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З німецької переклав В ’ячеслав Білик

Ґюнтер Продоль (Gunter Prodohl) -  німецький письменник, публіцист, журналіст (наро- 
дився 29.05.1920 в Берліні помер 09. 06. 1988у  Потсдамі). По війні опинився в Німецькій 
Демократичній Республіці де й прожив до кінця життя. Архітектор за фахом, пра
цював у  багатьох газетах, лауреат престижної літературної премії Гайнріха Ґрайфа. 
Автор понад дванадцяти переважно документальних повістей і романів «Діаманти 
імператриці», «Банановий Джо», «Убивство в Голівуді», «Бостонський душогуб» та ін. 
Пропонована повість вперше вийшла у  1960р., швидко стала популярною і багато разів 
перевидавалася в НДР, СРСР та ін. країнах. Перекладено за виданням: Gunter Prodohl 
Kriminalfalle ohne Beispiel (in 5 Banden). Verlag Das Neue Berlin. Berlin 1971.

Східний Чикаго в американському штаті 
Індіана, 15 січня року 1934 р.

Полудень. За якихось півгодини Східно-Чиказький Національний банк зачинить 
свої касові приміщення. Тим часом до порталу будівлі банку повільно під’їжджає 
шестимісний лімузин «Крайслер» і зупиняється метрів за чотири від кам’яних 
сходів, що ведуть до вхідних дверей. З лімузина виходять п’ятеро молодиків. 
Незважаючи на холодну пору року, на кожному з них лише костюм та капелюх, і 
кожен, наче влітку, несе перекинутого через правицю плаща.
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Проминаючи автомобіль з працюючим на холостому ходу мотором, поодинокі 
перехожі навряд чи звертають на нього увагу. Лише мимохіть вони можуть поба
чити, як вхідними східцями піднімаються п’ятеро чоловіків; таким спокійним і 
розміреним кроком, наче вони належать до дирекції Національного банку. І ніхто 
з перехожих не підозрює, що кожен із цих п’ятьох ховає під плащем двадцяти- 
трьохзарядного автомата на бойовому взводі, такого, якими озброєна американська 
федеральна поліція!
Водій «Крайслера» також витягує з-під сусіднього сидіння автомата, знімає йо

го з запобіжника і кладе на шкіряну оббивку поруч себе. Потім він вибиває собі 
з целулоїдної пачки цигарку, запалюючи універсального сірника від приклада 
автомата. А тим часом перші п’ятеро вже сховались за порталом банку. Один із 
них залишається немов швейцар за дверима, витягує з кишені картонну табличку і 
закріплює її присоском зсередини до шибки дверей. Тепер кожен іззовні може про
читати, що касові зали банку тимчасово зачинені. Певному панові похилого віку, 
який цього не зауважив, чоловік з плащем дуже ввічливо пояснює, що винятку для 
нього він, на жаль, зробити не може.
Перетнувши вестибюль, четверо інших чоловіків входять до ошатної касової зали, 

в якій біля сотні людей зайняті своїми банківськими справами.
Один із чоловіків з плащем через руку знову залишається біля дверей, в той час 

як решта ввічливо вибачаються, штовхнувши когось ненароком, і прямують до тієї 
частини касової стійки, що найближче розташована до великого сейфу з широко 
розчиненими в цей час броньованими дверима.
Синхронно, немов за таємною командою, всі четверо знімають лівою рукою з пра

виць плащі й тепер кожен, хто хоче, може побачити стрункі чорні стволи, круглі 
магазини для набоїв та коричневі дерев’яні приклади автоматів. Проте на даний 
момент це не привертає нічиєї уваги. Люди в касовій залі занадто зайняті своїми 
фінансовими справами.

Чоловік, що залишився біля дверей, піднімає автомата, натискує правим вказівним 
пальцем на гачок, і в цю ж мить з тонкого ствола з гострим свистом бризкає по стелі 
зали вогонь. Кулі розбивають на шматочки деталі ліпного орнаменту та люстр, і 
дрібний дощ уламків гіпсу та скла осипається на паркетну підлогу. А там, простяг
нувшись на весь зріст, лежать усі клієнти банку, які тільки-но найретельніше за
ймалися своїми справами, і притискуються до підлоги так щільно, немов кадети 
військового училища Вест Пойнт у дворі своєї казарми, не наважуючись підняти 
голови. їм нема потреби розглядатися, що дивного тут відбувається. Вони й так все 
знають. Вже два роки, хоча б раз на тиждень, вони читали в газетах про подібні 
випадки.

Й тому зайвою люб’язністю видаються слова, які виголошує чоловік біля дверей, 
спрямовуючи автомата, із ствола якого ще куриться димок, на людей, що лежать на 
підлозі: «Це пограбування! Хто поворухнеться -  буде застрелений! Хто лежатиме 
спокійно, поки ми не підемо -  тому нічого не буде!»

Після цього повідомлення, виголошеного твердим чиказьким сленгом, настає 
гнітюча пауза. Пауза, під час якої в головах людей, що принишкли до підлоги, 
шибають думки. Тіла їх, однак, застигли, бо від страху вони не наважують
ся навіть тремтіти. Декотрі з них мають у кишені пістолета й роздумують, чи не 
слід непомітно витягти його та стріляти. Врешті на підлозі їх лежить добра сотня. 
Четверо гангстерів не в змозі спостерігати за кожним. Варто лише одному почати...
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Дехто думає саме так, та тієї ж миті пригадує заголовки в газетах перед кількома 
днями: «262 людей застрелено при пограбуваннях банків».

І всі мають одне бажання; не стати двісті шістдесят третім!
Також і касир з чорними підлокітниками на руках, робоче місце якого розташоване 

найближче до сейфу, думає спершу про опір, про білу кнопку тривоги під панеллю 
касової стійки, розташовану від нього на відстані менше півметра, в той час як до 
найближчого автомата по той бік бар’єра -  добрих п’ять метрів. Він думає також 
про те, що в завтрашніх газетах напишуть: «Відважний касир відвернув пограбуван
ня банку», що його фото в великому форматі буде надруковано на першій сторінці, а 
дирекція підвищить його до старшого касира. Досить йому лишень непомітно про
стягти руку й за пару хвилин тут буде поліція. Однак вчасно йому спадає на думку, 
що кулі автомата подолають п’ятиметрову відстань значно швидше й тоді в газетах, 
можливо навіть у чорній рамці, можна буде прочитати: «Він заплатив життям за 
свою вірність Національному банку!»

Отож касир біля сейфа не натискує на кнопку тривоги. І коли чоловік біля дверей 
гукає до нього: «Гей, ти, біля сейфа, відкривай-но швидше двері та допомагай паку
вати, але ворушися, бо інакше бабахне!», він слухняно піднімає обидві руки та йде 
до маленьких дверей у касовій стійці.

Тремтячими руками він тримає розкритим мішок, яким звичайно перевозять 
гроші. Спочатку він намагається рахувати, як багато пачок доларових банкнот ле
тять у мішок, та незабаром облишає це.

Чоловік, що виймає пачки із сейфа, не збирався цього робити від самого початку. 
Він та його компаньйони покладаються в цьому на докладність американської пре
си, яка ще до сьогоднішнього вечора сповістить про пограбовану суму з точністю 
до цента.

Коли чоловік із щільно набитим поштовим мішком проходить дверима до вести
бюля, його колега знову надає слово своєму автоматові.

Кулі цієї черги свищуть майже над головами людей, що лежать на підлозі, нага
няючи стільки жаху та страху, що в жодного не виникає думки про переслідування 
грабіжників.

Чоловік на вулиці, за кермом «Крайслера» піднімає вгору брови; під час стрілянини 
в банку розтріскалася пара віконних шибок з боку вулиці. Перехожі злякано тікають 
геть, а «коп» -  патрульний поліцейський на розі, насторожився. Він підходить ближ
че. Спершу повільно, потім раптово переходить на біг!

Коли він на бігу витягує з кобури пістолета, чоловік в авто перед банком також 
тягнеться до автомата. Він кладе ствол на віконну раму правих дверей і спирається 
на нього ліктем, немов шофер таксі, що ліниво вичікує на пасажирів. Щоб вцілити в 
копа напевне, він хоче підпустити його на висоту вхідних східців, однак коли той уже 
перед вітриною аптеки витягує та вставляє до рота свистка, він натискує на гачок.

Короткий свист, який все-таки лунає, щезає в деренчанні вітринного скла, що та
кож потрапило під кулі. Коп вдаряється об асфальт, наче спіткнувшись на бігу. Та 
більше він не піднімається. Схоже, що його спіткала раптова смерть.

Лінкольн-авеню, на якій розташований Національний банк, світить тепер пусткою. 
П’ятеро чоловіків безперешкодно можуть вкинути в авто мішок з грішми та зайняти 
в ньому місця. Ніби пустуючи, останній з них посилає чергу вгору, по порталу бан
ку, так що шибки в дверях також випадають. Потім лунає завивання мотора машини!
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Ввечері не лише східночиказькі газети, але й преса всієї Америки сповіщають, 
що небезпечна банда Ділінджера здійснила своє двадцять шосте пограбування бан
ку, захопивши 263 954 долари з Національного банку в Східному Чикаго і вбив
ши цього разу «лише» патрульного поліцейського О’Маллея! Не лише брутальний 
спосіб пограбування, а й перед усім кулі, знайдені в стелі, в стінах касової зали та в 
тілі застреленого сержанта О’Маллея, вказували, що воно було справою рук самої 
небезпечної з усіх американських гангстерських банд.

Ще кілька місяців тому ця зброя належала американській федеральній поліції 
в штаті Індіана! В руки людей Ділінджера вона потрапила лише вночі з 14 на 15 
жовтня 1933 року. Тієї ночі Джон Ділінджер із членами своєї банди Гомером ван 
Метером та Френкі Нешем напав на відділок поліції, розташований у глушині, 
в Оберні, штат Індіана. Без попередження вони застрелили вартового і загарбали 
два кулемети, шість автоматів, дюжину гвинтівок, кілька десятків пістолетів та 14 
ящиків боєприпасів разом із кількома куленепробивними жилетами. Здобич була 
відтранспортована двома автомобілями, один з яких вони вкрали в дворі відділку 
поліції.
При цьому вони залишили на місці злочину стільки відбитків пальців, що бу

ло зовсім не важко ідентифікувати увічненого в відповідній картотеці Джона 
Ділінджера, як автора цього зухвалого нападу. Більшого, однак, службовці ФБР не 
досягли. Хоча в подальшому Ділінджер майже щотижня змушував говорити про 
себе новими нападами та вбивствами.

Найостанніше пограбування банку знову дало американській пресі привід перека
зати своїм читачам історію життя та кар’єри цього американського злочинця, що за
жив останнім часом найлихішої слави. В п’ятдесят шостий раз, прикрашаючи над
руковане усіма подробицями, вона повідомляє, що Джон Ділінджер, якого в народі 
прозвали «Джон-убивця», народився в 1903 році, в містечку Муресвіль у штаті 
Індіана, в сім’ї всіма шанованого купця Чарльза Ділінджера, що був навіть членом 
правління «First Christian Church» і що свій перший розбійний напад він учинив 
у віці 21 року на муресвільського городянина Морґана, ще в досить незграбному 
стилі, в міському парку, серед білого дня.

Вже тоді Ділінджер також скористався вогнепальною зброєю, проте був ще не 
досить вправним у користуванні такими інструментами. Тому своїм пострілом він 
вцілив лише в спинку паркової лави, торговець колоніальними товарами Морган на 
цей раз відбувся переляком, а шериф Муресвілю мав нагоду розслідувати спробу 
вбивства з метою пограбування. Муресвільський мировий суддя, мабуть, уже тоді 
відчуваючи, що за гангстер тут підростає, виносить вирок про тюремне ув’язнення 
на строк не менше десяти і не більше двадцяти років. Для відбуття цього пока
рання Ділінджера було направлено в новітній виправний заклад для малолітніх у 
Пендлтоні -  Indiana Reformatory. Властиві цьому закладу методи виправлення юних 
злочинців зробили його не порядним бюргером, а пострахом усієї Америки, якого 
через десять років довелося офіційно оголосити ворогом держави номер один. Він та 
його банда були оголошені поза законом, оскільки трьохтисячному спецпідрозділу 
шефа ФБР Гувера, яких називали ще G-агенти, доти не вдавалося покласти край йо
го гангстерській діяльності звичайними засобами державної та поліцейської влади.

Після чотирьох років перебування в Indiana Reformatory Ділінджера було по
милувано губернатором штату Індіана та відпущено на волю під чесне слово,
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ніколи більше не порушувати закон. На віддяку перші пограбування банків разом
із збитою в виправному закладі бандою він скоїв виключно в штаті Індіана. В 
сусідніх штатах Огайо, Мічиган, Іллінойс вони грабують банки у такий бруталь
ний спосіб, що їхня «робота», не дивлячись на те, що в ці роки, роки економічної 
кризи в Америці, постійно відбувалися грабунки банків та інші пограбування, 
відразу стала страхітливо загальновідомою. Ділінджер не задовольняється давніми 
розбійницькими манерами: «Руки вгору!» та «Гаманець, або смерть!» -  він стріляє 
без жодного попередження в натовп, убиває кожного, хто здається йому перешко
дою на шляху до каси, дарма чи чинить той якийсь опір, чи ні. Ця немилосердна 
брутальність створює йому врешті-решт реноме, якого він потребує для здійснення 
своїх подальших планів. Коли люди Ділінджера з плащем на руці з’являються в 
касовій залі якогось банку, ніхто не наважується на найменший спротив.

І все-таки в 1933 році, коли Ділінджер мав за собою сорок п’ять пограбувань 
банків, здобувши при цьому більше п’яти мільйонів доларів, доля повелася з ним у 
досить дивний, на перший погляд, спосіб.

Під час невинної прогулянки він переїхав у селі Блафтон гуску. Злочинець, для 
якого людське життя завжди не мало найменшої вартості, виходить, щоб потурбува
тися про долю істоти, яку він переїхав. Селянка, якій належала гуска, вимагає плату 
на відшкодування, та Ділінджер не хоче платити.

Справа переростає в суперечку, було покликано шерифа Блафтона Джеса Сарбера, 
і він з першого погляду впізнає чоловіка, чия парсуна вже давно висить у його бюро 
в оголошенні про розшук. Він зачиняє повністю оторопілого з несподіванки ватаж
ка гангстерів у місцеву тюрму і доповідає терміновою телефонною розмовою про 
арешт Ділінджера до Централі ФБР у Вашингтоні.

І тут відбувається те, що було прояснено й доведено до відома громадськості в до
сить обережних натяках лише багато років пізніше. У Блафтоні з’являється далебі 
не броньований автомобіль ФБР для перевезення злочинців, а броньований темно- 
синій «Крайслер», в якому знаходяться члени банди Ділінджера -  П’єрпонт, Кларк, 
Меклі та Коупленд! Незадовго до двадцять другої години, коли сповнений неспокоєм 
шериф Джес Сарбер чекає в своєму бюро на обіцяний ескорт ФБРівців, в кімнату 
входять П’єрпонт, Кларк, Меклі та Коупленд. Певний час шериф вважає, що перед 
ним справді службовці ФБР, однак коли він, більше для проформи, запитує про їхні 
службові посвідчення, П’єрпонт витягує з кобури під пахвою пістолета й розстрілює 
шерифа. Вчотирьох вони обшукують після цього бюро, знаходять тюремний ключ, 
якщо, звичайно, можна назвати тюрмою дві камери в підвалі поліцейського відділку, 
й звільняють шефа своєї банди.

Місцева преса повідомляє пізніше: «Таємниче вбивство шерифа Блафтона». Та 
про арешт і швидке звільнення Ділінджера членами його банди не було згадано жод
ним словом. А відтак нікому було задуматися над тим, звідки б це могли дізнатись 
гангстери про арешт свого ватажка, коли окрім шерифа Блафтона інформацію про 
це одержала лише пара людей у керівництві ФБР!

Ділінджер може безперешкодно продовжувати свої пограбування банків, які 15 
січня 1934 року розбійним нападом на Національний банк східного Чикаго досягли 
поки що свого апогею. Пограбовані тут 264 000 доларів були на той час найбільшою 
здобиччю банди.
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Усі поліцейські заходи, прийняті після цього нападу, залишились безуспішними. 
Було перекрито все місто, обшукана кожна можлива схованка, проте темно-синій 
«Крайслер», за кермом якого сидів сам Джон Ділінджер, та п’ятеро членів бан
ди: ван Метер, Френк Неш, Ластер Меклі, Джон Кларк та Мак П’єрпонт, щезли 
невідомо де, немов їх земля проковтнула. В той час як G-агенти ФБР ніч за ніччю 
прочісують чиказькі злодійські кубла, борделі та гральні барлоги, в яких Джонні, як 
звуть Ділінджера його компаньйони, в «неробочі дні» є постійним клієнтом, бан
да влаштовує собі на чотирнадцять днів відпустку для відпочинку. Розбившись на 
маленькі групки та капітально екіпірувавшись на чесно поділені 264 000 доларів, во
ни їдуть в найексклюзивніші місця відпочинку Штатів. Сам Ділінджер виїжджає на 
тиждень з трьома своїми найщирішими приятелями П’єрпонтом, Меклі та Кларком 
на море до Флориди, а коли там стає забагато людей, далі, в гори до Арізони. На 
пару днів вони зупиняються в маленькому глухому Тасконі, живуть в Конгрес- 
готелі та відпочивають як поважні представники вищих верств, що належать до кола 
10 000 найбагатших! І ось тут, у цьому забутому богом тихому закутку, де його навіть 
уві сні не подумав би розшукувати жоден з трьох тисяч визначених до боротьби з 
ним G-агентів, найнебезпечніший грабіжник і вбивця Америки вдруге потрапляє до 
рук бравого сільського шерифа й до того ж у такий спосіб, придумати який не на
важився б жоден автор роману!

Вночі з 25 на 26 січня 1934 року, в той час як Ділінджер та троє його компаньйонів 
лежать п’яні в ліжку, в Конгрес-готелі спалахує внаслідок короткого замикання по
жежа. Не вистачило лише дрібнички, щоб від них залишилась лише купка попе
лу, а ФБР та вся Америка ніколи б не дізналися про їх безславний кінець. Проте 
один особливо відважний пожежник, Джеймс Фрімен, в останню хвилину врятовує 
четвірку й доставляє їх до лікарні в Тасконі, оскільки вони були не лише п’яні, але 
й отруєні димом.

Коли гасіння пожежі було вже давно закінчене, Джеймс Фрімен перелистує під 
час чергування один із журналів, що лежать на вахті, та без жодної думки розглядає 
надруковане там у великому форматі фото гангстера Джона Ділінджера, що вчи
нив десятьма днями раніше один із своїх розбійних нападів, і раптом його охоплює 
смертельний переляк! Він пригадує обличчя одного з чотирьох чоловіків, яких він 
кількома годинами раніше врятував з палаючого готелю. Він приглядається до фото 
в журналі уважніше і ьпевнюється, що не помилився! Чоловік, що не приходячи 
до свідомості лежить тепер у лікарні, мусить бути ватажком гангстерів Джоном 
Ділінджером!

Шериф Таскону Джордж Дж. Хантер голосно регоче, коли надзвичайно схвильо
ваний Фрімен повідомляє йому по телефону, що ворог Америки номер один ле
жить п’яний та отруєний димом у лікарні Таскону! Немов глухонімого змушений 
пожежник вмовляти шерифа, знову й знову вигукуючи: «Та повірте ж мені, це 
справді він! Я впевнений!», аж поки Хантер спромігся, нарешті, послати в лікарню 
кількох підлеглих. Те, що шериф Хантер усе ще вважає поганим жартом, чи в 
усякому разі непорозумінням, виявляється сенсаційною дійсністю! Двоє сільських 
полісменів здійснюють те, на що до того не спромігся вишколений апарат ФБР, не 
дивлячись на використання тисяч спеціалістів та службовців, що мали в своєму 
розпорядженні найсучасніші засоби розшуку та були озброєні до зубів. З гумови
ми кийками та наручниками вони подолали в ліжках лікарні Джона Ділінджера та
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трьох найнебезпечніших членів його банди і доставили їх у бюро онімілого шерифа, 
наче якихось безневинних бродяг. На цей раз найближчий відділок ФБР негайно 
посилає роту G-агентів, щоб перешкодити другій спробі звільнення. Тепер справді 
схоже на те, що банді Ділінджера приходить кінець. Для того щоб послати всіх за
арештованих на електричний стілець, що при заплутаності кримінальних законів, 
які в кожному американському штаті звучать по-різному, не так просто, їх висила
ють туди, де на них з абсолютною впевненістю чекає смертний вирок. У всіх амери
канських штатах за вбивство полісмена виноситься без будь-яких шансів на поми
лування смертний вирок. Отже, Джона Ділінджера доставляють літаком до Індіани, 
тому що в Східному Чикаго він застрелив сержанта О’Маллея. А П’єрпонт, Меклі 
та Юіарк прибувають до Огайо, бо під юрисдикцію цього штату підпадає вбивство 
шерифа Сарбера з Блафтона. Вся Америка з полегшенням зітхає, бо відтепер банда 
Ділінджера, в усякому разі її найнебезпечніші члени, нарешті будуть знешкоджені.

У тюрмі в Краун Пойнт Джона Ділінджера утримують так, як засудженого на 
смерть за день до страти. Йому зв’язують руки й ноги, зачиняють у камеру, що 
являє собою просто залізну клітку, й освітлюють його вдень і вночі десятком 
яскравих прожекторів, які застосовуються при допитах. Троє вартових з пістолетами 
напоготові спостерігають за кожним рухом його тіла. Місце його перебування утри
мують від публічності в суворій таємниці. Команда охоронців проживає на казар- 
меному режимі в тюрмі й не має контактів із зовнішнім світом. Якби тепер хтось 
наважився стверджувати, що за пару днів Ділінджер буде вільним і ще до того як 
прокурор сформулює свій звинувачувальний висновок вчинить новий банківський 
грабунок, то його без сумніву висміяли б як божевільного або жартівника!

Та все ж таки через чотирнадцять днів після того, як Ділінджера доставили в тюр
му в Краун Пойнті, стається щось незбагненне, що здавалося вже неможливим!

Камера Ділінджера розташована в крилі IVb, в тій частині будівлі, яка призначена 
для кандидатів на смертну кару й герметично відділена від інших частин тюремного 
комплексу. Крім банківського грабіжника в цій частині будівлі перебуває ще один, 
засуджений уже вбивця, Гаррі Джанґблад. Його охороняють так само пильно, як 
і Ділінджера. Команди охоронців змінюють одна одну через кожних чотири годи
ни. Цій зміні передує ритуал розведення варти. Для цього використовують окрему 
кімнату. Відтак обидві камери на кілька хвилин залишаються без охорони. 14 люто
го 1934 року о чотирнадцятій стається ось що:

Тоді як у передпокої змінюють одна одну друга та третя денні вахти охорони, рап
том починає завивати сирена тюремної тривоги. Довго -  коротко, довго -  коротко, 
довго -  коротко! Сигнал великої тривоги, який подають лише при масових втечах, 
бунтах та пожежах. За цим сигналом усі наглядачі повинні негайно поспішити на 
тюремний двір. Згідно з наказом туди ж кидаються й охоронці крила смертників!

Внизу в дворі домінує безпорадне здивування. Ніхто не знає, чому подано сиг
нал тривоги. В усій тюрмі панує спокій та лад! Можна лише припускати, що три
вога прозвучала внаслідок технічної помилки. Охорона знову повертається на свої 
місця. Коли охоронці Ділінджера заходять у коридор, в якому розташовані освітлені 
залізні клітки, вони зупиняються як вкопані та рвучко піднімають вгору руки. Джон 
Ділінджер стоїть перед дверима своєї камери, не закований, і однозначним жестом 
направляє на них дуло важкого автомата. Поруч нього стоїть, також вільний, безсо-
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ромно щирячись, Гаррі Джанґблад, та, обережно оминаючи дугою зону обстрілу 
Ділінджерівського автомата, йде до охоронців.

Трьом смертельно переляканим охоронцям ідеться тепер так, як ішлося багато 
разів перед тим при пограбуваннях банківським службовцям. Вони озброєні, вони 
також думають: «Якби ж комусь із нас вистачило мужності сягнути за пістолем», 
однак жоден не виявляє такого презирства до смерті. Занадто добре знають вони, як 
швидко і влучно звик стріляти Ділінджер, всі є батьками родин і скромно оплачува
ними службовцями судочинства, але жодними національними героями!

А відтак Гаррі Джанґблад може швидко, кількома рухами обеззброїти їх, відібрати 
тюремний ключ та заперти їх в обидві пусті залізні клітки. Із крила IVb прямий 
шлях провадить до приміщень для страти, які безпосередньо з’єднані з будинком 
тюремної адміністрації. Звідти можна потрапити на вулицю, оминаючи численні 
пости тюремної охорони. Цим шляхом Ділінджер та Джанґблад дістаються до 
автомобіля директорки тюрми Ліліен Холі, запаркованого перед дверима тюремної 
адміністрації й повністю готового до поїздки. Ще до того, як втечу обох смертників 
було виявлено, обидва дістаються цим автомобілем до безпечного місця!

Преса друкує спеціальні випуски, населення -  безмежно обурене. Так чи інакше 
уряд в Вашингтоні змушений зайнятися цим неймовірним випадком. Через кілька 
днів пресі пред’являють знайдений на шляху втечі муляж автомата. Цим муля
жем хочуть викликати враження, наче супергангстер здійснив втечу хитрістю та 
підступом, без сторонньої допомоги, вистругавши з камерного табурета дерев’яну 
зброю та ввівши нею варту в оману. Читачі з багатою фантазією можуть повірити 
цій версії, та основна маса, а передусім редакції серйозних газет, окреслили її як 
неправдоподібну.

Невже міг Ділінджер без ножа, в камері, що охоронялася вдень і вночі, вистругати 
автомата? Невже він міг без ключа звільнити себе від оков, і не лише себе, а й свого 
товариша по ув’язненню? Як дійшло до найвищою мірою загадкового оголошен
ня великої тривоги в тюрмі, яка могла бути ввімкнена лише двома людьми в штаті 
Індіана: директором тюрми та губернатором штату! Чому це раптом перед дверима 
тюрми стояв автомобіль? Це запитували газети. Відповідь ви мусите дати собі самі. 
Наступними днями всі газети Америки більш або менш виразно дали до зрозуміння, 
що насправді приховане за неймовірною втечею: Ділінджер мусить мати спільників, 
яких слід шукати не в його банді, а в уряді та в керівництві поліцією. Врешті уряду 
відверто докоряють, що виконавча влада та поліція є настільки скорумповані зло
чинним світом, що ці кола звільняють Ділінджера вже хоча б задля інстинкту само
збереження.
Лише так вони можуть уникнути загрози бути виказаними злочинцем у відкритому 

процесі.
Наскільки загалом справедливими є ці докори та припущення, доводить сама фе

деральна прокуратура в Вашингтоні.
Вона не спростовує, а применшує свою вину і намагається перекласти її на персонал 

тюрми в Краун Пойнті. Директорка тюрми Ліліен Холі та вся охорона Ділінджера за
арештовуються за звинуваченням у звільненні в’язня. Проте громадськість ніколи не 
почула що-небудь про судовий процес чи про осудження цих людей, яким насправді 
ніколи не було пред’явлено звинувачення. їх арешт був виключно заспокійливим та 
відволікаючим маневром.
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16 березня втеча Ділінджера з тюрми Краун Пойнт знову в усіх на вустах!
«У містечку Форт Харон у Мічигані спільник Ділінджера по втечі, Джері Джанґблад, 

був розпізнаний на вулиці співробітником карного розшуку і в перестрілці застре
лений».

Так повідомили великі американські газети на своїх шпальтах новин.
Кожен читач мав зробити звідси висновок, що Джанґблад, погрожуючи зброєю, 

опирався загрозі арешту і співробітникам карного розшуку не залишилось іншого 
вибору, як застрелити його.

Суттєво інакше виглядає інцидент у Форт Хароні в повідомленні місцевої преси. В 
«Мічиган ньюс» за 17 березня значиться:

«Співробітникам ФБР стало відомо з надійних джерел, що Ділінджер і Джанґблад 
мали б зустрітися для розмови 16 березня у віддалено розташованому Форт Хароні. 
Після цього до Форт Харону було послано двісті співробітників ФБР. Двоє з них 
врешті таки виявили Джанґблада на вулиці серед інших перехожих і непомітно 
переслідували його. Коли той опинився в прогалині потоку перехожих, вони без 
особливих церемоній пустили в хід свою артилерію. Джанґблад зазнав пошкоджень, 
однак йому ще вдалося втекти в бічну вулицю. Там він розвернувся і почав нещад
но відстрілюватися від своїх переслідувачів. Розпочалась справжня перестрілка. 
Перехожі з жахом тікали на всі боки, та двоє непричетних чоловіків уже лежали 
поранені на краю бруківки. Потім Джанґблад опинився один біля якоїсь вітрини 
і сектор обстрілу навколо був вільним. Переслідувачі не вагалися ані секунди. 
Юнгблад звалився на землю і протягом наступних хвилин сконав...»

З цієї точки зору розстріл Джанґблада виглядає в досить дивному світлі. ФБР, 
робота якого на цей час спрямована на те, щоб схопити втікача-Ділінджера, 
одержує інформацію, згідно з якою ватажок гангстерів хоче зустрітися в Форт 
Хароні з Джанґбладом. G-агенти знаходять Джанґблада, непомітно стежать за ним, 
але замість того, щоб продовжити це стеження, бо таким чином вони найпевніше 
вийдуть на Ділінджера, використовують найпершу нагоду, щоб ззаду застрелити 
Джанґблада. Якими ж йолопами мусили бути ці криміналісти! Єдину людину, яка 
могла б видати, де перебуває Ділінджер, застрелено без жодної необхідності!

Чи справді ці G-агенти були такими недоумкуватими? Навряд чи це вірогідне при
пущення. Значно реальнішим є наступний висновок: покровителі Ділінджера у 
виконавчій владі та в поліції були надзвичайно зацікавлені, щоб позбутися єдиного 
свідка, що знав про таємниці втечі Ділінджера. Для них, враховуючи їх можливості, 
неважко було б дізнатись, де він переховується після своєї втечі з Краун Пойнта. 
І після того як їм це стало відомим, небезпечний злочинець був просто застрелений 
G-агентами. В такий нескладний спосіб було усунуто обтяжливого свідка.

Потім стається ще одна халепа, завдяки якій Ділінджера знову замалим не схопили 
другорядні поліцейські структури. ЗО березня в прокуратурі Сент-Поля з’являється 
власниця пенсіону «Л інкольн-апартаменти» й повідомляє, що останнім часом у її бу
динку з’являються люди, в яких вона підозрює членів банди Ділінджера. Фотографії, 
які були пред’явлені жінці, підтвердили, що Джон Ділінджер та його подруга, 
танцівниця ревю Евелін Фречет, проживають у готелі як подружжя Гельман і що їх 
регулярно провідують члени банди Гомер ван Метер, Едвард Грін та Френкі Неш, 
найчастіше в супроводі дам, які раніше вже зупинялись у пенсіоні з іншими панами.
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Прокурор Сент-Поля організовує команду місцевої поліції, яка повинна ліквідувати 
банду, проте захищений вогнем свого спільника ван Метера, Ділінджер зміг втекти 
через дах будинку. Ван Метера та двох дам банди Ділінджера, Бессі Скінер та Люсі 
Джексон, було схоплено. На вимогу ФБР члена банди Гомера Ван Метера, котрий 
старанно стріляв у поліцейських Сент-Поля, було переведено в тюрму Краун Пойнт, 
розташовану в сусідньому штаті Індіана і 19 травня 1934 року відпущено «під чесне 
слово» губернатором.
Але перед цим державний прокурор в Сент-Полі береться за обох бандитських коха

нок -  Бессі Скінер та Люсі Джексон. Допит так званого третього ступеня відбувається в 
кімнаті, що має яскраво білі стіни без жодного вікна, яскраво білу підлогу, яскраво білу 
стелю, і кожен куточок якої залитий світлом десятка прожекторів. В кімнаті в темних со
нячних окулярах сидять прокурор та його помічник. Той, кого приводять у цю кімнату, 
без будь-яких знущань, які суворо заборонені законом, швидко починає говорити.
Не минає ще й двох годин, як Бессі та Люсі починають «співати», вживаючи звич

ний в їхніх колах термін. Бессі визнає, що вона є подружкою Едварда Ґріна, члена 
банди, і видає, що Ґрін хоче відвідати її 3 квітня в її ж квартирі. Люсі визнає, що має 
стосунки з Френкі Нешем. Після подальшого двогодинного допиту вона пише адре
су, де на даний час переховується Френкі-бой, як вона його пестливо називає: Хот 
Спрінгз у штаті Арканзас, на одній далекій фермі. Сповнений гордістю прокурор 
Сент-Поля доповідає про отриману інформацію шефу ФБР Гуверу в Вашингтон, з 
проханням дозволити спеціальним агентам арештувати бандитів поодинці. Гувер 
дозволяє, і 3 квітня житло Бессі Скінер в Сент-Полі було оточене G-агентами. Едвард 
Ґрін справді з’являється. Дізнатись про те, що його подруга зрадила його, він уже не 
встигає. Обидва агенти ФБР, які очікують його на сходовій площадці, стріляють без 
будь-якого попередження із своїх автоматів, коли Ґрін піднімається сходами. Через 
кілька днів добули в Хот Спрінгзі також Френкі Неша. При арешті його не застре
лили, а «лише» важко поранили. Оскільки в Хот Спрінгзі немає тюремної лікарні, 
ФБР змушене перевести Неша до Канзасу, найближчого великого міста. При цьому 
з міркувань безпеки використовують не автомобіль, а залізницю.

Коли поїзд в’їжджає до головного вокзалу Канзасу, на пероні стоїть група чоловіків 
у світлих літніх костюмах. На правій руці у кожного -  висить плащ. Ледь зупинився 
поїзд -  з-під плащів гримнули постріли. Під захистом цього вогню чоловіки кида
ються до вагона, в якому перебуває Френкі Неш. За мить вокзал перетворюється на 
поле битви. З вагонів стріляють ефбеерівці, іззовні -  люди Ділінджера, а з будин
ку вокзалу стріляє розміщена там охорона вокзалу. Такій чисельній перевазі бан
да Ділінджера протистояти не в змозі. Вона змушена відступити і відмовитись від 
спроби звільнення. Бій і так уже не має сенсу, бо як тільки банда почала стрілянину, 
один з агентів ФБР застрелив Френкі Неша, що лежав на ношах. Жертвами цієї дикої 
стрілянини є: шеф поліції Олін Рід, співробітник кримінального розшуку Раймонд 
Кефрей та двоє поліцейських вокзальної охорони.

В той же день банда Ділінджера нападає в Канзасі на банк, застреливши при цьому 
трьох випадкових перехожих, і здійснює наступними тижнями чотири подальших 
зухвалих напади на банки в штаті Арканзас, під час яких загинуло дванадцятеро лю
дей. Ділінджер та його злочинці поводять себе так, немов в Америці взагалі немає 
поліції!
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Преса обурена й критикує нестерп
ний стан все відвертіше. Врешті-решт 
президент Рузвельт не може надалі 
залишатись бездіяльним. Він доручає 
Камінґзу, генеральному прокурору 
Сполучених Штатів, що є главою 
юридичної системи країни, застосу
вати для розгрому банди Ділінджера 
надзвичайні заходи. Камінгз скликає 
засідання, в якому крім нього самого 
та шефа ФБР Гувера беруть участь 
найздібніші та найвідоміші проку
рори та криміналісти Сполучених 
Штатів. Однак це засідання видається 
радше оголошенням банкрутства 
державної влади перед злочинним 
світом.Ділінджер після пластичної операції

«Протягом останніх дванадця
ти місяців у США скоєно 12 000, а

крім того півтора мільйона розбійних нападів, замахів на життя та інших важких 
злочинів. 12 500 гангстерів відомі поліції поіменно, але покласти край їхнім злочи
нам не змогли. Поліція та адміністративний апарат настільки зрослися зі злочинним 
світом, що боротьба з бандами стала практично неможливою. Злочинний світ вчас
но інформується своїми посередниками про всі заплановані поліцейські акції, і як
що завдяки якомусь непередбачуваному випадку той чи інший злочинець потрапляє 
в руки поліції, то або в короткий строк його відпускають під «чесне слово», або ж 
у таємничий спосіб його визволяють з тюрми. Корупція може бути подолана лише 
в тому разі, якщо будуть розбиті гангстерські банди, але гангстерські банди можна 
розбити лише подолавши корупцію», змушений відверто визнати генеральний про
курор Камінґз.

«Панове, -  каже він в кінці своєї промови, -  мені не хотілося б надалі виставля
ти Сполучені Штати та їх поліцію на сміх усьому світові та у власній країні, мені 
хотілося б, нарешті, знову дати нашим добропорядним громадянам відчуття спокою 
та безпеки. Я хотів би так або інакше покінчити з цим гангстерським виродком, жах
ливим втіленням якого є банда Ділінджера. Панове, я чекаю Ваших пропозицій!»

Камінґз хоче покласти край бандитському розгулу «так або інакше». Прийняті для 
цього рішення є в історії криміналістики найбільшою ганьбою, відповідальність за 
яку будь-коли брав на себе шеф поліції. Едгар Гувер, шеф ФБР, зміг відповісти гене
ральному прокурору лише наступне: «Ми більше не в змозі відновити лад в країні 
засобами, які надає нам право та закон. Тепер ми можемо лише, незважаючи на 
закон та державний правопорядок, діяти тими ж методами, за допомогою яких зло
чинний світ зробив нас безсилими, тобто вдаючись до безкомпромісного терору!»

Підсумком цього сумного засідання стало оголошення Ділінджера разом з усіма 
членами банди поза законом, а його самого -  «ворогом держави номер один». Усім 
ефбеерівцям та іншим поліцейським було доручено влаштувати на банду Ділінджера 
«по quarter-hunt» -  «полювання без пощади».
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Це означає, що віднині кожний поліцейський в 
Америці може незважаючи ні на що, без оклику 
або із засідки застрелити кожну людину, яка, на 
його думку, є Ділінджером або членом його банди.
В наступні тижні та місяці цей наказ перетворює 
безліч американських поліцейських на вбивць 
безвинних американських громадян!
Згадане «по quarter-hunt» -  «полювання без по

щади» на банду Ділінджера приносить спочат
ку G-агентам ФБР лише нову ганебну невдачу.
24 квітня 1934 року керівництво ФБР отримує 
конфіденційне повідомлення, що Ділінджер та 
деякі з його найнебезпечніших людей перехову
ються в котеджному містечку Літл Богемія Лодж, 
користаючись літньою свіжістю озера Мічиган.
Мелвіс Г. Певіс, кращий детектив серед людей 

Гувера, шеф Чиказького відділення ФБР, який неза
довго перед цим розгромив банду Келлі, мчить чо
тирма броньованими автомобілями до Літл Богемія 
Лодж. З пригашеними фарами та приглушеними моторами вони під’їжджають до готелю, 
в якому справді перебуває Ділінджер з кількома членами його банди. Міцно стискуючи 
в руках пістолети на бойовому взводі, поліцейські оточують будинок. Раптом на виході 
з готелю виникають троє чоловіків. «Отой менший, то не Ділінджер?» -  схвильовано 
каже один із поліцейських. Тієї ж миті нічну тишу розірвало гавкання кільканадцяти 
пістолетів. Поліцейські спорожнили свої обойми немов у нестямі, наче кожен з них хотів 
покінчити з Ділінджером першим.
Через декілька секунд вони вже самі змушені шукати укриття. Хоча троє чоловіків 

на ґанку і вбиті наповал, з даху малого двоповерхового готелю поліцейських поча
ли обстрілювати з кулемета, і вони ледве встигають сховатись у своїх броньованих 
автомобілях.

Кулеметний вогонь триває заледве кілька хвилин, але поліцейські не наважуються 
вийти назовні, в темряву. Лише коли в світанковій імлі вимальовується дах готе
лю, вони вирішують, впевнившись, що там нагорі вже нікого немає, взяти будинок 
штурмом. Однак їх очікує жахливе розчарування. Троє прошитих кулями чоловіків, 
що лежать мертвими на ґанку готелю, є абсолютно безвинними приїжджими людь
ми. Вони вийшли з дверей цілком випадково, щоб подихати свіжим повітрям. А 
Ділінджер та його спільники Гомер ван Метер, Лестер Джілз та Томі Керол під 
прикриттям кулеметного вогню втекли ще напередодні. До рук Пурвіса потрапля
ють лише троє коханок бандитів, що відпочивали в готелі разом з ними і, мабуть, 
проґавили раптовий від’їзд. їх немилосердно допитували, після чого вони видали, 
де переховуються їхні друзі, коли їх переслідує поліція. Пообіцявши не відкривати 
проти неї жодної карної справи, Певісу вдається вмовити одну з дівчат, Джін Делені, 
стати наживкою. Вона готова спровадити Томі Керола в руки поліції.

7 червня вона зустрічається з Керолом у містечку Ватерлоо в штаті Айова в одно
му з ресторанів, назву якого він перед тим повідомив їй по телефону. Коли Керол 
залишає з нею ресторан і прямує до свого елегантного авто, Джейн, наче забувши

Агент Певіс
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щось у ресторані, відстає на пару кроків. Завдяки цьому обидва ефбеерівські снай-
пери, Стефен та Уоллер, отримали вільний сектор обстрілу. З якоїсь причини взяти 
гангстера живим їм на думку не спадає. Вони стоять у під’їзді одного з будинків і 
вичікують лише на вигідний кут обстрілу!

Коли Керол береться за ручку автомобіля, а дорога якраз вільна, вони натискують 
на гачки своїх автоматів. Без жодного звуку Керол падає на підніжку свого авто.

Під час стрілянини в Літл Богемія члену банди Джону Гамільтону пошматува
ло легеню. Ділінджер захопив його з собою й доставив на певну ферму поблизу 
Аврори, яка час від часу слугувала їм схованкою. Проте через кілька годин після 
прибуття Гамільтон помер. Ділінджер без сторонньої допомоги закопав труп у 
непролазній місцині, щоб ніхто нічого не дізнався про його смерть. Дізнатись про 
це від нареченої грабіжника Певіс не міг.

Ось так сталося, що ФБР ще місяцями розшукувало давно померлого Джона Гамільтона. 
Сімнадцять безневинних людей було підступно вбито ефбеерівцями протягом наступних 
тижнів, оскільки зовнішньо вони були схожими на цього члена банди.

Після цієї останньої бійки Джон Ділінджер зник, наче поглинутий землею. Певіс 
організовує стеження за всіма відомими йому схованками шефа банди. Тисячі 
поліцейських шпиків та вивідувачів було розіслано, щоб зібрати в кримінальному 
світі відомості про місцезнаходження Ділінджера. Із тюрем були випущені злочинці 
в сподіванні, що їм відома схованка Ділінджера, яку вони видадуть, відвідавши йо
го. Полювання за Ділінджером розгорнулося по всьому американському континен
ту. Десятки тисяч поліцейських перебувають на ногах день і ніч, та все надаремно!

В той час, як Певіс здійснює найбільше за всі часи полювання за злочинцем, Джон 
Ділінджер живе на відстані лише двох перехресть від головного командного пункту 
Певіса, в гангстерській столиці Чикаго, майже в пащі лева!

За шістдесят доларів у день він знайшов собі притулок на Північній Кроуфорд- 
авеню, номер 2309 у Джеймса Прохазки, що вийшов з банди за віком. Тут, у цій 
розбудованій до маленької фортеці квартирі, відбувається найбільше гангстерсь
ке дійство американської кримінальної історії. Джон Ділінджер, парсуна якого в 
Америці є більш відомою, ніж обличчя голлівудських зірок, і відбитки пальців яко
го вже прикрашають носовички, шарфи та листівки і добре знайомі поліцейським 
навіть найменших сіл, за десять тисяч доларів перевтілився в зовсім іншу людину!

Зробити це порадив йому адвокат Луї Піке, юридичний радник банди Ділінджера, 
він же привів обох лікарів -  д-ра Льозера та д-ра Кесседі. Обидва -  хірурги, які 
свого часу збочили з чесного шляху і лише недавно були випущені з ув’язнення. 
Доктора Льозера було засуджено за зловживання наркотиками, а доктора Кесседі -  
за вбивство.

Посеред готових до бою кулеметів та мішків із піском, якими Ділінджер ледь чи 
не перетворив квартиру в неприступну фортецю, вони обладнують за допомогою 
примітивних засобів маленьку операційну залу. Для зміни зовнішності Ділінджера, 
а також для зміни папілярних ліній на кінчиках його пальців необхідна ціла серія 
операцій. Д-р Льозер береться надати нової форми вузькій кострубатій голові 
Ділінджера та змінити лице злочинця. Він хоче вкоротити носа, розширити вилиці та 
щелепу, щоб уся голова стала приплюснутою та ширшою. Завдання доктора Кесседі 
надзвичайно важливе: видозмінити розташування папілярних ліній, що до цього ча
су вважається неможливим і, як досі, ставало прокляттям для кожного злочинця.



БАНДА ДІЛІНДЖЕРА Г "189
F ---------

Думка, за допомогою цієї операції утнути поліції штуку, яку до нього не вдава
лося зробити жодному злочинцеві, дозволяє Ділінджерові позбавитися будь-якого 
страху перед болем. Майже з задоволенням влягається він під наркоз на хиткого 
кімнатного стола, якого з певними клопотами пристосували для операції, і -  ледь не 
помирає на ньому!
Ділінджер, про що не подумав жоден із лікарів, не сприймає ефіру. їм знадобилася 

не одна година, щоб повернути його до життя. Наступні операції провадяться вже 
під місцевим знеболюванням.

Поки загоюються операційні рани на обличчі та на руках, Ділінджер заводить 
вузькі короткі вуса та фарбує волосся. По закінченні процедури лише великі вуха та 
пронизливо чорні очі нагадують попереднє обличчя шефа гангстерів. Навіть його 
якнайближчі приятелі та подружки, які знали про виконану операцію, недовірливо 
похитували головою, коли змогли вперше побачити його обличчя. Якби їм не були 
так добре знайомі цей погляд та маленька трохи сутула постать, вони б не повірили, 
що перед ними стоїть Джон Ділінджер.
Отже, зміна обличчя доктором Льозером стала повним успіхом. Однак чи так само 

вдало пройшла значно важча операція на кінчиках пальців, має ще прояснитися.
Щоб випробувати поліцію, а також щоб заповнити спорожнілу тим часом касу, 

Ділінджер разом із своїми поплічниками Ван Метером, Чейзом та Джілзом грабує 
ЗО червня 1934 року Комерційний Національний банк в Саут Бенд, штат Індіана. 
Здобич складає дев’яносто тисяч доларів, та наліт проходить не так гладко, як 
раніше. В касовому залі ніс службу поліцейський. Він чинить опір і врешті-решт йо
го вбивають. У загальному розгардіяші один із касирів зміг натиснути кнопку три
воги. І хоч Ділінджер вислизає зі здобиччю до прибуття поліцейської команди, бру
тальний спосіб нападу відразу зраджує, що це було справою рук банди Ділінджера. 

Вся Америка -  знову в надзвичайному збудженні! Напад перетворив усі обіцянки 
керівництва поліції про «полювання без пощади», про залучення найкращих людей 
та найсуворіші засоби на нісенітницю! І немов для того, щоб повністю виставити 
на сміх поліцію, Ділінджер зі жменькою гангстерів визволяє з в’язниці «Хантсвіль» 
у Техасі Клайда Берроу, в минулому члена своєї банди. Берроу разом зі своєю по
дружкою Боні Пастор засуджені за дванадцять вбивств до смертної кари. Виконання 
вироку мало відбутися найближчими днями. І тут їм удається втеча. В таємничий і 
ніколи до кінця не з’ясований спосіб Берроу, так само як колись Ділінджер у в’язниці 
Краун Пойнт, звільнюється від кайданів і в його розпорядженні опиняється автомат. 
Точнісінько як колись Ділінджер, тримаючи охорону під загрозою, він замикає її, по
передньо звільнивши із камери смертників свою подружку. Подальший шлях втечі 
виборює йому банда Ділінджера. На двох броньованих лімузинах вона під’їжджає 
до воріт тюрми. Охорону тюрми тримають під вогнем кулеметів, якими обладнані 
обидві машини.

А втім ФБР досягає тут часткового успіху. Через кілька днів Клайд Берроу та Боні 
Пастор були розстріляні групою G-снайперів під командою інспектора Френка 
Харпера, коли вони їхали в своєму авто на кордоні між Техасом та Арканзасом. 
Відповідно кузов машини був прошитий, немов сито для кави.

Пишаючись цим успіхом, керівництво ФБР доставляє пошматований автомобіль 
парочки вбивць для загального огляду на всесвітню виставку, що відкрилась якраз 
у Чикаго. А Френк Харпер, упакований в елегантну поліцейську уніформу, мусить
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чотири рази на день розповідати при вхідній 
платі за відвідування два з половиною долари, 
як він зі своїми людьми вбив Клайда Берроу, 
найнебезпечнішого члена банди Ділінджера!

На цей час ніхто ще не передчуває, що вже не
забаром має статися ще більша сенсація: кінець 
шефа банди. Й до того ж у такий спосіб, який 
не відповідає ні жахливій репутації Ділінджера, 
ні зусиллям ФБР, яке поставило на ноги кращий 
детективний корпус Штатів! Не хитромудрі 
й досвідчені криміналісти, не рафінований 
механізм розшуку ФБР, що місяцями працював 
на найвищих обертах, поклали край діям Джона 
Ділінджера; це зробила маленька, непримітна 
ревнива жінка.

20 липня в бюро Мелвіса Г. Певіса, ше
фа Чиказького відділення Федеральної 
кримінальної поліції, з’являється власни
ця пансіону Анна Сейдж та з невинною, до
брозичливою посмішкою повідомляє, що 
післязавтра ввечері вона має зустрітися перед 

Байограф-кіно на Лінкольн-авеню з Джоном Ділінджером, щоб подивитися з ним 
фільм «Манхеттенська мелодрама». Буде присутня також ще одна дама, подружка 
Ділінджера, та поліцію це не повинно турбувати. Отже, коли є бажання побачи
ти Ділінджера -  вона може це влаштувати! Як винагороду за цю інформацію вона 
вимагає від Певіса виплати встановленої за голову Ділінджера винагороди і від ФБР 
-  «Почесного ескорту» до Нью-Йоркського порту, де вона збирається так швидко, як 
це буде можливим, відплисти на кораблі до своєї європейської батьківщини.

Мелвіс Г. Певіс безмежно спантеличений. Він ще не може зрозуміти, що йо
му тільки-но розказала жінка. Тут роками полюють за Ділінджером найхитріші і 
найкращі пси-шукачі ФБР, і він вислизає в них з-поміж лап. Тут місяцями очікують 
агенти ФБР за кожним дорожнім стовпом, на кожному перехресті, в кожній 
кримінальній забігайлівці, аж очі вилізають їм із орбіт, на Ділінджера і не бачать 
нічого, зовсім нічого! І ось тут приходить раптом це маленьке руде створіння в бюро 
і говорить зовсім просто: «Якщо Ви хочете мати Ділінджера, то приходьте в неділю 
ввечері до Байограф-кіно». Ні, Певіс не в змозі їй повірити. Він майже хотів би 
сподіватись, що це якась хитрість, бажання похизуватись чи ще якась нісенітниця!

Однак усе, що Анна Сейдж сказала Певісу, є цілковитою правдою, і вона йому це 
доводить. Роками була вона найвірнішою коханою Ділінджера. Заради нього вона 
відмовилась від впорядкованого подружнього життя і кожного разу, коли його роз
шукувала поліція, вона переховувала його в своєму пансіоні, розташованому лише 
за два перехрестя від місцевого бюро ФБР. Знову й знову вона вибачала йому йо
го незліченних нових коханок, з якими він зраджував її. Але тепер вона не може 
більше прощати. Із своєї останньої мандрівки по штатах, котру він здійснив для то
го, аби затаїтись після останнього грабунку банку в Саут Бенді, він знову привіз но-

Анна Сейдж
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ву подружку, двадцятирічну. До того 
ж на цей раз він навіть вимагав, щоб 
вона офіційно визнала цю коханку, 
тому що сама вона тим часом стала 
вже застара. Таке їй уже не під си
лу. Вона хоче покласти край такому 
буттю й почати все спочатку в своїй 
румунській батьківщині. Премія за 
його голову має їй у цьому допо
могти. Для цього Анна Сейдж при
йшла до ФБР. Тепер Певіс переко
наний, що жінка сказала правду. Він 
гарантує їй винагороду, звільнення 
від кримінальної відповідальності та 
супровід до порту. Він хоче навіть, 
щоб її було взято під захисний арешт, 
побоюючись, аби з нею нічого не 
сталося. Однак жінка заперечливо хитає головою.

«Та вже я мушу бути поруч, інакше Ви його не впізнаєте. Він виглядає зовсім 
інакше!»

Вперше дізнається Певіс про операції на обличчі та пальцях.
Певіс негайно інформує шефа ФБР Гувера, оголошує йому про очікуваний арешт 

Ділінджера й отримує з Вашингтона вказівки, які змушують його розгублено по
хитувати головою.
Ділінджер приходить на цей вечір один. Вперше з’являється можливість спіймати 

його живцем. Він може постати перед судом, нарешті можна буде з’ясувати, що 
насправді він накоїв, хто належав до його банди. Можливо, можна буде дізнатись, 
кого в адміністрації та поліції він утримував, хто покривав його злочини та 
організував втечу із в’язниці Краун Пойнт. Отже, можна було б очистити урядовий 
та поліцейський апарати від корумпованих елементів.

Проте вказівка з Вашингтона проголошує: знищити на місці!
Доведений до нестями, Певіс говорить Гуверу: «Але ж це безглуздя, в нас є два 

дні, щоб усе підготувати. Ми можемо задіяти військових, які оточать усю околицю. 
Ділінджер уже не зможе втекти від нас!» Однак шеф ФБР Гувер є невмолимим: 
Ділінджера застрелити на місці! І немов побоюючись, що Певіс може все ж діяти 
інакше, він доповнює: «Я посилаю Вам літаком двох людей, Холліса та Каулі, ма
буть, Ви їх знаєте».

Так, Мелвіс Г. Певіс знає їх! Холліс та Каулі є кращими снайперами корпусу ФБР!
Сеанс у Чиказькому «Біограф-кіно» закінчився 22 липня 1934 року ввечері о пів на 

дев’яту, ще завидно. Певіс сидить за кермом непримітного спортивного автомобіля, 
запаркованого за якихось тридцять метрів від входу до кінотеатру. Позад нього 
Холліс та Каулі ставлять свої автоматичні пістолети на бойовий звід. Коли перші 
відвідувачі виходять із кінотеатру, вони обоє висідають. Певіс залишається в машині 
і заводить мотора. Чим більшим стає потік людей з кінотеатру, тим більше переодяг
нених ефбеерівців змішуються під виглядом звичайних перехожих з натовпом. Холліс 
та Каулі знають Анну Сейдж. Перед цим їм показали її в одязі, в якому вона при-

Кінотеатр «Байограф»
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йшла на кінопоказ. Аби бути зовсім впевненими, 
з нею домовились, що коли її супроводжуватиме 
Ділінджер, вона випустить рукавичку.

Каулі першим помічає плоского червоного капе
люшка Анни, потім біляве волосся двадцятирічної 
Поллі Гамільтон, що йде зліва від Ділінджера. 
Однак самого Ділінджера він не впізнає. Між 
обома жінками він бачить якогось чоловіка, що із 
своїм солом’яним капелюхом, окулярами без опра
ви, солідною сигаретою в кутку рота та скромним 
костюмом скидається на порядного бухгалтера. 
Та це ж не Ділінджер, підманула нас бестія -  ду
мають вони. Однак потім Холліс бачить, як Анна 
Сейдж раптом нахиляється, піднімає рукавичку і 
тихенько відстає. Тієї ж миті Холліс витягує свого 
поліцейського свистка і навкруги лунає голосний 
пронизливий сигнал.

Починається останній акт вистави «Полювання 
без пощади».

Не лише безліч ефбеерівців, які патрулюють вулицю, але й сам Ділінджер відразу 
розуміють, що означає цей пронизливий свист. Не озираючись, він мчить до най
ближчого рогу вулиці. Відразу ж в його руці з’являється пістолет, але стріляти йому 
вже не доводиться.

Ділінджер хоче бігти в бічну вулицю, коли в повітрі лунають перші постріли. З 
відстані двох метрів Каулі повністю спорожнює свою обойму. Лише на якусь частку 
секунди пізніше в діло вступає Холліс. Посеред бігу Ділінджер випробовується, 
рвучко піднімає пістолета та, не натиснувши на гачок, завалюється на землю. Він 
падає навзнак на весь зріст на асфальт.

Стрілянина викликає на вулиці тимчасову паніку. Гнані жахом перехожі мчать 
назустріч один одному, затоптують одне одного і втискаються у вхідні двері 
будинків. Минає кілька хвилин, і вони вже продираються й товчуться на розі вулиці, 
щоб мати змогу кинути оком на прошитого кулями Ділінджера.

Годиною пізніше радіо та преса подають новину, що «Public Enemy №1» Америки 
є вбитим.

У ту ж саму ніч обидва службовці ФБР були викликані в Вашингтон, до свого шефа 
Гувера. Він зустрічає їх на аеродромі, потискує їм перед камерами преси руки і схви
льовано промовляє: «Дякую вам від імені американської поліції. Ви відновили її честь».

Тієї ж ночі Мелвіс Г. Певіс, шеф Низького відділення ФБР пише прохання про 
свою відставку і повертається до приватного життя.

Без сумніву, 22 липня 1934 року Ділінджера спіткала стократно, тисячократно за
служена ним кара, так само як і найбільш небезпечних членів його банди, яких, 
поки вони були ще живі, пристрілювали після нього на очах у всіх, немов скажених 
псів, досить їм було опинитися в зоні досяжності пострілу поліцейського.

Таке, здійснене всупереч будь-якому закону, і лише за законами прерій «полювання 
без пощади» мало непередбачені наслідки. Якби Ділінджера не спіймали, то певно
го дня він би помер і був би забутий. Хоч кулі ФБР і поклали край його злочинам, 
вони сприяли виникненню його легендарної слави. «Полювання без пощади» не

Мертвий гангстер
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знищило злочинців, а підняло зло гангстериз
му на героїчний п’єдестал. Це показали вже 
похорони Ділінджера.
У своєму родинному місті Муресвілі за 

мовчазної згоди властей його виставляють у 
труні немов полеглого національного героя.
Тридцять тисяч людей, які прибувають у замов
лених автобусах, дефілюють повз його відкриту 
труну. Похорон схожий на урочисте державне 
поховання. Присутні поважані люди Муресвілю, 
співає чоловічий квартет, і преподобний Філмор, 
який колись хрестив Ділінджера, благословляє 
небіжчика ладаном.

Віднині в мільйонах екземплярів 
кримінальної читанини прославляються зло
чини Ділінджера, висміюються поліція і за
кон. Народжується легендарна історія Ділінджера. Мільйони жадібних до пригод 
юнацьких мізків спонукаються до наслідування. Прославляння жорстоких злочинів 
за допомогою поширеної у всьому світі бульварної літератури призвело до гірших 
наслідків, ніж від усіх разом узятих убивств та банківських пограбувань банди 
Ділінджера. Сотні тисяч злочинців були вирощені наступними роками на прикладі 
гангстерських подвигів Ділінджера. Злочини Ділінджера ще й сьогодні, через чверть 
століття після смерті боса гангстерів, викликають в Америці, Західній Європі, а та
кож у Західній Німеччині та в Західному Берліні страх і жах.

«Чи повинна Німеччина стати збіговиськом гангстерів?» -  пише в 1958 році 
Гамбурзький журнал «Штерн» і подає добірку нападів на банки та ощадні каси, 
скоєних у Західній Німеччині протягом одного року за прикладом Ділінджера. 
Кількість їх -  вражає!
Двадцять дев’ять разів були пограбовані в Німеччині банки, ощадні каси та по

штамти бандитами, які поводили себе подібно Ділінджеру. Шестеро людей втрати
ло при цьому життя.

Перші місяці 1959 року принесли навіть зростання цих злочинів і з того часу по
шесть перекинулася також на Західний Берлін. Ось лише один приклад:

Увечері 25 квітня 1959 року невідомі злочинці грабують грошовий транспорт 
однієї з фірм у Західноберлінському районі Кройцберґ. Застреливши без жодного 
попередження касира в момент, коли він сідає в авто, вони забирають у нього сум
ку з грішми. Ніким не впізнані, вони зникають із здобиччю приблизно в сорок три 
тисячі марок. Поліція встановлює винагороду в десять тисяч марок як премію за 
затримання злочинців, а преса, радіо і телебачення апелюють до населення по допо
могу в розшуку. Все даремно: злочинців не схоплено по сьогоднішній день.

Могила Ділінджера в Індіанаполісі




