілії під ясними нез, іченними зорями і трохи заспокоїв
ся. Гітарних переборів уже не чулося, лише вереск дітлахів, що билися або 
гралися, людський гомін біля осель та ще собачий гавкіт зносився в повітря. «Що 
з тобою? — подумав він. — Чого ти такий стривожений? Бідолашний хлопець. 
Тепер не бути мені справжнім «непереможним», поки не збагну, звідки беруться 
такі лиходії. А з усього видно, що він непоганий хлопчина, з тих, хто й мухи не 
скривдить».

Дійшов до Старого мосту і замість перетнути його й повернутися до міста, 
зайшов у «Ріо-бар» — дерев'яну споруду посеред старовинного мосту, що 
з'єднував обидва береги ріки П'юри. В горлі Літуми пересохло. Бар був порожній.

Щойно вмостився на стілець, як відразу підійшов Мойсес на прізвисько 
Думбо, капловухий власник закладу і бармен водночас.

— Ніяк не звикну до тебе в уніформі, Літумо! — пожартував він, подаючи 
лукумовий сік2. — Ти в ній якийсь не той. А де ж «непереможні»?

— Пішли на мексіканський фільм,— відказав Літума й спрагло ковтнув 
соку. — А мені треба до Талари.

— Кепська ця історія з Паломіно Молеро,— простягнув Мойсес сигарету. — 
Це правда, що йому відрізали яєчка?

— Не відрізали, а відірвали,— неохоче буркнув Літума. Всіх одне цікавить. 
А тепер ще й Мойсес.

— Ет, до дідька,— Думбо ворухнув великими вухами, наче велетенська 
комаха крилами. До всього він був носатий, з випнутим підборіддям — справжнє 
диво природи.

— Ти знав того хлопця? — поспитав Літума.
— Які ти, напевно. Невже не пригадуєш? Білі наймали його співати серенади. 

Його запрошували на свята, до процесій, у клуб «Грау». Він співав незгірше від 
Лео Маріні3, далебі. Ти мусив його знати, Літумо.

— Всі це кажуть. Брати Леони й Хосефіно запевняють, ніби одного вечора, 
коли його запросили співати в Чунги, ми були разом. Та щось не пригадую.

Він приплющив повіки, намагаючись відновити в пам'яті низку однакових 
вечорів за заставленим пляшками дерев'яним столиком, серед ядучого сигаретно
го диму, алкогольних випарів, п'яних голосів, невиразних постатей і звуків гітари, 
що награвала вальси й тондеро4. Чи міг він розрізнити у вервечці тих вечорів юний 
голос, лагідний, ніжний, що закликав танцювати, обіймати жінку, шепотіти їй 
прекрасні слова? Ні, ніде в пам'яті не віднаходилося того спогаду. Двоюрідні
брати й Хосефіно помиляються: його там не було, і він ніколи не чув співу 
Паломіно Молеро.

— Знайшли вбивць? — поцікавився Мойсес, випускаючи дим з носа і рота.
— Ще ні,— відповів Літума. — А ти приятелював з ним?
— Часом він заходив випити соку. Не те, щоб приятелював, однак іноді 

теревенили.
— Він був товариський, балакучий? Чи серйозний і потайний?
— Мовчазний і сором'язкий,— відповів Мойсес. — Романтик, трохи ніби 

й поет. Шкода, що його призвали. Йому нелегко далося те життя в казармі.
— Його не призвали, він був звільнений від військової служби. — Літума 

з насолодою допив сік. — Пішов добровільно. Матері це незрозуміло. Як і мені.

2 Л у к у м а  — різновид сливи.
3 М а р і н і  Лео — відомий у п'ятдесяті роки виконавець болеро.
4 Т о н д е р о  — перуанський народний танок.
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— Так чинять зневірені в коханні,— ворухнув вухами Думбо.
— І я так гадаю,— погодився Літума. — Але це не пояснює, хто його вбив і за 

віщо.
У «Ріо-бар» увійшов гурт чоловіків, і Мойсес подався до них. Треба було йти 

шукати водія ваговоза, щоб вертатися з ним до Талари, але Літума відчував 
непереборні лінощі. Тож не поворухнувся. Бачив, як хлопець настроював гітару, 
бачив його на темних вулицях П'юри в кварталі для білих, біля загорож та 
балконів їхніх наречених та коханих, яких він чарував своїм співом. Потім бачив, 
як хлопець бере гроші за серенади. Може, він і купив гітару на ті гроші, збираючи 
не один місяць? Але чому від'їзд із П'юри став для нього питанням життя чи 
смерті?

— Щойно я згадав,— раптом ворухнув вухами Мойсес.
— Що ти згадав? — Літума поклав на прилавок гроші за сік.
— Він був закоханий по вуха. Сам розповідав дещо. Нездійсненне кохання. 

Так він мені сказав.
— До заміжньої жінки?
— Звідки мені знати, Літумо! Існують різні нездійсненні кохання. Закохатися 

в черницю, наприклад. Але я добре запам'ятав ці його слова. «Чого ти такий 
сумний, хлопче?» «Бо закохався, Мойсесе, і кохання моє нездійсненне». Тому, 
певно, і пішов в авіацію.

— А він не казав, чому його кохання нездійсненне? І хто вона?
Мойсес заперечливо похитав головою і вухами водночас:
— Казав тільки, що бачився з нею потай. І що увечері звіддалік співає їй 

серенади.
— Зрозуміло,— мовив Літума. Він уявив, що хлопець тікає з П'юри, боячись 

гніву ревнивого чоловіка, який погрожує його вбити. Якби знати, в кого він 
закохався, чому його кохання нездійсненне, це б неабияк допомогло. Певно, 
і жорстокість, з якою його мордували, пояснюється несамовитими ревнощами.

— Якщо це тобі поможе, додам, що його любка живе біля аеродрому,— додав 
Мойсес.

— Аеродрому?
— Якось увечері ми розговорилися: Паломіно Молеро сидів, де ти зараз. 

Коли він почув, що мій приятель їде в Чіклайо, то спитав, чи той не підкине його 
до аеродрому. «Що ти там робитимеш о цій порі, хлопче?» «Заспіваю серенаду 
своїй коханій, Мойсесе». Значить, вона живе десь там.

— Але ж там лише пісок і ріжкові дерева, Мойсесе.
— Поміркуй, Літумо,— ворухнув вухами Думбо. — Шукай, шукай.
— Атож, звичайно,— пошкріб потилицю Літума. — Там же поряд військово- 

повітряна база, житла льотчиків... III

III

— Атож, атож, житла льотчиків,— повторив лейтенант Сільва. — Це вже 
щось. Тепер цей сучий син не скаже, що ми забираємо в нього час.

Літума помітив, що лейтенант, хоч і провадив розмову і розповідав про 
зустріч із командиром військово-повітряної бази, проте тілом і душею був біля 
доньї Адріани, яка підмітала шинок. Від її швидких і різких рухів спідниця часом 
задиралася вище колін, і тоді було видно туге дебеле стегно; коли ж нахилялася 
зібрати сміття, видніли її груди, вільні й високі під легкою перкалевою сукнею. 
Очиці лейтенанта не пропускали жодного поруху шинкарки і спалахували 
хтивими вогниками. Чому донья Адріана так збуджувала лейтенанта Сільву, 
Літума не міг второпати. Сам білявий, молодий і гарний, з русявими вусиками 
й у темних окулярах, які рідко знімав, він міг полонити будь-яку таларську 
дівчину. Але його цікавила лише донья Адріана. Він навіть зізнався Літумі: «Ця 
гладуха геть забила мені памороки!» Хто його збагне? Віком вона годилася йому 
в матері, в її волоссі де-не-де пробивалася сивина, та й була вона опасиста з усіх 
боків, без ознак талії. Донья Адріана була замужем за Матіасом, рибалкою, 
котрий уночі рибалив, а вдень відсипався. Мешкали вони в кімнаті за шинком, 
мали кількох дорослих дітей, які жили окремо, а двоє з них працювали якраз 
в «Інтернешнл петролеум компані».
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— Так дивитися на донью Адріану, то можна й очі зіпсувати, лейтенанте. Хоч 
окуляри начепіть.

-  Вона що не день гарнішає,— проказав лейтенант, не відриваючи погляду 
від віника доньї Адріани. Потер об штани золотий перстень на безіменному пальці 
й додав: — Не знаю, як їй вдається, але вона справді стає все апетитніша і звабли
віша.

Чекаючи таксиста, вони випили по кухлю козячого молока і з'їли по 
бутерброду з сиром. Полковник Міндреау призначив зустріч о восьмій тридцять. 
Вони були єдині відвідувачі в шинку — легкій споруді з бамбуку, рогожі та 
поцинкованого каламіну; з полицями, заставленими пляшками, коробками та 
бляшанками, кількома скособоченими столиками й примусом у кутку, де донья 
Адріана куховарила для своїх постійних клієнтів. Крізь проріз у стіні видніла 
кімната, де після нічної риболовлі спав Матіас.

— Ви й не знаєте, як вихваляв вас лейтенант, поки ви підмітали, доньє 
Адріано,— посміхнувся Літума, коли шинкарка з віником наблизилася до них, 
вихляючи стегнами. — Каже, що попри роки й вагу ви — найзвабливіша жіночка 
в Таларі.

— Кажу так, бо певен цього,— мовив лейтенант Сільва з виразом завойовни
ка. — І це щира правда, донья й сама це чудово розуміє.

— Аніж збиткуватися над матір'ю сімейства, нехай ваш лейтенант ревніше 
займається своїм ділом. — Донья Адріана зітхнула і вмостилася на ослоні біля 
шинквасу, її обличчя посмутніло. — Аніж чіплятися до заміжніх жінок, нехай 
краще пошукає убивць.

— А коли я їх знайду? — Лейтенант хтиво прицмокнув язиком. — Подаруєте 
мені одненьку ніч? Присягаю, що за таку винагороду я їх умить візьму в наручни
ки й покладу до ваших ніг.

«Каже так, ніби вбивці вже відомі»,— подумав Літума. Зальоти лейтенанта 
розважали його, однак згадка про співака засмучувала його. Якби цей клятий 
полковник Міндреау допоміг, було б куди легше. Коли б він, знаючи всі подроби
ці, маючи досьє і змогу допитати особовий склад авіабази, захотів допомогти, 
вони натрапили б на слід і схопили б тих покидьків. Але полковник Міндреау 
егоїст. Чому він не хоче допомогти їм? Бо льотчики мають себе за принців 
з блакитною кров'ю. І на поліцію дивляться як на останніх метисів.

— Пусти, нахабо такий, бо розбуджу Матіаса! — сердито запручалася донья 
Адріана, яка саме простягла лейтенантові пачку сигарет «Інка», а той вхопив її за 
руку. — Лапай свою служницю, безсоромнику, а не заміжню жінку і матір 
сімейства.

Лейтенант відпустив її, щоб припалити сигарету, і злість доньї Адріани 
вляглася. Так було завжди: вона спалахувала, як сірник, від залицянь, проте це їй, 
певно, подобалось. «Всі вони трохи шльондри»,— похмуро подумав Літума.

— В містечку тільки й мови про це,— озвалася донья Адріана. — Я тут 
народилася, і ніколи в Таларі нікого не вбивали так жорстоко. Тут люди вбивають 
одне одного по-божеськи і в чесному двобої, як справжні чоловіки. Але щоб так 
розпинати і мордувати людину — ніколи. А ви байдикуєте. Ганьба!

— Ми не байдикуємо, матусю,— заперечив лейтенант Сільва. — Але полков
ник Міндреау не сприяє нам. Не дає допитати приятелів Паломіно Молеро. А вони 
мусять щось знати. Ми через нього блукаємо манівцями. Але рано чи пізно все 
випливе.

— Бідолашна його мати,— зітхнула донья Адріана. — Полковник Міндреау 
вважає себе володарем світу, досить лише глянути на нього, коли він з'являється 
під ручку зі своєю донькою. Не привітається й не гляне. А вона ще гірша. Отака 
пиха!

Ще не було восьмої, а вже припікало. Золотаве проміння пробивалося крізь 
рядюжку, проникало крізь шпарини в бамбуку й дахові. Шинок наче простромили 
ці світлі списи, і в них кружляли порошинки й десятки мух. На вулиці не було 
людно. Літума чув неголосний плюскіт прибою, хлюпотіння хвиль. Море було 
поряд, і повітря пахло ним. То був міцний і приємний запах, проте підступний, бо 
навіював згадку про чисті пляжі й прозорі води, а море біля Талари було в нафто
вих плямах та бруді з кораблів, що швартувалися в порту.

73



— Матіас запевняє, що хлопець мав чудовий голос, що він був справжнім 
артистом,— вигукнула донья Адріана.

— Дон Матіас знав Паломіно Молеро? — запитав лейтенант. 1
— Кілька разів він чув, як той співає.
Старий Матіас Керекотільйо і двоє його помічників саме перетягували сіті 

й наживку на човен «Таларський лев», коли почулися гітарні перебори. Місяць 
був ясний і світив так, що й без ліхтаря було видно: з півдюжини тіней на березі — 
то пілоти. Вони сиділи на піску між човнів і палили. Коли хлопець заспівав, 
Матіас і його помічники облишили сіті й підійшли ближче. Голос у хлопця був 
ніжний, з модуляціями, що коли слухав його, хотілося плакати, а спину пробирав 
мороз. Він проспівав «Дві душі», а коли вмовк, йому зааплодували. Матіас 
Керекотільйо навіть потиснув співакові руку. «Ви нагадали мені мою молодість, 
і мені стало сумно»,— мовив він юнакові. Тоді ж він дізнався, що то Паломіно 
Молеро з П'юри, прибув з останнім призовом. Матіас чув, як один із льотчиків 
проказав: «Ти міг би співати по радіо, Паломіно». Згодом чоловік доньї Адріани 
ще кілька разів бачив його серед човнів, коли ладнався на «Таларському леві» 
виходити в море. І щоразу кидав роботу, щоб послухати пісню.

— Якщо вже Матіас так повівся, то, поза сумнівом, у хлопця янгольський 
голос,— запевнила донья Адріана. — Бо Матіаса не так і просто розчулити, він 
людина досить холодна.

«Подала, як на блюді»,— подумав Літума, й лейтенант справді облизнувся, 
мов котяра:

— Тобто йому вже бракує духу, доньє Адріаніто? Можу погріти вас, якщо 
хочете, бо я — весь вогонь.

— Не треба мене гріти,— засміялася донья Адріана.—Коли холодно, 
я кладу в постіль пляшки з гарячою водою.

— Людське тепло приємніше, матусю,— провуркотів лейтенант Сільва, 
тягнучись губами до доньї Адріани, наче хотів всмоктати її.

Увійшов дон Херонімо, який приїхав по них. Він не підігнав до шинку 
таксі, бо застряг би на піщаній вулиці, тож лишив свій «форд» метрів за сто звідси. 
Лейтенант Сільва й поліцейський дали розписку за сніданок і попрощалися 
з доньєю Адріаною. Сонце пряжило нещадно: хоча було лише чверть на дев'яту, 
спека стояла як опівдні. Під сліпучим світлом здавалося, що люди й предмети от- 
от розплавляться.

— Талара повниться чутками,— казав дон Херонімо, поки вони важко йшли 
по піску. — Шукайте вбивць, інакше вас лінчують, лейтенанте.

— Нехай лінчують,— стенув плечима лейтенант. — Присягаю, що я його не 
вбивав.

— Чого тільки люди не кажуть,— сплюнув дон Херонімо, коли дісталися 
таксі. — У вас не пашіли вуха?

— Вони в мене ніколи не пашать. А що кажуть?
— Ніби хочуть затерти справу, бо вбивці — великі цабе. — Дон Херонімо 

крутнув ручку, щоб завести двигун. Тоді підморгнув і перепитав: — Вони 
й справді великі цабе, лейтенанте?

— Не знаю, великі чи ні. — Лейтенант вмостився на передньому сидінні. — 
Але все одно погорять. Лейтенант Сільва з олімпійським спокоєм начхає на них, 
доне Херонімо. А тепер покваптеся, мені не хотілося б спізнитися до полковника.

Лейтенант був людиною прямодушною, і Літума ставився до нього не лише 
з повагою, а й з благоговінням. Той був хвальком, безсоромним, навіть облесли
вим, і втрачав голову, коли йшлося про гладуху-шинкарку, однак Літума бачив, 
як, розбираючи доноси та скарги, що надходили до комісаріату, лейтенант 
намагався чинити по справедливості. І нікому не віддавав переваги.

— Що ви вже з'ясували, лейтенанте? — Дон Херонімо натискав на клаксон, 
проте дітлахи, собаки, свині, віслюки та кози не квапилися зійти з дороги.

— Дулю з маком,— скривився лейтенант.
— Небагато,— чмихнув таксист.
У відповідь пролунали ті ж слова, що їх Літума вже чув від свого начальника:
— Сьогодні ми щось таки взнаємо, нюхом чую.
Вони вже дісталися околиці містечка; обабіч дороги гола кам'яниста місцина 

їжачилася нафтовими вишками. Вдалині зблискували дахами будівлі авіабази.
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«Хоч би що-небудь»,— майнула думка в Літуми. Чи взнають вони колись, хто й за 
віщо вбив хлопця? Це було викликане не просто прагненням справедливості чи 
покари, а бажанням побачити їхні обличчя, почути, як вони могли зробити те, що 
зробили з Паломіно Молеро.

В караульні бази черговий офіцер зміряв їх поглядом з голови до п'ят, ніби 
вперше бачив. І змусив чекати під пекучим сонцем, не запросивши навіть до 
приміщення. Тим часом Літума роздивлявся довкола. Ну й щасливчики! Жити 
й працювати в такому місці! Праворуч вишикувались офіцерські будиночки — 
однаковісінькі, дерев'яні, на палях, пофарбовані в синій та білий колір, 
з москітними сітками на вікнах та дверях і садочками з доглянутою геранню. 
Побачив жінок з дітьми, дівчат, які поливали квіти, чув сміх. Льотчики, либонь, 
жили не згірше від грінго з «Інтернешнл», хай їм біс! Із заздрістю дивився, які тут 
чистота й порядок. Був навіть свій басейн за будиночками. Літума ніколи не бачив 
його, але уявив жінок і дівчат у купальниках, які загоряли й плескалися у воді. 
Ліворуч містилися службові приміщення, ангари, контори, а за ними — злітна 
смуга. Трикутником стояли кілька літаків. Оце то розкошують! Як і грінго 
з «Інтернешнл», ці за своїми стінами та гратами живуть, як у кінофільмах. 
І грінго, і льотчики могли дивитися одні на одних поверх мешканців Талари, які 
смажилися під спекотним сонцем унизу, в містечку, затиснутому край брудного, 
масного моря. Бо з бази було видно узгір'я за Таларою, де вдень і вночі озброєні 
вартові охороняли за штахетами будиночки інженерів, техніків і вищих чинів 
«Інтернешнл». І вони мали свій басейн з вишками та всім необхідним; у містечку 
подейкували, буцімто жінки тих грінго купаються напівголі.

Чекати довелося досить довго, перш ніж полковник Міндреау запросив їх до 
свого кабінету. Літума проходив повз офіцерів та курсантів і думав: «Дехто з них 
знає правду, дідько їх би взяв!»

— Проходьте,— кинув полковник з-за письмового столу.
Вони цокнули підборами на порозі і пройшли на середину кабінету. На 

столі побачили перуанський прапорець, календар, записник, текст з документами, 
олівці й кілька фотографій дочки полковника Міндреау з батьком або самої. То 
була дівчина з довгастим зухвалим личком, вкрай серйозна. Все було в ідеальному 
порядку, як і шафи, дипломи й велика карта Перу, на тлі якої вирізнявся силует 
командира авіабази. Полковник Міндреау був невисокий на зріст, кремезний 
і з залисинами, що тяглися від обох скронь до тімені, і сивуватими, ретельно 
підстриженими вусиками. Він справляв таке ж враження охайності, як і його 
письмовий стіл. В погляді сірих холодних очиць не було й натяку на доброзичли
вість.

— Чим можу служити? — мовив ввічливо, всупереч крижаному виразу 
обличчя.

— Ми знову до вас з приводу вбивства Паломіно Молеро,— шанобливо 
відповів лейтенант. — Просимо вашого сприяння, пане полковнику.

— А хіба я не сприяю? — В голосі полковника вчувалися глузливі нотки. — 
Хіба не ви були в цьому кабінеті три дні тому? Якщо ви загубили довідку, яку 
я дав, то в мене є копія.

Він швидко розкрив теку перед собою, витяг якийсь папірець і забубонів:
«Молеро Санчес, Паломіно. Народився в П'юрі 13 лютого 1936 року, 

законнонароджений син доньї Асунти Санчес і дона Теофіло Молеро, небіжчика. 
Освіта початкова закінчена і середня неповна — три з половиною роки навчався 
в державному коледжі Сан-Мігель у П'юрі. Вписаний до підрозділу в 1953 році. 
Розпочав службу на авіабазі в Таларі 1954 року в третій роті, де під командуван
ням лейтенанта Адольфо Капріати пройшов підготовку разом з іншими 
новобранцями. Зник з території бази в ніч з 23 на 24 березня, не повернувшись до 
роти після вільного дня. Оголошений дезертиром, про що подано рапорт у відпо
відні інстанції».

Полковник відкашлявся й глянув на лейтенанта Сільву:
— Хочете копію?
«Чому ти нас ненавидиш,— подумав Літума. — І чому ти такий деспот, 

трясця твоїй матері?»
— Не треба, пане полковнику,— всміхнувся лейтенант. —Довідка в нас є.
— Тоді в чому справа? — нетерпляче насупився полковник. — В чому
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я повинен вам сприяти? У довідці сказано все, що нам відомо про Паломіно 
Молеро. Я особисто розмовляв з офіцерами, унтер-офіцерами та солдатами його 
роти. Ніхто не бачив і ніхто не знає, хто й чому міг його вбити. Моє начальство 
одержало детальну інформацію й задоволене нею. А ви, схоже, ні. Що ж, це ваш 
клопіт. Особовий склад бази нічим не заплямлений тут, і в нас більше нічого 
з'ясовувати. Він був відлюдьком, ні з ким не приятелював, нікому не звірявся.
І навряд чи мав на базі друзів або ворогів. До занять, як свідчать рапорти, ставився 
не дуже ревно. Можливо, тому й дезертирував. Шукайте поза базою, з'ясовуйте, 
хто знав його в містечку, з ким він зустрічався після втечі і до вбивства. А тут ви 
гаєте час, лейтенанте. Я ж собі не можу дозволити таку розкіш.

Чи злякає лейтенанта непоступливий безапеляційний тон полковника 
Міндреау? Чи змусить його відступити? Проте Літума побачив, що його началь
ник незворушний.

— Ми не потурбували б вас без достатніх підстав, пане полковнику. — 
Лейтенант стояв виструнчений, але промовляв спокійно.

Сірі очиці полковника кліпнули, губи ворухнула подоба посмішки:
— З цього й слід було почати.
— Поліцейський Літума з'ясував дещо в П'юрі, пане полковнику.
Літумі здалося, що командир авіабази побагровів. Збентеження охопило

Літуму, і він подумав, що не доповість, як слід, такій непривітній особі. Однак 
заговорив, трохи затинаючись. Розповів, що в П'юрі довідався, що Паломіно 
Молеро мав звільнення від військової служби, але пішов на неї, бо, як признався 
матері, залишити місто було для нього питанням життя або смерті.

Він умовк. Чи слухав його полковник, що ніби невдоволено й водночас 
розчулено розглядав доччину фотографію на тлі дюн і ріжкових дерев? Потім 
кинув погляд на Літуму:

— Тобто як це — життя чи смерті?
— Сподіваємось, він це пояснив тут, коли з'явився,— втрутився лейтенант. — 

Може, він казав комусь, чому так раптово мусив залишити П'юру.
«Лейтенант вдає з себе простака чи полковник і його вивів з рівноваги?»
Командир авіабази втупився очима в офіцера, наче підраховував прищики на 

його обличчі. Від того погляду лейтенант Сільва мав би спаленіти, проте він не 
збентежився і незворушно чекав, що скаже полковник.

— А вам не здається, що якби ми це знали, то зазначили б у довідці? — 
проказав той роздільно, наче його співрозмовники не розуміли мови чи були 
нетямку ваті. — Ви не подумали, що якби ми на базі знали, що хтось переслідує 
Паломіно Молеро й погрожує йому, то негайно сповістили б куди слід?

Він умовк, бо неподалік заревів літак. Гул наростав, і Літума вирішив, що 
зараз у нього полопають перетинки. Однак затулити вуха не наважився.

— Поліцейський Літума з'ясував іще дещо, пане полковнику,— мовив 
лейтенант, коли гул трохи стих. Сільва був незворушний, наче й не чув запитання 
полковника.

— Он як! — втупився той у Літуму. — А що саме?
Літума спершу прокашлявся, бо глузливий вираз полковника спантеличував 

його.
— Паломіно Молеро був закоханий,— пробурмотів нарешті. — І, схоже...
— Чого ви затинаєтесь? — перебив його полковник. — Що з вами?
— Кохання це було не зовсім законним,— промимрив Літума. — Можливо, 

тому він і втік із П'юри. Тобто, я маю на увазі...
Полковник хмурнішав, і Літума розгублено вмовк. Перед зустріччю 

з полковником його висновки здавалися йому переконливими; та й лейтенант 
запевнив, що вони й справді вагомі. А тепер, коли бачив перед собою скептичне, 
глузливе обличчя командира авіабази, він став почуватися невпевнено і навіть 
соромився своїх здогадів.

— Тобто, пане полковнику, могло статися, що ревнивий чоловік застукав 
Паломіно Молеро на гарячому і пригрозив помститися,— прийшов на допомогу 
лейтенант Сільва. — Ось чому хлопець і вирішив призватися в армію.

Полковник замислено вислухав їх. «Якої ще капості слід сподіватися від 
нього?» — подумав Літума.

— І хто ж цей ревнивець? — озвався він нарешті.
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— Саме це нас і цікавить,— відповів лейтенант Сільва. — Якщо ми взнаємо 
це, то взнаємо багато чого.

— І ви гадаєте, що я в курсі любовних пригод сотень унтер-офіцерів та 
солдатів авіабази? — знову прокарбував слова полковник Міндреау.

— Можливо, не ви особисто, пане полковнику,— чемно мовив лейтенант. — 
Однак ми подумали, а раптом на базі хтось знає. Товариш Паломіно Молеро по 
казармі, чи інструктор, чи хтось інший...

— Ніхто нічого не знає про приватне життя Паломіно Молеро,— перебив 
його полковник; — Я особисто з'ясовував. Він був відлюдьком, нікого в свої 
справи не втаємничував. Про це зазначено і в довідці!

Літума бачив: полковникові начхати, що сталося з Паломіно. Ні минулого 
разу, ні зараз злочин не сколихнув його почуттів. Він ставився до солдата як до 
порожнього місця, з неприхованим презирством. Невже тому, що за кілька днів до 
смерті той зник? Полковник був людиною антипатичною, нечуваної суворості 
і просто таки маніакально дотримувався статуту. Оскільки казармене життя, поза 
сумнівом, остобісіло хлопцеві, він дав ногам знати, і полковник мав його за 
злочинця. Певно, ще й гадав, що дезертир і заслуговує того, що з ним сталося.

— Бачите, пане полковнику, є підозра, що Паломіно Молеро мав любовний 
зв'язок з якоюсь жінкою на авіабазі,— почув Літума голос лейтенанта Сільви.

І відразу завважив, як бліді, гладко виголені щоки полковника беруться 
плямами. Його обличчя спохмурніло й спалахнуло. Однак не встиг нічого сказати, 
бо двері раптом відчинилися і при тьмяному коридорному світлі Літума побачив 
на порозі дівчину з фотографій. Вона була ще тендітніща, ніж на знімках, 
кучерява, з короткою стрижкою і примхливо задертим носиком. Стояла в білій 
блузці, синій спідничці, тенісних тапочках і ніби перейнята кепським настроєм 
свого татуся.

— Я йду! — кинула вона, не зайшовши до кабінету і не глянувши на 
лейтенанта й Літуму.— Мене відвезе шофер чи брати велосипед?

Вона говорила з тим же ледь стримуваним невдоволенням, що і її батько. 
«Яблучко від яблуні...» — невтішно виснував поліцейський.

— А куди, донечко? — враз полагіднішав командир авіабази.
«Та він не тільки не картає її, що увірвалась отак, не привітавшись, 

а й туркотить з нею, як голубок»,— здивувався Літума.
— Я вже казала тобі вранці,— зухвало кинула дівчина.— До басейну грінго, 

наш стоятиме без води до понеділка, ти хіба забув? То як: мене відвезе шофер чи 
брати велосипед?

— Шофер відвезе, Алісіє,— проспівав полковник.— Тільки нехай швидше 
вертається, він мені потрібен. Скажеш йому, коли тебе забрати.

Дівчина грюкнула дверима й зникла не прощаючись. «Хоч вона віддячує за 
нас»,— подумалось Літу мі.

— Отже...— знову почав лейтенант, але полковник Міндреау перебив його.
— Ви кажете дурниці! — прорік, знову червоніючи.
— Вибачте, пане полковнику...
— У вас є докази, свідки? — Командир авіабази втупився в Літуму, наче в яку 

комаху.— Звідки ви взяли, що Паломіно Молеро кохався з жінкою на авіабазі 
в П'юрі?

— Доказів немає, пане полковнику,— збентежився поліцейський.— Просто 
я дізнався, що він потайки співав там серенади.

— На авіабазі в П'юрі? — з притиском перепитав полковник.— А ви знаєте, 
хто там мешкає? Родини офіцерів, а не солдатів чи унтерів. Лише офіцерські 
матері, дружини, сестри й доньки. І ви натякаєте, що цей солдат блудив з дружи
ною офіцера?

«Чортів расист. Ось він хто: чортів расист».
— Можливо, що навіть із служницею, пане полковнику,— почув Літума 

лейтенанта Сільву. Літума був щиро вдячний йому, бо почувався незручно 
й незатишно перед холодною люттю полковника.— 3 куховаркою чи нянькою 
з бази. Ми ні на що не натякаємо, а тільки намагаємось розкрити цей злочин, пане 
полковнику. Це наш обов'язок. Смерть хлопця сполошила всю Талару. Ширяться 
всілякі чутки, розмови, ніби поліція байдикує, бо тут замішані великі чини. Ми ні 
в чому не певні, тож і з'ясовуємо всі обставини. І не думайте про нас зле.
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Командир бази кивнув. Літума помітив, що йому коштувало неабияких 
зусиль не виплеснути свій кепський настрій на них.

— Не знаю, чи відомо вам, що три місяці тому я ще був командиром авіабази 
в П'юрі,— процідив він крізь зуби.— Я служив там два роки. Добре знаю життя 
й всі принади тієї бази, бо вона була моєю домівкою. І ніхто без достатніх доказів 
не сміє твердити, що якийсь солдат злигався з дружиною котрогось із моїх 
офіцерів.

— Я не казав, що то офіцерська дружина,— наважився втрутитися Літума.— 
То могла бути й служниця, як припускає лейтенант. Хіба на базі немає заміжніх 
служниць? І він потайки співав там серенади, це ми знаємо достеменно, пане 
полковнику.

— Гаразд, шукайте цю служницю, допитуйте її і її чоловіка, чи погрожував 
він йому, і якщо визнає таке, приводьте його сюди.— Чоло полковника блищало 
від поту, який зросив його ще тоді, коли до кабінету увірвалася його донька.— 
А без вагомих доказів до мене в цій справі більше не приходьте.

Він рвучко підвівся, даючи зрозуміти, що розмову закінчено. Проте лейтенант 
Сільва не козиряв і не просив дозволу іти.

— Ми маємо до вас конкретне прохання, пане полковнику,— проказав він 
рішуче.— Ми хотіли б поговорити з товаришами Паломіно Молеро по казармі.

Червоне обличчя командира таларської авіабази сполотніло, під очицями 
з'явилися фіолетові кола. «Та він не просто покидьок, а ще й божевільний,— 
подумав Літума.— Чого це він? Що його так дратує?»

— Пояснюю вам іще раз, бо ви, бачу, досі цього не втямили.— Полковник 
розтягував кожне слово так, наче воно було бозна-яке важке.— Військові заклади 
мають свою юрисдикцію, власні трибунали, де військовослужбовців судять і де їм 
виносять вирок. Вам не пояснювали цього в поліцейській школі? Що ж, тоді я сам 
поясню, ще раз. Коли йдеться про якийсь злочин, слідство ведуть самі військові 
установи. Паломіно Молеро помер за нез'ясованих обставин, поза базою, після 
втечі з неї. Я подав командуванню відповідний рапорт. Якщо начальство визнає 
за потрібне, то накаже провести нове розслідування через власні органи або 
передасть справу до суду. Але без наказу міністерства військово-повітряних сил 
чи верховного командування збройними силами жоден поліцейський не пору
шить військових законів на базі, якою командую я. Зрозуміло, лейтенанте Сільва? 
Вам зрозуміло, питаю?

— Цілком зрозуміло, пане полковнику,— відповів лейтенант.
Полковник Міндреау рішуче показав на двері:
— Тоді ви вільні.
Цього разу Літума почув, як лейтенант Сільва цокнув підборами й попросив 

дозволу йти. Він зробив те саме, і обоє вийшли. Кашкети надягли вже надворі. 
Хоча сонце пряжило ще дужче, ніж доти, і було задушливіше, ніж у кабінеті, 
повітря Літу му свіжило, бадьорило, і він радів, що опинився на вулиці. Глибоко 
зітхнув: наче вибрався з буцегарні, хай йому біс! Мовчки крокували до караульні. 
Цікаво, чи й лейтенант Сільва почував себе пригніченим і ображеним після 
зустрічі з командиром бази?

В караульні на них чекала нова прикрість: дон Херонімо поїхав. Тож мусили 
вертати до містечка пішки, принаймні годину сходячи потом і ковтаючи пилюку.

Ступали по шосе так само мовчки, і Літума вирішив: «Після обіду трохи 
посплю». Він міг спати скільки завгодно, коли завгодно і як завгодно, та й після 
такого струсу на нього найкраще діяв сон. Шосе собі зміїлося, спускаючись до 
Талари червоноземом без жодного зеленого кущика, серед каміння і різновели- 
ких скель.

Містечко внизу блідою плямою тулилося до погідного сіро-зеленого моря. 
Під сліпучим сонцем ледь розрізнялися обриси будинків і вуличних ліхтарів.

— Неприємні хвилини ми пережили, чи не так, лейтенанте? — Літума витер 
носовичком спітніле чоло.— Ще не зустрічав такої сволоти. Гадаєте, він ненави
дить поліцію як расист чи з якоїсь іншої причини? Невже він з усіма такий 
брутальний? Присягнути можу,‘що ніхто ще не ображав мене так, як цей голомо
зий.

— Пусте, Літумо.— Лейтенант потер об сорочку масивний золотий перстень 
з червоним камінцем.— Для мене зустріч із Міндреау все одно що дитяча розвага.

78



— Ви справді, лейтенанте? Добре, що ви ще можете жартувати. А в мене 
душа втекла в п'ятки.

— Ти ще пташеня в таких справах, Літумо,— засміявся лейтенант.— Тобі ще 
багато чого слід повчитися. Це була неважнецька розвага, але вкрай корисна, 
запевняю тебе.

— Тоді я нічого не зрозумів, лейтенанте. Мені здалося, ніби полковник 
змішав нас з багнюкою і повівся з нами гірше, ніж зі своїми слугами. Невже він 
пристав на наше прохання?

— Це лише так здається, Літумо.— Лейтенант Сільва знову засміявся.— Як 
на мене, полковник базікав, як п'яна папуга.

Він сміявся на весь рот, і аж хруснув кісточками пальців.
— Спершу і я подумав, що він нічого не знає, тільки забиває нам памороки 

балачками про армійські звичаї і закони,— пояснив лейтенант Сільва.— А тепер 
я певен, що він знає чимало, якщо не все.

Літума глянув на нього. Помітив, що за темними окулярами очі офіцера, як 
обличчя і голос, пожвавішали.

— Він знає, хто вбив Паломіно Молеро? Гадаєте, що полковник знає?
— Мені невідомо, що він знає, але він знає чимало,— запевнив лейтенант.— 

Полковник когось вигороджує, інакше чого б йому так нервувати? Невже не 
помітив? Ти не спостережливий, Літумо, тож не годишся служити в поліції. А що 
мають значити ці спалахи люті, ці наскоки, як ти гадаєш? Намагання приховати, 
що гризе душу. Авжеж, Літумо. Це не він облив нас помиями, це він пережив 
у нас страшні хвилини.

Він весело зареготав і реготав доти, доки позаду не загурчала машина: їх 
наздоганяв синій ваговоз авіабази. Водій загальмував сам, не довелося навіть 
голосувати.

— Вам до Талари? — гукнув з кабіни молоденький унтер.— Можемо 
підкинути. Сідайте сюди, лейтенанте. А ваш напарник нехай стрибає в кузов.

Там уже сиділо двоє солдатів, певно, механіків, замащених по вуха. В кузові 
було повно бляшанок з мастилом і фарбою та пензлів.

— То що? — докинув один.— Розкусите це тістечко чи замнете злочин, щоб 
не тривожити тузів?

У запитанні вчувався докір.
— Розкусимо, якщо полковник Міндреау трохи допоможе,— відказав 

Літума.— Але ж він не тільки не допомагає, а й щоразу обходиться'з нами, як зі 
скаженими псами. Він і до вас так ставиться?

— Він людина непогана,— озвався солдат.— Своє діло знає, і база в нього, як 
годинник. От тільки дочка псує йому настрій.

— Варить з нього воду? — буркнув Літума.
— Просто невдячна,— докинув другий солдат.— Адже полковник Міндреау 

їй не лише батько, а й мати. Та померла, коли дівчинка була ще малою. І він сам 
виховав її.

Біля відділка ваговоз загальмував, і лейтенант з Літу мою зійшли.
— Якщо не знайдете вбивць, всі вважатимуть, що великі тузи дали вам 

хабара,— мовив на прощання молоденький унтер.
Ваговоз зник у хмарі рудої куряви, і Літума почув, як лейтенант процідив 

крізь зуби:
— Не турбуйся, хлопче, ми на вірному шляху.

IV
Звістку про бешкети, що їх лейтенантик зчиняв у таларському борделі, до 

відділка принесла одна повія, Морська Вовчиця. Вона прийшла скаржитись, що її 
сутенер останнім часом лупцює її більше, ніж звикле:

— Він тримає мене в чорному тілі, і я втрачаю клієнтів. От і не приношу йому 
грошей, а він мене знову духопелить. Поговоріть із ним, лейтенанте Сільва. 
Я пробувала, але він і слухати не хоче.

І Морська Вовчиця розповіла, що минулої ночі до борделю припхався якийсь 
лейтенантик. Цмулив без кінця піско5, наче яку воду, причому пив не як людина,

5 П і с к о — перуанська горілка.
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що хоче розважитись, а вочевидь бажаючи якнайшвидше набратися. А коли 
нажлуктився добряче, розстебнув ширіньку і став мочитися на повій, клієнтів та 
сутенерів. Потім видерся на прилавок і звідти продовжував своє шоу, поки його 
не забрала військова поліція. Китаєць Ляо стримував людей, щоб його не чіпали: 
«Якщо його натовчуть, постраждаю я, а отже й ви, бо заклад прикриють. І вийде 
по-їхньому».

Лейтенант Сільва ніби й не звернув уваги на розповідь Морської Вовчиці. 
А наступного дня, вже за обідом у шинку доньї Адріани, якийсь завсідник 
розповів, що напередодні льотчик повторив свої походеньки, та ще й порозбивав 
пляшки, мовляв, хоче побачити в повітрі скляні зірочки. І знову викликали 
поліцію з бази. На третій день у відділок заявився сам Ляо, ремствуючи:

— Вчора він перевершив сам себе. Спустив штани і спробував накласти купу 
серед танцювального майданчика. Він божевільний, лейтенанте. Умисне прово
кує, щоб його відгамселили. Зарадьте якось, бо інакше хтось-таки провчить його. 
А я не хочу мати халепу з базою.

— Скажи про це полковникові Міндреау, китайцю,— порадив лейтенант 
Сільва.— Це його клопіт.

— Ні за що в світі не піду до нього,— злякався китаєць.— Я з біса боюся його, 
кажуть, він страшенно лютий.

— Тоді кепські твої справи, бо льотчики не в моєму віданні. Якби йшлося про 
цивільну особу, тоді будь ласка.

Китаєць Ляо розгублено дивився на Літуму й лейтенанта.
— То ви нічим не зарадите?
— Молитимемось за тебе. Бувай, китайцю, і вітай своїх жіночок!
Та щойно Ляо пішов, лейтенант Сільва обернувся до Літуми, який на 

старенькому «ремінгтоні» клацав одним пальцем зведення за день; голосом, від 
якого поліцейському зробилося млосно, мовив:

— Ця історія з льотчиком досить підозріла, га, Літумо?
— Так, лейтенанте,— згодився Літума. Трохи помовчав і перепитав: — 

А чому досить підозріла?
— Ніхто не лізтиме на рожен у борделі, де збираються найнебезпечніші 

в Таларі злочинці, лише задля розваги. І то чотири дні підряд. Тут щось не те, тобі 
не здається?

— Атож, лейтенанте,— запевнив Літума. Він не второпав, на що натякає 
начальник, однак нашорошив вуха: — То ви гадаєте, що...

— Що нам варто покуштувати в Ляо пива, Літумо. Звісно, за кошт господаря.
Переслідуваний парафіяльним священиком, китаєць Ляо зі своїм борделем

побував уже в добрій половині Талари. Отець Домінго, щойно натрапляв на нього, 
щоразу домагався в алькальдії6 закрити його заклад. А через кілька днів бордель 
знову воскресав у якомусь домі, за кілька кварталів від попереднього. Зрештою 
Ляо домігся свого: тепер бордель розмістився на околиці, в абияк збитій дощаній 
халабуді. То була вбога хистка споруда з долівкою, яку щодня поливали, щоб 
прибити пил, і покрівлею з шматків бляхи, між яких свистів вітер. Кімнати повій 
рясніли шпаринами, крізь які хлопчаки та п'яниці підглядали за парочками.

Лейтенант Сільва й Літума неквапливо крокували до борделю, після того як 
подивилися ковбойський фільм у літньому кінотеатрі сеньйора Фріаса. За екран 
правила північна стіна церкви, що давало отцю Домінго право на цензуру 
кінострічок. Літума човгав черевиками по м'якій землі, а лейтенант палив.

— Скажіть принаймні, що вам спало на думку, лейтенанте. Чому ви гадаєте, 
що дивацтва льотчика пов'язані зі смертю худенького?

— Нічого мені не спало на думку.— Лейтенант Сільва випустив клуб диму.— 
Та оскільки в цій справі ми ніяк не влучимо ногою по м'ячу, треба бити на всі 
боки, а раптом вцілимо. А ні, то хоч поглянемо на бордель і тамтешню публіку. 
Хоч і певен, що не стріну там жінку своєї мрії.

«Зараз почне про гладуху,— подумав Літума.— І що за нав'язлива ідея!»
— Учора ввечері я їй показав,— зажурено згадав лейтенант Сільва.— 

Вийшов відлити, а вона саме несла пійло для льохи. Глянула на мене, а я їй

6 А л ь к а л ь д і я  — орган місцевого самоврядування в країнах Латинської Америки.
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показав, отак, обома руками. «Це для тебе, любасю. Доки ти його триматимеш на 
голодному пайку?»

Він збуджено зареготав, як завжди, коли заводив розмову про донью Адріану.
— І що ж вона, лейтенанте? — підохотив його Літума, знаючи, що той ласий 

теревенити про донью Адріану.
— Звісно, втекла. Ще й удала, ніби сердиться,— зітхнув лейтенант.— Але 

ж нічого, вона таки побачила. Порівняє з тим, що має дон Матіас,— у нього ж, 
либонь, нічого не лишилося. Це зробить її поступливішою, Літумо. Скінчиться 
тим, що вона капітулює. І тоді я запрошу тебе на вишукане частування, слово 
честі.

— Ви й справді заповзятливий, лейтенанте. І варті уваги доньї Адріани, хоча 
б за свою відданість.

Людей у борделі було небагато. Китаєць Ляо, неабияк вдоволений, вихопився 
їм назустріч.

— Щиро дякую за відвідини, лейтенанте. Знав, що не підведете. Прошу, 
прошу. Гадаєте, чого так порожньо? А через того недоумка, звісно. Люди 
приходять розважитись, а не щоб їх ображали чи поливали сечею. Пішла 
поголоска, от ніхто й не хоче зв'язуватися з льотчиком. Це ж нечуване безправ'я!

— Іще не з'являвся? — поцікавився лейтенант.
— Він приходить близько одинадцятої. Ще з'явиться, почекайте,— запевнив 

китаєць Ляо.
Він всадовив їх за столик у віддаленому кутку й приніс два кухлі пива. Кілька 

повій спробували зав'язати з ними розмову; але лейтенант їх відшив: вони не 
могли приділити дівчатам належної уваги, бо прийшли в чоловічій справі. 
Морська Вовчиця, вдячна Літумі, що той пригрозив сутенерові запроторити його 
до буцегарні, якщо не схаменеться, поцілувала поліцейського у вухо. «Приходь 
до мене, коли захочеш»,— шепнула, а вголос додала, що її вже три дні ніхто 
й пальцем не чіпає.

Бешкетник припхався майже опівночі: Літума і лейтенант Сільва до того часу 
вже спорожнили по чотири кухлі пива. Не встиг китаєць Ляо попередити їх, 
а Літума, який уважно вдивлявся в новоприбулих, уже здогадався, що то він. 
Досить молодий, худий, смаглявий, з короткою стрижкою, лейтенантик був 
у форменій сорочці й брюках кольору хакі, однак без знаків розрізнення і наши
вок. Увійшов сам, ні з ким не привітався, байдужий до враження, яке справила 
його поява,— підштовхувань, поглядів, підморгувань, перешіптувань повій 
і небагатьох відвідувачів. Одразу попростував до бару й зіперся на прилавок: 
«Маленьку!» Літума відчув, як закалатало серце: він не спускав з лейтенантика 
очей. А той одним духом вихилив чарку піско й замовив ще.

— І ось так щоночі,— прошепотіла Морська Вовчиця, що сиділа за сусіднім 
столиком з моряком.— Після третьої або четвертої почнеться.

Цього ранку вистава почалася між п'ятою і шостою. Літума вів рахунок 
чаркам, стежив за ним через голови парочок, які танцювали під радіолу. Льотчик, 
зіперши на долоні голову, не зводив очей із чарки, яку затулив ліктями, мов 
оберігав від стороннього ока. Він не рухався, наче поринув у роздуми й забув про 
повій, сутенерів, про все на світі. Жвавішав лише тоді, коли автоматично перехи
ляв чарку, і одразу ж нерухомів. А коли між п'ятою та шостою чарками Літума 
відвернувся, а тоді подивився знову, лейтенантика на місці не було. Літума 
подивився уважніше й побачив, як льотчик рішуче простував до Рудої, яка 
танцювала з плюгавим чоловічком у краватці, але без піджака. Її напарник 
переставляв ноги, повиснувши на ній, наче волів удавитись. Лейтенантик, 
схопивши його за сорочку, ривком відтягнув убік і загорлав:

— Перепрошую, тепер сеньйорита належить мені!
Чоловічок у краватці сіпнувся й збентежено озирнувся, мовби прохаючи, аби 

йому пояснили, що діється, чи порадили, як повестися. Літума помітив, що 
китаєць Ляо знаками заспокоює його. Чоловічок визнав за краще так і зробити 
й лише стенув плечима. Потім відійшов до стіни, до гурту повій, і засмучено 
запросив до танцю Ластату. А лейтенантик тим часом підстрибував, вимахував 
руками, кривлявся. Проте в тому блазнюванні не відчувалося ніякої радості. 
Може, він хотів привернути до себе увагу? Ні, він прагнув бешкету. Стрибки 
й вихиляси* ці безглузді рухи були потрібні йому, щоб штовхати ліктями,
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плечима, стегнами усіх довкола. «От сучий син,— подумав Літума.— Мабуть, 
слід втрутитися». Однак лейтенант Сільва спокійнісінько палив і весело, немов 
потішаючись, дивився крізь тютюновий дим на льотчика. І терплячі ж ці люди! 
Відвідувачі, що їх штурхав льотчик, лише ніяково відходили вбік. «У кожного 
свої дивацтва, не треба зважати»,— читалося на їхніх обличчях.

— А знаєш, хто він, Літумо? — почув він голос лейтенанта.
— Ні. А ви його знаєте?
Лейтенант потвердив, в голосі його вчулося глузування.
— Залицяльник дочки Міндреау. Те, що чуєш. Я на власні очі бачив, як вони 

попідручку прогулювалися на ярмарку в День авіації. І ще кілька разів бачив на 
недільній месі.

— Чи не тому полковник Міндреау терпить його вихватки? — буркнув 
Літума. — Будь-кого іншого він би давно запроторив до буцегарні, тримав би на 
хлібі й воді за дискредитацію армії.

— Коли говориш про вихватки, то не прогав цієї, Літумо!— застеріг 
начальник.

Лейтенантик забрався на прилавок із пляшкою піско в руці й наче зібрався 
виголошувати промову. Він розпростер руки й гарикнув: «До дна за шльондру, 
яка вас спородила!» Потім приклався до пляшки й так ковтнув, що в Літу ми 
запекло в шлунку на саму тільки думку, що може статися з його нутрощами. 
Мабуть, лейтенантикові й справді допекло, бо він скривився й скулився так, наче 
після удару правою. Китаєць Ляо, кланяючись і посміхаючись, наблизився до 
нього і став умовляти його злізти й заспокоїтися. Проте льотчик тільки виматюкав 
його і додав, що коли той не застромить язика собі в зад, то потрощить на друзки 
всі пляшки. Ляо відійшов від нього з філософським виглядом, наблизився до 
Літуми й лейтенанта Сільви і присів навпочіпки:

— То нічого не зробите?
— Нехай ще трохи сп'яніє,— порадив лейтенант.
Льотчик уже заривався до сутенерів і завсідників,, які уникали дивитися 

в його бік і танцювали собі, розмовляли й палили, наче й не помічали його. 
«Роздягніться, якщо ви мужчини, навіщо вам одяг! — розмахував той руками.— 
Соромитесь показати свої яєчка? Чи їх у вас катма? Або вони у вас такі мізерні, що 
ви недаремно соромитесь? А я своїми пишаюсь!»

— Дивіться і вчіться! — горлав лейтенантик. Він розстебнув пасок, штани 
кольору хакі сповзли, відкривши худі волохаті ноги. Літума побачив, як той 
захвицався, звільняючись від холош, однак льотчик чи то був надто п'яний, чи то 
надто лютився, але заплутався, захитався і полетів з прилавка на підлогу. Пляшка 
розбилася, а сам він гепнувся, наче мішок з картоплею. Розлігся регіт, і лейтенант 
Сільва підвівся:

— Пора, Літумо!
Поліцейський рушив за ним через танцювальний майданчик. Лейтенантик 

лежав долілиць серед битого скла, з заплющеними очима, зі штаньми на кісточках 
і голими ногами; він тільки очманіло сопів. «Оце гепнувся, сучий син»,— подумав 
Літума. Вони взяли його під пахви й підняли. Той замахав руками, почав лаятись, 
але язик не слухався. З рота його тяглися цівки слини, він був п'яний як чіп. Удвох 
натягли йому штани, підперезали паском і поволокли до виходу. Повії, клієнти 
й сутенери заплескали в долоні, раді, що позбулися мороки.

— Куди його, лейтенанте? — спитав надворі Літума. Було вітряно, каламіно- 
ва покрівля двигтіла й зірок на небі побільшало. Вогники Талари, ніби скористав
шись темрявою, теж стали зірочками, що спустилися до моря.

— Віднесемо його на пляж,— мовив начальник.
— Пустіть мене, псюри,— мимрив лейтенантик, однак не пручався.
— Зараз, братику, зараз,— ніжно проказав лейтенант Сільва.— Тільки не 

гарячкуй.
Вони протягли його з півсотню метрів .через піщаник, порослий колючками, 

до піщанистого пляжу. Опустили на пісок і посідали поряд самі. В халупах, що 
тулилися неподалік, не світилося. Вітер відносив у море музику й гамір з борделю. 
Пахло сіллю та рибою, плюскіт прибою заколисував, як снодійне. Літумі захотіло
ся згорнутися клубочком на піску, затулити обличчя кашкетом й забути про все. 
Але ж він прийшов працювати, хай йому біс! Нетерпіння й острах охоплювали

82



його на думку, що ця напівпритомна істота біля його ніг може зробити жахливе 
зізнання.

— То що, куме, трохи оклигав? — мовив лейтенант Сільва. Він підвів 
льотчика й всадовив, підпираючи собою і кладучи на плече руку, наче найщирі- 
шому другові.— Ти ще п'яненький чи вже протверезів?

— Що ти за псюра і що за псюра твоя мати? — пробелькотів льотчик і схилив 
голову на плече лейтенанта. Агресивний тон ніяк не в'язався з покірливим тілом, 
розм'яклим і ослаблим, що спиралося на лейтенанта Сільву, мов на спинку 
стільця.

— Я твій друг, братику,— озвався лейтенант Сільва.— Подякуй, що я забрав 
тебе з того борделю. Бо якби ти й далі демонстрував свій скарб, тобі б його 
відірвали. Сам подумай, що б ти тоді робив?

Лейтенант умовк, бо льотчика потягло на блювоту. Проте обійшлося, але 
лейтенант про всяк випадок відсторонив його голову.

— Ти, либонь, педик,— злостиво промимрив льотчик, коли позиви минули
ся.— Приволік мене сюди, щоб я зробив тобі приємність?

— Ні, братику,— всміхнувся лейтенант Сільва.— Я і справді хочу від тебе 
приємності, але не такої.

«У нього свій спосіб випитувати людські секрети»,— захоплено подумав 
Літума.

— А яку, трясця твоїй матері? — Льотчик люто гикнув, у нього потекла слина 
і він знову притулився до лейтенантового плеча, довірливо, немов кошеня, що 
шукає материного тепла.

— Аби ти розповів мені, що сталося з Паломіно Молеро, друже,— голосно 
шепнув офіцер.

Літума здригнувся, а льотчик наче й не почув. Він ніби застиг, занімів, 
і Літумі навіть здалося, що й не дихає. Так і сидів непорушно якийсь час. А Літума 
дивився на свого начальника: чи повторить він запитання? Зрозумів його льотчик 
чи вдає, ніби не розчув?

— Нехай твоя суча мати розкаже тобі, що сталося з Паломіно Молеро,— 
раптом проскиглив лейтенантик так тихо, що Літума аж витяг шию. А льотчик 
скоцюрблено тулився до лейтенанта Сільви й тремтів.

— Моя бідолашна матуся й гадки не має, хто такий Паломіно Молеро,— так 
само лагідно відказав начальник.— А ти знаєш. Тож давай, друзяко, розповідай, 
як воно було, ми слухаємо.

— Нічого я про нього не знаю! — вискнув льотчик, і Літума аж здригнувся 
від несподіванки.— Нічого не знаю! Нічого! Нічого!

Голос його зривався, а сам лейтенантик дрібно тремтів.
— Та знаєш, знаєш,— лагідно переконував його лейтенант Сільва.— Тому 

й набираєшся щовечора у борделі, тому й поводишся, як недоумок. І пристаєш до 
сутенерів, наче тобі життя остогидло.

— Нічого я не знаю! — знову заскиглив лейтенантик.— Нічогісінько!
— Розкажи мені про худенького, і тобі полегшає,— лагідно правив своєї 

лейтенант Сільва, немов заколисуючи його.— Присягаю тобі, що це правда, 
братику, я ж бо трохи психолог. Дозволь висповідати тебе, тобі відразу покращає, 
слово честі.

Літума спітнів. Відчув, як сорочка липне до спини, але йому було скорше 
холодно. Бриз здіймав невеличкі хвилі, які розліталися з шумом за кілька метрів 
від берега. «Чого ти боїшся, Літумо,— думав поліцейський.— Заспокойся, візьми 
себе в руки». Перед очима стояв худенький, побачений там, серед каміння, 
а, в голові стугоніла думка: «Зараз я взнаю, хто його вбив. Зараз взнаю».

— Ну, будь мужчиною, розповідай,— підбадьорював льотчика лейтенант 
Сільва.— І тобі покращає. Та не рюмсай.

Той справді схлипнув, як немовля, на плечі лейтенанта Сільви.
— Я плачу не через те, що ти думаєш,— промимрив, і його струснув новий 

позив до блювоти.— А п'ю тому, що цей сучий син устромив мені кинджал, не 
підпускає мене до жінки! Забороняє бачитися з нею. І вона не хоче мене знати, 
стонадцять їй чортів. Хіба можна так паскудно чинити, трясця їхній собачій 
матері?
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— Атож, не можна, братику,— поплескав його по спині лейтенант.— А той 
сучий син, що не дає тобі бачитися з нею — Міндреау?

Льотчик відірвав голову від лейтенантового плеча. В молочному сяйві місяця 
сержант побачив його засоплене й заслинене обличчя. Розширені зіниці блищали 
п'яно й стривожено. Губи нечутно ворушилися.

— А чому полковник забороняє бачитися з його донькою, га? — спокійно 
цікавився лейтенант Сільва, наче про погоду.— Що ти їй зробив? Зіпсував її?

— Тс-с, цить! — знову схлипнув льотчик.— Хай йому біс, не згадуй його! 
Хочеш звести мене зі світу?

— Та що ти, братику,— заперечив лейтенант.— Я тільки хочу допомогти. 
Жаль дивитись, як ти страждаєш, упиваєшся, бешкетуєш. Ти ж занапащаєш свою 
кар'єру, невже не розумієш? Але більше я не згадуватиму про нього, слово честі.

— Ми мали наступного року побратися, щойно я одержу підвищення,— 
простогнав льотчик, тулячись до плеча лейтенанта.— Цей сучий син запевняв, 
ніби згоден, щоб на День незалежності ми обмінялися обручками. А показав мені 
дулю, розумієш? Як можна бути таким нечесним, таким підступним, таким 
підлим, дідько йому в пельку!

Раптом він обернувся і втупився в Літуму.
— А це що за паскудник? — схлипнув і знову похилився на лейтенанта 

Сільву.— Що йому тут треба? Звідки цей виродок взявся?
— Мій помічник, своя людина,— заспокоїв його лейтенант.— Ти його не 

бійся. І полковника Міндреау теж.
— Цить, не згадуй його, чорти б його вхопили!
— Вибач, я забув,— дружньо поплескав його лейтенант Сільва.— Воно всі 

батьки переживають, коли їхні донечки виходять заміж. Не хочуть їх втрачати. 
Нічого, з часом він полагідніє, і ти одружишся зі своєю коханою. Послухай доброї 
поради, переспи з нею. Завагітніє, то нікуди старий не дінеться, згодиться на 
шлюб. А тепер розкажи про Пало міно Молеро.

«Він — геній»,— подумав Літума.
— Е ні, цей недолюдок не полагідніє. В нього нема серця, розумієш! — 

проскімлив льотчик. Його знову занудило. Крім усього, він без кінця гикав, 
і Літума подумав, що сорочка начальника, певно, геть запаскуджена.— Це 
чудовисько бавилося зі мною, як зі своїм індіанчиком. Тепер ти збагнув, що 
я дійшов до ручки? Розумієш, чому мені лишилося тільки напиватися щоночі?

— Атож, розумію, друже,— мовив лейтенант Сільва.— Ти закоханий, і тебе 
дратує, що не пускають до коханої. Але кому, скажи, спаде думка закохатися 
в доньку Міндреау, вибач, я хотів сказати, цього нелюда? А тепер, братику, 
розкажи мені про Паломіно Молеро.

— Ти маєш себе за великого розумника? — Лейтенантик звів голову, ніби 
трохи протверезілий. Літума напружився: йому здалося, що той от-от кинеться на 
лейтенанта, але ні, занадто п'яний, він знову повалився на лейтенанта Сільву.

— Ну-ну, братику,— втішав його Сільва.— Тобі полегшає, ти трохи відійдеш. 
Забудеш трохи своє горе. Його порішили, бо він злигався з офіцерською дружи
ною? Так?

— Дідька лисого я тобі розповім про Паломіно Молеро! — злякано зойкнув 
лейтенантик.— Краще мене поріши на місці.

— А ти невдячний,— лагідно дорікнув лейтенант Сільва.— Я витяг тебе 
з борделю, де б тебе оскопили, привів сюди, щоб трохи оклигав, повернувся на 
базу свіженький і не дістав прочухана. Я тут тобі і носовичок, і подушка, і розрад
ник. Поглянь лишень, як ти мене обслинив. А ти навіть не хочеш сказати, за віщо 
вбили Паломіно Молеро. Ти чогось боїшся?

«Нічого він з нього не витягне,— похнюпився Літума.— Марні сподівання, 
лише гаємо час. Цей п'яничка не розвіє нашого мороку».

— Вона ще більша шльондра, ніж її батько,— поскаржився крізь зуби 
льотчик. Його нудило. Трохи оговтавшися, додав: — Та все одно я її кохаю. Хто це 
збагне! Так, дідько б її вхопив! Вона в мене ось тут, у серці. А яке стерво!

— А чого це ти кажеш, ніби твоя кохана — шльондра, га? — поспитав 
лейтенант Сільва.— Вона ж мусить слухати батька, адже так? Чи вона тебе не 
кохає і прогнала?

— Вона сама не знає, чого хоче, співає з чужого голосу, як той пес на
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платівці7. Робить і каже, що велить те чудовисько. Це він мене прогнав її вустами.
Літума спробував пригадати дівчину, яка зазирала до батькового кабінету. 

Пам'ятав їхню розмову, проте не міг пригадати, вродлива вона чи ні. Тільки 
невиразно мріла її тендітна постать; судячи з розмови, дівчина була свавільна і, 
певно, зарозуміла. І мала вираз, наче дивилася на всіх з високого трону. Іч до чого 
довела хлопця, певно, витирала об нещасного ноги.

— Розкажи мені про Паломіно Молеро, га,— знову попросив лейтенант 
Сільва.— Хоч що-небудь. Чи не помстилися йому, бува, за те, що в П'юрі він 
злигався з дружиною офіцера? Хоча б це.

— Може, я і п'яний, але ще при тямі. І не поводься зі мною, як зі своїм 
індіанчиком,— промимрив льотчик. Мить помовчав, а тоді сумно додав: — Якщо 
на те, то він сам винний у тому, що сталося.

— Це ти про Паломіно Молеро? — прошепотів лейтенант.
— Скажи краще, про сучого сина Паломіно Молеро.
— Гаразд, про сучого сина Паломіно Молеро, якщо тобі так подобається,— 

погодився лейтенант Сільва і поплескав льотчика.— А чим він завинив?
— Бо надто високо замірявся,— прохрипів лейтенантик люто.— Заліз 

у чужий город, а за таке треба розплачуватись. От і розплатився. І добре, що 
розплатився.

Літуму обсипало холодним приском: цей знає, знає, хто й за віщо вбив 
худенького.

— Атож, друже, хто високо заміряється, хто лізе у чужий город, той мусить 
розплачуватись,— луною озвався лейтенант Сільва, ще приязніше, ніж доти.— 
І в чий же город заліз Паломіно?

— Тієї шльондри, що тебе народила! — Льотчик відхилився і спробував 
підвестися. Літума бачив, як той рачкував, потім, хитаючись, підвівся, повалився 
і знову став навкарачки.

— Ні, не так, братику, ти ж сам чудово знаєш,— незворушно й люб'язно 
правив своєї лейтенант Сільва.— Це було в П'юрі, в одному з будиночків авіабази. 
В будиночку неподалік від аеродрому. Адже так?

Лейтенантик, ще стоячи рачки, звів голову, й Літумі здалося, що той зараз 
завиє. Він дивився на них осклілим застиглим поглядом, щосили намагаючись 
протверезіти. І часто кліпав очима.

— Хто тобі таке наплів, вилупку?
— В тім то й річ, як сказав би Кантінфлас8,— засміявся лейтенант Сільва.— 

Не ти один усе знаєш. І мені дещо відомо. Я викладу тобі те, що знаю, а ти 
розповіси, що знаєш ти, і ми разом розкусимо цю загадку краще, ніж Мандрейк- 
чарівник.

— Спершу розкажи, що ти знаєш про базу в П'юрі,— проказав льотчик, 
стоячи навкарачки, однак Літумі здалося, що він трохи протверезів. Поліцейський 
здогадався про це з його слів, а ще тому, що в льотчика, як видно, минувся страх.

— З превеликим задоволенням, друже,— погодився лейтенант Сільва.— А ти 
сідай, запали. Вже оговтався? От і добре.

Він припалив дві сигарети і передав пачку Літумі. Той запалив і собі.
— Так от, я знаю, що на базі в П'юрі Паломіно мав любку. Співав їй серенади 

під гітару, а голос же в нього чудовий, сам знаєш. Співав по ночах, потай. Співав 
болеро, бо, здається, полюбляв їх найбільше. От я і розповів тобі все, що знаю. 
А тепер твоя черга. То кому виспівував свої серенади Паломіно Молеро?

— Нічого я не знаю! — скрикнув льотчик, знову поймаючись страхом. Зуби 
в нього цокотіли.

— Знаєш,— підбадьорив його начальник Літуми.— Знаєш, що чоловік тієї, 
кому він співав серенади, запідозрив щось, а то й застукав їх. Знаєш і те, що 
Молеро мусив тікати з П'юри. Тому й опинився тут, тому й пішов в армію. Але 
ревнивець усе розкрив, відшукав його і порішив. Якраз за те, про що ти казав. За 
те, що надто високо замірявся. За те, що ліз у чужий город. Тож не мовчи, хто його 
порішив?

Льотчика знову занудило, і цього разу він почав блювати, перегнувшись

7 Мається на увазі емблема відомої американської фірми грамзапису «Колумбія».
‘ К а н т і н ф л а с  (справжнє ім'я Маріо М орено)— відомий мексіканський комічний актор.
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у попереку. Потім втер рукою губи й скривився. І заплакав, як дитина. Літума 
відчув і відразу, і жалість водночас. Сердезі, видно, було несолодко.

— Тобі дивно, чому я допитуюся, чиїх то рук діло? — розводився лейтенант, 
пихкаючи сигаретою. — Звичайнісінька цікавість, братику, що ж іще? Якщо його 
порішив хтось із бази, то що я вдію? Нічого. У вас свої закони, свої порядки, свої. 
До вас я не поткнуся зі своєю ложкою. Звичайнісінька цікавість, розумієш? Та 
й от що тобі скажу. Якби моїй гладунці хтось виспівував серенади та всілякі 
зворушливі болеро, я б теж не погладив його. То хто ж заподіяв смерть Паломіно, 
га?

Навіть такої миті лейтенант не міг обійтися без доньї Адріани. Це вже схоже 
на хворобу, хай йому біс! Льотчик відсторонився, щоб не втрапити в блювотиння, 
і вмостився на піску біля Літуми та лейтенанта. Зіперся ліктями на коліна 
й похилив голову. Певно, в його очах ще стрибали чортики. Літума розумів це 
його відчуття порожнечі, тривоги, неприкаяності, знайоме ще з часів «непере
можних».

— А звідки ти знаєш, що він співав серенади на базі в П'юрі? — раптом 
стрепенувся льотчик. Він здавався то боязким, то розлюченим, а тепер у ньому 
поєдналося і те, і друге.— Який дідько сказав тобі таке?

І раптом Літума помітив: до них наближаються якісь постаті. За якусь хви
лину вони вже півколом оточили їх. їх було шестеро, озброєних гвинтівками та 
кийками, і в місячному сяйві Літума завважив нарукавні пов'язки. Поліція ВПС. 
По ночах вона обходить шинки, гульбища та бордель, виявляючи людей з бази.

— Я лейтенант Сільва з поліції. В чому справа?
— Ми прийшли по лейтенанта Дюфо,— озвався один, без нашивок на 

уніформі, певно, унтер.
— Помийте собі писок, перш ніж вимовляти моє ім'я! — загорлав льотчик. 

Він насилу підвівся, однак на ногах втримався, хоч і хитався і щохвилини міг 
звалитися.— Ніхто мене нікуди не забере.

— Такий наказ полковника, лейтенанте,— мовив командир патруля.— 
Вибачте, але ми мусимо вас забрати.

Льотчик щось промимрив, заточився і став падати, як при уповільненій 
кінозйомці. Старший віддав команду, і постаті підхопили лейтенанта Дюфо за 
руки й ноги й потягли. Той не пручався, лише щось нерозбірливо белькотів.

Літума й лейтенант Сільва дивилися, як вони зникли в темряві. Невдовзі 
віддалік заревів джип. Обоє допалили, поринуті кожен у свої думки. Лейтенант 
підвівся перший. Коли проходили повз бордель, почули музику, голоси, сміх: там, 
певно, веселощі були в розпалі.

— Ну ви й майстер розговорювати людей! Витягували, витягували і таки 
дещо витягли.

— Я не випитав усього, що він знає. Якби ще трохи часу, то, можливо, він би 
виклав усе.— Лейтенант сплюнув і глибоко вдихнув, наче хотів заповнити легені 
морським повітрям.— А знаєш, Літумо, що мені здається?

— Що, лейтенанте?
— На авіабазі кожний собака знає, як воно сталося. Від останнього двірника 

до Міндреау.
— Мене це не дивує,— згодився Літума.— Принаймні лейтенант Дюфо тому 

доказ. Гадаю, йому достеменно відомо, хто вбив худенького.
Вони довго йшли заснулою Таларою. Дерев'яні будиночки огортала темрява, 

лише де-не-де вікно жовтіло світлом від каганця. І за огорожею, в спеціальній 
зоні, запали ніч і тиша.

Раптом лейтенант озвався трохи дивним голосом:
— Зроби мені таку ласку, Літумо, прогуляйся берегом до рибалок. І поглянь, 

чи пішов у море «Таларський лев». Якщо пішов, іди собі спати, а коли ще тут, то 
зазирни в шинок і попередь мене.

— Що-що, лейтенанте? — здивувався Літума.— То ви...
— Спробую,— трохи нервово всміхнувся лейтенант.— Не знаю, чи станеться 

диво, однак треба спробувати. А воно куди складніше, ніж я уявляв. Та одного 
чудового дня це станеться, і знаєш чому? Я не вмру, поки не приборкаю свою 
гладуху і не дізнаюсь, хто вбив Паломіно Молеро. Ось два прагнення мого життя,
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Літумо. Може, ти й не повіриш, але вони для мене важать більше, ніж навіть 
підвищення по службі. Отож іди.

«І як він зараз ще думає про таке?» — дивувався Літума. Подумав про донью 
Адріану, яка собі безтурботно спить і гадки не має про несподівані відвідини. Ну 
й баламут цей лейтенант Сільва! Чи ж укоськає він її цієї ночі? Ні, Літума був 
певен, що донья Адріана не подарує йому такої радості. З-поміж халуп вибіг 
собака й з гавкотом кинувся на нього. Літума копнув його ногою, і той утік. 
У Таларі постійно смердить рибою, але цієї ночі смерділо просто нестерпно. 
Літума відчув аж наче запаморочення. Тож якийсь час ішов, затуливши носа 
хустинкою. Чимало човнів уже вийшло на риболовлю, на березі лишилось всього 
кілька, проте «Таларського лева» серед них не було. Він оглянув їх усі, щоб 
пересвідчитися остаточно. І вже хотів іти, як раптом помітив невиразну постать, 
що сиділа прислонившись до човна.

— Добрий вечір,— збентежено промимрив він.
— Добрий,— озвалася жінка, наче невдоволена, що порушили її самотину.
— Чого ви тут о такій порі, доньє Адріано?
Вона була в чорному светрі поверх сукні і, звичайно ж, боса.
— Принесла Матіасу вечерю. А потім він пішов у море, а я сіла трохи 

відпочити. Не спиться щось. А ти, Літумо, що тут загубив? Чи прийшов на 
побачення?

Поліцейський засміявся. Опустився навпочіпки біля доньї Адріани в напів
темряві — хмара якраз заступила місяць — дивився на її пишні форми, які 
зводили з розуму лейтенанта Сільву.

— Чого шкіришся? Не збожеволів, бува? Чи трохи випив? Я знаю, ти був 
у китайця Ляо.

— От і не вгадали, доньє Адріано.— Літума не міг погамувати сміху.— Якщо 
я вам розповім, ви живіт надірвете.

— То розказуй. І не смійся, як дурник.
Завжди в доброму гуморі, балакуча, шинкарка, однак, зараз була ніби 

зажурена. Тулила руки до грудей, ногою копирсала пісок...
— Вас щось тривожить, доньє Адріано? — споважнів він.
— Тривожить? Ні. Непокоїть, Літумо. Ніяк не виштовхаю Матіаса до лікарні. 

Опирається, а я не можу його переконати.
Вона зітхнула. Потім розповіла, що вже з місяць у чоловіка не минає хрип 

і після нападів кашлю виділяється кров. Що купила в аптеці ліків і мало не 
силоміць напоїла його, однак не допомогло. Певно, щось серйозніше, і звичайні 
ліки тут не зарадять. Може, треба його на рентген чи операцію. А упертюх і чути 
не хоче про лікарню, запевняє, що минеться, мовляв, не такий він пестунчик, щоб 
кашлянув раз і вже до лікаря. Але вона сама бачить, що йому гіршає, бо з кожним 
вечором йому дедалі важче виходити в море. Матіас заборонив казати дітям, що 
він харкає кров'ю. Та в неділю, коли ті прийдуть, вона їм усе розповість. Може, 
хоч вони вплинуть на нього.

— А ви дуже любите дона Матіаса, доньє Адріано?
— Я прожила з ним майже двадцять п'ять років,— всміхнулася жінка.— Аж 

неймовірно, як летить час. Матіас взяв мене молоденькою, п'ятнадцяти років. 
Я його боялася, бо він був значно старший. Він довго бігав за мною і таки добився 
свого. Мої батьки були проти, казали, буцімто він застарий, і заміжжя буде 
нетривке. Але, як бачиш, вони помилились. Шлюб виявився міцним і, зрештою, 
нам непогано велося вкупі. А чому ти питаєш, чи я люблю його?

— Бо мені аж соромно казати, чого я тут,—признався Літума.
Нога її, якою вона копирсала пісок, завмерла.
— Не розумію, Літумо. Що це ти загадуєш мені загадки?

. — Бо лейтенант послав мене подивитись, чи пішов у море Матіас,— лукаво
прошепотів поліцейський. Вона мовчала, тож він додав: — Пішов провідати вас, 
доньє Адріано, і не хотів, щоб ваш чоловік застукав його на гарячому. Певно, 
зараз там достукується до вас.

Запала мовчанка. Літума чув плюскотіння хвиль, що набігали на берег 
і затихали. І раптом завважив, що донья Адріана сміється: тихо, глузливо, 
тамуючи сміх. Літума засміявся й собі. Вони сміялися досить довго, дедалі 
голосніше й заразливіше, щойно позирали одне на одного.
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— Негарно глузувати з почуттів лейтенанта, доньє Адріано!
— Він, либонь, і досі шкребеться в двері чи в шибку і благає, щоб пустила,— 

сміялася шинкарка.— Золоті гори обіцяє, певно. Ха-ха-ха! Обіцяє святому духові! 
Ну й ну!

Коли їхній сміх улігся, Літума побачив, що нога шинкарки знову копирсає 
пісок. Долинув гудок нафтоочисного заводу на перезмінку, бо завод працював 
цілодобово. На шосе гули ваговози.

— Лейтенант таки нестямно закоханий у вас, доньє Адріано. Ви б лише 
послухали — тільки й мови що про вас. На інших жінок і не дивиться. Для нього 
ви — королева Талари.

Донья Адріана втішено захихотіла.
— В нього надто довгі руки, він у мене ще схопить,— незлобиво мовила 

вона.— Закоханий до нестями? Звичайна примха, Літумо. Заманулося мене 
підкорити, а я не звертаю на нього уваги. От і затявся. Гадаєш, я повірю, що такий, 
як він, закохався в жінку, яка годиться йому в матері? Не така я дурна, Літумо. 
Атож, це звичайна примха. Якби я поступилася хоча б раз, вся його закоханість де 
й ділася б.

— А ви поступитеся хоч раз, доньє Адріано?
— І не подумаю,— образилася шинкарка, проте Літума відчув, що вдавано.— 

Я не якась там, а мати сімейства, Літумо. Мене не торкнеться жоден мужчина, 
окрім мого чоловіка.

— Тоді лейтенант не переживе, доньє Адріано. Присягаю, я ще не бачив 
мужчини, який кохав би палкіше, ніж він вас. Він навіть уві сні розмовляє з вами, 
уявіть собі.

— І що ж він каже мені уві сні?
— Цього я не можу повторити, бо там є не зовсім милозвучні слова, доньє 

Адріано.
Вона вибухнула сміхом, потім підвелась і зі схрещеними руками на грудях 

попростувала додому. Літума рушив за нею.
— Я рада зустрічі з тобою. Ти розвеселив мене і розвіяв тривогу,— озвалася 

жінка.
— І я радий, доньє Адріано. Я на трохи навіть забув про худенького. Він не 

йде мені з думок, відколи я побачив його там, серед каміння. Навіть кошмари 
мучать. Сподіваюсь, хоч цієї ночі спатиму спокійно.

Біля шинку він попрощався і подався до караульні. Вони з лейтенантом 
ночували там: офіцер у великій кімнаті поряд з приймальнею, а Літума в комірчи
ні на внутрішньому дворику, де містилися камери. Інші поліцейські були 
одружені й жили зі своїми сім'ями в містечку. Літума ішов безлюдними вулицями 
і уявляв, як лейтенант шкребеться в шибку та шепоче ніжні слова, що їх чує хіба 
вітер.

Літума відразу помітив папірець, прикріплений до дверної ручки. Його, 
певно, почепили вмисне, щоб він відразу впав в очі. Літума обережно узяв 
папірець, зайшов до кімнати з дощатими стінами — державний герб, державний 
прапор, два письмових столи та кошик для сміття,— засвітив лампу і прочитав 
написане синім чорнилом і каліграфічним почерком, причому без жодних 
помилок:

«Вбивці Паломіно Молеро прийшли за ним у дім доньї Лупе в Амотапе. Вона 
знає, як усе сталося. Розпитайте її».

В комісаріат досить часто надходили анонімки, особливо про подружні зради 
й гендлярство в портовій митниці. А це була перша анонімка, де йшлося про 
смерть худенького.

— Амотапе, ну й назва! — глузливо докинув лейтенант Сільва.— Це правда, 
ніби вона постала від історії священика зі своєю служницею? Як ви гадаєте, доньє 
Лупе?

Амотапе розташувалося за якихось півсотні кілометрів південніше Талари, 
серед кам'янистих вапняків і гарячих дюн. Довкола — сухі чагарники, гайки 
ріжкових дерев і зрідка евкаліпт; плями блідої зелені трохи оживляли сірий, 
одноманітний краєвид. Дерева покривились, витяглись і переплелися, щоб 
вбирати жалюгідну атмосферну вологу, тож віддалік скидалися на розкошланих
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відьом. Під благодайним шатром їхнього покрученого віття повсякчас товклися 
худющі кози, які скубли хрумкі стручки, що сипалися з гілок, та ще сонні віслюки 
й іноді пастух — засмаглий хлопчик або дівчинка з напрочуд жвавими очима.

— То, як на вас, ця історія зі священиком та його служницею не вигадана, 
доньє Лупе? — перепитав лейтенант Сільва.

Селище складалося з глиняних халуп чи бамбукових невеличких обор за 
тином і кількох огороджених штахетами будинків, що купчилися навкруг 
старовинного майдану з дерев'яною альтанкою, мигдальними деревами й декора
тивними кущами; тут височів пам'ятник Сімону Родрігесу, вчителю Болівара, 
який помер у цій глушині. Мешканці Амотапе — люди вбогі й закіптюжені, 
живуть від кіз, бавовнику та водіїв ваговозів і автобусів, які завертають з дороги 
між Таларою й Сульяною, щоб перехилити чарку кукурудзяної горілки чи трохи 
підживитися. Назва місцевості, за тутешньою легендою, виникла ще в колоніальні 
часи, коли в Амотапе, великому селищі, жив скнаристий парафіяльний священик, 
який не любив годувати подорожніх. Його служниця, така ж скупа, як і її хазяїн, 
забачивши подорожнього, щоразу скрикувала: «Мамо, там перехожий!», даючи 
цим знати, щоб господар сховав казанок з юшкою. Від тієї примовки ніби й пішла 
назва Амотапе.

— То це правда?
— Хтозна,— буркнула нарешті жінка.— Може, правда, а може, й ні. Бог 

відає.
Вона була худюща; висохла, як пергамент, ніби оливкова шкіра обтягувала 

випнуті вилиці. На гостей дивилася недовірливо, щойно вони з'явилися. «Значно 
недовірливіше, аніж дивляться в таких випадках люди»,— подумав Літума. 
Втупила в них наполохані очі й час від часу терла руки, наче її лихоманило. 
А зустрівшись поглядом, вичавлювала настільки нещиру посмішку, що вона 
нагадувала гримасу. «І боїшся ж ти, кумасю,— виснував Літума.— Певно, знаєш 
чимало». Вона не зводила з них очей, поки подавала смажені підсолені банани 
з м'ясом і горілку. Як і тоді, коли лейтенант просив наповнити посудину з гарбуза. 
«Коли ж начальник візьметься за діло?» Літума відчував, як хміль дурманить 
йому голову. Був полудень, стояла задушлива спека. Він і лейтенант були тут 
єдині відвідувачі. За вікном бовваніла похилена церковка святого Ніколаса; вона 
стійко опиралася плинові часу. А далі, через піщаник, за якусь сотню метрів, до 
Талари або Сульяни по шосе мчали ваговози. І вони дісталися сюди машиною, 
навантаженою клітками з курчатами. Водій висадив їх на шосе, і вони йшли 
селищем, супроводжувані цікавими, що витикали голови з усіх халуп. На кількох 
халупах майоріли білі прапорці. Лейтенант запитав, котрий із шинків доньї Лупе. 
Гурт дітлахів, що супроводжував їх, відразу показав на халабуду, де вони зараз 
і сиділи. Літума відчув полегкість: ще б пак, жінка принаймні існує. Отже, по
дорож недаремна. Вони виїхали в негоду, нюхаючи пташиний послід і змахуючи 
пір'я, що набивалося в рот і вуха, оглушені кудкудаканням. Від спеки 
розколювалася голова. А щоб дістатися назад, доведеться знову голосувати на 
шосе, поки якийсь водій не змилується і не підкине їх до Талари.

— Добридень, доньє Лупе,— мовив лейтенант Сільва, заходячи до шинку.— 
Ми хочемо впевнитись, що люди недарма хвалять вашу горілку й смажені банани 
з м'ясом, от і зайшли покуштувати. Сподіваюсь, що не розчаруємось.

Судячи з усього, шинкарка не клюнула на цей гачок. «Та й горілка кисленька 
собі, а м'ясо несмачне»,— виснував Літума. Спершу дітлахи товклися біля них, та 
невдовзі їм набридло і вони розійшлися. Тепер у халупі поміж глеків та трьох 
скособочених столиків, врослих у долівку, лишилося кілька напівголих дівчаток, 
вони бавилися гарбузяними мисками. Певно, діти господині, хоча не вірилося, що 
жінка її віку мала таких голопуцьків. А може, не така вона вже й стара? Всі 
намагання розговорити її були марними. Про що б не починали — про негоду, 
засуху, види на врожай бавовни чи назву Амотапе — наслідок був один: коротка, 
ухильна відповідь або й взагалі мовчання.

— Я скажу тобі дещо, не дивуйся, Літумо. І ти вважаєш, що донья Адріана 
гладуха? Ти помиляєшся: вона просто гарно скроєна жінка, а це не одне й те ж.

«Коли вже він почне розпитувати? І як підступиться до неї?» — Літума наче 
сидів на жевріючих вуглинах. Лейтенант і дивував, і захоплював його. Він напевне
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знав, що лейтенантові Сільві не менш кортить розгадати таємницю смерті 
Паломіно Молеро. Бо сам бачив, як минулої ночі схвилювала його анонімка. 
Навіть обнюхав папірець, як та нишпорка, а тоді підсумував: «Це не безглуздий 
жарт, тут пахне розгадкою. Треба їхати до Амотапе».

— А знаєш, яка різниця між товстухою і тілистою жінкою, Літумо? 
Товстуха — в'яла, брезкла, крихкотіла. Торкнися, і рука тоне наче в жирі. 
А тілиста жінка — тужава, пругка, вона має все, що треба, і навіть більше. І все на 
своєму місці, все пропорційне. Торкнись, і тіло її пружинисто відштовхує твою 
руку. Одна насолода!

Дорогою до Амотапе, поки пустельне сонце пропікало їхні кашкети, 
лейтенант не вгавав і на мить, розводячись про анонімку, про лейтенанта Дюфо, 
про полковника Міндреау та його доньку. Та в шинку доньї Лупе цікавість його до 
Паломіно Молеро наче розвіялась. Поки їли, він теревенив лише про назву 
Амотапе та ще про донью Адріану, причому голосно, анітрохи не бентежачись, 
що сеньйора Лупе чує його хтиві слова.

— Жир і м'язи то різні речі, Літумо. Товстуха жирна, а тілиста жінка — це 
плетиво м'язів. Груди в такої жінки — то щось таке, що годі передати словами. Не 
смійся, Літумо, я кажу щиру правду. Ти в цьому не тямиш, а я тямлю. Сідниці, 
спина і стегна в такої жінки, то лагоминка королів, принців та генералів. Отой-ой, 
божечку ти мій! Отака моя любка в Таларі, Літумо. Не товстуха, а ставна, тілиста 
жінка, хай їй біс! От що мені до вподоби!

Поліцейський чемно всміхався, а донья Лупе слухала ці балачки серйозно, 
уважно. «Вичікує,— подумав Літума, певний, що та неабияк хвилюється.— Коли 
вже він наважиться?» А той наче й не думав квапитись, розводився про свою 
гладуху.

— Ти спитаєш, звідки мені відомо, що донья Адріана тілиста, а не товста? Чи 
я її мацав? Трішечки, Літумо. Тільки трішечки, мимохідь. Дурниці, знаю, ти 
правий, думаючи так. Але я бачив її, Літумо. От і розкрив тобі таємницю. Я бачив, 
як вона купалася в самій сорочці. На пляжику, де купаються старі таларські 
жінки нишком від чоловіків. На тому пляжику за маяком, серед скель і каміння, 
біля рифів, де водяться краби. Бо чого б ти думав я щоразу близько п'ятої зникаю, 
прихопивши бінокль, а тобі кажу, буцімто хочу в «Королівському готелі» випити 
чашечку кави? Навіщо я, по-твоєму, видираюся на риф, що височить над пляжи
ком? Ну навіщо, Літумо? А щоб побачити, як моя любка купається в рожевій 
сорочечці. Щойно сорочка намокне, і вона як гола, Літумо. Боже праведний, 
линіть на мене водою, доньє Лупе, бо спопелію! Загасіть пожежу душі! Ось коли 
видно, що таке гарне тіло, Літумо. Коли-небудь прихоплю тебе з собою і покажу. 
Дам свій бінокль. У тебе очі на лоб полізуть, Літумо. І побачиш, що моя правда. Ти 
побачиш найзвабливіше в Таларі тіло. Так, Літумо, я не ревнивий, принаймні 
щодо своїх підлеглих. Якщо добре поводитимешся, то ми таки видеремося на риф. 
Ти зомлієш од щастя, коли побачиш її.

Лейтенант наче забув, навіщо вони в Амотапе, хай йому біс! Та коли Літу мі 
вже уривався терпець, лейтенант зненацька вмовк. Зняв темні окуляри — Літума 
помітив, що очі начальника блищать, а погляд гострий — протер носовичком 
і начепив знову. Потім припалив сигарету й скрадливо мовив:

— Одне проханнячко, доньє Лупе, посидьте трохи з нами. Нам треба 
погомоніти.

— Про що? — прошамкотіла жінка, затремтівши, як у лихоманці. Літума 
відчув, що й сам тремтить.

— Про Паломіно Молеро, доньє Лупе, про кого ж іще? — посміхнувся 
лейтенант.— Про свою любку з Талари, ту звабливу гладунку, я з вами не 
говоритиму. Тож сідайте ближче.

— Я не знаю, хто він,— пробелькотіла жінка, мінячись на обличчі. Несвідомо 
сіла на ослін, як вказав лейтенант. Вона раптом змарніла ще більше і здалася ще 
хирлявішою. Дивна гримаса перекривила їй рот, коли вона повторила: — 
Присягаюся, що не знаю, хто він.

— Та ні, ви знаєте Паломіно Молеро, доньє Лупе,— дорікнув лейтенант 
Сільва. Він уже не посміхався, голос бринів крижаними нотками, і це трохи 
збентежило Літу му.

«От ми й дізнаємось, як воно було»,— подумав він.
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— Це льотчик, якого вбили в Таларі. Підсмалили сигаретами й повісили. Та 
ще й настромили на ломаку. Паломіно Молеро, худенький такий, він ще співав 
болеро. Він же заходив сюди, де оце ми з вами сидимо. Чи вже забули?

Жінка широко розкрила очі, але не зронила й слова. Так і сиділа, дрібно 
трусячись, з тим же химерним виразом на обличчі. Одна з її доньок запхикала.

— Буду з вами відвертим, сеньйоро.— Лейтенант пихкнув сигаретою, якусь 
хвильку ніби втішено спостерігав за кільцями диму. Тоді суворо проказав: — 
Якщо не допоможете, якщо не відповісте на запитання, то матимете страшенну 
халепу. Я кажу цілком щиро, дещо грубувато, щоб ви усвідомили, що тут не до 
жартів. І не хочу ні затримувати, ні забирати вас до Талари, ні запроторювати за 
грати. Не хочу, щоб звікували у в'язниці як укривателька й співучасниця злочину. 
Запевняю, цього робити я не збираюсь, доньє Лупе.

Дитина рюмсала, і Літума приклав пальця до вуст, мовляв, помовч трохи. 
Дівчинка затихла і всміхнулась.

— Мене вб'ють,— спроквола простогнала жінка, однак не плакала. В її сухих 
очах застигли ненависть і тваринний страх. Літума боявся перевести подих, йому 
здавалося, ніби найменший рух чи звук усе зіпсує. Побачив, як лейтенант 
повільно розстібає кобуру. Витяг пістолет і поклав на стіл, відсунувши миску 
з недоїдками. Погладив рукоятку:

— І волосина не впаде з вашої голови, доньє Лупе. Звісно, якщо скажете 
правду. Ця штуковина захистить вас, якщо треба.

Десь несамовито заревла ослиця. «Певно, її покрили»,— подумав Літума.
— Вони погрожували мені, казали, якщо розтулиш рота — тобі кінець,— 

заскиглила жінка, ламаючи руки. Вона тіпалася всім тілом, зуби її цокотіли.— 
Чим я завинила, сеньйоре? Як мені вмирати, як полишити цих маляток? А чоловіка 
задавило трактором, сеньйоре.

Дітлахи, які бавилися на долівці, дружно зайшлися плачем, однак за хвилю 
вже знову гралися. Дівчинка, що рюмсала, порачкувала до порога, смокчучи 
палець.

— І вони погрожували пістолетами. То кого ж мені слухати, вас чи їх,— 
скімлила жінка. Вона кривила губи, силкуючись заплакати, проте очі лишалися 
сухими. Потім забила себе в груди й заголосила.

Літума кинув погляд на вулицю. Ні, лемент жінки не привернув нічиєї уваги: 
крізь дверну пройму й шпарини видніла зачинена церква святого Ніколаса та 
порожній майдан. Дітлахи, які щойно ганяли довкола дерев'яної альтанки 
ганчір'яного м'яча, зникли. «їх позабирали,— здогадався Літума,— позаганяли до 
халуп, щоб не чули й не бачили, що тут відбувається. Отже, всі знають про 
Паломіно Молеро, всі свідки. Тепер таємниця напевне розкриється».

— Заспокойтеся, давайте повагом, не поспішаючи,— мовив лейтенант, проте 
голос його пролунав погрозливо й немов посилив її страх: — Ніхто не вбиватиме 
вас і нічого не заподіє вам. Слово честі. Якщо, звісно, розповісте щиро, відкриєте 
всю правду.

— Я нічого не знаю, нічогісінько! Мені страшно, о господи! — скиглила 
жінка. Однак'було видно, що вона знає все і їй важко тримати його в собі.— 
Поможи й захисти мене, святий Ніколасе.

Вона двічі перехрестилась і поцілувала зчеплені пальці.
— Давайте з самого початку! — звелів лейтенант. — Коли й навіщо приходив 

Паломіно Молеро? Давно ви його знаєте?
— Я не знала його, зроду-віку не бачила,— заперечила жінка; голос її то 

тихішав, то вищав, ніби не слухався її, очі бігали. — Я не пустила б його ночувати, 
якби не дівчина. Вони шукали священика, отця Єзекіїля. Але його не було. Та він 
і рідко буває вдома, все подорожує.

— Дівчина? — вихопилося в Літуми.
Лейтенант гостро зиркнув на нього.
— Дівчина,— затремтіла донья Лупе,— авжеж. Вони так умовляли мене, що 

я не встояла. Навіть не через гроші, сеньйоре, хоча, бог свідок, вони мені не зайві. 
Мого чоловіка переїхав трактор, я ж вам казала. Присягаю Всевишнім, який 
бачить і чує все на небесах, присягаю святим Ніколасом, нашим оборонцем. Вони 
й грошей не мали, ледь вистачило на харч. А ліжко я їм так віддала, вони ж хотіли 
побратись. Пожаліла, бо ж зовсім ще юні, майже діти, а вже такі закохані,
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сеньйоре. Звідки мені знати, що таке станеться? Господи, чим я завинила перед 
тобою, що так покарав мене?

Пускаючи кільця диму і пронизуючи жінку поглядом з-за окулярів, 
лейтенант чекав, поки донья Лупе хрестилася, терла руки й обличчя, наче 
прагнула його роздряпати.

— Ви добра душа, я це одразу збагнув. — Голос лейтенанта не змінився. — 
Не бійтеся, розповідайте. І довго голуб'ята пробули тут?

Пронизливий рев ослиці знову розітнув ранкову тишу, цього разу ближче. 
Літума почув тупіт копит. «От і по всьому»,— виснував він.

Лише два дні,— мовила донья Лупе. — Вони чекали священика, але отець 
Єзекіїль не з'являвся. Він весь час мандрує. Каже, що їде хрестити чи вінчати 
когось на гірських хуторах чи в Аябаці, адже він такий святобливий. А втім, хто 
знає, бо всяке кажуть про ці його роз'їзди. Я сказала їм, що не варто чекати довше, 
бо ж його може не бути і тиждень, і десять днів. Наступного ранку вони збиралися 
до Сан-Хасінто. Мала бути неділя, і я сама нараяла їм з'їздити туди. Священик із 
Сульяни править у Сан-Хасінто недільну месу, тож міг би повінчати їх. То була 
їхня найбільша мрія — священик, який би їх повінчав. «А тут доведеться чекати 
бозна-скільки. їдьте, їдьте до Сан-Хасінто».

— Однак голуб'ята не поїхали? — урвав її лейтенант.
— Ні. — Жінка вжахнуто глянула на лейтенанта, на Літуму, потім знову на 

лейтенанта. Її аж тіпало, зуби цокотіли.
— Бо... — почав і значуще вмовк лейтенант.
— Бо в суботу надвечір по них приїхали,— тихо проказала жінка, і очі її 

розширились.
...Вечоріло. Сонце розжареною кулею зависло над евкаліптами й ріжковими 

деревами; бляшані дахи виблискували. Донья Лупе саме куховарила біля 
вогнища, коли помітила автомобіль, що від шосе мчав до Амотапе — підстри
буючи, ревучи й здіймаючи куряву. Мчав прямісінько до майдану. Вона дивилася, 
як він наближався. Молодята теж бачили машину, однак звернули увагу, коли та 
загальмувала біля церкви, де закохані сиділи й цілувалися. Вони цілий божий 
день цілувалися. «Годі, годі вам, діти ж бачать! Краще розмовляйте чи співайте»...

— А він же гарно співав, правда? — неголосно докинув лейтенант, 
заохочуючи жінку. — Особливо болеро?

— Та й вальси, й народні пісні,— потвердила жінка і зітхнула так тужно, що 
Літуму пересмикнуло. — Навіть кумананас, де змагаються двоє. Він це вмів, як 
ніхто.

— Автомобіль під'їхав до Амотапе і ви його побачили,— нагадав лейте
нант. — Вони кинулися навтьоки? Сховалися?

— Вона благала, щоб він тікав, ховався. Лякала його: тікай, любий, мерщій 
ховайся, я не хочу, щоб вони тебе...

«Ні, кохана, ти вже моя, ми дві ночі провели разом, ти моя дружина. Тепер 
ніхто нам нічого не зробить. Вони мусять змиритися з нашим коханням. Я нікуди 
не піду. Я побалакаю з ними».

А вона, знай, злякано повторювала: тікай же, тікай, вони тебе... я навіть не 
знаю, що вони зроблять з тобою. Біжи, я затримаю їх, не хочу, щоб тебе вбили, 
любий.

Донья Лупе наче знову перейнялася страхом дівчини.
«Хто це? — показала вона на забрьохану машину; з неї вийшли невиразні 

постаті і наближалися на тлі згасаючого обрію.— Хто це? Господи, що зараз 
буде?»

— І хто ж вони, доньє Лупе? — Лейтенант Сільва пихкнув сигаретою.
— А хто ж,— з несподіваною люттю, яка переважила страх, процідила 

жінка. — Хто ж, як не ви.
— Ми? Поліція? Ви, певно, маєте на увазі військову поліцію, з авіабази 

в Таларі?
— Ви, у мундирах. — В голосі жінки знову бринів страх. — Хіба не однаково?
— Звісно, ні,— посміхнувся їй лейтенант Сільва.— Але це неістотно.
І тоді, не упускаючи жодного слова з розповіді доньї Лупе, Літума побачив 

їх. Вони сиділи під навісом, що захищав їх від сонця, горнулися одне до одного, 
їхні пальці переплелися за мить до непоправного. Хлопець похилив кучеряву
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голову на плече дівчини й наспівував їй на вухо: «Дві душі з'єдналися на усе 
життя, двоє покохалися,— це ж бо ти і я». Дівчину зворушила пісня, очі її 
зволожились, і — щоб краще розчути чи кокетуючи — трохи звела плече. На 
їхніх злагіднених коханням юних обличчях не було й тіні неприязні чи зверхнос
ті. Літума відчув, як його заполонює болісна туга, коли уявив, як з ревом несеться, 
здіймаючи клуби жовтої пилюки автомобіль, а в ньому — люди в уніформі. Він 
в'їхав в Амотапе надвечір, а через кілька жахливих хвилин загальмував біля цієї 
халупи без дверей, де вони зараз сиділи. «Принаймні ці два дні тут хлопець був 
щасливий»,— подумалось Літу мі.

— Лише двоє? — здивувався лейтенант, як здивувався й Літума.
— Лише двоє,— трохи боязко визнала жінка, на мить завагавшись. 

Примружила очі, ніби відновлюючи в пам'яті події, ніби впевнюючись, що не 
помилилась. — Більш нікого. Двоє вийшли, і в джипі нікого не лишилось. Так, то 
був джип, тепер я добре пригадую. Чоловіків було двоє. А що, сеньйоре?

— Та нічого,— відказав лейтенант, затоптуючи недопалок. — Я гадав, що на 
пошуки їх пошлють принаймні патруль. Та якщо ви бачили двох, значить їх було 
двоє. Але продовжуйте, сеньйоро.

Знову розлігся віслючий рев у розпеченому полудні Амотапе — протяглий, 
то стихаючи, то наростаючи, недоречний і стомливий водночас. Дітлахи, що 
бавилися на долівці, посхоплювалися і наввипередки кинулися на вулицю. 
«Хочуть подивитися,— здогадався Літума,— як вони паруються».

— З тобою все гаразд? — запитав старший, без пістолета в руці. — Він не 
скривдив тебе? Не образив?

А потім посутеніло. За той короткий проміжок, поки ті двоє йшли від джипу 
до халупи, день поглинули сутінки.

— Тільки торкнися його, і я порішу себе,— спокійно й рішуче проказала 
дівчина: пальці її стиснулися в кулачки, підборіддя тремтіло. — Тільки торкнися 
його, і я порішу себе. Але спершу все розповім людям: нехай вони вжахнуться 
й проклянуть тебе.

Донья Лупе затремтіла як осиковий лист.
— Що таке, сеньйори, хто ви? Чим вас привабила моя скромна оселя? Я бідна 

жінка, нікому не чиню зла.
Другий, з пістолетом, що спопеляв поглядом хлопця,— старший розмовляв 

з дівчиною,— ступив до доньї Лупе й приставив пістолет до її обвислих грудей:
— Нас тут не було, ти нас не бачила,— проказав, знетямлений від ненависті 

й люті. — Якщо розтулиш рота, помреш собачою смертю. Сам тебе порішу. Тобі 
ясно?

Донья Лупе впала навколішки: вона нічогісінько не знає, ні в чому не винна. 
Дала притулок молодятам, які попросилися на ночівлю, оце й усього. Заради 
Всевишнього, ради своєї матусі, згляньтеся, сеньйоре, не стріляйте, не проливайте 
безневинної крові.

— А молодий не звертався до старшого «полковник»? — урвав жінку 
лейтенант Сільва.

— Не знаю, сеньйоре. — Донья Лупе мить роздумувала, певно, прикидала, як 
краще відповісти: — Полковнику! Молодший до старшого? Може, й звертався, 
а може, й ні. Не пригадую. Я бідна, затуркана жінка, сеньйоре. Я нічого такого не 
хотіла, це прикрий випадок. Той, з пістолетом, пригрозив, що коли я комусь 
прохоплюся бодай словом, то він вжене мені одну кулю в голову, другу в живіт, 
а третю ще кудись. Що мені робити, що? Мого чоловіка переїхав трактор. У мене 
шестеро дітей, і я ледве зводжу кінці з кінцями. Було тринадцятеро, та семеро 
померли. А якщо мене не стане, помруть і ці шестеро. Хіба це справедливо?

— Той, з пістолетом, був молодший лейтенант? — допитувався офіцер. — 
З личкою на погоні? А на кашкеті лише емблема?

Літума подумав, що передача думок на відстані таки існує. Лейтенант Сільва 
ставив запитання, які спадали і йому. Він відчував ніби якесь запаморочення.

— Я не тямлю в цьому! — скрикнула жінка. — Не збивайте мене з пуття, не 
питайте, бо я не знаю, що таке молодший лейтенант!

Літума слухав її і виразно бачив їх, попри фіолетові сутінки, що огорнули 
Амотапе. Сеньйора Лупе стояла навколішки перед розлюченим молодиком на 
порозі халупи. Старший з прикрістю та обуренням дивився на дівчину, яка,
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кидаючи йому виклик, затуляла худенького, не пускала до прибульців. Літума 
бачив, що приїзд чужаків, як і зараз, вимів з вулиць і сховав по домівках і малих, 
і старих, навіть собак та кіз — всі боялися вскочити в халепу.

— Мовчи, не кажи, хто ти, чого тут і що робиш,— казала дівчина юнакові, 
стримуючи його, не даючи вийти до них. І водночас погрожувала старшому: — 
Я порішу себе, але спершу все розповім людям.

— Я кохаю її, я обожнюю її і зроблю все, щоб вона була щаслива,— 
поривався худенький наперед, але дівчина не пускала його. Навіть тоді старший 
не глянув на хлопця; він не зводив погляду з дівчини, наче в Амотапе і в цілому 
світі існувала тільки вона. Але молодший на слова хлопця метнувся до нього 
з лайкою, звів пістолет, мов збирався розчерепити йому голову. Дівчина стала на 
шляху нападника, і тоді почулося лаконічне: «Спокійно». Молодик неохоче 
скорився.

— Він сказав лише «спокійно»,— поспитав лейтенант Сільва,— чи «спокійно, 
Дюфо»? А може, «спокійно, молодший лейтенанте Дюфо»?

Це вже було не просто передача думок, а якесь чудо. Начальник ставив 
запитання тими ж словами, що спадали й Літумі.

— Не знаю,— присяглася донья Лупе. — Я не чула жодного імені. А що 
хлопця звали Паломіно Молеро, я взнала тільки тоді, коли побачила знімки 
в «ГГ юрсько му віснику»; я одразу впізнала його. Серце моє краялося, сеньйоре. 
Це ж він, хлопчисько, викрав дівчину й привіз в Амотапе. Я про це й гадки не 
мала: досі не знаю, як зовуть її і тих, що приїхали за ними. І не хочу знати. І не 
кажіть мені, ради бога, якщо знаєте. Чи ж я не допомагаю вам? Не кажіть мені, як 
їх звати!..

— Не бійся, не кричи, не кажи так,— мовив старший. — Донечко, люба, 
невже це ти погрожуєш мені? Хочеш порішити себе?

— Спробуй тільки йому щось зробити, хоч пальцем зачепити,— кинула 
дівчина. На небі, за блакитною габою, сутінки густішали й висівалися зорі. З-за 
очеретяних і цегляних стін, з-за штахетників Амотапе заблимали каганці.

— Краще я простягну руку і щиро мовлю: «Я прощаю тобі»,— проказав 
старший і справді простягнув юнакові руку, все ще не дивлячись на нього. Донья 
Лупе наче вдруге народилася на світ. Побачила, як вони подали один одному 
руки. Хлопець насилу спромігся на слово.

— Слово честі, я все зроблю,— аж захлинувся од хвилювання. — Вона для 
мене все, найсвятіше в житті, вона...

— Тепер ви обидва потисніть один одному руки,— звелів старший. — І не 
злостіться. Тут немає ні командирів, ні підлеглих, просто троє чоловіків нарівні 
залагоджують справи, як і личить чоловікам. Тепер ти задоволена? Заспокоїлася 
нарешті? Неприємне скінчилося. А тепер поїхали.

Він квапливо витяг з задньої кишені штанів гаманця. Донья Лупе відчула 
у руці кілька зім'ятих купюр, гречний голос подякував за клопоти й порадив усе 
забути. Потім старший рушив до джипа з відхиленими дверцятами. Але другий, 
перш ніж піти, знову приставив пістолет до її грудей:

— Якщо хоч писнеш, щоб потім не нарікала! Пам'ятай про це.
— І що ж, хлопець з дівчиною покірливо сіли в джип? І поїхали? — 

недовірливо запитав лейтенант. Літумі також це здавалося неймовірним.
— Вона не хотіла йти, вона не вірила і втримувала його,— мовила донья 

Лупе. — «Лишайся тут, не вір йому, не вір!» — казала.
— Ну годі, іди сюди, доню,— заохочував старший, який уже сидів у джипі. — 

Він — дезертир, не забувай цього. І мусить повернутися. Це слід залагодити 
якомога швидше. Зітерти цю пляму. Подумай про нього, донечко. Скоріше їдьмо.

— Так, люба, він пробачив, ходімо, послухаймося його, ходімо в машину,— 
вмовляв її юнак. — Я вірю йому. Та і як не вірити, адже він — це він.

«Адже він — це він». Літума відчув, як сльоза обпекла щоку. Солона, мов 
краплина морської води. Сержант слухав схожий на рокіт хвиль голос доньї Лупе, 
що його час від часу перебивав запитаннями лейтенант. Поліцейський невиразно 
збагнув: шинкарка переповідала те, що вже пояснювала в справі, через яку вони 
сюди приїхали. Жінка нарікала на свою кляту долю, бідкалася, що тепер з нею 
буде, волала до неба, за віщо на неї впало таке лихо. Часом вона схлипувала. 
Однак її слова вже не цікавили Літуму. Немов уві сні він знову й знову бачив
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щасливу парочку, яка втішалася дошлюбним медовим місяцем в убогому 
Амотапе: метис із кварталу Кастілія і біла дівчина з порядної сім'ї. «Для кохання 
завад не існує»,— співається в одному вальсі. Цього разу так воно й було. Кохання 
здолало суспільні та расові забобони. їхнє кохання мусило бути великим і непере
борним, якщо ці двоє зважились на нього. «Я ніколи так не любив,— подумав 
Літума. — Навіть, коли закохався в Мече, подружку Хосефіно». Атож, він 
закохувався не раз, та якщо дівчина швидко поступалася або надто впиралася, 
шал його згасав. Ніколи кохання не заполонювало його настільки, щоб через 
нього важити головою, як худенький, або кидати виклик світові, як дівчина. 
«Либонь, помру, не спізнавши справжньої любові, бо так мені судилося,— 
подумав Літума. — Згайнував життя з повіями, от серце й спаскудилось, і я вже не 
годен по-справжньому покохати».

— Що ж мені робити, сеньйоре? — бідкалася донья Лупе. — Порадьте...
Лейтенант, вже підвівшись, запитував, скільки вони винні за випивку та

закуску. Жінка відповіла, що нічого, проте офіцер наполягав: він не з тих, хто 
живе чужим коштом, і платить за все, що споживає, байдуже, на службі він чи 
поза службою.

— То що ж мені тепер робити? — благала донья Лупе, ламаючи руки. — Вони 
ж уб'ють мене, як того бідолаху, невже не розумієте? Куди мені тікати — і якби 
було куди? Я ж допомогла вам, як ви просили? Скажіть, що мені тепер робити?

— Мовчати, доньє Лупе,— чемно мовив лейтенант, кладучи гроші біля 
посудини з гарбуза. — Ніхто вас не вб'є, ніхто нічого не заподіє. Живіть, як досі, 
і забудьте, що бачили й чули, усе, що нам розповіли. Бувайте здорові.

І звично підніс два пальці до козирка. Літума підхопився й собі і рушив за 
лейтенантом, забувши попрощатись. На вулиці вони наче відразу занурилися 
в пекло, і невдовзі Літума відчув, що його сорочка мокра, а в голові гуде. Лейте
нант Сільва крокував начебто невимушено, хоча черевики грузли в піску і йти 
було важко. Вони простували звивистою вулицею, центральною в Амотапе, в бік 
пустирища та шосе. Літума скосив очі й помітив за огорожами людські голови, 
цікаві й занепокоєні очі. Люди поховалися, але він був певен: щойно вони 
заберуться з Амотапе, як юрба посуне до оселі доньї Лупе з розпитуваннями, що 
та як. Ступали мовчки, поринуті в свої думки, лейтенант трохи попереду. Біля 
останніх будиночків якийсь коростявий пес ошкірився на них. На піщанику між 
каміння гасали прудкі ящірки. Літума подумав, що тут, у відкритому полі, певно, 
водяться і лисиці. За ті два дні в Амотапе худенький і дівчина, мабуть, чули їхнє 
завивання по ночах, коли, зголоднілі, вони вирушали до кошар і курників. 
Мабуть, лисяче виття лякало дівчину і вона горнулася до хлопця, а той шепотів їй 
ніжні, заспокійливі слова. Чи сп'янілі від кохання, вони й не помічали нічого, 
окрім своїх почуттів? Це вперше тут вони пізнали одне одного? Чи й раніше, на 
сипучих пісках біля авіабази в П'юрі?

Поки дійшли до шосе, Літума геть змок, наче ото в одежі занурився 
в струмок. Завважив, що кремова сорочка лейтенанта Сільви вкрилася плямами 
поту, а чоло змокріло. Не видніло жодного автомобіля. Лейтенант здвигнув 
плечима.

— Терпіння,— буркнув він. Дістав пачку «Інкас», пригостив Літу му, запалив 
сам. Деякий час мовчки палили під пекучим сонцем, вдивляючись у марево озер, 
струмків і морів, що поставали над неосяжними пісками. Перший ваговоз, що 
мчав у бік Талари, не зупинився, хоч вони відчайдушно махали кашкетами.

— Коли я ще починав служити в Абанкаї, одразу після офіцерської школи, 
у мене був начальник, який не терпів образ. Знаєш, що він робив у таких випадках, 
Літумо? Вихоплював пістолет і прострілював шини. — Лейтенант сприкрено 
провів поглядом ваговоза, що віддалявся. — Ми звали його капітан Стегнолап, бо 
був неабияким бабієм. А тобі не хотілося б провчити цього нечему?

— Атож, лейтенанте,— неуважливо погодився Літума.
Офіцер поглянув на нього.
— Тебе приголомшило почуте?
— Я не можу до кінця повірити в те, що розповіла сеньйора. І в те, що сталося 

в цій глушині,— потвердив поліцейський.
Лейтенант пожбурив недопалок на протилежний бік шосе і втер чоло та шию 

вже мокрим носовичком.
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— Авжеж, препаскудні речі вона розповіла,— визнав він.
— Ніколи б не подумав, що все відбулося саме так, лейтенанте. Припускав 

бозна-що, тільки не це.
— Отже, ти знаєш, що сталося з худеньким, Літумо?
— Більш-менш, лейтенанте,— пробубонів той. І нерішуче додав: — А ви хіба 

ні?
— Поки що ні,— озвався офіцер. — І це ти мусиш затямити. Ніщо не дається 

легко, Літумо. Правда, іноді навіть найсвятіша, якщо придивитися до неї зблизька 
і зусібіч, може виявитись напівправдою, а то й узагалі брехнею.

— Воно, звісно,— промимрив Літума. — Та хіба тут не все зрозуміло?
— Хоч для тебе це і брехня, але я і досі не певен, що його вбили полковник 

Міндреау й лейтенант Дюфо. — Лейтенант наче поважно розмірковував уго
лос. — Знаю достеменно одне: саме ці двоє забрали звідси молодят.

— Скажу вам одне,— неголосно мовив Літума. — Найбільше приголомшило 
мене знаєте що? Тепер я збагнув, чому Паломіно подався добровольцем на 
авіабазу. Щоб бути біля коханої дівчини. Це не видається вам незвичайним? 
Хлопець, звільнений від служби, пішов на неї добровільно, щоб бути поряд 
з коханою?

— А чого це тебе так дивує? — засміявся лейтенант Сільва.
— Бо воно незвично,— признався поліцейський.—3 таким не щодня 

стикаєшся.
Лейтенант Сільва проголосував машині, що наближалася.
— Тоді ти не знаєш, що таке справжнє кохання,— глузливо кинув він. — 

Я став би і льотчиком, і піхотинцем, і священиком, і сміттярем, їв би навіть лайно, 
аби тільки бути поряд зі своєю гладункою, Літумо.

VI
— Ось вона, я ж тобі казав! Ондечки! — вигукнув лейтенант Сільва, 

приклавшись до бінокля. Він витягнув голову, як жирафа. — Але ж і пунктуаль
на! Як англійка. Ласкаво просимо, матусю. Ну-ну, роздягайся, покажись, яка ти 
є. Пригнися, Літумо, бо якщо угледить нас, то все пропало.

Літума пригнувся за скелею, де вони чатували щонайменше півгодини. Невже 
то справді донья Адріана — ота хмарка куряви вдалині, на тому березі, що звався 
Пунта Арена? Чи хтивому лейтенантові Сільві те привиджується? Вони стояли на 
рифі, а риф нависав над тихими водами, де водилися краби, і кам'янистим 
бережком, захищеним від надвечірнього вітерцю невисоким стрімчаком і кілько
ма складами «Інтернешнл петролеум компані». За їхніми спинами віялом 
розгорнулася бухта з двома молами, нафтоочисний завод, наїжачений трубами, 
металевими сходами та баштами, і безладне містечко. Як лейтенант дізнався, що 
донья Адріана приходить сюди надвечір, коли сонце червоніє і спека спадає? Бо 
й справді хмаринкою куряви була вона; Літума упізнав нарешті дебелі форми 
і плавну ходу шинкарки.

— Це найкращий доказ того, що я нікого ще так не цінував, Літумо,— 
прошепотів лейтенант, не одриваючись од бінокля.— Ти побачиш озаддя моєї 
гладунки. І груди. А якщо поталанить, то й дещо більше. Приготуйся, Літумо, нє 
помри. Це тобі як подарунок на день народження, як підвищення по службі. 
І щасливчик же ти, хлопче, що маєш такого начальника, як я!

Відколи вони прийшли сюди, лейтенант Сільва не вгавав, як папуга, однак 
Літума чи й зважав на нього. Поліцейського більше цікавили краби, ніж теревені 
начальника чи поява доньї Адріани. Риф відповідав своєму призначенню: крабів 
роїлися сотні, якщо не тисячі. Найменша заглибина в грунті була їм схованкою. 
Літума зачаровано спостерігав, як вони визирали, наче рухливі грудки, як 
вилазили на поверхню, витягувались і роздавалися, набували своєї незрозумілої 
форми, як кидалися бігти наосліп, причому якось дивно, що не збагнеш, ру
хаються вони вперед чи назад. «Точнісінько, як ото ми розслідуємо вбивство 
Паломіно Молеро»,— напросилося порівняння.

— Пригнися, пригнися, а то помітить,— пошепки наказав начальник. — 
Чудово, вона вже роздягається.

Літу мі раптом спало на думку, що весь пагорб поточений крабами. «А якщо 
грунт осунеться?» Тоді вони з лейтенантом Сільвою поринуть у глибини — темні,
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піщані, задушливі, де цілі роїща цих жахливих створінь із клешнями. Тоді їх 
чекала б смерть у страшній агонії. Він помацав грунт: нібито твердий.

— Давайте-но свого бінокля,— невдоволено буркнув. — Запросили диви
тись, а дивитеся самі, лейтенанте.

— Я ж твій начальник,— всміхнувся той, проте бінокль простягнув. — Тільки 
швидше, не хочу розбещувати тебе.

Літума приклав бінокль і став дивитись. Донья Адріана спокійно роздягалася 
внизу, біля невисокої скелі. Чи відчувала вона, що за нею стежать? Чи не вмисне 
роздягалася так повільно, щоб розпалювати лейтенанта? Ні, в її порухах відчува
лися млість і неквапливість жінки, впевненої, що її не бачать. Жінка згорнула 
плаття і нахилилася, щоб покласти його на камінь, подалі від бризок. На ній 
справді була коротка рожева сорочка, тож Літумі відкрилися масивні, наче 
стовбури лавра, стегна й груди.

— Хто б подумав, що у доньї Адріани, при її віці, стільки принад,— 
здивувався він.

— Не дивися довго, а то видивишся її всю,— вихопив лейтенант бінокль. — 
Найцікавіше почнеться у воді. Коли сорочка намокне і прилипне до тіла, то стане 
прозорою. Це видовище.не для таких, як ти, Літумо. А для лейтенантів чи й вище.

Літума ввічливо захихотів, зовсім не тому, що його розсмішив лейтенантів 
дотеп. Він почувався не зовсім зручно, щось наче муляло. Може, тому причиною 
Паломіно Молеро? Можливо. Відколи він побачив хлопця, настромленого на 
гілляку, розіп'ятого й попеченого, той, здається, не йшов йому з голови. Спершу 
гадав, що коли взнає, хто й за віщо таке вчинив, відразу забуде. Проте зараз, коли 
над таємницею трохи піднялася завіса, убитий все одно стояв перед очима. «Ти 
псуєш мені життя, чортів худяк»,— подумки лайнувся Літума. І вирішив 
наприкінці тижня відпроситися в начальника до П'юри. Якраз день платні, він 
запросить «непереможних» на чарку до Чунги. А ніч проведуть з повіями 
в «Зеленому домі»9. Це б трохи розвіяло, чорт забирай.

— Моя гладунка належить до вищої знаті,— прошепотів лейтенант Сільва,— 
вона з тих, хто не носить панталонів. Ти тільки збагни, Літумо, яка це розкіш, коли 
жінка крокує життям без панталонів.

Він простягнув бінокль, та як Літума не вдивлявся, нічого особливого не 
побачив. Донья Адріана хлюпалася біля бережка, обливала себе водою, і за 
бризками та пінявими хвилями тіла майже не було видно, навіть крізь прозору 
сорочку.

— Мабуть, у мене не такий гострий зір, як у вас, лейтенанте. Чи, точніше, не 
така буйна уява,— пожалкував, повертаючи бінокль.— Щиро кажучи, нічого, 
крім піняви, я не бачу.

— То й дідько з тобою,— промимрив лейтенант, знову припавши до 
бінокля. — А от я бачу її, як свої п'ять пальців. Згори і знизу, спереду і ззаду. 
Можу тебе запевнити, що волоссячко в неї кучеряве, як у мулатки. А попросиш, 
то навіть скажу, скільки його. Бо так виразно бачу, що можу й порахувати.

— А це що таке? — раптом пролунав за їхніми спинами дівочий голос.
Літума мало не зомлів, та ще й, надто різко обернувшись, розтягнув собі

в'язи. І хоч бачив, що помиляється, все одно йому здавалося, ніби ті слова 
промовила не жінка, а якийсь краб.

— Якої ще брутальщини ви не згадали? — запитала дівчина, упершись 
кулачками в боки, немов матадор, що кидає виклик бику. — Якої гидоти ще не 
сказали? Ще щось лишилося у вашому словнику? Я чула все. І бачила все, на що 
тільки здатні ви. Бридко дивитися на вас.

Лейтенант Сільва нахилився по бінокль, який з несподіванки випустив. 
Літума, ще сидячи на піску, збагнув, що несамохіть розчавив висохлого краба. 
І подивився на начальника, котрий теж іще не оговтався. Той струшував з себе 
пісок, виграючи час. Потім лейтенант козирнув і мовив:

— Не годиться заважати представникам влади під час виконання службових 
обов'язків, сеньйорито. А якби я з півоберта вистрілив у вас?

— Під час виконання службових обов'язків? — зареготала вона. — То ваш 
обов'язок підглядати за купальницями?

Аж тепер Літума збагнув, що перед ними донька полковника Міндреау.
9 Будинок розпусти з роману Маріо Варгаса Льйоси «Зелений дім».
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Атож, Алісіта Міндреау. Серце закалатало в грудях. Знизу долинали розлючені 
прокльони доньї Адріани: їх ця метушня викрила. Немов уві сні Літума 
побачив, як вона порачкувала з води і нагинці кинулася до плаття, несамовито 
погрожуючи кулаком.

— Ви не просто свині, ви ще й злочинці,— додала дівчина. — Оце так поліція. 
Та ви навіть гірші, ніж про вас розповідають.

— Скеля ця — природний спостережний пункт, з неї ми виявляємо моторки, 
які привозять контрабанду з Еквадору,— мовив лейтенант так впевнено, що 
Літума аж вражено розкрив рота. — Певно, ви цього не знали, сеньйорито. Та 
й дамські образи — похвала для мужчини. Тож якщо вам хочеться, зробіть собі 
таку приємність.

Краєчком ока Літума спостеріг, що донья Адріана, похапцем одягнувшись, 
віддаляється берегом до Пунта Арени. Енергійно вихляючи стегнами, вона іноді 
оберталася і люто погрожувала кулаком. Мабуть, ще й лаялась. Дівчина мовчки 
дивилася на них, її злість і обурення, здавалось, минули. Стояла, вимазана 
землею, і годі було визначити колір її блузки без рукавів та джинсів. Бо і вони, 
і туфлі, і стрічка, що перетягувала її коротке волосся, прибрали такого ж жовту
вато-сірого відтінку, що й навколишній пісок. Літумі дівчина видалася ще 
тендітнішою, ніж того дня, коли вона увірвалася до батькового кабінету. Майже 
без грудей, з вузькими стегнами — таких жінок його начальник презирливо 
називав «дошками». А кирпатий носик, що, здавалося, розрізняв людей по запаху, 
виглядав ще пихатішим, ніж тоді. Скільки їй років? Шістнадцять? Вісімнадцять?

— А що поробляє сеньйорита серед цього збіговиська крабів? — люб'язно 
поцікавився лейтенант Сільва, даючи зрозуміти, що сутичка вичерпана.

Він сховав бінокль у футляр і взявся протирати носовичком темні окуляри.
— Надто далеко від авіабази, як для прогулянки. А раптом якийсь краб 

укусить вас? Що сталося? Прокололи шину?
Літума помітив велосипед Аліси, такий же задрипаний, він стояв метрів за 

двадцять унизу, біля підніжжя скелі. Літума дивився на дівчину і намагався 
уявити її поряд із Пало міно Молеро. Молодята трималися за руки, голубились, 
зазирали одне одному в вічі. Її вії тремтіли, як крильця метелика, вона шепотіла 
йому: «Заспівай мені, ну заспівай же щось гарне!» Ні, годі уявити їх ось так.

— Батько знає, що ви щось випитували в Рікардо,— кинула вона. І звела 
погляд, щоб побачити, як подіяли її слова. — Коли він був напідпитку.

Лейтенант не знітився. Неквапом начепив темні окуляри і почав спускатися 
стежкою, ковзаючи, як на санчатах. Внизу знову обтрусився.

— То лейтенанта Дюфо зовуть Рікардо? Отже, його кличуть Річардом,
— Знає він і те, що ви їздили в Амотапе до доньї Лупе,— глузливо додала 

дівчина.
Вона була невисока на зріст, дрібна, з невиразною постаттю. Красунею її не 

назовеш. Може, Паломіно Молеро закохався в неї тому, що вона була така, яка 
була.

— Батькові відомий кожен ваш крок.
Навіщо вона це каже? І чому розмовляє так дивно? Алісія Міндреау ніби й не 

погрожує, а скорше глузує з них чи просто пустує. Літума підстрибом спускався 
слідом за дівчиною. З-під його черевиків, кривуляючи, розбігалися краби. 
Довкола ні душі. Певно, люди зі складів теж порозходились, бо двері були 
зачинені і всередині стояла тиша. Ген унизу, в бухті, буксир курсував між двома 
молами, вивергав клуби сірого диму і час від часу сигналив. Людський мурашник 
копошився на березі.

Вони дісталися стежки, що вела до огорожі, яка відділяла будівлі «Інтер- 
нешнл» від містечка. Лейтенант узяв велосипед і повів однією рукою. Йшли 
повільно. Під ногами хрускотіли порожні панцирі крабів.

— Я йшла за вами від самісінького відділка, а ви й не помітили,— озвалася 
дівчина чи то сердито, чи то глузливо. — Біля огорожі мене не хотіли пускати, але 
я пригрозила батьком. А ви й не бачили. Я чула всі ваші бридкі слова, а ви витаєте 
бозна-де. Якби не озвалася, то й досі не помітили б.

Лейтенант, посміюючись, згідливо хитнув головою.
— Чоловіки, коли поряд немає жінок, схильні казати непристойності,— 

вибачився він. — Ми прийшли перевірити, чи не нагодився якийсь контрабандист.
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І не винні, що одній з таларчанок заманулося якраз скупатись. Це життєві збіги, 
чи не так, Літумо?

— Атож, лейтенанте,— погодився поліцейський.
— В усякому разі ми до ваших послуг, сеньйорито Міндреау,— напрочуд 

чемно додав офіцер. Як ваша ласка? Ви волієте розмовляти в відділку? У затиш
ку, попиваючи газовану воду, воно краще. Хоч мушу попередити: у нас немає 
таких зручностей, як у вашого татуся на авіабазі.

Дівчина не відповіла. Літума відчував, як пульсує кров у його жилах 
і в скронях — повільна, густа, темно-червона. Біля огорожі черговий поліцейсь
кий Лусіо Тіноко з Гуанкабамби козирнув лейтенантові. Тут же були троє 
охоронців із «Інтернешнл» — їх здивувала поява дівчини в незвичному това
ристві. Невже в містечку вже знають, що сталося в Амотапе? Літума, принаймні, 
тут ні при чому: нікому й словом не прохопився про свідчення доньї Лупе. 
Проминули лікарню компанії, її дерев'яні будівлі, що тьмяно виблискували 
зеленою фарбою. В управлінні порту вартували двоє моряків з гвинтівками на 
плечі. Один підморгнув Літумі, немов питав: «Що за товариство?» Мимо з квилін
ням пролетіли чайки. Вечоріло. За сходами та балюстрадою «Королівського 
готелю», єдиного в містечку, Літума побачив, що сонце вже занурюється в море. 
Денна спека змінювалась приємною прохолодою.

— А полковник Міндреау знає про ваш візит? — гречно поцікавився 
лейтенант Сільва.

— Не вдавайте дурника,— різко кинула дівчина. — Звісно, ні.
«Але зараз дізнається»,— подумав Літума. Охоронці проводжали їх 

здивованими поглядами й перешіптувались.
— І ви прийшли сповістити, що полковник знає про лейтенанта Дюфо та 

сеньйору Лупе? — спитав лейтенант Сільва. Він дивився перед собою, не обертав
ся до Аліси, і Літума, який трохи відстав, бачив, що й вона уникає дивитися на 
офіцера.

— Гак,— відповіла дівчина.
«Брехня»,— подумав Літума. Що вона хотіла їм сказати? Чи її підіслав 

полковник? В кожному разі їй було важко, або, може, бракувало мужності. 
Дівчина насупилася, її рот трохи розтулився, ніздрі задертого носика збуджено 
роздувалися. Вона мала на диво білу шкіру й довгі вії. Можливо, саме ця пещена 
тендітність і полонила Паломіно? Як воно не є, а вона вже розкаювалась, що 
прийшла до них. І не розповість того, що збиралася.

— Дуже приємно, що прийшли поговорити з нами,— чемно проказав лейте
нант. — Я і справді вам вдячний.

Мовчки пройшли ще з півсотню кроків під квиління чайок і шум прибою. 
В одному з дерев'яних будиночків жінки вправно чистили рибу. Довкола, 
чекаючи тельбухів, гарчали собаки. Різкий, неприємний запах бив у ніздрі.

— А яким був Паломіно Молеро, сеньйорито? — раптом озвався Літума і сам 
злякався. В нього це вихопилося зненацька, несамохіть. Та лейтенант і дівчина 
навіть не глянули в його бік. Літума, спотикаючись, шкандибав трохи позаду них.

— Добра душа,— долинув голос дівчини. — Янгол небесний.
Голос її не тремтів, у ньому не було ні гіркоти, ні туги. Як і ніжності. 

Вчувалися ті ж — чи то наївні, чи то глузливі — нотки, які раптом сповнювалися 
люттю.

— Ті, хто знав його, кажуть те саме,— буркнув Літума, коли мовчанка 
затяглася. — Він був найдобрішою людиною.

— Певно, вас приголомшило це нещастя з ним, сеньйорито Алісіє? — спитав 
лейтенант.

Алісія Міндреау не відповіла. Якраз проминали недобудовані оселі, деякі ще 
без дахів, в інших дощаті стіни збиті лише наполовину. Перед кожною — тераса 
на палях, під якими хлюпотіли хвилі, бо починався приплив. Старі в майках сиділи 
на сходах, голі дітлахи збирали мушлі, жінки сходилися в гурти. Чувся сміх, 
в повітрі гостро пахло рибою.

— Друзі запевняють, ніби я чув його спів у П'юрі,— почув Літума власний 
голос. — Та хоч як силкуюсь, згадати не можу. Кажуть, він неперевершено 
виконував болеро.
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— І креольську музику теж,— рішуче хитнула головою дівчина. — І чудово 
грав на гітарі.

— До речі, про гітару,— підхопив Літума. — Це якась нав'язлива ідея доньї 
Асунти, його матері, щоб їй повернули його гітару. Хто б її міг узяти?

— Вона в мене! — Алісія Міндреау раптом похопилася, мовби несамохіть 
сказала те, чого не збиралася казати.

Знову запала мовчанка. Простували до центру Талари, заглиблювалися 
в лабіринт все людніших вуличок. На скелі з маяком і в Пунта Арена з котеджами 
грінго й вищих чинів «Інтернешнл», хоч і не споночіло, вже світилися ліхтарі. Як 
і за прибережними скелями, в Табласо, на території авіабази. На одному кінці 
бухти, над нафтовою вишкою, вихопився сніп червонясто-золотавого полум'я, 
немов велетенський краб занурив у море свої клешні.

— Бідолашна сеньйора казала: «Коли ви знайдете гітару, то знайдете і тих, 
хто його вбив»,— тихо мовив Літума. — І річ не в тім, що донья Асунта щось 
знала. Просто інтуїція матері.

— Яка вона? — обернулася до нього дівчина. Літума побачив її обличчя — 
сполотніле, роздратоване, цікаве.

— Ви про донью Асунту, матір Паломіно Молеро? — перепитав він.
— Вона метиска? — нетерпляче уточнила вона.
Літумі здалося, ніби його начальник всміхнувся.
— Проста собі жінка. Як усі ці люди, що їх ми бачимо, така, як і я,— мовив аж 

трохи роздратовано, що його самого здивувало. — Звісно, вона не з того стану, до 
якого належите ви. Вас цікавило саме це?

— Він не схожий на метиса,— вона промовляла вже лагідніше, мовби сама до 
себе. — Тонке волосся, навіть трохи світле. І я ще не зустрічала такого вихованого 
хлопця. Ні Рікардо, ні навіть мій батько цим не відзначаються. Важко повірити, що 
він навчався не в приватній школі і жив у кварталі Кастілія. Єдине, що в нього 
метиське, це ім'я — Паломіно. А друге його ім'я ще гірше — Фемістокл.

Лейтенант наче усміхнувся знову, проте Літумі слова дівчини не здалися 
смішними. Він дещо збентежився і водночас відчув зацікавлення. Чи болить їй, чи 
обурює її смерть Паломіно? Це було годі вгадати. Дочка полковника говорила так, 
ніби Паломіно Молеро не вмер жахливою смертю, а й досі жив. Може, вона не
сповна розуму?

— Де ви познайомилися з Паломіно Молеро? — спитав лейтенант Сільва.
Вони підійшли до тильного боку церкви, біла стіна якої правила за екран для

пересувного кінотеатру сеньйора Теотоніо Кальє Фріаса. Кінотеатр не мав ні 
даху, ні стільців. Глядачі, які хотіли сидячи дивитися фільм, приносили стільці 
з собою. Проте більшість вмощувалася навпочіпки або просто на землі. Вхід за 
натягнуту мотузку, що відгороджувала уявний кінозал, коштував п'ять реалів. 
Лейтенант і Літума мали право заходити туди безкоштовно. Ті, хто не бажав 
платити, могли дивитися фільми з-за мотузки. Звідти хоч і погано, теж було 
видно, і доводилося витягувати шию. Тут, чекаючи сутінок, вже зібралося чимало 
людей. Дон Теотоніо Кальє Фріас налагоджував кіноапарат. Проектор був один 
і функціонував виключно завдяки його кмітливості, це ж бо він здогадався зроби
ти відвід од ліхтаря на розі. Після кожної бобіни наставала перерва, щоб зарядити 
наступну, через що сеанс тривав надто довго. Однак глядачів вистачало, 
особливо влітку. «Після цієї історії з худеньким я майже не був у кіно,— подумав 
Літума. — А що йде сьогодні? Мабуть, мексіканська «Таємна ріка» з Долорес дель 
Ріо та Колумбою Домінгес.

— На дні народження Лали Меркадо, в П'юрі,— озвалася раптом дівчина, що 
Літума не відразу збагнув, про що йдеться. — Його найняли співати. Дівчата 
запевняли, що він гарно співає, що в нього чудовий голос. Та й взагалі непоганий 
хлопець, і не схожий на метиса. Він і справді не схожий на метиса.

«Ці ще мені білі!» —обурився Літума.
— І присвятив вам якусь пісню? — поцікавився лейтенант напрочуд 

вишукано. Літума щоразу відкривав нове у поводженні свого начальника, і зараз 
це були вишукані манери.

— Три,— ствердила дівчина. — «Остання ніч з тобою», «Місячний промінь» 
і «Чарівна лялечка».

«Вона несповна розуму»,— вирішив поліцейський. Велосипед Алісії, що його
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лейтенант Сільва вів лівою рукою, час від часу пронизливо вищав, і це трохи 
дратувало Літуму.

— І танцювали,— додала дівчина,— один танець. Він із кожною танцював по 
разу. Тільки з Лалою Меркадо двічі. Не тому, що вподобав її, просто це був її день 
народження. І нікого це не шокувало, навпаки, кожній хотілося, щоб він запросив 
її. І поводився, як порядний хлопець. Та й чудово танцював.

«Порядний хлопець»,— подумки повторив Літума, обходячи вкриту мураш
ками, висохлу морську зірку. Либонь, лейтенанта Сільву Алісія теж має за 
порядного. Його ж, звісно, ні. «Метис з голови до п'ят. З кварталу Мангачерія, до 
ваших послуг». Йшов примруживши очі, не помічаючи таларських сутінок, які 
швидко поглинав вечір. В уяві постали веселий гомін, ошатні зала та сад, де 
зібралася гарно вбрана молодь у якоїсь Лали Меркадо в Буенос-Айресі, в кварталі 
для білих, біля піщаника, посеред якого стоїть бар Чунги. Ті двоє, що танцювали 
осторонь, не зводячи очей одне з одного, були Алісія Міндреау і Паломіно. Ні, 
неймовірно. Але ж вона розповідала сама:

— Коли він запросив мене до танцю, то сказав, що закохався з першого 
погляду. — Навіть тепер у її голосі не чулося смутку, говорила швидко, відсторо
нено, ніби виконувала повинність. — Сказав, що вірив у кохання з першого 
погляду і тепер упевнився, що воно існує. Бо щойно побачив мене і закохався. 
Мовляв, можу кепкувати з нього, якщо хочу, але це так. І що вже ніколи не 
закохається в іншу жінку. Навіть коли я не помічатиму його, коли ставитимусь до 
нього зневажливо, все одно він кохатиме мене до скону.

«Так воно й вийшло»,— подумав Літума. Чи плакала дівчина? Аж ніяк! 
Поліцейський не бачив її обличчя, бо йшов за нею і лейтенантом, однак у голосі її 
не бриніли сльози, він лунав сухо, спокійно. Водночас вона говорила ніби й не про 
себе, а про когось іншого, ніби це не стосувалось її, ніби, й не було тут крові 
й смерті.

— Він обіцяв, що співатиме мені серенади. Щовечора співатиме і закохає 
мене в себе,— додала дівчина по хвилі. Вищання велосипеда викликало в Літуми 
невимовний сум, він чекав його, а коли чув, його обсипало приском. До нього 
долинув голос лейтенанта, що захлинався соловейком:

— Справді? Так і було? І він дотримав слова? Співав серенади перед вашою 
оселею на авіабазі в П'юрі? І ви зрештою закохалися в нього?

— Не знаю,— відповіла дівчина.
«Не знає? Як вона може не знати?» — подумав Літума. Спробував пригадати, 

коли був закоханий найбільше. Хіба що в Мече, чорнявку з немов виточеною 
постаттю, подружку Хосефіно, якій так і не освідчився? Так, напевне в неї. Хіба 
можна не знати, закоханий ти чи ні? Дурниці. Чи вона й справді трішки несповна 
розуму? А може, вдає, щоб спантеличити їх? Раптом полковник підіслав її? Проте 
жодне припущення не здавалося переконливим.

— То Паломіно Молеро співав вам серенади на авіабазі в П'юрі? — туркотів 
лейтенант. — І не раз?

— Після того дня народження — щовечора. Поки батька не перевели сюди.
Хлопчаки стріляли з рогаток у кота китайця Тяна. Переляканий кіт бігав по

даху і нявчав. З-за рогу вискочив сам китаєць з мітлою, і хлопчаки, сміючись, 
кинулися врозтіч.

— А як сприймав ці серенади ваш тато? — проспівав лейтенант Сільва. — 
Ніколи не ганяв хлопця?

— Він знав, що той співає мені, не глухий...
Літумі здалося, що чи не вперше Алісія Міндреау завагалася. Наче хотіла 

щось додати й передумала.
— І що ж татко? — допитувався лейтенант.
— Казав, що я для Паломіно, певно, англійська королева,— мовила дівчина 

незворушно. — А коли я передала ці слова, Паліто заперечив: «Твій батько 
помиляється. Ти для мене значно більше, ніж англійська королева. Для мене ти 
скорше діва Марія».

Літумі здалося, що лейтенант глузливо пирхнув. Паліто? То це так вона 
охрестила Паломіно? Чи, може, це кумедне ім'я Паліто — пристойніше, ніж 
Паломіно чи Фемістокл? «Ну й баламути ці білі!»

Вони дійшли до відділка. Черговий Раміро Матело з Чіклайо подався кудись,
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навіть не лишивши записки. Двері були зачинені. І щоб відімкнути їх, лейтенант 
прислонив велосипед до стіни.

— Проходьте й сідайте,— за мить схилився в чемному поклоні офіцер. — 
Можемо пригостити вас газованою водою або кавою. Прошу, сеньйорито.

Вже звечоріло, тож поки засвічували лампу, мусили наштовхуватись 
у темряві на різні предмети. Дівчина чекала біля дверей. Ні, вона не плакала. 
Літума дивився на її тендітний профіль на тлі дошки, де вивішувалися рапорти 
й зведення за день, і думав про худенького. В нього стискалося серце, на душі був 
неспокій. Аж не віриться, що все насправді. Невже те, що розповіла їм ця тендітна 
дівчина, стосувалося Паломіно Молеро? Літума бачив її, та йому здавалося, ніби 
дівчини тут немає, що вона нічого не казала, ніби все те йому вчулося.

— Ви не стомилися? — Лейтенант розпалював примус, на якому стояв 
завжди повний чайник. — Подай сеньйориті стільця, Літумо!

Алісія Міндреау присіла на краєчок стільця, що його підсунув поліцейський. 
Сиділа спиною до дверей та лампи над входом. Обличчя її лишалося в напівтемря
ві, жовтувате сяяння окреслило її силует. Так вона здавалася молодшою, ніж 
насправді. Може, вона ще вчиться в коледжі? В сусідній оселі щось смажили. 
Хтось п'яно наспівував про Паїту10.

— Чого не подаси сеньйориті газованої води? — дорікнув лейтенант.
З відра води, де вони охолоджували пляшки, Літума квапливо витяг одну. 

Відкупорив і простягнув дівчині, вибачаючись:
— У нас нема ні склянок, ні чарок. Пийте просто з пляшки.
Дівчина взяла пляшку й піднесла до губ. Вона дивачка? Чи переживає все ь 

собі, не показує людям! А може, поводиться так, бо хоче щось приховати? Дівчи
на була немов закам'яніла, немов не розуміла, що перебуває у відділку, з ними, 
немов не пам'ятала, що розповідала. Літу мі стало незручно, його бентежив такий 
стан дівчини. З острахом подумав: а що, коли до відділка нагряне полковник 
з патрулем і зажадає пояснень.

— Випийте ще кави,— лейтенант простягнув їй кухоль, до якого всипав 
ложечку розчинної кави. — Скільки цукру вам покласти? Одну грудочку, дві?

— Що буде з моїм батьком? — різко кинула дівчина. В її голосі був скорше не 
переляк, а злість. — Його заарештують? Розстріляють?

Дівчина не взяла кухоль, і Літума побачив, як лейтенант сам сьорбнув кави, 
потім присів на краєчок столу. П'яничка надворі вже не співав, а теревенив про те 
ж таки морське проміння Паїти, яке обпекло його, і тепер на нозі в нього пухирі; 
він шукав жалісливу жінку, яка б зарадила йому.

— Нічого з вашим батьком не станеться,— хитнув головою лейтенант 
Сільва. — А що йому може бути? Швидше за все, нічого. І не переймайтеся цим, 
сеньйорито Алісіє: Ви й справді не хочете кави? Я цю випив, але, якщо хочете, 
можу приготувати ще.

«Він — ясновидець,— подумав Літума.— Такий розговорить і німого». Він 
позадкував, поки не вперся в стіну. Бачив перед собою тонкий профіль дівчини, 
примхливо задертий носик і раптом зрозумів Паломіно: може, вона й не красуня, 
та в цьому холодному личку було щось чарівливе, загадкове, що могло захопити 
чоловіка. Його пойняли суперечливі почуття. Він хотів, щоб лейтенант наполіг 
і змусив Алісію Міндреау розповісти все, що знає, і водночас боявся, що дівчина 
розкриє їм свої таємниці. Виходило так, ніби Алісія Міндреау могла втрапити 
в пастку, і йому не хотілося цього. А якщо вона й справді дивакувата?

— От кому дістанеться, то це ревнивцю. — Лейтенант удав, ніби щиро 
співчуває тому. — Маю на увазі Рікардо Дюфо, себто Річарда. Його звуть 
Річардом, адже так? Звісно, ревнощі — це таке, що кожен суддя, знайомий 
з людськими пристрастями, визнає за пом'якшуючу обставину. Щодо мене, то 
ревнощі таки пом'якшуюча обставина. Якщо чоловік по-справжньому кохає 
жінку, він ревнує. Я цього певен, сеньйорито, бо знаю, що таке кохання, і сам 
страшенно ревнивий. Ревнощі затьмарюють розум, відбирають тяму. Як і алко
голь. Якщо ваш залицяльник доведе, що вбив Паломіно Молеро в нападі 
ревнощів — це важливо — в нападі, затямте, тоді, можливо, його виправ
дають. Якщо пощастить і захист не розгубиться, то все обійдеться. Отже, й за 
ревнивця ви надто не переживайте, сеньйорито Міндреау.

10 П а ї т а — провінція в Перу.
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Лейтенант гучно відсьорбнув кави. На лобі червонів слід од кашкета; очі 
лейтенанта ховалися за темними скельцями окулярів, і Літума бачив лише вусики, 
рот і підборіддя. «Чому ви й у темряві не знімаєте окулярів, лейтенанте?» — 
поцікавився якось Літума. «Щоб збити з плигу»,— жартома відказав той.

— Я не переживаю,— прошепотіла дівчина,— я його ненавиджу. І хотіла 
б йому найгіршої кари. Я не перестаю це казати йому в вічі. Якось він прийшов 
з пістолетом і каже мені: «Натиснеш ось тут, бери. Якщо ти й справді так ненави
диш мене, то вбий мене. Вбий!»

Запала мовчанка; чулося лише, як у сусідів шкварчить сковорідка, та ще 
безладне бубоніння п'янички, що віддалявся: ніхто, мовляв, його не любить, тож 
він піде в Аябака до чаклунки, вона загоїть його поранену ногу, ох-ох.

— Але я певен, у вас добре серце і ви нікому не заподіяли б смерті,— 
впевнено мовив лейтенант Сільва.

— Не вдавайте з себе більшого йолопа, ніж ви є! — спалахнула Алісія 
Міндреау. Її підборіддя тремтіло, ніздрі роздимались. — Не корчте дурня. І не 
така я дурна, як вам здається. Я не дитина.

— Вибачте,— кахикнув лейтенант Сільва. — Просто не знав, що й казати. 
Почуте приголомшило мене, щиро вам кажу.

— То ви не знаєте, чи любили Паломіно Молеро? — перепитав Літума.— 
Виходить, ви так і не покохали його, бодай трішки?

— Я покохала його, і не трішки,— квапливо відказала дівчина, навіть не 
глянувши на Літуму. Тримала голову прямо, а її роздратування, здавалося, 
минало так само швидко, як і спалахнуло. Вона дивилася в порожнечу. — 
Я покохала Паліто, і якби ми в Амотапе знайшли священика, побралася б з ним. 
А щодо закоханості, то все гидота, у нас було не так. То було щось піднесене, 
напрочуд гарне. Ви що, теж удаєте дурника?

— Ну ти й запитуєш, Літумо,— почув він голос начальника. Проте збагнув, 
що той не шпетить його і взагалі звертається не до нього. То був хід лейтенанта, 
щоб розговорити дівчину. — Якби сеньйорита не кохала його, то хіба утекла 
б з ним? Чи він, по-твоєму, присилував її?

Алісія Міндреау мовчала. Довкола лампи з дзижчанням вилася комашня. 
Неподалік плюскотіли хвилі: настав приплив. Рибалки, певно, готували сіті; дон 
Матіас Керекотільйо і двоє його помічників спускали на воду «Таларського лева», 
а то й уже гребли за моли. Літумі захотілося до них, подалі звідси.

— А як же ваш залицяльник, сеньйорито,— вихопилося в нього. Він 
почувався так, ніби балансував на кепсько натягнутій линві.

— Ти хотів сказати: офіційний залицяльник,— поправив його лейтенант. 
Потім улесливо звернувся до дівчини: — Адже ви покохали Паломіно Молеро, 
тож лейтенант Дюфо, певно, був для вас саме офіційним залицяльником, про 
людське око, для тата. Ширмою, і не більше, чи не так?

— Так,— хитнула головою дівчина.
— Щоб батько не здогадався про ваші взаємини з Паломіно Молеро,— не 

вгавав лейтенант. — Бо ж полковникові не до шмиги, що його донька кохає 
простого пілота.

Дзижчання комах, які бились об скло лампи, дратувало Літуму не менше, ніж 
перед тим вищання велосипеда.

— Він призвався, щоб бути біля вас? — запитав Літума цього разу щиро, бо 
в голосі його бринів жаль до худенького. Що знайшов Паломіно у цій напівбоже
вільній дівчині? Лише те, що вона з заможної сім'ї, що вона біла? Чи його 
полонила ця примхливість, ця нестяма, яка за мить змінюється байдужістю?

— А бідолашний ревнивець ні про що не здогадувався,— розмірковував 
лейтенант, запалюючи сигарету. — А коли почав здогадуватись, його охопили 
ревнощі. Вони його за-слі-пи-ли, авжеж. І вчинив злочин, а тоді, напівбожевіль
ний від страху й каяття, кинувся до вас: «Я вбивця, Алісіто! Я закатував пілота, 
з яким ти втекла». А ви напустилися на нього, мовляв, він-бридкий вам, ви 
ненавидите його. І тоді він приніс пістолет і сказав: «Убий мене». Та ви цього не 
зробили. На додачу до рогів для Річарда Дюфо настали важкі часи. Та й полковник 
заборонив бачитися з вами. Звісно, для полковника зять-убивця Дюфо такий же 
не достойний, як і метис з Кастілії, та ще й пілот. Бідолашний ревнивець! От і вся 
історія. Я в чомусь помилився, сеньйорито?
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— Ха-ха-ха! — розсміялася та. — Ви помилилися в усьому.
— Авжеж, знаю, я це зробив умисне,— визнав лейтенант і пустив кільце 

диму. —Тоді поправте мене.
Вона сміялася? Так, коротким, жорстоким і глузливим смішком. І вже знову 

серйозна, напружена, застигла на краєчку стільця. Рученята такі тендітні, що 
Літума обхопив би їх двома пальцями. В сутіні цю тоненьку постать можна було 
прийняти за дитячу. І все ж то була жінка. Що вже спізнала мужчину. Літума 
спробував уявити її голу, тремтячу, в обіймах Паломіно Молеро, на вбогому 
ліжку в Амотапе, а то й на рядюжці, на піску. Дівчина обвивала шию Паломіно, 
притискалася, зітхала... Ні, він цього не міг уявити. В запалій тиші дзижчання 
комах ставало оглушливим.

— То батько приніс пістолет і сказав, щоб я його вбила. Що йому буде?
— Нічого,— квапливо і спантеличено пробурмотів лейтенант Сільва. — Ніщо 

вашому татові не загрожує.
Дівчина знову спалахнула:
— Ви хочете сказати, що правди немає! Його повинні запроторити за грати, 

покарати! Та хто ж наважиться, хто ж посміє!..
Літума заціпенів. Відчував, що й лейтенант напружився, ніби в земних надрах 

почув могутній гул, що віщував землетрус.
— Дайте чогось гарячого, хоча б цієї кави. — В її голосі вже не було 

трагічних ноток, вона мовби розмовляла з подругами. — Мені щось холодно.
— Холодно?!— ніби здивувався лейтенант Сільва. Енергійно труснув 

головою і повторив: —Так-так, холодно.
Офіцер ще якусь мить сидів, а тоді підхопився й пішов до примуса; Літума 

завважив, що хода його непевна й повільна, як у п'яного. Він якось обм'як, але 
тільки зараз, не раніше. Та й Літуму приголомшило почуте. Одне не йшло йому 
з голови: виходить, хоч вона й казала, що кохання — мерзота, однак сама 
закохалася в Паломіно Молеро? І що це за дурниці, запевняти, ніби кохання — 
мерзота, а любов — ні? По спині побігли холодні мурашки. Не завадило б випити 
гарячої кави. В зеленкуватому світлі лампи Літума бачив, як лейтенант повільно 
наливає воду, кладе ложечку розчинної кави, цукор. Він наче не вірив, що пальці 
слухаються його. Нечутно підійшов до дівчини, обома руками тримаючи кухоль, 
й простягнув гості. Алісія Міндреау піднесла її до губ і відсьорбнула кави. 
В непевному світлі Літума побачив її очі — сухі, карі, суворі і якісь напрочуд 
дорослі на ніжному, дитячому обличчі.

— Отже,— мовив лейтенант так тихо, що Літума ледь розчув. Офіцер знову 
сів на краєчок стола, впершись у підлогу однією ногою й похитуючи другою. Він 
помовчав, а тоді непевно додав:— Отже, людина, яку ви ненавидите, якій 
бажаєте найгіршого, не лейтенант Дюфо, а...

Лейтенант умовк, і Літума побачив, як дівчина відразу ствердно хитнула 
головою.

— Він падає на коліна й цілує мої ноги, як пес. — В її голосі забриніла 
огида. — Кохання не знає меж, каже він. Люди б не зрозуміли. Кров кличе кров, 
каже він. Любов — це любов, потік, який змітає все на своєму шляху. Коли він це 
каже, коли благає, коли плаче і просить простити, я ненавиджу його. І бажаю 
йому найгіршого...

Гучно заговорило радіо, і дівчина вмовкла. Голос диктора лунав схвильовано, 
потужно, й Літума не зрозумів ані слова. Його змінив модний танець ель боте; 
його жителі Талари полюбляли більше, ніж гуарачу:

Подивись на цих курчат на ро-о-озі,
Що не хочуть навіть глянути на ме-е-ене...

Поліцейський відчув злість до підстаркуватого співака, до того, хто ввімкнув 
радіо, до ель боте, навіть до самого себе. «Ось чому вона твердить, що це мерзота. 
Ось чому розрізняє кохання і любов». Довгу мовчанку заповнила музика. Алісія 
Міндреау знову здавалася спокійною, мовби забула про недавній гнів. Похитува
ла голівкою в такт мелодії і очікувально дивилася на лейтенанта.

— Тепер я здогадався,— тихо проказав той.
Дівчина підвелася:
— Мені треба йти, вже пізно.
— Тепер я здогадався, що це ви залишили записку,— мовив лейтенант,— це
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ви порадили з'їздити в Амотапе й розпитати про Паломіно Молеро в сеньйори 
Аупе.

— Він, мабуть, скрізь шукає мене. — Дівчина мовби й не чула, що казав 
лейтенант. В її голосі, знову зміненому, Літума відчув глузування. Саме це 
найбільше приваблювало в ній; коли вона так промовляла, то й видавалася 
справжньою дівчинкою, а не суворою жінкою з дитячими личком і постаттю. — 
Либонь, ганяє шофера до льотчиків, до котеджів на базі, до грінго, до клубу 
й кінотеатру. Він щоразу сам не свій, коли я затримуюсь. Боїться, що знову втечу. 
Ха-ха...

— Отже, то були ви,— не вгавав лейтенант. — Що ж, хоч і з запізненням, але 
щиро дякую вам, сеньйорито Міндреау. Без вашої допомоги ми й досі блукали 
б навпомацки.

— Тільки тут він не здогадається шукати мене,— додала вона. — Ха-ха.
Вона ще й сміється? Так. Але вже необразливо, не глузливо, а ніби пустотли

во, як мала дитина. Звісно, вона не при своєму глузді. Проте сумніви не полишали 
Літуму й заважали дійти певного висновку. «Так, несповна розуму, ні, вона 
прикидається ».

— Авжеж, авжеж,— задумливо проказав лейтенант. Він прокашлявся, кинув 
недопалок на підлогу й затоптав. — Ми тут для того, щоб захищати людей. 
І передусім вас, певна річ. Завжди, коли б ви не звернулись.

— Я не потребую нічийого захисту,— сухо кинула дівчина. — Мене захищає 
мій батько, і цього достатньо.

Вона так рвучко простягла лейтенантові кухоль, що кілька крапель кави 
капнули на його сорочку. Лейтенант квапливо взяв кухоль.

— Провести вас до бази?
— Ні, не треба,— відмовилася дівчина.
Літума бачив, як вона квапливо вийшла на вулицю. Її тендітна постать 

окреслилася в тьмяному світлі. Сіла на велосипед і поїхала, натискаючи на педалі. 
Сержант чув бряжчання велосипеда, бачив, як, кривуляючи, він зникає на 
незабрукованій вуличці.

Обоє мовчали. Музика урвалась; як кулемет знову заторохтів моторошний 
голос диктора.

— Якби не те кляте радіо, трясця їхній матері, дівчина б ще говорила,— 
лайнувся Літума. — Один бог відає, що б ми ще взнали.

— Якщо не поквапимось, моя гладунка залишить нас без вечері,— перебив 
його лейтенант і підвівся, надягаючи кашкет. — Ходімо, Літумо, натопчемось 
трохи. Такі справи збуджують мій апетит. А твій ні?

Він бовкнув дурницю, бо шинок працював до півночі, а зараз щонайбільше 
восьма година. Втім, Літума зрозумів, що лейтенант сказав це, аби щось сказати, 
не мовчати. Бо і офіцера, певно, долали такі ж суперечливі почуття. Поліцейський 
підібрав пляшку, залишену на підлозі Алісією Міндреау, й кинув у мішок, до 
інших порожніх пляшок, що їх лахмітник Боррао Салінас скуповував наприкінці 
кожного тижня. Вони вийшли, зачинили за собою двері відділка. Лейтенант 
лайнувся: куди це завіявся черговий? Тепер він у нього почергує в казармі 
в суботу й неділю, щоб знав.

Небом плив повний місяць, його бліде світло заливало вулицю. Йшли мовчки, 
помахом руки чи кивком голови відповідаючи на вітання людей, що сиділи біля 
своїх будиночків. З кінотеатру неподалік долинали голоси мексіканців, жіночий 
плач і, замість музичного супроводу, ревіння хвиль.

— Ти не очманів від усього, що вона наговорила, Літумо?
— Звісно, очманів,— визнав той.
— Я ж казав, на цій роботі ти багато чого взнаєш.
— Отже припущення підтверджується, лейтенанте.
У шинку вечеряло шість відвідувачів, усі знайомі. Лейтенант Сільва й Літума 

іривіталися з ними й сіли за окремий столик. Донья Адріана принесла юшки 
з м'ясом та рибою і стала сердито протирати тарілки, на їхнє привітання вона не 
відповіла. Коли лейтенант Сільва поцікавився чи вона, бува, не занедужала, що не 
в настрої, жінка наче зірвалася з цепу:

— А чи не скажете, що вас занесло на ту скелю з крабами? Га, баламути?
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— Нам стало відомо, що там мають висадитися контрабандисти,— не змигнув 
і оком лейтенант Сільва.

— Ви таки коли-небудь дограєтесь, затямте собі!
— Дякую за попередження,— всміхнувся лейтенант, брутально відкопилив 

губи й послав їй повітряний поцілунок. — У-ух, смакотулька!

V II

— Прикро, пальці вже не ті,— бідкався лейтенант Сільва. — Кадетом я міг 
підібрати будь-яку мелодію, аби хоч раз почув А, тепер навіть ла распа11 не 
дається, дідько б її вхопив!

Він і справді намагався підібрати різні мелодії, але щоразу фальшивив. Часом 
гітарні струни звискували в нього, як знесамовитілі коти. Літума майже не слухав 
його, поринувши в своє. Якого ще паскудства сподіватися після всього? Вони 
сиділи на березі між двох молів. Було за північ, бо гудок нафтоочисного заводу 
недавно сповістив, що почалася нова зміна. Чимало човнів уже вийшли в море 
і серед них «Таларський лев». Літума й лейтенант Сільва викурили зі старим 
Матіасом по сигареті, поки двоє його помічників стягували човен до води. Матіаса 
теж цікавило, чи правда те, про що гуде вся Талара.

— І про що ж гуде вся Талара, доне Матіасе?
— Буцімто ви вже знайшли вбивць Паломіно Молеро.
Лейтенант Сільва відповів і йому так, як відповідав кожному, хто з самісінь

кого ранку зупиняв їх на вулиці і запитував про те саме.
— Поки нічого певного. Але невдовзі все з'ясується, доне Матіасе. Можу 

тільки сказати, що вже скоро.
— Дай боже, лейтенанте. Щоб хоч раз взяла гору правда, а не ті, хто чинить 

кривду.
— А хто саме, доне Матіасе?
— Та хто ж... Ви й самі добре знаєте. Великі цабе.
Він пішов, похитуючись, наче човен на хвилях, і спритно скочив у свій баркас. 

Не схоже було, щоб дон Матіас кашляв кров'ю, він виглядав кремезним і дужим, 
як на свій вік. Можливо, його неміч — вигадка доньї Адріани. Чи здогадувався 
дон Матіас, що лейтенант Сільва упадав за його дружиною? Принаймні він цього 
не показував. Як на Літуму, рибалка завжди приязно ставиться до офіцера. Чи, 
може, з роками не стає ревнощів?

— Великі цабе,— проказав лейтенант, кладучи гітару на коліна. — Гадаєш, тр 
великі цабе залишили нам гітару в подарунок біля дверей відділка?

— Ні, лейтенанте,— озвався поліцейський. — Це дочка полковника 
Міндреау. Ви ж чули, вона сама сказала, що гітара Паломіно в неї.

— Ну-у, якщо ти так вважаєш,— протягнув лейтенант. — А от я не певен. Я 
не бачив ні листа, ні записки, нічого такого, що переконало б мене, ніби то вона 
принесла гітару. І не маю доказів, що ця гітара саме худенького.

— Ви що, розігруєте мене, лейтенанте?
— Ні, Літумо. Пробую трохи розважити тебе, бо ж бачу, що ти якийсь 

переляканий. Чого ти боїшся, Літумо? Поліцейський мусить мати биче серце, 
хлопче.

— Та й вас щось непокоїть, лейтенанте. Не вдавайте.
Офіцер силувано засміявся:
— Атож, непокоїть. Але по мені цього не помітиш. А в тебе такий вираз, що 

жаль бере. Таке враження, ніби щоразу, коли продзижчить муха, в тебе повні 
штани.

Якийсь час вони мовчки слухали тихий плюскіт моря. Хвиль не було, тільки 
ледь помітне погойдування води. Місяць світив так, що виразно видніли котеджі 
грінго та вищих чинів з «Інтернешнл» на вершині поблизу миготливого маяка 
і підніжжя високого мису, що затуляв бухту. Не було людини, яку б не за
хоплював дивовижний місяць над Паїтою. І справді, місяць тут такий круглий та 
яскравий, якого Літума ще не бачив. Втім, краще б говорити про місяць над 
Таларою. Сержант уявив худенького такої ночі: він співав на цьому березі, в гурті 
принишклих льотчиків:

11 Л а р а с п а  — популярний танок.
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Зоре моя мила,
Зоре пустотлива,
Намов же кохану,
Щоб мене любила...

Літума й лейтенант сходили в кіно на аргентінський фільм з Луїсом 
Сандріні12, який неабияк потішав глядачів, але не їх. Потім біля дверей церкви 
розмовляли з отцем Домінго: парафіяльний священик просив прислати поліцейсь
кого, щоб той трохи пошугав бешкетників, які під час репетицій залазили в церкву 
й чіплялися до дівчат з церковного хору. Через тих вітрогонів, мовляв, матері не 
пускають дочок співати. Лейтенант пообіцяв зарадити, щойно матиме таку змогу. 
А коли повернулися до відділка, то виявили гітару, що її лейтенант зараз тримав 
на колінах. Хтось притулив її до дверей. І якби вони по дорозі ще й заглянули 
в шинок, її могли б поцупити. Літума відразу знайшов пояснення:

— Вона повертає гітару матері худенького. Певно, коли я розповів про донью 
Асунту, дівчину те розчулило і вона принесла гітару.

— Певно, так воно і є, Літумо. Але я цього не знаю.
Чому лейтенант усе віджартовується? Літума чудово розумів, що начальнику 

не до сміху, що й він занепокоєний і стривожений, відколи надіслав рапорт. Тому 
вони й зараз тут о цій порі. Після вечері лейтенант запропонував прогулятись. 
Мовчки, поринуті в свої думки, дійшли до берега. Рибалки ладнали снасті 
й виходили в море. В морській пітьмі мерехтіли вогники — то рибалки, засвітивши 
ліхтарі на човнах, закидали сіті. Вони лишилися самі, і лейтенантові забаглося 
побренчати на гітарі. Певно, острах сковував його. Атож, він відчував острах, хоч 
і приховував його за жартами. Чи не вперше за свою службу поліцейський не 
почув навіть згадки про товстуху-шинкарку. Хотів уже просити дозволу, щоб 
занести гітару доньї Асунті наступного разу, коли буде в П'юрі, мовляв, треба 
ж хоч трохи втішити бідолашну жінку. Та раптом помітив, що вони вже не самі.

— Добрий вечір,— привіталася тінь.
Вона постала зненацька, наче вродилася з моря чи повітря. Літума розгублено 

підхопився, не вірячи очам. Ні, він не снив: перед ними справді стояв полковник 
Міндреау.

— Добрий вечір, пане полковнику,— підвівся лейтенант Сільва з човна, на 
якому сидів. Гітара впала на пісок, і Літума завважив, що лейтенант зробив 
правою рукою порух, наче хотів вихопити пістолет або принаймні розстебнути 
кобуру на поясі з правого боку.

— Сідайте,— проказала полковницька тінь. — Я шукав вас і відчував, що 
нічний гітарист — то ви.

— Я пробував, чи не забув іще, як грати. Та, щиро кажучи, все забув.
— Поліцейський з вас кращий, аніж гітарист,— згодилася тінь.
— Дякую, пане полковнику,— відповів лейтенант Сільва.
«Він прийшов нас убити»,— подумав Літума. Полковник Міндреау ступив до 

них іще крок і опинився в потоці місячного світла. Літума побачив широке чоло, 
дві глибокі залисини, дбайливо підстрижені вусики. Чи його обличчя було таке 
ж сполотніле й минулого разу, коли полковник приймав їх у своєму кабінеті, чи 
то світло місяця робило його таким? На ньому читалася не погроза чи ненависть, 
а скоріше байдужість. Хоч у голосі вчувалася та ж зарозумілість, що й під час 
зустрічі на авіабазі. Що ж воно буде? Літума відчув порожнечу в шлунку. «Цього 
ми й сподівалися»,— подумалось.

— Лише справжній поліцейський здатен так швидко розкрити убивство 
цього дезертира,— додав полковник. — За якихось два тижні, чи не так, лейтенан
те?

— За дев'ятнадцять днів, якщо вже точно, пане полковнику.
Літума не зводив погляду з рук полковника Міндреау, але місячне сяйво не 

сягало до них. Тримає він напоготові пістолет чи ні? Чи погрожуватиме лейтенан
ту, вимагатиме, аби той відмовився від свого рапорту? Чи стрілятиме? Чи 
вистрілить і в нього? А може, полковник прийшов заарештувати їх? Може, 
патруль військової поліції вже оточив їх, поки полковник підступно відволікав 
їхню увагу. Літума прислухався, огледівся довкола. Ніяких ніби кроків, тільки 
плюскотіння хвиль. Навпроти то виринав, то знову занурювався у воду старий 
мол. Чайки дрімали на замшілих залізних ланцюгах, обліплених мушлями,

12 С а н д р і н і  Л у  ї с  — аргентінський комічний актор 30-х років.

107



морськими зірками та крабами. Перше завдання, яке він у Таларі одержав від 
лейтенанта, було розігнати хлопчаків, які полюбляли розгойдуватися на цих 
ланцюгах, як на гойдалці.

— Дев'ятнадцять днів,— запізнілим відлунням озвався полковник.
В його голосі не було ні глузування, ні люті, лише крижана байдужість, ніби 

все було неістотне й не стосувалося його. Проте щось у його голосі — бриніння, 
інтонація чи звичка виділяти певні склади — нагадало Літу мі голос дівчини. 
«Непереможні» мають рацію,— подумав він,— я створений не для цього, не для 
такого страху».

— Хай там як, а це непогано,— провадив полковник. — Іноді подібні злочини 
розкриваються роками. Або так і лишаються нерозкритими.

Лейтенант Сільва не відповів. Запала тривала мовчанка, та жоден з них навіть 
не ворухнувся. Мол підстрибував: чи не розгойдувався там якийсь хлопчик? 
Літума чув дихання полковника, лейтенанта, своє. «Ще ніколи в житті я так не 
боявся»,— спала думка.

— Ви сподіваєтесь підвищення по службі, винагороди? — долинув голос 
полковника Міндреау. Літумі подумалось, що він, певно, мерзне в легкій льот
чицькій безрукавці. Полковник був невисокий, на півголови нижчий за Літуму. За 
його часів ще не встановлювали обмежень по зросту для тих, хто вступав 
у військові заклади.

— Капітаном я можу стати тільки в липні наступного року, не раніше, пане 
полковнику,— проказав лейтенант.

Зараз. Зараз той скине руку, гримне постріл, і голова лейтенанта розлетиться, 
як папайя13. Але полковник підніс правицю до губ і поліцейський побачив, що він 
не озброєний. Чого ж він тоді прийшов, чого?

— На ваше запитання можу сказати лише: ні, я не сподіваюсь винагороди за 
розкриття злочину. Скорше навпаки, це тільки завдасть мені зайвого клопоту, 
пане полковнику.

— Ви певні, що з'ясували все остаточно?
Тінь не рухалась, і Літумі здалося, що полковник говорить, не розтуляючи 

губ, животом.
— Зрештою, остаточною є лише смерть,— буркнув лейтенант без тіні страху, 

мовби розмова зачіпала не його особисто, а зовсім інших людей. «Він веде його 
гру»,— подумав Літума. Лейтенант прокашлявся й провадив далі: — Хоч деякі 
подробиці ще не уточнені, гадаю, на три ключових питання: хто його вбив, як 
і чому, відповідь знайдено.

Загавкав собака, потім сумовитий той гавкіт перейшов у тужливе виття. Чи то 
полковник трохи відступив, чи то місяць піднявся, але обличчя його знов опини
лося в сутіні. Мол то виринав, то занурювався, світляна смуга маяка золотавила 
воду.

— Я читав ваш рапорт командуванню — поліція поінформувала моє 
начальство. А вони люб'язно зробили фотокопію й надіслали мені, щоб я був 
у курсі справи.

Його голос не змінився, він говорив неквапно й спокійно, як і доти. Літума 
помітив: повів вітерцю скуйовдив рідке волосся, полковник одразу його пригла
див. Напруження й переляк не минулись, але тепер уяву поліцейського знову 
заполонили двоє: Паломіно й Алісія Міндреау. Дівчина заціпеніло дивилась, як 
його заштовхують у блакитний автомобіль. Заревів двигун, і машина зірвалася 
з місця. Поки їхали до кам'янистої пустки, льотчик, аби догодити полковникові, 
гасив недопалки об руки, шию та обличчя Паломіно Молеро. А на його стогони 
обидва тільки реготали, підштовхували ліктями один одного. «Нехай помучиться, 
нехай помучиться!» — вереснув лейтенант Дюфо, поцілував собі пальці й пригро
зив: «Клянуся, ти ще пожалкуєш, що народився на світ».

Літума побачив, що лейтенант Сільва підвівся з човна, на якому сидів, 
і з руками в кишенях задивився на море.

— Це значить, що справу хочуть затерти, пане полковнику? — запитав, не 
озирнувшись.

— Не знаю,— кинув полковник Міндреау сухо, наче запитання було надто 
банальне або безглузде й тільки забирало час. Проте відразу ж непевно додав: —

13 П а п а й я  — плід однойменного тропічного дерева.
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Не певен, не на цьому рівні. Ні, це було б заважко... Не знаю. Це залежить не від 
мене, а від тих, хто вище.

«Від великих тузів»,— здогадався Літума. Чому полковник говорить так, наче 
це його не обходить? Навіщо він тоді прийшов?

— Хочу з'ясувати одне, лейтенанте... — полковник затнувся, і Літумі 
здалося, що той швидко позирнув на нього, мовби щойно побачив і вагався, чи 
варто говорити.

— Моя донька приходила жалітися, що я згвалтував її? Вона це вам казала?
Літума побачив, як його начальник, з руками в кишенях, обернувся до

полковника.
— Вона натякнула...—Лейтенант завагався. — Говорила не відверто, не 

такими словами. Але дала зрозуміти, що ви... що була для вас жінкою, пане 
полковнику.

Офіцер зовсім розгубився, слова застрягали в горлі. Літума ще не бачив 
начальника таким збентеженим. Йому стало шкода лейтенанта, полковника 
Міндреау, худенького, дівчини — всіх. Хотілось плакати з жалю до всього світу, 
хай йому біс. Потім помітив, що його трусить, мов у лихоманці. Так, щиру правду 
казав Хосефіно: він — вразливий тюхтій і лишиться таким до скону.

— Вона казала, що я цілував їй ноги? Що після згвалтування я повзав перед 
нею на колінах і благав прощення? — допитувався полковник Міндреау. Він 
скоріше стверджував те, в чому був певен.

Лейтенант Сільва мимрив у відповідь, мовляв, «гадаю, що так», чи «здається, 
так». Літумі хотілося втекти звідси. Якби хоч нагодився якийсь рибалка чи щось 
інше урвало цю сцену.

— Що я, не тямлячись, тицяв їй пістолет і просив мене застрелити? — правив 
своєї полковник, стишуючи голос, що чувся стомленим і наче б здаля.

Лейтенант не відповів, тож запала гнітюча мовчанка. Силует полковника 
мовби закам'янів, старий мол піднімався й опускався на хвилях. Шепіт моря 
слабшав, певно, починався відплив. Неподалік пронизливо крикнув якийсь птах.

— Вам погано? — спитав лейтенант.
— В англійській мові це зветься «ділужн»,— впевнено мовив полковник, ніби 

й ні до кого не звертаючись. — В іспанській йому немає відповідника. Бо «ді
лужн» — це водночас ілюзія, вигадка, облуда, омана. Оманлива ілюзія, зловмисна 
химера. — Йому наче забракло повітря, він провів долонею по губах. — Щоб 
відвезти Алісіту до Нью-Йорка, я спродав батьківський дім. Витратив гроші, які 
відкладав усе життя. Навіть заставив пенсію, яку мав одержувати, коли вийду 
у відставку. В Сполучених Штатах лікують усі недуги на світі, наука там творить 
дива. Хіба не це нам втовкмачують? А коли так, можна піти на будь-які жертви. 
Аби врятувати дівчинку. І врятувати себе. її не вилікували. Та принаймні 
з'ясували, що з нею. «Ділужн». Вона не вилікується ніколи, бо таке не лікується. 
Швидше прогресує. Шириться, мов рак, поступово, бо існує причина, що спричи
няє хворобу. Мені це пояснили з властивою грінго жорстокою відвертістю: «Вся 
справа в вас. Ви — причина. Вона звинувачує вас у смерті матері, якої ніколи не 
бачила. Всі її вигадки, всі ті страхіття, що їх вона переповідає черницям з монасти
ря Серця Христового в Лімі й монастиря Пресвятої Діви у П'юрі, а ще тітонькам та 
подругам — спрямовані проти вас. Мовляв, ви знущаєтеся з неї, ви — скнара, 
катуєте її, прив'язуєте до ліжка, лупцюєте. Щоб помститися за матір. Але й це не 
все, готуйтеся до гіршого. Бо коли підросте, то звинуватить вас у тому, що ви 
намагалися вбити її чи згвалтувати. І таки згвалтували. Вона звинуватить вас 
у найтяжчих гріхах. І навіть не помітить, що то вигадки, брехня. Бо вона вірить 
і живе своїми вигадками, наче правдою. «Ділужн», так це зветься по-англійсько
му. В іспанській немає слова, яке б так вичерпно пояснювало її стан.

Запала мовчанка. Море тихо, майже нечутно шепотіло. «Скільки всього 
я почув!» — подумав Літума.

— Так, звісно,— мовив лейтенант суворо й чемно. — Однак фантазіями чи 
галюцінаціями вашої доньки всього не поясниш. Перепрошую. — Він наче 
розкрив дужки, щоб полковник прокоментував або щоб самому дібрати потрібні 
слова. — Жорстокості щодо хлопця, скажімо.

Літума заплющив очі і побачив його: під пекучим сонцем, у кам'янистій
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пустелі, замордованого, серед байдужих кіз, що обнюхують труп. Повішеного, 
попаленого сигаретами, настромленого на гілляку...

— То вже інше,— озвався полковник. І відразу погодився: — Не поясниш, 
авжеж.

— Ви запитали мене і я відповів,— мовив лейтенант Сільва. — Дозвольте і вас 
спитати: навіщо така жорстокість? Я не можу цього збагнути.

— Я теж,— відповів полковник. — А втім, розумію. Тепер. А спершу не 
розумів. Він набрався сам і напоїв людей. Випивка й розпач зробили з бідолахи 
садиста. Розпач, зневажене кохання, розтоптана честь. Ці поняття існують, хоч, 
можливо, поліцейському вони й незбагненні, лейтенанте. Він здавався бідолахою, 
а не садистом. Кулі в голову вистачило б. І замести сліди. Таким був мій наказ. 
А не ця безглузда різанина. Втім, тепер це неістотно. Що вже сталося, те сталося, 
і кожен причетний мусить відповідати. Я завжди відповідаю за свої вчинки.

Він знову глибоко зітхнув. Літума почув голос лейтенанта:
— Отже, вас там не було, тільки лейтенант Дюфо й підлеглі?
Літумі здалося, що полковник цмокнув язиком, наче збирався сплюнути.
— Я дав йому втішливий шанс, щоб він одним пострілом вгамував свою 

зневажену гордість,— холодно мовив полковник. — Він здивував мене. Бо не було 
схоже, що він здатен на таке. Та й пілоти здивували, зрештою, вони ж його 
товариші. У кожного є щось тваринне. В освічених чи неосвічених, в усіх. 
Найбільше, гадаю, в нижчого прошарку, серед метисів. Злопам'ятство, комплекси. 
Випивка й бажання догодити начальству. Атож, така жорстокість була зайва. Але 
я не розкаююсь, щоб знали. Де бачено, щоб якийсь льотчик викрав і згвалтував 
дочку командира? Але я б це зробив швидко і чисто. Кулю в потилицю — і по 
всьому!

«І в нього те саме, що й у дочки,— подумав Літума. — Плутанина, ілюзії, все 
те саме».

— Згвалтував її, пане полковнику? — Літума знову відзначив, лейтенант 
запитує про те, що спало на думку і йому. — Те, що хлопець викрав її, факт. Хоча 
вірніше було б сказати, що обоє втекли. Вони були закохані й хотіли побратися. 
Всі амотапці можуть засвідчити це. Яке ж тут насильство?

Літума знову почув цмокання, що передвіщало плювок. Полковник заговорив 
владно й різко, як і під час зустрічі в його кабінеті:

— Дочка командира таларської авіабази не закохується в простого пілота. — 
Його дратувало, що треба пояснювати очевидне. — Дочка полковника Міндреау 
не закохується в гітариста з кварталу Кастілія.

«В неї це від нього,— подумав Літума. — Від батька, якого так ненавидить. 
У неї манія зневаги до всіх, хто не білий».

— Я не вигадую,— лагідно мовив лейтенант. — Сама сеньйорита Алісія 
розповіла нам, хоч ми й не питали, пане полковнику. Вони кохали одне одного, 
і якби священик був у Таларі, неодмінно побралися б. Яке ж це згвалтування?

— Я ж пояснював вам! — уперше підвищив голос полковник. — «Ділужн, 
ділужн». Облудні химери. Вона не закохалась, не могла закохатися в нього. Невже 
не бачите, що вона чинила, як завжди? Як тоді, коли прийшла до вас зі своєю 
історією. Чи тоді, коли подалася в монастир показувати рани, які заподіяла собі 
сама, аби нашкодити мені. Вона мстилася, карала мене за найбільш болюче, за 
смерть матері. — Йому наче перехопило подих. — Ніби це не найстрашніша подія 
в моєму житті. Невже поліції це так важко збагнути?

«Ні, трясця твоїй матері, не важко»,— подумав Літума. Навіщо так 
заплутувати життя? Чому Алісія Міндреау не могла покохати хлопця, який 
чудово грав на гітарі і співав? Чому не могло розквітнути кохання білої та метиса? 
Чому полковник вбачає в цьому коханні злочинну змову проти себе?

— Я пояснив це і Паломіно Молеро. — Голос полковника знову зневиразнів, 
далекий від них і від того, про що розповідав. — Як і оце вам. Тільки ще докладні
ше, ще доступніше. Без погроз і без наказів. Не як полковник солдатові, а як 
чоловік чоловіку. Я дав йому нагоду повестися добропорядно, стати тим, ким він 
не був.

Він умовк і приклав до губів долоню, наче хлопавку. Літума, приплющивши 
очі, побачив їх: суворого підтягнутого офіцера з ретельно підстриженими 
вусиками й холодним поглядом і солдата в новенькій, з блискучими гудзиками 
уніформі, коротко обстриженого. Один — невисокий, впевнений та владний —
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походжав по своєму кабінету з пропелерами й моторами. А другий — виструнче- 
ний, блідий, що боявся й ворухнутись, зморгнути, розтулити рота, навіть дихати...

— Ця дівчинка не така, якою здається. Вона хоч і розмовляє, сміється, чинить 
те, що й інші дівчата, та все одно не така. Вона ніжна, вона — кришталь, квітка, 
беззахисна голубка,— долинали до Літу ми слова полковника. — Я сказав би 
простіше: пілотові зась до полковницької дочки, хлопець з кварталу Кастілія 
навіть мріяти не сміє про Алісію Міндреау. Знайте це, як і те, що ви не смієте 
наближатись, дивитись, ні навіть мріяти про неї, бо таке зухвальство коштуватиме 
життя. Але я не погрожую, я просто кажу, як мужчина мужчині. Сподіваюсь, 
і гітарист з Кастілії здатен на розважливість, має хоч якусь порядність. Він 
запевнив мене, що все зрозумів, що не підозрював, ніби Алісія така, й пообіцяв, 
що ніколи й не гляне в її бік, не те що заговорить. І тієї ж таки ночі брехливий 
метис викрав і згвалтував її. Сподівався загнати мене в безвихідь, нещасний. 
Мовляв, усе, я згвалтував її, тепер ви нікуди не дінетесь. Ні, хлопче, вона моя 
дочка. Вона може скільки завгодно шантажувати, ганьбити мене і я мушу 
терпляче нести свій тяжкий хрест, який поклав на мене Всевишній. Вона може, бо 
я її... Але не ти, нещасний.

Він умовк, скрушно зітхнув, і тоді неподалік занявчав кіт, залопотіли 
численні лапи. І знову запала тиша, порушувана мірним гулом прибою. Мол уже 
не розхитувався. І знову Літума почув, як лейтенант запитує те, що в нього самого 
мало не зірвалося з язика:

— А як же Рікардо Дюфо? Чому він годився в наречені Алісії Міндреау?
— Бо Рікардо Дюфо не голодранець з Кастілії, а офіцер. З порядної сім'ї. Та, 

на лихо, він слабкої вдачі й дурний! — випалив полковник, наче йому набридло, 
що всім засліпило і вони не бачать сонячного світла. — 3 бідолахою Рікардо Дюфо 
я міг і дбати, і піклуватись про неї, як і доти. Як присягав її матері, коли та 
помирала. Господь бог і Мерседес знають, що я виконав обітницю, хоч це мені 
дорого обійшлося.

У нього захрип голос, і він кілька разів прокашлявся, приховуючи цю 
мимовільну слабість. Несамовито нявчали коти. Що вони там, гризуться чи 
злягаються? Все переплуталося в цьому світі, пропади він пропадом!

— Але я прийшов не за тим, тож не розводитимусь більше про це,— відрубав 
полковник. І додав лагідніше: — Та й не хочу, щоб ви гаяли час, лейтенанте.

«Я для нього не існую»,— подумав Літума. Тим краще: почуваєшся 
впевненіше, коли знаєш, що про тебе забули, тебе не помічають. Запала довга 
мовчанка, полковник, здавалося, відчайдушно переборює ту німоту, але слова не 
слухаються його.

— Я не гаю часу,— заперечив лейтенант Сільва.
— Дякую, що не згадали про це в своєму рапорті,— насилу спромігся 

полковник.
— Ви маєте на увазі свою доньку? — промимрив лейтенант. — Про її натяк, 

буцімто ви її згвалтували?
— Дякую, що не згадали цього в рапорті,— повторив батько Алісії Міндреау. 

Голос його лунав впевненіше. Він провів долонею по губах і продовжив: — Не від 
себе, а від моєї доньки. Це... стало б поживою для газетярів. Я вже бачу заголовки, 
весь бруд і сморід, що обрушується на нас. — Він закашлявся, зусиллям опанував 
себе і прошепотів: — Неповнолітня завжди повинна бути поза скандалом. За 
будь-яку ціну.

— Хочу застерегти вас, пане полковнику,— озвався лейтенант. — Я не згадав 
про це, бо все було надто непевне, та й не стосувалося безпосередньо вбивства. 
Але не тіштеся ілюзіями. Якщо справа набуде розголосу, атож, якщо набуде, все 
залежатиме від вашої доньки. їй набридатимуть, надокучатимуть вдень і вночі, 
щоб витягти зізнання. І що брудніші й скандальніші вони будуть, тим більший 
зиск з них матимуть. Ви й самі добре знаєте. Якщо все так, як ви кажете, якщо в неї 
галюцинації,— ви це називаєте, здається, «ділужн»,— краще б покласти її до 
лікарні або відправити за кордон. Вибачте, що я втручаюсь не в свою справу.

Він умовк, бо тінь полковника нетерпляче ворухнулась.
— Я не був певен, що зустріну вас, і залишив записку у відділку, під 

дверима,— поставив полковник останню крапку в розмові.
— Гаразд, пане полковнику,— мовив лейтенант Сільва.
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— Добраніч! — рішуче попрощався полковник.
Але він не пішов. Літума бачив, як полковник повернувся, дійшов до самої 

води й застиг, задивившись на безмежну морську просторінь, посріблену 
місячним сяйвом. Золотавий промінь маяка згасав і знову спалахував, освітлюючи 
на мить приземкувату владну постать в уніформі; полковник, певно, чекав, коли 
вони підуть геть. Літума поглянув на лейтенанта, той на нього. Нарешті подав 
знак, і вони мовчки рушили. Літума відчував, як черевики занурюються в пісок, 
поглинаючи звуки їхніх кроків. Пройшли повз непорушну постать полковника — 
вітерець куйовдив його рідке волосся — і попростували поміж човнів, витягнутих 
на берег, до будиночків Талари, що темніли вдалині. На околиці містечка Літума 
озирнувся. Полковник так і стояв біля самісінької води: тінь його була трохи 
світліша за інші тіні. А далі, розпорошені на видноколі, мигтіли жовті щітки. Який 
із тих рибальських ліхтарів належав чоловікові доньї Адріани? Хоч ніч ніби 
й тепла, дон Матіас казав, що у відкритому морі досить прохолодно, і не через 
свою забаганку чи кепську звичку рибалки беруть з собою пляшчину, а щоб трохи 
зігрітися в нічному відкритому 'морі.

В Таларі панували безлюддя і тиша. В дерев'яних будиночках, які вони 
проминали, не світилося. Літумі кортіло обговорити багато чого, але не наважу
вався порушити мовчання, доланий збентеженням і сумом. Казав правду чи 
вигадував полковник? Може, й казав правду. Ось чому дівчина здавалася дивною, 
він таки не помилився. Іноді поліцейський нишком позирав на лейтенанта Сільву: 
той крокував з гітарою на плечі, наче з гвинтівкою чи мотикою, задуманий 
і відчужений. Що він бачив у цій пітьмі в своїх темних окулярах?

І раптом на несподіваний звук Літума здригнувся, хоча ніби й чекав його. Той 
звук розітнув тишу — короткий, різкий — і озвався приглушеною луною. І знову 
запала тиша. Поліцейський спинився й поглянув на свого начальника. Той постояв 
мить, а тоді закрокував далі.

— Лейтенанте,— наздогнав його Літума,— ви чули?
Офіцер дивився перед собою і ступав далі. Літума наддав ходи.
— Що я мав почути, Літумо?
— Постріл, лейтенанте,— дріботів за ним приголомшений Літума. — Там, на 

березі. Хіба ви не чули?
— Чув щось, але то могло бути що завгодно,, Літумо,— дорікнув началь

ник. — Міг пукнути п'яничка, міг ригнути кит — що завгодно. Я не певен, що то 
постріл.

Серце Літуми гупало в грудях. Його кинуло в піт, сорочка й обличчя 
звологли. Очманіло ступав поряд з лейтенантом і нічого не розумів. Ступив ще 
кілька кроків і запитав, трохи ніби запаморочений:

— Ми не підемо до нього?
— До кого, Літумо?
— Але ж полковник Міндреау порішив себе, лейтенанте!— бубонів 

поліцейський. — Хіба ні? Ми ж чули постріл.
— Ми про це ще взнаємо, Літумо,— нарешті змилувався лейтенант Сільва 

над його недогадливістю. — Так воно чи не так — усе з'ясується. Куди квапились. 
Зачекай, поки якийсь рибалка чи волоцюга наткнеться на нього і сповістить нас. 
Якщо й справді, як ти кажеш, той сеньйор порішив себе. Дай спершу дістатися до 
відділка. Може, там розгадаємо таємницю, яка хвилює тебе. Чи ти забув, що 
полковник залишив нам записку?

Літума мовчки ішов поряд з лейтенантом. У безлюдному провулку щось 
захрипіло, наче хто настроював приймач. На терасі «Королівського готелю» спав 
у пледі сторож, схилившись головою на поручні.

— Отже, гадаєте, що записка — його духівниця, лейтенанте? — промимрив 
Літума вже майже біля відділка. — І пішов нас шукати, знаючи, що після розмови 
накладе на себе руки?

— Який же ти забарний, хлопче,^- зітхнув начальник і підбадьорливо 
поплескав його по плечу. — Добре, хоч зараз починаєш трохи розуміти, адже так, 
Літумо?

Обоє не зронили більше й слова, мовчки дійшли до старогб, Облупленого 
комісаріату. Лейтенант подав не один рапорт до головного поліцейського 
управління, наполягаючи, що без термінового ремонту стеля от-от обвалиться,
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а камери, дощаті стіни яких поточили шашіль та миші, нагадують сито, і в'язні не 
тікають з них виключно із співчуття. Йому відповідали, що в наступному 
кошторисі стаття на це, можливо, буде передбачена.

Хмара заступила місяць, і лейтенант, щоб потрапити ключем у замкову 
шпарину, мусив черкнути сірником. Він своїм звичаєм довго марудився з замком, 
перш ніж відімкнув його. Тоді запалив ще одного сірника й заходився намацувати 
поріг, потім підлогу, поки не обсмалив пучки пальців і сердито лайнувся. Літума 
взявся засвічувати лампу, але робив це хапливо, тож запалив її не відразу. 
Нарешті червонястий язичок, синюватий всередині, трохи поколивавшись, освітив 
кімнату. Конверт стирчав у шпарині між дощок, і Літума побачив, як лейтенант, 
присівши навпочіпки, з такою осторогою взяв його, наче крихку й безцінну річ. 
Він знав наперед усі рухи лейтенанта: той і справді зсунув кашкет на потилицю, 
зняв окуляри, присів на краєчок письмового стола, розставивши ноги, обережно 
розпечатав конверт і двома пальцями витяг білий, майже прозорий папірець, 
списаний рівним почерком. Літума присунув лампу ближче, щоб начальникові 
зручніше було читати. Схвильовано стежив, як повільно — зліва направо, зліва 
направо — рухались очі лейтенанта, як на його обличчі відбивалося невдоволення 
чи й розгубленість, або те і те водночас.

— То що там, лейтенанте?— запитав, певний, що офіцер скінчив читати.
— Дідько б його вхопив! — Лейтенантова рука з білим папірцем опустилася.
— Він порішив себе? — простягнув Літума до папірця руку. — Можна 

поглянути?
— Сучий син,— лайнувся лейтенант, віддаючи папірця. Літума квапливо взяв 

його й став читати, вірячи й не вірячи очам. Аж раптом почув гблос лейтенанта: — 
Він порішив не тільки себе, Літумо. Цей сучий син позбавив життя і дівчину.

Літума глянув на офіцера, не знаючи, що казати. В лівій руці він тримав 
лампу, і тіні від неї, які довшали й рухались, свідчили, що він тремтить. Гримаса 
спотворила обличчя лейтенанта, Літума завважив, як той Закліпав і стулив повіки, 
наче світло сліпило очі.

— Що ж тепер робити? — промимрив поліцейський, наче відчуваючи якусь 
провину. — Подамося на базу, в дім полковника, пересвідчимось, чи він і справді 
убив її?

— Не віриш, що це правда, Літумо?
— Не знаю,— відповів той. — Але, мабуть, він таки вбив її. Ось чому так 

дивно й поводився на березі. Мабуть, він убив і себе, ми ж чули постріл. Трясця 
його собачій матері!

— Маєш слушність,— мовив лейтенант по хвилі. — Щоб йому...
Якийсь час вони сиділи мовчки, непорушно, серед тіней, що танцювали на 

стінах, на підлозі, на старих меблях.
— Що ж будемо робити, лейтенанте? — озвався нарешті Літума.
— Не знаю, що робитимеш ти. — Офіцер схопився на ноги, наче згадав щось 

невідкладне; в нього наче вселився злий дух. — Але раджу тобі не робити зараз 
нічого, просто ляж і поспи. Поки не нагодиться хтось і не принесе звістку про ці 
дві смерті.

Сержант побачив, як лейтенант Сільва звично поправив кобуру на поясі, 
почепив окуляри й рішуче ступив у вечірній морок.

— Куди ви, лейтенанте? — злякано кинув навздогін Літума, здогадуючись, 
якою буде відповідь.

— Укоськувати, нарешті, цю кляту гладуху! — долинув уже знадвору голос 
лейтенанта. VIII

V III

Донья Адріана знову засміялась, і Літума подумав, що поки вся Талара 
плакувала й смакувала події, шинкарка тільки й знала реготатись. Це вже 
тривало три дні. І позавчора, і вчора, і сьогодні за сніданком, обідом та вечерею 
вона зустрічала й проводжала їх веселим сміхом. А лейтенант Сільва навпаки 
супився і почувався незручно, наче втрапив у бозна-яку халепу. Вже вкотре за ці 
дні Літума подумав: «Що їм перебігло дорогу?» Дзвони отця Домінго запрошува
ли на месу, і так само з посміхом донья Адріана перехрестилась.
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— Що, по-вашому, буде цьому лейтенантику Дюфо? — прохрипів дон 
Херонімо.

Була обідня пора, і крім таксиста, лейтенанта Сільви та Літуми в шинку 
сиділа молода парочка — вона приїхала із Соррітоса на хрестини.

— Його судитимуть по закону,— неохоче відповів лейтенант Сільва, 
схилений над тарілкою. — Тобто військовий трибунал.

— Але ж вони хоч покарають його? — не відступився дон Херонімо. Він їв 
рибу з білим рисом і обмахувався газетою. — Певно ж, тип, здатний на таке, що 
цей Дюфо вчинив з Пало міно Молеро, не може розгулювати на волі. Чи не так, 
лейтенанте?

— Звісно, не може розгулювати,— зводився лейтенант з набитим ротом, 
невдоволений, що не дають поїсти. — Сподіваюсь, що покарають.

Донья Адріана знову засміялась, і Літума помітив, як лейтенант напружився 
й зіщулився, коли шинкарка рушила до них. Офіцер так розгубився, що навіть не 
проганяв мух з обличчя. В квітчастому платті, з глибоким вирізом вона насувалася 
на них, розмахуючи руками, гойдаючи грудьми й стегнами. Жінка, видно, була 
неабияк задоволена собою й життям.

— Випийте водички, лейтенанте, і не хапайтеся так, бо недовго до біди, коли 
шматок втрапить не в те горло. — Вона зі сміхом поплескала офіцера по спині, і те 
було дошкульніше за її слова.

— Останнім часом у вас гарний настрій. — Літума дивився на неї і не 
впізнавав. Шинкарка змінилася, навіть кокетувала. Яка муха її вкусила?

— Є причина,— відказала донья Адріана, що прибирала посуд у парочки 
з Соррітоса, і пішла на кухню, вихляючи стегнами, мовби казала: «до побачення», 
«до побачення». «Боже праведний»,— подумав Літума.

— Чого це останні три дні вона така грайлива, лейтенанте?
Офіцер обпік його поглядом з-під темних окулярів і відвернувся до вікна. 

Надворі, на піску, щось люто клював стерв'ятник. Раптом він змахнув крильми 
й полетів.

— Хочете, я вам щось скажу, лейтенанте? — запитав дон Херонімо. — Ви не 
образитесь?

— Якщо я можу образитись, то краще не кажіть,— буркнув лейтенант. — 
Мені не до жартів.

— Зрозуміло,— промимрив таксист.
— Будуть ще небіжчики? — засміялася з кухні донья Адріана.
«Вона аж наче стала зваблива,— вирішив сержант і подумав:— Треба 

навідатись до повій китайця Ляо, а то втрачаю форму». Столик, за яким сиділи 
офіцер і Літума, стояв осторонь від столика таксиста, тож вони перемовлялися 
через голови молодят із Соррітоса. Ті, зовсім юні і начепурені, зацікавлено 
дослухалися до розмови.

— Хоч вам воно й не сподобається, та я вам скажу, щоб знали. — Дон 
Херонімо рішуче ляснув газетою по столу. — В Таларі не знайдеться жодного 
чоловіка, жінки чи собаки, хто б вірив цій байці. Навіть отой стерв'ятник.

Стерв'ятник справді повернувся — чорний, лютий: він шматував ящірку, яку 
приніс у дзьобі. Лейтенант байдуже їв, задуманий і похмурий.

— І що ж то за байка, дозвольте спитати, доне Херонімо? — поцікавився 
Літума.

— Буцімто полковник Міндреау порішив дочку, а потім і себе,— відповів 
таксист, випльовуючи кістки. — Який йолоп повірить у таке?

— Я,— потвердив Літума. — Я один з йолопів, який вірить, що полковник 
убив дівчину, а потім заподіяв смерть собі.

— Не дурій, друже Літумо,— спохмурнів дон Херонімо. — Цих двох 
порішили, щоб вони не базікали. Щоб звалити на полковника смерть Паломіно 
Молеро. Не вдавай дурника, хлопче.

— То он які чутки ходять,— підвів голову лейтенант Сільва. — Буцімто 
полковника вбили? А хто саме, не кажуть?

— Та хто ж, великі тузи. — Дон Херонімо розвів руками. — Хто ж іще. І ви, 
лейтенанте, не придурюйтесь, ми ж люди свої. Просто ви не можете говорити. Всі 
кажуть, що вам заткнули рота і не дають з'ясувати, що й до чого. Як і завжди.

Лейтенант стенув плечима, дурниці, мовляв.
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— Вигадали навіть, буцімто він згвалтував дочку,— пирснув рисом дон 
Херонімо. — От свині! Вам не здається, Адріаніто?

— Мені багато чого здається, ха-ха-ха! — вибухнула сміхом дружина дона 
Матіаса.

— Отже, люди думають, що все це вигадки,— кисло пробурмотів лейтенант 
і знову схилився над тарілкою.

— Авжеж,— озвався дон Херонімо. — Щоб вигородити винуватців.
Пролунав гудок нафтоочисного заводу. Стерв'ятник підвів голову й зіщулив

ся. На якусь хвилю очікувально застиг, а тоді пострибав геть.
— А люди не кажуть, чому вбили Паломіно Молеро? — поцікавився Літума.
— Через мільйонну контрабанду,— впевнено прорік дон Херонімо. — 

Спочатку вбили льотчика, бо той про щось здогадався. А оскільки полковник 
Міндреау розкрив чи от-от мав розкрити махінації, порішили і його, і доньку. 
А потім навигадували всякого, мовляв, він убив Молеро, бо ревнував до доньки, 
з якою буцімто жив. Люди ласі на таке. Пустили туману й досягли, чого хотіли. 
Щоб ніхто й не згадував про головне, про мільйончики.

— Ну й вигадники, сучі діти,— зітхнув лейтенант, знічев'я шкрябаючи 
виделкою по тарілці.

— Не лайтеся, а то язик відсохне,— засміялася донья Адріана. Взяла блюдце 
з манговим желе й поставила перед лейтенантом, торкнувшись дебелим стегном 
його руки. Офіцер одразу відсмикнув її. — Ха-ха-ха...

«Що за дивина?» — подумав Літума. Що це з доньєю Адріаною? Вона навіть 
не глузує з лейтенанта, а й відверто заграє до нього. А той хоч би що. Схоже, 
зухвальство доньї Адріани вкинуло його в замішання й навіть у паніку. І його не 
впізнати. Іншим разом на такі загравання він втратив би тяму й не відчепився б від 
неї. А тепер ніщо не могло розбурхати. Вже три дні якийсь байдужий до всього, як 
понурий віл. Що ж сталося тієї ночі?

— І в Соррітосі подейкують про контрабанду,— втрутився раптом молодик, 
що приїхав на хрестини, з напомаженим волоссям і золотим зубом, у накрохмале
ній сорочці лукумового кольору. Говорив він швидко й нерозбірливо. Глянув на 
свою супутницю, певно, дружину. — Правда, Марісіто?

— Атож, Панчіто,— підтвердила та. — Свята правда.
— Здається, вони провозили холодильники та кухні,— додав молодик. — 

Щоб піти на такий злочин, треба пустити в дію не один мільйончик.
— А мені шкода Алісіти Міндреау,— мовила супутниця молодика з Сорріто- 

са, кліпаючи очима, ніби от-от заплаче. — Бідолашна безневинно постраждала. 
Які тільки злочини не коять. І найбільш обурює, що справжні винуватці уникнуть 
кари. Залишаться і при грошах, і на свободі. Чи не так, Панчіто?

— Тільки нам, біднякам, скрізь дістається,— зітхнув дон Херонімо. — 
А великим цабе хоч би що. Адже так, лейтенанте?

Лейтенант різко підхопився, аж захитався стіл.
— Ну, я йду! — сповістив, ситий донесхочу всім і всіма. — Ти лишаєшся? — 

спитав Літуму.
— Зараз ітиму, лейтенанте. От тільки вип'ю кави.
— Смачного,— буркнув лейтенант Сільва і напнув кашкета, уникаючи 

дивитися на донью Адріану, яка з-за прилавка проводжала його насмішкуватим 
поглядом, ще й помахала рукою.

Невдовзі вона принесла Літумі каву й вмостилася навпроти, на стільці, де 
щойно сидів лейтенант.

— Я аж помираю від цікавості. — Сержант притишив голос, щоб ніхто його 
не чув. — Ви не скажете, що пробігло між вами та лейтенантом?

— Спитай сам у нього. — Обличчя її світилося лукавством.
— Та скільки не питав, доньє Адріано,— признався Літума,— він вдає 

дурника й відмовчується. Тож не мучте мене, розкажіть, що сталося.
— Ти цікавий, як жінка, Літумо,— з тією ж глузливою усмішкою, яка вже 

три дні не сходила з її обличчя, докинула донья Адріана.
«Вона схожа на пустотливу дитину,— визнав Літума. — Аж наче й помолод

шала».
— А ще кажуть, буцімто тут швидше шпигунство, аніж контрабанда,— 

долинув голос дона Херонімо; той, спершись на бильце стільця, вже балакав
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з молодим подружжям. — Сам чув від власника кінотеатру в Таларі. А дон 
Теотоніо Кальє Фріас людина поважна й не казатиме бозна-чого.

— Якщо він каже, то, певно, є підстави,— згодився Панчіто.
— Диму без вогню не буває,— додала Маріса.
— Доньє Адріаніто, не ображайтесь, але запитаю вас, бо інакше лусну від 

цікавості,— не вгавав Літума. — Ви прийняли лейтенанта? Вволили його волю?
— Як ти можеш запитувати про таке, нечемо? — люто засичала донья 

Адріана і насварилася пальцем. Жінка вдала, ніби сердиться, однак наступної 
миті її карі очі зблиснули глузливою втіхою, а на вустах заграла двозначна 
усмішка, ніби їй і приємно, і водночас сумно було згадувати якусь витівку. — І не 
горлай так, а то почує Матіас.

— Паломіно Молеро розкрив, що військові таємниці передавалися Еквадору, 
тому його вбили,— розводився дон Херонімо. — А заправляв шпигунською 
зграєю нібито сам полковник Міндреау.

— От пройдисвіти,— прокоментував молодик із Соррітоса. — Просто як 
у кіно.

— Атож, атож, як у кіно...
— Як же він мене почує, коли навіть сюди долинає його хропіння, доньє 

Адріаніто,— прошепотів Літума. — Не знаю чого, але після тієї ночі сталася якась 
дивовижа. Я все намагаюсь збагнути, чому ви така зухвала, а лейтенант такий 
приголомшений.

Жінка засміялась. Сміялася довго й гучно, що в очах виступили сльози. Її 
пишні груди тряслися під квітчастим платтям.

— Атож, приголомшений,— погодилася вона. — Я надовго збила йому пиху, 
Літумо. Твій начальник вже не корчитиме з себе гвалтівника. Ха-ха-ха!

— Мене анітрохи не дивують слова дона Теотоніо Кальє Фріаса. — Молодик 
із Соррітоса лизнув золотий зуб. — Я одразу відчув: за цим стоїть рука Еквадору.

— Але як ви збили з нього пиху, доньє Адріано? Чим ви його так налякали? 
Не мучте мене, розказуйте.

— Цю дівчинку спершу згвалтували, запевняю вас,— зітхнула молодичка 
з Соррітоса, збуджена кучерява смаглявка в яскраво-синій сукні. — Вони завжди 
так чинять. Ці мавпи на все здатні. Це я вам кажу, а в мене ж родичі в Еквадорі.

— Він увійшов з пістолетом у руці, щоб налякати мене,— прошепотіла 
шинкарка, стримуючи сміх і мружачи очі, ніби прагнула побачити сцену, яка її 
так потішала. — Я вже спала, тож мало не зомліла від страху. Думала, злодій. Аж 
ні, то твій начальник. Зламав засув на дверях і вдерся. Безсоромник, хотів 
налякати мене.

— А я про це не чув. — Дон Херонімо виткнув голову з-за газети, якою 
відмахувався від мух. — Але мене не здивувало б, якби її й згвалтували. Та ще 
й гуртом, певна річ.

— Він почав верзти всілякі дурниці,— шепотіла донья Адріана.
— Які?
— Не можу більше жити, знемагаю від пристрасті. Жага переповнює мене, 

дійшла до останньої межі. Якщо не станете моєю, то пущу собі кулю в лоб або вас 
застрелю...

— Ото диво. — Літума затрусився від сміху. — Він і справді казав про жагу, 
що повнить його, чи ви наговорюєте на нього?

— Гадав, що розчулить чи налякає мене. Або те й друге. — Донья Адріана 
поплескала Літуму по плечу. — А який він сюрприз одержав, Літумо!

— Авжеж, авжеж! — вигукнув молодик із Соррітоса. — Звісно, їх було 
кілька, як і ведеться.

— І що ж ви зробили, доньє Адріаніто?
— Скинула нічну сорочку й лишилася гола. — Донья Адріана ніби 

зашарілася.
Так воно й було: донья Адріана скинула нічну сорочку. Лише одна мить, один 

змах рук — і білизна злетіла з неї. Розкуйовджене волосся спало на пишне тіло, 
що біліло в пітьмі. На обличчі був не страх, а невимовна лють.

— Гола? — закліпав очима Літума.
— І обрушила на твого начальника таке, що йому й не снилось. Тобто 

дурниці, які йому й не снились,— уточнила донья Адріана.
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— Дурниці? — здивувався Літума.
— Так, мовляв, ось я, чого ти ждеш, скоріше роздягайся, соколику. — Голос 

доньї Адріани повнився презирством і обуренням. Вона стояла, руки в боки, 
випнувши груди. — Чи, може, соромишся? Невже він у тебе такий мізерний, 
хлопчику? Тож поквапся, мерщій скидай штани! Гвалтуй мене, покажи, який ти 
мужчина! Вдовольни мене разів п'ять підряд, як мій чоловік щоночі. Але він 
старий, а ти ж молодий, тож заткнеш його за пояс. Правда ж, любчику? Візьми 
мене шість, ні, сім разів. То зможеш?

— Але ж, але ж... — ошелешено мимрив Літума. — Ви так і казали, доньє 
Адріаніто?

— Але ж, але ж... — мимрив і лейтенант. — Що з вами, сеньйоро?
— Я теж не впізнавала себе, Літумо,— шепотіла шинкарка. — Сама не знала, 

як у мене виривалося таке. Та я дякую Всевишньому, що надихнув мене. Якось 
я ходила на прощу до Аябаки — в жовтні, коли там відзначають місцеве свято. 
І от тепер Всевишній мене напоумив. Бідолаха розгубився, як оце ти зараз. Ну чого 
ж ти, кажу, давай, хочу поглянути на твого горобчика, побачити, який він 
і скільки разів ти мене вдовольниш. Може, вісім?

— Але ж... — Літума затнувся, витріщивши очі, обличчя його пашіло.
— Ви не смієте знущатись отак... — Лейтенант не міг отямитись.
— Бо все це я виповідала йому куди нищівніше, Літумо,— пояснила 

шинкарка. — В моїх словах було стільки люті й глуму, що я морально знищила 
його. Він геть очманів, ти б тільки бачив.

— Та воно й не дивно, доньє Адріано, кожен на його місці... Я і сам очманів, 
слухаючи вас. І що ж він на те?

— Звісно, що не кинувся на мене,— відповіла донья Адріана. — Вся його 
жага вмить випарувалась.

— Я тут не за тим, щоб з мене знущалися! — заволав лейтенант, не знаючи, 
куди подітись.

— Авжеж, не за тим. Ти прийшов налякати мене пістолетом і згвалтувати, 
щоб відчути себе справжнім мужчиною. Що ж, гвалтуй мене, супермене. 
І поквапся, не зволікай. Згвалтуй мене десять разів підряд! Щоб задовольнити 
мене. Чого чекаєш?

— Ви збожеволіли,— прошепотів Літума.
— Атож, збожеволіла,— зітхнула шинкарка. — Зате все обійшлося. Бо 

завдяки тій моїй нестямі, твій начальник забрався геть. Чкурнув, підібгавши 
хвоста. Ще й образився, шельма.

— Я прийшов щиро освідчитися вам, а ви ображаєте мене. Та ще й так, наче 
остання повія.

— Іч, як на нього подіяло. Зовсім занепав,— підсумувала донья Адріана. — 
Мені аж шкода його.

Вона знову вибухнула сміхом, вдоволена собою і своєю витівкою. Літума аж 
пожалів лейтенанта, відчув співчуття до нього. Недарма той ходив, як побитий; 
ще б пак, так сплюндрували його чоловічу гідність. Якби розповісти про це 
«непереможним», ті б здійняли галас. Запевняли б, що донья Адріана куди 
достойніша, ніж Чунга, бути королевою «непереможних». І проспівали б на її 
честь осанну.

— А ще кажуть, ніби те могло пов'язуватися з мужолозтвом,— докинув 
молодик із Соррітоса.

— З мужолозтвом? Он як? — Дон Херонімо закліпав очима й облизнувся. — 
А чого ж, можливо.

— Атож, можливо. В казармах таке трапляється. А мужолозтво, як відомо, 
рано чи пізно призводить до злочину. Вибач, що ми говоримо про це при тобі, 
Марісіто.

— Нічого страшного, Панчіто. Життя є життя.
— Можливо, можливо,— розмірковував дон Херонімо. — Але хто з ким?
— Ніхто не вірить у самогубство полковника Міндреау,— втрутилася раптом 

донья Адріана.
— Та бачу,— пробурмотів Літума.
— Щиро кажучи, я теж,— додала шинкарка. — Зрештою, нехай і так.
— І ви не вірите? — Літума підвівся й підписав розписку за обід. — А от
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я повірив у вашу розповідь. Хоч вона й неймовірніша, ніж самогубство полковни
ка Міндреау. На все добре, доньє Адріано.

— Послухай, Літумо. — Її очі хитрувато зблиснули, вона стишила голос. — 
Перекажи лейтенантові, що сьогодні ввечері я приготую його улюблену страву. 
Щоб він знову полюбив мене хоч трішки.

Жінка грайливо засміялася, і Літума не втримався й собі.
— Так і перекажу, доньє Адріано. До побачення.
Дідько їх збагне, цих жінок. Вже біля дверей його зупинив голос дона 

Херонімо:
— Друже Літумо, а чому ви не скажете, скільки заплатили лейтенантові 

Сільві, щоб він вигадав це полковникове самогубство?
— Не до вподоби мені такі жарти,— озвався той, не обертаючись. — 

А лейтенантові ще менше. Якщо ваші слова дійдуть до нього, начувайтеся, доне 
Херонімо.

Старий таксист буркнув: «Чортів фараон», і Літума завагався: чи не
повернутись. Однак натомість вийшов у задушливу вуличну спекоту. Почвалав 
розжареним піщаником мимо хлопчаків, які ганяли ганчір'яного м'яча, плу
таючись у нього під ногами. Він спітнів, сорочка прилипла до тіла. Те, що 
розповіла донья Адріана, здавалося неймовірним. Невже правда? Мабуть, що так. 
Тепер він розумів, чому з того вечора лейтенант не в настрої. Так, лейтенант теж 
штучка. Забажав свою гладунку за такої трагічної ситуації. Оце хіть! Але 
ж і вскочив у халепу. А донья Адріаніта молодець. Хто б подумав! Літума уявив 
голу, огрядну, тремтячу шинкарку, яка кпинила з лейтенанта, а отетерілий офіцер 
не йняв віри тому, що бачив і чув. Будь-хто розгубився б і чкурнув. Поліцейський 
нйшком засміявся.

У відділку застав він лейтенанта, що сидів за письмовим столом, спітнілий 
і без сорочки. Однією рукою обмахувався, а другою тримав телеграму, яку підніс 
під самісінькі окуляри. Літума скоріше вгадував, як за темними скельцями бігає 
по телеграмних рядках погляд офіцера.

— Найпаскудніше те, що ніхто не вірить, ніби полковник Міндреау убив 
дочку, а потім застрелився сам,— мовив Літума. — Вигадують нісенітниці. 
Буцімто злочин пов'язаний з контрабандою, зі шпигунством, що тут доклав рук 
Еквадор. Навіть мужолозтво доточили. Уявляєте, яке глупство.

— Кепські новини для тебе,— глянув лейтенант на підлеглого.—Тебе 
переводять до якогось напівпримарного відділка в департаменті Хунін. Мусиш 
вирушати негайно, тобі оплачують проїзд в автобусі.

— В Хунін? — Літума непорозуміло втупився в телеграму. — Я?
— І мене переводять, тільки ще невідомо куди. Можливо, туди ж.
— Це ж так далеко... — скрушно промимрив Літума.
— От бачиш, дурнику,— лагідно дорікнув начальник. — А ти ж так прагнув 

розкрити таємницю Паломіно Молеро. Що ж, ми її розкрили. І що маємо? Тебе 
засилають у гори, подалі від спеки і твоїх знайомих. А мене, певно, запроторять 
у ще глухіший закутень. Ось така дяка за сумлінну працю в цій поліції, куди ти 
мав дурість устряти. Як тобі там буде, Літумо? Де це бачено, щоб стерв'ятник жив 
у пустелі! Я вмираю від жалощів, щойно подумаю, як ти потерпатимеш там від 
холоду.

— Трясця твоїй матері! — філософськи підсумував Літума. * У

Олевський Лев Борисович (нар. 1913 р.). Перекладає з іспанської та португальської, а також 
з української на іспанську. Член Спілки письменників. В його перекладах вийшли твори 
Ж. Амаду, Г. Гарсіа Маркеса, А. Гравіни, а також твори Т. Шевченка, І. Франка та ін.

Борщевський Сергій Юхимович (нар. 1946 р.). Перекладає з іспанської та англійської мов.
У його перекладах вийшли твори П. Неруди, Ф. Гарсіа Лорки, X. Кортасара та інших іспанських та 
латиноамериканських письменників.
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(Письменник,література, життя °

= в а — “  Владислав СОРОКІН

НОВЕ ЖИТТЯ
КИТАЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Ще не так давно, років десять-п'ятнадцять 
тому, про китайську літературу — літерату
ру велику, багатотисячолітню — говорилося 
головним чином у минулому часі. Майже 
все, що було видано до сумнозвісної «куль
турної революції», опинилось під заборо
ною чи згинуло в полум'ї вогнищ. Творці 
романів та поем запали в цілковиту мовчан
ку, і годі було передбачити, хто з них, 
переживши лихі часи, зможе бодай колись 
знову взятися за перо. А ті твори, що 
з'явились у періодиці й збірниках, лише 
зовні нагадували художню літературу, на
справді ж були плиткими агітками, що 
ілюстрували пропагандистські тези або оспі
вували «найясніше Сонце».

Та минуло небагато часу після радикаль
них змін у керівництві країною 1976 року, 
і китайська література, як фенікс із попелу, 
почала відроджуватись. її «першою ластів
кою» справедливо вважається оповідання 
Лю Сіньу «Класний керівник», що з'явилося 
наприкінці 1977 року й опинилося незаба
ром у центрі загальної уваги. З неприхова
ним болем розповідалось у ньому про 
душевні травми, завдані молодому поко
лінню «культурною революцією» (в опові
данні її пойменовано періодом панування 
«банди чотирьох»). Письменник закінчував 
твір словами «Врятуйте дітей...» — мовби 
переймаючи естафету гуманістичної, со
ціально-критичної традиції від великого 
Лу Сіня, що звернувся з таким самим закли
ком до співвітчизників 1918 року, на зорі 
новітньої китайської літератури.

За минулі роки, як ми тепер бачимо, 
відбулись радикальні зміни в літературному 
житті, як і взагалі в культурі й ідеології 
КНР. Понад шістсот літературних журналів 
і газет видається нині в країні, серед яких 
близько тридцяти присвячено лише поезії 
й приблизно стільки ж — літературній кри
тиці тощо. За рік у Китаї з'являється зараз 
понад сто романів, більше тисячі повістей, 
видаються багатотомні зібрання творів кла
сиків і сучасників. Знято брехливі звинува
чення, відновлено добрі імена всіх діячів 
літератури й мистецтва, які постраждали 
в часи «культурної революції» і політичних 
кампаній, що їй передували. Для багатьох, 
на жаль, ця реабілітація виявилася по
смертною.

Але ще значніші — якісні зміни, ще 
помітніші — широта відображення дійснос
ті й розмаїття сюжетів, форм, виражальних 
засобів. У кращих творах, які, власне, 
й визначають обличчя будь-якої літератури, 
переборено тенденції поверхової ілюстра
тивності та схематизму й прокладено шлях 
до живих людей з їхніми неповторними доля
ми і характерами, до насущних проблем, що 
хвилюють кожного. Правдиво й чесно роз
повідається в них про долю китайського на
роду впродовж минулих десятиліть. Прин
ципова боротьба ведеться в літературній

теорії й критиці з вульгаризаторством і «лі
вацтвом».

Уявлення про сучасну китайську літера
туру український читач може скласти не 
лише з публікацій «Всесвіту» (1987, № 3, 9) 
та щойно виданого «Дніпром» роману Лю 
Ціна «Історія початку» — своєрідного «тво
ру з шухляди» відомого письменника, що 
загинув під час «культурної революції».

Зрозуміло, що успіхи новочасної китайсь
кої літератури не були раптовими, а шлях 
письменників до життєвої правди і через 
неї — до сердець читачів — не був простим.

Перші роки після відходу зі сцени Мао 
Цзедуна й арешту так званої «банди чо
тирьох» література була заповнена проклят
тями на адресу цієї «банди» і вихваляннями 
нового керівництва на чолі з Хуа Гофеном. 
Спроб більш-менш серйозно розібратися 
в цих подіях не було, та й не могло бути, 
оскільки все пояснювалось змовницькою 
діяльністю «четвірки» і злочинами її клевре
тів, сама ж по собі «культурна революція», 
як і більшість настанов Мао Цзедуна, 
залишалася й далі в пошані. В оповіданнях 
і повістях — таких, як «Після снігопаду» 
Є Веньліна чи «Надія» Сяо Юйюаня,— 
боротьба із впливом «четвірки» зображува
лась здебільшого як протидія прихильників 
«правильних» маоцзедунівських концепцій 
злочинним акціям агентів «банди» і закінчу
валась, ясна річ, їхнім викриттям та ліквіда
цією.

Твори «про час і про себе», про пережиті 
страждання і розвіяні ілюзії, про безневинні 
жертви і їхніх добровільних або й мимовіль
них катів, ошуканих псевдокомуністичною 
демагогією, твори, які б допомогли зрозумі
ти минуле і повернути віру в майбутнє, 
почали з'являтися в 1978 і особливо — 
у 1979 році. Напрям цей здобув собі назву 
«викривальної літератури», або «літератури 
шрамів»,— за назвою оповідання Лу Сінь- 
хуа «Шрами» (серпень, 1978).

Присвячено це оповідання трагічній долі 
матері і доньки — сім'ї, зруйнованої, подіб
но до багатьох, «революційним» лихоліттям. 
Донька свого часу публічно зреклася матері, 
оголошеної «ренегаткою», і, виїхавши в да
леке село на північному сході, впродовж 
восьми років не мала від неї вістей. Та ось 
від матері надійшов лист: справедливість 
узяла гору, «завдяки мудрому керівництву 
голови Хуа» їй повернуто добре ім'я й ко
лишню роботу. Вимучена, однак, посіпака
ми «четвірки», мати тяжко нездужає і про
сить дочку приїхати.

У поїзді дочка згадує минулі роки. Вона не 
зразу повірила у провину матері, але відре
чення давніх друзів, виключення з хунвейбі- 
нів, страх, зрештою, за власну долю зламали 
дівчину: вона почала навіть ненавидіти 
матір, яка «зіпсувала» їй життя. Колись 
живе і повне ілюзій серце опанували тепер 
байдужість і розчарування. Може, хоч 
зараз, коли все змінюється на краще, вона 
почне нове життя з матір'ю, перед якою так
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завинила? Але в лікарні вона довідується, 
що мати померла за день до її приїзду. Не 
забувати винуватців материної смерті й від
давати всі сили партії — такою клятвою 
героїні завершується твір.

•Здавалося б, у цьому нехитрому оповідан
ні нема нічого такого, чого б не знав із 
власного досвіду майже кожен читач. Та 
саме впізнаваність, поширеність ситуації 
викликала співпереживання, посилене ме
лодраматичним кінцем. Шрами залишалися 
не тільки в душі героїні — вони шрамували 
кожне серце, і література мусила їх ятрити, 
щоб гоїти.

Нелегко проникала в художні твори 
правда про пережите країною і народом, 
а все ж проникала. І це мало велике 
значення для літератури, для її стосунків 
з суспільством, та й для самого суспільства 
взагалі. Відновлювалась довіра читачів до 
письменників, зростав престиж писаного 
слова, дискредитованого у попередні деся
тиліття. Відроджувалась справжня, невдава- 
на громадянськість літератури. Письменни
ки знов почали відчувати себе потрібними 
людям, їхні думки та емоції, їхнє бачення 
життя почали знаходити дедалі активніший 
відгук. Та й склад письменницьких рядів 
помітно змінювався: серед нових імен поча
ли знову з'являтися імена митців, прирече
них на тривале мовчання політичною 
кон'юнктурою.

Дуже яскраво заявив про своє повернення 
в літературу один з найбільших поетів 
останніх десятиріч Ай Цін. Серед перших 
творів, опублікованих ним після більш як 
двадцятилітньої вимушеної перерви, з'яви
лась поема «На гребені хвилі» (грудень, 
1978) — твір великої політичної й поетичної 
сили.

Сюжетний стрижень поеми — доля юнака 
на ім'я Хань Чжісюн, її кульмінація — події 
на площі Тяньаньмень у квітні 1976 року 
(маніфестації, присвячені пам'яті Чжоу Ень- 
лая, що стихійно перетворилися в антиуря
дові виступи, жорстоко придушені). Ці події 
поет характеризує,як «рукопашну сутичку 
революції й контрреволюції, світла й пітьми, 
демократії й абсолютизму». Вони «явили 
справжнє обличчя нечисті й прискорили її 
загибель», вони «зробили зіркішими очі на
роду». Тому ці події видаються «поворот
ним моментом китайської історії». Дії влас
тей, які підсилали в ряди маніфестантів 
провокаторів, а потім вимагали від юнаків 
фальшивих зізнань в «організації» підпалів, 
Ай Цін порівнює з «справою про підпал 
рейхстагу».

Поети, чиї імена уперше з'являлися на 
літературному небосхилі, знову й знов 
поверталися до тих літ, коли, за словами Ляо 
Ляо, «молодь Китаю була щогодини й щоми
ті нещасна». Подібно до Ло Ген вони 
говорили про незадоволення всім, що навко
ло, незадоволення, в якому зріє «зерно 
всіляких змін», в якому чаїться «творення 
первісна мить». Вони говорили про від
родження потоптаних ідеалів, про світло 
істини, добра і любові, про прагнення жити 
і працювати з народом і для народу.

Оголення «шрамів», викриття злочинів 
і помилок викликало заперечення не лише 
тих, хто ніс ту чи ту міру відповідальності за 
скоєне або й активно брав участь у розпра
вах і переслідуваннях. Ці голоси моральної

ваги не мали. Впливовішою виявилась пози
ція тих, котрі, зазнавши найрізноманітніших 
утисків під час політичних кампаній, тепер 
знову посіли помітні місця у суспільній 
структурі і заходились переконувати спів
вітчизників, що викриття темних сторінок 
минулого завдасть великої шкоди репутації 
КПК і престижу соціалізму, спричинить 
зневіру й нігілістичні настрої.

Просто відмахнутися від подібних заяв 
було неможливо. Звичайно, найсильнішим 
контраргументом був той очевидний факт, 
що найбільшої шкоди партії й справі со
ціалізму завдавали самі злочини й помил
ки, вся «лівацька» політика попередніх 
десятиліть, а не зображення її засобами 
літератури. Цей аргумент, однак, не знімав 
остаточно проблеми співвідношення й 
функцій критичного і стверджувального 
начала в літературі й мистецтві нового 
періоду. Полеміка з цього приводу — часом 
прихована, часом відверта, відбита на сто
рінках преси або й у програмних виступах 
на найвищому рівні — тривала впродовж 
усіх минулих років. Вона виявлялась і в різ
них критичних оцінках тих самих чи таких 
самих творів, вона впливала й на умонастрої 
письменників та видавничу політику.

В окремі роки таким чином помітно 
скорочувалася кількість творів «літератури 
дум про минуле», зображення пережитого 
ставало деколи просто таким собі 
контрастним тлом для позитивних процесів 
сьогодення. Були й спроби — при загалом 
негативній оцінці лівацького упослідження 
інтелігенції — представити деякі аспекти 
цієї політики «благотворними» для творчос
ті окремих письменників. Та попри всі 
політичні зигзаги і коливання «література 
дум про минуле» творилася й функціонува
ла як важливий елемент суспільної свідо
мості.

Закономірно, що найбільшу увагу ця 
література приділяє долі інтелігенції — 
прошарку, що в ході різних «кампаній» 
постраждав чи не найдужче, починаючи, 
либонь, з 1957 року, коли розгорілася 
т. зв. «боротьба з правими». Ця політична 
акція досить докладно висвітлена у нашій 
науковій літературі. Показано, зокрема, як 
у масштабах усієї країни маоїсти розправля
лися з письменниками, художниками, уче- 
ними-гуманітаріями, з усіма, хто наважу
вався висловлювати свої думки про ті чи ті 
негативні явища.

Серед таких інтелігентів, згідно з сучас
ною термінологією «помилково зарахова
них до правих», було чимало молодих 
митців, які лише починали свій творчий 
шлях. Нині ці п'ятдесятилітні автори опи
няються в перших рядах творців нової 
літератури, багато в чому визначаючи її 
обличчя. Це Ван Мен, Гао Сяошен, Лі 
Говень, Лю Шаотан, Чжан" Сяньлян... Знову 
взявшись за перо вже в кінці 70-х років, вони 
(та й не лише вони) розповідають про 
пережите, про трагічний досвід свого поко
ління.

Студент-історик У Чжуньї, герой повісті 
Фен Цзіцая «Крик», повертається 1957 року 
з відрядження до розбурханого мітингами 
і дискусіями університету. Старший брат 
приводить його до своїх друзів. Збуджені 
«небувалою хвилею демократії», юнаки 
і дівчата розмірковують про важливість
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боротьби з бюрократизмом, про необхід
ність пробуджувати в трудящих почуття 
господаря своєї країни, про те, що книги 
й картини не повинні перетворюватись 
у звичайні пропагандистські рупори. Сту
дент У Чжуньї теж виголошує промову про 
вдосконалення державного устрою з метою 
запобігти утвердження одноосібної влади.

Та ледве молодь встигла повикладати свої 
думки на зборах і мітингах, як почалась 
кампанія виловлювання «правих». У резуль
таті, як про це в хронікальній манері, наче 
про щось само собою зрозуміле, оповідає 
письменник, «всі ці люди були вислані — 
хто на північ, хто на південь — і щезли. 
Брата відправили у виправно-трудовий табір 
на північ, де він працював на лісовалі та 
в кар'єрі. Перестаріла мати не витримала 
удару й померла з розпуки. Брат через два 
роки відзначився при гасінні пожежі, обпа
ливши собі половину обличчя, після чого 
з нього зняли ковпак «правого», залишивши, 
однак, при комбінаті таким собі в'язнем 
з «громадянськими правами». А тоді нова, 
ще жорстокіша кампанія..

Через рік після побиття «правих» почався 
«великий стрибок». Наскільки багато писа
лось про нього у віршах і прозою в ті часи, 
настільки ж рідко згадують про нього нині. 
Труднощі тут, очевидно, не лише політичні, 
а й мистецькі. Справді, як провести межу 
між егоїстичним розрахунком і справжнім 
ентузіазмом, між марнославними амбіціями 
(«здивуємо світ») і готовністю до 
надлюдських зусиль заради того, щоб вирва
ти Китай з відсталості й бідності? Чи не буде 
це блюзнірським висміюванням самовідда
ної, хоч, як виявилося, марної праці 
мільйонів і мільйонів людей? І все-таки про 
наслідки цього грандіозного за розмахом 
і необачністю експерименту промовчати 
неможливо.

«Історія злочинця Аі Тунчжуна» — так 
назвав свою повість Чжан Ігун. Її герой, 
секретар сільського партійного осередку, 
колишній командир загону народного опол
чення, змушений був порушити закон — 
відчинити державну комору й у позичку 
видати зерно односельцям. Іншого виходу 
не було: навесні I960 року, як пише
письменник, «великий голод прийшов у се
ло Ліцзячжай». Можна й додати: як і в бага
то інших сіл та міст Китаю.

Згідно з офіційною версією, тодішній 
голод спричинили стихійні лиха. З оповідан
ня, проте, з'ясовується, що головна причина 
була в іншому. Поголовне залучення селян 
до масових кампаній — чи то виплавлення 
сталі примітивним способом, чи то знищен
ня горобців та мишей, чи то копання 
каналів — зривало строки польових робіт, 
вело до різкого зниження врожайності. 
А місцеве начальство тим часом під тиском 
згори, та й із власного прагнення будь-яким 
чином відзначитись, звично брало підвищені 
зобов'язання на збирання та здачу зерна 
в державні засіки.

І ось уявні «надлишки» лежать у коморі 
під замком, а в хатах лементують голодні 
діти і точаться тихі сльози зі старечих очей. 
Вимучений усвідомленням і своєї частки 
вини за те, що сталося, Лі Тунчжун бере на 
себе всю відповідальність і переконує ко
мірника, свого колишнього однополчанина, 
не перешкоджати розподілу зерна.

Селяни врятовані, але «злочинця» Лі 
Тунчжуна заарештовано, він помирає в лі
карні, не дочекавшись суду. Через багато 
років, коли вже повернено добре ім'я Лі 
Тунчжунові, секретар райкому розмірковує 
про необхідність закону, який би карав 
кар'єристів, хвальків, окозамилювачів, бай
дужих до життя й смерті простих людей. 
Правильні, та, на жаль, запізнілі думки...

Поміж смертю Лі Тунчжуна і його 
реабілітацією пролягли роки «культурної 
революції», званої «великою», «пролетарсь
кою», «безпрецедентною». Відкидаючи два 
перших епітети, китайські письменники 
продовжують з гіркою іронією вживати 
третій — поряд з виразами «десятиліття 
бідувань», «година смути» тощо. Незвичай
ний драматизм цього явища, крайні проти
річчя мотивів і цілей його учасників, 
глибоченний вплив, який мали ці події на 
долю цілих поколінь,— усе це пояснює, 
чому зображення періоду «культурної ре
волюції» та її наслідків зайняло таке місце 
в прозі, поезії, драматургії.

Як говорилось на третьому з'їзді китайсь
ких письменників наприкінці 1979 року, 
дуже багато творів про «десятиліття біду
вань» створено порівняно молодими авто
рами. «Гострота спостережень і сміливість 
пошуків дали можливість їм правдиво від
творити свій особистий досвід і враження. 
Вони звинувачують, вони протестують, вони 
криком кричать, тому що в пережитому 
ними багато гіркоти і кривавих сліз, гніву 
й журби, тому що вони пізнали витверезіння 
від облуди і боротьбу». Все це так, але для 
об'єктивності треба визнати, що оповіді про 
знегоду героїв вражають поки що дужче 
і звучать переконливіше, ніж роздуми про 
причини подій.

У дуже сильній повісті Ван Мена «З біль
шовицьким привітом» молодики з червони
ми пов'язками на рукавах мордують героя, 
добиваючись від нього «зізнання» в тому, 
що він начебто очікує повернення чанкай- 
шистів і збирається мстити компартії. Маря
чи, він шепоче незрозумілі його катам слова 
«бу лі» — поширену колись серед підпільни
ків скорочену форму звертання «з більшо
вицьким привітом»? З повісті видно і безог
лядну жорстокість, бездумний максималізм 
одурених високими фразами молодиків, 
і беззахисність жертви, чиї намагання ви
правдатися спричиняються лише до нових 
страждань. Але чому виявилось можливим 
беззаконня, хто й навіщо виховував молодь 
у такому дусі — ці питання не постають ні 
перед героєм повісті, ні перед її автором.

Оригінальний і дійовий художній прийом 
знайшов Ван Сіцзянь в оповіданні «Смерть 
Лі Юцая». В ньому йде мова про героя 
знаменитої повісті Чжао Шулі «Пісеньки Лі 
Юцая» (1943), балагура і піснетворця, який 
допомагав вводити нові порядки в рідному 
селі. Ван Сіцзянь немов простежує його 
долю в наступні десятиліття. Спершу — 
пошана і висунення на роботу в район, 
потім — переслідування за уявні «ухили». 
Коли почалися згубні для сільського госпо
дарства «експерименти», Лі Юцай, як і рані
ше, заступився своїм авторитетом за правду, 
за оббріханих, викрив махінації з уявними 
рекордами. Однак часи вже змінилися, 
і тепер йому доводиться вислуховувати на 
свою адресу найбезглуздіші звинувачення:
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«смердючий інтелігент», ворог «партії й со
ціалізму». Колишнього пастуха відправ
ляють знову в село на «трудове перевихо
вання». У фіналі жорстоко змордований 
хунвейбінами Лі Юцай лежить у корівнику 
і розмірковує вголос. На його погляд, корінь 
зла в тому, що «через недогляд» до влади 
в районі пробрались негідники. Від мало
письменного сільського активіста, можливо, 
й не варт вимагати проникливішого пояс
нення, але письменник, звісно, міг би, та 
й мусив би цю думку поглибити.

Кривавий фінал хунвейбінівщини — бра
товбивча війна між супротивними фрак
ціями, кожна з яких клялася іменем «вели
кого керманича»,— у мелодраматичній фор
мі відтворено в оповіданні Чжен І «Клен». 
Двійко закоханих опиняються у ворогуючих 
станах. Полонена дівчина кидається з вікна, 
а юнака звинувачують у вбивстві й за
суджують до смерті. Не заперечуючи викри
вального ефекту таких творів, скажемо все- 
таки, що значно глибше й тривкіше вражен
ня справляють речі, в яких поруч із 
відбиттям драматизму конкретних ситуацій 
з'ясовуються і їхні причини, досліджуються 
характери їхніх дійових осіб.

Одним із перших творів такого плану було 
оповідання Хань Шаогуна «Юелань». Ного 
кульмінацією можна вважати звістку про 
самогубство героїні, бідної селянки. Розпо
відаючи, однак, про причини, що спонукали 
Юелагіь до цього акту відчаю, письменник 
дає реалістичну картину скрутного життя 
китайського села тих років. Суворе регла
ментування, безправ'я, гнітючі злидні, пата- 
логічна підозріливість властей, що вбачають 
у селянах потенційне джерело «реставрації 
капіталізму»... І переконлива фігура місько
го юнака, присланого вершити долі села 
і його жителів, сліпого й безжалісного на 
початку твору і сповненого сумнівів і нелег
ких прозрінь у кінці...

Більш розгорнену картину життя села 
в «роки смути» знаходимо у романах 
«Сюй Мао та його дочки» Чжоу Кеціня та 
«Долина лотосів» Гу Хуа. В цілому, однак, 
жанр роману, попри помітне кількісне 
зростання, поступався донедавна за своїми 
художніми якостями оповіданню та повісті. 
Інша річ — публіцистика.

Вияви її різноманітні. Широку популяр
ність здобули засновані на конкретних 
фактах, гостропроблемні нариси Лю Бінь- 
яня. Перекладач і послідовник відомого 
радянського публіциста В. Овечкіна, він, 
незважаючи на всі перенесені випробуван
ня, продовжує сміливо втручатися в життя, 
тавруючи зло й голосуючи за справедли
вість. Глибоке враження справляють «доку
ментальні репортажі», пов'язані з подіями 
«культурної революції». Серед них розпо
відь, що містить у собі жахливі деталі про 
смерть оббріханого політичними противни
ками колишнього голови КНР Лю Шаоці. Не 
можуть залишити байдужими спогади зна
менитої письменниці Дін Лін, що померла 
недавно, про два десятиліття, проведені на 
засланні та в тюрмах. Про зловісну й без
глузду кампанію «перевиховання інтеліген
ції фізичною працею» потамованим болем 
розповідає книжка дослідниці світової лі
тератури й драматурга Ян Дзян, названа 
«Шість оповідей про школу кадрів». Вели
кою емоційністю і відвертістю роздумів

«про час і про себе» вирізняється публіцис
тична творчість голови Спілки письменни
ків Китаю Ба Цзіня.

Та хоч би які важливі були для літератури 
й суспільства «роздуми про минуле», у 
центрі уваги не можуть не опинятися 
сьогоднішні проблеми й, зокрема, зміни 
у різних сферах життя, пов'язані із здійснен
ням цілого ряду соціальних реформ. Так, на 
четвертому з'їзді китайських письменників 
один із провідних критиків Чжан Гуаннянь 
стверджував, що письменники повинні «без
настанно працювати над відтворенням ки
пучої практики «чотирьох модернізацій», 
створювати образи передовиків соціалізму, 
сміливих новаторів, активних реформато
рів... Широкі маси читачів закликають 
письменників зануритись у складну бороть
бу, що ведеться за оновлення в усіх сферах 
серед робітників усіх професій, щоб своїм 
мужнім пером допомогти піонерам, рефор
маторам нового періоду».

Лунають, однак, при цьому справедливі 
застереження проти звуженого розуміння 
проблеми сприяння літератури справі мо
дернізації та реформ. Функція літератури, 
нагадують проникливіші критики, полягає 
передусім у створенні загальнолюдських 
естетичних цінностей — тільки такі твори 
здатні по-справжньому впливати на душі 
людей, на їхній духовний світ, формувати 
їхні нахили та інтереси.

Вульгарно-соціологічне, «лівацьке» ак
центування на безпосередньому, практично
му ефекті новонаписаних творів досить, 
проте, живуче. Так, літературознавець Чжу 
Веньхуа бачить вартість «літератури про 
реформи» в тому, що вона «забезпечує 
наших керівників вкрай вартісним ідеоло
гічним матеріалом, на який можна спирати
ся при опрацюванні нових настанов». Він 
вважає, що в багатьох творах через показ 
творчої діяльності персонажів-реформато- 
рів віщо вказані шляхи подолання існуючих 
труднощів.

Виступаючи на нараді Спілки письменни
ків 1985 року, Ван Мен, один з її керівників, 
а нині й міністр культури КНР, мусив 
визнати, що злободенній тематиці, пов'яза
ній із здійсненням реформ, присвячено 
більшу половину опублікованих за останній 
рік творів, однак далеко не всі вони 
відповідають необхідним мистецьким вимо
гам. У «Нотатках редактора» журналу 
«Сяошо сюанькань» (1985, № 8) ми теж 
читаємо: «Починаючи з минулого року,
стало з'являтися більше творів про сучасні 
глибокі реформи, та, на жаль, помітного 
зростання їхньої якості й рівня не видно. 
Широкі верстви читачів відчувають гостру 
нестачу хороших творів про модернізацію».

Серед тих «хороших» творів, що вже 
з'явилися, помітно вирізняється роман Ке 
Юньлу «Нова зірка», за яким було знято 
популярний серед глядачів телефільм. Його 
героєм є 32-літній секретар райкому КПК 
(у минулому — один із висланих на село 
«грамотних молодих людей»), що «поєднує 
в собі мислителя й реформатора», активно 
засвоює все нове, зокрема й зарубіжний 
досвід, виявляє постійну готовність до 
самопожертви. Протягом одного лише міся
ця він рішуче міняє весь стиль роботи 
й життя в районі, долаючи опір любителів 
теплих місць, чинуш, які звикли впливати на
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людей виключно криком. Ці демагоги пере
ходять, однак, у контрнаступ, розбазікуючи 
про те, що в результаті реформ начебто 
виник «анархістський дух», поширилася 
пристрасть до збагачення. Героя рятує лише 
безпосередня підтримка секретаря партій
ного комітету провінції,— тобто особливої 
винахідливості у фіналі автор, як бачимо, не 
виявляє. Друга частина розповіді про секре
таря райкому — роман «День і ніч», опублі
кований 1986 року,— виявилася ще схема- 
тичнішою, хоча й не позбавленою окремих 
проблемних моментів.

Визнанням певних успіхів «літератури 
про реформи» стало присудження найпрес- 
тижнішої у КНР літературної премії іме
ні Мао Дуня романові Чжан Цзе «Важкі 
крила». Хоча в премійованому, переробле
ному варіанті книш, на думку деяких крити
ків, гостроту колізій — порівняно з початко
вою версією — згладжено і не всі образи до
статньо життєві, книга дає загалом уявлення 
і про проблеми, що стоять на шляху 
господарчо-адміністративних реформ у про
мисловості, і про розгорнуту навколо них 
боротьбу.

Про зміни в житті села йдеться у повісті 
«Чунь Нюер та її газик». Її автор — Чжан 
Ігун, що зажив слави повістю «Історія 
злочинця Лі Тунчжуна». Героїня, покинута 
нареченим, що подався на заробітки, вирі
шує довести, що в умовах пореформеного 
села ні на які заробітки виїздити не треба. 
Купивши у позику вантажівку, вона береть
ся за перевезення товарів із села до міста 
й навпаки, працюючи так, що «навіть газик 
стогне». У результаті вона не лише розрахо
вується з боргами, а й на подив і заздрощі 
хлопців, займає перше місце на конкурсі 
водіїв. На думку журнаЧу «Хунці», «ця 
історія підтверджує те,' що ми живемо 
в епоху, якій потрібні сильні люди і яка 
безперервно таких людей народжує. Голов
не залежить від конкретної особи — чи 
стане їй відваги, історичної свідомості, 
ініціативи».

Очевидно, під історичною свідомістю тут 
мається на увазі готовність брати активну 
участь в процесі модернізації і реформ. Що 
ж стосується відваги, ініціативи, заповзят
ливості, то вони прославлялися і в інших 
творах року. При цьому деяким письменни
кам щастить відійти від одноплановості 
в зображенні характерів, від зловживання 
рожевою барвою.

Так, у повісті Чжан Юя «Диявол во плоті» 
зображено «десятитисячника» (селянина, 
що досяг прибутку понад десять тисяч 
юанів). Колись він був гомінданівцем, 
дезертирував, після революції пішов у ро
бітники, був викритий як «правий» і засла
ний на село «під нагляд мас». Під час 
«культурної революції» він заробляв, виго
товляючи «парчеві нарукавні пов'язки» для 
хунвейбінів і цзаофанів, а з початком 
реформ на селі його справи швидко поліп
шилися. Складній біографії відповідає й 
складний характер — герой може бути то 
добрим, то злим, то ініціативним, то надміру 
обережним. Начебто байдужий до чужих 
думок та поглядів щодо себе, він водночас 
намагається приховати від людей справжні 
розміри своїх прибутків, неоднозначність 
життя зумовлює неоднозначність людських 
доль і вдач.

Дедалі більше письменників звертають 
увагу на неминучість протиріч і конфліктів 
у процесі перетворення. В оповіданні Цзінь 
Хе «Два автомобілі» показано селянина, 
який за триста юанів найнявся шофером до 
автопідприємця-власника. Приїхавши до 
міста, він провідує там сім'ю сестри, яка 
живе на зарплатню державного службовця, 
в кілька разів меншу, аніж його. Зять 
намагається переконати гостя, що він 
працює на експлуататора й сприяє його 
збагаченню. Та дружина з донькою йому 
заперечують: «Що кому до того, експлуата
ція це чи ні. Краще бути експлуатованим 
і багатіти, аніж старцювати без експлуата
ції». Ці висловлювання фактично підтримує 
й критик Лі Цінцюань. Комуністи, каже він, 
у принципі проти експлуатації, але скасову
вати її ще не час, хоч обмежувати й слід.

Значне місце в «літературі про реформи» 
китайська критика надає нині нарису — 
найбільш оперативному жанрові, який без
посередньо відгукується на злобу дня. 
Широкий резонанс викликала опублікована 
в 1984—1985 роках серія нарисів молодої 
публіцистки Чень Цзуфень «Виклик і мож
ливості», де, за свідченням критики, пере
конливо показано, як «разом із перетворен
ням економіки, суспільства, об'єктивного 
світу люди переробляють себе — свої дум
ки, почуття, характер і стиль роботи».

До особливо помітних явищ останнього 
часу слід віднести виникнення нового для 
Китаю жанру «документальної», або «хроні
кальної» прози. В її основі лежать реальні 
факти і людські долі, часто використо
вуються конкретні висловлювання осіб, 
однак міра авторського «втручання» (добір 
і компонування матеріалу, його інтерпрета
цію тощо) тут вища, аніж у нарисі.

Широкий резонанс викликала робота 
письменниці Чжан Сіньсінь і журналіста 
Сан Є, опублікована 1985 року в різних 
журналах. Це серія із ста інтерв'ю перед 
магнітофоном, заголовок якої можна пере
класти як «Нащадки синантропа». Перед 
читачами з розповідями про свої долі, 
професії, прагнення, симпатії й антипатії 
виступили люди різного віку, життєвого 
досвіду, службового становища, різних ха
рактерів та вподобань. Інтерв'ю виглядають 
на перший погляд спонтанними, але стає 
дедалі помітнішою поступово режисерська 
й коментаторська роль авторів серії.

Ось новий для Китаю тип підприємця 
з авантюристичною жилкою. Син репресо
ваних батьків, він зумів проте в роки 
«культурної революції» одержати диплом 
інженера-хіміка. Та працювати за фахом не 
став — вирішив, що репортерською чи пись
менницькою працею заробить більше. Тепер 
він створює — як пайовик — кампанію з 
перспективною метою збудувати готель для 
інтуристів. У конкурентній боротьбі він 
розраховує на свою технічну освіту, на 
знання теорії інформації. Його політичний 
ідеал — таке собі «плюралістичне сус
пільство».

Ще один колоритний і теж досить незвич
ний персонаж — розбагатіла селянка, що 
бенкетує з чоловіком у ресторані. Вона 
добре заробляє на годівлі хутрових звірів, 
яких продає державі, хоча й приватні 
торговці вже намагаються нав'язати з нею 
контакти. Малокультурна, грубувата, без
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смаку вбрана, вона була ще й доволі високої 
думки про власні здібності і можливості 
(«схочу — покатаюся до Америки»). На 
небагатих, як на її мірку, городян, вона 
позирає зверхньо («А старший брат— ро
бітничий клас — таки відстав від нас! Я за 
місяць зароблю стільки, скільки робітник 
і за рік не подужає!»).

Авторське ставлення до новоспеченої 
багачки висловлено у творі досить чітко 
й однозначно, але в цілому проблема оцінки 
нових явищ продовжує хвилювати літерато
рів. Критик Янь Ган пише: «Хто такі
десятитисячники — умілі комерсанти чи за
пеклі монополісти? Що перед нами — 
законне збагачення чи погоня за прибутка
ми? Дух реформ чи авантюризм? Здорова 
конкуренція чи безжальність? Дати відпо
відь не так просто. Одні дивляться на 
реформаторів, як на ангелів інші — як на 
дияволів, а в них є і те, й інше. Але скрізь 
і всюди якраз вони і є новими людьми, 
героями нашої епохи».

Цілеспрямовану спробу «вторгнення в 
дійсність» зробив відомий прозаїк Лю Сіньу 
в документальній повісті «Автобусні мело
дії». Вона написана після досконалого 
вивчення письменником проблем міського 
транспорту Пекіна, причому розвиток 
сюжету в ній не раз переривається авторсь
кими відступами і статистичними викладка
ми. Розуміючи, що позбутися транспортних 
труднощів не так просто, Лю Сіньу нама
гається вплинути і на пасажирів, і на 
обслугу з метою досягти більшого взаєморо
зуміння і взаємодії.

Будням Пекіна, його рядовим жителям 
присвячено й новий роман Лю Сіньу «Дзві
ниця», удостоєний премії імені Мао Дуня. 
В ньому змальовано життя мешканців вели
кого двору в старому районі міста протягом 
дванадцяти годин. У цей проміжок часу 
автор вмістив і розповідь про нові риси 
побуту, про настрої різних верств населен
ня, спогади про минуле, про пережиті 
труднощі, роздуми про нинішні проблеми, 
надії на майбутнє. У Книжці немає наскріз
ного сюжету: частина критиків оцінює це як 
вдалий новаторський прийом, інші — як 
недолік, пов'язаний з традиціями старо
давньої прози. Але всі сходяться на тому, що 
роман приваблює розмаїттям зображених 
у ньому людських типів і життєвих'’ си
туацій, достовірністю і щирістю авторського 
письма.

Невіддільність подій недалекого минуло
го від сьогоднішніх людських доль, від 
психології громадян, що формувалась у 
важкий для країни період, підкреслюється 
у багатьох творах року. На особливу увагу 
у цьому плані заслуговує повість Лу Веньфу 
«Криниця». Образ криниці в провулку про
вінційного містечка багатозначний: тут
формується своєрідна «громадська думка», 
тут, на дні криниці, завершує своє безталан
не життя героїня — інженер невеликого 
підприємства. Вийшовши заміж у період 
«культурної революції» за людину з «хоро
шим соціальним статусом», вона не знайшла 
ні радощів у сім'ї, ні розуміння ближніх. 
А коли розтанула, як мана, надія на щастя 
в коханні, вона зводить порахунки з життям. 
Критик Юй Цін розглядає самогубство 
героїні як «звинувачення проти смутних літ

нашої історії» і вважає головною його 
причиною «глибоко вкорінену суспільними 
аномаліями й не усунену досі байдужість 
у взаєминах між людьми... Мабуть, у про
вулку знову запанує спокій, але сплеск, що 
долинув зі старої криниці, повинен розбуди
ти нас, живих».

«Десятиліттю знегод» цілком присвячено 
два твори, що викликали чи не найбільший 
читацький інтерес і дискусії у періодиці. 
Обидва вони належать письменникам се
реднього покоління, що голосно заявили про 
себе останнім часом. У повісті Лу Цуньбао 
«Дев'ятнадцять могил серед гір» події роз
гортаються 1968 року на скелястому узбе
режжі Шаньдуна. Військова частина будує 
там, відповідно до «великих стратегічних 
задумів», підземні споруди — як невдовзі 
з'ясовується, непотрібні. Але політкомісар 
дивізії, вислужуючись перед Лінь Бяо, 
наказує спорудити величезний «Зал поша
ни» й поставити в ньому «дорогоцінне 
крісло», на яке начебто колись сідав коман
дуючий. Ведене без дотримання вимог 
безпеки будівництво закінчується катастро
фою. Гинуть і демагоги, і чесні служаки, 
гине й герой — справжній комуніст, двічі 
розжалуваний за свою принциповість, який 
намагався протистояти кар'єристам і поря
тувати товаришів. Розвиток головної сюжет
ної лінії переплітається епізодами, в яких 
показано відчай зголоднілих селян, свавілля 
сільського начальства, понівечені долі роди
чів головних персонажів. Вражає сувора 
стриманість, з якою автор оповідає про 
події, що їх фінал фактично зумовлений 
давно.

Чжан Саньлян у великоформатній повісті 
«Половина чоловіка — жінка» знову звер
тається до життєвих вражень, набутих ним 
упродовж двадцятилітніх поневірять по 
тюрмах і засланнях. Це психологічно наси
чена історія стосунків між чоловіком і жін
кою за умов, які практично перекреслюють 
їхній нормальний розвиток. При цьому 
стосунки героїв показано з рідкісною в літе
ратурі КНР відвертістю, яка приваблює од
них читачів і шокує інших. Так, письменни
ця старшого покоління Вей Цзюньї докоряє 
Чжан Сяньляну за надмірну «натуралістич
ність», мимовільне потакання нездоровим 
смакам, вважаючи, водночас, що соціальне 
тло показано недостатньо. Інша письменни
ця Чжан Сіньсінь розглядає книгу як 
«спробу показати викривлення психології за 
певних обставин через спотворення її важ
ливої складової частини — сексуальної пси
хології». Бурхливий успіх повісті письмен
ниця пояснює тим, що через індивідуальний 
досвід героїв у творі показано серйозні 
суспільні проблеми.

Відбиття в літературі драматичних подій 
недавньої історії викликає й сьогодні диску
сії у китайській пресі. Коли журнал «Веньї 
пінлунь» опублікував статтю, де всі твори 
про жертв маоїстських репресій оголошува
лись «сентиментальними ремствуваннями 
слабохарактерних осіб», критик Лі Шулей 
виступив з категоричним запереченням. 
«Слабкі», з деформованою психологією осо
би якраз і з'явилися внаслідок багатолітніх 
репресій та насильства, їхня присутність 
у літературі цілком закономірна»,— сказав 
він. «Така грандіозна подія, як «культурна
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революція»,— підтримав його відомий пись
менник Хуан Цююнь,— не може просто так 
зникнути зі сторінок новітньої історії Ки
таю, ми повинні знову й знову думати над її 
гіркими уроками». Тим більше що «романи-~ 
про «культурну революцію» можна перелі
чити на пальцях», і тут є над чим попрацюва
ти літераторам. А знаменитий романіст 
82-річний Ба Цзінь виступив у пресі з закли
ком створити в країні «музей «культурної 
революції», щоб і наступні покоління дізна
лися правду про цю трагічну сторінку 
в житті Китаю, «яка не повинна ніколи 
повторитися».

До більш раннього, але по-своєму теж 
трагічного періоду історії Китаю звернувся 
у відзначеному премією імені Мао Дуня 
романі «Хуанхе тече на схід» популярний 
ще з 50-х років письменник Лі Чжунь. Знову 
ж таки, спираючись на власний життєвий 
досвід, він розповідає про долю хенаньських 
селян після того, як 1938 року гоміньданівсь- 
кі власті у марному намаганні зупинити 
японські війська підірвали дамби на ріці 
Хуанхе. Простежуючи долі семи селянських 
родин, що рятуються від повені та немину
чого голоду, письменник яскраво показує 
їхні страждання і їхню стійкість, викри
ваючи водночас антинародну політику уря
ду й угодницьку щодо агресорів позицію 
окремих поміщиків і торговців.

Сам Лі Чжунь сказав, що мав на меті 
«показати дух незламності й наполегливості 
народу, котрий подолав тяжкі біди, і дати 
відчути світло, яке випромінює народна 
етика». У цьому — але тільки в цьому — 
його роман зближується з тією лінією 
в сучасній китайській прозі, яка отримала 
назву «література пошуків коріння» і викли
кала неоднозначні судження преси.

Письменники цього напряму (а серед них 
звичайно називають Ден Юмея, Чжан 
Ченчжі, Фен Цзіцая, А Чена й інших), 
звертаючись до історичного минулого чи до 
життя тих закутків країни, де традиційний 
спосіб існування тою чи тою мірою ще 
зберігся, намагаються віднайти у традицій
ній культурі ті риси, які допомогли нації 
пройти через усі випробування.

Прагнення вийти в широкий світ, нав'яза
ти живі стосунки з культурами інших країн 
та народів, засвоїти те нове, що з'явилося за 
кордоном у період вимушеної замкнутості 
Китаю,— важлива тенденція літературного 
життя останніх років. Китайська преса 
пов'язує її з теперішньою «відкритою полі
тикою» щодо закордону, хоча й несправед
ливо було б недооцінювати опір цій політиці 
з боку найрізноманітніших сил у країні. Так 
наприкінці 1983 — на початку 1984 років 
у китайській пресі розгорнулась широка 
кампанія боротьби проти «духовного за
бруднення», в якій взяли участь, поряд 
з політичними діячами, й окремі письменни- 
ки-комуністи старшого покоління. Попри 
слушність своїх'теоретичних постулатів, на 
практиці ця кампанія, особливо «на місцях», 
набула різкого, «голобельного» характеру, 
поняття «буржуазний гуманізм» і «лібера
лізм» почали витлумачуватись надто широ
ко — завдяки чому під них стало можливим

підводити будь-які твори соціально-критич
ного чи психологічного плану. Загроза 
повернення до давньої жорсткої політики, 
вкрай непопулярної серед інтелігенції, як 
і неприхильна реакція міжнародної гро
мадськості змусили декого швидко протве
резіти: кампанію було згорнуто, а курс на 
розширення міжнародних контактів — по
новлено.

Нині у КНР видається кілька десятків 
журналів, присвячених популяризації й ви
вченню різних галузей зарубіжної культу
ри — кіно, театру, живопису й особливо 
літератури. Впадає в око великий інтерес до 
культури нашої країни. Виходять (кожні два 
місяці) три журнали, що публікують твори 
радянських письменників і класиків літера
тур народів СРСР. Зокрема, китайські читачі 
вже познайомилися з творчістю Т. Шевчен
ка і П. Мирного, І. Франка і М. Коцюбинсь
кого, з книгами О. Гончара, П. Загребельного 
та інших художників слова. Журнал «Су- 
лянь веньсюе» («Радянська література») 
присвятив окремий номер (№ 2, 1987) сучас
ній українській прозі. Друкуються у Китаї 
також літературно-критичні праці радянсь
ких і китайських авторів, матеріали з історії 
літератури, репродукції творів наших 
майстрів образотворчого мистецтва. Дру
куються подібні матеріали про радянську 
культуру і в цілому ряді китайських журна
лів типу «Всесвіту» — поряд з матеріалами 
про інші зарубіжні культури. Виходять 
у світ і книжки наших класиків та сучасни
ків, вибрані твори найвидатніших письмен
ників світу.

Ще в 50-і роки у Китаї сформувався 
великий загін кваліфікованих перекладачів 
з російської мови, які й нині оперативно 
знайомлять громадськість із новинками ра
дянської багатонаціональної літератури. 
Твори Айтматова й Бондарева, Гончара 
і Граніна, Адамовича і Распутіна, Астаф'єва 
і Думбадзе, Васильєва і Тендрякова знайшли 
у Китаї багаточисельну і вдячну аудиторію.

Від китайських співрозмовників часто 
доводиться чути, що радянська література 
близька їм не лише тому, що вони заприяз
нилися з нею ще в перші роки існування 
КНР, а й через близькість і зрозумілість її 
соціально-моральних проблем. Аналізуючи 
твори радянських письменників, китайські 
автори часто співвідносять їх зі своєю 
соціальною дійсністю. І хоч не всі їхні 
конкретні судження можна прийняти без 
застережень, саме це явище важливе.

1985 року поновилися після двадцяти
літньої перерви прямі контакти між пись
менниками й літературознавцями наших 
країн. Почався обмін делегаціями, організо
вуються спільні наукові форуми. З великою 
увагою стежать у КНР за нашими перекла
дами й дослідженнями сучасної китайської 
літератури, багато письменників під
креслюють своє бажання бути представле
ними радянським читачам. Словом, перспек
тива розвитку дружніх зв’язків між культу
рами СРСР і Китаю все більше радує, адже 
це — один із шляхів, що веде до загального 
поліпшення стосунків між двома великими 
країнами-сусідами. Владислав СОРОКІН 
Москва

Сорокін Владислав Федорович (нар. 1927 р.) — доктор філологічних наук, професор Інсти
туту проблем Далекого Сходу АН СРСР, автор багатьох наукових праць із китаєзнавства.
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У поезіях Зерова неважко знайти яскра
во сформульовані власні його вимоги 
до поетичного мистецтва, щось на взірець, 
сказати б, творчого кредо. Ось одна з них:

К ласична пластика і контур  строгий  
І логіки зал ізна  теч ія  —
О це твоя, п о езіє , дорога .

(Сонет «Pro dom o», 1921 рік)

А ось як він уявляє собі віршування 
власне і найближчих до себе поетів:

Ми надто р ізьби м о ск уп і слова, 
П рихильники м истецтва рівноваги.

( «Самоозначення», 1929) 
Власна його поезія — ніби ілюстрація 

до наведених тверджень: строга класична 
форма (переважно сонет), точно вивірене 
слово, стриманість і почуття міри.

Те саме відзначали рецензенти, що від
гукнулись на його першу (і єдину) збірку 
«Камена»: «Дух класичного стилю, висо
ка майстерність вірша, добірна мова, і все 
це без всякої манірності, навпаки — на- 
дихане прекрасною простотою» (О. І. Бі- 
лецький). А ось що писав М. Т. Рильсь
кий: «Ці сонети, ці скупі на слова еле
гії — це, може, недорівнянні в поезії на
шій зразки вирізьбленої мови, витончено
го вірша».

У тому самому річищі протікала й пе
рекладацька праця Зерова тих років. На
самперед, звичайно, римські поети, яких 
перекладач пропонував і українському 
читачеві, і водночас українським поетам, 
вбачаючи в їхній творчості взірець «артис
тично обробленої, багатої на вирази, ло
гічно спаяної, здібної передати всі відтін
ки думок мови». Таким же самим зразком, 
вважав він, повинні бути й французькі 
парнасці,— Леконт де Ліль та Ж. М. Ередіа. 
Першим російським поетом, якого почав 
перекладати Зеров, був В. Брюсов, також 
майстер строгої класичної форми, цією 
стороною своєї творчості наближений до 
парнасців. Коли 1927 року вийшов том 
вибраних творів Пушкіна, Зеров зробив 
свій внесок до цього збірника перекладом 
вірша «Труд», цілком класичного, писано
го елегійним дистихом.

Певним дисонансом, однак, у цьому 
гармонійно-класичному ладі був переклад 
трагедії Ю. Словацького «Мазепа», що 
вийшов на початку 1926 року. Поява в до
робкові Зерова бурхливого романтика Сло
вацького, що небагато мав спільного з «мис
тецтвом рівноваги», була несподівана. Що
правда, виправдання можна було знайти 
в тім, що переклад цей здійснювався не з 
ініціативи перекладача — робився він на 
замовлення. В передмові перекладач роз
повідає, як восени 1921 року адміністрація 
шевченківського театру звернулась до нього 
з проханням докінчити переклад «Мазепи», 
що його розпочав М. Вороний і встиг пе
рекласти лише одну дію. Ознайомившися 
з цим початком, Зеров вирішив переклас
ти всю п'єсу наново: «Занадто довільною 
видалася мені віршова форма перекладу. 
В оригіналі «Мазепа» написаний тринад- 
цятискладовими (олександрійськими) по
парно римованими рядками. В перекладі ж

Вороного рими були розподілені свобідно 
і рядки мали різну довжину — загальна 
конфігурація тексту нагадувала сторінки 
«Горя от ума». Вважаючи, що олександрій
ські вірші можна перекладати або олександ
рійськими ж віршами, або ж загально
прийнятим у наших віршованих драмах 
білим п'ятистоповим ямбом, я сам спинив
ся на останньому. Незв'язаний правильною 
цезурою і обов'язковою римою, білий п'я- 
тистоповий ямб давав більший простір для 
синтаксичних конструкцій, дозволяв дещо 
наблизити діалог до живої й природної 
невимушеної розмови. Зроблений олександ
рійським віршем російський переклад 
Н. Пушкарьова, з яким я познайомився по
тім, ще більше переконав мене в цьому».

В перекладі Зерова трагедію Словацького 
й було виставлено в шевченківському теат
рі в листопаді 1922 року.

Отже, можна було міркувати так: пе
рекладач сумлінно виконав замовлення те
атру; видаючи свій переклад, він, як істо
рик літератури, ще додав до книжки зміс
товну передмову про життя і творчість 
Словацького, з'ясував у передмові принци
пи, якими користувався в перекладі, та й 
тим сплатив увесь борг Словацькому. На
справді це не так.

Якось в один з перших візитів до Зеро
ва, кинувши оком на книжкові полиці, я 
побачив на почесному місці семитомове 
видання творів Словацького. Питання вир
валось у мене майже мимохіть: «Це — як 
спогад про «Мазепу»?» Відповідь була не
сподівана: «Не тільки. Я зі Словацьким 
іще не розрахувався. Мушу перекласти ще 
«Балладину». Чарівна річ!» Тут уже про 
замовлення не могло бути й мови — Зеро
ва тоді друкували вже мало і неохоче, й 
ситуація дедалі ускладнювалася. Отже пе
реклад мав виникнути лише з щирого за
хоплення однією з химерно-фантастич
них драм Словацького. Уявленню про 
Зерова як про апостола «мистецтва рівно
ваги» було завдано відчутного удару. Та, 
зрештою, уважно розглянувши цю проб
лему, можна знайти немало й інших аргу
ментів на доказ того, що діапазон естетич
них поглядів і уподобань Зерова був наба
гато ширший і аж ніяк не зводився до 
двох декларативних формул, наведених на 
початку цієї статті. З численних прикладів 
нагадаємо два.

Десь у тридцяті роки Зеров почав вивча
ти англійську мову — для цього він, перш 
аніж перейти до самонавчання, навіть узяв 
кільканадцять уроків у відомого в ті часи 
в Києві педагога-англіста Мерінга. Най
ближчою метою, яку ставив собі Зеров, бу
ла праця над перекладами з Шекспіра; а 
першою п'єсою, за яку збирався взятися 
він, була комедія «Сон літньої ночі» — 
комедія, може, найближча якраз до «Бал- 
ладини», бо в ній також поруч з людьми 
діють і фантастичні істоти. Ось що прива
било Зерова в першу чергу. Між іншим, 
у власній його поезії є лише два сонети 
з шекспірівськими ремінісценціями — «Po
or Yorick!» і «Тітанії» (Тітанія, як пам'ятає
мо,— персонаж саме зі «Сну літньої ночі»).
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Ще один приклад можна б навести з 
раніших часів: у статті «Поезія Олеся і 
спроба нового її трактування» Зеров зга
дує своє юнацьке захоплення Олесевою 
поезією: «Пригадую свої перші враження 
від Олеся р. 1906—1908; як я вишукував 
його поезії по тодішніх декламаторах; як 
вражали вони мене свіжістю і безпосеред
ністю... Свої симпатії до Олесевої поезії я 
переносив навіть на «Парубоцькі літа», 
вірш зразково слабий і ніколи потім не 
передруковуваний...»

Цей юнацький захват («захват, що ко
лись цілий день носив мене по місту з 
книжкою «Української Хати», де вперше 
було видруковане «Щороку») знайшов піз
ніше продовження в захопленні іншим пое
том, так само далеким від «мистецтва рів
новаги»: Зеров один з перших усвідомив 
справжні масштаби поетичного явища, яко
му ім'я Павло Тичина. Він відвів йому 
найпочесніше місце на тогочасному укра
їнському Парнасі, як найвизначнішому по
етові свого часу, проникливо коментував 
його поезії перших чотирьох збірок. Таку 
роль критика Зерова визнавав і сам поет: 
на питання про Зерова він відгукнувся у 
характерній експресивній манері: «Аякже! 
Це ж він перший почав мене підносити. 
Це ж Зеров писав про мене, що він, мовляв, 
і такий, і он який!»

Отже, мав таки рацію М. Рильський, що, 
не зводячи естетичну позицію Зерова до 
«мистецтва рівноваги», писав у посвяті на 
примірникові подарованої йому збірки «Си
ня далечінь» (1922):

Ти чародійно зрозумів 
І мідних римлян, і Тичину..

Виявилося, що Зеров таки почав пере
кладати «Балладину», але встиг зробити 
небагато — півтора акти першої дії. 1955 
року ця п'єса вийшла в перекладі Бориса 
Тена, отже є змога зіставити два перекла
ди. Але насамперед одна заувага: в ори
гіналі «Балладина» присвячена другові Сло
вацького, видатному поетові Зигмунту Кра- 
сінському, і ця присвята розрослась до 
цілого листа. Відомо, що Словацький (як 
і його адресат Красінський) був визнаним 
майстром епістолярного жанру (іноді й 
стилізації), і його листування, зокрема лис
ти до матері,— невід'ємна частка його 
творчості. Невідомо з яких причин Борис 
Тен не переклав листа-посвяти. У перекла
ді Зерова вона є. Певною мірою відтворе
но і стилістику цього листа.

З передмови до «Мазепи» ми вже знає
мо, що Зеров відмовився від перекладу 
розміром оригіналу, обравши традиційний 
для нашої віршованої драми білий п'яти- 
стоповий ямб. Так він перекладає і «Бал
ладину». Не можна визнати його вирішен
ня за цілком слушне. Посилання на невда
лий російський переклад доводить не те, 
що перекладати римованими олександрій
ськими віршами не можна, а тільки те, що 
перекладач не спромігся як слід із цим 
упоратись. Борис Тен перекладає римо
ваним віршем, близьким до оригіналу. На

відміну від «Мазепи» в «Балладині» має
мо не олександрійські вірші, а одинадця- 
тискладові, отже п'ятистопового ямбу тут 
цілком слушно вживають обидва пере
кладачі. Але ота перевага неримованого 
вірша, про яку пише Зеров у передмові 
до «Мазепи» — природність і невимуше
ність вислову — в його перекладі реалі
зована цілком. Перед Борисом Теном стоя
ло складніше завдання, і не можна сказа
ти, щоб він скрізь його розв'язав належ
но. Природністю вислову він значно посту
пається перед Зоровим. Певна силуваність 
і зв'язаність відчувається з перших рядків:

Прокльони сипле, аж запінив рота,
Зазнав від королів він, видно, лиха,
Що приятелем став він селянину.

чи:
Народові стотисячному любий,
Жив в пурпурі, тепер — в лахмітті й згубі.

Нагромадження приголосних («жив в 
пурпурі»), сумнівне словосполучення «жи
ти в згубі», занадто приблизна як для Сло
вацького рима «любий — згубі» — подібні 
приклади можна множити й множити. Яс
но, що перекладати такого незрівнянного 
віртуоза форми, як Словацький, дуже важ
ко, і переклад Бориса Тена слід розглядати 
лише як першу, не скрізь щасливу, спробу. 
Уривок, що залишився від Зерова,— вдале 
виконання того завдання (обмеженого), 
що він перед собою поставив.

І нарешті — два зауваження часткового 
характеру. Нинішнього читача може зди
вувати у зверненні пустельника до Кір- 
кора («Вітай, мій сину!») друга особа діє
слова — «вітай» замість «вітаю». Цей по
лонізм у вітальному звертанні свого часу 
був досить поширений і в українській мо
ві, зустрічається він і в оригінальній по
езії Зерова (сонет «Київ з лівого бере
га» — «Вітай, замріяний, золотоглавий!»)...

Друге зауваження стосується поради пус
тельника Кіркорові: «Зостаньсь пустельни
ком»... Польське «zostan» у цьому кон
тексті мусило бути перекладене «стань». 
Нинішній теоретик, зіставляючи текст Зе
рова з оригіналом, міг би звинуватити Зе
рова в недостатньому знанні польської 
мови. А насправді це не так. Існував якийсь 
час такий погляд, що кожен переклад му
сить на собі мати якийсь відбиток іномов- 
ності, щоб можна було відчути, з якої са
ме мови твір перекладено. Так і Риль
ський у передмові до першого видання 
свого перекладу «Пана Тадеуша» писав: 
«Подекуди допустився я свідомих поло
нізмів у лексиці, а може й в синтаксі. Га
даю, що при певному відчутті міри це — 
право перекладника». А вже в передмові 
до останнього видання визнавав, що, 
можливо, цим правом перекладника трохи 
зловживав і що в новій редакції перекладу 
тих свідомих полонізмів менше. Очевидно, 
й «зостанься» у Зерова — вияв цієї самої 
тенденції.

Григорій КОНУР

Кочур Григорій Порфирович (нар. 1908 р.) — автор книжки «Відлуння» (1969) та багатьох 
поетичних перекладів і літературознавчих статей.
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ІЗ  ЗА Б У Т И Х  СТОРІНОК

Микола ЗЕРОВ

У СПРАВІ 
ВІРШОВАНОГО 

ПЕРЕКЛАДУ

Н ОТАТКИ

1.

Питання перекладу, віршованого зосібна, 
знов стали у нас на порядку дня.

Не знаю, в якій мірі можу я довіряти 
власному спостереженню, наскільки воно 
об'єктивне; не знаю, як належить назвати це 
від кількох літ спостережене з'явище,— 
може, «спадом ліризму»,— тільки здається 
мені, що на полі оригінальної поезії в нас 
почався певний занепад. Щораз ясніше 
інтерес читацьких мас і письменницького 
кола одходить від ліричної поезії до новели, 
до повісті, до роману. На фронті поезії тихо. 
Давні назви символізму, футуризму, панфу- 
туризму, Поліщукового динамізму, неокла
сицизму, червоного акмеїзму, що його ладен 
був проголосити один час Михайло Доленго, 
все рідше тремтять у повітрі: одні з них 
забулися, відгули; другі розпливлися, ви
явивши порожняву, яку прикривали; треті 
від повсякчасного та розмаїтого уживання 
втратили будь-який сенс, стали визначати не 
так мистецькі тенденції, як індивідуальне, 
суб'єктивно пофарбоване ставлення до літе
ратурного з'явища, перетворилися з термі
нів на якісь пів-«междометия» похвали, 
огуди, подиву. Настроєному скептично чи
тачеві починає вже здаватися, що, всупереч 
підручникам та критичним оглядам, у нас 
ніколи не було ні символізму, ні футуризму, 
як певних усталених, підкованих теоретич
но літературних визнань,— були тільки 
прапори та стремління розв’язатися з тради
ційною тематикою народницької поезії, 
обносками романтичних уявлень та відгоро
дитися від невибагливого модернізму Чуп- 
ринчиного типу. Орієнтація на стилі — 
футуристичний та символічний — була під
креслена, голосна, але не завжди глибока.

Всі «плижкували», всі «наздоганяли сьогод
нішній день». Одні тільки яскравіше запере
чували своїх батьків — українських поетів 
доби «межи двох революцій», прирівнювали 
їх творчість до «парикмахерської» гітари 
в дощовий осінній день (Семенко); другі 
були обережніші і, побиваючи Чупринку, 
зберігали певний пієтет до Олеся (Я. Савчен
ко),— але всі робили одну справу і, по суті, 
були союзниками. П'ятнадцять літ, що 
минули від першого виступу Тичини, від 
Семенкового «Prelude», «Дерзань» та «Кве- 
рофутуризму» накладають обов'язок поваж
ніше приглянутися до справжніх тенденцій 
та історично-літературної ролі того, «бу- 
єстю юності» позначеного і небезталанного 
дебюту. Нині здобутки тих років пішли до 
загального ужитку, дещо лишилося невико
ристаним, і на кону оригінальної поезії — 
тихо й малоцікаво. Правда, розгортається 
помалу на інтересного поета М. Бажан,— 
але чомусь і досі він не здобуде собі 
суцільної витриманої лексики. Підкупає 
безпосередньо свіжістю ліризму В. Мисик, 
але як хочеться часом побажати йому 
побільше темпераменту! Виходять одна по 
одній в ДВУ книжечки молодих поетів, 
одноманітні, як дитячий будинок на прогу
лянці,— але навіть аматорові поезії нелегко 
попрочитувати їх до краю: так мало серед 
тих численних імен — людей, позначених 
«лица необщим выраженьем», мало і куль
тури вірша, уміння впоратися з технічною 
навіть стороною справи.

При цій одноманітній сірості, при цій 
невеселій пересічності кожної книжки ори
гінальних віршів, дуже приємно нотувати 
зростання (і кількістю, і якістю) великих 
перекладних робіт. Нове, поповнене, видан
ня вибраного Верхарна в перекладі М. Тере-
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щенка, дві книжки німецьких балад в пере
кладі Дм. Загула, «Пан Тадеуш» Міцкевича 
в перекладі М. Рильського, вибраний Пуш
кін групи поетів під редакцією П. Филипови- 
ча, Шекспірові трагедії в переробках М. Во
роного, в перекладах М. Йогансена та 
В. Щербаненка, «Антологія американської 
поезії» І. Ю. Кулика — от найголовніше 
з того, що придбано за останні роки, не 
згадуючи про різні нещасливі спроби, як 
напр., Улезків переклад Гетевого «Фауста». 
Тільки високою оцінкою можливостей ук
раїнської перекладної поезії можна з'ясува
ти, що в Харкові О. І. Білецький та 
М. А. Плевако наважилися зложити велику 
п'ятитомову хрестоматію, що має подати 
в найкращих зразках весь многовіковий 
розвиток західноєвропейської поезії від 
античної давнини до найновіших часів.

Нема потреби говорити, якою мірою ця 
перекладна література корисна та якою 
мірою може вона прислужитися до винай
дення нових способів поетичного вислову. 
Річ зрозуміла: нові теми, нові завдання, 
тисяча стимулів до мобілізації всіх стиліс
тичних та лексичних ресурсів нашої мови.

Доброю познакою на майбутнє є те, що 
поряд з практичною роботою в галузі 
перекладної поезії у нас з'являється і теоре
тичне зацікавлення її проблемами. Маємо 
на увазі три статті: В. М. Державіна — 
«Проблема віршованого перекладу», Юрія 
Савченка — «Почин» (Плужанин, 1927, 9— 
10) та Гр. Майфета «З уваг до теорії 
перекладу» («Критика, 1928, кн. 3). Сюди 
ж треба прилучити і деякі з рецензій, що так 
чи інакше порушують теоретичні питання 
(В. М. Державіна — на Книгоспілчанський 
вибір Пушкіна, О. Бургардта та П. І. Ти- 
ховського — на Улезка і т. ін.).

Деякі із цих праць (статті Державіна та 
Майфета) повстали без видимого зв'язку 
з українською мистецькою практикою. Оби
дві вони стають ближче до того інтересу, 
що збудився нині в російській теоретичній 
-Літературі і звідти перекинувся на наші 
дослідницькі кафедри. Але і Державін, 
скупо та конспективно окреслюючи пробле
му .перекладу віршованого, і Гр. Майфет, 
реферуючи англо-американську книжку 
Шольца про «Мистецтво перекладу», обидва 
беруть ілюстрації для своїх тез із українсь
кої перекладної поезії — прошу дарувати 
мені цей вислів — «сьогоднішнього дня», 
втягуються в обговорення її засобів, хиб та 
здобутків. Нехай ілюстрації взято не зовсім 
щасливо, і навіть поставивши з В. М. Держа
вшим питання, чи не є так зв. «художність» 
перекладу тільки доведеною до віртуозності 
«точністю», навряд чи можна погодитися на 
його характеристику Улезкового «Фауста» 
як найкращого та безсумнівного зразка тієї 
віртуозної точності,— але симптоматичний 
і заслуговує на повітання цей вихід теорети
ка в поточну нашу роботу. Це значить, що 
наші перекладні праці останніх років уже 
здібні зацікавити дослідника і дати до
статню поживу теоретичній думці. Вибагли
ва ж суворість поставлених перед нашими 
перекладачами вимог не повинна нас ляка
ти: вона також свідчить про нашу дозрі
лість. Далеко гірше було б, коли б перед 
українською літературою покладали вимоги

полегшені та пільгові, як перед літературою 
«молодою», недорослою.

В супроводі цієї думки і перейдімо до 
міркувань наших літературознавців у справі 
віршованого перекладу.

2.

Отже, висота вимог є наслідок високої 
оцінки виразних засобів нашої літературної 
мови...

Пишучи два роки тому про «Поетичну 
діяльність Куліша» і розглядаючи матеріали 
його «Позиченої Кобзи»,— правда, в плані 
історико-літературному,— я прийшов був 
до висновку, що на тлі своїх попередників 
і навіть багатьох сучасників Куліш-перекла- 
дач був великим кроком наперед, а деякі 
стилістичні особливості його перекладів не 
втратили свого значення навіть для нашої 
доби, як прекрасний приклад вирощування 
на грунті народно-поетичного та старо- 
книжницького стилю «художливо-кунштов- 
ного слова». Для наших теоретиків Куліш — 
уже історія. Його «художливе» слово зву
чить важко, негарно, архаїчно, а його 
метода поводження з першотвором не відпо
відає і в найменшій мірі нинішнім вимогам.

Гр. Майфет досить цобіжно зупиняється 
на аналізі гетівської «Міньйони» — «Kennst 
du das Land?» — у перекладі Куліша. Йому 
не подобається збільшення кількості рядків 
супроти першотвору та кулішівські «вигад
ки», тим більше, що число рядків збіль
шується наслідком не так риторичної амплі
фікації, як звичайної «отсебятины». Замість 
двох рядків Гете: «Знав ти той край? туди, 
туди з тобою б нам, о, любий мій, піти»1 
читаємо цілих чотири:

Чи знаєш ти це все? Туди б, туди 
З тобою нам заїхати-зайти,
З тобою, дороге моє кохання,
Моїх очей і серця чарування!
В іншій роботі, доповідженій па підвище

ному семінарі українського письменства 
при Київському ІНО і поки що не опубліко
ваній, аналіз Кулішевого перекладу 
«Міньйони» виявив ще й іншу сторону. 
Особливо показалася в тім зв'язку третя, 
остання, строфа «Міньйониної пісні»:

' Ти знаєш гору і дорогу в хмарі,
Що крізь туман її шукає мул?
Під нею глибоко, з імлою в парі 
Живе дракон, підземний чути гул.

Чи знаєш ти його?
Туди, туди

Не дай мені, мій боженьку, зайти!
Рятуй мене, татусеньку коханий,
Забудь мій гріх, мій розум окаянний!

В новому перекладі, що в більшій згоді 
стоїть з німецьким першовзором, ця строфа 
читається трохи інакше:

Знав ти мій шпиль, де в'ються зграї хмар, 
Де сходить мул понад безодній яр,
Де з вогких нір шипить таємний гад,
Де крізь туман клекоче водоспад?
Знав ти той шпиль?

Туди, туди
У дальній шлях нас, батечку, пусти.

1 Переклад М. Рильського, «Бетховен». Цікаво 
порівняти з Кулішем переклад 80-х рр. Чер- 
нявського (Твори, т. VI) і недавній Д. Загула 
(«Вибір нім. балад»).
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У Гете зовсім немає покаянних ноток, які 
надав своїй Міньйоні Куліш (та й де б вони 
взялися в нього, класика і поганина світовід
чуванням). Тут перед нами не тільки 
звичайна «отсебятина», а й отсебятина 
показова, характерна, що стверджується 
довгим рядом інших спостережень і пока
зує, як органічно Куліш був чужий Гете, 
вносячи в своє тлумачення його творів риси 
сентиментальної та романтичної манер (ди
дактизм, афектацію, місцевий колорит, на
родно-поетичне забарвлення etc).

Ця переоцінка Кулішевих перекладів 
і ставить нас віч-на-віч з першою вимогою, 
яка покладається перед іншими нашими 
перекладачами: п о в н е  р о з у м і н н я
т е к с т у ,  н а д  в і д т в о р е н н я м  я к о 
го в р і д н і й  м о в і  в о н и  п р а ц ю 
ють.  Не досить розуміти самі слова — тре
ба відчувати крізь них світогляд автора, орі
єнтуватися в його стилістичному прямуван
ні, знати обставини, в яких цей текст наро
дився, та його місце в житті й розвитку дано
го автора. Справді, як можна перекласти 
знамените блоківське «Девушка пела в цер
ковном хоре», не усвідомивши собі стиліс
тичних тенденцій поета-символіста, не зна
ючи приводу, з якого цей вірш написаний 
(видимо, морські поразки японської війни: 
дата поезії — «август 1905»), а також не 
ув'язавши його з тими речами, де поет 
трактує тему Азії та жовтої раси («Кулико
ве поле», «Скіфи» та інше).

Вимогу досконалого зрозуміння тексту не 
раз формулювали майстри та знавці віршо
ваного перекладу.

Сформулював її І. Анненський в своїм 
«Разборе стихотворного перевода «Лири
ческих стихотворений Горация» П. Ф. Пор- 
фирова». Говорив про це і Гумільов. В своїх 
заповідях перекладачеві І. Анненський пи
ше, що віршований твір, узятий до перекла
ду, щонайперше треба «зрозуміти в цілому, 
коли в ньому відбився один певний момент 
ліричний (настрій) або в гармонії елементів, 
коли п'єса становить щось сплановане («Do
nee gratus eram tibi»,— ода III, 9 Горація, 
«Chant alterne» Леконта де Ліля, «Каїн та 
Авель» Бодлера)... «Без этого не стоит 
и переводить». Гумільов у статті «Пере
воды стихотворные» наказує перекладачеві 
придивлятися не тільки до видимої течії, 
поезії, а й до глибшого, затаєного її руху. 
Він посилається при тому на Едгара По, що 
в своїх глосах до поеми «Ворон» відзначив 
у ній «подводное течение темы», що ледве- 
ледве в тексті помітна, а через те особливо 
діє на читача: «Отже, коли хто, перекла
даючи «Ворона», з найбільшою точністю 
виложить зовнішньо-фабульні моменти, по
яву і рухи птиці, але з меншою силою 
віддасть поетову тугу за померлою коханою, 
той погрішить проти авторового задуму і не 
виконає повзятого на себе завдання».

Що вимога повного і заглибленого розу
міння тексту є вимога поважна, солідна, 
проти якої легко погрішити і проти якої 
погрішають інколи досвідчені переклада
чі — отже нехтувати нею не можна. Це стає 
ясно хоча б з такого прикладу. У М. Драй- 
Хмари, перекладача сумлінного й сильного, 
в перекладі пушкінських «Циган», в опові
данні старого цигана про Овідія-засланця

читаємо рядки, які небезінтересно зіставити 
з відповідними рядками першотвору.

Та край наш був йому не милий 
і він до бідності не звик,
Ходив блідий і помарнілий,
Неначе бог його навік 
Скарав за кривду невідому,
Він линув думкою додому 
І все, нещасний, нудьгував,
Блукав, мов тінь, понад Дунаєм 
Та ревні сльози проливав,
Сумуючи за рідним краєм.

Но он к заботам жизни бедной 
Привыкнуть никогда не мог;
Скитался он иссохший, бледный;
Он говорил, что гневный бог 
Его карал за преступленье,
Он ждал, придет ли избавленье,
И все, несчастный, тосковал,
Бродя по берегам Дуная,
Да горьки слезы проливал,
Свой дальний град воспоминая.

Придивимося до підкреслених рядків: 
який «бог» скарав Овідія? В українському 
перекладі це слово означає Юпітера чи то 
християнського бога — бога, «иже на небе- 
сех». У Пушкіна не те. У нього навіть крізь 
оповідання старого цигана почуваються 
скарги Овідієвих «Трістій». «Гнівний бог» — 
розуміється, Август, caelestis vir, про гнів 
якого (ira principis) римський поет говорить 
і якого без застережень називає богом: 
«Placato deo non miser esse possum». Мушу 
признатися: перечитуючи переклад «Циган» 
кілька разів, я не звернув на те уваги 
і в текст заглибився вже потім, коли мене 
навів на це місце один київський філолог, 
аматор Пушкіна.

Друга вимога, яку підносять і на яку 
напирають наші літературознавці, це знаме
нита точність перекладу.

Як на мене, ця вимога, цілком доречна 
і ясна в перекладі діловім, науковім, тратить 
найменшу навіть ясність, коли справа дохо
дить перекладу віршованого.

Цього свідомі наші літературознавці. 
В статті Ю. Савченка про російські перекла
ди з Тичини читаємо: «Здавалось би дуже 
просто формулювати визначення принципів 
культурного (художнього? — М. 3.) пере
кладу, сказавши: точність, т о т о ж 
н і с т ь  (!) з оригіналом, але сама передача 
звуками й словами іншої мови уже говорить 
про те, що така точність не може бути 
ідеальною, і тому доводиться говорити лише 
про п р и б л и з н у  т о ч н і с т ь  у відтво
ренні різних компонентів художньої 
конструкції — як змістових, так і формаль
них».

Додамо до цього: кожен, кому доводилось 
перекладати віршем, знає, що про тотож
ність говорити не можна навіть у найщасли- 
віших випадках, при перекладі., з близьких 
мов (з російської, чи то з польської на 
українську). Говорять звичайно про а д е к 
в а т н і с т ь  перекладу, розуміючи під цим 
словом максимальну його відповідність 
змістовим та стилістичним особливостям 
першовзору. В. М. Державін у своїй статті 
пише значно обережніше: «Треба, щоб
у перекладі так чи інакше було відбито 
характерні стилістичні риси оригіналу».

«Трудність перекладача-віршовника по
лягає в неминучості для нього балансувати 
не тільки між розбіжними, інколи — дуже
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розбіжними, вимогами двох мов (з 
я к о ї  він перекладає і я к о ю перекладає), 
але ще більше в неминучості балансувати 
межи вербальністю та музикою оригіналу, 
розуміючи під останнім словом усю сукуп
ність естетичних елементів, яких дарма 
шукати в словнику» (І. Анненський). Перед 
кожним, хто береться за невдячну роботу 
перекладати стародавнього чи новочасного 
лірика, відразу одкриваються дві небезпеки. 
Встановити перевагу елементів значінних — 
не віддаси належним способом моментів 
формальних (ритміка, евфонія). Звернути 
головну увагу на ритмічні та евфонічні 
особливості,— це майже значить написати 
новий твір на задану ритмічно-мелодійну 
схему. «Ця небезпека ухилів, підпорядку
вання цілого одному компонентові може 
зруйнувати цілий твір, що і в перекладі 
мусить являти міцно споєну єдність всіх 
елементів, що один одного зумовлюють» 
(Ю. Савченко). Становище перекладача ху
дожнього твору нагадує, таким чином, 
становище казкового лицаря на роздоріжжі: 
ліворуч чи праворуч податися — однаково 
головою наложити, поїхати ж середнім 
шляхом — то значить приректи себе на 
непоборні, непереможні труднощі.

Вихід із тої дилеми один: не говорити ні 
про тотожність, ні.навіть про повну точність 
віршованого перекладу, не прирікати пере
кладача на пильне віддання к о ж н о ї  дета
лі першотвору. Я побоявся б стати на 
позицію В. М. Державіна, що в своїй статті 
«Проблема віршованого перекладу» пише: 
«Точно відтворити структуру чужої мови 
неможливо, але можна утворити щось по
дібне, вдало комбінуючи звуковий та грама
тичний матеріал, що є в рідній мові»,— 
гадаю, що при такому ставленні до справи 
другорядні завдання заступили б основну 
передачу того, що є стрижнем, основою 
твору. На мою думку, коло цього основного 
і мають бути зосереджені основні зусилля 
перекладача. Деталі другорядні можуть 
лишитися у затінку, навіть зостатися без 
відтворення.

Так дивився на справу і І. Анненський, 
сам тонкий перекладач і досвідчений кри
тик чужих робіт.

Він радив напочатку з'ясувати собі по
етичний твір як ц і л і с т ь, а потім, «виходя
чи з того суцільного розуміння п'єси, 
визначити в ній ті деталі — слова, вирази, 
звукові сполучення, чи то конструкції син
таксичні,— від яких о с о б л и в о  залежать 
краса, колоритність або pointe п'єси». Для 
цих вузлів «повинно знайти сильні і більш- 
менш природні відповідності з обсягу мови 
наших почувань, тобто природної нашої 
мови». Раз увагу на це основне в творі 
звернено, раз це — найголовніше — відда
но, то другорядними деталями можна по
жертвувати. Переклад і так відповідатиме 
тонові першотвору, все центральне в ньому 
буде збережене, і ніхто вже не закине йому 
довільності.

Вказівки Анненського прокидають досить 
широкий хід суб'єктивному тлумаченню 
віршованого твору. Але суб'єктивізму він не 
боїться: треба лише вміти в тому додержати 
міри. «Соблюсти меру в субъективизме — 
вот задача (megiston agon) для переводчика 
лирического стихотворения».

Факти історично-літературні промов
ляють скоріше на користь вищенаведеиим 
поглядам. Суб'єктивізм у сприйнятті пер
шотвору здебільшого не шкодив переклада
чеві, а поети з найяскравішим підходом до 
писань інших авторів дуже часто показува
ли себе і найсильнішими перекладачами. 
Навіть трансформуючи чужий твір на свій 
лад, вони без порівняння більше відкривали 
в ньому, аніж поети без виразної фізіономії, 
що багато часу віддавали і з великим 
сумлінням ставилися до справ поетичної 
акліматизації чужомовних поетів.

Хіба не суб'єктивний був у своєму 
сприйнятті та відтворенні Шіллера його на 
загальне признання найкращий перекла
дач — Жуковський?

І. Н. Розанов у своїй книзі «Русская 
лирика» прекрасно виявляє, скільки свого 
вніс він і як пом'якшував він Шіллера 
в такому шедеврі перекладного мистецтва, 
як «Торжество победителей». Загальні спос
тереження над цим твором зробив іще 
Бєлінський; І. Н. Розанов деталізує їх. Він на 
прикладі показує, як своєрідний ефект цієї 
поеми у Жуковського зложився в результаті 
легких змін, внесених в образи шіллерівсь- 
кого утвору, своєрідного слововживання 
перекладача та властивої йому звукової гри. 
Своєрідний характер перекладу Жуковсько
го з'ясовується його зіставленням з сучас
ним перекладом Мансурова:

Пал преступный град Приама,
Покрывает Трою прах,
И рушители Пергама 
На победных кораблях 
С их корыстию высокой 
Ликовали по брегам 
И сбирались в путь далекий 
К светлым греческим холмам.

(Мансуров)

Пал Приама град священный,
Грудой пепла стал Пергам,
И победой насыщенны 
К острогрудым кораблям 
Собрались еллены тризну 
В честь минувшего свершить 
И в желанную отчизну 
К берегам Эллады плыть.

(Жуковський)

Виписавіди en regard дві строфи з двох 
одночасно зроблених перекладів, комента
тор веде далі: «Жуковський, видимо, хтів 
утворити високий настрій», пробудити спів
чуття до переможених і до переможців. 
Слова «преступный», «рушители», 
«корысть» ' не можуть викликати добрих 
почувань, і «град Приама» у нього не 
«преступный», а «священный», замість 
«корысти» з'явилася в нього «победа» і 
т. д. Вказівки Мансурова, що «рушители 
Пергама» ладилися в дорогу «к светлым 
греческим холмам» не утворює бажаного, на 
погляд Жуковського, настрою: адже ж ці 
сонячні горби були для греків батьківщи
ною, за якою вони повинні були тужити, 
і Жуковський — співець минулого і май
бутнього — говорить| про «желанную  отчиз
ну», про тризну на честь колишнього, 
і настрій, для нього характерний, дано... 
Поряд з цим змінено на краще фонетичний 
бік твору. Перші три рядки у Мансурова аж 
рокочуть від тих численних р. На той час, як
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Жуковський в цілій строфі гармонійно 
чергує плавні р і л. Рядки: « Г р у д о й  пепла 
стал Пергам» або «к берегам Эллады плыть» 
можна вважати за вершок милозвучності.

Далі виписувати не буду. Зазначу тільки, 
що суб'єктивно пофарбований Шіллер ви
йшов у Жуковського значно яскравіший, 
аніж у Тютчева в його «Поминках», не 
кажучи про інших тлумачів, в тому числі 
і українських1.

Так само й Чайльд-Ґарольдове «Прощан
ня» для мене без порівняння більше промов
ляє у Аполлона Григор'єва, аніж у позбавле
ного будь-якої індивідуальної фізіономії 
(говорю про нього, як про поета) В. М. Фіше- 
ра, а Кулішеві переклади байронівської 
інтимної лірики, попри всю їх старомодну 
незграбність, я волію все-таки більше, аніж 
вигладжено-пристойні вправи Н. В. Гербеля 
та Д. Л. Михаловського. Від Кулішевих 
рядків на мене віє Байроном, від рядків 
Михаловського та Гербеля віє тільки сірою, 
одноманітною нудьгою.

«Повів» Пушкіна мирить мене і з окреми
ми неточностями Максима Рильського в 
його перекладі «Воспоминания». Знову до
зволю собі задля наочності висновків зіста
вити тексти:
Когда для смертного умолкнет шумный день 

И на немые стогна града 
Полупрозрачная наляжет ночи тень 

И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине 

Часы томительного бденья,
В бездействии ночном тогда горят во мне 
Змеи сердечной угрызенья.
Коли для смертного замовкне день труда 

І на німі майдани міста 
Напівпрозорчаста наляже тінь бліда 

І сну крило повіє чисте,
Тоді в самотності, легких не знавши снів, 

Тривожної я повен муки,
В безсонні устає сумління темний гнів, 
Шиплять докори, як гадюки.

Я знаю, що «шумный день» це зовсім не 
«день труда», що «сну крило повіє чисте» 
є образ, тоді як у Пушкіна на цім місці 
образу майже немає; що «шиплять докори, 
як гадюки» є досить чітке порівняння, тоді 
як у Пушкіна тут метафора — «змеи сердеч
ной угрызенья», і метафора для тої доби 
звичайна, отже згладжена, незагострена 
в сприйнятті; що в останніх двох рядках 
першої строфи у Рильського два присудки 
на той час, як у перво писі маємо тільки один 
і т. д., і т. д.,— але всі ці деталі не мають для 
мене великого значення, скоро я зауважив, 
що українському перекладачеві пощастило 
передати ліричний рух і патетику цього 
ліричного шедевра.

Так само, перечитуючи цей вірш у відтво
ренні Міцкевичевому (до речі, надзвичайно 
майстерному):
Kiedy dla smiertelnikdw ucichna, dnia gwary,

I noc, wpdJ-przejrzyste  ̂szats 
Rozcia,gaja,c nad gfuchej stolicy obszary,

Spuszcza sen, truddw zapfats,

Wtenczas mnie samotnemu rozmyslan godziny 
I ciszy leniwo sis wlek^,

Wtenczas mnie ukc ŝzenia serdecznej gadziny 
Bezczynnemu srozej pieka,... —

1 В. Кобилянський. Мій дар. Київ, 1920.

я не буду спинятись на таких деталях, як 
певна невідповідність польських силабічних 
рядків з жіночими римами — шестистопо- 
вим та чотирьохстоповим, розмаїто-римова- 
ним ямбам російського першотвору. Тим 
менш цікава для мене, скажімо, неповна 
відповідність виразу «gHichej stolicy ob
szary» до «немые стогна града». Для мене 
важно, що належно прочитане відтворення 
Міцкевичеве звучить тим самим тоном, що 
й оригінал.

3.

Мушу до своїх міркувань додати одно 
застереження. Обстоюючи для перекладача 
певну свободу руху, розуміючи його, як 
поета-творця, а не літературного лише 
техніка з наметаним оком та добре вправле
ною рукою, я зовсім не хочу понижати 
вимог, які до перекладача ставляться, і про
пагувати несвідоме свого діла аматорство.

Мені тільки страшно безліччю педантич
них приписів та другорядних завдань відтя
гати перекладача від передачі основного, 
чим промовляє первотвір. А те «основне» 
може лежати і в галузі змістових, і в галузі 
формальних компонентів вірша. Перекла
даючи Гюго, не можна пройти мимо його 
ефектного синтаксису, його блискучого ора
торського апарату; не може бути елементар
но-пристойного перекладу Верлена без мак
симальної уваги до його звукописних засо
бів, а перекладач Верхарна сам винесе собі 
смертний вирок, втративши в своїй роботі 
властиву французькому текстові поета бага
ту метафоричність.

А тепер пригляньмося до тих desiderata, 
які поставили в цитованих роботах наші 
літературознавці і до яких цілком чи частко
во мусить приєднатися кожен, кого обхо
дить розвиток нашої літературної мови.

І. На першому місці я би поставив тут 
питання про певні лексичні добори, побажав 
би нашим перекладачам якнайкраще орієн
туватися в лексичних наших запасах, розріз
няючи — по-старинному сказавши — слова 
«високого та низького стилю» і не допус
каючи їх до безладної, антихудожньої 
мішанини. Лексичні одиниці в художньому 
творі відіграють кожна свою стилістичну 
ролю, і не зважати на це художник слова не 
має права. В історії української поезії XIX 
віку ми маємо багато прикладів того, як 
твори високого стилю переказувалися в сти
лі «низькім» та як «лицювання з грецького 
(взагалі не наського) лиця на козацький 
виворіт» вносило в твори, задумані як 
переклади, риси найгрубішого і непотрібно
го блазенства («Полтава» Гребінки, «Жабо- 
мишодраківка» Думитрашкова). Потім орі
єнтація в бік народно-поетичного стилю 
принесла переклади Руданського з таким 
характерним для них наламуванням Гомера 
на тон і лад народної пісні. Нарешті, з часів 
Куліша та молодого покоління 90-х рр. ста
ли з'являтися в українській перекладній 
поезії твори з рисами високого стилю. Це 
стремління маємо сформульованим у Кулі- 
шевій передмові до «Позиченої Кобзи», 
в його звертанні до «поважних Німців».

Дозвольте взяти й нам високі ваші тони...
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Уміння розрізняти слова високого і зви
чайного регістру — уміння для перекладача 
потрібне і велике. «Високому» і «низькому 
слогу» присвячували чимало уваги теорети
ки XVIII — поч. XIX в., в тому числі тонкий 
у означеннях автор «Словаря древней и но
вой поэзии» — Остолопов. Розрізняти стилі 
тямила добре пушкінська пора. Потім про 
теорію «штилів» уже говорили з усмішкою, 
іронічно, уважаючи їх за щось схоластичне, 
і покутували свою зарозумілість художніми 
дефектами перекладних праць,— аж поки 
знову не реабілітували її в нових поетиках.

Щодо стилю низького з характерним для 
нього уживанням жаргону, тобто говору 
певного побутового середовища, то з нього 
власне й починалася нова українська поезія. 
Його культивували в байках і в поемах, 
і в гумористичній прозі. Винниченко напи
сав колись так цілу кількаактову драму, але

естетичну функцію його ми усвідомлюємо 
не завжди і не завжди уміємо відтінити за 
його допомогою переходи із одного тону 
в другий.

Візьмім приклад із «Антології амери
канської поезії» І. Кулика.

Найсильнішим із поетів, цією «Антоло
гією» репрезентованих, є безперечно Карл 
Сендберг, а серед творів його не останнє 
місце посідає прекрасна поема «Дим і кри
ця». Промисловий розмах Америки, коло
сальна машинова техніка, що ковтає, вбирає 
в себе людину, і на тлі цього грандіозного 
механізму — люди, серед огню і гуркоту 
виробництва з своїми заповітними, інтимни
ми помислами та мріями — от одна із 
найгостріших картин твору.

Подаю цей уривок спочатку в російському 
перекладі:

Новолунья удачи проносятся мимо,—
Варятся пять человек в котле раскрасневшейся стали.

Кости их впаяны в сплавы из стали,
Кости их вплющены в молот и наковальню,

Всосаны в трубы покоряющей воду турбины,
Ищите их в переплетеньи тросов на радиомачтах:

Они вплавлены в сталь и безмолвны как сталь...
Вот один из них говорит: «Мне по нутру мое дело, 

директор меня отличает, Америка рай — не страна».
Другой: «Боже, как стонут все кости, в правленьи лжецы, 
кровопийцы, а свобода в этой стране по мне горше 
неволи, Америка — форменный ад».

Третий: «Что за девчонка— не девка, а персик, скопим 
мы с нею деньжат, да и в деревню, на ферму — 
свиней разводить и жить господами».

А двое других неотесанных парней поют о долгой дороге 
в родную страну.

Погляди-ка на них в стальное окошечко дверцы,—
Трудности им нипочем,
Они поднимают людей в синеву,

И сталь воспевает жужжащий мотор.

Погляньмо тепер на цей самий уривок в українськім перекладі:

Місяці щастя проходять і минають:
П'ять людей пливе в тігелі червоної криці, 

їх кістки замішано в хлібі криці, 
їх кістки розбито в кільця і ковадла 
І в сосучі штоки мореборних турбін.

Спостерігай їх в переплетенім риштуванні бездротової станції. 
Вони завжди там і вони ніколи не відповідають.
Один із них каже: «Я люблю свою роботу, компанія 

добра до мене, Америка чудова країна».
Один: «Ісусе, мої кістки болять, компанія бреше;

дідька лисого це вільна країна».
Один: «Я маю дівчину — яблучко,— ми зберемо грошенят, 
підемо на ферму й розводитимемо свині 
й будемо самі хазяями».
А другі були волоцюгами, співцями, відірваними від дому. 
Спостерігай їх знов при зводчатих дверях криці, 

їм байдуже до ціни.
Вони підносять людей-птахів у синяву.
Це криця в моторі співає й джимає.

У мене немає тексту Сендберга, але по 
тону викладу я ладен визнати, що українсь
кий текст в цілому може й ближчий до слів 
першотвору. І проте — наскільки він стиліс
тично блідіший від російського, як тратить 
він від непідкресленості стилістичного 
контрасту межи авторськими описовими 
тирадами і репліками робітників, поданими 
в тоні їх буденної, уривчастої й грубуватої 
розмови, «что за девчонка — не девка, 
а персик» далеко яскравіше від трохи 
книжного: .«Я маю дівчину»; «скопим мы

с нею деньжат, да и в деревню на ферму, 
свиней разводить и жить господами», ці 
слова російського перекладу послідовніше 
витримані стилістично, ніж відповідне місце 
українського перекладу: «Підемо на ферму 
й розводитимемо свині й будемо самі 
хазяями».

II. Друге desideratum, якого відректися 
ніяк не можна, це якнайповніша увага 
перекладача до т. зв. тропів та фігур 
першотвору (метафор, метонімій, перифраз, 
антономасій).
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В. М. Державін у своїй статті кладе на цій 
стороні справи особливий наголос. На його 
думку всі тропи та фігури семантичні 
повинні зберігатися, хоч би як дивно вони 
виглядали для нинішнього читача. «Боятися 
образів, що можуть здатися нам, людям 
іншої культури, вигадливими та неприрод
ними, значить боятися відповідної поезії. 
В такому разі й перекладати не треба».

Позиція В. М. Державіна визначається 
надзвичайною рішучістю. Але я не знаю, 
в якій мірі зберіг би він свою рішучість, 
категоричність своєї вимоги, коли б був сам 
перекладачем-практиком, заінтересованим 
у зрозумінні свого твору, у добрім прийнятті 
його читачем. Чи не обмежив би він тоді 
свого припису, чи не дозволив би розв'язува
ти справу окремо в кожному даному разі? 
Уявімо: треба нам перекласти те місце 
Лукрецієвої «De natura rerum», де поет, 
звертаючись до прародительки енейців (тоб
то: богині Венери), заклинає її втихомирити 
криваві війни: вона-бо має владу над самим 
збройним Марсом, що, подоланий раною 
кохання, припадає на її лоно і — pascit 
amore avidas inhians in te, dea, visus. 
Латинське pascere значить пасти. Російський 
перекладач Рачинський убоявся рисковито- 
го образу і зм'ягчив його:
Томно к тебе он подъемлет любовные

жадные взоры.

Але український перекладач має в своїм 
розпорядженні вираз: пасти очима; йому 
ніщо не заважає перекласти: «Очі неситі 
свої на тобі випасає, богине». Безперечно, 
читач насторожиться, може й запротестує 
в душі, вираз йому здасться грубим, не
поетичним — нехай — у другому, в 
третьому читанні він звикне. Але трудно 
бути перекладачеві таким рішучим, коли на 
короткому перебігу текстовому збереться 
кілька незвичних для нашого сприйняття 
образів (скажімо: якір, кинений з корабля, 
укусить дно), а до незвичних образів прилу
чаться ще хитрі перифрази та на міфологіч
них даних засновані, перейменування — 
«антономасії» (і то не звичайні, як «Mater 
saeva cupidinum» або Кіпріда, замість 
Венера, а справді витончені, вишукані). 
В таких випадках, я гадаю, часом буває 
доцільно і поступитися чимсь, зберегти одні 
деталі, жертвуючи другими. Середня путь 
тут диктується, з одного боку, потребою 
виховувати та привчати читача, поширюючи 
круг його сприйняттів, з другого боку — 
небезпекою занадто обтяжити його трудно 
засвоюваним матеріалом, вщепити йому 
відразу до художнього твору.

В кожнім разі, спрощування образового 
елемента, «заміна образу штампованою 
вульгарністю» — є великий гріх супроти 
оригіналу. В тому розумінні часом дуже 
хибували шкільні коментарі до латинських 
поетів, що послідовно перекладали, скажі
мо, tecta як дім, ніде не даючи «покров», 
«дах».
Тисячну хату вони обійшли

із благанням спочинку. 
Тисяча й вигнала їх. Прийняла ж то 
_____________  одна їх хатина1 1.

1 Метаморфози Овідія Назона, українсько- 
руський переклад Івана Сердешного (І. М. Сте- 
шенка). У Львові 1893 р.

Слова «хатина» дано двічі, дарма, що 
у Овідія в першому випадку, з міркувань 
розмаїтості синонімічної, стоїть domus, а в 
другому — tecta («Тисячу домів обійшли 
вони... прийнято їх під один дах»).

III. Третє побажання торкається передачі 
метричних особливостей першотвору.

Гадаємо, тепер ніхто не буде обороняти 
повну довільність перекладача у виборі 
метру. Так само як ніхто не візьметься 
узаконювати ту глухоту до ритму, яку 
виявили, скажімо, складачі перекладних 
антологій 90—900-х рр. (Нович, наприклад), 
що включали в свої збірки такі речі, як 
«Серце Гільямара» Леконта де Ліля, пере
кладене чотирьохстоповими хореями!1

Не одно питання виникає, наприклад, 
у справі передавання німецького тонічного 
вірша, збудованого на тій же основі, що 
й український,— скільки ж виникне їх, коли 
перед нами вірш, збудований на принципі 
силабічному (кількість складів і цезура), або 
на основі довготи й короткості складів, як 
вірш грецький або латинський.

Пригадаймо, як поволі навчилися російсь
кі перекладачі, не кажучи вже про наших, 
перекладати леймічний, паузний вірш ні
мецький. Іще Жуковський, перекладаючи 
«Лісового царя», з його сильними ритмічни
ми перебоями, уживав правильних амфібра
хіїв. «Кто скачет, кто мчится под хладною 
мглой?» Слідом за ним пішли й українські 
перекладачі, як Куліш або Грінченко, і тіль
ки Дмитро Загул усвідомив собі леймічну 
природу першотвору2. Те саме було із Гейне. 
Паузи в перекладах із нього були вже 
у Лєрмонтова, взагалі в тім напрямку 
чутливого (пригадаймо його переклад бала
ди з Байронового «Дон Жуана» — нескінче- 
не «Берегись, берегись: над Бургосским 
холмом»...), але ні М. Л. Михайлов, ні 
П. І. Вейнберг, ці присяжні перекладачі 
Гейне в пізнішу пору, не використали 
попереднього досвіду, аж поки видавець 
і аматор забутого Аполлона Григор'єва, 
Ол. Блок, не спробував перекласти ряду 
ліричних мініатюр із ранніх збірок німець
кого поета, зберігаючи максимальну віршо
ву відповідність оригіналові. На приклад 
Блока указував у нас Б. Якубський, крити
куючи в 1919 р. на сторінках «Книгаря» 
переклади Загула та Кобилянського. І мож
на думати, що почасти цим вказівкам 
повинні завдячувати ми перехід Дмитра 
Загула до заглибленої розробки вірша пауз
ника в його перекладах з німецької мови 
(пор., напр. «Лорелею» в збірці гейнівської 
лірики 1919 р. і найостаннішім «Виборі 
німецьких балад»).

Говорити детально про способи переда
вання метричного греко-римського вірша та 
вірша силабічного, про умовність цієї пере
дачі, про історичну підоснову тих чи інших 
способів відтворення — ми вже не маємо 
змоги і місця. Тому ще раз піднесемо це 
побажання — вибір розміру віршового не 
повинен бути довільним та випадковим, 
повинен рахуватися з нашим ритмічним

1 В оригіналі маємо дванадцятискладовий 
силабічний вірш.

2 В російській поезії паузником перекладав 
«Лісового царя» Ап. Григор’єв та А. Фет.
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чуттям, весь час змагаючись, проте, до 
поширення його рамок — і перейдімо до 
четвертого нашого desideratum.

IV. Перекладач не повинен нехтувати 
евфонією першотвору. Це стосується як до 
т. зв. звукопису (алітерацій, асонансів), так 
і до римування, що в даному разі — 
погрджуємось цілком з статтею В. Державі- 
на — грає найголовнішу роль.

З римами в українській поезії справа 
стоїть негаразд. Дуже багато зробив у тому 
напрямку Котляревський, дарма, що його 
розуміння рими відгонить, як те слушно 
показав у останній статті про Котляревсько- 
го-поета Ієремія Айзеншток — іще XVIII 
віком. Але от по «Енеїді» прийшли наші 
романтики ЗО—40-х рр., назвали віршування 
«Енеїди» чужим духові української мови і, 
взявши за приклад народну думу і пісню 
історичну, збезцінили риму, замінивши її 
різного типу римоїдами та кінцевими асо
нансами. Рими Куліша, напр., в його «Пози
ченій Кобзі» лишають багато дечого до 
побажання, як і рими багатьох пізніших 
поетів. Наявний репертуар рим ще й досі 
неясний, норми римування (з огляду на наші 
можливості мовні), ще не вивчені, і сумлін
ний перекладач дуже часто почуває себе ще 
й досі в становищі давнього Котляревського, 
що часом ладен був:

Купити музі на охвоту,
Щоб кончить помогла роботу,
Бо нігде рифм уже достать.

Питання звукопису, передача звукової гри 
оригіналу значить дуже багато,— але, як те 
показав В. М. Державін, дуже тяжко буває 
установити на практиці «де починається 
звукопис і де кінчається випадкове скупчен
ня тих або інших звуків, що часто зустрі
чаються в даній мові».

В кожнім разі, тут нам тяжко піти за 
прикладом Брюсова, що педантично погнав
ся за звучанням тексту в своїм, у «Гермесі» 
розпочатім, перекладі «Енеїди» і зробив

свою роботу майже неможливою з боку 
природності російської віршової мови, хоч, 
може, й цікавою, як експеримент, для 
аматора Вергілія і знавця латинського 
тексту поеми. Навряд чи можна визнати 
ідеальним переклад, де перекладач є лише 
затоплений у звуках дивак і стоїть фронтом 
до' автора та первописного тексту, пока
зуючи читачеві свою спину.

V. І тут ми зустрічаємось з п'ятим 
і останнім із наших дезидерат, що останнім 
фігурує і в часто цитованого у нас Ін. Ан- 
ненського,— а саме: красою (а значить
і природністю, невимушеністю) рідної мови 
не можна поступатися ні перед чим,— бо 
тільки при тій умові віршований переклад 
стане за сходи до вищих ступнів нашого 
літературного та мовного розвитку.

На цім поки що й кінчаємо. Вимоги, що 
ставимо ми перед віршованим перекладом, 
досить уже високі. В їх світлі значно 
відміняється відношення до багатьох авто
рів, що Досі уважалися за зразкових (Куліш, 
Грінченко); вносяться елементи грунтовної 
переоцінки в облік і характеристику наших 
дотеперішніх набутків. Повинен признати
ся, я без особливої втіхи читаю, напр., 
у Кримського в його перекладах із Гафіза 
рядки, що повівають народно-поетичним 
стилем та деякою старомодністю форм. «Ті 
любощі-пустощі. Втішная молодь». Мені 
хочеться більшої строгості в формах, стис
лості у вислові, виразнішого розрізнення 
високих і низьких слів. Тим часом для своєї 
доби (90—900-ті рр.) ці переклади були 
останнім словом перекладної техніки, і Гнат 
Хоткевич сильно обурювався, що в них 
занадто перського та арабського колориту. 
Цікавість до віршово-перекладної справи, 
що позначилась на наших очах, повинна 
принести нам нові здобутки і загальне 
піднесення версифікаційних вимог. Віршо
ваному аматорству як у оригінальній, так 
і в перекладній поезії має настати край.

Зеров Микола Костянтинович (1890— 1941) — видатний український поет, літературознавець 
і перекладач. Стаття «У справі віршованого перекладу» вперше опублікована в журналі «Життя
і революція» № 9 за 1928 рік.
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Юліуш СЛОВАЦЬКИЙ

З польської переклаи Микола ЗЕРОВ

К оханий поете руїн!

Пишучи до тебе, до зво л ь  розпочати з притчі, що її  оповідано мені над Саламінською  
затокою.

Старий і сліпий арфяр з острова Скії  прийшов на б ерег  Егейського моря і, зачувш и  
хвилю, що ламалася з голосним шумом, подумав, що то великий натовп зібрався  
послухать його лицарських пісень. І обперся  на ар ф у  і заспівав пісню пустельному  
морськом у б ерегов і; а як скінчив, то здивувався, що його спів  не зажив собі ні одного  
поклику  лю дського ,  ні одного  зітхання, ні о дн ого  оплеску .  І далеко від себе кинув він 
арфу, а хвилі, що він уважав за натовп людський, однесли назад золоте знаряддя пісні  
і поклали йому до ніг. А ле  засм учений Еллін одійш ов від своєї  арфи, не знаючи, що 
найкраща його рапсодія потонула не в серцях  людей, а в глибокій  хвилі Егейського моря.

Коханий Іридіоне! Це оповідання про співця і хвилі заступить тобі всяку  п ередм ову  
до «Балладини». Вона виходить у  світ з Аріостовським усм іхом  на обличчі,  обдарована  
внутрішньою силою наруги над людьми і ладом, над тим порядком, яким у се  на світі 
відбувається, і над тими непередбаченими овочами, що їх  породили дерева, пощеплені  
лю дською  р ук о ю .  Нехай направитель усякого  безправ'я К іркор  падає жертвою сво їх  
чистих намірів; нехай Грабець втішається пекарнею Кіркора; нехай повітряна Гоплана  
закохується в рум 'яном у  парубкові ,  а сентиментальний Філон зум исне ш укає л ю бовн ого  
мучеництва і мертвої к оханки; нехай тисячі анахронізмів вражають засну  лих у  домовині  
істориків і літописців; але коли все те має внутрішню сил у  життьову, коли все те 
утворилося в голові поетовій зг ідно з законами господніми; коли натхнення бул о  не  
гарячкою, а виплодом  тої дивної влади, що нашіптує ухов і  ніколи не чуті слова і на очі  
виводить єства, що доти не з'являлися навіть ув і  сні; коли поетичний інстинкт б ув  
кращий од тверезого р о зум у ,  що не раз ту або інш у річ засудж ував і ганьбив, — то 
Балладина, всупереч  міркуванням та історії, зостанеться к о р о л ево ю  Польщі, а П ерун, що 
впав на короткочасне її  панування, блисне і розв іє  імлу минувшини.

А тепер усміхнись, Іридіоне. Н аслідую чи ф ран цузьких  поетів, скажу я тобі, що 
«Балладина» — то тільки епізод великої поеми в Аріостовому дус і ,  що має скласти ни зк у  
з шести трагедій або драматичних хронік. Тіні людей, що ніколи не існували, виступили  
з передтворчої мли і оточують мене гом інкою ю рбою ,  — треба тільки, щ об вони з ібрали
ся в окремі гуртки, щоб їх вчинки улож илися в піраміди подій, і тоді я, купка  по купці,  
виводитиму їх  у  світ і, можливо, здійсняться сни мого дитинства. Бо ж стільки раз, 
поглядаючи на старий замок, що вінчає с во єю  р у їн о ю  гору  мого р ідного  міста, мріяв я, 
що колись в оту к о р о н у  вищ ерблених м урів  понакидаю примар, д у х ів  і лицарства, що 
таки в ід б у д у ю  я зруйновані зали й освітлю їх  кр ізь  вікна огнями грозових  ночей,  
а склепінням накажу повторяти давні соф оклівські  зітхання.

І за те наймення моє вчуватиметься в гомоні потоку, що біжить під горою , і мовби  
веселка з моїх  ду м о к  стоятиме над ру їнами замку. О, не кажи ж мені, що з дзв інків  
польових краща оздоба  для ру їн ,  ніж той вінець дум ок ,  який накладає на них поет. Бо 
ж хоча троянди, що зросли  на р у їн а х  Н еронового  палацу, і виявили нам красу  тих 
звалищ, але ще ясніше висвітлив їх  той д у х  Іридіонів,  якого ти поклав під хрестом 
у  Колізеї  і вкрив золотими янгольськими крилами.

Тож поки ти виповню єш  різьблен і постаті римлян вулканічним  ду х о м  нашого віку,  
я з давньої Польщі творю фантастичну ле генду ,  з  в іково ї  тиші в идобуваю ч и  хори  
пророцькі ,— і назустріч твоїй чорній і грозов ій  дантівській тучі виводж у легк і  й весел-  
часті Аріостові хмаринки, певний, що наша зустріч у  високостях б уд е  не боротьбою,  
а тільки гр о ю  кольорів  і тіней, з тим смутним для мене кінцем, що твоя туча, гнана  
більшим вітром і багатша на блискавичні вогні, р о зв іє  і поглине мої р ізнобарвн і хм арин
ки.
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Сильфи повідомили мене, що ти пом андрував до червоної Етни. Негайно ж послав  
я тобі Іскорку ,  щоб усі квітки порозтулював він на тво'ій дороз і  і всі зорі засвітив над  
тобою. Віддяч же мені і, ставши на вершині вулкана, поглянь на р о з л о гу  блакить моря  
і згадай, що недавно по тих свічадах, як лебідь, плив мій корабель ,  убраний у  вітрила. 
Скажи, чи ти ніякої  риси не бачиш на хвилях, н іякого с л ід у  від того корабля? Клір  співав  
на той час молитву до Пречистої, а я стояв з очима, прикутими до вогнів  Етни, і смутку
вав, що хвиля односи  \и мене тільки в Є вропу.  П рислухайся до тиші, чи не тремтить іще 
в кришталевім повітрі в ідгомін  тої молитви, що заспокоїла моє серце. П ош укай мого  
с л ід у  на хвилі і в повітрі, а коли  в повітрі й на хвилі мене не знайти, знайди мене в своїм  
серці, нехай я п о б у д у  з тобою хоч о д н у  годину. Адж е ж то справді дар господній, що 
ми можем ду м к о ю  літать оди н  до одного  на одвідини.

Як же ш ироко розписався  я, а я ж хотів написати тобі тільки це:

АВТОРОВІ «ІРИДІОНА»  
на спомин  

«БАЛЛАДИНУ»  
присвячує

Париж, дня 9 липня 1839 р.
Юліуиі Словацький.

АКТ І 

СЦЕНА 1
Ліс недалеко від озера Гопла. Хата 

пустельникова, прикрашена квітами і плющем 
Кіркор входить в сарацинській зброї, 

з орлиними крилами.

КІРКОР
Варт ще спитатись ради у людини, 
Що криється в цій пущі лісовій. 
Побожний дід...

Але в думках у нього — 
Щось божевільне: тільки спогадаєш 
При ньому двір і королівські замки, 
Як він — шалений — пуститься дороги, 
Запіниться, лютує і клене...
Мабуть, у владарях зневіривсь він, 
Що так з селом заприязнився нині.

(Стукає до келії.)
Стук, стук!

ГОЛОС ІЗ КЕЛІЇ
Хто там?

КІРКОР
Кіркор...

ПУСТЕЛЬНИК (виходячи з келії) 
Вітай, мій сину!

Чого ти хочеш?
КІРКОР 

Я? — Поради! 
ПУСТЕЛЬНИК 

Що ж!
Зостаньсь пустельником.

КІРКОР 
Коли б мені

На п'ятдесят звернуло,— може я 
Прийшов би в пущу, до твоєї хижі.

Але я молодий, я хочу жити,
Мені одруження не сходить з думки. 
Порадь мені.

ПУСТЕЛЬНИК 
Я ж двадцять літ у пущі.

КІРКОР
Що з того, діду?

ПУСТЕЛЬНИК
Лісовий одлюдок,

Як маю я знайти тобі подружжя?
КІРКОР

А ти згадай всіх тих, що при тобі 
Іще ховались в пуп'янку дитинства... 
Адже ж червоний пуп'янок таїть 
І цвіт червоний — знаєш сам... Ото ж 
Згадай мені ти дівчину вродливу,
Як цвіт лілеї в янгольській руці, — 
Щоб голосу її дзвінкому заздрив 
Сам соловей, щоб вірністю до неї 
Лиш горлиця могла рівнятись сива. 
Я чув не раз, що королівни наші 
Напрочуд лагідні...

ПУСТЕЛЬНИК
Гадюче кодло!

Там жінка рівна злобою до мужа, 
Сини — до матері,

до батька — дочки... 
О, те гніздо поклубленого гаду... 
Бодай би грім...

КІРКОР 
Не проклинай!

ПУСТЕЛЬНИК
Ні! Ти,

Ти проклинай зо мною... О мерзенні! 
Бодай би мор упав на них! Нехай
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Прибиті блискавкою упадуть 
На землю пащою неситою і буде 
Плащем їм порох, а вінцем — гадюка. 
Бодай би грім!..

Я, кленучи, знесилів... 
Мов лютий пес на прив'язі, лютую... 
Колись над владарями дужий владар, 
Улюбленець стотисячного люду,
Ходив я в пурпурі... І от — лахміття 
Я мушу проклинать: я мав дітей,
І от вночі прислав мій брат забойпів,
І три — мої три любі квіти — стято, 
Зарізано в колисці... Діти, діти!

КІРКОР
Хто ж, діду, ти?

ПУСТЕЛЬНИК
Король я,

Попіль Третій.
КІРКОР (ставши на одно коліно) 

Королю мій!
ПУСТЕЛЬНИК 

О, хто мене пізнав би! 
КІРКОР

Озброю я селян, помчу до Гнізна,
І я помщусь...

ПУСТЕЛЬНИК
Мій хлопче,

будь розважний.
КІРКОР

Безправ'я, мов єгипетська проказа, 
Оганьбило всю землю. Наш владика, 
Заплямлений у неповинну кров,
Не годен правити лицарським людом. 
Хай станеться все, що повинно статись 
На цій землі, перед Господнім оком.

ПУСТЕЛЬНИК
Чи не на янгольських злетів ти крилах, 
Юначе мій!..

КІРКОР
Ні, на орлипі вільній 

Зросли мої потужні крила. Мислиш, 
Як лицар візьме їх на власне рам'я, 
Не буде він, як птах той білокрилий, 
Корисним для людей? І в орліх крилах 
Уступить гадові?

ПУСТЕЛЬНИК
О мужу з крипі,

З породи дужої, що валить трони... 
КІРКОР

Ти знаєш сам, як ганьбить нашу землю 
Безпутство королівське, як четвертий, 
Кривавий Попіль злочином живиться...

Ставки широкі червоніють кров'ю,
Там коропів невольником годують: 
Десятого — я бачив сам — рубають 
На корм рибині королівській... Там 
Двірські лани чорніють

людським трупом 
І зерно у ріллі кривавій сходить.
О, недарма сусіди звуть наш край 
Червоною, катованою Руссю.
Чи то ж давно під Леховим вінпем 
Наш люд, не сіючи, збирав на полі 
Нечувані жнива. А нині — глянь! — 
Земля порепалась, весняні вруна 
Не красувавшись хиляться і жовкнуть, 
І хлібороб солому косить марну. 
Країна, перше вславлена багатством, 
Тепер лиш сарані притулком стала; 
Прославлена побідами, воює 
Лише з марою голоду і мору.

ПУСТЕЛЬНИК
0  я проклятий! В цій недолі людській 
Я винен... Я!

КІРКОР
Ти винен? Діду! 
ПУСТЕЛЬНИК

Так!
Дивочною родючою землею 
Була славетна Лехова корона.
Таємно в ній жили добробут люду
1 щастя краю нашого... І я 
Позбавив люд тії корони!

КІРКОР
Діду!

ПУСТЕЛЬНИК
Мій брат корону неправдиву носить, 
Моя ж під трухлим пнем лежить

у лісі —
Я мав її донести до могили...

КІРКОР
То що ж за влада дивна в тій короні? 

ПУСТЕЛЬНИК
То давня річ!.. Ще як до свого краю 
Вертались з Віфлеєму тріє царі 
(Що два волхви,

а скит між ними третій), 
То цей останній цар пішов житами 
І заблудивсь: мов ліс, росли вони 
В країні Леховій, а заблудивши, «
У бога він рятунку став прохати,
І хатня враз йому блиснула стріха. 
В тій хаті жив король наш Лех.

Постукавсь
Скит до хатини і сказав: «Королю -- 
І брате мій! Вертав я з Віфлеєму,
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А голуба зоря твоїх волошок 
Весь час ішла передо мною, поки 
Не привела в твій дім». І Лех одмовив: 
«Як хочеш, то й зостанься тут, в моїм 
Прославленім і войовничім краї,
Бери від мене половину царства». 
Відрікся скит.

Бо «землі, — мовив, — завжди 
Бувають розмежовані сльозами 
І чорною жалобою людською».
Але ти нудишся?

КІРКОР 
Ні, діду. Далі. 

ПУСТЕЛЬНИК
І як колись між королів велося,
Скит поміняв обручки з братом Дехом, 
А уподобавши його ще більше, в дар 
Віддав йому корону. К тій короні 
Спаситель простягав дитячі руки, 
Йдучи до неї з матірнього лона...
Мов рожа, вихиляючись із листу,
Він подававсь до неї весь, і перли 
Йому уста рожеві осявали.

КІРКОР
Нещасний квіте!

Чи ж на те процвів ти? 
О, чом тоді не був я на Голгофі?
Я став би месником твоїм, Христе!

ПУСТЕЛЬНИК
Немов доконаний спасенний вчинок 
Нехай Господь порив прийме твій,

сину!..
Але вернімося до наших днів...
Коли мій брат прогнав мене з престолу, 
З собою взяв я ту святу корону.

КІРКОР
Ще на твоїм чолі вона засяє,
Я присягну на тім.

Та тільки... старче...
ПУСТЕЛЬНИК 

Що хочеш ти сказати?
КІРКОР

Тільки, старче,
Покіль зійду я у безодню помсти, 
Бажав би я дізнатись, на якім 
Пеньку прищепиться Кіркорів рід, 
Щоб виросло нове у нім лицарство 
І стало захистом для твого трону.
Я хтів би знать, кого я маю ввести 
В мій замок з іменем дружини.

ПУСТЕЛЬНИК
Сину!

Багато люду йшло на шлюбний
перстень

До злих примар величності й
багатства,

І замість кості від свого ребра 
Дістали кістку чорної незгоди. 
Шляхетний хлопче, ти зроби інакше. 
Де перша ластівка тобі покаже 
Своє гніздо під невисоким дахом,
А крізь вікно на тебе глянуть ніжні 
Дівочі очі, ти спинись, і там 
Шукай собі щасливого подружжя.

КІРКОР
І то твоя порада?

ПУСТЕЛЬНИК
Так. Іди ж 

Безопаски до бідної халупи,
І хай дружина, люба та слухняна...

КІРКОР
Куди ж ти, ластівко, мене спровадиш? 

ПУСТЕЛЬНИК
Тож слухайся моєї ради, сину!

КІРКОР
Так, так! Я йду за ластівкою...

ПУСТЕЛЬНИК
Молодь!

Отак од нас вона одходить з криком: 
«По щастя йдем, по долю» ...Так! А ми, 
Неначе й не один ступінь за нами, 
А долі ми не стріли ані разу...
Чи то не тямили її шукати?..
(Хоче увійти до келії і затримується на 
порозі. Входить Філон, замислений 

пастух, фантастично прикрашений 
стрічками і квітами.)

ФІЛОН (у захваті)
Злотисте сонце, любі дерева 
І ти, струмочку, що по рінню дзвониш 
Скляними водами, і ви, троянди, 
Заслухані в риданнях соловейків, — 
Філон зов'яне і погасне з вами! 
Ендіміонова щаслива доле!
Про тебе снив Філон. Все мріяв я,
Що в місячнім промінні, осіянна 
І рожами заквітчана богиня 
З блакиті зійде і тремтячим чолом 
Нахилиться, і уст її коралі 
Мої уста розпалять. Так я мріяв...
Але нема на цій землі Діани,
І я умру, як цвіт осінній в'яне, 
Самотний, скривджений...

ПУСТЕЛЬНИК
Що то за скарги?

Безумче! Де тверезий розум твій? 
Перевертаєш ти весь лад господній
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І прагнеш Актеонового щастя, 
Шукаючи богині на землі.
Уже ж і так панянки застарілі 
Даремне ждуть від тебе старостів... 
Ти краще б на землі шукав коханки.

ФІЛОН
Я збігав цілий світ, і все даремно 
До смертних лиць дівочих приглядався; 
Не раз на полі я з-під хустки бачив, 
Як маків цвіт, рожеві щоки жниць; 
Не раз дивився я на сніжне хустя, 
Простелене на моріжку під сонцем, 
І мріяв я, що з того полотна,
Мов із морського шумовиння, встане 
Алебастрова постать Афродіти... 
Задуманий, засліплений, неситий 
Я по землі ходив, мов у пустелі.
Був у палацах, бачив королівен 
Прекрасних, мов зоря та вечорова, 
Що світиться на заходовім небі, 
Рум'яна і без променя... Вони 
Не мають серця і тремтять над ним, 
Немов над самоцвітами корони.

ПУСТЕЛЬНИК
Ти, крамарю, що зазіхав на зорі,
Ти, що шукав кохання у палацах,
Геть звідси, цвіте без насіння, геть, 
Розбитий жбане, що води не вдержиш, 
Як світло сонця восени, безсилий... 
Коли я знов вернусь на трон, відразу 
Замкну тебе в шпиталі божевільних, 
Між школярі пошлю тебе на лаву. 

ФІЛОН
Мій добрий отче, бог тебе боронь! 
Тобі ввижається, ти певне хворий!

ПУСТЕЛЬНИК
Посходились до мене всі шаленці,
Всі про палаци мріють королівські 
І, мріючи, ховаються у пущі 
І стогнуть, мов осліплі сови.

ФІЛОН
ДІДУ!

Скропи чоло прозорою водою 
Струмочка лісового, — хай остине!

ПУСТЕЛЬНИК
О, що вода! Вода не змиє сліду,
Що залишила на чолі корона.
Глянь: двадцять літ, як я живу у пущі, 
А рана все не гоїться... Червоним 
Кривавим обручем чоло стискає,
А другий отакий обруч на серці.
Цей од корони...

(Показуючи на серце)
той — од рук катівських. 

О дітоньки мої! О біль сирітства!
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ФІЛОН
Який нудний цей дід! Якісь примари 
Все в голові його снуються, певно, 
Від самоти, від посту збожеволів.

ПУСТЕЛЬНИК
О, ці думки — неначе ость колюча! 
Ти, дійсносте, немов залізо, раниш, 
Ти забиваєш нас...

ФІЛОН
Про це хай потім!.. 

Я розповім тобі про смуток серця.
ПУСТЕЛЬНИК

Нехай він до труни тебе загонить. 
Ніщо заб'є ніщо. І в темній ямі 
Ніщо нехай навік поляже...

ФІЛОН
Люба!

Твій незустрітий образ тут, у серці! 
Так, не знайти ще гірше, як згубити! 
Я не знайшов тебе. Але всякчас 
Передо мною ти... Піду до лісу 
І в лісі тім зостанусь сам, з тобою. 
Благословенні ви, дива уяви,
Ви мій рятунок...

(Відходить у ліс)

ПУСТЕЛЬНИК
Так шаліють люди! 

(Увіходить до келії).

СЦЕНА 2
Інша частина лісу — 
видко озеро Гопло.

Входять Іскорка і Хохлик.

ІСКОРКА
Де королева наша, де Гоплана?

ХОХЛИК
Ще в Гоплі спить.

ІСКОРКА
Ні свіжий дух живиці, 

Ні пахощі весни, такі розкішні,
Ще й досі не збудили королеви?
Чи їй не чуть, як ластівки моторні 
Черкають крилами об сонні плеса 
І тисячею плям тьмянять широке 
Свічадо озера?

ХОХЛИК 
Не бійся, скоро

Прокинеться вона, та відьма наша, 
І нас почне ганяти до роботи —
То в жолуді порожні закладати 
Дрібні яєчка трав'яної тлі,



То мурашні трудящій помагати 
У будуванні їхньої столиці,
То промітать стежки до муравлиська, 
То сонечкам розв'язувать маленьким 
Жорсткі й лискучі панцері — для лету; 
То вулики одвідувать і з книг закону 
Вичитувать статути і права,
Від молоді прийматиме присягу 
На вірність матці; то скликати чорних 
До очерету ластівок, і пташці 
Ще недосвідченій ліпить кубельце... 
Де ж западня, лети і замикай,
Поки бідаха в руки не піймалась, 
Сороці все турчи: «Не крадьте, пані!» 
А горобцеві раз у раз нагадуй,
Щоб цвірінчав під стріхою,— і так, 
Немов поганський кінь,

працюй все літо, 
А взимку спи на припічку у бруді 
Поміж нужденними горшками, поруч 
Щербатої, розпатланої баби.

ІСКОРКА
Який же ти, мій Хохлику, ледачий! 

(Дивиться на озеро)
Он на парускові сонця 
Визирає з хвиль Гоплана,
Як тонкий покірний аїр,
В теплім леготі тремтить;
То мов лебідь сніжно-білий 
Під розпущеним вітрилом 
Колихається, пливе;
То, поглянь, мов рибка срібна 
Викидається з води;
Пестить квіт дрібний та ніжний 
Синьооких незабудок.
І на поверхні прозорій 
Сипле іскри-дивоцвіт...
Чарівниця — хто вгадає,
Чи вона на хвилі плине,
Чи кладеться на повітрі,
Чи гойдається в квітках?

ХОХЛИК
На чолі її корона —
Що то: квіти чи ситняк?

ІСКОРКА
Ні, то ластівки сплелися 
Круг чола її в вінок,
То колись осіннім ранком 
Впали ластівки, поснувши,
В лісовий дзвінкий струмок,
І вінок той з пташок чорних 
На голівоньку Гоплані.
Кинув лагідний поток.

ХОХЛИК
Коханий Іскорко! Мерщій тікаймо, 
Щоб не наспіла нам яка робота,

Або колеса обертать млинові 
В безводних лотоках... або лінивих 
Висповідати шершнів і грозити 
За мед покрадений пекучим пеклом, 
Або хвости розписувати павам.

ІСКОРКА
Що ж! Тікай. Я ще пограюсь... 
Ясне сонце посушило 
Чорні крилечка пташкам. 
Оживають... полетіли...
Так зривається часами 
Горобців весела хмарка.
Що ж це наша королева 
Мов здивована стоїть, —
Не сплітає кіс розбитих,
Що це сталося — питає, —
Що вінок її ожив?
Гоплано! Гоплано! Гоплано!

(Входить Гоплана) 
ГОПЛАНА

Нарви мені, Хохлику, любих квіток: 
Полинув вінок мій з летючих пташок!

ХОХЛИК 
Ізнову за працю.
(Виходить, щось бурчить сам до себе) 

ГОПЛАНА
Скажіть, іще рано?.. 

ІСКОРКА
Весна на початку.

ГОПЛАНА
А де ж мій коханий?

ІСКОРКА
Що ж мені, Гоплано, скажеш?
Що поставити замовиш?
Чи веселку кольорову,
Чи палаци квіткові, —
Дах — повійка, колонади —
З синіх дзвоників і мальв?

ГОПЛАНА (замислена)
Ні!

ІСКОРКА
То може трон зліпити 

З хмар, що виплакали сльози,
Чи принести низку перлів,
Що принаджують пташок?
Хочеш, злину на мочару 
І піймаю там для тебе 
Огник я болотяний,
І в лілею сніжно-білу 
Покладу, немов лампади,
І дзвіночком вкрию білим,
Щоби він світив тобі!
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Розкажи, і принесу я
Все, що є під сонцем ясним, —
Світло, цвіт, росу, дерева —
Все, що в світі є наземнім, —
Барви, пахощі і звуки, —
Все, про що ти, королево,
Під осінні бурі снила 
Там, в озерній глибині.

ГОПЛАНА
Ах, Іскорко, закохана я, любий!

ІСКОРКА
Ти закохана? У чому?
У троянді без колючок?
В клевері четверолистім?
Чи в тім квіті, що — мовляють — 
Садить мачуха при гробі 
Чоловікових дітей?
А чи в срібнім павутинні,
Що летить само без вітру,
Чи в стокротоньці біленькій,
Що своїм листочком п'ятим:
«Не кохає» — смерть вчинила 
Чередничці молодій?
Ти закохана?.. Наказуй,
Я знайду твого коханка,
Я вплету його в віночок,
Щоб могли його, царице,
Пестити і цілувати 
До нового віку квітів,
До майбутньої весни.

ГОПЛАНА
Ні, Іскорко, кохаю я людину.

ІСКОРКА 
То людські темні чари.

ГОПЛАНА
Взимку спала

Я в озері, на кришталевім ложі,
І враз мене яскраве сильне світло 
З глухого сну відкликало. Дивлюся: 
Немов заграва, б'є під лід пожежа 
І чути дивний звук —

то рід рибальський 
Зрадливу ополонку прорубав 
На бідолашну рибину — і раптом 
Страшний, нелюдський крик.

Один з рибалок 
Упав на дно, якраз до мого ліжка, 
І я не знаю, чи рожеве світло,
Що осявало мій палац, чи то 
Рум'янець передсмертний був

в обличчі, —
Але він здавсь мені таким вродливим, 
Таким хорошим, що уже хотіла 
Його затримать у своїм палаці 
В вінку з обіймів, сплетенім навіки! 
Але він починав уже конати...

Що мусила робити я? Я б радо 
Знесла його на поверхню, устами 
До мертвих уст припала і життям 
Повіяла йому в застиглі груди...
Але ти знаєш, як ми терпимо,
Коли — подібні до квіток — ми губим 
Рум’янці наші і весняну вроду 
І мусимо, немов каміння біле,
Лежати на озернім дні... В той час 
І я була такою, я не сміла 
На променисте виринути світло... 
Тремтячою рукою ледве-ледве 
Я винесла його до ополонки 
І кинула на лід; сама ж, скорботна, 
Знов повернулась на холодне ложе... 
Веселий крик почула я рибалок,
Що братові раділи в ту хвилину,
Як я з своїм прощалася коханням.
Як нетерпляче ждала я весни.
І от — прокинулась, і в серці — мука. 
О, що квітки проти його обличчя,
Що зорі супроти його очей!

ІСКОРКА 
Хтось в пущі є.

ГОПЛАНА
То він! То він,

мій любий!
Ах, Іскорко, розвійся, стань незримий.

(На сцені з'являється Грабець — 
рум'яний, в селянському вбранні). 

ГРАБЕЦЬ
Що ж то за панна? Голова... і ноги... 
Усе як слід, а вся немов скляна.
Що за створіння з холодцю й туману! 
І то ж іще подобається людям 
Таке півриб'яче, драглисте диво!

ГОПЛАНА
Як звать тебе, юначе мій хороший?

ГРАБЕЦЬ 
Авжеж, нічого...

ГОПЛАНА
Любий мій Нічого!

ГРАБЕЦЬ
Але й дурна ж ти, милостива пані. 
«Нічого» я кажу, бо й справді гарний: 
Моїй красі ніхто не склав догани.
А звать мене, як маєш ласку, Грабцем.

ГОПЛАНА
Мосьпане Грабче, розкажи мені... 

ГРАБЕЦЬ
До мене можна просто: Грабче,

Грабку!..

Хто ти? ГОПЛАНА
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НЕВІДОМА СТОРІНКА 
ЛИСТУВАННЯ ПЕТРА 

КАРМАНСЬКОГО

Український поет і перекладач Петро 
Карманський займає вельми помітне місце 
в історії українсько-італійських літератур
них взаємин. Тривалий 'час проживаючи 
в Італії, він мав можливість глибоко оз
найомитися з творчістю видатних письмен
ників цієї країни, що й зумовило його плідну 
перекладацьку діяльність. Нагадаємо, що 
разом з М. Рильським він переклав, зокре
ма, такий світовий шедевр, як «Божественна 
комедія».

Карманський вніс у рідну літературу 
італійські мотиви, продовживши й урізно
манітнивши традиції Ю. Федьковича, 
Б. Грінченка, Лесі Українки та інших пись
менників, які зверталися до відображення 
життя і побуту італійців, і водночас зробив 
багато корисного у справі поширення на 
Україні італійської літератури.

У цих замітках йтиме мова про окремі 
моменти італійських вражень письменника, 
зафіксованих у частині його кореспонденції, 
виявленій мною 1987 р. Йдеться про неопуб- 
ліковані, дослідникам невідомі поштові 
картки П. Карманського з різних міст Італії 
за 1902 — 1904 роки.

...Дрібний, наче мак, почерк, переважно 
на лицьовій частині картки, під кольорови
ми і чорно-білими зображеннями пам'ятни
ків, кожен з яких — шедевр світового мис
тецтва. На звороті прізвище адресата і його 
місцеперебування: Данило Бодревич, Пере
мишль (тепер Польська Народна Республі
ка), українська духовна семінарія (інколи 
назва сіл — Тупоголови, Порохник).

Насамперед, хто такий Данило Бодревич?

Народився він 21 грудня 1876 р. у містечку 
Яворові біля Львова в родині шевця. Закін
чив гімназію в Перемишлі, далі вступив 
у духовну семінарію, де плата за навчання 
була нижчою, ніж у інших закладах. Згодом 
навчався в Римі, де досконало оволодів 
італійською мовою, захопився італійським 
письменством.

По тому працював у містечку Порохник 
на тодішньому польському пограниччі біля 
Ярослава, в самому Ярославі, а пізніше в селі 
Уличне поблизу Дрогобича, де й помер 
28 грудня 1953 р.

Життя Д. Бодревича склалося так, що 
йому довелося бути священиком, хоча його 
душа тягнулася до літератури. Захоплював
ся прогресивними ідеями, про що свідчить, 
зокрема, перекладена ним новела Едмондо 
де Амічіса «Соціаліст». Пильно стежив за 
творчістю І. Франка, з яким листувався, 
регулярно читав журнал «Літературно-на
уковий вісник». Безперечною заслугою 
Д. Бодревича є переклад з італійської 31 но
вели Едмондо де Амічіса, що 1904 р. побачи
ли світ у «Літературно-науковому віснику».

За свідченням сина Ореста, Д. Бодревич 
був причетний і до підготовки двох посібни
ків — «Граматики української мови», вида
ної перед першою світовою війною, а також 
«Короткого українського правопису», випу
щеного 1917 р. на Підляшші. У 20—30-х ро
ках він виступав проти політики ополячення 
українського населення польсько-шляхетсь
кою владою, викривав підступність като
лицької церкви, яка підтримувала асиміля
ційний курс уряду, а 1946 р. радо привітав
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ухвалу Львівського собору про ліквідацію 
унії на західноукраїнських землях.

У листівках П. Карманського до Д. Бод- 
ревича знаходимо багато цікавих штрихів 
і деталей біографії і творчої діяльності 
молодого поета, який переборював мораль
ний тиск клерикалів, опановуючи культуру 
народу, серед якого жив, активно займався 
літературною працею. Атмосфера духовно
го закладу, в якому навчався, гнітила його. 
Не теології прагнув — літератури і мис
тецтва, знаходячи в них розраду і духовну 
рівновагу. У листі від 9.1.1901 р. П. Нор
манський пише Д. Бодревичу «Дор[огий] 
товаришу]! Відносини досить погані. Пре
фект — шмубак і йолуп... Пересиджую в ка
мері над лектурою. У вільнішу хвилю 
вмолюю когось, щоб іти до галереї. Вже 
знаю всі музеї гаразд... Я вже й «талі- 
янин» — вже й бібліотеку придбав яку- 
таку... Що у Вас нового? Як література 
новіша стоїть?»

Крім італійської, П. Карманський вивчав 
і англійську мову. «Я вчу тепер англійську 
мову (пекельна!)»,— пише він 22.V.1902 р., 
зауважуючи водночас, що займається пере
кладом (очевидно, з італійської). «Може 
в тих днях напечатаю свою студійку по- 
італійськи»,— читаємо у листівці на почат
ку 1903 р. Він аж ніяк не замикався в стінах 
духовного закладу. Очевидно, ця непо
сидючість, активне зацікавлення мирськими 
справами зумовили те, що в лютому 
1904 р. Карманський опинився вже в Галичи
ні. «Ціле непорозуміння вийшло з того, що 
я вже по Галичині скитаюсь... Зі мною 
склалась халепа, опишу тобі пізніше. Тепер 
їду на Поділля, а відтак може і в Париж

замандрую»,— сповіщає він Д. Бодревича 
28 лютого 1904 р.

Не дуже-то добре почував себе українсь
кий поет у римській духовній семінарії, його 
спрагла до життя і краси душа томилася 
у задушливій клерикальній атмосфері і, 
зрештою, вирвалася на волю. Про постійний 
потяг молодого поета до світу високого 
мистецтва, справжньої культури свідчить 
навіть характер поштових листівок, надісла
них Д. Бодревичу. Перед нами репродукції 
видатних творів мистецтва (монумент Гарі- 
бальді в Римі, зал гладіаторів у Капітолійсь- 
кому музеї, портрет Беатріче Ченчі роботи 
художника Гвідо Рені, шедеври Рафаеля 
тощо), пам'ятки світської архітектури Риму 
і його провінції Тіволі, сповнені поезії 
картини італійської природи. Прагнув зро- 
бити приємність своєму кореспондентові, 
надсилаючи йому картки не духовного, 
а світського змісту. П. Карманський не без 
іронії зауважує з цього приводу: «Прикрос
ті ніякої не маю по поводу висилання 
переписних листків (поштових- карток^ — 
Ф. П.)і коби вони лишень не разили «есте
тичного смаку» єзуїтів (товаришів по на
вчанню Д. Бодревича. — Ф. П.)».

Кількарічне перебування П. Кармансько
го в Італії залишило глибокий^слід у його 
житті і творчості, а листування з молодшим 
за віком Данилом Бодревичем сприяло тому, 
що останній глибше зацікавився італійською 
літературою, зафіксувавши своє, скромне 
ім'я перекладами творів Едмондо де Амічіса 
в історії українсько-італійських літератур
них взаємин.

Федір гПОГРЕБЕННИК
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Розділ IV

НАЙКОРОТШИЙ ШЛЯХ ДО 
ЛЮДСЬКОГО РОЗУМУ

Якщо у вас поганий настрій і ви хочете на 
комусь зігнати свою злість, то, звичайно, 
можете це зробити. Але ваш агресивний 
вчинок не принесе задоволення іншій людині; 
ви відштовхнете ТТ від себе.

«Якщо ви прийдете до мене, зціпивши 
кулаки,— говорив Вудро Вільсон,— то і я 
зціплю кулаки. Але якщо ви прийдете і скаже
те: «Давайте подумаємо, чим відрізняються 
наші погляди, які в кожного вихідні пози
ції»,— то з'ясується, що в нас спільних 
інтересів значно більше, ніж розбіжностей. 
Виявивши терпіння, щирість і добру волю, ми 
діятимемо заодно».

У правдивості цих слів Вудро Вільсона 
сповна переконався Джон Д. Рокфеллер, який 
1915 року став об'єктом ненависті жителів 
Колорадо. Протягом двох років у цьому штаті 
не припинявся страйк шахтарів, які вимагали 
від контрольованої Рокфеллером «Колорадо 
ф’юел енд айрон Ки» підвищення заробітної 
плати. Дійшло до того, щсГ розгнівані страйка
рі виводили з ладу обладнання. Викликані

Продовження. Початок див. «Всесвіт» № 6 — 7.

війська відкрили по них вогонь. Полилася 
кров.

У розпал загальної ненависті Рокфеллер 
намислив собі примусити страйкарів прийняти 
його точку зору. І домігся свого. Яким чином? 
Він звернувся до представників страйкарів 
з блискучою промовою — справжнім шедев
ром ораторського мистецтва, яка дала йому 
змогу погамувати небезпечну хвилю обурення 
і здобути силу-силенну прихильників. У ній він 
виклав факти так приязно, що страйкарі 
повернулися на роботу, і словом не обмовив
шись про вимоги, за які вони відчайдушно 
боролися.

Зверніть увагу на дружній тон Рокфелле- 
рової промови. До людей, які ще кілька днів 
тому ладні були повісити його на дикій яблуні, 
він промовляв так люб'язно, наче мав справу 
з християнськими місіонерами. У своїй промо
ві Рокфеллер вдавався до таких фраз: 
«я радий, що приїхав побачитися з вашими 
дружинами і дітьми», «ми зустрілися не як 
чужі люди, а як друзі», «це наші спільні 
інтереси», «я опинився тут з вашої ласки»...

Це незабутній день у моєму житті,—  
говорив Рокфеллер,— а також чудова нагода 
П°^??итися 3 РЯА °ВИМИ працівниками компа
нії, її службовцями і керівниками. Я пишаюся 
цією нагодою і завжди пам'ятатиму нашу 
зустріч. Добре, що вона відбулася не два
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тижні тому, коли серед вас лише кілька осіб 
знали мене у вічі, а після того, як я, відвідавши 
осередки на південних околицях вугільного 
басейну, мав щастя обмінятися думками 
з усіма представниками, яких застав на місці, 
побував у ваших житлах, побачив ваших 
дружин і дітей. Сьогодні ми зустрілися не як 
чужі люди, а як друзі, я радий, що ми 
в атмосфері взаємної доброзичливості може
мо обговорити наші проблеми, визначити наші 
спільні інтереси... На цій зустрічі робітників 
і службовців компанії я присутній лише 
з вашої ласки, бо не належу до жодної із 
згаданих сторін. Але я відчуваю особисту 
причетність до вашого товариства як пред
ставник директорів і власників акцій нашої 
компанії.

Хіба ж не взірець ораторського мистецтва, 
не зразок уміння перетворювати ворогів на 
друзів?

Уявімо, що Рокфеллер обрав інший шлях. 
Уявімо, що він почав сперечатися з шахтаря
ми, кинувши їм в обличчя неприємні факти. 
Уявімо, що йому навіть вдалося довести 
хибність позицій страйкарів. Що б це дало? 
Очевидно, викликало б ще більший гнів і ще 
більшу ненависть.

«Доки людина ставиться до вас неприхиль
но, вороже, ви не зможете прищепити їй свою 
точку зору ніякими засобами християнської 
моралі... Цього можна домогтися лише до
бротою і щирістю, великою добротою і вели
кою щирістю».

Так говорив Лінкольн понад століття тому. 
Уважно прислухаймося до його слів:

«Недарма кажуть, що крапля меду при
ваблює більше мух, аніж галон1 жовчі. Так 
і з людьми: якщо ви хочете, щоб вашу точку 
зору прийняв хтось інший, доведіть йому, що 
ви його щирий друг. Це та крапля меду,,яка 
приваблює усіх. Це найкоротший і найпевні- 
ший шлях до людського розуму».

Промисловці розуміють, що до страйкарів 
треба ставитися по-дружньому. Коли 2500 ро
бітників і службовців заводу «Байт мотор К"» 
повели боротьбу за підвищення заробітної 
плати і визнання своєї профспілкової організа
ції, президент компанії Роберт Ф. Блек не 
вдався до гнівного осуду чи погроз. Навпаки, 
він надрукував у клівлендських газетах рек
ламне оголошення, в якому вихваляв страйка
рів за їхнє «дбайливе ставлення до інструмен
тів та обладнання». Довідавшись, що робітничі 
пікети гайнують час, він купив кілька десятків 
биток та рукавиць і запросив їх пограти 
в бейсбол на порожніх майданчиках компанії. 
Для тих, хто волів кидати кулі, він орендував 
доріжки для цієї гри.

Прихильне ставлення Роберта Ф. Блека до 
страйкарів викликало в них повагу до цієї 
людини. Діставши віники, лопати й сміттярські 
візки, вони взялися прибирати територію 
компанії, незважаючи на те, що вели боротьбу 
за підвищення платні та визнання своїх 
профспілок. Нечуваний випадок в історії 
робітничих виступів у США! За тиждень 
страйк завершився компромісним рішенням 
без будь-яких ексцесів. Обидві сторони лиши
лися задоволені.

Хоч Даніел Вебстер, прекрасний як бог, 
і велеречивий як Єгова, був одним з найвпли- 
вовіших адвокатів, він навіть найпереконливі
ші свої аргументи супроводив такими слова
ми, як «це, звичайно ж, вирішувати присяж
ним», «те, що я скажу, можливо, заслуговува
тиме на вашу увагу, джентльмени», «з вашим 
знанням людської натури ви легко зможете 
оцінити значення цих фактів». Він не сунув 
наче бульдозер. Жодного тиску. Ніяких спроб 
нав'язати свої думки іншим людям. Вебстер 
діяв спокійно, доброзичливо й тому зажив 
неабиякої слави.

Можливо, вам не доведеться вести перего
ворів із страйкарями або виступати перед 
присяжними, але ви можете зажадати змен
шення квартирної плати. Чи допоможе вам 
у цьому ваша доброзичливість? Давайте роз
глянемо таку ситуацію.

Інженер О. Л. Штрауб вирішив вимагати 
зниження квартирної плати, але він знав, що 
власник будинку — дуже сувора людина.

«Я письмово попередив його, що маю намір 
звільнити квартиру, як тільки закінчиться 
термін контракту,— розповідав інженер
Штрауб на наших курсах. — Насправді ж мені 
не хотілося міняти місце проживання. Я праг
нув лише зменшення орендної плати. Інші 
мешканці запевняли мене, що немає сенсу 
говорити на цю тему з домовласником — він 
не йде на поступки квартирантам. І все 
ж я вирішив перевірити, як спрацьовують 
методи, які ми вивчаємо на курсах.

Отримавши листа, домовласник завітав до 
мене разом із своїм секретарем. Я радо 
зустрів їх і повів мову не про високу орендну 
плату, а про те, що мені подобається їхній 
будинок. Повірте, я не скупився на похвалу. 
Захоплювався діловими якостями господаря 
і шкодував, що надалі не зможу жити в цьому 
будинку. Ніхто з мешканців не говорив йому 
чогось подібного. Він розчулився і почав 
розповідати про свої проблеми. Квартиранти 
постійно нарікали, один написав йому чотир
надцять образливих листів.

— Ви уявити не можете, яка це втіха — 
мати задоволеного мешканця! — сказав гос
подар.

Він знизив мені квартирну плату, але 
я назвав ще меншу суму. Зрештою, він 
погодився. Уже прощаючись, запитав:

— Який ремонт потрібен вашій квартирі?
Якби я домагався зниження орендної плати

тими ж методами, що й інші мешканці, то, 
звичайно, зазнав би поразки, як і вони».

Ця жінка належить до світських кіл. Знайом
тесь: місіс Дороті Дей. Вона живе в Гарден- 
сіті, розташованому в районі розкішних 
пляжів Лонг-Айленду.

«Нещодавно я влаштувала прийом для 
близьких друзів,— розповідала вона. — Це 
був дуже важливий захід, тому хотілося, щоб 
усе йшло як слід. У таких випадках мені 
допомагав досвідчений метрдотель Еміль. 
Але цього разу він зник, надіславши офіціанта, 
який не мав уяви про першокласний сервіс. Він 
обслуговував мою найпочеснішу гостю в ос
танню чергу; м'ясо було твердим, картопля 
виявилася жирною. Одне слово, все мало 
жахливий вигляд. Я була розлючена і лише 
величезним зусиллям волі змушувала себе 
всміхатися. «Стривай, Емілю,— думала я,— це 
тобі так не минеться!»
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Наступного вечора я пішла на лекцію про 
міжлюдські стосунки й зрозуміла, що напада
ти на Еміля не варто — це озлобить його 
і відіб'є в нього бажання допомагати мені 
в майбутньому. Я спробувала увійти в його 
становище. Метрдотель не купує продуктів 
і не готує страв. Він не винен, що офіціант 
пришелепуватий. Тож я вирішила не ганити 
Еміля, а поговорити з ним у дружній манері.

Ми зустрілися наступного дня. Метрдотель 
був сердитий і готовий до боротьби. Але 
я сказала:

— У вашій присутності, Емілю, я почуваю 
себе впевнено, бо ви — найкращий метрдо
тель Нью-Йорка. Звісно, ви не купуєте продук
тів і не готуєте страв. Ви б не змогли зарадити 
тому, що сталося в середу.

Хмари розвіялись, Еміль усміхнувся:
— Ви маєте рацію. На кухні виникли 

проблеми. В цьому й моя вина.
— Нічого, Емілю. Я хочу влаштувати інший 

прийом і потребую вашої поради. Як ви 
гадаєте, можемо ми дати цій кухні ще один 
шанс?

— Авжеж, можемо,— запевнив мене
метрдотель.

Ми спланували меню для наступного при
йому і більше не згадували про те, що сталося 
в середу.

Вечір удався на славу. Столи були прикра
шені чудовими свіжими трояндами. Еміль так 
догоджав гостям, наче серед них була короле
ва Марія. Гарячі й смачні страви подавало 
четверо офіціантів. Прощаючись, моя найпо- 
чесніша гостя запитала:

— Чим ви зачарували метрдотеля? Я ще не 
зустрічала такої уваги й такого сервісу.

Вона мала рацію — я справді зачарувала 
метрдотеля. Зачарувала дружнім ставленням 
і щирим словом». У

У давні часи, коли босоногим хлопцем 
я ходив крізь лісові хащі до сільської школи 
в північному Міссурі, мені випало прочитати 
казку про сонце й вітер. Вони засперечалися, 
хто з них дужчий.

— Я дужчий,— сказав вітер. — Бачиш 
цього старого чоловіка? Я швидше за тебе 
скину з нього пальто.

Сонце сховалося за хмари, а вітер повіяв. 
Він дмухав, доки не перетворився на торнадо, 
але чоловік дедалі щільніше загортався в своє 
пальто. Зрештою вітер ущух і здався. А потім 
з-за хмар вийшло сонце й ласкаво всміхнуло
ся. Старий витер спітніле чоло і зняв пальто. 
Сонце сказало вітрові: «Тепло і ласка дужчі за 
лють і силу».

Тоді, коли я читав цю казку, правдивість її 
моралі дістала блискуче підтвердження в да
лекому Бостоні, визначному історичному 
й культурному центрі країни. А зробив це 
доктор А. X. Б., лікар за фахом, який три
дцять років по тому вступив на наші курси. Ось 
що він розповів нам:

«У той час бостонські газети були заповнені 
оголошеннями, що рекламували аборти, різні 
«знавці» медицини та знахарі давали шкідливі 
для здоров'я людей поради, залякуючи гро
мадськість вигаданими хворобами й катастро
фічним скороченням чоловічого населення. 
Хоч усе це призводило до смертних випадків, 
винуватців рідко притягали до відповідаль
ності.

Шукаючи виходу із складного становища, 
бостонці зверталися по допомогу до церкви. 
Священики у своїх проповідях ганили газети 
й благали всемогутнього бога покласти край 
цьому неподобству. Його засуджували гро
мадські організації, бізнесмени, жіночі клуби 
та молодіжні асоціації. У законодавчих орга
нах штату розгорнулася боротьба проти 
реклами та оголошень, які приносили шкоду, 
однак її вдалося придушити за допомогою 
хабарів і політичних інтриг.

Доктор Б., голова комітету доброчесних 
громадян Спілки християнських діянь велико
го Бостона, енергійно виступав проти злочин
ців, але всі його зусилля були марними. Тоді 
він вдався до методу, про існування якого 
в Бостоні й не здогадувались: написав видавцю 
«Бостон геральд» теплого листа, де ви
словлював своє захоплення цією газетою, 
відзначав її об'єктивність у висвітленні подій, 
хвалив редакторів. Він назвав «Бостон ге
ральд» найкращою родинною газетою не 
тільки в Новій Англії, а й у всій Америці. 
«Але,— продовжував доктор Б.,— мій при
ятель розповів мені, що його малолітня 
донька, прочитавши одне з ваших оголошень 
про аборти, попросила його розтлумачити їй 
деякі фрази. Він розгубився й не знав, що 
сказати. Ваша газета приходить у найкращі 
доми Бостона, й випадок, про який розпрвів 
мені мій друг, може статися в кожному з них. 
Скажіть, ви б хотіли, щоб ваша дитина читала 
такі оголошення? Прикро, що ваша така 
прекрасна в усьому іншому, майже досконала 
газета має ваду, яка примушує багатьох
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батьків жахатися, коли їхні доньки беруть її до 
рук. Так вважаю не тільки я. Подумайте про 
тисячі ваших передплатників».

Через два дні доктор Б. отримав відповідь 
від видавця «Бостон геральд». Цей лист, 
датований 13 жовтня 1904 року, зберігається 
в його архіві.

«А.Х.Б.
Бостон, Массачусетс
Дорогий сер!
Я відчуваю себе Вашим боржником. Ваш 

лист підштовхнув мене до розв'язання про
блем, які викликали в мене сумніви, відколи 
я очолив цю справу. Я запропонував з наступ
ного понеділка очистити «Бостон геральд» від 
непристойних оголошень та реклами. Вони 
будуть ліквідовані. Всі інші матеріали, присвя
чені медицині, які ми не можемо не публіку
вати, будуть так ретельно відредаговані, що 
не являтимуть собою соціальної небезпеки.

Ще раз висловлюємо вдячність за Ваш 
дружній лист, який допоміг нам зробити 
важливий висновок. З найкращими побажан
нями

Щиро Ваш 
В. Е. Хаскелл, 
видавець».

Давньогрецький байкар Езоп був рабом. Він 
жив при палаці Креза і писав свої безсмертні 
твори за шість століть до народження Христа. 
Однак алегорично відображені ним стосунки 
між людьми нині такі ж правдиві в Бостоні та 
Бірмінгемі, як і двадцять п'ять століть тому 
в Афінах. Сонце може скинути з вас пальто 
швидше, ніж вітер, а доброта і ласка приму
шують людину змінити свою точку зору так 
легко, як цього не можуть зробити всі шторми 
і бурі християнського світу. Згадаймо слова 
Лінкольна: «Крапля меду приваблює більше 
мух, ніж галон жовчі».

Якщо ви хочете, щоб вашу точку зору 
приймали інші люди, дотримуйтесь четвер
того правила:

Розмовляйте у дружній манері.

Розділ V

СЕКРЕТ СОКРАТА
Розпочинаючи розмову, не вдавайтеся до 

обговорення питань, в яких ви розходитесь із 
співбесідником. Спочатку говоріть про те, що 
вас об'єднує. М о ж л и в о , це спільна мета, хоч 
засоби її досягнення у вас різні.

Дбайте про те, щоб не примусити людину 
заперечувати вам. «Слово «ні», мовлене 
у відповідь, може стати нездоланною пере
шкодою,— зазначає професор Оверстріт у 
своїй книжці «Впливаючи на людську поведін
ку». — Якщо хтось сказав «ні», він стоятиме на 
своєму, намагаючись бути послідовним. Зго
дом ця людина зрозуміє, що те «ні» суперечи
ло здоровому глузду, але вона не могла 
переступити через власну гордість! Раз ска
завши «ні», доводиться й надалі повторювати 
те саме. Ось чому так важливо з самого 
початку позитивно настроїти співрозмовни
ка».

Досвідчений промовець намагається з са
мого початку викликати у слухачів позитивну 
реакцію і надалі підтримує її. Це нагадує рух 
пущеної більярдної кулі, що котиться за

інерцією. Аби відхилити цей рух, потрібна 
якась сила. Ще більша сила необхідна для 
того, щоб куля покотилась у зворотному 
напрямку.

Психологічний механізм тут досить простий. 
Якщо людина говорить «ні» з цілковитою 
впевненістю, то вона заперечує не тільки 
словом. У цьому процесі беруть участь 
ендокринна, нервова і м'язова системи орга
нізму. Виникає стан (його іноді можна 
передбачити) фізичного неприйняття точки 
зору співрозмовника — своєрідний захисний 
бар'єр від зовнішнього втручання. І навпаки, 
коли хтось каже «так», механізм заперечення 
не спрацьовує, і весь організм готовий до 
прийняття. Отже, якщо з самого початку 
розмови ми багато разів чуємо у відповідь 
слово «так», то це означає, що закладено 
грунт для взаєморозуміння.

На жаль, ми часто нехтуємо цей доступний 
для всіх принцип людських взаємин, нама
гаючись реалізувати прагнення власної значу
щості за допомогою конфліктів. Радикал, 
зустрівшись з консерватором, силкується 
розлютити його! А яка від цього користь? 
Дехто отримує задоволення. Але тільки ду
рень може сподіватися, що в такий спосіб 
вдасться досягти успіху.

Якщо ви спонукали когось — студента, 
клієнта, дитину, чоловіка чи дружину — сказа
ти «ні», то вам доведеться виявити ангельське 
терпіння, щоб змінити настрій цієї людини.

Джеймс Ебернон, касир нью-йоркського 
банку «Грінвіч сейвінг бенк», розповів на 
наших курсах, як йому вдалося привернути до 
себе потенційного клієнта:

«Цей чоловік прийшов до нас, щоб відкрити 
рахунок. Я дав йому заповнити бланк. Він 
почав робити це, але категорично відмовився 
дати відповіді на деякі запитання. Якби це 
трапилося раніше, ще до мого навчання на 
курсах, я б заявив, що банк змушений 
відмовити йому у відкритті рахунку. Не 
хочеться про це згадувати, але так я робив не 
раз і діставав задоволення, наголошуючи, що 
банківські, правила та інструкції треба викону
вати. Але цього разу я вчинив розсудливіше, 
повівши мову про інтереси клієнта, а не 
нашого банку, і з самого початку намагався 
примусити його говорити «так». Тому я сказав, 
що інформація, яку він відмовляється давати, 
нам не конче потрібна.

— А тепер,— продовжував я,— уявіть, що 
ви завжди зберігатимете гроші в цьому банку. 
Ви б хотіли, щоб після вашої смерті банк 
переказав їх вашому спадкоємцеві?

— Звісно, хотів би,— відповів він.
— Якщо ви назвете цього спадкоємця,—  

провадив я далі,— ми зможемо чітко і без 
затримок виконати вашу волю.

— Ви маєте рацію,— погодився клієнт.
Він зрозумів, що ми вимагаємо від нього

інформацію в його ж інтересах, і перестав 
сперечатися. Більше тохо, цей клієнт відкрив 
рахунок у банку не лише на себе, а й на ім'я 
своєї матері. Я збагнув. З самого початку 
я примусив цю людину говорити «так», і вона, 
забувши, на чому наполягала раніше, охоче 
зробила те, що їй пропонувалося».

Представник компанії «Вестінгауз» Джозеф 
Аллісон розповів на наших курсах цікаву 
історію:
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«Кожному з нас було відведено конкретну 
територію для продажу товарів. На ділянці, за 
яку довелося відповідати мені, мій поперед
ник упродовж десятиліття намагався домови
тись із одним вередливим клієнтом про 
постачання йому виробів нашої компанії, але 
той уперто відмовлявся. Цим зайнявся і я — 
умовляв його три роки. І ось нарешті після 
тринадцятирічних ділових переговорів нам 
пощастило продати йому кілька моторів. 
Я сподівався отримати замовлення ще на 
кілька сотень моторів, навіть був певен, що 
мені вдасться домогтися цього. Через три 
тижні я зателефонував головному інженерові. 
Але той приголомшив мене своєю відпо
віддю:

— Я не куплю у вас жодного мотора, 
Аллісоне.

— Чому? — здивувався я.
— Тому, що ваші мотори перегріваються. 

До них я не можу навіть доторкнутися.
Розуміючи, що сварка не принесе мені 

успіху, я вирішив не перечити йому.
— Ви маєте рацію на всі сто відсотків,—  

сказав я. — Якщо ці мотори перегріваються, 
то навіщо купувати їх? Вам потрібні мотори, 
нагрівання яких не перевищує стандарти, 
встановлені Національною асоціацією вироб
ників електрообладнання. Чи не так?

З цим він погодився, сказавши таке потрібне 
мені своє перше «так».

— В інструкціях асоціації зазначається, що 
вдало сконструйований мотор може переви
щувати температуру приміщення на сімдесят 
два градуси за Фаренгейтом. Чи, може, 
я помиляюся?

— Так, вірно,— знову погодився він. — Але 
температура ваших моторів значно вища.

— А яка температура у вашому цеху?
— Стривайте,— замислився мій співроз

мовник.— Близько сімдесяти п'яти градусів 
за Фаренгейтом.

— Отже, в цеху сімдесят п'ять градусів, 
додамо сімдесят два і отримаємо сто сорок 
сім градусів за Фаренгейтом. Хіба ви не 
ошпарите руку, якщо візьметеся за кран, 
з якого тече вода температурою в сто сорок 
сім градусів за Фаренгейтом?

І знову він сказав «так».
— То чи не краще тримати руки подалі від 

цих моторів? — докинув я.
— Гм, ваша правда,— погодився він.
Після цієї розмови головний інженер замо

вив не тільки мотори, а й обладнання нашої 
компанії на суму в 35 тисяч доларів.

Довгі роки прагнучи отримати таке замов
лення, я втратив тисячі доларів, доки нарешті 
зрозумів, що суперечки не приносять успіху. 
При розв'язанні будь-якої проблеми необхід
но враховувати інтереси інших людей і приму
шувати їх говорити «так».

Афінський мислитель Сократ умів цінувати 
дружбу. Він ходив босоніж і в свої сорок 
років, уже зовсім лисий, одружився на дев'ят
надцятирічній дівчині. Але Сократ зро
бив те, на що мало хто був здатний в історії 
цивілізації: він змінив уявлення людей про 
світ. І тепер, через двадцять три століття після 
його смерті, він вважається одним з найбіль
ших мудреців. Цей філософ міг умовити будь- 
кого на що завгодно в нашому суперечливому 
світі.

Його метод? Він ніколи не заявляв співроз
мовникові, що той помиляється. Надто вже 
винахідливим був Сократ! Його принцип 
спонукувати людину говорити «так» назвали 
«сократівським методом». На всі запитання 
опонент був змушений відповідати ствердно, 
аж доки погоджувався з тими висновками, які 
сам заперечував кілька хвилин тому.

Якщо нам закортить сказати людині, що 
вона помиляється, згадаймо босоногого Сок
рата і поставимо таке запитання, щоб почути 
у відповідь «так».

У китайців є прислів'я, позначене мудрістю 
Сходу: «Хто м'яко ступає, той далеко йде». 
Китайська цивілізація п'ять тисяч років до
сліджувала людську натуру і за цей час 
досягла в цьому дивовижних успіхів: «Хто 
м'яко ступає, той далеко йде».

Якщо ви хочете, щоб вашу точку зору 
приймали інші люди, дотримуйтесь п'ятого 
правила:

Спонукайте людину відразу ж сказати «так».

Розділ VI

ЯК ВИПУСТИТИ ПАРУ з котлів  
СКАРГ

Намагаючись переконати когось у чомусь, 
ми здебільшого говоримо самі. Особливо 
припускаються цієї помилки продавці. Дайте 
людині змогу висловитись — вона краще за 
вас знає свої клопоти й проблеми. Отже, 
ставте запитання і слухайте відповідь.

Не перебивайте співрозмовника навіть тоді, 
коли ви з ним не погоджуєтесь. Робити це не 
доцільно. Поспішаючи викласти свої ідеї, він 
не почує вас. Краще уважно вислухайте його. 
Будьте доброзичливі та щирі. Дайте людині 
висловитися до кінця.

Чи слід дотримуватись цього принципу 
в діловій сфері? Давайте поміркуємо. Але 
спочатку я розповім випадок, який стосується 
теми нашої розмови.

Одна з найбільших автомобільних компаній 
СШ А кілька років тому оголосила конкурс на 
виготовлення оббивки для великої партії 
автомашин. У ньому взяли участь три солідні 
текстильні фірми, які подали зразки своїх 
виробів. Кожній з цих фірм запропонували 
надіслати свого представника для обговорен
ня проблем, пов'язаних з контрактом.

Містер Р., який прибув на зустріч представ
ників, дістав ангіну і втратив голос.

«Я не міг вимовити й слова,— згодом 
розповідав він на наших курсах. — У кабінеті 
за столом сиділи відповідальні особи на чолі 
з президентом компанії, а я був німий як риба. 
Мені залишилось одне — написати записку: 
«Джентльмени, я втратив голос. Я не можу 
розмовляти».

— Од вашого імені виступатиму я,— сказав 
президент і заходився демонструвати зразки 
виробів нашої фірми.

Він не скупився на похвалу, тимчасом як 
я кивав головою і жестикулював руками. 
Внаслідок цього унікального аукціону було 
підписано контракт на поставку нашою фір
мою оббивної тканини на суму один мільйон 
шістсот тисяч доларів — найбільше в моєму 
житті замовлення.
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Якби я не втратив голосу, то не отримав би 
цього контракту, оскільки мав хибне уявлення 
про те, як рекламувати товар. Мені допоміг 
випадок. Він засвідчив, що іноді вигідно 
спонукувати іншу людину говорити за себе».

Джозеф С. Уебб з Філадельфійської 
електричної компанії, об'їжджаючи з інспек
ційною перевіркою фермерів голландського 
походження в штаті Пенсільванія, запитав 
представника компанії цього району:

— Чому власники цих охайних будинків не 
користуються електроенергією?

— Усі вони скупердяги,— відповів той 
роздратовано. — Нічого не хочуть купувати, 
нехтують послугами нашої компанії. їх не
можливо в чомусь переконати.

Джозеф Уебб не сумнівався, що так воно 
й було, але вирішив поговорити з цими 
людьми. Він постукав у вікно першого- 
ліпшого фермерського будинку. Двері прочи
нились і в шпарину визирнула старенька місіс 
Дракенброд. Побачивши представника компа
нії, вона сердито хряснула дверима перед 
його носом.

Наведу слова Джозефа Уебба, який розпо
вів цю історію на наших курсах:

«Я постукав знову, і господиня прочинила 
двері, але тільки для того, щоб висловити своє 
неприхильне ставлення до нашої компанії.

— Місіс Дракенброд,— сказав я,— вибачте 
за клопіт. Ми прийшли не для того, аби 
продавати вам електрику. Я хочу купити у вас 
дюжину яєць.

Цього разу двері прочинилися ширше 
й господиня поглянула на нас з цікавістю.

— У вас чудові кури Домініки,—  провадив 
я. —  Тож і захотілося купити дюжину свіжих 
яєць.

Двері прочинилися ще ширше.
—  Звідки ви знаєте, що це кури Доміні

ки? —  запитала жінка.
— Я сам вирощую курей, але таких гарних, 

як у вас, мені бачити не доводилось.
— А ваші кури не несуться? — запитала 

вона підозріливо.
— Несуться. Але вони дають білі яйця. Ви 

як досвідчена господиня знаєте, що для 
печива краще використовувати не білі яйця, 
а коричневі. Моя дружина пече смачний пиріг 
і дуже цим пишається.

Тим часом місіс Дракенброд вийшла на 
веранду. В неї був гарний настрій. Оглянувши 
подвір'я, я побачив добре обладнану моло
чарню.

— Можу закластися,— пустив я пробну 
кулю,— що ви маєте більший прибуток від 
курей, аніж ваш чоловік од молочарні.

Я влучив у саме серце! Вона засяяла. Ще 
б пак! І почала розповідати про своє госпо
дарство. На жаль, її чоловік, отой старий 
бевзь, не погоджується з нею. Жінка повела 
мене в курник і показала свої хитромудрі 
винаходи. Я захоплювався і «хвалив її від 
щирого серця». Принагідно висловив кілька 
порад щодо курячого раціону й температур
ного режиму приміщення. Так, обмінюючись 
досвідом, ми вели дружню розмову.

Господиня зауважила, що дехто з її сусідів 
запровадив у курниках електричне освітлення. 
Кажуть, це принесло велику користь. Вона 
запитала мене, чи варто використовувати 
електрику в малому господарстві.

Через два тижні кури Домініки на фермі 
місіс Дракенброд задоволено кудкудакали 
в стимулюючому сяйві електричних лампочок. 
Вони давали більше яєць, а наша компанія 
здобула нового замовника.

З цієї історії я зробив важливий висновок: 
мені вдалося «продати електрику» дружині 
голландського фермера в Пенсільванії лише 
тому, що я зумів примусити її саму заговорити 
про це! Таким людям, як вона, не можна 
продавати. Таких людей треба спонукувати 
купувати».

Коли газета «Нью-Йорк геральд трибюн» 
вмістила оголошення: «Солідній фірмі потрі
бен здібний і досвідчений фахівець», на нього 
відгукнувся Чарлз Т. Кубелліс. Через кілька 
днів його запросили на розмову. Перш ніж 
зустрітися з працедавцями, він зібрав на Уолл- 
стріті докладну інформацію про засновника 
цієї фірми. У своєму слові Кубелліс зазначив:

— Я пишаюся вже навіть тим, що, можливо, 
працюватиму у вашій славній організації. 
Двадцять вісім років тому ви розпочали свою 
діяльність у скромній кімнаті з письмовим 
столом і стенографісткою. Невже так було 
насправді?

Кожному, хто досяг успіху в житті, приємно 
згадувати ті часи, коли він боровся за 
виживання. Цей чоловік не був винятком. Він 
розповідав, як ступив на шлях бізнесу, маючи 
лише 450 доларів у кишені, як у свята й будні, 
долаючи розчарування, завзято працював по 
дванадцять-шістнадцять годин на добу, як 
зрештою реалізував свою мрію, і тепер до 
нього звертаються за порадами найвпливовіші 
люди Уолл-стріту. Ці спогади приносили йому 
велику втіху. Потім він поставив кілька запи
тань Кубеллісу й, покликавши одного із своїх 
віце-президентів, заявив: «Думаю, це саме та 
людина, яку ми шукаємо».

Щоб справити вигідне враження на праце
давця, Кубелліс зібрав про нього докладну 
інформацію, виявив щиру цікавість до його 
проблем і спонукав цю людину говорити 
більше, ніж робив це він сам.

Звичайно, кожному приємніше говорити 
про власні успіхи, ніж слухати розповідь друга 
про його досягнення.

Французький філософ Ларошфуко говорив: 
«Якщо ви хочете нажити собі ворогів, то 
вивищуйтесь над вашими друзями, але якщо 
ви хочете мати друзів, то давайте їм змогу 
вивищуватись над вами».

Яка причина цього? Вивищуючись над 
нами, наші друзі реалізують прагнення влас
ної значущості. Якщо ж ми вивищуємося над 
ними, це принижує їх, породжує ревнощі та 
заздрість.

У німців є вислів: «Найщирішу радість нам 
приносять нещастя тих, кому ми заздримо». 
Інакше кажучи: «Найщиріша радість — це
почуття, якого ми зазнаємо, коли комусь 
погано».

Цілком можливо, що декого з наших друзів 
більше втішають наші поразки, аніж успіхи.

Тож не виставляймо на показ наших 
досягнень. Бути скромним ніколи не завадить. 
Це добре розумів Ірвін Кобб2. Виступаючи як 
свідок на судовому процесі, він на запитання 
адвоката «Містере Кобб, ви — один з найвідо- 
міших американських письменників?» відпо
вів: «Можливо, мені щастить більше, ніж я на 
те заслуговую».
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Будьмо скромними. Ні ви, ні я не маємо 
підстав вивищуватись над іншими людьми. 
Коли ми підемо з цього світу, через століття 
про нас забудуть. Життя швидкоплинне, тож 
не варто витрачати його на вихваляння своїх 
скромних досягнень. Навчіться слухати інших. 
Знаєте, чим відрізняється нормальна людина 
від ідіота? Кількістю йоду в щитовидній залозі. 
Його набереться на «нікель»3. Якщо лікар 
розітне вашу щитовидку і вийме з неї трохи 
йоду, ви станете ідіотом. Кількість йоду, яку 
можна купити за п'ять центів у найближчій 
аптеці, відділяє вас від божевільні. Йоду на 
«нікель»! Хіба цього не досить, аби вихваляти 
себе перед цілим світом?

Отже, якщо ви хочете, щоб вашу точку зору 
приймали інші люди, дотримуйтесь шостого 
правила:

Спонукайте співрозмовника говорити знач
но більше, ніж це робите ви самі.

Розділ VII

ЯК ДОМОГТИСЯ СПІВРОБІТНИЦТВА
Чи не з більшою довірою ви ставитесь до 

вистражданих вами ідей, ніж до тих, які 
підносять вам на срібній тарілочці? А якщо це 
так, то який сенс заштовхувати свої погляди 
комусь до горлянки? Краще висловитись 
ненав'язливо — нехай ваш співрозмовник сам 
зробить висновки.

Містер Селтс із Філадельфії, що займався 
на наших курсах, несподівано потрапив у 
складну ситуацію — він повинен був під
бадьорити дезорганізовану групу розчарова
них продавців автомобілів. Зібравши цих 
людей на нараду, Селтс зажадав, щоб вони 
чітко висловили свої вимоги.

— Я виконаю вашу волю,— заявив він. — 
Але скажіть, чого я можу сподіватися від вас?

Вони обіцяли бути чесними, відданими, 
ініціативними і згуртованими, працювати ві
сім, навіть чотирнадцять годин на добу. На 
нараді було відновлено довіру. Почала зроста
ти кількість проданих автомобілів.

— Ми уклали своєрідну моральну угоду,— 
розповідав Селтс на наших курсах. — Кожна 
сторона виконувала свої обіцянки. Колективне 
розв'язання назрілих проблем подіяло, наче 
ін'єкція.

Прикро усвідомлювати, що нам продали ту 
чи іншу річ або нас примусили щось зробити. 
Ми прагнемо діяти на власний розсуд і хоче
мо, щоб наші бажання, потреби та міркування 
враховувались.

Юджін Вессон втратив не одну тисячу 
доларів, перш ніж зрозумів це. Він виготовляє 
ескізи для студій, які постачають малюнки 
декораторам і виробникам текстилю. Протя
гом трьох років Вессон ходив до одного 
з провідних модельєрів Нью-Йорка.

— Цей чоловік ніколи не відмовлявся від 
зустрічі зі мною,— розповідав Вессон на 
наших курсах. — Але... Він уважно роздивляв
ся мої ескізи й щоразу повторював: «Ні, 
Вессоне, вони не стануть нам у пригоді».

Зайнявшись вивченням міжлюдських сто
сунків, Вессон вирішив зійти із второваного 
шляху й застосувати новий підхід. Він узяв 
півдюжини ще не завершених ескізів і виру
шив до модельєра.

— Чи не зробили б ви мені невеличку 
послугу? — всміхнувся Вессон, розкладаючи 
ескізи. — Порадьте, як довести їх до пуття.

Модельєр довго роздивлявся малюнки, 
а потім сказав:

— Залиште їх у мене. Прийдете через 
кілька днів.

Вессон завершив ескізи так, як порадив 
модельєр, і їх купили. Відтоді він отримав 
чимало замовлень, які виконував, консуль
туючись з модельєром. Це принесло йому 
600 доларів комісійних.

— Чому всі ці роки я не міг нічого 
продати? — уголос розмірковував Вессон. — 
Бо намагався вмовити модельєра купити те, 
що подобалося мені. Тепер я роблю інакше — 
використовую його ідеї і в нього виникає 
враження причетності до створення ескізів. 
Я нічого не продаю. Він сам купує.

Свого часу губернатор штату Нью-Йорк 
Теодор Рузвельт зробив, здавалося б, немож
ливе: здійснив реформи, проти яких катего
рично виступали політичні лідери, і зберіг 
добрі стосунки з ними.

Як це йому вдалося?
Коли виникла потреба підшукати кандидату

ру на одну з високих посад, він звернувся по 
допомогу до цих лідерів.

«Спочатку,— згадував Рузвельт,— вони ви
сунули кандидатом стару політичну шкапу, яка 
потребувала догляду. Я був змушений відхи
лити їхню пропозицію, пославшись на те, що її 
не схвалить громадськість. Тоді вони назвали 
іншого партійного діяча, котрий звик до 
високих посад, мав добру репутацію, але 
нічим себе не зарекомендував. Я відхилив і цю 
кандидатуру, запропонувавши підшукати 
людину, яка б справді відповідала цій посаді. 
Третя кандидатура також не задовольняла 
мене. Я вибачився і попросив зробити ще одну 
спробу. Цього разу вони назвали людину, якій 
надавав перевагу я. Щиро подякувавши я при
значив їхнього кандидата на відповідальну 
посаду. Отже, вони домоглися свого і тепер 
повинні були зробити щось для мене. І вони не 
лишилися боржниками, підтримавши такі ра
дикальні реформи, як «Білль про громадські 
служби» та «Білль про прибутки осіб, що 
беруть участь у виборах».

Запам'ятайте: Рузвельт витратив багато часу 
на консультації, він уважно поставився до 
пропозицій політичних діячів і таким чином 
переконав їх, що вони самі вибрали кандидата 
на важливу посаду, що це їхня ідея.

Продавець автомобілів на Лонг-Айленді 
показував шотландському подружжю машину 
за машиною, але покупці щоразу знаходили 
якусь ваду. їм не подобалося то це, то те, або 
ж ціна була зависока. Ціни завжди надто 
високі. Той продавець відвідував наші курси 
й звернувся до нас по допомогу.

Ми порадили не продавати, а дати змогу 
Сенді4 самому купувати, тобто, бути з ним 
ненав'язливим — нехай Сенді сам вирішить, 
що йому треба. Це буде його ідея.

Наступного дня один з клієнтів прийшов 
поміняти стару машину на нову (з доплатою, 
звичайно). Ця стара машина могла зацікавити 
Сенді. Продавець зателефонував до нього 
й попросив дати пораду в дуже важливій 
справі.

Коли Сенді прибув, продавець заявив:
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— Ви добре розумієтесь на автомобілях... 
Огляньте, будь ласка, цю машину, випробуйте 
її і скажіть, чого вона варта.

Сенді задоволено всміхнувся. Настав і його 
час давати поради. Що ж, він знається на 
автомобілях!

— Ця машина варта трьох сотень,— сказав 
він, проїхавшись вулицями Лонг-Айленду. — 
Якщо ви домовитесь про таку ціну, то не 
пошкодуєте.

— А ви б купили її? — запитав продавець.
— За три сотні? Атож!
Не забуваймо, що Сенді сам назвав ціну. 

Справу одразу ж було оформлено.
Велика лікарня в Брукліні споруджувала 

філіал, де мав відкритися один з найкращих 
у США рентгенівських кабінетів. Доктора Л., 
що керував цією справою, замучили представ
ники фірм, які вихваляли своє устаткування. 
Один з них, досвідченіший за інших, що добре 
знався на людській натурі, написав такого 
листа:

«На нашій фабриці стала до ладу нова лінія. 
Щойно прибула на виставочний стенд перша 
партія рентгенівського обладнання. Ці апарати 
не найвищого гатунку. Знаючи це, ми прагне
мо вдосконалити їх. Будемо щиро вдячні, 
якщо Ви знайдете час, щоб поглянути на них 
і порадити, як їх можна вдосконалити для 
використання у Вашій справі. Враховуючи 
Вашу зайнятість, буду радий надіслати за Вами 
машину в будь-яку годину, призначену Вами».

— Цей лист здивував мене,— розповідав 
доктор Л. на наших курсах. — Я був зворуше

ний несподіваним компліментом. Адже ніко
ли раніше виробники рентгенівського облад
нання не зверталися до мене за порадою. 
Мене сповнило почуття власної значущості. 
Хоч у мене не було вільних вечорів, я викроїв 
час, щоб оглянути устаткування. Чим глибше 
я з ним знайомився, тим більше воно мені 
подобалось. Ніхто не намагався щось продати 
мені. В мене мимоволі виникла ідея придбати 
для лікарні це чудове обладнання.

Коли Вудро Вільсон був господарем Білого 
дому, полковник Едвард М. Хауз мав великий 
вплив як на внутрішню, так і на зовнішню 
політику країни. Вільсон охочіше звертався за 
порадами й рекомендаціями до нього, ніж до 
членів свого кабінету.

Як вдалося полковникові здобути довіру 
президента? Своїми таємницями він поділився 
з Артуром Д. Хоуденом, який опублікував їх 
у газеті «Сатердей івнінг пост».

— Познайомившись з президентом,— го
ворив Хауз,— я зрозумів, що найкращим 
способом впливу на нього можуть стати 
підкинуті ідеї, якими він зацікавиться і які 
вважатиме своГми власними. На цю думку 
мене наштовхнув один випадок. Під час візиту 
в Білий дім я запропонував йому вдатися до 
певного політичного кроку. Президент не став 
заперечувати. Принаймні такою була його 
реакція. Але через кілька днів за обіднім 
столом він висунув мою ідею як свою власну.

Хауз міг заявити: «Це не ваша, а моя ідея!» 
Але для нього, досвідченого політика, ав
торство не мало значення. Йому був потрібен 
результат. Тож Хауз не спростував слів 
Вільсона. Більше того, він прилюдно вихваляв 
ідею президента.

Не забуваймо, що людям, з якими ми 
зустрінемося завтра, притаманні риси Вудро 
Вільсона. Тому застосовуймо техніку полков
ника Хауза.

Кілька років тому цю техніку успішно 
застосував до мене власник одного з туристсь
ких таборів у Нью-Брунсвіку, де я збирався 
порибалити й поплавати на байдарці. А що 
я звернувся із запитом до бюро інформації 
і моє ім'я та адреса, мабуть, потрапили до 
якогось списку, то невдовзі на мене посипа
лись листи, буклети, рекламні оголошення. 
Я був розлючений і не знав, на кому зігнати 
свою злість. Серед цієї зливи кореспонденції 
я звернув увагу на лист власника одного 
з туристських таборів, який зробив мудрий 
хід, надіславши мені імена і телефони деяких 
нью-йоркців, котрих він обслуговував. На мій 
подив, я знайшов у цьому списку ім'я 
знайомого. Зателефонувавши йому, я запитав, 
чи варто мені їхати до того табору. Після 
цього я надіслав телеграму, в якій повідомив 
про день свого приїзду.

Усі власники таборів намагалися продати 
мені свої послуги, і лише один з них дав змогу 
купувати. Він виграв.

Отже, якщо ви хочете, щоб вашу точку зору 
приймали інші люди, дотримуйтесь сьомого 
правила:

Дайте відчути співрозмовниковіг що ідея 
належить йому.

Двадцять п'ять століть тому мудрець ,Лао- 
цзи висловив кілька думок, які й сьогодні
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залишаються актуальними і можуть зацікави
ти читачів цієї книжки:

«Сотні гірських струмків живлять ріки 
й моря, бо ті лежать нижче за них. Тому вони 
панують над усіма гірськими потоками і 
струмками. Отак і мудрець, який вивищується 
над людьми, ставить себе нижче за них. Хоч 
він панує над ними — вони не відчувають його 
ваги, хоч він іде попереду них — вони не 
вважають себе зневаженими».

Розділ V III

ЧУДОДІЙНА ФОРМУЛА
Пам'ятайте, що людина, яка жорстоко 

помиляється, може не усвідомлювати цього. 
Не засуджуйте її — так чинять тільки дурні. 
Спробуйте зрозуміти, в чому річ. Виявіть 
мудрість, терпимість, ввічливість. Намагайтеся 
діяти саме в такий спосіб.

Кожна людина думає і поводиться так чи 
інакше з певних причин. З'ясувавши ці причи
ни, ви оволодієте ключем до людських 
вчинків, а можливо, й особистості.

Увійдіть у становище іншої людини. Помір
куйте: «Як би я почував себе, діяв на її місці?» 
Ви заощадите час і нерви, «збагнувши причину 
та її наслідки». Окрім того, ви вдосконалите 
своє вміння ладнати з людьми.

«Зупиніться на мить! — пише Кеннет М. Гу- 
ді у своїй книжці «Як перетворюють людей на 
золото». — Зупиніться на мить, щоб побачити, 
як контрастує ваша глибока зацікавленість 
власними справами з прохолодним ставлен
ням до всього іншого. Усвідомте, що аб
солютно кожна людина відчуває так, як 
ви. А потім, йдучи за Лінкольном та Рузвель
том, ви зрозумієте, що запорукою успіху 
в будь-якій справі, пов'язаній з людьми (якщо 
це не обов'язки наглядача у в'язниці), є щире 
й зацікавлене ставлення до точки зору іншої 
людини».

Багато років я проводжу дозвілля в парку, 
розташованому неподалік нашого будинку, 
їжджу верхи або походжаю алеями, вкло
няючись дубам, як це робили стародавні 
друїди. Але останнім часом мене бентежать 
пожежі, які спалахують дедалі частіше, вини
щуючи молоді дерева й чагарники. Винуватці 
цього лиха — необачні курці, що бавляться 
в індіанців, а потім, набігавшись, розпалюють 
вогнища, аби зварити яйця чи підсмажити 
сосиски. Іноді полум'я охоплює такі великі 
ділянки лісу, що доводиться викликати по
жежників.

Плакат на огорожі попереджав, що кожно
го, хто розпалить вогонь у парку, буде 
оштрафовано або навіть ув'язнено. Це засте
реження вивісили в малолюдній частині парку, 
й мало хто з хлопців бачив його. За парком 
наглядав кінний поліцейський, але він недбало 
ставився до своїх обов'язків. Одного разу 
я повідомив його, що в парку швидко 
поширюється вогонь і треба викликати пожеж
ників. Він спокійно заявив, що це не його 
дільницяі Я був у розпачі й після цього 
випадку почав енергійно діяти, наче комітет 
охорони громадського майна. Спочатку мене 
не поцікавило, що думають і чим живуть 
підлітки. Побачивши вогонь під деревами, 
я під'їжджав і попереджав хлопців, що вони 
потраплять за грати, грізно наказував їм 
загасити багаття і, якщо вони відмовлялися це

зробити, погрожував арештом. Я вихлюпував 
свої почуття, навіть не вникаючи в світ 
підлітків.

Які були наслідки? Хлопці підкорялися 
неохоче, з почуттям затаєної образи, ба
жанням чинити опір. I як тільки я зникав за 
пагорбом, мабуть, знову запалювали вогнище. 
Вони ладні були спалити весь парк.

З часом я набув досвіду в сфері людських 
взаємин: у мене тепер більше такту, чіткіше 
виявляється тенденція дивитися на світ очима 
інших людей. Я не віддаю накази, а 
під'їжджаю до палаючого багаття і розпочи
наю бесіду так:

— Привіт, хлопці! Добре проводите час? 
Що готуєте на вечерю? Коли я був у вашому 
віці, також любив вогнища, я і тепер люблю 
їх. Але в парку робити це небезпечно. Знаю, 
ви лиха не накоїте, а ось інші хлопці не такі 
обережні. Вони прийдуть сюди, побачать, що 
ви розпалили вогнище, і зроблять те саме. 
Вони можуть залишити його й повернутися 
додому. А вогонь швидко поширюється, 
особливо коли листя сухе, як сьогодні, і тоді 
загинуть дерева. Необачність може призвести 
до того, що тут не залишиться жодного 
дерева. Кажуть, за розпалювання вогню 
в парку можуть посадити до в'язниці. Та я не 
хочу втручатись — розважайтеся. Якщо вам 
не важко, відгорніть усе листя від багаття 
і перед тим, як піти з парку, накидайте про 
всяк випадок на вогнище побільше землі. 
А наступного разу, коли вам захочеться 
повеселитись, розпаліть вогнище по той бік 
пагорба, в піску. Там це буде безпечніше. 
Дякую вам, хлопці. Бажаю приємно провести 
час.

Такий підхід справляє інше враження. 
Хлопці готові до співробітництва. Ніяких 
образ, ніякого бажання чинити опір. їм нічого 
не наказували. Вони зберегли своє обличчя. 
І були задоволені. Я теж був задоволений, бо 
поставився з розумінням до їхніх проблем.

Завтра, перш ніж ви звернетесь до когось 
з проханням загасити полум'я, купити у вас 
банку очищувальної рідини «Альта» чи по
жертвувати п'ятдесят доларів на Червоний 
Хрест, зупиніться, заплющіть очі й уявіть, що 
все це робите не ви, а хтось інший. Запитайте 
себе: «А чому йому забаглося це зробити?» 
Щоправда, це забере час, але ви здобудете 
друзів і досягнете більших успіхів, причому 
з меншими витратами нервів.

— Краще я дві години ходитиму тротуара
ми попід вікнами кабінету ділового партнера, 
з яким у мене зустріч,— говорив декан 
Гарвардської школи бізнесу Донхем,— аніж 
зроблю бодай один крок до його кабінету, не 
маючи абсолютно чіткого уявлення про те, що 
я повинен йому сказати і що він, виходячи 
з моїх .знань про його інтереси, може мені 
відповісти.

Якщо завдяки цій книжці ви досягнете лише 
одного — навчитеся бачити явища та події 
очима іншої людини, як своїми власними, 
якщо ви досягнете лише цього, то й тоді 
можете вважати, що заклали один із наріжних 
каменів у фундамент вашої кар'єри.

Отже, якщо ви хочете впливати на вчинки 
інших людей так, щоб не викликати в них 
невдоволення чи почуття образи, дотримуй
тесь восьмого правила:

Навчіться бачити явища та події очима Іншої 
людини.

153



Розділ IX

ЧОГО ПРАГНЕ КОЖНИЙ
Хочете мати в своєму арсеналі магічну 

фразу, яка припинятиме суперечки, нейтралі
зуватиме недоброзичливість, породжуватиме 
добру волю і примушуватиме інших людей 
уважно вас слухати?

Хочете? Ось і добре. Тоді починайте 
розмову такими словами: «Я ані на йоту не 
засуджую вас за ваші почуття. На вашому 
місці я, безсумнівно, відчував би те, що і ви».

Ваші слова розчулять навіть найсварливіших 
старих буркотунів. І ви маєте всі підстави так 
говорити, ви висловились щиро на всі сто 
процентів, адже якби ви були іншою люди
ною, то справді відчували б те саме і точно 
так, як і вона. Дозвольте навести ілюстрацію. 
Візьмімо, приміром, Ал Капоне. Уявімо, що ви 
успадкували точно таке, як і він, тіло, такий 
самий темперамент і мозок. Уявімо, що ви 
виросли в такому ж оточенні й набули такого 
ж досвіду. Тоді ви були б точно таким, як він, 
і опинилися б там, де й він. Адже це і тільки це 
зробило його таким, яким він є.

Чому ви, наприклад, не гримуча змія? Лише 
тому, що ваші батьки не були гримучими 
зміями. Чому ви не цілуєте корів і не вважаєте 
змій священними? Лише тому, що ви народи
лися не в індійській родині на берегах 
Брахмапутри.

Ви гідні тільки незначної похвали за те, чим 
ви є; тож пам'ятайте, що людина, яка прийшла 
до вас,— будь вона вкрай роздратована, 
фанатична, нерозважлива,— заслуговує лише 
незначного осуду за те, що вона така. 
Поспівчувайте бідному дияволу. Пожалійте 
його. Виявіть симпатію до нього. Скажіть собі 
те, що Джон Б. Гаух мав звичку говорити, 
побачивши п'яного бевзя, який, похитуючись, 
чалапав йому назустріч: «А ось іду і я для того, 
щоб виявити боже милосердя».

Три чверті людей, з якими ви завтра 
зустрінетесь, прагнуть співчуття. Виявіть його 
до них, і вони полюблять вас.

Одного разу я вів по радіо передачу про 
Луїзу Мей Алкотт, автора «Маленьких жінок». 
Природно, я знав, що вона жила в Конкорді 
(штат Массачусетс), де написала свої без
смертні твори. Але, навіть не замислюючись 
над власними словами, я сказав, що відвідав її 
старий будинок у Конкорді (штат 
Нью-Гемпшір). Якби я назвав Нью-Гемпшір 
тільки раз, це ще забулося б. Проте — його 
величність випадок зіграв зі мною злий 
жарт — я згадав його двічі. Листи й телеграми 
надходили безперервним потоком, дошкульні 
послання роїлися навколо моєї беззахисної 
голови, наче шершні. Багато слухачів обу
рювались. Дехто був ображений. Одна дама, 
що народилась у Конкорді массачусетському, 
а потім переїхала до Філадельфії, вилила на 
мене цілі барила своєї люті. Не знаю, чи 
засмутилася б вона більше, якби я заявив, що 
міс Алкотт ніби походить з Нової Гвінеї 
і займається канібальством. Читаючи лист, 
я сказав самому собі: «Ьоже праведний, як 
добре, що я не одружений на цій дівчині!» 
Тоді мене охопило бажання написати їй листа 
і заявити, що хоча я і припустився помилки 
в географії, вона зробила ще більшу помилку 
в елементарній ввічливості. Такою мала бути 
лише моя перша фраза, далі я збирався

закасати рукава і сказати їй все, що про неї 
думав. Але не зробив цього, зберігши над 
собою контроль, і усвідомив, що вчинити так 
може будь-який розпашілий дурень.

Мені не хотілося бути дурнем, і я вирішив 
обернути її ворожість на доброзичливість, 
випробувати свої здібності. Це стало своєрід
ною грою. І я сказав собі: «Зрештою на її 
місці я відчував би те, що й вона». Отже, 
я спробував прихильно поставитись до її точки 
зору. Коли мені довелося наступного разу 
приїхати до Філадельфії, я зателефонував 
їй. Бесіда відбулася приблизно в такому 
ключі:

Я: Кілька тижнів тому ви написали мені 
листа, і я хотів би висловити подяку.

Вона (пронизливий, штучний, ситий голос): 
З ким маю честь розмовляти?

Я: Ми незнайомі. Мене звуть Дейл Карнегі. 
Кілька тижнів тому ви слухали радіопередачу 
про Луїзу Мей Алкотт, і я зробив непоправну 
помилку, сказавши, що вона жила в Конкорді 
(штат Нью-Гемпшір). Це дурниця, тож хочу 
вибачитись за неї. Ви були дуже люб'язні, 
знайшовши час написати мені.

Вона: Прийміть мої вибачення, містере 
Карнегі, за те, що я написала. Я втратила 
самоконтроль. Це я маю вибачатися.

Я: Ні і ще раз ні! Не ви, а я повинен 
вибачитися. Кожному школяреві вистачило 
б знань не сказати того, що сказав я. У неділь
ній передачі я вибачився перед радіослухача
ми, а тепер перепрошую вас.

Вона: Я народилася в Конкорді (штат
Массачусетс), і моя родина грала значну роль 
у громадському житті цього штату протягом 
двох століть. Зрозуміло, я пишаюся штатом 
Массачусетс, тому й образилася, почувши, що 
міс Алкотт народилася в Нью-Гемпшірі. І все 
ж, мені соромно за той лист.

Я: Запевняю вас, що ви не зазнали й десятої 
частини тих страждань, яких зазнав я. Моєму 
редакторові не дошкулила та помилка, але 
мені вона завдала болю. Це така рідкість, коли 
людина вашого рангу і такого високого рівня 
культури знаходить час написати тому, хто 
виступає по радіо! Сподіваюся, ви напишете 
мені знову, якщо знайдете помилку в моїх 
передачах.

Вона: Знаєте, мені справді подобається, як 
ви сприйняли мою критику. Ви, мабуть, дуже 
приємна людина і я повинна з вами по
знайомитись.

Оскільки я вибачався і погоджувався з нею, 
то й вона вибачалась і погоджувалася зі мною. 
Я дістав задоволення від того, що зумів узяти 
себе в руки, задоволення від того, що обернув 
її ворожість на доброзичливість. Я дістав 
незмірно більшу насолоду, зробивши її схо
жою на себе, ніж міг би дістати, порадивши 
кинутися зі скелі в прірву.

Кожному господареві Білого дому майже 
щодня доводиться розв'язувати дратівні про
блеми людських взаємин. Президент Тафт, 
який не був винятком з цього правила, на 
власному досвіді пізнав величезну цінність 
співчуття в хімічній нейтралізації кислоти 
невдоволення. У своїй книжці «Етика на 
службі» він подає яскраву ілюстрацію того, як 
він пом'якшив гнів розчарованої і чес
толюбної матері.

«Одна з вашінгтонських леді,-— писав
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Тафт,— чоловік якої мав значний політичний 
вплив, упродовж шістьох тижнів умовляла 
призначити її сина на важливу посаду. Зару
чившись підтримкою багатьох сенаторів і 
конгресменів, вона прийшла разом з ними, 
щоб переконатися в їхній наполегливості. 
Однак посада, про яку йдеться, вимагала 
технічної кваліфікації і я, за порадою керівни
ка служби, котрій підлягав цей пост, призна
чив на нього іншу особу. Після цього леді на
діслала мені листа. Вона звинувачувала мене 
в невдячності й докоряла за те, що я не захотів 
ощасливити її, хоч міг це зробити одним 
помахом руки. Далі вона нагадувала, що, 
завдяки її наполегливості, делегація штату 
віддала всі свої голоси за білль адміністрації, 
в якому я був особисто зацікавлений,— і ось 
як я віддячив їй.

Отримавши листа такого змісту, ви насампе
ред обмірковуєте, як найдошкульніше відпо
вісти його нахабному авторові, що порушив 
існуючий етикет. Потім сідаєте писати відпо
відь. Якщо у вас є хоч трохи глузду, ви кладете 
цю відповідь до шухляди письмового стола 
й замикаєте на ключ. Дістаньте її через кілька 
днів — такі послання завжди викликають дво
денну затримку з відповіддю — і тоді ви 
навряд чи надішлете свого листа. І я не зробив 
цього. Сів і написав якомога ввічливішу 
відповідь. Я написав, що розумію її розчару
вання, але в даному разі рішення залежало не 
від моїх власних уподобань, а від рівня 
технічної кваліфікації, тож я був змушений 
врахувати думку керівника цієї служби, і ви
словив надію, що її син досягне тих успіхів, 
яких вона чекає від нього. Це заспокоїло 
її. В надісланій мені записці вона вибачилася 
за те, що зробила раніше.

У той час, коли рішення ще не набуло 
чинності, я отримав листа, написаного тим 
самим почерком, що й попередні послання, 
але від імені її чоловіка. Він повідомляв, що 
через нервову уразу, викликану розчаруван
ням, його дружина захворіла й на цьому грунті 
в неї розвинувся рак шлунка в тяжкій формі. 
Чи не міг би я допомогти їй відновити 
здоров'я, скасувавши попереднє рішення і 
призначивши на цю посаду її сина? Я був 
змушений написати ще одного листа, цього 
разу на ім'я її чоловіка, в якому втішав його, 
що діагноз, можливо, виявиться помилковим, 
і висловлював свої співчуття з приводу 
серйозної хвороби дружини. В листі зазнача
лося, що скасувати рішення неможливо. 
Висунутого мною кандидата було затвердже
но на посаді, а через два дні після того, як 
я отримав той лист, у Білому домі відбувся 
музичний вечір, і першими привітали місіс 
Тафт і мене ті двоє— чоловік та його 
дружина, яка щойно була articulo mortis5.

Сол Юрок, мабуть, найвідоміший в Америці 
антрепренер, двадцять років мав справу 
з такими славетними артистами, як Федір 
Шаляпін, Айседора Дункан, Анна Павлова. 
Містер Юрок говорив мені, що із спілкування 
з норовливими «зірками» сцени він виніс один 
з перших уроків співчуття, великої терпимості 
до всіх їхніх примх, навіть до безглуздої 
ідіосинкразії6.

Упродовж трьох років він був імпресаріо 
Федора Шаляпіна — одного з найвидатніших 
у світі басів, який викликав транс у затятих 
меломанів Метрополітен-опера. Однак, Ша- 
ляпін був постійною проблемою. Він пово-

.

дивсь, як розбещене дитя. За висловом 
самого Юрока: «Це був пекельний тип у кож
ному своєму вчинку».

Так, наприклад, у день свого виступу 
Шаляпін ополудні міг заявити по телефону:

— Соле, я себе почуваю жахливо. Моє 
горло наче сирий шніцель. Не зможу співати 
цього вечора.

Чи сперечався з ним Юрок? Ні в якому разі. 
Він знав, що антрепренер не повинен поводи
тися з артистом у такий спосіб, тож, сповнений 
співчуття, поспішав до готелю, де мешкав 
Шаляпін.

— Як жаль! — вигукував він. — Ой, як 
жаль! Мій бідолашний друже. Звісно, в такому 
стані не можна співати. Я зараз відміню 
виступ. Це обійдеться вам у кілька тисяч 
доларів — дрібничка порівняно з вашою ре
путацією.

Шаляпін зітхає і говорить:
— Можливо, ви заїдете до мене трохи 

пізніше? Побачимо, як я почуватиму себе.
О сімнадцятій містер Юрок у готелі 

затоплює Шаляпіна хвилями свого співчуття. 
І знову наполягає на тому, щоб відмінити 
виступ, і знову Шаляпін, зітхаючи, промовляє:

— Добре. Може, ви завітаєте ще раз? 
Можливо, пізніше я почуватиму себе краще?

О дев'ятнадцятій тридцять великий бас дає 
свою згоду на виступ, але за однієї умови: 
містер Юрок вийде на сцену Метрополітен- 
опера й оголосить, що Шаляпін сильно 
застудився і не в голосі. Містер Юрок 
погоджується виконати це прохання, свідомо
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йдучи на обман. Він знає: це єдиний спосіб 
вивести Шаляпіна на сцену.

У своїй чудовій книжці «Психологія вихован
ня» доктор Артур І. Гейтс пише:

«Людська істота завжди палко бажає спів
чуття. Дитина охоче показує забите місце, 
іноді навіть зумисне робить собі подряпину, 
щоб викликати палке співчуття. З тою самою 
метою дорослі... демонструють свої подряпи
ни, розповідають про нещасні випадки, хворо
би, особливо про подробиці хірургічних 
операцій. Жаль до самого себе у зв'язку 
з прикрощами, справжніми чи уявними, це — 
універсальне почуття».

Отже, якщо ви бажаєте, щоб ваш спосіб 
мислення приймали інші люди, дотримуйтесь 
дев'ятого правила:

Виявляйте своє співчуття.

Розділ X

ЗАКЛИК, ЯКИЙ ПОДОБАЄТЬСЯ 
КОЖНОМУ

Я виріс на межі штату Міссурі, батьківщині 
Джесса Джеймса, і одного разу відвідав його 
ферму в Кірні, де й тепер живе його син.

Дружина Джесса розповідала мені, як він 
ообив нальоти на поїзди та банки, а потім 
віддавав пограбовані гроші сусідським фер
мерам, аби вони могли повернути свої борги.

Мабуть, Джесс Джеймс у душі вважав себе 
ідеалістом. Так само, як пізніше, через два 
покоління, думали про себе Датч Шульц, 
Кроулі «Два пістолі» та Ал Капоне. Справа 
в тому, що кожний зустрічний — навіть той, 
кого ви бачите в дзеркалі,— відчуває до себе 
глибоку шану й залюбки думає, що він 
прекрасна і безкорислива людина.

В одній із своїх аналітичних інтермедій 
Дж. Пірпонт Морган зауважив, що кожний 
вчинок, як правило, має дві причини: 
справжню і ту, що гарно звучить.

Людина в дійсності керується справжньою 
причиною. Наголошувати на цьому немає не
обхідності. Але всі ми, в душі вважаючи себе 
ідеалістами, залюбки думаємо, що в дійсності 
керуємось мотивами, які гарно звучать. Тому, 
якщо ви хочете впливати на людей, звертайте
ся до благородних мотивів.

Чи може бізнес бути ідеалістичним? Давай
те розберемося. Візьмімо, наприклад, справу 
Гамільтона Джея Фарелла з Гленолдена (штат 
Пенсільванія). Містер Фарелл, який був 
пайовиком, утримував компанію, що здавала 
в оренду житлові будинки, мав невдоволеного 
клієнта, який погрожував звільнити квартиру. 
До закінчення терміну контракту лишалося 
ще чотири місяці (місячна плата за житло 
становила 55 доларів), і все ж, незважаючи на 
це, він надіслав повідомлення, що хоче 
негайно звільнити помешкання.

«Ці люди прожили в моєму будинку всю 
зиму — найдорожчу щодо плати пору року,— 
розповідав містер Фарелл на наших курсах,— 
і я знав, що мені аж до жовтня буде важко 
здати квартиру. 220 доларів танули в повітрі, 
як тютюновий дим, і повірте, я був розлюче
ний. Хотілося накинутись на пожильця і пора
дити йому ще раз прочитати контракт. У разі 
його порушення він мусив би заплатити за 
квартиру до зазначеного в контракті терміну 
проживання і я не став би поспішати з відшко
дуванням цієї суми.

Але я не втратив самоконтролю й не зробив 
йому сцену, а вирішив застосувати іншу 
тактику. Тож сказав:

— Містере Доу, я вислухав вас, і все ще не 
можу повірити у ваш намір виїхати звідси. Мій 
багаторічний досвід у діловій сфері підказує, 
що ви — людина слова. Дійсно, я настільки 
певен цього, що готовий ризикнути. Ось моя 
пропозиція: не поспішайте з рішенням, поду
майте кілька днів. Якщо ви прийдете до мене 
першого числа наступного місяця, щоб запла
тити за квартиру, і скажете, що вирішили 
виїхати звідси, слово честі, я не заважатиму 
вам і визнаю, що помилявся у своїх суджен
нях. Але сподіваюся, що ви — людина слова 
й виконаєте умови контракту. Бо, зрештою, 
ми — або люди, або мавпи — і вибір, як 
правило, залежить нам!

Першого дня наступного місяця цей 
джентльмен прийшов заплатити за квартиру. 
З'ясувалося, що він та його дружина обгово
рили цю проблему й вирішили залишитись 
у цьому будинку. Вони дійшли висновку, що 
в цій ситуації єдино гідний їхньої репутації 
вчинок — виконувати умови контракту».

Коли лорд Норткліфф (нині покійний) 
побачив у газеті свій портрет, який не хотів 
публікувати, то одразу ж написав редакторові 
листа. Та чи вимагав він: «Будь ласка, не 
друкуйте більше цей портрет, він мені не
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подобається»? Ні, Норткліфф звернувся до 
благородних мотивів, закликаючи до поваги та 
любові, що їх усі ми відчуваємо до своїх 
матерів. Він написав: «Будь ласка, не публікуй
те більше цей портрет. Моїй мамі це буде не 
до вподоби».

Коли Джон Д. Рокфеллер-молодший заба
жав, аби газетні фотокори припинили знімати 
його дітей, він теж звернувся до благородних 
мотивів і не став заявляти: «Я не хочу, щоб їхні 
знімки публікували в газетах». Ні, він звернув
ся до глибоко укоріненого в кожному з нас 
бажання не чинити лиха дітям. І сказав: «Ви 
ж знаєте, хлопці, як воно ведеться. У декого 
з вас є діти, і вам відомо, як це шкідлйво для 
підлітків, коли преса незаслужено приділяє їм 
стільки уваги».

Коли бідний хлопець із штату Мен Сайрус 
Г. К. Кертіс лише розпочинав свою блиска
вичну кар'єру, що згодом принесла йому, 
власникові «Сатердей івнінг пост»7 і «Ледіз 
хоум джорнел»8, мільйони, він не мав змоги 
платити авторам такі високі гонорари, як інші 
журнали. Це означало, що він не міг дозволи
ти собі залучати до співробітництва першо
класних авторів, які писали заради грошей. 
Тому він звернувся до благородних мотивів 
і переконав саму Луїзу Мей Алкотт, авторку 
безсмертних «Маленьких жінок», яка досягла 
вершини своєї слави, написати щось для його 
журналу. Він зробив це, надіславши чек у сто 
доларів не їй, а її улюбленому благодійниць
кому притулку.

Тут, однак, скептик може запитати: «Добре 
мати справу з Норткліффом, Рокфеллером чи 
сентиментальною письменницею. Але ж, 
люди, хотів би я побачити, як це спрацює, коли 
мені доведеться подавати рахунки звичайні
сіньким лобурякам!»

Можливо, ви маєте рацію. Не існує способів, 
які б спрацьовували у всіх випадках, і ніщо не 
впливає однаково на всіх людей. Якщо ви 
задоволені своїми результатами, то навіщо 
міняти методи? Коли ж незадоволені, то чому 
б і не поекспериментувати?

Гадаю, в усякому разі вам буде цікаво 
прочитати одну правдиву історію, що її 
розповів мій колишній студент Джеймс Л. То
мас.

Шість клієнтів однієї автомобільної компа
нії відмовилися заплатити рахунки за обслуго
вування. Жоден з них не заперечував проти 
них у цілому, проте кожний вважав неправиль
ним той чи інший пункт рахунку. Клієнт щора
зу підписував рахунок за виконану роботу, то
му компанія вважала, що порушень немає, і 
заявила про це клієнтам. Ось вона, перша 
помилка.

Чи досягли працівники відділу кредитів 
поставленої мети — сплати отих рахунків, 
вживши таких ось заходів:

1. Вони відвідали клієнтів і заявили кожному 
в різкій формі, що прийшли примусити його 
погасити свою заборгованість.

2. Вони дали зрозуміти, що компанія 
абсолютно й незаперечно має рацію, а він, 
клієнт, абсолютно і безперечно помиляється.

3. Вони дали зрозуміти, що компанія знає 
автомобілі набагато краще, ніж їх можуть 
знати клієнти. Про що ж тоді говорити?

Результат: виникли суперечки.
Чи можна було такими аргументами приму

сити клієнтів сплатити рахунки? На це запитан
ня ви можете відповісти самі.

Менеджер відділу кредитів ладен був 
відкрити вогонь з батареї юридичних талантів, 
коли, на щастя, справою зацікавився генераль
ний менеджер, який зібрав відомості про 
клієнтів і з'ясував, що всі вони — порядні 
люди і завжди вчасно сплачують свої рахунки. 
Щось не те було з методом і підходом до цієї 
справи. Він доручив Джеймсу Л. Томасу 
зайнятися несплаченими рахунками.

Містер Томас вжив таких заходів:
«1. Я відвідав клієнтів,— розповідав він,— 

які заборгували найбільше за рахунками, що 
вважалися абсолютно правильними. Але про 
це я не мовив жодного слова. Тільки пояснив, 
що хочу з'ясувати, чого наша компанія не 
зробила і які їхні замовлення виконала.

2. Я заявив клієнтам, що не можу зробити 
правильних висновків, не вислухавши їхніх 
пояснень, і що компанія не вважає себе 
безгрішною.

3. Я говорив кожному клієнтові, що мене 
цікавить тільки його автомобіль, що його 
найкраще знає він сам і лише він може бути 
тут авторитетом.

4. Я дав їм можливість висловитись і слухав 
їх з великою увагою та співчуттям. Цього вони 
не сподівалися.

5. Нарешті, коли клієнт уже був у відносно 
доброму гуморі, я намагався схилити його до 
чесної гри, звертався до благородних мотивів.
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— Насамперед,— говорив я,— ви повинні 
знати, що цю справу вели вкрай погано: наші 
працівники набридали вам, завдавали клопо
тів, викликали у вас роздратування. Таке не 
повинно було трапитись. Як офіційний пред
ставник компанії прошу вибачення. Ваше 
терпіння і ваша справедливість справили на 
мене велике враження. І тепер, знаючи про ці 
ваші риси, хочу попросити вас зробити дещо 
для мене. Це ви знаєте краще за інших. Ось 
ваш рахунок. З цілковитою довірою прошу 
виправити його так, як ви зробили б це, будучи 
президентом компанії. Я покладаюся на вас. 
Усе буде так, як ви скажете.

Чи намагалися клієнти виправити рахунки? 
Авжеж. Але потрапили до пастки — ціни на 
послуги коливалися від 150 до 400 доларів. Чи 
зменшили їх клієнти? Лише один, що відмо
вився заплатити пенні9 з якоїсь суперечливої 
статті витрат, а решта повністю віддала 
компанії їй належне. Повністю! Але найцікаві
шим є те, що протягом наступних двох років 
компанія продала усім шістьом клієнтам нові 
автомобілі!

— З цієї історії я виніс важливий урок,— 
провадив далі містер Томас. — Якщо у вас 
немає можливості здобути інформацію про 
клієнта, то виходьте з тієї передумови, що 
він — чесна і щира людина, готова сплатити 
правильно складені рахунки. Інакше кажучи, 
люди є чесними і завжди прагнуть виконати 
свої зобов'язання. Звичайно, трапляються 
винятки з цього правила, але здебільшого 
навіть той, хто схильний до крутійства, реагу
ватиме правильно, якщо його вважають 
порядною і справедливою людиною».

Отже, якщо ви бажаєте, щоб вашу точку 
зору приймали інші люди, дотримуйтесь 
десятого правила:

Звертайтеся до благородних мотивів.

Розділ XI

КІНО РОБИТЬ ЦЕ. РАДІО РОБИТЬ ЦЕ. 
ЧОМУ Б ЦЬОГО НЕ РОБИТИ ВАМ?

Кілька років тому проти газети «Філадель
фія івнінг бюллетін» розгорнулася небезпечна 
наклепницька кампанія, поширювались чутки, 
які дискредитували її. Тим, хто випускав 
газету, дорікали, ніби в ній забагато реклами 
і мало новин, що вона більше не приваблює 
читачів. Потрібно було вжити термінових 
заходів, щоб припинити поширення пліток.

Ось що було зроблено.
Із буденного номера газети вирізали весь 

матеріал нерекламного характеру, системати
зували його й видали окремою книжкою під 
назвою «Один день», що мала 307 сторінок — 
книжка такого обсягу коштує приблизно два 
долари, а всі ці новини й статті було взято 
з номера газети, вартістю два центи.

Випуск цієї книжки засвідчив, що «Філа
дельфія івнінг бюллетін» друкує багато 
цікавих матеріалів. Цей факт було доведено 
яскравіше й виразніше, ніж це могли зробити 
тривалі дискусії чи гори цифр.

Прочитайте книжку Кенна Гуде і Зена

Кауфмана «Інсценізація в бізнесі», що розгор
тає перед читачем інтригуючу панораму того, 
як майстри всіляких «торговельних спектак
лів» у магазинах примушують каси працювати 
на повну потужність. Книжка розповідає, як 
агенти фірми «Електролюкс», продаючи хо
лодильники, запалюють над вухом клієнтів 
сірник, аби він пересвідчився, що Тхйій товар 
тихо працює...

Як каталог капелюшків фірми «Сіре Роубак» 
пропонує цілу колекцію автографів знамени
тостей, починаючи з самої Енн Созерн...

Як Джордж Велбаум доводить, що через 
зупинку рухливої реклами у вітрині магазин 
втрачає вісімдесят відсотків покупців...

Як Персі Вайтінг продає акції, де
монструючи перспективи двох списків---
кожний вартістю в тисячу доларів — і запи
туючи клієнтів, котрий з них вони куплять. 
Просто! За останніми біржевими даними, 
один список (звісно, його список) мав перева
гу. Елемент цікавості оволодівав клієнтом...

Як Міккі Маус прогризає собі шлях в енцик
лопедію і як його ім'я на іграшках рятує 
фабрики від банкрутства...

Як авіаційна компанія «Істерн ейр лайне» 
збирає юрби перехожих на тротуарі перед 
вітриною, в якій відтворено справжній щит 
керування літака «Дуглас»...

Як Гаррі Александер збуджує своїх продав
ців за допомогою * радіорепортажу уявного 
матчу з боксу між продукцією його і конку
рентів...

Як промінь прожектора «випадково» падає 
на вітрину із виставленими в ній солодоща
ми — і продаж подвоюється...

Як Крайслер ставить на свої автомобілі 
слонів, аби продемонструвати їхню міцність.

Річард Борден і Алвін Б'юсс із Нью-Йорксь- 
кого університету, проаналізувавши п'ятнад
цять тисяч інтерв'ю, взятих під час торговель
них операцій, написали книжку «Як виграти 
суперечку». Вони розглянули ті самі методи 
в лекції «Шість принципів продажу», а згодом 
перенесли їх у кінофільм, який демонструва
ли «силам продажу товарів і послуг» у сотнях 
великих корпорацій. Вони не лише пояснюва
ли принципи, відкриті під час їхнього до
слідження, а й ставили їх на сцені. Словесні 
баталії, влаштовані перед аудиторією, показа
ли хибні й вірні методи продажу.

Сьогодні день наголосів. Просто заявити 
про істину — цього тепер не досить. Істину 
треба зробити яскравою, цікавою, інтри
гуючою. Ви повинні продемонструвати ак
торське вміння. Кіно це робить. Радіо це 
робить. Чому б цього не робити вам?

Фахівці рекламних вітрин знають могутню 
силу інсценізації. Наприклад, виробники нової 
отрути проти щурів улаштували у вітрині ви
ставу з участю двох живих пацюків. Коли ця 
вітрина «працювала», прибуток від продажу 
отрути зростав уп'ятеро, порівняно із звичай
ним днем.

Джеймс Б. Бойнтон з «Амерікен уїклі» мав 
представити президентові компанії солідну 
доповідь про ринкову ситуацію. Фірма щойно 
завершила для цієї компанії надзвичайно
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складне дослідження з популярного сорту 
кольдкрему. Дані потрібні були негайно через 
загрозу падіння цін, тож для реклами відкри
валися нові захоплюючі перспективи.

Але першого дня доповідь зазнала провалу.
— Під час цієї зустрічі,— розповідав містер 

Бойнтон,— мене буквально втягли у безплідну 
суперечку щодо наших методів досліджень. 
Президент сперечався, сперечався і я. Він 
говорив мені, що я помиляюся, а я намагався 
довести, що маю рацію. Коли мені нарешті 
вдалося це зробити, мій час скінчився.

Наступного разу я вже не зв'язувався 
з таблицями та діаграмами, цифрами і дани
ми. Прийшовши на зустріч з людиною, 
я прагнув викласти їй факти.

— Коли я увійшов до його кабінету,—  
провадив далі містер Бойнтон,— він розмов
ляв по телефону. Як тільки він поклав трубку, 
я відкрив свій дипломат і виставив перед ним 
на столі тридцять дві склянки кольдкрему —  
всю відому йому продукцію усіх його конку
рентів. На кожній з них був ярлик з результа
тами торговельного розслідування. І кожний 
з цих ярликів розповідав свою історію лако
нічно, наочно.

Що трапилося?

Суперечок більше не було. Він узяв першу, 
потім другу склянку кольдкрему й ознайомив
ся з інформацією на ярликах. Почалася 
дружня розмова. Він ставив додаткові запи
тання. Був глибоко зацікавлений. Спочатку 
дав мені тільки десять хвилин, але вони, як 
і наступні двадцять, тридцять, сорок, шістде
сят хвилин, минули, а ми все ще продовжували 
розмову. Я викладав ті самі факти, що 
й раніше. Однак тепер робив це наочно, 
переконливо — і в цьому полягала різниця!

Отже, якщо ви хочете, щоб вашу точку зору 
приймали інші люди, дотримуйтесь одинадця
того правила:

— Надавайте своїм ідеям наочність, інсце
нізуйте їх.

Розділ XII

КОДИ НЕ СПРАЦЬОВУЄ НІЩО ІНШЕ, 
СПРОБУЙТЕ ОЦЕ У

У Чарлза Шваба був начальник цеху, 
робітники якого не виконували виробничих 
норм.

— Як це виходить,— цікавився Шваб,— що 
така здібна людина, як ви, не може налагодити 
роботу цеху?

— Не знаю,— відповів начальник цеху. — 
Я всіляко підштовхував, сварив, проклинав їх, 
погрожував робітникам звільненням. Ніщо не 
допомагало. Вони не можуть впоратися з нор
мою...

Це відбувалося наприкінці дня, якраз тоді, 
коли мала розпочатися нічна зміна.

— Дайте мені грудку крейди,— попросив 
Шваб, а потім, звертаючись до одного з робіт
ників, запитав: — Скільки плавок дала сьогод
ні ваша зміна?

— Шість.
Не мовивши й слова, Шваб вивів крейдою на 

підлозі велику цифру «шість» і вийшов.
Коли прийшли робітники нічної зміни 

й побачили ту цифру, вони поцікавилися, що 
вона означає.

— Сьогодні тут був великий бос,— пояснив 
робітник денної зміни. — Він запитав, скільки 
плавок дала наша зміна, і ми сказали — шість. 
Ось він і написав цю цифру на підлозі.

Наступного ранку Шваб знову завітав до 
цеху. Нічна зміна витерла цифру «6» і замість 
неї написала цифру «7».

Коли з'явилися робітники денної зміни, 
вони побачили на підлозі сімку. Отже, нічна 
зміна вважає себе кращою за денну? Добре, 
ми їм покажемо, хто кращий. Працювали вони 
з ентузіазмом, а увечері залишили на підлозі 
гігантську цифру «10». Справи пішли на лад: 
той цех став найкращим на всьому заводі.

У чому ж суть?
Хай про це скаже сам Шваб.

— Щоб домогтися виконання важкої 
роботи,— вважає він,— треба збудити дух 
суперництва. Я мав на увазі суперництво не 
тільки з корисливою метою — заробити по
більше грошей, а й бажання довести свою 
перевагу над іншими.

Бажання вивищитись! Виклик! Кинута рука
вичка! Це — несхибний шлях до сердець 
людей мужніх, з розвинутою самоповагою 
і почуттям власної гідності.
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Не кинувши виклику іншим і своїй долі, 
Теодор Рузвельт ніколи б не став президентом 
Сполучених Штатів Америки. Тільки-но він 
повернувся з Куби, його обрали губернатором 
штату Нью-Йорк. Опозиція дізналася, що він 
нелегально проживає в штаті, й наляканий 
Рузвельт хотів зійти з політичної арени. Тоді 
Томас Кольєр Платт10 вийняв із піхов шаблю 
виклику й звернувся до нього гучним голосом:

— Хіба герой Сан-Хуана боягуз?
Рузвельт не залишив поля бою, а решта —

то вже історія. Виклик, кинутий його характе
рові, вплинув не тільки на долю цієї людини, 
а й на історію всієї нації.

Чарлз Шваб знав, яку величезну силу 
приховує в собі виклик. Як і Платт, а втім, як 
і губернатор штату Нью-Йорк Ел Сміт.

У Сінг-Сінг— найвідомішій каторжній в'яз
ниці на всій території США — не було 
начальника. З-за тюремних мурів розходили
ся чутки про неподобства і зловживання. 
Начальником в'язниці Сміт хотів призначити 
сильного чоловіка — залізну людину. Він знав 
такого, й тому мерщій викликав з 
Нью-Гемптона Льюїса Е. Лоуса.

— Як ви дивитесь на те, щоб стати 
начальником тюрми Сінг-Сінг? — бадьоро за
питав він у Лоуса. — Там потрібна людина 
з вашим досвідом.

Лоус зніяковів: він розумів, яку небезпеку 
приховує в собі Сінг-Сінг. Це призначення 
залежало від примх політичного клімату, 
іноді начальників тюрем замінювали вже 
через три тижні. Лоусу треба було зважити 
і на свою кар'єру. Чи варто ризикувати?

І тоді Сміт, який уважно спостерігав за

внутрішніми ваганнями Лоуса, відкинувся у 
кріслі й усміхнувся.

— Молодий чоловіче,— заспокійливо мо
вив він,— я не засуджую вас за те, що ви 
злякалися. Це — нелегка справа. Треба бути 
великою і сильною людиною, щоб піти туди 
і там втриматись.

Отже, Сміт кинув виклик, чи не так? Лоусу 
припала до вподоби ідея спробувати піднести 
такий тягар, який вимагав від людини мужнос
ті та інших рідкісних чеснот.

І він погодився, і вистояв. Він залишився, 
щоб стати найзнаменитішим з усіх начальників 
в'язниць. Його книжка «20 000 років у Сінг- 
Сінг» розійшлася сотнями тисяч примірників. 
Він виступав з радіопередачами; розповіді 
Лоуса про тюремне життя породили десятки 
кінофільмів, а його методи «олюднення» 
злочинців були справжнім чудом у практиці 
виправних закладів і відкрили шлях рефор
мам.

— Я ніколи не вважав,— заявляв засновник 
«Файрстоун Тайр енд Раббер К°» Харві 
С. Файрстоун1 11,— що заробіток і тільки заро
біток може зібрати, об'єднати чи утримати 
гідних людей. Думаю, що справа тут у грі...

Гра! Ось що любить кожна людина. Можли
вість самовираження. Можливість довести 
свою перевагу, виграти й перемогти. Саме це 
прагнення породжує змагання, в тому числі 
й екзотичні, і комічні — скажімо, з поїдання 
пиріжків або хто кого перекричить у гучномо
вець. Бажання вивищитись. Прагнення власної 
значущості.

Отже, якщо ви хочете, щоб вашу точку зору 
приймали люди з характером, дотримуйтесь 
дванадцятого правила:

Кидайте виклик!

Р Е З Ю М Е
ДВАНАДЦЯТЬ СПОСОБІВ ЗРОБИТИ 

ВЛАСНУ ТОЧКУ ЗОРУ НАДБАННЯМ ІНШИХ ЛЮДЕЙ

1. Якщо ми хочем о ви граш у  — остерігаймося суп ер еч о к .
2. Шануйте погляди  інш их лю дей . Н іколи  не кажіть лю дин і, щ о вона пом и

ляється.
3. П рипустивш ись пом илки, в ід р а зу  визнайте це чесно й відверто.
4. Розмовляйте у  друж ній м анері.
5. Спонукайте л ю д и н у  о д р а зу  ж сказати «так».
6. Спонукайте сп іврозм овн и ка  говорити значно більш е, ніж це робите ви самі.
7. Дайте відчути сп іврозм овн и к ові, що ідея  належить йом у.
8. Навчіться бачити явищ а та под ії очим а інш ої лю дини.
9. Виявляйте сво є  співчуття.
10. Звертайтеся до б л а городн и х  мотивів.
11. Надавайте сво їм  ідеям  наочність, інсценізуйт е їх.
12. Кидайте виклик!
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ДЕВ'ЯТЬ СПОСОБІВ ПРИМУСИТИ ЛЮДИНУ ЗМІНИТИ 
СВОЮ ПОЗИЦІЮ, НЕ ЗАВДАВШИ ЇЙ ОБРАЗИ І НЕ 

ВИКЛИКАВШИ В НЕЇ ОБУРЕННЯ
Розділ І

ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ ВКАЗАТИ 
ЛЮДИНІ НА ЇЇ ПОМИЛКУ, ПОЧНІТЬ 

З ПОХВАЛИ

За часів адміністрації Каявіна Куяіджа12 мій 
друг був запрошений до Білого дому провести 
вихідний день. Випадково забрівши до прези
дентського кабінету, він почув, як Кулідж 
сказав одній із своїх секретарок:

— Яку чудову сукню ви одягли цього ранку! 
Ви взагалі дуже гарна дівчина.

Це була, напевне, найщедріша в житті 
«мовчазного Кула» похвала, якою він обдару
вав свою секретарку, і така незвична й неспо
дівана, що дівчина зашарілася від зніяковіння. 
Потім Кулідж додав:

— Не заперечуйте. Я сказав це для того, 
щоб ви почували себе краще. Однак мені 
хотілося б, аби ви надалі були уважніші 
з вашою пунктуацією.

Він діяв, можливо, трохи прямолінійно, але 
блискуче з погляду психології. Вислуховувати 
неприємні речі завжди легше, якщо перед 
цим ви почули кілька приємних слів на свою 
адресу.

Перш ніж поголити клієнта, перукар на
милює йому щоки. Так само зробив Мак- 
Кінлі13 ще 1896 року, коли балотувався на пост 
президента. Один з відомих діячів республі
канської партії того дня підготував промову 
для свого виступу під час передвиборної 11

кампанії. Ця промова здавалася йому кращою 
за промови Ціцерона, Патріка Генрі14 і Да- 
ніела Вебстера15 разом узяті. Оратор з вели
ким піднесенням прочитав свій опус Мак- 
Кінлі. Спіч мав сильні сторони, але він не 
відповідав вимогам часу й міг викликати зливу 
критики на адресу промовця. Мак-Кінлі не 
хотів ображати автора промови, гасити його 
бурхливий ентузіазм, і все ж був змушений 
сказати «ні». Зауважте, як винахідливо він це 
зробив.

— Мій друже,— почав Мак-Кінлі,— ви на
писали чудову промову, блискучу промову. 
Ніхто не зміг би підготувати кращої. Але 
давайте подумаємо, чи доречно виголошувати 
її  з такої, як у нас, нагоди? Велеречива 
й розсудлива, вона передовсім повинна при
нести користь нашій партії. Тож ідіть додому 
й напишіть промову за тими рекомендаціями, 
які отримаєте від мене. Примірник надішліть 
мені поштою.

Він виконав це завдання, а згодом став 
одним з найкращих ораторів під час виборчої 
кампанії.

Ось другий з найвідоміших листів Авраама 
Лінкольна (перший — це той, у якому він 
висловлював співчуття місіс Біксбі з приводу 
загибелі її п'ятьох синів на полі бою). Цілком 
імовірно, що цей другий лист Лінкольн 
написав за п'ять хвилин, однак на аукціоні 
1926 року його продали за 12 000 доларів, що 
перевищує суму, заощаджену Лінкольном за 
півстоліття виснажливої праці.

Лист був написаний 26 квітня 1863 року, 
в один з найпохмуріших періодів громадянсь-

11. «Всесвіт» № 8
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коТ війни. Вісімнадцять місяців генерали 
Лінкольна вели армію від однієї трагічної 
поразки до іншої. Безглузда людська різани
на. Тисячі солдатів дезертирували і навіть 
республіканські члени сенату повстали й хоті
ли примусити Лінкольна залишити Білий дім. 
«Ми зараз на краю загибелі,— говорив Лін
кольн. — Мені здається, що навіть Всевишній 
проти нас. Я ледь бачу промінь надії». Таким 
був цей період — чорного смутку й хаосу, 
з якого і народився лист.

Наводжу його, щоб показати, як саме 
намагався Лінкольн вплинути на галасливого 
генерала, коли від його дій могла залежати 
доля всієї нації.

Це, мабуть, найгостріший лист Лінкольна, 
відколи він став президентом. Однак, зауваж
те, що перш ніж говорити про серйозні 
помилки, він похвалив генерала Хукера.

Хоч ішлося про трагічні помилки, Лінкольн 
їх так не назвав — для цього він був надто 
поміркований, надто дипломатичний. Тож 
писав: «Існують факти, через які я не можу 
бути цілком задоволеним Вами». Поговоримо 
про такт! І дипломатію!

Ось лист, адресований генерал-майору 
Хукеру:

«Я поставив Вас на чолі Потомакської армії. 
Звісно, я зробив це з серйозних міркувань, 
але, на мій погляд, Вам треба знати, що 
існують факти, через які я не можу бути 
цілком задоволеним Вами.

Я вірю, що Ви — хоробрий і досвідчений 
солдат, і, само собою, високо ціную це. Я та
кож вірю, що Ви не плутаєте політику зі своєю 
професією, і правильно робите. Ви впевнені 
в собі — це цінна, навіть необхідна якість.

Ви — честолюбні, що в розумних межах 
приносить скоріше користь, аніж шкоду. Але

тоді, коли армією командував генерал 
Бернстайд, Ваше честолюбство взяло над 
Вами гору й Ви заважали генералові як могли, 
завдавши цим великої шкоди цьому заслуже
ному й шанованому колезі-офіцеру, а також 
країні.

Мені було відомо з достовірних джерел, що 
Ви не так давно заявили: армії та уряду 
потрібен диктатор. Звісно, не через це, 
а незважаючи на це, я доручив Вам команду
вання.

Лише ті генерали, які домагаються успіхів, 
можуть бути диктаторами. Чого я нині вима
гаю від Вас — так це воєнного успіху, ризи
куючи заради цього навіть загрозою  встанов
лення диктатури.

Уряд підтримуватиме вас у всьому так 
само — ні більше, ні менше,— як він підтри
мував би будь-якого командуючого. Боюся, 
що настрій, породжений Вами в армії крити
кою Бернстайда, недовіра до нього обернуть
ся тепер проти Вас. Я з усіх сил допомагатиму 
Вам опановувати становище.

Ні Вам, ні Наполеонові, якби він був живий, 
не вдалося б домогтися успіхів від армії, доки 
в ній панує такий настрій. Тож будьте обачним. 
Остерігайтеся прорахунків, але енергійно 
і невпинно йдіть уперед і приносьте нам 
успіх».

Читач цієї книжки — не Кулідж, Мак-Кінлі 
чи Лінкольн. Ви хочете знати, чи знадобиться 
вам ця філософія у щоденних ділових стосун
ках? Що ж, побачимо. З цією метою розгляне
мо випадок з В. П. Гоу з «Уарк компані» 
у Філадельфії. Містер Гоу — звичайний гро
мадянин, як ви і я. Він був слухачем наших 
курсів у цьому місті, й розповів нам повчальну 
історію.

«Уарк компані» уклала контракт на спо
рудження і обладнання великого адміністра
тивного будинку в Філадельфії. Все йшло за 
планом, будівництво вже завершувалось, коли 
несподівано субпідрядник, який мав виготови
ти орнаментальні бронзові прикраси для 
фасаду, заявив, що не зможе вчасно виконати 
це замовлення. Тільки подумати! Затримуєть
ся вся робота! Неймовірні штрафи! І все через 
одну людину!

Були міжміські телефонні переговори. 
Дискусії. Гарячі суперечки. Все марно. Тоді 
містера Гоу відрядили до Нью-Йорка, де він 
мав вступити у боротьбу з левом у його лігві.

— Чи знаєте, що ви — єдина людина в 
Брукліні з таким прізвищем? — запитав містер 
Гоу, увійшовши до кабінету президента.

Той був здивований:
— Ні, я цього не знав.
— Так,— сказав містер Гоу. — Коли я зі

йшов з поїзда і зазирнув до телефонного 
довідника, аби з'ясувати вашу адресу, то 
дізнався, що ви — єдина в Брукліні людина 
з таким прізвищем.

— Я цього не знав,— зауважив президент, 
з цікавістю гортаючи телефонний довідник. —  
Так, у мене незвичне прізвище,— додав він 
з гідністю. — Мої предки походили з Голлан
дії, а до Нью-Йорка переселилися майже 
двісті років тому.

Кілька хвилин він розповідав про свою 
родину. Потім містер Гоу захоплювався тим, 
яке це велике підприємство, і відзначив його 
переваги над багатьма аналогічними, де йому 
довелося побувати.

— Це — одна з найчистіших і найохайніших
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фабрик по виготовленню бронзових виро
бів,— заявив Гоу.

— Цій справі я присвятив усе своє життя,—  
з гордістю пояснив президент. — Хочете 
оглянути фабрику?

Містер Гоу захоплювався системою органі
зації виробництва та оригінальними машина
ми, які сконструював сам президент. Він 
показав містерові Гоу, як вони діють і яку 
тонку роботу виконують. А потім запросив 
гостя на обід. Досі Гоу і словом не обмовився 
про мету свого візиту.

По обіді президент сказав:
— А тепер перейдемо до справи. Звичайно, 

мені відомо, чому ви тут. Я не сподівався, що 
наша зустріч буде такою приємною. Можете 
спокійно їхати до Філадельфії. Обіцяю, що 
ваше замовлення буде виконано, навіть якщо 
для цього доведеться тимчасово припинити 
інші роботи.

Містер Гоу домігся свого. Прикраси для 
фасаду доставили вчасно, і будинок було 
завершено в останній день, передбачений 
контрактом.

Чи вдалося б Гоу досягти мети, якби він 
скористався методом «молотка і динаміту», 
який часто застосовують у подібних випадках?

Щоб примусити людину змінити свою 
позицію, не завдавши їй образи і не викликав
ши в неї обурення, застосовуйте правило 
перше:

Починайте з похвали та щирого визнання 
чеснот людини.

Розділ II

ЯК КРИТИКУВАТИ,
НЕ ВИКЛИКАЮЧИ ПРИ ЦЬОМУ 

НЕНАВИСТІ
Якось ополудні, обходячи один із своїх 

сталеливарних заводів, Чарлз Шваб побачив 
у цеху групу робітників, які курили. Прямо над 
їхніми головами висіло оголошення: «Курити 
заборонено». Як гадаєте, вказав їм Шваб на 
цей напис? Чи зауважив: «Ви що, читати не 
вмієте?» О ні, хто завгодно, тільки не Шваб. 
Він підійшов до робітників, дав кожному по 
сигарі й сказав:

— Буду вдячний вам, хлопці, якщо ви 
викурите їх на свіжому повітрі.

Ясна річ, він добре знав, що робітники 
порушили правила, але не став докоряти 
їм. Це викликало в них захоплення. Він дав їм 
по сигарі, тобто вшанував їх. Чи можна не 
симпатизувати такій людині?

Джон Вонамейкер також користувався цим 
методом. Щодня обходячи свій велетенський 
універмаг у Філадельфії, він якось побачив 
жінку біля прилавка, на яку ніхто не звертав 
уваги. А продавці? Вони зібралися гуртом, 
сміялись, теревенили. Вонамейкер, не вимо
вивши й слова, спокійно зайшов за прилавок 
і обслужив покупця. Він передав продавцю 
покупку, щоб її запакували, а сам пішов геть.

8 березня 1887 року помер красномовний 
Генрі Уорд Бічер, або, як кажуть японці, 
поміняв світи. Наступної після смерті Бічера 
неділі проповідь мав прочитати запрошений 
для цього Ліман Еббот. Прагнучи виступити 
якнайкраще, він писав, переписував і шліфував 
свою проповідь із старанням, гідним Флобе
ра. Потім прочитав її своїй дружині. Ця 
проповідь була жалюгідною, як і більшість 
написаних промов. Дружина могла сказати: 
«Лімане, це жахливо. Це абсолютно не 
підходить. Так можна приспати людей. Текст 
наче з енциклопедії. Проповідуючи стільки 
років, ти мав би краще розумітися на цій 
справі. Ради бога, чому б тобі не говорити так, 
як усі люди? Роби це природно, інакше 
зганьбиш себе».

Вона могла так сказати. І знаєте, що 
б сталося тоді? Вона це знала. Тому лише 
зазначила, що ця проповідь була б чудовою 
статтею для «Hope Амерікен рев'ю» («Огляд 
Північної Америки»). Інакше кажучи, вона 
похвалила промову і разом з тим натякнула, 
що з неї буде погана проповідь. Ліман Еббот 
це зрозумів і порвав рукопис. Він прочитав 
проповідь, навіть не користуючись нотатками.

Щоб примусити людину змінити свою 
позицію, не завдавши їй образи і не викликав
ши в неї обурення, дотримуйтесь правила 
другого:

Вказуючи людині на її помилку, робіть це 
ж непрямій формі.

Малюнки Юрія Новікова.(З а к ін че нн я  в н аступ н о м у н о м е р і)

КОМЕНТАРІ
1 Галон — одиниця об'єму в системі англійсь

ких мір. У СШ А для рідин один галон дорівнює 
3,78 літра.

2 К о б б  І р в і н  (1876— 1944) — відомий аме
риканський письменник-гуморист.

3 Так для зручності американці називають п'яти- 
центову монету.

4 С е н д і  — шотландець (прізвисько).
5 Стан, близький до смерті (лат.).
6 І д і о с и н к р а з і я  — генетично зумовлена 

хвороблива реакція організму на певні речовини.
У найтяжчих випадках розвиваються задишка, 
приступи астми, блювота тощо.

7 «Са те  р д е  й і в н і н г  п о с т »  («Суботня 
вечірня пошта») — літературно-політичний жур
нал, який виходить дев'ять разів на рік тиражем 
664 тис. прим. Заснований в 1728 р.

8 « Л е д і з  х о у м  д ж о р н е л »  («Жіночий до
машній журнал») — щомісячник для жінок; ти
раж 5,4 млн. прим.; заснований в 1883 р.

9 Один цент.
10 П л а т т  Т о м а с  К о л ь є р  (1883— 1910) —

конгресмен, сенатор СШ А, впливовий діяч рес
публіканської партії; допоміг обранню Теодора 
Рузвельта губернатором штату Нью-Йорк у 1888 р.

11 Ф а й р с т о у н  Х а р в і  С е м ю е л  (1868— 
1938) — американський магнат, один із засновни
ків гумової промисловості США.

12 К у л і д ж К а л в і н  (1872— 1933) — 30-й 
президент СШ А (1923— 1929) від республікан
ської партії.

13 М а к - К і н л і  В і л ь я м  (1843— 1901) — 25-й 
президент СШ А (1897— 1901); його адміністра
ція розпочала іспано-американську війну в 1898 р. 
Був застрелений анархістом.

14 Г е н р і  П а т р і к  (1736— 1799) — амери
канський громадський діяч, видатний оратор, ав
тор заклику: «Свобода або смерть І»

15 В е б с т е р  Д а н і е л  (1782— 1852) — аме
риканський державний діяч; двічі був державним 
секретарем; сенатор, талановитий промовець.

З а н гл ій с ь к о ї переклав  
В алерій ГРУЗИН
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Синє світло. 1975.

Пружні, динамічні лінії на картинах 
відомого французького художника Жана 
Карзу неможливо втиснути в рамки якогось 
певного напряму чи стилю. А рухлива, 
незважаючи на вісімдесят один рік, постать 
художника, який, здається, так само не
підвладний часові, як його картини модним 
віянням, мимоволі наводить на думку про 
невидиму сув'язь між Майстром і його 
витвором, про гармонію задуму та втілен
ням, між якими пролягає вузька, майже 
непомітна для одних та нездоланно широка 
для інших межа.

А ще думається про незбагненну і таємни
чу субстанцію, що могутнім спалахом 
осяває працю митця. Одні називають її 
магією мистецтва, інші — художньою ін
туїцією, одкровенням. Та суть не в назві — 
без цього чудодійного спалаху навіть най

досконаліший витвір залишиться хіба що 
зразком високого ремісництва.

Пригадується, як напровесні 1984 року 
в київському музеї російського мистецтва 
відкрилася виставка літографій Жана Карзу. 
З мерехтливого плетива енергійних ліній 
постав незвичний світ, що будив уяву, 
бентежив, дивував, світ, осяяний спалахом 
художницького одкровення...

Подібні почуття, очевидно, пережили і ті 
глядачі, які 1952 року прийшли до паризько
го театру «Гранд-Опера» на балет Рамо 
«Галантна Індія». Коли розчахнулася завіса 
і перед очима парижан спалахнули казкові 
кольори Перу XVI ст., зал вибухнув оплес
ками на адресу художника. Це був тріумф 
мистецтва Карзу, перше широке визнання 
його таланту.

А коли 1953 року організатори паризької
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«Виставки шести сучасних художників» 
попросили відвідувачів вказати, яку з кар
тин експозиції вони бажали б придбати, 
більшість віддало перевагу «Прогулянці 
закоханих» Карзу.

На небосхилі європейського живопису 
стрімко сходила його зоря. На сьогодні 
Карзу — автор близько двохсот персональ
них виставок, що демонструвалися по 
всьому світу — від Токіо до Нью-Йорка, 
кавалер ордена Почесного легіону, лауреат 
багатьох міжнародних премій, член Фран
цузької Академії «безсмертних»... Здавало
ся б, такий шлях до вершини мусить бути 
устелений самими трояндами. Але тільки на 
перший погляд...

Париж 1924 року. Сюди приїздить сімнад
цятирічний вірменський юнак з Алеппо 
Карник Зулумян, сповнений бажання стати 
художником. Пізніше він обере собі псевдо
нім КАРЗУ, утворивши його на французький 
лад з початкових літер свого імені та 
прізвища. А тоді випускник одного з каїрсь
ких ліцеїв готувався до вступу в Паризьку 
Академію архітектури. Чому саме туди? 
Відповідь проста: до французької столиці 
він приїхав як стипендіат благодійного 
товариства з умовою вступати куди заба
жає, крім... художньої школи. Зрештою, 
його благодійників можна було зрозуміти. 
Піклуючись про вірменських сиріт з пере
повнених після турецької різанини 1915 ро
ку притулків, вони прагнули наділити їх 
надійним фахом. А малярство і фахом не 
назвеш. Тому юнак вирішує поєднувати 
архітектурні студії із заняттями живописом 
у знаменитій академії «Гранд Шом'єр». І хо
ча по тому він так і не похвалиться жодною

спорудою, зведеною за його проектом, 
архітектурний мотив назавше вплететься 
в його творчість. Звідти — лаконізм картин 
Карзу, їхня композиційна виваженість, по
тяг до конструювання напівфантастичних 
фігурних композицій.

Але такий свій стиль Карзу по довгих 
творчих пошуках знайде пізніше. А тоді, 
після лекцій в Академії архітектури, юнак 
квапився на Монпарнас, збадьорившись 
чашечкою кави.

Макс Жакоб — поет і майстер парадок
сів — про свої молоді літа висловився так: 
«Ми жили погано, але чудово». Якоюсь 
мірою ці слова можна віднести і до Карзу. 
В ті роки в Парижі щотижня відкривалося 
сімдесят п'ять художніх виставок. Один 
напрям змінював інший. У кав'ярні на 
Монпарнасі бородаті молодики сперечалися 
про яскраве співзвуччя матіссівських 
кольорів, про холодну вишуканість колори
ту Брака, про те, куди поверне у своїх 
пошуках несамовитий Пікассо.

Але був ще й інший Париж. Той, що 
постає зі сторінок оповідань та повістей 
Шагана Шагнура — земляка Карзу, відомого 
французьким читачам під псевдонімом Ар
мен Любен. Героям його творів, вірменам- 
вигнанцям, столиця мистецтв бачилася вели
чезним містом-мурашником, в якому вони 
втрачають спочатку свої імена, потім мову, 
а згодом губляться й самі. Шагнур, написав
ши кілька книжок вірменською, поступово 
перейшов на французьку, і вже по війні став 
лауреатом престижної премії Ріваро за твір 
про звичаї лікарні. Що-що, а їх він добре 
знав. Заробляючи на шматок хліба, він 
замолоду підірвав здоров'я і півжиття про
валявся на лікарняних ліжках. Що ж до

Самурай. 1974.
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Вулиця в Нью-Йорку. 1974.
Кондотьєри: 1976.

Дівчина і птах. 1977.
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Цитадель у дрімоті. 1987.

Карзу, то на запитання, як він став художни
ком, той відповів з сумною посмішкою, що 
й сам не розуміє. Адже замість віддатися 
живопису, він мусив з ранку до ночі 
малювати консервні етикетки та рекламні 
оголошення.

Скільки талантів, що так і не встигли 
розкритися, поглинуло суєтне житейське 
море! Але Карзу вистояв. Працював до 
сьомого поту. Шукав, знаходив, розчарову
вався і знову кидався в пошуки. Проте це не 
було безладне борсанця, шарахання з боку 
в бік. З висоти сьогодення добре видно, як, 
захоплюючись різними стилями (хоч ті 
захоплення були скоріше студіями), він 
поступово, крок за кроком наближався до 
своєї власної манери, «стилю Карзу». Захоп
лення постімпресіонізмом, під впливом 
якого написані його ранні пейзажі та 
натюрморти, навчило Карзу кольорової ре
жисури, умінню «грати» тонами і напівтона
ми. Занурившись на початку 30-х років 
у царину «чистої форми», художник доско
нало оволодів секретами композиційного 
поєднання об'єму, кольору й лінії.

Карзу освоює нові сюжети, малює таємни
чі інтер'єри, населені загадковими жіночи
ми створіннями, образи яких, очевидь, 
навіяні близьким йому Сходом. Можна 
знайти чимало спільного між теперішнім 
і тодішнім Карзу як у манері малюнка, так 
і в сюжеті. Але цілісне бачення світу, 
відчуття життя як чарівного дійства — все 
це прийшло до художника пізніше.

Переломними для Карзу стали роки війни. 
Ще 1933 р. один з паризьких сатиричних 
журналів видрукував його карикатуру на 
Гітлера, який, розпаливши найкривавішу 
в історії людства війну, підбадьорював своїх:

генералів закликами не зважати на гро
мадську думку: «...чи ж говорить хто тепер 
про винищення вірмен?» Окупація Франції 
гітлерівцями, злочини фашистів, спогади 
про трагічне минуле свого народу виклика
ли в художника бунт проти «цивілізованого 
суспільства». Він полишає Париж, уса
мітнюється в селі. На пейзажах Карзу того 
періоду — осиротілі ферми Іль-де-Франсу 
та Бургундії, спустошені лани, кинутий 
напризволяще реманент. Віє від них болем 
і гіркотою.

Мова тогочасних картин Карзу стає дедалі 
метафоричнішою. Знаряддя праці пере
творюються на свою протилежність — засо
би руйнації. Сюжети на картинах — алего
ричні застереження від навальних темних 
сил.

Відлунають громи останніх артилерійсь
ких канонад, але для Карзу війна не 
скінчиться. Пензлем і олівцем поведе він 
боротьбу проти новітніх варварів, які хотіли 
б повернути людство назад до печер. Живо
писні та графічні цикли на тему «сучасного 
апокалійсиса» навіяні тривогою за долю 
людства. «Проти мого бажання мене вперто 
переслідують образи спустошеної землі, 
перейняті відчуттям кінця світу,— зізнаєть
ся він. — Це не плід довільної фантазії чи 
стилістичний прийом,— я справді передаю 
те, що бачу й відчуваю...»

Художник дедалі частіше звертається до 
графіки. «Нарешті я знайшов свою лі
нію!»— радісно вигукне він, маючи на увазі 
витончений графічний рисунок, немовби 
зітканий з безлічі дрібних і більших штри
хів. У цьому вигуку була радість мандрівни
ка, * який після довгих блукань манівцями 
кінець кінцем відчув під ногами надійний 
путівець.
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Золоте сяйво. 1981.

Для Карзу «лінія» — більше ніж формаль
на знахідка. Його метафоричне бачення на
решті реалізувалося у відповідній художній 
манері. Завдяки чудернацькому плетиву 
казкових елементів з конкретикою довко
лишньої дійсності, повите серпанком фан
тасмагорії зображення набуло звучання 
притчі — то сумної, то добродушно іроніч
ної чи задумливої. «Кожна річ,— каже 
Карзу,— здається мені освітленою таємни
чим сяйвом. Мене переслідують взаємопро
никнення реальності й мрії, я хотів би 
виявити ту магію, що прихована в предме
тах...»

Виявити цю магію допомагає Карзу також 
колір — іноді дзвінкий та радісний, як ясна 
днина приморського провансальського міс
течка, іноді примарний і невагомий, як 
примарні його персонажі, а часом тривожно 
густий і тягучий, як на картині «Пам'яті 
Мілле».

Серед зловісно кривавого пустища, що 
колись було родючим ланом, закам'яніли 
персонажі сільських ідилій уславленого 
французького живописця XIX ст. Моторош
на алюзія, навіяна роздумами митця про 
долю землі, що стала схожою на поле, яким 
щойно прокотилося жахливе бойовисько. 
Судячи з усього, там не було переможців, 
самі переможені.

Прийом своєрідної антитези, до якої 
вдався Карзу, звернувшись до картин Мілле, 
ще більше підкреслює її драматизм. І нехай 
художник зіштовхує нас з глобальним 
осмисленням проблеми, яка прямо не нази
вається, у глядача мимоволі виникає відчут
тя якоїсь непоправної катастрофи.

Що ж, у мистецтві свої закони, де пауза 
або один лише натяк бувають промовистіші 
за гучні декларації і вирішені «в лоб» теми.

Творчості Карзу це стосується в першу 
чергу.

Як і в багатьох художників, у нього 
є своєрідний код символів. Один з них 
«машина» — породжена уявою митця напів- 
реальна шпичаста конструкція на зразок 
розтрощеного гарматного лафета, що за
грозливо наїжачилася своїми уламками на 
глядача. Вона раз у раз виникає на полотнах 
та графічних аркушах — то принишкла, 
в чеканні слушної миті, то навально агресив
на, то розбита, але не знищена, готова до 
нападу. А втім, значення цього символу 
значно ширше. Збагнути його допомагають 
слова Карзу: «Я захоплююся відкриттями 
нашої епохи, але вони мене лякають. Маши
на не змінила долі людини, і я більш аніж 
упевнений, що віддаляючись від природи, 
ми віддаляємось від істини. Існує розрив 
між духом і матерією, наукою і її практич
ною реалізацією. Ця остання не звільнила 
людину. Вона буває високо інтелектуаль
ною, але дуже рідко сповнена добра. Я бачу 
довкола багато рабів і дуже мало щасливих 
людей... Джерело моїх страхітливих ви
дінь — машина».

Бездуховній «машині» Карзу протиставив 
красу. Його графічні серії «Земний рай», 
«Прованс», «Літнє світло» сповнені вірою 
в перемогу творчих сил. Ліризмом і світлою 
задумою віє від його жіночих образів. 
І якщо шукати в естетичному коді Карзу 
символ краси, то скоріше за все його втілено 
в образі чарівної діви з трояндою в руках 
або по-язичницькому звабливої Єви.

Зрештою, символ — не самоціль для Кар
зу. І митець постійно підкреслює свою 
належність до реалізму, повагу до натури — 
наймудрішої вчительки художників усіх 
часів і народів: «...мені необхідно відчувати
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Біля причалу. 1983.

Палац дожів. 1969.

реальність натури, я завжди малюю з нату
ри. Але, незалежно від самого себе, я бачу її 
всю в цілому, природною і «надприрод
ною»... Завдання художника полягає не 
тільки в тому, щоб відтворити реальність... 
а передати іншому те, що хвилює в цій

реальності. Я просто не здатний зробити 
щось інше. І буваю щасливий, коли переко
нуюсь, що можу торкнутись людських душ 
і якнайщиріше передати їм власні почуття».

Додамо, що мистецтво Карзу не лише 
хвилює, а й спонукає по-новому глянути на
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Вітрильники. 1979.

Пргістань далекої мрії. 1980.

повсякденний світ, який нас оточує. І ми 
переконуємось, що поза драматизмом в 
ньому чарівних таємниць не менше, ніж на 
полотнах художника. І не менше краси.

В цьому, мабуть, і полягає один з уроків 
Карзу — митця і людини.

Олександр БОЖКО

Божко Олександр Іванович (нар. 1946 р.) — перекладач, критик. В його перекладах ви
йшли твори Г. Матевосяна, М. Галшояна, 3. Халафяна та інших сучасних вірменських пись
менників. Автор статей, видрукованих в українській та вірменській пресі.
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Сталося, начебто, неймовірне: аргентін- 
ські фільми «Офіційна історія» режисера 
Луїса Пуенсо та «Матері з площі Майо» 
Сусанин Муньйос і Лурдес Портільйо здо
були премію «Оскар» відповідно 1985-го 
і 1986 років. Вперше за всю історію існуван
ня почесного призу, який присуджується 
кращому зарубіжному фільмові Академією 
кіномистецтва США щорічно з 1928 року, 
його володарями стали представники лати
ноамериканської кінематографії. Більше 
того, двічі підряд цією премією було відзна
чено кіномитців однієї й тієї ж країни — 
Аргентіни.

— Ви вважаєте це «неймовірним»? — 
перепитав мене Фернандо Айяла, один 
з найповажніших аргентінських кіномитців, 
який недавно відзначив своє сімдесятиліття, 
коли я в розмові з ним висловив здивування 
з цього приводу.— Як на мене, така «неймо
вірність» позірна. Не секрет, що демократи
зація суспільно-політичного життя тієї чи 
тієї країни тісно пов'язана з позитивними 
змінами в її національній культурі. Цю 
істину ще раз підтвердило чудодійне пере
творення або відродження з попелу, яке 
відбувається з нашим кіно. Аргентіна пере
буває нині на новому етапі свого політично

го розвитку, і наше мистецтво — насампе
ред кінематограф, один з наймобільніших 
жанрів — не може лишатися осторонь цього 
процесу. Саме тому після кількох десятиліть 
аполітичності й соціальної індиферентності 
кращі режисери звернулися до проблем, які 
переживає країна, які хвилюють і непокоять 
усіх нас, аргентінців...

Кіно Аргентіни здавна популярне не лише 
в Латинській Америці, а й за її межами. До 
певного часу славу йому робили мелодрама
тичні фільми, стрічки розважального плану, 
головними героями яких були або популярні 
виконавці танго Карлос Гардель і Лібертад 
Лабарка, або шукачі всіляких пригод, або 
традиційна Попелюшка, яка оберталася за 
помахом чарівної палички на принцесу. 
Були серед них і більш-менш вдалі (прига
даймо хоча б відомі радянському глядачеві 
стрічки «Вік кохання» та «Наречений для 
Лаури» з Лолітою Торрес). Але всіх їх 
об'єднували свідомий відхід од розв'язання 
соціальних проблем, прагнення режисерів 
перетворити мистецтво кіно на комерційно 
прибуткову кіноіндустрію.

Щоправда, з'являлися часом стрічки 
гостросоціального змісту. Скажімо, «Течуть 
каламутні води» Уго дель Карріля, знята за
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Кадр із фільму «Ніч олівців». Режисер Ектор Олівера.

романом прогресивного аргентінського 
письменника Альфредо Варели «Темна 
річка»,— розповідь про жорстоку експлуа
тацію збирачів мате (різновид чаю), їхню 
боротьбу за своє існування; «Білі землі» то
го ж режисера — про життя бідняків у від
даленому і малородючому районі країни. 
Ряд гостросоціальних фільмів створив і 
згаданий режисер Фернандо Айяла. Це 
«Вождь» — яскравий кінопамфлет, що роз
вінчує латиноамериканських диктаторів; 
«Кандидат» — про політиканів, котрі будь- 
що намагаються пробратися до парламенту; 
«Шеф» — про взаємовідносини між під
приємцями і робітниками.

Але, повторюю, вони були поодинокими 
винятками у загальному потоці розважаль
них стрічок. Пояснюється це багатьма 
причинами. Головна з них полягає в тому, 
що впродовж багатьох десятиліть Аргентіна 
перебувала під владою або військових дик
татур, або реакційних урядів, котрі душили 
будь-який вияв творчої думки, намагання 
майстрів мистецтва, в тому числі й кіно, 
аналізувати соціальні та політичні пробле
ми.

Уряд Рауля Альфонсіна, що прийшов до 
влади у грудні 1983 року, провів ряд

важливих заходів у галузі кіно. В лютому 
1984 року, наприклад, було ліквідовано 
цензурний комітет, який упродовж восьми 
років диктував політику в кіномистецтві. 
Вперше за всю історію національної кінема
тографії понад двадцять режисерів протя
гом 1985—1986 років одержали державні 
субсидії на виробництво заявлених ними 
стрічок. Змінилося керівництво і в На
ціональному інституті кіно — організації, 
що координує діяльність кінорежисерів, 
надає їм допомогу. Його очолили такі 
прогресивні кінодіячі, як Мануель Антін та 
Рікардо Вулічер. Не менш важливо і те, що 
з-за кордону повернулося багато прогресив
них кіномайстрів, котрі в роки правління 
військової хунти перебували в політичній 
еміграції. Було дозволено показ забороне
них раніше фільмів, як національних, так 
і зарубіжних, зокрема радянських.

Ці та інші вжиті заходи дали конкретний 
результат. Про що засвідчили нові фільми, 
які з'явилися останнім часом, і серед них 
стрічки — лауреати премії «Оскар».

Перш ніж розповісти про них, слід 
сказати, що Аргентіна в недалекому мину
лому пережила чи не найважчі роки своєї 
історії. В першу чергу це восьмирічне — від
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1976-го до 1983 року — правління військової 
диктатури. Аргентіну не здивуєш військови
ми урядами: протягом багатьох десятиліть 
країною правила реакційна вояччина. Але 
остання хунта, що прийшла до влади внаслі
док державного перевороту, відзначалася 
особливою жорстокістю. Про її характер, 
зокрема, говорить те, що за вісім років без 
суду і слідства в тюремних катівнях загину
ли або були розстріляні близько дев'яти 
тисяч аргентінців (за даними громадських 
організацій, що виступили на захист прав 
людини,— ЗО тисяч). Диктатура тримала під 
своїм контролем не лише внутрішньополі
тичне, а й духовне життя аргентінців, 
приділяючи особливу увагу культурі та 
мистецтву. Так у день перевороту — 24 бе
резня 1976 року — хунта видала унікальний 
за своїм змістом «документ» — комюніке 
№ 19. У ньому говорилося, що «буде за
суджений до тюремного ув'язнення на 
невизначений строк кожен, хто хоч якось 
поширюватиме, публікуватиме, пропагува
тиме тексти або твори будь-якого жанру, 
спрямовані на апологетику терористичної 
чи підривної діяльності, а також дискреди
тації режиму».

Неважко здогадатися, що під форму
лювання цього «документа» можна було 
підвести будь-яку діяльність, з тих чи інших 
міркувань ворожу військовим. Стосувалося 
це комюніке і до кіно.

Аби стати на перешкоді свободі слова, 
хунта використовувала усі засоби, що були 
в її розпорядженні,— від цензури до викра
дення невг >дних їй осіб. У списках тисяч 
людей, що пропали безвісти (як потім стало 
відомо, усі вони були розстріляні або 
закатовані в тюрмах), значаться і кінорежи
сери, драматурги, актори. Країну змушені 
були покинути багато талановитих діячів 
кіно. Серед них Адольфо Арістарайн, Лаута- 
ро Муруа, Барбара Мухіка, Нача Гевара. Ті 
ж, хто залишився, були занесені до «чорних 
списків», що автоматично позбавляло їх 
можливості працювати в кіно чи театрі. 
Я міг би назвати сотні таких імен, та річ не 
в них, а в самому явищі. З тих чи інших 
причин не були допущені на екран близько 
чотирьохсот національних та зарубіжних 
фільмів. Про характер заборони, поширеної 
на твори мистецтва, можна судити хоча 
б з того, що «не рекомендувалося» (тобто 
заборонялося) виконувати відоме в країні 
танго «Камбалачо» через «його занадто 
песимістичний колорит».

Восьмирічну трагедію доповнила і маль- 
вінська драма, яку пережили аргентінці 
у червні 1982 року, коли внаслідок 
авантюрних дій тодішнього керівництва 
країни Аргентіна зазнала ганебної поразки 
у війні з Великобританією, що спалахнула 
через Мальвінські острови.

На думку Фернандо Айяли, саме ці події 
і наступні важливі й глибинні соціально- 
політичні зміни пояснюють той бум, якщо 
можна так сказати, який спостерігається 
в кіномистецтві останніх років.

— Ви розумієте,— казав він, жваво жес
тикулюючи,— протягом усіх років військо
вого режиму як у самому народі, так і в нас, 
діячів мистецтва, ніби нагромаджувалися 
творчий потенціал і сили, котрі тільки 
й чекали виходу назовні. І щойно цьому 
зарядові дали можливість виявити себе, він

одразу ж дав дивовижні наслідки. Можу вас 
запевнити, що національне кіно ще ніколи 
не працювало з таким високим коефіцієнтом 
корисної дії...

— Візьмімо хоча б 1984 рік,— продовжу
вав режисер.— Тоді в країні було випущено 
сімнадцять повнометражних стрічок. Багато 
це чи мало? Якщо судити з попередніх років, 
то можна сказати, що спад у нашому кіно 
тривав. Справді, 1980 року на екрани країни 
вийшло тридцять п'ять стрічок, наступно
го — двадцять шість, а в 1982 році ще 
менше — вісімнадцять. Недавно я вичитав 
у газеті «Кларін» цікаве порівняння. Воно 
так сподобалося мені, що я його виписав. 
Ось послухайте...

Мій співбесідник дістає з кишені записни
ка, гортає його і, знайшовши потрібну 
сторінку, зачитує:

— «Якщо мати на увазі кількість випуще
них у 1984 році фільмів, то правильніше 
говорити не про кіномистецтво країни, 
а невеличку кузню, в якій виплавляється 
незначна кінопродукція». Цікаве зауважен
ня, чи не так? — Режисер обірвав читання 
і звернувся до мене: — Та послухайте, що 
пише газета далі: «Однак минулий рік був, 
мабуть, «найурожайнішим» за кількістю 
почесних нагород, одержаних нашими філь
мами на різних міжнародних кінофестива
лях».

Особливість фільмів, створених у ці роки, 
полягає насамперед у тому, що вони з не 
властивою колишньому аргентінському кіно 
сміливістю повертають глядача до тих часів, 
коли країну терзала військова диктатура, 
попереджають про загрозу їх повернення 
і тим самим закликають аргентінців захища
ти демократію.

Це і згадана вже стрічка «Офіційна 
історія» (режисер Луїс Пуенсо, автор сцена
рію Аїда Бортник) що демонструвалася на 
наших екранах, і схожий на неї фільм 
«Матері з площі Майо», також удостоєний 
премії «Оскар». Площа Майо, або Пласа де 
Майо,— центоальна площа аргентінськоі 
столиці, окраса Буенос-Айреса. Розташова
на вона навпроти Каса росада (Рожевого 
будинку), резиденції глави держави. Та 
Сусачна Муньйос і Лурдес Портільйо, авто
ри фільму, розповідають не про красу Пласа 
де Майо, не про її історичні пам'ятки. Вони 
розповідають про те, чому Пласа де Майо 
в останні роки військового режиму стала 
«площею сподівань і відчаю». Це жива 
і непригладжена, з перших уст, оповідь про 
мужність тих, хто протистояв масовим 
репресіям у той період.

Я не раз бував на цій площі і до приходу 
конституційного уряду до влади, і після 
нього. Був свідком і тих подій, які лягли 
в основу фільму. Річ у тому, що починаючи 
приблизно з жовтня 1981 року, коли режим 
військової диктатури трохи послабшав, на 
Пласа де Майо щочетверга рівно о третій 
годині пополудні збиралися тисячі арген- 
тінських жінок. Кожна з них була пов'язана 
білою х у с т к о ю . Вони проносили навколо 
конічного обеліска «Травнева площа» пла
кати з іменами своїх синів, дочок, чоловіків, 
батьків, братів, сестер, знайомих, що «про
пали безвісти», тобто щезли безслідно і не 
повернулися додому після арешту, їхні 
фотокартки і портрети. На білих хустках 
також імена жертв, дата, коли їх бачили
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Кадр із фільму «Діти війни». Режисер Бебе Камін.

востаннє. На одній хустці я нарахував сім 
таких імен.

Але чому на головах у жінок білі, а не 
чорні хустки, символ трауру?

Про це я запитав о д н у  з  н и х  на Пласа де 
Майо.

— Жодна з нас,— показала жінка на тих, 
хто зібрався на площі,— ніколи не бачила 
своїх рідних мертвими, і десь у глибині душі 
ми сподіваємось, що рано чи пізно вони 
повернуться. Коли не всі, то принаймні 
дехто з них. А білий колір, як відомо,— 
колір надії...

Я розповів про відвідання Пласа де Майо 
і побачене там. Але про це саме і фільм 
«Матері з площі Майо». Він побудований 
у формі репортажу з цієї площі, інтерв'ю 
з жінками у білих хустках, котрі розпові
дають і про свою боротьбу проти військової 
хунти, і про свої пошуки зниклих родичів, 
і про надію знайти їх. Автори фільму 
використовують і інші документальні кад
ри — хроніку, що зафіксувала сутичку жі
нок з поліцією, виступи диктаторів, які 
лицемірно заперечували масові репресії, 
і тут же — страшні картини пред'явлення 
спотворених трупів для розпізнання. Ми 
бачимо також жінок, які розшукують своїх 
синів і дочок і в інших країнах Латинської 
Америки, де також правувала військова 
хунта.

Хочеться зупинитися ще на одному філь
мі. Маю на увазі стрічку режисера Фернан
до Соланаса «Танго? вигнання Гарделя». 
Зовні вона відрізняється од згаданих вище. 
Зміст фільму простий і вкладається в кілька 
рядків. Ідеться про долю талановитої тан
цівниці, виконавиці танго, найпопулярнішо- 
го танцю в Аргентіні. Про долю воістину 
трагічну. Під час військової диктатури,

рятуючись від репресій і переслідувань 
вояччини, актриса змушена була покинути 
батьківщину. Життя в еміграції, страждання 
людей, відірваних од рідної землі, їхня 
неспроможність адаптуватися в умовах ви
гнання, прагнення будь-що віднайти бать
ківщину і боротьба за це право — про все це 
талановито розповів Фернандо Соланас.

У назві фільму «Танго: вигнання Гарделя» 
лежить метафора. Адже Карлос Гардель — 
відомий музикант, композитор і співак, який 
прославив Аргентіну в 20—30-і роки саме 
виконанням танго,— давно став уособлен
ням цієї країни, її символом і гордістю. 
Вигнати Гарделя з Аргентіни все одно, що 
вигнати з країни її суть, душу її народу. І, 
очевидно, не випадковим є те, що в центрі 
кіноповістування актриса, представниця 
творчої інтелігенції, котра, як ми бачили, 
сама дуже постраждала від сваволі диктату
ри.

Зрозуміло, фільмами, про які ми ведемо 
мову, аж ніяк не вичерпується національна 
кінематографія Аргентіни останніх років. 
Стрічок, подібних до «Офіційної історії», 
«Матерів з площі Майо» або «Танго: вигнан
ня Гарделя», значно більше. До них можна 
долучити фільм режисера Бебе Каміна 
«Діти війни» — сміливу, але нелегку спробу 
засобами кіно розповісти про аргентіно- 
анг\ійський збройний конфлікт у Південній 
Атлантиці, про участь у ньому молодих, 
зовсім юних солдатів, про те, як війна 
позначилася на їхній психології. Залишаєть
ся вірним собі і Фернандо Айяла. Його 
останній фільм «Мандрівець з путами на 
ногах» — історія однієї сім'ї в умовах війсь
кової диктатури. Режисер знову показує, як 
корупція впливає на людей, перетворюючи 
людину в ницу істоту — зрадника, до якої 
міри людина, позбавлена будь-яких гальмів-
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принципів, може дійти у своїй моральній 
деградації. Цікава і стрічка відомого режи
сера Ектора Олівери «Ніч олівців», у якій 
розповідається про долю аргентінських діт
ваків у ті самі роки диктатури (олівцями 
в Аргентіні називають 14—15-річних підліт
ків).

Ці фільми різні і за стилістикою, і за 
майстерністю режисури, і за тематикою 
порушених у них проблем. Проте спільне 
у них те, що через призму минулого вони 
розповідають про сьогоднішню Аргентіну 
з усіма її проблемами, про те, як це минуле 
вплинуло і продовжує впливати на нинішнє 
життя аргентінців.

Зазначу, що порушені у фільмах пробле
ми виходять далеко за межі однієї країни. 
Так, і «Офіційна історія», і «Матері з площі 
Майо», і «Ніч олівців» та інші стрічки 
розповідають про те, що відбувалося чи 
відбувається в Аргентіні. Однак те саме 
було і в Уругваї, і в Бразілії, і в Болівії, 
країнах, де влада перебувала в руках 
військових хунт. Те саме відбувається 
сьогодні в Чілі. Показовий з цього погляду 
епізод, про який повідомила уругвайська 
газета «Діа». Телебачення Чілі, транслюючи 
церемонію вручення головних нагород фес
тивалю в Голлівуді, перервало передачу 
з «технічних причин» саме в ту мить, коли 
«Оскара» вручали творцям фільму «Офіцій
на історія».

Факт, як на мою думку, глибоко символіч
ний.

А проте, в аргентінського кіно ще чимало 
проблем. Досі дається взнаки недавнє мину
ле. Внутрішня реакція, виступаючи проти 
позитивних перемін, здійснюваних урядом 
Рауля Альфонсіна, піддає нападкам і про
гресивних режисерів, створює їм труднощі 
у роботі над новими фільмами, а також у їх 
прокаті. Не вистачає коштів на виробництво 
кінострічок, недосконала кінематографічна 
техніка.

Але не ці труднощі хвилюють аргентінсь
ких майстрів кіно. У численних розмовах 
з режисерами, артистами, сценаристами 
постійно звучало серйозне занепокоєння 
засиллям зарубіжних, в першу чергу північ
ноамериканських фільмів у прокаті, що 
негативно позначається на розвитку на
ціональної кінематографії в цілому.

— Політика з позиції сили, яку провадять 
Сполучені Штати Америки щодо країн 
нашого континенту,— говорив мені відомий 
аргентінський журналіст Хорхе Лосано,— 
виявляється не у військовій, а в економічній 
та культурній галузях. За допомогою 
нав'язаного американського способу життя 
тиражованого мільйонами примірників, 
США намагаються поховати культури інших 
народів, у тому числі й нашого...

Тривогу і занепокоєння Хорхе Лосано та 
інших представників аргентінської інтелі
генції неважко зрозуміти, якщо мати на 
увазі масштаби ідеологічної експансії США 
в Аргентіну, особливо помітні останнім 
часом.

Аргентіна — країна з високорозвинутою 
національною культурою. Усьому світові 
відомі імена письменників Хосе Ернандеса, 
автора класичної поеми «Мартін Ф'єрро»> 
що стала класикою аргентінської літерату

ри; Хорхе Луїса Борхеса, Адольфо Біоя 
Касареса, Хуліо Кортасара, Рауля Гонсалеса 
Туньйона, Ернесто Сабато. Саме в Аргентіні 
вперше на Латиноамериканському конти
ненті зародилася кінематографія, про рівень 
якої свідчать хоча б згадані у цих нотатках 
фільми. Раніше, ніж в інших країнах Ла
тинської Америки, тут з'явився театр, 
засвітились голубі екрани.

Коли я вперше приїхав до Буенос-Айреса, 
то відразу ж відчув надзвичайно бережливе 
ставлення аргентінців до свого культурного 
надбання. Я побував у Національному музеї 
кіно, де познайомився з майже столітньою 
історією кінематографа, в культурному 
центрі Сан-Мартін, де проходять безплатні 
перегляди кращих робіт національних ре
жисерів, провадяться дні національного 
фольклору. Був присутній на фестивалі 
народної пісні й музики, який влаштовуєть
ся щорічно з 1960 року в невеликому 
містечку Коскін провінції Кордова. Тради
ційними стали і тиждень Буенос-Айреса, 
і огляд народних талантів, які організо
вуються у листопаді в столиці Аргентіни.

В той же час впадає у вічі, як національне 
мистецтво, з одного боку, настійливо підмі
няється всілякими культурними підробка
ми, а з другого — тісниться, а подекуди 
й витісняється північноамериканським 
ширвжитком, головна мета якого — рекла
ма американських цінностей.

Проблема ця спільна для всіх латиноаме
риканських країн і настільки серйозна, що 
про неї можна написати ціле дослідження. 
А зараз хотілося б навести лише декілька 
цифр. Зокрема, у Буенос-Айресі з його 
околицями нараховується близько ста три
дцяти кінотеатрів. Як правило, в них де
монструється щотижня 50—55 кінопрем’єр. 
І виключна перевага надається стрічкам, 
випущеним на кіностудіях США. Якось 
я вирішив проаналізувати кінорепертуар 
великого екрана одного тижня, взятого 
довільно. Вийшла вражаюча картина: арген- 
тінцям було запропоновано двадцять чотири 
американських фільми. Решта тридцять при
падало на одинадцять країн. Причому на 
долю Аргентіни лише два фільми. Через 
деякий час я повторив своє «дослідження». 
Ситуація повторилася.

Якщо вже зайшла мова про ідеологічну 
експансію США, то не можна не сказати 
і про те, що ще інтенсивніше американські 
культуртрегери використовують у своїх 
інтересах місцеве телебачення.

Свого часу один з директорів американсь
кого інформаційного агентства ЮСІА Лео
нард Маркс стверджував, що «сьогодні 
понад сто тридцять країн мають телебачен
ня. Якщо ми (тобто США. — А. М.) хочемо 
досягти ефективності нашої пропаганди, то 
треба сконцентрувати увагу на телебаченні. 
Це справа масштабна». Судячи з голубих 
екранів Аргентіни, поради Леонарда Маркса 
не пропали марно.

Якось я присвятив один з вихідних днів 
знайомству з національним телебаченням. 
Неділю було обрано не випадково. Саме 
в цей день програми добираються і го
туються особливо старанно, враховуючи ту 
величезну аудиторію, яку збирає телебачен
ня у вихідні і святкові дні.
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Того дня п'ять каналів столичного телеба
чення загалом працювали 67 годин. З них на 
кінопрограми припало 39 годин ЗО хвилин. 
Було показано двадцять сім фільмів: двад
цять два американських, два французьких, 
один іспанський, один канадський і один... 
аргентінський. Причому американські філь
ми йшли серіями чи блоками (по п'ять 
стрічок у кожному блоці), один за одним, 
і демонструвались вони у найбільш телеек- 
ранний час — після обіду та після вечері, 
у найзручніший для аргентінців час. Комен
тарі, як то кажуть, зайві.

А так звані детективні серіали «Кояк», 
«Коламбо», «Вулиці Сан-Франціско», 
«Старскі і Хатч», «Ангели Чарлі» та інші? 
Сталося так, що в Аргентіні я опинився 
через деякий час після роботи в Іспанії, 
а згодом потрапив до Уругваю. Така послі
довність дала мені змогу пересвідчитись, 
якими ідеологічними тенетами обплутали 
американські телекомпанії ці країни. І в Іс
панії, і в Аргентіні, і в Уругваї місцеве 
телебачення показувало одні й ті самі 
серіали. З тією лише відмінністю, що 
в Іспанії вони проходили раніше, ніж 
у Латинській Америці. Отож деякі з них 
мені довелося дивитися двічі, а то й тричі.

Перераховані вище детективи на перший 
погляд однотипні. У кожному з них діють 
одні й ті самі персонажі — надзвичайно 
доброчесні сищики, які роблять одну й ту 
саму справу — розплутують злочини, лов
лять злочинців, добиваються «торжества 
добра і справедливості». Проте кожен має 
свою специфіку, котра і приваблює телегля
дачів. Герой «Кояка» у виконанні популяр
ного грецького актора Телі Саваласа зовні 
негарний, але мужній. Образ стопроцентно
го американця, вихідця з низів і безкорисли
вого борця за справедливість створює Пітер 
Фолк у серіалі «Коламбо». Старскі і Хатч, 
два молодих детективи з однойменної серії, 
наскільки сміливі й рішучі, настільки й без
корисливі. Всі вони безустанно борються зі 
злом. Та ось у чому заковика: це зло не 
наслідок соціальної системи, не породжен
ня американського способу життя. Його 
носіями є лише окремі «негативні особи», 
і досить позбутися їх, як усі соціальні 
проблеми будуть ліквідовані.

Проте не тільки цим «славляться» полі
цейські серіали. Вони ще й посилена 
пропаганда насильства. Одне з перших місць 
за «коефіцієнтом насильства» посідає серіал 
«Старскі і Хатч». Як я підрахував, за кілька 
вечорів під час демонстрації цієї серії 
з телеекрана пролунало понад двісті пострі
лів. Між іншим, це стосується не тільки 
«Старскі і Хатча». «Судячи з усього,— 
писала у зв’язку з цим столична газета 
«Пренса»,— наше телебачення стало досить 
ефективним засобом пропаганди насилля: 
майже через кожні дві хвилини екранного 
часу лунає постріл, від якого гине кожний 
третій герой фільму». А «Насьйон», даючи 
оцінку телепрограмам подібного роду, за
значала: «Було б наївно і нерозумно думати,' 
що насилля в американських фільмах, які

щодня транслюються по національному те
лебаченню, може викликати лише віднос
ний неспокій тільки тому, що дія в них 
відбувається «десь там», а не в Аргентіні. 
Величезний вплив, що його справляє телеба
чення,— безперечний і цілком очевидний 
факт. Для телеглядачів не має значення, де 
розвиваються події — в Буенос-Айресі чи на 
вулицях Сан-Франціско, у наші дні чи 
в середньовіччя».

Демонстрація фільмів, які пропагують 
насилля і вседозволеність, досягла таких 
розмірів, що в країні була навіть створена 
спеціальна комісія по вивченню проблем, 
пов'язаних з їх показом. Комісія розробила 
класифікацію таких телефільмів: ті, що 
становлять серйозну небезпеку,— десять і 
більше вбивств за годину екранного часу, 
середню небезпеку — менше десяти 
убивств. Рекорд належить телесеріалу «Лас 
Вегас», який транслюється ось уже протягом 
кількох років щодня після 24-ї години,— 
дев'ятнадцять убивств щогодини.

У такому ж становищі перебуває і радіо. 
Про той вплив, який мають у цій сфері 
«друзі з Півночі», свідчить хоча б такий 
факт. У розпалі мальвінської кризи з іні
ціативи ряду співробітників радіостанції 
«Рівадавіа» було прийняте рішення не пус
кати в ефір передачі, підготовлені або 
безпосередньо у США, або на основі музич
них чи драматичних творів американських 
авторів. Коли прикинули, то виявилось, що 
близько 70 відсотків ефірного часу просто 
немає чим заповнити.

Останнім часом прогресивна громадсь
кість країни активізувала свої виступи 
проти ідеологічної експансії США. Ви
словлюючи думку цих кіл, кінорежисер 
Маріо Сабато сказав: «Ми повинні посилити 
боротьбу за суверенітет національної куль
тури, що не менш важливо й потрібно, ніж 
боротьба за територіальну цілісність. На
став час, коли ми повинні сказати «ні» 
колоніалізму в нашій культурі і відстояти її 
від зовнішніх посягань».

У цьому вбачає одне із своїх найголовні
ших завдань і уряд Рауля Альфонсіна. «Ми 
не можемо миритися з тим фактом,— 
відзначав на одній з прес-конференцій 
відомий драматург і письменник Карлос 
Горостіса, державний секретар з питань 
культури,— що понад 60 відсотків екранно
го часу на національному телебаченні 
віддано низькопробним програмам зарубіж
ного виробництва. Треба кінчати з таким 
становищем, коли фільми, створені арген- 
тінськими режисерами, не можуть пробити
ся на екран».

«Ми цілком припускаємо,— сказав Кар
лос Горостіса,— що дехто зчинить галас 
і звинуватить нас у посяганні на свободу 
культурного ринку. Але ми маємо право 
захищати свою національну культуру від 
чужого впливу, від спроб знищити її само
стійність і самобутність».

З цими словами не можна не погодитися.
Анатолій МЕДВЕДЕНКО 

Буенос-Айрес — Москва

Медведенко Анатолій Вікторович (нар. 1937 р.) — журналіст, оглядач ТАРС при Раді 
Міністрів СРСР, автор численних публікацій в газетах «Правда», «Известия», «Советская 
культура», журналах «Новое время», «Нева», «Москва» тощо.
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ІНТЕРВ'Ю «ВСЕСВІТУ»

ОБ'ЄКТ
ДОСЛІДЖЕНЬ — 

РЕАЛЬНОСТІ 
ЗАРУБІЖНОГО 

СВІТУ

Інтерв'ю з директором Інституту соці
альних і економічних проблем зарубіж 
них країн АН УРСР академіком АН  
УРСР А . М. ШЛЕПАКОВИМ

— Десять років від дня заснування ін
ституту — це багато чи мало? Що переду
вало його створенню, чи спирався він на 
якісь традиції, досвід попередників?

— Щодо віку нашої установи: небагато, 
якщо згадати, що в складі АН УРСР є ін
ститути — ровесники академії, якій наступ
ного року виповнюється сімдесят. Чима
ло, якщо вимірювати пройдену відстань 
книгами, статтями, виступами на різних фо
румах, громадськими починаннями і... проб
лемами, пов'язаними із складностями комп
лектування, нашими власними прорахунка- 
ми у визначенні його обличчя, а подеку
ди й нерозумінням місця інституту, яке ми 
зустрічаємо навіть у своєму науковому 
середовищі.

Прямих попередників, а значить — фор
мально — і традицій, у минулому ми не 
знайдемо: таких або приблизно таких інсти
тутів на Україні не існувало. А проте ми 
аж ніяк не можемо нехтувати внесок тих, 
хто торував нам шлях своєю науковою 
спадщиною, педагогічним професіоналіз
мом. Ще на зорі віку в Києві працювали 
видатні вчені в галузі європейської пробле
матики І. В. Лучицький і В. К. Піскорсь- 
кий, тут починав визнаний авторитет у га
лузі міжнародних відносин Є. В. Тар- 
ле, універсалізм інтересів академіка 
А. Ю. Кримського у сфері сходознавства 
загальновідомий, широким діапазоном від
значалися дослідження академіка К. Г. Воб- 
лого. Останній, між іншим, був автором 
єдиної в дореволюційні часи фундаменталь
ної праці, присвяченої міжконтинентальним 
міграціям. До речі, цей напрям інтенсивно 
розвивається в нашому інституті, беручи 
до уваги масові контингенти української

трудової еміграції кінця XIX — початку 
XX ст. і наявність у багатьох країнах ви
хідців з України та їх нащадків.

Не можна не згадати і про багатопла
нову діяльність першого президента АН 
УРСР В. І. Вернадського. Нині особливої 
ваги набувають думки вченого про взає
мозалежність економічних, екологічних, за
гальнокультурних аспектів світового роз
витку. На жаль, ми не приділяли належної 
уваги освоєнню його спадщини в цьому 
розумінні, хоча, якщо говорити про тради
ції, то В. І. Вернадський з повною підста
вою може вважатись одним з їх фундато
рів.

Отже, коли ми маємо на увазі традиції 
в широкому тлумаченні, вони незапереч
ні. До того ж, з 1944 р. у Київському держ
університеті функціонує факультет міжна
родних відносин і міжнародного права — 
випускники цього факультету поповнюють 
наш колектив, ядро якого склали в свій 
час співробітники інститутів економіки та 
історії.

Варто відзначити також — як суттєву 
відмінність від споріднених московських 
установ — проблемно-краєзнавчу структу
ру нашого інституту. Себто ми вивчаємо 
той чи той регіон у зв'язку з проблема
ми і крізь призму проблем. Хоч ми й ма
лі чисельністю, порівняно з московськими 
інститутами, все ж можемо робити свою 
справу.

— Як інститут відгукується на вимоги 
нашого часу, що нового з'явилось у його 
діяльності?

— Насамперед, виникла потреба в сер
йозному переосмисленні явищ і процесів 
світового розвитку, подоланні інерційних
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оцінок. Очевидною, наприклад, стала необ
хідність розкрити конкретний зміст поло
ження про взаємозалежність світу, таких 
понять як всеохоплююча система міжна
родної безпеки, соціально-економічні ас
пекти проблеми роззброєння, зовнішня за
боргованість тощо. Це, звичайно, виклика
ло зміни в тематиці досліджень, у грунтов
ному дискусійному обговоренні цих проб
лем.

По-друге, перебудова, як відомо, суттє
во торкнулась комплексу зовнішньоеконо
мічних зв'язків, їх обсягів і практики ре
алізації. Значно зростають прямі виробни
чі зв'язки, все вагомішою стає участь нау
кових центрів і підприємств республіки в 
здійсненні Комплексної програми науково- 
технічного прогресу країн — членів РЕВ, в 
процесі інтенсивного пошуку можливості 
створення спільних* підприємств. Усе це 
вимагає від наших економістів і право
знавців серйозних обгрунтувань, аналізу 
практики, зважених рекомендацій.

До того ж і сама структура інституту 
має бути за цих обставин гнучкою, чутли
вою до змін у практиці міжнародного жит
тя. Звідси — наші починання щодо органі
зації міждисциплінарних груп, тимчасових 
творчих колективів. Чотири такі колективи 
в інституті вже створено. І поряд з цим 
ми орієнтуємо всі наші наукові сили на 
більш активне вторгнення в нові процеси, 
якими таке багате наше сьогодення.

З позицій нового політичного мислення 
належить оцінити і нинішню стадію ідеоло
гічного протиборства, враховуючи, що глас
ність та й процес оновлення всіх сфер на
шого життя позбавили ідеологічно-пропа
гандистський комплекс Заходу привласню
ваного ним пріоритету на викриття наших 
вад чи аномалій. Нині в середовищі про
фесіональних антикомуністів домінує по
стулат, за яким все негативне в житті ра
дянського суспільства «виводиться» з самої 
природи соціалізму як системи. Розвінчан
ня цього постулату потребує залучення гли
боких аргументів, свіжої теоретичної дум
ки. З іншого боку, і ми в своїх характе
ристиках процесів і подій, що відбувались у 
капіталістичному світі, не уникали поде
куди спрощень, що заважало вивченню 
зарубіжного досвіду в організаційно-техніч
ній сфері чи, приміром, комп'ютеризації 
освітнього процесу або інформаційного за
безпечення. І я, і мої колеги відчуваємо 
дефіцит уміння вести беззастережний діа
лог із зарубіжними партнерами, які стоять 
на відмінних від наших світоглядних по
зиціях і водночас готові до конструктив
ного спілкування в певних сферах. Цього 
вміння, до речі, не вистачає і стосовно на
шої аудиторії, зокрема молодіжної. Ось 
чому я сприйняв як перший добрий знак 
ініціативу інститутської молоді щодо орга
нізації відеополітклубу,— вже проведено 
кілька зустрічей, присвячених антивоєнним 
рухам, сприйняттю кіномистецтва і рок-му- 
зики. Відгомін перших клубних заходів до
зволяє сподіватися на їх зростаючу попу
лярність, що особливо важливо з огляду на 
наявність деформації у системі цінностей 
серед певних прошарків молоді.

З того, що завдає прикростей і мені, і, 
мабуть, багатьом моїм колегам, я б згадав

ще видавничу практику, яка виглядає справ
жнім анахронізмом. Від завершеного ав
торського тексту до читача — дистанція в 
два роки. Що це означає для праць з гостро- 
актуальної тематики — годі пояснювати. 
Але, правду казати, бідкатися немає часу.

— І сама назва інституту, і спрямування 
його діяльності, мабуть, передбачають до
сить широкі міжнародні контакти? Як ви 
оцінюєте їх стан, що в них найбільш по
казового, примітного?

— Дійсно, зараз важко навіть уявити на
ше повсякдення — я не перебільшую — без 
цих контактів, хоча ще в недалекі від нас 
часи суспільствознавці діяли, здебільшого, 
виключно у «своєму» середовищі. Найпо
ширеніша модель творення і тепер склада
ється з освоєння джерел — документів, лі
тератури, преси, часто-густо доповнюєть
ся поїздкою до країни — об'єкту вивчення, 
де є можливість поповнити своє бачення 
проблеми в архівах, бібліотеках, у спілку
ванні з спеціалістами. При належному про
фесійному вмінні, чіткій методології і ме
тодиці дослідження можна розраховувати 
на гідний результат — книгу, розробку. Але 
є в нашому тематичному спектрі такі по
зиції, де лише нашими зусиллями — інди
відуальними або колективними, досягти 
його практично неможливо. Як, приміром, 
проаналізувати прикордонні зв'язки між 
УРСР і Угорщиною чи Чехословаччиною, 
дивлячись на це лише нашими очима? Або 
визначити ефективність прямих виробничих 
контактів з Болгарією без погодженої, син
хронізованої участі партнерів — болгар
ських науковців? Потреба таких спільних 
розробок очевидна і тоді, коли є можли
вість взаємодоповнення на високому рівні. 
Саме так сталося при розробці проблем 
соціального розвитку і життєвих орієнта
цій молоді, здійснюваних нами разом з 
Інститутом суспільних наук ЦК У СРП 
(УНР), при дослідженні міжнародних мігра
цій — разом з Ростокським університетом 
(НДР). Плідність такої співпраці перекона
ла • нас у доцільності співробітництва на 
договірних засадах. Сьогодні інститут ви
ступає партнером 8 наукових центрів со
ціалістичних країн. Це партнерство, зви
чайно, не вичерпує всієї сукупності наших 
контактів. Досить інтенсивно ми взаємодіє
мо з дослідницькими установами ФРН, 
Швеції, Канади, США. Серед акцій, прове
дених спільно з американськими науков
цями, варті згадки колоквіуми істориків і 
етнографів, що відбулись у Києві на базі 
нашого інституту. В його стінах виступали 
відомий дипломат, історик і громадський 
діяч Дж. Кеннан, директор Інституту су
часних міжнародних відносин при Держав
ній Раді КНР Лю Сецін, генеральний ди
ректор Індійської ради сільськогосподар
ських досліджень М. В. Рао та інші вче
ні, політичні діячі, керівники громадських 
організацій з багатьох країн. Співробітни
ки інституту брали участь в міжнародних 
конгресах, конференціях, симпозіумах.

Не менш вагомим показником міжнарод
ного визнання авторитету інституту є ви
конані ним чотири дослідження на замов
лення ЮНЕСКО і ЮНКТАД (Міжнародної 
організації по торгівлі і розвитку).

Атмосфера для міжнародного спілкуван
ня нині помітно поліпшилась, і ми, як ба
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чите, прагнемо бути в руслі цих благотвор
них змін. Водночас, вони потребують від 
нас більшої відповідальності і гнучкості в 
реалізації зобов'язань.

— Як реалізуються розробки інституту, 
якими шляхами досягається їх вплив на 
суспільно-політичне і економічне життя?

— Традиційний шлях втілення задумів
спеціалістів, виконання тематичних планів, 
це, звичайно, монографічні праці, збірники 
статей, насамперед, наш відомчий збірник 
«Зарубіжний світ: соціально-політичні і
економічні проблеми», наукові конферен
ції, симпозіуми, семінари, яких проведено 
кілька десятків, виступи перед масовими 
аудиторіями. Щодо монографій, то їх опуб
ліковано за час існування інституту понад 
сто сорок. Немає змоги назвати тут навіть 
найбільш значні, але варто уваги те, що 
до багатьох з них причетні спеціалісти із 
загальносоюзних наукових центрів. Нама
гаємось також видавати наші праці серія
ми. Як приклад, я назвав би тритомник, 
присвячений науково-технічній політиці за
рубіжних країн — соціалістичних, капіта

лістичних і країн, що розвиваються. Ряд 
розробок, хоч їх, на нашу думку, ще за
мало, видано іноземними мовами і за кор
доном.

Досить значну частину нашої друкова
ної продукції становлять довідково-аналі
тичні матеріали, прогнози, рекомендації, 
призначені для керівних народногосподар
ських органів і відомств. Звертаємося та
кож до засобів масової інформації — радіо, 
телебачення, преси. «Всесвіту» вдячні за 
стабільну, від самих початків інституту, 
прихильність до нас, хоча наше співро
бітництво може і повинно бути більш ін
тенсивним. Користуюся нагодою, щоб пора
дити журналу звертати більше уваги до 
проблем етики зовнішньоекономічних взає
мин, звичайно з врахуванням специфіки ви
дання.

Дякуючи академікові А. М. Шлепакову 
за це ювілейне інтерв'ю, «Всесвіт» споді
вається повернутися до найбільш гострих 
проблем, пов'язаних з роботою інституту 
в умовах перебудови.
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ФЕНОМЕН ЕДЕАРА КЕЙСА
Серед обдарованих дивовижними здібнос

тями людей американець Едгар Кейс 
(1877— 1945) посідає, мабуть, одне з чільних 
місць. Його і досі високо шанують на бать
ківщині, та й у багатьох інших країнах. На 
жаль, у нас про нього знають, певне, лише 
фахівці, що досліджують проблеми парапси
хології. А втім, як нам здається, варто було 
б уважніше придивитися до цього феномена.

Свого часу газета «Нью-Йорк тайме» 
(9.10.1910) писала: «Неосвічена людина під 
гіпнозом обертається на зцілителя. Чудодій
ний дар, яким володіє Едгар Кейс, приго
ломшує лікарів.

Американські медики неабияк зацікавили
ся Едгаром Кейсом із Хопкінсвілла, штат 
Кентуккі, який, перебуваючи у напівнепри
томності, блискуче ставить діагноз у ви
падках тяжких захворювань, хоч сам нічого 
і не тямить у медицині...»

Справді, Едгар Кейс, про якого вже на
писано чимало книжок, був малоосвіченою, 
вельми релігійною людиною. Про свої незви
чайні здібності, що виявлялися в стані сну 
(точніше, в гіпнотичному трансі), він сам ви
падково дізнався ще в шкільні роки. Пред

мети важко йому давались, і хоч батько не
щадно лупцював сина, нічого не змінюва
лось. Одного разу, батько, в якого урвався 
терпець, вихопився з кімнати, а виснажений 
Едгар закуняв над підручником. І — о ди
во! — коли за кілька хвилин батько повер
нувся й розбуркав його, хлопець виявив знан
ня не лише останнього уроку, а й усього 
підручника, кожна сторінка якого наче стояла 
перед його очима. Так з нічим не примітно
го учня Едгар обернувся на місцеву сенса
цію. А проте, його можливості виявились 
набагато ширші.

Якось під час шкільної перерви Едгар за
знав тяжкої травми після сильного удару 
бейсбольним м'ячем у спину, внаслідок чого 
став незвичайно агресивний, наче причинний. 
Пізніше, знепритомнівши, чітко й авторитетно 
проказав: «Від удару бейсбольним м'ячем 
уражено мій спинний хребет. Допомогти мо
же спеціальна припарка, яку треба прикла
дати мені на потилицю»... Далі він назвав 
приголомшеним батькам, які саме трави й 
у якій пропорції треба перемішати з сирою 
цибулею, щоб приготувати припарку, і до
дав: «Покваптесь, щоб мозок не зазнав не
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поправної шкоди». Припарку зробили, після 
чого він впав у глибокий нормальний сон, 
а на ранок прокинувся цілком одужалим.

Цей випадок був першим у низці майбут
ніх прозрінь Едгара Кейса, завдяки яким він 
зажив світової слави. Вже дорослою люди
ною, поневіряючись по різних містах у по
шуках пристойної роботи (а працювати йому 
доводилось то продавцем, то фотографом, 
то поденником), Едгар упевнився, що, коли 
впаде у гіпнотичний транс під впливом не
складної сугестії (а сугестором, тобто навію- 
вачем, міг виступити його батько, дружина 
чи хтось із довірених осіб), то вступає в 
діалог із сугестором, який може розпиту
вати про стан здоров'я будь-якої людини, 
а Едгар визначить діагноз і спосіб лікуван
ня.

У багатьох випадках його діагнози та спосо
би лікування (до речі, висловлені медичними 
термінами, яких у нормальному стані він не 
вживав, бо не володів ними) суперечили 
висновкам офіційної медицини. Цим, зокре
ма, пояснюється, що медичні світила зде
більшого бойкотували його прозріння замість 
розібратися, хоч неодноразово Едгар Кейс, 
прагнучи допомогти якомога більшій кіль
кості хворих, погоджувався на перевірку сво
їх здібностей з боку лікарських товариств у 
різних містах. І завжди точно визначав ді
агноз, ба навіть такі подробиці, як темпера
тура чи кров'яний тиск того чи того обра
ного лікарями пацієнта.

З часом він остаточно присвятив себе за
очному лікуванню, щодня влаштовуючи «се
анси», на яких, окрім сугестора, була при
сутня стенографістка. Сугестор називав адре
су та ім'я хворого (стражденні звідусіль 
надсилали листи з благанням допомогти, за 
що Кейс брав з них дуже малі гроші), і 
Едгар — звичайно, в трансі — починав: «Так, 
маємо тіло...» і т. д. Ось деякі приклади 
з його практики.

Ще на початку лікувальної діяльності Кей
са до нього звернулась Керрі Хаус, дружи
на його приятеля (сам приятель скептично 
ставився до здібностей. Едгара): лікарі пі
дозрювали в неї пухлину й наполягали на 
терміновій операції. Кейс поставив інший ді
агноз: закупорка кишечника, і призначив курс 
лікування, який зцілив Керрі. Ставлячи ді
агноз, Кейс водночас зауважив, що хвора 
вагітна, хоч лікарі вже давно дійшли виснов
ку, що Керрі безплідна. Едгар збентежився: 
невже можливі помилки? Та настав день, ко
ли Керрі здивувала всіх, народивши таки 
дитину.

Ця історія мала продовження: немовля 
було кволе й хворобливе, і за кілька міся
ців стало битися в судомах, що їх ніхто не 
міг погамувати. Звернулися до Кейса — він 
прописав дитині смертельну дозу беладон- 
ни й відразу — міцну протиотруту. Лікарі 
лютували, та й сам Кейс ніяковів від стра
ху. Але непохитна віра матері зробила своє: 
Керрі виконала прописане Едгаром, і дитина 
одужала.

Якось тяжко занедужала Гертруда —  дру
жина Кейса: кровотеча через застарілий ту
беркульоз легень, як встановив консиліум 
лікарів. Ті науковці підняли на сміх прописа
не Едгаром лікування: героїн у сполученні 
з іншими наркотиками (було загальновідо
мим, що таке сполучення неможливе), остео- 
патичне вправлення хребців (до чого це при

бактеріальній інфекції легень?), і вже зов
сім нісенітною виглядала третя рекоменда
ція: «Взяти барильце з обвугленого дуба на 
півтора галона. Налити туди галон чистої 
яблучної горілки і вдихати її випари чотири 
рази на день». Але вкотре Едгар Кейс осо
ромив медиків: Гертруду зцілило саме таке 
лікування.

Якось малолітній син Кейса, Х'ю-Лінн, а бу
ло це за часів роботи батька фотографом, 
насипавши на підлогу жменьку порошку маг
незії, підніс до неї палаючий сірник. Спа
лах осліпив малюка. Вирок лікарів-окулістів 
був одностайним: одне око слід негайно 
видалити, що ж до другого, то навряд чи 
воно буде бачити.

Можна собі уявити стан, у якому Едгар 
вирішив піддатися сугестії, а Гертруда — її 
провести. Вислухавши рекомендації Кейса, 
лікарі оголосили йому — вже після про
будження: «Ви сказали, що хлопчика слід 
тримати в темній кімнаті протягом п'ят
надцяти діб із пов'язкою, змоченою у кон
центрованій дубильній кислоті, на очах, змі
нюючи пов'язку через певні інтервали, і 
тоді зір поновиться. Але ж це завдасть не
поправної шкоди делікатним тканинам ока». 
«Якого ока? — похмуро спитав Едгар.—  То
го, що безнадійне, чи того, яке збирає
тесь видалити?» Лікарі знітились і взялись 
готувати розчин для пов'язки, а тоді диву
валися, що Х'ю-Лінн не відчуває болю. На
решті, через довгі півмісяця, коли востаннє 
зняли з очей пов'язку, хлопчик знову про
зрів на обидва ока, навіть рубців було май
же не видно.

На тлі «звичайних», повсякденних діагно
зів та способів лікування — а їх загалом Едгар 
Кейс дав понад 15 тисяч, які й досі вивча
ються спеціальною міжнародною асоціацією 
та «фондом Кейса», організаціями, що існу
ють за рахунок добровільних пожертвувань,—  
виділяються випадки надзвичайні (хоч цей 
поділ вельми умовний, адже й «звичайні» 
прозріння Кейса для нас незбагненні).

Серед десятків листів-благань, які щодня 
надходили до Кейса звідусіль, якось виявив
ся лист з Італії, написаний італійською мо
вою. Для перекладу запросили знайомого 
крамаря-італійця, який залишився й на само
му сеансі. Яким же було його здивування, 
коли з вуст Едгара Кейса він почув діагноз 
на бездоганній італійській! Гертруда мусила 
зупинити чоловіка, попросивши перейти на 
англійську мову.

Одного разу Кейс прописав ліки, яких не 
було в жодній аптеці. Повторний сеанс уточ
нив: ліки є у такого-то аптекаря зі штату 
Огайо. Хворий телеграфував туди й одер
жав негативну відповідь: останню пляшку лі
ків давно продано. Довідавшись про. це, 
Едгар засмутився і запропонував провести 
ще один, третій сеанс. Цього разу він точно 
назвав полицю, на якій загороджена новими 
медикаментами лишилась непоміченою одна 
пляшка потрібних ліків. Знову телеграма до 
аптекаря, і миттєва відповідь: «ЛІКИ ВІД
ПРАВЛЕНО КРП ЯК ВИ ДІЗНАЛИСЯ ДЕ ВОНИ 
БУЛИ?»

Якось Е. Кейс рекомендував одному за
лізничному адміністраторові «шавлієву воду», 
про яку знов-таки не чули фармацевти. Па
цієнт помістив оголошення в медичних жур
налах, прохаючи надіслати йому інформацію 
про «шавлієву воду». Минув час, ніхто не
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відгукнувся, і тоді Кейс сам дав рецептур
ну формулу для виготовлення «шавлієвої 
води». Коли її вже почали виготовляти в ап
теці, надійшов лист з Франції, автор якого 
повідомляв, що його батько розробив і ви
готовляв ліки під такою назвою, але припи
нив це ще п'ятдесят років тому. До листа 
було додано стару рецептурну формулу 
«шавлієвої води», яка виявилась ідентичною 
з Кейсовою.

Під час одного сеансу Кейс був явно в 
піднесеному настрої і замість звичної кін
цевої фрази «На сьогодні все», визначив 
новий діагноз, а потім ще і ще — всього ві
сім. Прокинувшись, він побачив розгублену 
Гертруду: адже на ті вісім діагнозів не було 
запитів, та й імена пацієнтів були їй неві
домі... Проте невдовзі всі ті запити надійшли: 
під час сеансу вони були ще в дорозі і 
підсвідомо Кейс якось про це дізнався.

Та досить про медичне ясновидіння Кейса, 
хоч він присвятив цьому все життя. Були ви
падки, коли Едгару Кейсу під час сеансу 
ставили питання на інші теми — інколи за 
його попередньою згодою, а частіше — всу
переч його принципам (на початку його ді
яльності, поки постійним сугестором не ста
ле Гертруда). Тож виявилося, що Кейсова 
підсвідомість здатна на ясновидіння в будь- 
якій галузі. То він, побившись об заклад, 
переказав по хвилинах, що робив певного 
ранку такий собі маклер у Нью-Йорку: куди 
пішов, яку мелодію наспівував, якого змісту 
листи читав тощо, то визначив, де саме шу
кати родовища вугілля та нафти в Техасі, 
то допоміг розкрити злочин одному приват
ному детективу, другові Едгарового батька. 
Ішлося про викрадення цінних паперів (облі
гацій) на величезну суму. Едгар змалював 
злодія, додавши, що йому допомагала жін
ка, і вказав, що тепер вони — разом з об
лігаціями —  перебувають в одному з готелів 
у Пенсільванії. Змальовуючи жінку, Едгар за
значив, що вона має червону родимку на 
стегні та два зрослі пальці на лівій нозі.

Коли Кейс прокинувся, детектив вів між
міську розмову з володарем украдених па
перів, збуджено переказуючи йому інфор
мацію. Кейсові з кушетки було чути розлю
чений голос потерпілого: «Чоловіка, що вкрав 
мої папери, не впізнаю, а жінка, яка з ним,

може бути тільки моєю власною дружиною. 
Вона сказала, що поїхала до сестри в Чіка- 
го». Втікачі покинули готель за годину до 
того, як туди наскочила поліція. Довелось 
Едгарові ще кілька днів давати сеанси, доки, 
нарешті, злочинців схопили у штаті Огайо.

Нарешті, в біографії Едгара Кейса зна
чаться й такі випадки, коли він не в трансі, 
а при повній свідомості демонстрував здіб
ності ясновидця. Якось у Техасі до нього 
підійшов незнайомець: «Кажуть, буцімто ви 
спроможні на все дати відповідь. Я, власне 
кажучи, хочу знати лише одне: коли кінець 
кінцем буде дощ?» Едгар подивився в без
хмарне небо, з якого давненько не падало 
жодної краплини, і несподівано для себе 
самого відповів: «В п'ятницю о четвертій
пополудні». І справді, точно у вказаний ним 
час з неба ринула злива, небачена для цих 
місць.

Ще більш дивний випадок стався, коли 
Кейс з Х'ю-Лінном виходили з пошти в міс
течку Вірджінія-Біч, де Едгар провів останні 
роки свого життя. Назустріч їм сходами під
німалася жінка, яку Кейс ніколи раніше не 
бачив. Раптом він зблід, залишив сина і під
біг до жінки, щось їй сказав і повернувся 
назад. «Розумієш,— пояснив він синові,— у 
мене виникло якесь чудернацьке передчут
тя, що ця жінка може загинути сьогодні 
пополудні в автомобільній катастрофі. Я ви
бачився перед нею і попросив, щоб сьогодні 
вона не їхала автомашиною».

Наступного ранку та жінка розшукала Кей
са, тремтячи від жаху: «Я дізналася, хто ви. 
Спершу подумала, що ви божевільний, але 
не могла викинути з голови ваших слів. Дійс
но, вчора я обіцяла поїхати з подругою її 
машиною, та в останню мить відмовилась. 
Подруга потрапила в аварію, зараз у лікарні, 
в тяжкому стані. В поліції мені сказали, що, 
якби хтось сидів поруч з водієм, неодмінно 
б загинув».

Біографи Кейса засвідчують, що він був 
здатний передбачати стихійні лиха і багато 
чого іншого. Але й без цього феномен Ед
гара Кейса заслуговує принаймні на те, щоб 
про нього знали. Як і про інші найбільш ці
каві, хоч і непоясненні досі, парапсихологічні 
здібності та їхніх носіїв.

Вадим ХА ЗІН

Хазін Вадим Ісакович (нар. 1937 р .)— інженер-геолог, кандидат технічних наук, доцент 
Київського інженерно-будівельного інституту. Перекладає з англійської, іспанської, італій
ської, польської мов. У його перекладах на українську побачили світ зокрема романи та 
повісті X. Ікаси, А. Крісті, Л. Отеро, М. Арджіллі, М. Кейдіна.

КОМЕНТАР

Явища, викладені в публікації В. Хазіна, 
були відомі з часів сивої давнини. Історія 
зберігає чимало переказів про людей, які 
володіли надсприйняттям і надчутливістю 
і час від часу з'являлися серед різних 
народів та регіонів нашої планети. В худож
ніх творах це відбили Л. Фейхтвангер,
О. І. Купрін, К. М. Симонов, Еміль Золя, 
Ромен Роллан, В. Г. Короленко, Марк Твен, 
ЕптонпСінклер, С. Кінг та ін. Згідно з ме
муарною літературою, подібні прояви помі
тили великий російський вчений-матері- 
аліст М. В. Ломоносов, О. С. Пушкін і навіть

ФАХІВЦЯ
Наполеон. У наш час про це писав відомий 
журналіст-мандрівник, лікар за професією 
Гаррі Райт, який об'їздив багато країн 
Африки і Америки (Свидетель кол
довства. — М.: Молодая гвардия, 1971). Вже 
з наведеного неповного переліку можна 
зробити висновок, що аналогічні феномени 
не містифікація, а реальні факти, які зустрі
чаються в навколишньому світі.

Феномен Е. Кейса свідчить про наявність 
невідомої поки що матеріальної основи 
в будові неживої і живої матерії, яка 
забезпечує дистанційний біоінформаційний
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контакт не тільки людини з людиною, ай  — 
з предметами, явищами та подіями минуло
го, сучасного і майбутнього в часі й просто
рі.

На жаль, прийнята в науці природничо- 
наукова картина світу дуже консервативна. 
Деякі вчені вважають її завершеною — 
такою, що не потребує подальшого розвитку 
та перебудови. Так, А. Козін вважає, що 
вчений не має права викладати в пресі свої 
погляди й особисті дослідження, якщо вони 
не є на сьогоднішній день загальноприйня
тими (Наука і суспільство. 1982, № 11, с. 34). 
На нашу думку, така позиція призводить до 
заперечення очевидних фактів або до 
їхнього замовчування, породжує віру в над
природне, чудеса, містику.

Існує цілий ряд явищ, реальність яких 
очевидна, але які «не вписуються» у сфор
мовану структуру природознавства. Насам
перед це стосується матеріальної основи 
таких психічних процесів, як сприйняття, 
мислення, воля і т. ін. В. Злоказов, В. Пуш
кін, Е. Шевчик, розглядаючи біоенергетичні 
аспекти співвідношення образу сприйняття 
з об'єктом, який ми сприймаємо, вважають, 
що, оскільки наше сприйняття тотожне 
об'єктові, то, згідно з матеріалістичним 
принципом, мусить існувати матерія, що 
забезпечує процес утворення образу, адек
ватного об'єкту. А що у всій системі 
природознавства така реальність відсутня, 
ця система не може бути повною і потребує 
серйозного допрацювання. Будь-який мате
ріальний об'єкт складається з речовини 
і форми. Структура речовини і процеси, що 
в ній відбуваються, наукою вивчались, 
а поняття форми було предметом філо
софської категорії і тільки в зв'язку з від
криттям голографії почало розглядатись як 
певна фізична реальність.

У природі існують різноманітні форми за 
кількісними і якісними характеристиками 
живих і неживих об'єктів. Образи сприйнят
тя можуть розглядатись як один з різновидів 
форм. При такому підході мозок постає 
органом, що породжує польові, хвильові 
структури, які відповідають формам живих 
і неживих об'єктів, що оточують людину. 
Гіпотеза про формотворчу функцію мозку 
дозволяє розглянути природу адекватного 
відображення об'єктів за допомогою образів 
сприйняття. Образи сприйняття, з точки 
зору їх матеріального існування, діють як 
реальності, подібні до ^гоячих хвиль, як 
деякі польові структури, як форми у чисто
му вигляді, без речовини. В процесі відобра
ження предметів навколишнього світу ці 
матеріальні і водночас інформаційні утво
рення взаємодіють з формами об'єктів, що 
сприймаються. Саме така польова, хвильова 
взаємодія форми, очевидно, лежить в основі 
процесу надсприйняття при феномені 
Е. Кейса.

Особливої уваги заслуговує концепція 
електромагнітної теорії життя, що бере 
початок у природничо-науковій творчості 
академіків В. І. Вернадського і О. Л. Чи- 
жевського щодо біосфери та планетарно- 
космічних умов існування живих організ
мів. Виходячи з цих гіпотез, В. П. Казначеев 
у 1965 році запропонував концепцію, згідно 
з якою біосистема розглядається як особли
вим чином організоване нерівноважне фо
тонне «сузір'я» (констеляція). Організація

такого «сузір'я» існує за рахунок постійного 
притоку енергії зовні. Носієм інформації, 
що надходить у біосистеми, можуть бути 
кванти електромагнітного поля, або біофо- 
тони. Багаторічними дослідженнями вста
новлено феномен міжклітинних дистанцій
них взаємодій, котрий свідчить про універ
сальний характер електромагнітного інфор
маційного зв'язку з широким використан
ням електромагнітного каналу передачі 
інформації в живих об'єктах. З одного боку, 
жива система передає в середовище певні 
характеристики своєї організації, з іншого, 
вона настільки ж цілеспрямовано сприймає 
інформаційні сліди, «всотує» необхідне для 
її існування і забезпечення сталої нерівно- 
важності зовнішнього середовища.

Нині активно обговорюється гіпотеза про 
хвильову природу психологічного кодуван
ня.

До хвильової психофізики належать до
слідження, в яких робиться спроба викорис
тати при аналізі діяльності мозку окремі 
принципи квантової механіки (Уокер). Роз
гляд деяких наукових праць, пов'язаних 
з хвильовою психофізикою, подано в статті 
В. Н. Пушкіна (36. «Зарубіжні дослідження 
психології пізнання». — М., 1977). В цьому 
аспекті слід відзначити працю американців 
Путхофа і Тарга про формування і вивчення 
здатності людини бачити об'єкти на досить 
великих відстанях. Причому дослідження 
проводились на випадкових, непідготовле- 
них добровольцях. Ці праці безпосередньо 
свідчать про існування біофізичних струк
тур, які екстеріоризуються за межі людсько
го організму. Вчені вважають, що такий 
канал сприйняття інформації може мати 
в майбутньому промислове значення. До 
таких явищ можна віднести й феномен 
Е. Кейса.

На основі експериментальних робіт з 
біологічної дії ультрафіолетового проміння 
й біофізики, а також порівняльного аналізу 
досліджень у фотобіології, радіобіології, 
електрофізіології, геліобіології, дерматооп- 
тиці та інших дисциплінах А. П. Дубров 
дійшов висновку про існування нового 
резонансно-польового типу взаємодії в бі
ології. Виявлений новий тип взаємодії 
характерний як для зв'язку біологічних 
об'єктів між собою, так і для дії на них 
різноманітних видів електромагнітних ви
промінювань, що входять сюди як один із 
важливих розділів.

У всіх сферах знання, що досліджують 
взаємодію живих організмів між собою або 
вплив на них зовнішніх фізичних факторів, 
облік багатокомпонентного біофізичного 
поля принципово важливий, оскільки без 
нього втрачається та спільність, та єдність 
біологічних об'єктів, що притаманні їм як 
цілісній унікальній живій системі. Настій
ність такого підходу диктується всім ходом 
наукового розвитку за останні десятиліття 
і особливо гостро відчувається в тих сферах 
знання, які пов'язані з вивченням питань 
передачі інформації, як-от: біокібернетика, 
біоніка, електромагнітобіологія, психологія 
і т. ін.

Радянська вчена Н. М. Яковлева 
стверджує: «Біологічні дослідження пока
зують, що в ряді випадків спостерігається 
чутливість живих організмів до факторів
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електромагнітної природи при величинах, 
значно менших теоретично можливих, якщо 
виходити з розрахунку поглинутої тканина
ми енергії». (Фізіологічні механізми дії 
електромагнітних полів. — А., 1973). Прове
дені дослідження свідчать, що зовнішнє 
біофізичне поле (магнітне, електричне, 
електромагнітне, акустичне та інших мо
дальностей) біооб'єкта є відображенням 
інтегральної системи електронних станів 
атомів та коливальних рівнів молекул, що 
входять до біологічних структур, і тому стає 
можливою квантово-механічна взаємодія 
зовнішніх фізичних полів з біологічним 
об'єктом без проникнення в глиб самого 
об'єкта.

Визнання резонансно-польового типу 
взаємодії в біології відкриває великі можли
вості у вивченні цілого ряду проблем біофі
зики, біоінформації, біоніки, біокібернети- 
ки, сенсорної рецепції, визначаючи перспек
тивні шляхи для вивчення феномена Е. Кей
са. Підкреслимо, що, за В. І. Вернадським, 
життя таке ж вічне, як матерія, простір, час. 
Видатний учений вважав, що насіння життя 
вічно розноситься по Всесвіту, «заселяючи» 
одну планету за іншою. Він здогадувався, 
що в живому організмі, окрім речовини 
й енергії, є ще й «дещо» цілком матеріальне, 
поясниме, пов'язане з життєвими процеса
ми: так званий космічний Розум. Ця здогад
ка знайшла підтвердження в працях ра
дянських вчених В. В. Налимова, М. М. Мой
сеева і О. М. Менделяновського. Під 
космічним Розумом (вищим знанням) вони 
розуміють енергоінформаційне поле Землі, 
що являє собою сукупність знань про 
органічну й неорганічну природу. Це під
тверджено учнями і послідовниками 
В. І. Вернадського — В. М. Сукачовим, 
М. В. Тимофєєвим-Ресовським, В. О. Кости- 
циним та іншими, котрі пішли далі, заклав
ши фізичні й біологічні основи для систем
ного аналізу розвитку біосфери, її взаємодії 
з людиною. Уявлення В. І. Вернадського про 
еволюцію матерії як про систему біохіміч
них та інших природничих процесів законо
мірно призводять до появи Розуму, і Розум 
в космічному його призначенні повинен 
обов'язково, врешті-решт, взяти на себе 
відповідальність за подальший хід цих 
процесів, як мільйони років тому її, цю 
відповідальність, узяло на себе органічне 
життя, багатократно прискоривши всі про
цеси перетворення космічної сонячної енер
гії.

М. М. Мойсєєв у праці «Стратегія Розуму» 
пише, що, працюючи з великими системами 
моделі, людина прагне вибудувати загальну 
картину світу, ту схему, в якій її конкретні 
знання не лише були б поєднані між собою, 
а й дозволяли б їй побачити саму себе, своє 
місце в тому розмаїтті факторів, явищ, 
процесів, що вона вивчає і моделює. Уявлен
ня про зміст, одухотвореність природи, її 
спорідненість з тими категоріями доцільнос
ті, свободи і т. ін., які ми традиційно 
вважали визначальною «властивістю духу» 
і в цьому розумінні протиставляли матерії, 
природі,— все це важлива частина тієї 
картини світу, що наводить на думку про 
ноосферу як закономірний етап самооргані
зації матерії.

В. І. Вернадський почав дошукуватися

«змісту» в природі і її перетвореннях саме 
як природознавець, як біохімік. З цих 
позицій зумів представити Землю як систе
му, що саморозвивається, і побачити, що цей 
розвиток на всіх стадіях підпорядкований 
спільним законам. І як би не різнились між 
собою стадії, ці закони передають кожній 
з них закономірність, роблять еволюцію 
в цілому, і, зокрема, появу Життя й Розуму 
невипадковим процесом.

Аналіз зв'язків між різнохарактерними 
і різночасовими явищами в поведінці біосис- 
теми на різних рівнях свого розвитку 
у співвідношенні зі змінами в навко
лишньому середовищі дає підстави говорити 
про випереджувальне відображення 
дійсності, коли у будь-якій точці сучасного 
незримо присутні і позначаються минуле 
і майбутнє. Фізіологічний механізм цього 
явища ретельно вивчався учнем І. П. Павло
ва академіком П. К. Анохіним. Дослідження 
П. К. Анохіна підтверджують наявність 
у всіх людей розвинутої природної здатнос
ті до прогностики, зародкові прояви якої 
давно відомі для біосистем, що перебувають 
на нижчих стадіях розвитку. У боротьбі за 
існування в минулому і за збереження 
життя сьогодні випереджувальне мислення 
у вигляді інтуїції є одним із факторів 
дієвості природного відбору. Об'єктивна 
передумова до цих явищ закладена самими 
закономірностями матерії, що саморозви
вається. У будь-якому зчепленні речей 
і подій вже закладено не лише сучасне, 
а й минуле і майбутнє. Матерія всюди 
складається з певної кількості елементів 
таблиці Менделєєва, тому і кількість, і бага
томанітність речовин, станів, співвідношень 
також об'єктивно обумовлені. Випадковос
тей незчисленна кількість, але вони є таки
ми лише в тій мірі, в якій, являючи 
відхилення від обумовленості, продиктова
ної об'єктивними законами, не виходять за 
межі того ж самого зчеплення подій. 
Попереджена про небезпеку біосистема 
може врятуватися, але сама небезпека, як 
і порятування від неї закладені у зчепленні 
подій матеріального світу.

Можливість передбачити і провіщати 
події на основі абстрактно-логічного типу 
мислення обмежена через постійний вакуум 
потрібної інформації і необхідність великих 
втрат часу на його здійснення. Окрім того, 
зона сфери оптимально ясної свідомості 
порівняно невелика. На позасвідомому рівні 
переробляється в секунду 109 бітів інформа
ції, а на свідомому — 102. Тому під час 
активного стану і ясної свідомості переваж
на більшість відчуттів і нашого сприйняття, 
мислительно-чуттєвих переживань із внут
рішнього і зовнішнього середовища не 
усвідомлюється. Абстрактно-логічним мис
ленням ми користуємося цілеспрямовано, 
розв'язуючи незнайомі нам завдання з попе
реднього життєвого досвіду. Здебільшого 
в активному стані свідомості ми корис
туємося оперативним, миттєво-поточним, 
предметно-образним, чуттєво-забарвленим 
мисленням.

Позасвідомий рівень інформації у стані 
життєвої активності ми використовуємо 
в наймінімальніших розмірах, не завжди 
усвідомлюючи і не вміючи її активізувати за 
життєвої необхідності. Про це свідчать
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дослідження П. С. Гуревича, які доводять, 
що людський мозок працює з досить низь
ким коефіцієнтом корисної дії, використо
вуючи всього 3—4 відсотки максимальних 
можливостей. Безперечно, інші 96—97 від
сотків працюють на позасвідомому рівні, 
складаючи необхідну нам інформацію ви
щого космічного Розуму, зрідка проби
ваючись у процеси мислення, пам'яті, уяв
лення та інших особливих станів свідомості. 
Здатність передбачати майбутнє до певної 
міри є в кожного. При феномені Е. Кейса 
мова йде про особливе над сприйняття, яке 
виходить за межі норми.

Ідею про те, що в часі можна рухатись 
в обидві сторони, висловлювали неодноразо
во. Наприклад, астрофізик М. С. Кардашев 
у 1971 році висунув гіпотезу про можливість 
цього у зв'язку з проблемою «фіолетового» 
і «червоного» зміщень. Астроном, академік 
М. О. Козирєв на основі своїх досліджень 
вважає, що через фізичні властивості часу 
виникає «вплив майбутнього на сучасне. 
Тут — постановка проблеми «зворотного 
прочитання часу». Він стверджує, що «зв'яз
ки у часі повинні бути блискавичними. 
Тільки тому Всесвіт є цілісним. Блискавич
ний зв'язок робить світ не збірною окремих 
агрегатів, а... організованим». «Майбутнє 
уже зафіксовано. Якоюсь мірою ми отрима
ли докази існування долі. Тому що все вже 
є».

Певна річ, що це не доля як фатум якоїсь 
божественної надприродної істоти. Це мате
ріальне і природне співвідношення минуло
го, сучасного і майбутнього. Козирєв зазна
чав, що «існує певна розмазаність май
бутнього. В її межах може здійснюватись 
кореляція. Якщо розглядати людину як 
матерію, що самоусвідомлює сама себе, то її 
свідомість повинна відображати теж тільки 
існування. Якщо діє закон збереження 
матерії, а вона при її нескінченності у часі 
й просторі кінцева у складових її елементах 
і формах руху, то, значить, у ній в кожен 
момент справді закладено її минуле, сучас
не й майбутнє... Питання лише в тому, чи 
перебуває ця матерія в даний момент на 
рівні самосвідомості, і якщо так, то вона 
буде «бачити» себе вже у всіх головних 
вимірах». По суті, «все вже є». В цьому 
непорушність світу. Треба пізнати лише сам 
«механізм» того, чому одні люди бачать 
майбутнє і минуле, а інші ні.

Можна припускати, що формування 
людини як істоти ще не завершено. Хоча 
вона досягла через активацію своєї творчої 
діяльності науково-технічної революції, але 
не розкрила повністю свій мозковий потен
ціал. Виникає закономірне питання: невже 
така нерозумна природа, що наділила її 
зайвою кількістю мозкових клітин? Ми 
матеріалісти, і вважаємо, що чудес на світі 
не буває. У самосвідомості природи, якою на 
Землі є людина, має бути універсальний зір: 
не лише в розрахунку на простір, а й на час. 
Вся справа в недостатньому рівні розвитку 
нашого планетарного Розуму і ще наявна 
його невідповідність космічному Розуму.

Щодо цього хотілося б підкреслити одну 
важливу обставину, пов'язану із ознайом
ленням з феноменом Е. Кейса. Прорив до 
космічного Розуму в нього виявився не

у звичайному, а в якомусь зміненому стані 
свідомості під час або після сну, а на 
подальших етапах його життя виявленню 
цих здібностей сприяли активізація мозку 
гіпнотичною сугестією або стан творчого 
натхнення. Ці обставини заслуговують най- 
ретельнішого наукового вивчення. Має 
рацію професор В. Л. Райков, відзначаючи, 
що експериментальна і теоретична гіпноло- 
гія у нашій країні практично відсутня, що не 
можна висловлювання академіка І. П. Пав
лова про гіпноз, як про часткове гальмуван
ня кори і частковий сон, вважати застиглою 
догмою.

Дослідження В. Л. Райкова про викорис
тання гіпнозу для активізації і розвитку 
творчих здібностей людини не лише під
тверджуються нашими дослідженнями, а й 
іншими численними спостереженнями. По
ложення В. Л. Райкова в характеристиці 
гіпнозу як особливого стану психіки з над- 
сприйнятливістю і надсугестивністю з пере
розподілом функцій між лівою і правою 
півкулями, з переважанням правої над 
лівою, потребує доповнення.

За нашими даними, гіпноз являє собою 
засіб, що підвищує психоенергетичну актив
ність діяльності мозку, синхронізує і гармо
нізує його цілісну функцію між рівнями 
підсвідомості, свідомості і надсвідомості за 
рахунок посилення сенсорної провідності 
між ними, згладжує міжзональні відміннос
ті між різними структурними утвореннями, 
створює резонансно-польовий тип взаємодії 
з об'єктами навколишньої реальності.

Визначний вітчизняний психоневролог зі 
світовим іменем академік В. М. Бехтерев 
уперше науково почав використовувати 
гіпноз для підвищення сприйнятливості і ке
рованості психікою людини, навіювання 
подумки, телепатії і т. п. Досить значна 
група фактів була отримана його учнем, 
відомим ленінградським фізіологом 
Л. Л. Васильєвим. У його працях був 
доведений в умовах контрольованого експе
рименту і систематично досліджений факт 
інформаційних контактів між людьми на 
значних відстанях. Це явище достовірно 
відтворювалось з допомогою дистанційного 
гіпнозу і навіювання приспаному пацієнту 
різноманітних дій.

За нашими даними, гіпноз посилює від- 
творюваність відчуттів шкірою світлових 
впливів («шкірний зір»), визначення стану 
внутрішніх органів людини при піднесенні 
до тіла рук, виявлення біолокаційного ефек
ту для пошуку предметів неживої природи, 
екстеріалізацію чутливості за межами тіла 
в просторі, що оточує гіпнотика, а також 
явища, подібні до феномена Е. Кейса.

Підсумовуючи, слід підкреслити, що 
наведені нами екстрасенсорні можливості 
залежать не лише від природних здібностей, 
але можуть цілеспрямовано розвиватися як 
з допомогою гіпнозу, так і різними психо
технічними прийомами тренування. Ці гли
бинні резерви мозку людини починають 
широко використовуватися на практиці у 
багатьох галузях людської діяльності.

Володимир ПІДКАМІННИЙ, 
зав. курсом психіатрії 

Чернівецького медінституту, доцент
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«ОДНА ЗА BCIX...»g
Минулорічний театраль

ний репертуар Болгарії по
повнився новою виставою за 
п'єсою драматурга Недялко 
Йорданова «Одна за всіх, 
усі за одну».

Дія твору відбувається в 
районній ощадкасі. Невели
кий жіночий колектив завдя
ки щоденній спільній пра
ці обертається на єдиний ор
ганізм, у якому віддзеркалю
ється діалектика суспільного 
життя. Кожен член вироб
ничого колективу, з особис
тими тривогами й радоща
ми, разом з тим сповнений 
почуття колективізму.

Події в п'єсі розгортають
ся напередодні Восьмого 
березня. Жінки радісно го
туються відзначити свято, та 
раптом касирка Станка ви
являє недостачу грошей. Сто
сунки між співробітницями 
різко загострюються, виника
ють взаємні підозри, і як на
слідок — висловлюються об
рази. Колектив ощадкаси jt 
вдається до самостійного 
розслідування, завдяки яко
му перед нами проходить ї  
ціла галерея нелегких жіно- 
чих долей. Кінець кінцем :: 
образи відступають, жінок ;■  
об'єднує відчуття солідарнос- 
ті й прагнення взаємодопо- ї  
моги. Вони збирають кошти, 
щоб покрити недостачу, а

Сцена з вистави Бургаського 
д р ем те е тру ім . А. Будевської 
за п'єсою Н. Й орданова  «О дна  

за всіх, у с і за од ну» .

Софка навіть погоджується 
оголосити себе злодійкою. 
Аж раптом з'являється мо
лодий чоловік і каже, що 
йому помилково нарахували 
зайві гроші і він прийшов по
вернути їх. Такий сюжетний 
хід примушує переосмисли
ти стосунки всередині неве
ликого колективу. Жінки роб
лять висновок: потрібно зав
жди триматися разом — 
«Одна за всіх, усі за одну!»

На думку болгарської кри
тики, «написана в трагіко
мічному ключі, п'єса «Одна 
за всіх, усі за одну» є своє
рідним протестом проти 
зростаючого відчуження 
між людьми, вона обстоює 
чуйність, яка не повинна 
«вийти з моди». Поет і дра
матург Недялко Йорданов 
закликає уважно ставитися 
до тих, хто нас оточує і, зо
крема, хто з нами разом 
працює».

«ЕСМЕРАЛЬДА» 
ЗНОВУ НА СЦЕНІ

Мабуть, не всі знають, що 
Віктор Гюго, крім всесвітньо- 
відомого роману «Собор Па
ризької богоматері», ство
рив і оперне лібретто на той 
самий сюжет. Французькі ре
жисери Ерве де Лафонд і 
Жак Лівшин спробували на
дати забутій опері нового 
звучання, використавши у по
становці елементи циркової 
вистави, сучасну музику і 
світлові ефекти.

— Наш спектакль розрахо
вано на всіх, як старих, так 
і зовсім юних,— розповіли 
кореспондентові газети «Ві 
уврієр» режисери.— Його
можна дивитися родинами, 
всім буде цікаво.

Так, Антуан Ріг о створює 
образ кульгавого горбуна 
Квазімодо не лише акторсь
кою грою, а й за допомо
гою акробатики й еквілібрис
тики. Чудові декорації від
творюють колорит островів 
Сени та Сен-Луї, де розгор
таються події. У виставі бе
руть участь живі тварини, зо
крема свині, що їх у X II 
столітті пасли біля собору. 
Звичайно, є і славнозвісна 
кізочка Есмеральди. Роль 
Есмеральди виконує актриса 
Ніколетта, яка співає пісні на 
слова Віктора Гюго і музику 
композитора Вільяма Ш елле
ра.

Сцена з вистави «Есмераль- 
де».

— Те, що мені акомпану
ватимуть 26 музикантів з ор-

йікестру паризької опери,— 
^•зазначила Ніколетта,— особ

ливо тішить, адже 20 років 
моєї театральної діяльності 
пройшли під знаком шоу- 
6 ізнесу. Протягом того часу, 
коли я виступатиму на сцені, 
воліла б грати у серйозних 
постановках.

ЛЕОНАРДО 
ШАША

I  ПРО МАФІЮ
£■ ; Швейцарський журнал 

«Швайцер ілюстрірте» на- 
::  друкував інтерв'ю з італійсь- 
:::ким письменником Леонарде 
::;Шашею, який походить із 

Сіцілії, міцно закорінений у 
сіцілійську дійсність, добре 
обізнаний з проблемами ост
рова і найважливішою з 
них — проблемою мафії.

— Найбільшим ворогом 
мафії є справжня культура,— 
сказав письменник.— Куль
турне нівелювання, якому 
сприяє телебачення з його 
пропагандою гедонізму, лег
кого життя,— одна з причин 
поширення мафії. Кіно і 
телебачення безперервно 
спокушають молодого ма
фіозі «радощами» безтурбот
ного життя. Він прагне біль
шої свободи за ту, що йому 
пропонує суспільство.

Мафія зацікавлена і в еко
номічній відсталості — чим 
більше безробітних, тим мо
гутніша мафія. Сучасна ма
фія — суто злочинна органі
зація, від рук якої гине ба- 

t га то безневинних людей, як 
від зброї, так і від наркоти-

II к,в-
:: Мені особисто мафія по-
♦ ; грожувала лише раз. Якось 
*♦  я отримав листа: «Якщо Ша- 

ші не подобається на Сіці
лії, ми переправимо його 
туди, де він почуватиметься 
краще...» Соціологічні до-



М а д о н н а
Л е о н а р д о  Ш а ш а .

слідження, журналістика чи 
література мафію не турбу
ють. Вона їх не сприймає 
всерйоз. Ви стаєте небез
печними лише тоді, коли зна
єте багато фактів, що став
лять під загрозу членів їх 
клану. З мафією треба вихо- ї  
дити на бій. Я вірю в ро- t: 
з ум, свободу, справе дли- Е: 
вість. Вірю у світ, в якому :: 
ці ідеали втіляться...

ТУТ НАРОДИВСЯ! 
«МАЛЕНЬКИЙ £ 

ПРИНЦ»
Як відомо, один зі своїх::: 

найпопулярніших творів, каз-::; 
ку «Маленький принц», Анту-Ц 
ан де Сент-Екзюпері на ли-:: 
сав у Сполучених Штатах у ::  
невеличкому курортному
містечку поблизу Нью-Йорка. • ■ '

Після окупації фашистами :: 
Франції, Сент-Екзюпері емі- j j ;  
грував у СШ А, де в складі t  
американських військово-по
вітряних сил займався іден
тифікацією фотознімків,
зроблених розвідувальними ::: 
літаками союзників над Пі в-;;; 
нічною Африкою.

Нещодавно кореспондент і  
західнонімецького журналу \ ■ 
«Цай т» розшукав будинок 
«Бевін хаус», в якому з осе
ні 1942-го до 1944 року жив 
письменник. Тепер цей буди
нок — власність американсь
кого бізнесмена. У кабінеті, 
кімнаті з видом на море, в 
якій щоночі до світанку, по
глинаючи неймовірну кіль
кість кави, працював Сент- 
Екзюпері, вигадуючи фантас
тичні пригоди маленького 
принца, нині бавляться діти 
бізнесмена. Взяті в рамки фо
токартки, що прикрашають 
стіни кімнати, не мають нічо
го спільного з іменем пись

менника. «Того, хто намага- ' 
ється відшукати хоч якісь лі- *. 
тературні сліди, охоплює по
чуття подиву і розчаруван
ня»,— пише кореспондент. •
Лише члени міського історич
ного товариства розповіли 
про те, як жив і працював 
письменник у «Бевін хаусі», 
про співвітчизників, які наві
дували його: Андре Мору а, 
Макс Ернст, Дені де Роже- 
мон, який, до речі, став про
тотипом образу маленького 
принца. Розповіли й про те, як 
виник задум казки. Влітку 
1942 року Антуан де Сент- 
Екзюпері зустрівся в нью- 
йоркському кафе зі своїм  
американським видавцем 
Кертісом Хічкоком. Під час 
розмови Сент-Екзюпері не- 
усвідомлено щось креслив 
на серветці. Кілька впевне
них рисочок олівцем, і рап
том виникла приваблива пос
тать, щоправда, дещо засму
чена. Хічкока зацікавив ма
люнок, і він узяв слово в ав
тора, що той напише дитячу 
книжку, яку сам проілюструє.

Так народилася казка, яка 
вийшла 50-а мовами в кіль
кох мільйонах примірників. 
Через рік після появи «Ма
ленького принца», в 1944 ро
ці, Сент-Екзюпері був у сво
єму авіазагоні в Північній 
Африці. Після одного нічно
го вильоту він не повернувся.

А . С е н т - Е к з ю п е р і.

ЦЯ НЕЙМОВІРНА 
МАДОННА...

Успіх цієї екстравагантної 
співачки, що виступає на ест
радних сценах Нью-Йорка і 
Парижа, Лондона і Токіо, не 
має собі рівних. Молодь різ
них континентів вважає ї ї  
своїм кумиром, найвидатні- 
шою поп-зіркою сучасності.

Актриса в усьому прагне ори
гінальності, починаючи зі сво
го сценічного псевдоніма — 
Мадонна. І все ж сприйнят
тя ї ї  глядачами неоднознач
не. Багатьом вона видається 
вульгарною, викликає супе
речки музика і зміст пісень, 
які вона сама складає і ви
конує. Але всіх захоплює ї ї  
артистичність, уміння пере
втілюватись, тонке відчуття 
стилю.

Теперішній образ Мадон
ни — Мерилін Монро. Ма
донна не намагається повніс
тю відтворити світ Мерилін, 
у неї власне бачення образу 
великої американської актри
си: «В дитинстві Мерилін ме
не зачарувала. Але вона була 
жертвою. Я не така». Мери
лін Мадонни сповнена радос
ті і фізичного здоров'я. Шам
панське вона замінила мор- 
ковним соком, вечірні сук
ні — спортивним одягом.

Мадонна не лише співач
ка, а й кіноактриса, знялася 
у фільмі «Шукати Сюзан без
надійно». Режисер стрічки 
С. Сейделман захоплено за
уважив: «Вона народжена для 
камери. Кожен ї ї  жест — іде
альний».

Хто ж вона, ця неймовірна 
Мадонна? Справжнє ї ї  ім'я 
Луїза Сіконе, яка народила
ся 1959 року в сім 'ї італій
ських емігрантів у Детройті. 
В шість років залишилась без 
матері. Самотужки виховала 
сімох своїх братів і сестер.

Нині Мадонна ніби бере 
реванш у життя за безрадіс
не, гірке дитинство. Журнал 
«Парі-матч» пояснює ї ї  успіх 
тим, що вона не вища, не 
вродливіша, не талановитіша 
за інших, а, навпаки, схожа 
на свою сусідку по сходово
му майданчику.



Гаральд ГЕРА АХ

ОПОВІДАННЯ

З німецької перекл 
Юрій МИХАЙЛК

Оскар їхав у тисняві серед робітників і перекупок спочатку автобусом до 
Айзфельда, потім ранковим поїздом до Темара, а там пересів на вузькоколійку. 
На дорогу до Шлейзінгена він згає години дві за умови, якщо ніде не буде 
затримки.

Спочатку з ним у купе сиділи дві селянки, й Оскар увесь час намагався 
дивитись у вікно, щоб вони, бува, не зайшли з ним у розмову та ще, чого доброго, 
не стали допитуватись, куди та чого їде. «Мої плани не для чужих вух,— подумав 
він,— адже я ще й сам нічого не знаю напевне». Від Гільдбурггаузена він вже їхав 
сам.

У Весрі Оскар звернув увагу на свої пом'яті штани, які він перед поїздкою 
старанно був випрасував. У нього аж піт виступив на лобі. Оскар трохи ослабив 
вузол краватки, яку привіз йому Бішоф з райцентру, й голосно прокашлявся, щоб 
позбутись почуття невпевненості, але горло ніби перехопило від хвилювання.

В Раппельсдорфі Оскар востаннє витяг з кишені папірець з багатократ 
виправленими чотирма реченнями, які збирався виголосити при зустрічі. 
В присутності жінок він завжди розгублювався, тому вирішив бодай цього разу не 
осоромитися. Далі він мусив покластися на долю, бо машиніст локомотива вже 
натиснув на гальма, й, заскреготавши колесами, поїзд зупинився біля перону 
маленького провінційного містечка Шлейзінгена.

Все це належало неодмінно пам'ятати.
Перейшовши колії, Оскар розпитав у чергової на переїзді, куди йому йти, і, 

залишивши ліворуч замок Бертольда, пішов, спотикаючись, праворуч — до 
шинку. Для сміливості він вихилив подвійну порцію горілки, потім, щоб не було 
запаху, запив м'ятним лікером і, нарешті, щоб позбутись неприємного присмаку 
в роті, капнув на язик кілька ренських крапель.

— «Розумний чоловік починає справу зранку»,— згадав шинкар давнє 
прислів'я і, послинивши олівець, нашкрябав у рахунку третій хрестик.

Гаральд Герлах (нар. 1940 р.) — письменник НДР. Живе в Ерфурті. Автор трьох поетичних 
збірок, роману «Спроби ходити» (1985), повісті «Круп'яний склад» (1976), збірки п'єс та низки 
оповідань.

Перекладено за виданням: Alfons auf dem Dach und andere Geschichten. Harald Gerlach. Brautfahrt. 
Mitteldeutscher Verlag, Halle-Leipzig, 1982.

©  Mitteldeutscher Verlag, Halle-Leipzig, 1982.
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Оскар закотив манжет, якусь мить дивився на поблякле штучне скло 
годинника. Час було вже рушати. Сплативши рахунок, він узявся за капелюх.

— На все добре.
Вже в порозі Оскар несподівано спинився, знову повернув до шинку 

й нерішуче став біля шинквасу, а коли шинкар вийшов з кухні, Оскар хрипко 
проказав:

— Плитку шоколаду з начинкою!
Подавши шоколад, чоловік провів Оскара лукавою посмішкою аж на вулицю.
«І. Шнайдер»,— прочитав Оскар на табличці старезних дверей у провулку 

Мьонхгассе, 9. Він постояв, старанно причесався й знову хотів був дістати той 
папірець із нашкрябаними чотирма реченнями, але, зрештою, поборов цю спокусу 
і, витерши спітнілу руку об холошу, натиснув на кнопку дзвінка.

Коли приймаєш важливе рішення, в пам'яті раптом зринають усі подробиці, 
стаючи на мить чимось найважливішим. Тріщини в пересохлих дверях, нарос
таюче порипування сходів, скрегіт засуву — все це лишило незгладимі враження. 
Тим часом двері будинку з гуркотом відчинилися й Оскар побачив перед собою 
товсті скельця окулярів та два ряди майже кінських зубів.

— Ви до кого? — почув Оскар.
Ті чотири неодноразово виправлених речення ніби застряли в горлянці. Оскар 

ледве спромігся вичавити з себе:
— Я прийшов по об'яві.
— Ви спізнились,— усміхнулися до нього кінські зуби,— комод уже 

продано.
Ні, не задля комода згайнував Оскар майже дві години на дорогу. Його 

привело сюди оголошення про шлюб. І, щоб пояснити мету свого приїзду, він 
витяг із задньої кишені штанів листа, обшарпаного, просяклого потом.

— «І. Шнайдер»,— прочитав він адресу відправника.
Товсті скельця окулярів раптом зблиснули, зуби сховалися за губами.
— То це ви?.. А я чекала на вас лише завтра.
Оскар знову розгублено глянув на двері й простежив найбільшу тріщину. 

Лише через якусь мить до свідомості Оскара дійшло значення її останніх слів.
— Сьогодні легше з транспортом,— пояснив він,— відірвавши нарешті 

погляд від навскісної дірочки, з якої випав сучок. Тоді побачив її почервоніле 
обличчя в окулярах. Оговтавшись трохи, Оскар із заклопотаним виглядом дістав 
плитку шоколаду й тицьнув їй у руку.

— Це вам, фройляйн Шнайдер,— мовив він раптом охриплим голосом, 
відчуваючи, що й сам червоніє.

— Ні, що ви! Не треба! — прошепотіла фройляйн Шнайдер.
Вона не взяла шоколаду, й Оскар розгублено тримав його кінчиками пальців, 

не знаючи, що робити. Обоє мовчали, поки фройляйн Шнайдер скрикнула:
— О боже! Чого ж ми стоїмо? — й метнулась крутими сходами нагору.
Йдучи слідом, Оскар мовчки дивився на її худі литки, щасливий, що бодай не

треба нічого говорити, бо він, власне, вже й не знав, що йому казати.
— Гарно у вас,— мовив він уже в кімнаті, обережно сідаючи на запропонова

ний стілець. А згодом, коли вони пили чай, Оскар поцікавився:
— Ви ж, мабуть, теж працюєте?
На якийсь час він знову дістав перепочинок, бо фройляйн Шнайдер 

розповідала про їхнє місто, про бібліотеку, в якій працювала, про вчителя, що 
взимку відміняв уроки в школі на ті дні, коли його дружина сушила.в класі 
білизну. Розповіла й про поета, який переселився звідкись у ці краї років двісті чи 
й ще більше тому.

Слухаючи все це, Оскар тільки мовчки кивав головою, випорожнюючи вже 
другий чайник. Він лише коли-не-коли підтакував, здивовано позираючи на її 
величезні зуби. Так минав час. На міській вежі вдарив годинник. Оскар нарахував 
до дев'яти й прослухав, як фройляйн Шнайдер запитала, чи він може ще трохи 
побути.

— Отже, вам уже треба йти?
— Куди? — запитав Оскар, чухаючи лоба, ніби спонукаючи думку працюва

ти.
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— Я проведу вас до вокзалу,— мовила вона, прибираючи чашки.
— А що я робитиму на вокзалі? — здивувавсь Оскар. — Сьогодні вже не буде 

жодного поїзда.
Фройляйн Шнайдер невпевнено запитала:
— А де ж ви ночуватимете? Адже в нашому місті немає готелю.
І тут лісоруб Оскар Франк з гуркотом відсунув трохи назад старезного 

стільця, зняв з кремезних плечей піджака, розсівся за столом і рішуче сказав:
— Я тут спатиму. Адже в твоїй об'яві написано, що ти досі не мала слушної 

нагоди, а тепер ти її маєш, фройляйн Шнайдер! Навіщо б же я цілих дві години 
гайнував на дорогу сюди?

— Що це вам спало на думку? — перелякано схопилася фройляйн Шнайдер.
Але на Оскара це не справило враження. «Вали й роби своє»,— пригадав він

пораду Бішофа. Саме так він і вирішив зараз учинити, боже поможи! Його 
величезні руки простяглись до неї, обхопили її худе тіло, поклали на диван 
і почали хапати за м'які перса. Безпорадно захищаючись, жінка вдарила Оскара 
по обличчі. Він люто стиснув її, й цієї миті щось брязнуло на підлогу. Оскар 
опинився серед блакитних черепків і вражено замовк.

— Негайно залиште мій дім! — сердито закричала жінка. Її побагровілим 
обличчям текли сльози.

Оскар, мов ошпарений, вискочив у двері, збіг сходами вниз і лише надворі 
помітив, що він у сорочці. Оскар геть знітився й повернувсь нагору. Підібгавши 
ноги й схиливши голову на руки, фройляйн Шнайдер сиділа на дивані й гірко 
плакала. Він схопив піджака, квапливо вдягся й хотів уже йти, щоб більше сюди 
не вертатися.

Та фройляйн Шнайдер, ще схлипуючи й утираючи хустинкою то очі, то носа, 
мовила:

— Сядьте, куди ж ви підете проти ночі?
Оскар мовчки скорився.
Після всього, що сталось, їм нічого було говорити. Отак вони мовчки 

й просиділи одне навпроти одного до самої ночі. Оскар крадькома поглядав на її 
запалі щоки, на конячі зуби, на почервонілі від сліз очі, на руки, в яких вона 
розпачливо м'яла змокрілий носовичок. В Оскарові поступово наростало почуття 
провини. Він обережно дістав з кишені свою плитку шоколаду й підсунув через 
увесь стіл до господині. Це нічого не дало. Десь на міській вежі раз у раз бив 
годинник. Оскар нишком рахував, а фройляйн Шнайдер стримано позіхала.

— Слово честі,— зважився нарешті озватись Оскар,— я вас і пальцем не 
торкну.

Жінка сумовито кивнула головою, потягла за блискавку на спідниці, 
роздяглася й пірнула під ковдру.

Оскар вимкнув світло й навшпиньки повернувся до свого стільця. Там він 
і просидів до ранку, сам себе картаючи за нерозважливість, кленучи Бішофа 
й називаючи його свинею.

«А що скаже вчитель Бакнікель, який написав таке чудове звернення до 
фройляйн Шнайдер? Якби не той аркушик, певне, я зараз не був би тут!» — 
розмірковував Оскар.

Уранці, коли жінка простягла йому руку на прощання, Оскар урешті набрався 
духу та й запитав:

— А ота літера «І» перед вашим прізвищем що означає?
— Ах,— винувато усміхнулась жінка,— я й забула відрекомендуватись. 

Івона Шнайдер.
— Ага! — вражено мовив Оскар, намагаючись будь-що запам'ятати це 

рідкісне ім'я. Вже сидячи в поїзді на Темар, він витяг з кишені папірець з неодно
разово виправленими чотирма реченнями і дописав унизу: «Івона Шнайдер».

Дорогою додому Оскар рахував свої збитки: «Вісім марок двадцять пфенігів 
за проїзд, сорок пфенігів за папір і конверт, три марки двадцять пфенігів за 
шоколад». Краватку, мабуть, не слід було враховувати, він міг її ще колись 
використати. А все заразом — складало добру суму, ось що вражало. Проте 
Оскара це не засмучувало, він старанно розгладжував долонями пом'яті штани.
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Нічого журитись. Він з'їздить у райцентр і купить там вазу для фройляйн Івони, 
таку саму голубу. А Бішофу, отому тупому бовдурові, скаже, що це подарунок 
для однієї дуже освіченої особи. Зрештою: що ті дві години дороги! Ніде навіть не 
треба довго чекати при пересадках.

Колись він, можливо, все-таки прокаже оті багатократ виправлені чотири 
речення: «Оскар Франк, якому Ви писали, має честь стати перед Вами. Не можна 
все життя тільки рубати дерева. Самотньому важко жити. Я хочу одружитися 
з Вами, фройляйн Шнайдер».

Розмірковуючи отак під стукіт коліс по старих коліях, виснажений 
безсонною ніччю Оскар нарешті заснув.
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