
At* 5 ЛИСТОПАД 1958

ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ ТА
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОГО

ТОВАРИСТВА КУЛЬТУРНОГО ЗВ'ЯЗКУ З ЗАКОРДОНОМ

В ЦЬОМУ НОМЕРІ:

ПОЕТИ СВІТУ ПРО ЖОВТЕНЬ
(стор. 3).

ПОЛЬ ЕЛЮАР. Країна Рад  надія наша.
СТЕФАН ГЕРМЛІН. Жовтень рідний.
ХЕ ЦІ-ФАН. Синам Жовтня.
ЖАО ЧЖАН-ФИН. Голос миру.
ВЛАДИСЛАВ БРОНЄВСЬКИЙ. Уклін Революції.
ЙОЖЕФ НАДАШ. Всім! Всім!
ВЕРОНІКА ПОРУМБАКУ. Мрія і пісня моя.
ЙОЗЕФ ГОРА. Брати.
ШТЕФАН ЖАРИЙ. Нова зірка.
НИКОЛА ЛАНКОВ. Любов і вірність.

МІЛОШ КРНО Повернуся ЖИВИЙ! Роман, (стор. 11).

Роман «Повернуся живий!» новий твір
словацького письменника Мілоша Крно (нар. в 1922 р.).
Цей твір написаний внаслідок вивчення автором
партизанського руху на Україні і участі в ньому
словацького загону на чолі з Яном Налєпкою,
якому посмертно було присвоєно звання Героя
Радянського Союзу.

КУРТ ЗАНДНЕР. Нещадна НІЧ. Роман. (стор. 60).

Західнонімецький письменник К. Занднер (нар. в
1910 р.) поєднує літературну творчість з працею
Інженера-фізика. його перу належать численні
оповідання й новели, а також кілька
науково-популярних творів.
Роман «Нащадна ніч» свідчить, що письменник

дуже добре усвідомлює всю небезпеку, що її несе
в собі політика США «з позиції сили»  політика,
що загрожує людству новою війною. Автор
показує приреченість спроб американської реакції
нав'язати світові свою волю.

ОРЛИН ВАСИЛЄВ. Вражене серце. Оповідання.
(стор. 49).

Прозові та драматичні твори Орлина Василєва
(нар. в 1904 р.) користуються великою
популярністю у болгарського читача.

В часи монархо-фашистської диктатури О.
Василєва систематично переслідували, а його книги
забороняли. Проте ні переслідування, ні в'язниці
не зламали волелюбного духу письменника-кому-
ніста. В 30-ті роки він створює ряд талановитих
прозових творів: роман «Біла стежка», повість
«Вогняний обруч», роман «Гайдук матір не годує»,
історичний роман «Зуб за зуб», збірку оповідань
«Прості серця» та ін. З 1944 р., після
встановлення в краіні народно-демократичного ладу,
починається новий період в творчості О. Василєва. За
останні роки він видав дві нові збірки оповідань:
«Життя-буття» та «Голос народний», написав два
сценарії для перших болгарських художніх
фільмів, п'єси «Тривога», «Любов», «Щастя» та ін.
Оповідання «Вражене серце»  один з останніх

творів письменника.
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ХАН СЕР Я Відплата. Оповідання. (стор. 85).

Видатний корейський літератор та громадський
діяч Хан Сер Я (нар. в 1900 р.)  один з
організаторів Корейської' асоціації пролетарських
письменників, член Всесвітньої Ради Миру.
Літературну діяльність почав у 20-х рр В своїх романах
торкається становища інтел .генції, класового
розшарування на селі, зростання роб тничого класу
(повість «Боротьба», романи «Сутінки».
«Молодість»). Після визволення країни відбиває картини
боротьби між новим і старим, створює образи
героїв фронту і тилу (роман «Тедонган», повість
«Шакали»), Корейсько-радянській дружбі
присвячені збірки оповідань і нарисів «Обличчя», «По
Радянському Союзу» та ін. Роман «Історія», який
розповідає про очолену Комуністичною партією
боротьбу партизанів проти японських загарбників,
удостоєний Національної премії. В оповіданні, яке
ми друкуємо, показане безправне життя корей¬
ського трудящого в минулому.

Народна письменниця. До сторіччя з дня народження
Сельми Лагерлеф. (Стор. 96).

СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЕФ. Дім Лільекруни. Розділи з
романа. (Стор. 97).

С. Лагерлеф (1858  1940)  класик шведської
літератури, сторіччя з дня народження якої
відзначається Всесвітньою Радою Миру.
Роман «Д м Лільєкруни»  один з найвідоміших

творів письменниці.

КРИТИКА І ПУБЛІЦИСТИКА
Б. ШАЙКЕВИЧ. Революційний народ у книзі Джона
Ріда. (стор. 109).

М. Рудницький. Леопольд Стафф. (стор. 115).

ЧИТАЮЧИ НОВІ КНИГИ

Г. Коновалов. Про найкращого чеського поета.
(Яромир Ланг, «Ст. К. Нейман», «Червен»
Неймана»). П. Калениченко. Цікавий роман про сучасне
польське село. (Вільгельм Мах, «Родина Яворів»),
Я. Валах. Вогонь комунізму в серці, (Якоб Буланже,
Міхаель Чесно-Хелль, «Цифра над серцем»). I. Шма-
рук. Супутники та «флопники». (Дайсон Картер.
«Велика мана»). (стор. 117).

ПОДОРОЖІ І ВРАЖЕННЯ
їржі МАРЕК. Дві квітки кориці. (стор. 129К

Скорочений переклад двох перших розділів з
КНИГИ ВІДОМОГО чеського письменника «ДвСЯТЬ КВІ-
ток кориці», присвяченої його подорожі ПО
ськ й Народній Республіці. Книга їржі Марека оу-
ла видана в Празі в 1957 році.

З ФОТОАПАРАТОМ ПО СВІТУ

Микола УПЕНИК. Монголія. (стор. 138).

Ігор БРЕЧАК. Мрії потрібні крила. (стор. 144).

Чому мене виключили із школи в Літтл-Року?
(стор. 145).

Розповідь Мінніджін Браун, колишньої учениці
середньої школи в Літтл-Року, опублікована в
американському щотижневику «Лук».

Виховання злочинців. (стор. 147).

В дзеркалі зарубіжної преси. (стор. 148).

ЖИТТЯ МИСТЕЦТВА

Ю. БЕЛИЧКО. Мистецтво тисячі тисяч. (Про творчість
Дієго Рівери). (стор. 113).

Л. ЛОГВИНСЬКА. Натхнені Жовтнем. (стор. 125).

Малюнки з журналу «Рогач». (стор. 149).

Англійські фото. (стор. 150).

ІНФОРМАЦІЇ. (стор. 152).

ХРОНІКА КУЛЬТУРНИХ ЗВ ЯЗКІВ

Вклад у скарбницю світової культури. (стор. 160).

КАЛЕЙДОСКОП ВСЕСВІТУ41 «її.

В цьому номері вміщені кольорові репродукції творів мексіканського художника
Дієго Рівери (1886 1957).
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Поль Е Л Ю А Р

ПОЕТИ СВІТУ ПРО ЖОВТЕНЬ

в. І. ЛЕНІН

Робота румунського
художника Жюля Пе-
рахіма

КРАЇНА РАД - НАДІЯ НАША

Братове, дивимось ми в дзеркало людське,
Якого не потьмарити ніколи й не розбить.
Братове, дивимось ми в дзеркало людське,
В величний край, що сяє світові людському;
Братове, всі краї купаються у світі цьому,
Країна Рад їх збільшує й поліпшує людей.
Позаду нас і смерть, і зненависть, і страх,
Зів яле щастя, що всміхалось всім;
Та перед нами вже встає на сході день,
Який тримає гордо у своїх руках
Вже зародок життя без горя і кордонів.
Країна Рад для нього і для нас бажає миру,

1950

1*

Вона пройшла крізь вир війни й свої руїни
гоїть,

За працею здійнявши очі в сяйво перемог.
Вона перемогла уже самотність,
Об єднана в собі, вона єднає цілий світ.
Братове, лиш країна Рад єдиний вільний

шлях,
Що нас веде до світового миру,
Який сприяє світлому бажанню жити.
Вже ніч коротка зовсім стала
І осяває світ майбутнє без колишніх плям.

З французької переклав
Микола ТЕРЕЩЕНКО
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Стефан ГЕР М Л I Н

ЖОВТЕНЬ РІДНИЙ
Дні минулі  дні вбивства, розбою й брехні,
Голод, холод усе на догоду війні.

Безліч жертв на вівтар ненажери-Молоха,
Бомб, і бірж, і багатства, й банкротства епоха.

Дні сліпих і глухих, недорік-юродивих,
Дні обдурених юрб і вождів неправдивих.

Непогода осіння всі вогні погасила,
І голоті додому добитись несила...

Хто таким допоможе у їх долі гіркій?!
Недаремно сльозами пахне вітер морський.

Дні війни, дні обману, дні смерті й страхіття,
Це в історії людства жахне лихоліття.

Та здригнулись тумани осінні
На вулицях міста стольного.
В сірім сутінні
Від Виборга й Охти до Смольного 
Червоні загони.
Сила-силенна йде,
Місто вирує й гуде.
Революція не жде 
Так сказав той,
Хто світ старий
Викликав на двобій.
Так сказав він.

І дві революції славні
У Всесвіт гриміли: «Це ми!»
В боях, в мерехтінні загравнім
Земля виривалась із тьми.
Вулиці гомоніли,
Майоріли на вістрях багнетів
Листівки нових декретів:
Владу масам народним!
Хліб  голодним!
А під ними підпис: Ленін!
Штурмували більшовики-партійці
Землю, моря й гори,
Здобували червоиогвардійці
Заводи й зелені простори,
Щоб села світлом засіяли,
Щоб надбанням загальним стали
Поезія та інтеграли,
Народи вільні створюють
Свою нову історію...
І це почалося з штурму
Зимового палацу.

1952 3 німецької переклала
Зинаїда ПІСКОРСЬКА
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X Е Ц і-фаи

СИНАМ ЖОВТНЯ

Жовтня громадяни і сини!
Щоб ваш край під сонцем волі цвів 
у боях священної війни
ви б єте проклятих ворогів..
Кров ю тих, хто голови зложив,
повняться розгнівані серця...
Мітинги і проводи бійців
і рішучість битись до кінця.
Разом всі  солдати і народ.
Рідні рідних проводжають в путь.<«
І уже іде за взводом взвод,
йдуть батьки, брати на бій ідуть.
Той народ, що правди путь відкрив,
й сміливо пішов по тій путі,
той народ, що кров ю заплатив

1941

за свободи квіти золоті,
той народ, що дав людей,
яких

імена все людство промовляє,
розіб є напасників лихих
і в борні

відстоїть
спокій

краю.
Не взяти Москви ворогам!
Хай за роками роки йдуть,
ніколи ніяким панам

не вернутись, на троні не буть!

З китайської переклав
Іван ГОНЧАРЕНКО

ЖАО Чжан-фин

ГОЛОС МИРУ

4 жовтня 1957 року

Зірко Жовтня, тобі хвала!
Посланиця народу,
Ти землю безліч разів обійшла
Палацом небозводу.

Ти несеш дихання весни,
Голос миру  твій голос.
Сорок років .людства сини
За тебе боролись.

Жовтень сорок років тому
Рабські збив кайдани,
Сьогодні розумом дано йому
В космічні йти океани.

Наука нові шляхи відкрива,
В історію хай віллються.
Штучна зірка!

Стала Москва
Центром культури людства.

1957

Шле нам сигнали супутник ваш,
Чуємо пісню щиру:
Для людства це тріумфальний марш,
Плач жалібний для ворогів миру.

Є ще жменька дрібних людців,
Супутник їм не до носа.
Заглушить сичання їхніх слів
Пісня мільйоноголоса.

Спільна мова для всіх людей 
Мова науки, праці.
Зірка Жовтня небом іде.
Сліди промінням іскряться.

Славлять народи зорю молоду,
Пишаються променів грою.
Слава Жовтню! Слава Труду!
Слава Народу-Герою!

З китайської переклав
Анатолій ШКРУМ
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Владислав БРОНЄВСЬКИЙ

Уклін Революції

Кланяюсь по-польськи революції,
Землю

шапкою вдаривши
в подиві,

Справі радянській,
Справі вселюдській,
Робітникам і селянам,

народові.
А в поклоні шапка  не германська:
Пір я чаплі тут шукать даремно.
І не панська  проста, арештантська,
Шапка це Варинського 1 тюремна.
_Ми не вміли кланятись, до речі,
Канчуком нас кланятися вчили.
Та навік ми випростали плечі,
Як брати, канчук отой спалили,,
Кланяюсь праху Рилєєва,
Кланяюсь праху Желябова,
Кланяюсь прахові всіх революціонерів.
Гробниця Леніна проста, як мисль.
Мисль Леніна проста, як дія.
Дія Леніна  проста й велика,
Як революція.
Кланяюсь могилам Сталінграда,
Вам, Москви та Берліна могили.
Після років сталевого граду
Ми в майбутнє мости, простелили.
І в російських, і в польських просторах,
Там, де смерті пройти довелося,
Квіти росяні тягнуться вгору,
І шумить над кістками колосся.

1950

З польської переклала

Марія ПРИГАРА

Йожеф НАДАШ

ВСІМ! ВСІМ!

Мої думи про вас, що упали в борні,
Що не можете нині горіти
І, сіяючи, вгору здіймати
Свої горді діла.
Так, про вас, що в бою віддали серця квітку червону
І самі, наче квітка, поблякли.
Був я з вами усюди, де кров пролилась!
В землях тих, де гуляла нагайка
Й барикади тріщали від залпів каральних загонів!

і Польський революціонер, який сидів у Шліссельбурзькій тюрмі.



Серце в мене  це карта у полум ї стягів кривавих.
В нім  Москва, Київ, Лібкнехта мужній Берлін, Фучіка Прага,
Барселона і Відень тридцять четвертого року!
Там і нині я,
Як би я дихав, коли б не легенями вашими?!
Скільки, скільки разів мене сором палив тим, що ран маю менше,
Ніж ви!

Скільки, скільки разів червонів, що в словах заїкався
(В словах, а не в серці!),
Як про вас говорив!
І ще скільки разів я спалахував полум ям буйним,
Непокірним, шаленим:
Сорок років.
Тут, всередині, орден ношу я 
Орден тих, що живуть для народу.
Сяє форма моя 
Форма воїна людської гідності.
Гляньте, меч мій не вищербивсь, не заіржавів,
Сорок років орудую ним я...
Хто не бачить цього, той сліпий, жалюгідний!
Ви дали мені молодість вічну.
В серці  квітки нев янучий пломінь,
Мій вічний схід сонця, світанок народів.
Я запалював з вами й запалюю ярий вогонь
І роздмухую нині, щоб він не згасав,
Щоб світив поколінням  сучасникам, внукам, нащадкам...
Сорок років. І тисячу років!
Всім, всім!

1957 3 угорської переклеїш
Тамара КОЛО МІ Є ЦЬ

Вероніка ПОРУМБАКУ

Мрія і пісня моя
Прапор, під яким ми йдемо,  червоний...

Захарія Сіанху

По широтах Чумацького шляху, як по веселці барвистій,
Під місячним сяйвом звабливим  я до Азії лину,
Між ясними зорями мчуся, у променях всесвіту чистих;
Зриваються бурі весняні на добру і щасну годину.
Лечу я крізь дні і крізь ночі, дивлюся на світ:
Піді мною все дружні країни, що миру бажають'в житті.
І видно мені з високості, як весен колишеться ЦВІТ,
Встають континенти червоні і йдуть по щасливій путі.
Так, наш прапор червоний. Це сяйво нове
Промінням квітчає веселі міста і простори.
Так, наш прапор червоний, відколи живе
Революція правди, що розбила і пута і горе.
Високо сіяє зірниця моя поміж зорями,
Я бачила Жовтень свобідний, червоні вогні блискавиць.
Революція не в музеях, як славна сторінка історії 
Революція вічно юна  не відає меж і границь.
Революція не знає спочину, у віки її крок;
І, всю обійшовши планету, вона молодітиме.
Так, наш прапор червоний!

Я сміливо лечу між зірок,
І мрія і пісня моя над віками горітиме.

З румунської переклав
Андрій М'ЯСІKJBCbKHИ
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Йозеф ГОРА

Роками у рабстві я жив,
землею мене годували і душу топтали,
у праці гасив я і голод і спрагу
на мурах, у штольнях, на бруку доріг.
Хвороба і старість, турбота про хліб
зігнули мене і зсушили,
щоб навіть не міг я кричати від болю.
Коли ж я зневірився й небо прокляв,
і хмари, і сонце,
то з тіла мого, де вже духу нема,
моїми ж руками тоді накували
гвинтівок, гармат і торпед,
самого ж мене упрягли

до авто, дредноутів і літаків,
вбивати послали...
Втовкмачили в мозок мені:

 Йди, рабе, за нас воювати!
Під пресом війни, ніби той виноград,
чавили мене разом з людством невинним,

і кров наша бризкала в небо, у морі кипіла і сохла в окопах
для безуму золота й танцю багатих
над трупом братів моїх.
Кров ю стікаючи, гублячи силу,
я раптом крізь морок продерся,
прозрів і всю правду побачив.
Тоді паралітикові-королю і всій шляхті гнилій,
розтлінному Ротшільду й Круппу,
що кров мою ссали, в розкошах жили
із хресного благословення,
я крикнув:
 ДОВОЛІ!

І силу страшенну відчув.
І повстав.

Підняв я над згарищем прапор,
червоний від крові і заграв пожеж,
і сонця напився, скупався в промінні...
Стою

над окопами і над розбитими кублами,
де ніжились на оксамитових пуховиках

запроданці й зрадники миру:
Габсбурги, і Гогенцоллерни, і Ліхтенштейни,
Тіц, Людендорф, Бенедікт.
Викинув я їх на смітник із їхнім шампанським, коханками,
і смолоскип запаливши, у норах пошурхав,
щоб не лишилось від них аніякого сліду, ані паху...
А завтра,
під небом погожим і лагідним вітром,
піду до людей, на звитягу готовий,
рішучий і вільний,
з дарами землі і труда,
з душею, омитою сонцем,
піду і скажу їм:
 Брати,
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кривавого звіра добили ми, знищили пошесть.
Усе тепер наше:
і мова, й думки, і земля, і заводи.
А ти, жінко людства,
устань і дитятко на руки візьми,
і сонця обличчя йому покажи,
шоб перші думки його світлі були,
щоб чорне минуле
його не гнітило...

1921

З чеської переклали
Єва НАРУБІНА та Геннадій КОНОВАЛОВ

Штефан Ж А Р И Й

НОВА

Осінь, осінь.
Дощ і вітер.
Пада листя
жовте й жухле
безупинно.
Мерзнуть душі.
Вже морози на порозі,
скоро вдарять, руки зварять.
Світ, як муха,
б ється, рветься
і тремтить в густих тенетах.

Пізня осінь.
Невблаганна.
Хмарна, хмурна, хвороблива,
ставить крапку на живому,
смерть приносить.
І тоді
так неждано

в небо стрелила Росія
першу зірку
без ракети
й балістичного закону.
Серцем піднесла її
до висот далекосяжних.

Всі побачили ту зірку,
пурпурову і вогненну,
всі відчули і пізнали,
потяглися всі до неї,
як до світлої надії.

Невеликий чоловік той,
в куртці, лисий, з бородою,
мав енергію кипучу,
мав наснагу титанічну,
він підняв малосвідомих,
підбадьорив малодухих
і рішучих надихнув.
Всім здалося,
що то сам він
сяє зіркою на небі.

І одразу потепліло.
Чорні хмари розповзлися.

1957

ЗІРКА

Люди з мороку прозріли.
Зупинилася зима,
мов наткнулася на стіну.
Непоборну і нахабну,
її також слід було
приголомшити прикладом,
розтоптати копитами,

Забурився поміж колій
біг часів старих, минулих.
Повалився-, в прах розбився
мракобісся чорний трон.
Та смеркання 
ще не ранок,
А світанок 

ще не день.

Це ще тільки крок рішучий.
Серед осені між листом
пожовтілим і пожухлим
пробивається і пнеться,
зеленіє, розпукає
дуже дерево життя.
Дуже дерево,
яке

щохвилини, щогодини

мусить сили набувати.
Не зігне його гілок
ані кат,
ні волоцюга.

Знову осінь.
Та сьогодні літо ближче,
ніж зима.
Ионосферою кружляє
зіронька,
дочка землі.
Ні, ще більше, ніж землі,
то дочка тієї зірки,
що в сімнадцятому році
в небо стрелила Росія,
в небо
на ракеті серця,
мов сигнал:

«Іде світанок!»

З словацької переклали
Єва НАРУБІНА та Геннадій КОНОВАЛОВ

9



Никола Л А Н К О В

Любов і вірність
У нас не віднімете віри в нові перемоги,
Яку нам у серце негаснучий Жовтень вдихнув!
Із нею від сну зимового на світлі дороги
Крізь бурі народ вивів Ленін в червону весну.

Даремно на Заході трублять безмозкі базіки,
Брехнею і вдень і вночі каламутять ефір...
Від віри своєї й на мить не відступим довіку,
Хай згадка про чорне минуле минає наш двір!

Безумний, хто впевнено думає, ніби він може
Вітри зупиняти погордливим жестом руки.
Не може! Оце супостатів найбільше тривожить,
Але не вернути бурхливого плину ріки!

О, Жовтню! Твоєї не можуть затьмарити слави 
Червоне проміння на мужнім лиці виграє!
Розпалюй пожари, до бою веди наші лави,
Ми славимо вічно життя невмируще твоє!

Ти світиш в просторі, сміливо штурмуєш планети,
Твій символ супутник, що знявсь до незвіданих сфер.
Без тебе народ чи порвав би неволі тенета,
О, Жовтню, чи дихали б груди так вільно тепер?

Ти кличеш і білих і чорних на подвиги смілі,
Промінням осяюєш правди нам шлях дорогий.
Ми, Жовтню, вогню з твого серця набрали й зміцніли,
Тому не страшні нам поблідлі з погроз вороги!

Шороку з тобою хода наша кріпша, певніша,
Щокроку яснішає сонячний наш круговид!
Болгарія вільна твоєю наснагою дише,
Народ її здійснює ленінський твій заповіт!

1957

З болгарської переклав
Петро НОВОХАЦЬКИИ
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Мілош К Р Н О

Герой
Радянського Союзу

Ян Налєпка
(Рєпнін)

ПОВЕРНУСЯ ЖИВИЙ!
РОМАН

ЧАСТИНА

ПІД ЧУЖИМ ПРАПОРОМ

Село ще міцно спало, лише де-не-де

кукурікали півні. Перед низенькою дерев яною хатинкою
з вікнами, що вросли в землю, і з крутою
гонтовою стріхою, наїжившись і витріщивши налиті
кров ю очиська на бліднучий, оповитий
сріблястою хмаркою ріжок місяця, завивав кудлатий
собака. Зірки мерхнули, рідшала пітьма. Забіліли,
мов гуси на лузі, стрункі, молочні берізки,
розкидані по садках. Із глибини неба падала
ранішня роса; між крайнім рядом хатин і ланом ще
недоспілої пшениці блукало у високій траві гніде
лоша з лисинкою на лобі. Від ближчого соснового
лісу, порослого крислатими дубами, повіяв
вітрець, напоєний запахом глиці з гіркуватим
присмаком грибів.
Лоша зупинилось, повело вухами, і

розширені ніздрі його затремтіли. Сповнене до. останньої
жилки бентежної сили, воно дико заіржало,
хапаючи довгими ковтками свіже повітря.
Напружено прислухалось до грубішого іржання, що
луною розляглось із сусідньої, критої почорнілою

ПЕРША

«Знаю, для чого ііду на фронт, І
знаю, де моє місце...»

(Ян Налєпка в розмові
з братом Йозефом.)

соломою, стайні. З другого кінця села почулося
ліниве мукання корів У лошати аж слина набігла
в роті. Відтоді як його матір, горду кобилу Арфу,
забрали німці, колишній голова колгоспу тримав
його в низенькій стайні, біля строкатої корови,
і поїв коров'ячим молоком. Тільки-но лоша
почуло мукання, в його уяві зацвіркали тоненькі
цівки молока у металевій дійниці, яке воно
звикло вилизувати своїм рожевим язиком до
останньої краплі. І хоч це мачушине молоко, однак
воно тепле і солодке.
Раптом лоша підстрибнуло, шкіра на ньому,

від лискучої гриви аж до вичесаного хвоста,
захвилювалась, як гладінь колгоспного ставка,
над ним заширяв кажан, звився над хатами і
закружляв над сільським майданом, на якому
підносився білий гіпсовий піонер з горном у руці.
Він стояв на чотиригранному п єдесталі,
оточеному високим живоплотом із соняшників.
Село ще спало, але районне містечко Овруч,

розташоване в двадцяти кілометрах, було вже
на ногах.

Люди, сполохані гуркотом моторів, дихали на
шибки причинених вікон і з острахом в серці ra¬
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дали, що ж воно буде. Тріскотіли мотоцикли,
тягнучи за собою довжелезні хвости пилюки, за
ними рухалися незграбні танки, розмальовані
червоними драконами й білими черепами; в цей
гуркіт впліталося гудіння вантажних машин з
солдатами на лавках.

Піщану польову дорогу, по обидва боки якої
жовтіли квіти, що їх жителі України та Білорусії
називають безсмертниками, борознили кінські
копита. Один по одному рухались солдати,
миготіли постаті у сивих уніформах.

Громаддя металу і людські постаті, що
розпливались у поріділій імлі, на мить зупинилися.
Пролунав мінометний постріл. Запалала
солом яна стріха на стайні, з якої щойно чулось
іржання; розсипався в руках гіпсового хлопчика
піонерський горн. Заскавчав на росяній траві
кудлатий собака. По скуйовдженій шерсті
тоненьким струмочком потекла кров. Очі його,
звернені до місяця, зледеніли; на свіжій рані
почав клякнути рожевий язик.
Наступні міни вибухли між хатами, і двері

самі по собі із грюкотом порозчинялися ще до
того, як люди встигли їх відкрити. Засвистіли
запалювальні кулі, і з гонтових та солом яних стріх,
немов червоні півні з вогняними хвостами,
вихопились язики полум я. Пурпурові іскри сипалися,
наче із труби паровоза, який щодуху мчить
вперед, і роїлись, розвіяні вітром, по селу. Шипіла
солома, тліло сіно на горищах, тріщали смоляні
колоди. Темрява ковтала вигуки і голосіння.
Лоша само звільнило абияк спутані передні

ноги і, наче вихором підхоплене, помчало
галопом до лісу. За ним валили люди. Немов човни
на хвилях, плавали мотоцикли поміж зеленим
колоссям. Вздовж лісу повзли два танки. З гру-
зовиків позстрибували солдати з черепами та

схрещеними кістками на касках. Затріщали
автомати. Люди, наче папірці, підхоплені' подувом
вітру, кинулись врозтіч. Деякі впали на землю.
Шеренга солдатів, які вигукували каліченою

російською мовою: «Вставай, рус! Здавайся!»
клином ввіпнулась між людей, примусивши тих,
що попадали, швидко підвестися. Солдати
відтіснили частину жителів назад до палаючого
вогнем села, а навколо інших цепом зімкнули
багнети.

Від палаючих хат підносився вгору червоний
дим і темноцеглиста заграва закрила собою
останні зірки на небі. Поодинокі постріли
розсіювали натовп людей, що ринулись у село.
Назустріч їм біг сивий дідусь у широкій кошулі,
тримаючи поперед себе великий оберемок книжок.
Раптом він заточився і впав долілиць на книжки,
ніби хотів захистити їх своїм тілом.

Висока жінка, уся охоплена полум ям, немов
живий факел, кинулась у ставок. Зашипіло.
Вибухнула граната, і гейзером забила каламутна
вода. У великих колах, що розходились по
гладіні, лопалися бульби. Та за хвилину ставок
заспокоївся, ніби у ньому було олово, а не вода.
Прив язаний мотузкою до верби човник теж
перестав гойдатись, міцно прилипнувши до мертвої
гладіні.

 Мамо! Ма!..

Звуки сирени не віддавались так у вухах, як
цей придушений зойк, що з кров ю вихопився з
гарячих дитячих легенів. У солдатів, що стояли
за човном, понад яким пролетіло, описавши дугу,
дитяче тільце і впало у воду, аж мурашки
забігали по спинах. Брутальний регіт перебив
німецьку лайку. На узліссі заворушився цеп багнетів.
На край села прибігли ще солдати. Перші з
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них зупинилися, нёМов скаменіли. Вони були
одягнені в зелену уніформу, через плече у
кожного гвинтівка, а з смертельно блідих, залитих
потом облич дивилися повні жаху очі. Деякі, хто
лише недавно розлучився із своїми близькими у
Словаччині, сьогодні вперше в житті зустрілися
віч-на-віч із такими страхіттями, які навіть уві
сні не привиджувались. Вони тремтіли усім
тілом, міцно бралися за руки, затуляли долонями
рота. Хтось не витримав і придушено застогнав.
Інші крокували, як сновиди, з якимось
отупінням у серцях, без жодної думки в голові, з
безпросвітним відчаєм в душі. Але були й такі, що
стискували кулаки.
Що вони роблять із беззбройними? Навіщо

знищують людей?
Серед солдатів сто першого словацького полку

мелькнула постать широкоплечого офіцера
середнього зросту. З-під надітого набакир кашкета
білів поритий зморшками лоб, поблискували
скельця окулярів. Довгасте худе обличчя з
тонкими, чітко окресленими губами обрамовувала
рідка борідка.

Офіцер швидко протиснувся наперед загону, де
стояли автоматники. Енергійним, пружним
кроком наблизився до стодол, у які ще не пустили
червоних півнів, і ледь не спіткнувся об труп
старого чоловіка. Біля закляклої руки, вивернутої
долонею вгору, лежала закривавлена книжка.
Офіцер нахилився, сунув книжку в кишеню
шкіряного пальта і поправив автомат на плечі.
З степової дороги почувся голос кощавого

німецького офіцера, який кричав каліченою
словацькою мовою:

 Словаці, піф-паф на большевік!
Хтось похмуро огризнувся:
 Тварюка!

З переднього ряду словаків пролунав
одинокий постріл. Ледь він розтанув, як високий
єфрейтор з орлиним носом розлючено вигукнув:

 Як бабахну зараз по твоїй макітрі! Чого
стріляєш?
Офіцер з борідкою швидко обернувся. Очі його

гарячково блищали. Погрожуючи кулаком, він
на повний голос гукнув:

 Стріляти лише за моїм наказом!
Потім проштовхнувся поміж солдатів і, немов

бажаючи зігнати на них усю злість, пальнув з
револьвера у повітря й загорлав:

 Тільки-но посмійте!

Страшенно блідий, офіцер стояв нерухомо,
широко розставивши ноги, наче знепритомнів. Руки
його безсило повисли, а мозок свердлила єдина
думка: що робити?

Перед багнетами в загорожі сивих уніформ
металися люди. Під ногами в них тихо шурхотів
овес. Жінка з дитиною на руках впала горілиць,
а огрядний, дебелий есесівець колошматив її
прикладом по обличчю.

 Що робити?  вирвалось вголос у
словацького офіцера, він не міг зрушити з місця. Рука,
в якій тримав револьвер, тремтіла, а похмурий
недобрий погляд вп явся в шию німецького
офіцера. Палець його на курку свербів, і тяжке
зітхання вихопилося з грудей.

«А потім що?  майнула думка, і пальці
задерев яніли.  Безглуздя. Втратиш владу над
собою і дістанеш кулю в лоба».

 Це пекло,  почувся чийсь голос,
задиханий солдат смикнув офіцера за рукав:

 Пане капітан, німці наказують стріляти.
 Де ви знаходитесь?  рвонувся до нього

офіцер і відчув, як знову кров ударила йому
в голову. Увесь червоний, він обернувся до
солдата і гримнув:

 Як ти стоїш?
Потім махнув рукою і процідив крізь зуби:
 Забирайтесь під три чорти з вашою

стріляниною! Я наказую!
Високий єфрейтор з орлиним носом люто

відштовхнув солдата і пробуркотів:
 Що тобі німці!

. Хитнувши головою в бік офіцера з борідкою,
додав:

 Капітана Налєпку слухай!
Приглушені стогони і голосіння, що

переривалися-тріскотом вогню та автоматними чергами,
вже не мали в собі нічого людського.

Капітан Налєпка закрив очі рукавом. Сльози
відчаю і гніву зволожили його вії. В повітрі все
ще звивались рожеві язики, вириваючись із
величезних хмар диму. Завіса диму над селом
була тепер вже брудночервона.

З-за лісу помалу випливало сонце, і його
промені замиготіли на зарошеній глиці. Десь
далеко в лісі іржало лоша.

І сонце на палаючому небосхилі було червоне,
немов напоєне людською кров ю.

Налєпка ходив цілий день, як у дурмані. Сяк-
так примусив себе зосередитися на ділових
паперах, яких у штабі полку вже назбиралась ціла
купа. Потім нашвидку поїв холодних м ясних
консервів і підійшов до вікна. Присмерк падав
з неба, сипався, як попіл, з погаслого сонця.

Під вікном на зрубаній липі сиділи
призовники. Шкода було Налєпці ту липу, але прийшов
наказ позрубувати усі дерева, що рослгі перед
вікнами штабу. Дивився на призовників, як ті
мовчки, через силу ковтають прохололий грена-
дирмарш, поринувши в роздуми, немов в їхній
пам яті поставали всі страхіття, які вони
пережили вночі.

«Легко звикли хлопці до фронтового життя,
думав Налєпка, але не можуть звикнути
байдуже дивитись на пожежі, на страждання людей,
близьких їм. До іншого на війні звикаєш. Як
пройде солдат вогневе хрещення, тоді вже
спокійно сприймає свист мін, не задумуючись бере
на мушку ворога і перед танком вже не,
заплющить очей, бодай хоч раз побачить, як від його
рук запалав хребет залізної потвори».
Запустив пальці у волосся, і почуття гіркоти

сповнило його душу. Згадав Мразіка, як той
наставляв на добрий розум новаків. Дивіться,
мовляв, як нас Тісо обдурював. І церкви тут,
будь ласка, є, і люди міцні. Якщо ви не дурні,
повинні бачити, що ані церков тут не закривали,
ані з голоду ніхто не вмирав.

Було парко. Налєпка витер спітніле чоло і
вийшов з темного кабінету. Хотів зупинитися біля
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солдатів, але
коли подумав, шо мав
би їх трохи
розрадити, відчув, що не
знайде потрібних
слів, бо в голові у
нього туман. Ох, як
би йому самому
зараз були до речі
слова розради, коли б
лише мав хто їх
сказати.

Налєпка швидко

пройшов попід
муром, мовчки
козирнув на привітання
солдатів і майже

бігцем пустився по
тихій, наче вимерлій
вулиці, потім
завернув у палісадник.
Попелясто - сизий

присмерк темнів під
розлогою акацією та
липами, то
згущаючись до чорноти
сажі, то бліднучи від
подуву вітру.
Налєпка обережно
відчинив двері хати,
потихеньку прикрив їх
за собою, щоб не
почув хазяїн, і
прослизнув у темні сіни.
Менш за все він

хотів пускатися з ним сьогодні у розмову.
Зайшов до кімнати і засвітив гасову лампу.

Закоптілий гніт ліниво розгорявся, і Налєпку
враз обдало холодом: полум ячко на гноті
нагадало йому село, охоплене червоним димом, в
якому снували тіні нещасних людей.
Вій щосили дмухнув на лампу, і темрява

виссала барви з його обличчя. Налєпка глибоко
зітхнув. Стомленим кроком, невластивим його ході,
обійшов у пітьмі дубовий стіл, обіперся ліктем
на приймач, що стояв щд вікном, обкладений
батарейками. Але й тьма не заглушила спогадів
минулої ночі. Налєпка зняв ще теплий циліндрик
запальнички, яку мінно тримав між двома
пальцями, і її чисте полум я скочило на вузький,
насичений гасом гніт. Потім повернувся до
приймача і покрутив регулятор.

В блідому світлі лампи із сутіні виступило
залізне ліжко, застелене солдатською ковдрою, над
ним фотографія жінки з лагідними очима і
зморшками на лобі, жовта шафа, розмальована
українська скриня, два шкіряні чемодани та стіл із
стільцями. В кутку біля дверей біліла
старовинна руська піч.

Налєпка сів на спинку ліжка і мимохіть кинув
погляд на ручний годинник. Саме в цю мить з
приймача озвався знайомий голос:

«Говорит Москва... Говорит Москва...»
На обличчі Налєпки з явилась кисла усмішка.

Смішно згадати, як він ішов на фронт, А вже да¬

лебі рік минув з того
часу. Тоді все уявлялось
йому інакше, в найроже-
вішому світлі: негайно
перейде на той бік, поїде
до Москви, і коли радіо
загримить: «Говорит
Москва, говорит Москва»,
земляки вдома почують
його голос. Але поки що

фронт далеко, а ААосква
ще далі. І він мусить
носити як пострах цю
уніформу та, склавши руки,
дивитися на все.

За вікном зашумів по
листю акації літній дощик.
Подув вітрець і дрібні
дощові краплинки
потекли, мов сльози, по

шибках. Пук світла
застрибав на ганку, і в цю ж
мить у сінях почулися
кроки. Хтось загрюкав у
двері. До кімнати
ввалився здоровило-офіцер з
мускулястою шиєю. За
ним вигулькнув молодий
чоловік з тендітною
постаттю, також у формі
словацького офіцера.
Налєпка підвівся з

ліжка, трохи сердитий, що
його потурбували, і
стишив приймач.

 Ну тебе до біса, Яне, чом не йдеш до нас? 
залунав бас ставного капітана Чамбала.

Налєпка відповів, що голова у нього
розболілася; Чамбал, чоловік, мов гора, витягнув з
кишені дві пляшки з вузькими шийками й
багатозначно підморгнув поручикові Павліку:

 Яз тими, як його, медикаментами.
І на столі виросли в ряд чотири пляшки.

Офіцери покидали на ліжко шинелі, і поки Павлік
порався біля пляшки коньяку, Налєпка дістав із
скрині чарки.

 Вилікуємо тебе, Яико,  пробасив Чамбал і
пригладив долонею кучеряве світле волосся.
Помалу, якось неохоче, цокнулись, немов їх

хто силував пити. Чамбал помітив затуманений
Налєпчин погляд і зморшки на його лобі.

 На паскудство нас сьогодні вигнали,
здригнувся Чамбал, ніби читаючи його думки.
Ну, але поки є що пити...  Він махнув рукою і
двічі випорожнив чарку. Помітивши, що Павлік
відстає від нього, підштовхнув його ліктем під
ребра і розкинувся на стільці.

 Сто чортів твоїй бабусі, чом не п єш, як це
словакові личить. Коли вже ця війна нам проти
шерсті, то хоча б коньяк...

Налєпка підсунув Павлікові стілець, сів
навпроти і почав набивати люльку. Але враз
шпурнув її на стіл, сердячись сам на себе, що не може
подолати свого настрою, і пробубонів:

 Свинство, катів з пас поробили!
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 Катів?  мимоволі вихопилось у Павліка,
наче він щойно прокинувся.
Чамбала аж холодом пройняло. Ці слова

воскресили в його пам яті страшні спогади, які він
силкувався затамувати в собі. Він глянув скоса
на Налєпку, немов той торкнувся рани, яка ледь-
ледь почала гоїтися, і на його низькому
присадкуватому лобі з бородавкою з явилися зморшки.

 А кого ж ми повісили?

Налєпка стромив люльку до рота, міцно
стиснув її зубами, і процідив:

 Це все одно. Якщо не кати, так їхні
помічники.

Чамбал простягнув руку, перехилився чеоез
стіл і, щоб надати своїм словам виразності, почав
навмисно вигукувати по складах:

 По-га-ні по-міч-ни-ки. А це істотна різниця.
Істотна, пане ад ютант.
Павліка приголомшили Налєпчині слова, і те,

що почув від Чамбала, його теж не заспокоїло.
Сьогодні він пережив велике потрясіння. Жалів,
дуже жалів жителів села, але йому й на думку
не спало б вважати себе співучасником.
Втягнув голову в плечі і промовив:
 Адже ми нічого поганого не робимо.
 Нічого поганого?  кумедно перекривив

його Налєпка.  І ти гадаєш,  гарячився він,  що
цього досить? Даси зв язати собі руки, і роби
ласку, дивися, як убивають людей?! Ні, ми
повинні були чинити опір!
Промовляючи останні слова, він грюкнув

кулаком по столу, витяг з рота люльку, поправив
окуляри і зміряв товаришів холодним поглядом.
Чамбалові здалося, що Налєпка хотів саме

його уразити своїм докором, і обличчя в нього
стало жовтим, мов груша.

 Герой,  скрививши рота, краєчком губ
сказав він.  А що ти зробив? Чому не йшов гасити?
Чамбал зачепив за живе. Налєпка зсутулився,

підняв брови і, замість відповіді, взявся за чарку.
Запанувала ніякова тиша. За вікном уже не

періщило. Лише комар тоненько задзижчав над
лампою і стрімголов кинувся на гаряче лампове
скло.

 Що тут можна подіяти?  ще більше
засмутився Павлік, а Чамбал наддав жару:

 Підхарчовувати населення, і оце все.
Налєпка сидів не рухаючись, немов

закам янів. Його погляд довго блукав по кімнаті й
нарешті спинився на Павліковому обличчі, на
родимці над губою. Справді, нічого не поробиш.
Ні дезертируєш, ані повернеш зброю проти сили.
Де дишло, там і колеса. Хоч і риплять, все ж
мусять крутитися.
Налєпка впав у розпач. Відчував себе так,

наче його пхнули у болото, і він ніяк не може
вибратися з нього. Поглянув на Павліка, який
зажмурив очі, і в душі пошкодував, що не зміг
уникнути мобілізації.

 Краще б я драпонув до Лондона,  зітхнув
Чамбал.

Налєпка махнув рукою, і Чамбал знову налив.
Потряс пляшкою і осміхнувся:

 Сполоснемо совість, хлопці.
Цей Чамбалів тост сподобався Налєпкові, і

він позаздрив його вдачі. Чамбал нагадував
йому сенбернара з товстою шиєю, що швидко
зализує свої рани  очі не бачать, і серце не
болить.

«Чамбал має рацію,  спало йому на думку.
Краще пити, так принаймні хоч позбудешся
цього відчаю, забудеш про все, шо гризе душу».

Чамбал заклав пальці в рот і свиснув, аж
блакитний вогник з рожевим гребінцем затремтів на
гноті.

У двері знову загрюкали. За хвилину до
кімнати ввалився, наче з неба впав, надпоручик
Гобза з трьома дівчатами.

 Співай, Ольго, хай йому грець!  вітав з
криком Чамбал синьооку дівчину з лляним
волоссям. Хотів її обняти, але дівчина спритно
вислизнула з рук і підсіла до Налєпки на спинку
ліжка.

 Вам заспіваю,  прошепотіла вона, коли всі
посідали.
Налєпка випростався, витер долонею спітніле

чоло і здивовано розвів руками:
 Чому саме мені?
 Ви смутний,  зітхнула дівчина, і Налєпка

помітив на шиї у неї під гнідим горішком
родимки червону, довгасту пляму.

 І потім,  кокетливо засміялась вона і
повела плечиком,  ви подобаєтесь мені.

Дивне почуття вдячності зігріло серце
Налєпки. Люди цураються його, наче він носить
холеру на уніформі, а ця дівчина бачить в ньому
людину.

 Пішли танцювати. Добре? Розвеселитесь
трохи.

Дівчина скочила з ліжка і потягла Налєпку за

руку.
Він підвівся і пригорнув її до себе. Легко

кружляв дівчину і єдиний серед танцюючих
дотримувався темпу вальса.

 Німці ані танцювати не вміють...
прошепотіла дівчина із зневагою в голосі, і Налєпка

одразу ж відштовхнув її від себе.
Роздратований, налив собі у чарку коньяку і,

коли Ольга підійшла до нього, похмуро сказав:
 Відійди!

Потім сів на ліжко, і тільки зараз йому спало
на думку, що Ольга, мабуть, із тих дівчат, що
забавляють німецьких офіцерів. І це його
страшенно розгнівало.

 Вам легко,  несміливо підсіла до нього
дівчина і підперла кулачком щоку,  ви офіцер.
А що я? Забрали нас із польської школи зі
Львова. Або, мовляв, у Німеччину, або з нами.
Перехопивши похмурий Налєпчин погляд,

відвернулась від нього і немов про себе додала:
 Сестру мою застрелили. Не хотіла з ними.

Адже зрозумійте,  знов повернула до нього
почервоніле обличчя,  я хочу жити.

В очах у дівчини заблищали сльози, і коли
Налєпка спитав її, чому не втікла від німців, вона
подивилась йому в очі і промовила:

 Це легко сказати. А коли б спитали вас?
 Коли мене б спитали?  з подивом

повторив Налєпка і відвернувся.
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Чамбал скинув кітель, засукав рукава і почав
витанцьовувати «одземок» !. Павлік гикаючи
кричав, що він іде вішатись, а Гобза пропонував
йому ремінь з власних штанів. Раптом Павлік,
блідий, як смерть, обіперся руками на стіл і
дмухнув на лампу. З-за столу озвався в темряві
жіночий гортанний голос:

Ой. маю я чорні брови,
Маю карі очі!
Чом ти мене, козаченьку,
Любити не хочеш?

Ольга притулилась до Налєпки і заспівала
далі:

Як ти хочеш, дівчинонько,
Щоб тебе любити,
Зроби місток через ярок,
Щоб добре ходити.

Налєпка відчув дотик її руки.
 Хочу жити. Розумієш? Жити,

прошепотіла дівчина.

Він мимоволі стиснув її тонкі холодні пальці.

* * *

Коли Налєпка розплющив очі, кімната вже
купалась у променях сонця. Неприємний запах
недокурків від сигарет ударив йому в ніс. Налєпка
скочив з ліжка й напився води з глечика. Вода
була тепла, як чай, і не забила гіркого
присмаку в роті.

Він надів окуляри і потер скроні.
Під столом валялися пляшки. Скло на лампі

було розбито, а на спинці стільця висіла Чамба-
лова шинель.

Налєпка напіводягнений простягнувся на
ліжку, щось тріснуло під спиною. З-під подушки, в
яку він угруз ліктями, дістав поламаний
гребінець. Туманно пригадав, що витягнув його у
Ольги з волосся.

«На якого біса це було потрібно?»  докоряв
він собі в душі і почав згадувати, коли гості
пішли. Вже, мабуть, світало, коли вони розійшлися.
Іще пам ятає, що відчинив вікно і потім заснув
як убитий.
Чогось виламав два зубці з гребінця і кинув

їх поміж пляшки, його почала гризти совість, що
Ользі нагрубіянив. Дівчина вона пустотлива, це
правда, але по якому праву він на неї насипався?
Облаяв її, коли вже був добре напідпитку,
німецькою шлюхою. А хіба не можна й йому
кинути в очі таку лайку?

Ольга, принаймні, його не боїться, ані його
хазяїна. І про політику завела з ним розмову. Але
інші? Махнув рукою і засмутився. На кого тут
спертися? З ким порадитись?
Тупий біль у потилиці послабшав. Налєпка

підвівся і підійшов до скрині, на якій лежала
купка книжок. І погляд його прикипів: на
полотняній обкладинці книжки, яку він саме взяв
до рук, була кривава пляма. Кров уже обсохла
й була коричневого кольору. Перед очима
Налєпки знов спалахнуло полум я. На книжки
ницьма впав старий чоловік...

 Словацький народний танець навприсядки. (Прим,
перекладача).
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Налєпка міцно обіперся спиною на побілену
стіну і щільно заплющив очі, наче хотів
відігнати поганий сон. Але всі його думки притягував
спомин про палаюче село.

 Що робити?
Це питання вп ялося йому в голову міцніше,

ніж будь-коли. Відкрив навмисне книжку і
погляд його зупинився на двох словах:
«Що робити?»
З цікавістю, немов чекаючи на відповідь, читав

далі.
«В останню хвилину згадав: у кишені

револьвер. Коли йтимуть повз нього, він вистрелить у
спину тому, з гвинтівкою, і таким чином
звільнить Федора».

 У нього револьвер, вистрелить у спину,
повторив Налєпка пошепки по-російському і тут
же спитав себе, чому він цього не зробив?
«Що робити?» промовив сам до себе,

замислившись над тим місцем у романі, де Корчагін
допомагає Федорові втекти, і в його
примружених очах засвітився ледь помітний вогник.

Почувся тихий стукіт у двері. Налєпка відклав
книжку, на ходу взяв рушник і натиснув клямку.
В сінях стояла прибиральниця з відром води

і лозяним віником. Поряд, зіщулившись біля
стіни, стояли двоє хлопчиків років по десять з
наляканими очима.

 Пустуни,  виправдовувала їх
жінка, причепилися, як тії реп яхи, хочуть подивитися на
доброго пана капітана та й годі.



«Доброго пана капітана? Доброго? 
пронеслось в думках.  А за що ж це?»

 Ну, якщо ви вже тут,  посміхнувся до
хлопчиків,  ідіть позливаєте мені.

 Ідіть, ідіть,  підштовхнула жінка меншого,
чорноокого, схожого на неї хлопчика,
допоможіть панові.
Налєпка вийшов з відром під драбину.

Чорноокий хлопець з волоссям, підстриженим
йоржиком, ще трохи вагався, тимчасом як другий з
голубими очима і кучерявим чубом уже
посмілішав і підвів голову. Налєпка скинув сорочку,
поклав на бильця окуляри і глянув вдячним
поглядом на хлопчаків. Аж на душі повеселішало,
що не бояться його.

 Так, лий мені на спину,  нахилився
Налєпка, і синьоокий хлопчик хлюпнув з відра
йому на шию.
Налєпка умивався, весело пирхаючи і

розбризкуючи воду. Відчував приємний холодок по
всьому тілу, наче прудкіше потекла по жилах
кров. Потім розтерся до червоного рушником,
муркочучи від задоволення, причесав' мокре
волосся і витер досуха бороду.

 Мишко, Мишко,  покликала крізь
відчинене вікно прибиральниця.
її син схопив порожнє відро і кинувся

прожогом у сіни.
Налєпка заговорив з синьооким хлопчаком в

полотняних штанцях.

 А тебе як звуть?
 Ванько,  аж зашарівся хлопчик і хотів

було бігти вслід за товаришем.
 Ну-бо зачекай!

Коли хлопчик обіперся на бильця, Налєпка
почав чистити чоботи.

 Так, значить прийшов подивитися на
доброго капітана?
Ванько лише знизав плечима.

 До школи ти вже ходив?

Ванько мотнув головою, відкидаючи
непокірний чуб, що спадав йому на лоба.

 Ходив, але потім школу закрили. Дід мене
вчить,  признався хлопчик,  він учитель.

Голос у Ванька зірвався, і він непомітно
озирнувся, куди б слизнути. Йому спало на думку, що,(
дід вчить його потай, і що ніхто не сміє про це
й гадки мати.

 Вчитель? здивувався Налєпка, і очі в
нього заблищали.  І я вчитель.
Хлопчик не втримався:

 А чому не вчите?
 Мене сюди послали,  почервонів Налєпка,

бо Ванькове запитання збентежило його.  Але я
не німець.
Ванько зробив гримасу і махнув рукою,

мовляв, йому вже про це давно відомо.
 Словак, з Чехословаччини. Столиця 

Прага. Думаєте, що я не знаю?
Налєпка ляснув пальцями:
 Дивіться на нього.
Коли він посадив Ванька біля себе на східці,

хлопець набрався хоробрості і сказав:
 Мишкова мати говорить, що ви добрий.

І по-російському вмієте. А чому тоді не йдете до
партизанів?
Він сказав це так просто і щиро, що Налєпка

ледь-ледь стримав сміх.
Хлопчик замислився і пробубонів собі під ніс:
 Коли б мене німці послали, я б утік.
 Розказуй,  присікався до нього Налєпка,

де б тут взялися партизани?
Ванько закопилив губи і немов крізь зуби

процідив:
 Кажуть, що є.

Сонце вже добре припікало. Від нічного дощу
не залишилося й сліду, хіба що трава в садку
піднялась, і не так курилося попід ногами.
Розгублений Ванько і сонечко, що всміхалося,
розвеселили Налєпку. Аж на душі полегшало.

Він глянув на хлопчика і з почуттям радості
подумав:

«Це не Ольга. Втік би...»

Відігнав цілий рій думок, підвівся із драбини
і подав Ванькові руку.

 Приходь завтра,  промовив.  Перевірю
тебе, як вчишся.

Коли Налєпка повернувся до кімнати, там все
аж виблискувало чистотою. Він дав
прибиральниці дві коробки консервованого гуляшу, пачку
сухарів і швидко одягнувся.
Вулицею вниз мчала вантажна машина. У

кузові стояло двоє солдатів з автоматами в руках,
а на вузеньких лавках сиділи дівчата. Одна з них
повернулася до Налєпки і помахала рукою. Кров
прилила йому до обличчя. Здалося, що то Ольга.
Ухопився за бильця, не відводячи очей від

хмари тяжкої пилюки понад шляхом, і знов йому
привиділись тіні, густий червоний дим, полум я.
Тупий біль стиснув кліщами серце. Лише коли
побачив у садку напроти Ванька з двома
хлопчиськами, яким він щось впевнено розповідав,
якесь світле передчуття оволоділо усім його
єством.

Налєпка вийшов на ганок. Неохоче, крізь зуби,
відповів на привітання хазяїна, який підкручував
довгі чорні вуса. Завжди, коли бачив Налєпку,
обличчя в нього аж сяяло. Марно підсипався до
німців, марно працював поліцаєм, німець не
перекинувся з ним по-людськи й словом, а
односельчани теж обминали його як погану вівцю.
Тільки словаки коли-не-коли вступали з ним у
розмову. І Налєпка.
Хазяїн лаяв Радянську владу. За невеличке

шахрайство в банку, де він працював багато
років касиром, більшовики засудили його на сім
років.
«Голодував, каже, а хату собі поставив»,

посміхнувся про себе Налєпка, згадавши, як
хазяїн розповідав йому про роботу у Сибіру.
Підійшов до нього і спитав:

 Скажіть, а більшовики багато людей
посадили?

 Багато, пане капітан. Тільки в Овручі щось
із п ятнадцять.

 А за віщо?
 Ну, як вам сказати,  поскуб себе за лівий

вус хазяїн.  Хто був багатий, того й
відправляли. Двох аж у Сибір. Ну, а потім тих, хто не хо-
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тів більшовизму. Дядько мій був жандармом, так
йому десять років дали. Терор був, пане капітан,
терор.

Налєпка зміряв його з голови до п ят
допитливим поглядом і подумав:

«Без терору з мерзотниками не даси ради».

* * *

У садку перед будиночком з червоним дахом
бавилося з лялькою шестирічне дівчатко.
Поклало ляльку у коробку, вкрило голубим клаптиком
і зашепотіло:

 Принесу тобі їстоньки, Марусе.
Радісно заплескало рученятами і відчинило

хвіртку. У дівчинки було худе бліде личко з
великими синіми очима. Босою ніжкою вона
спробувала нагрітий пісок на доріжці і при згадці,
що тітка Таия принесе що-небудь, облизала
гострим язичком тонкі губи.
В повітрі над Овручем висіла пилюка, немов

земля дотлівала в диму. Останні промені
червневого сонця розливалися по жерстяних та
черепичних дахах будинків, що витяглись довгими
рядами від парку до станції. У садках біля
будиночків росли черешні та розлогі акації з
важким зелеиосивим листям, наче з бронзи кованим.
Вітрець, що охоче мандрує по цьому краю і
грайливо куйовдить руді кіски пшениці на полях, від-
люднився, як вовк, на північ, до білоруських
лісів, прихистився у затінку столітніх дубів.

По Дерев яній вулиці (так і залишилася стара
назва, хоч тут ще перед війною виросли два ряди
кам яних будинків), з гуркотом пройшов танк,
розмальований червоними драконами та вовками
з висолопленими язиками. Дівчатко злякалося,
схопило ляльку і, затамувавши подих, заклякло
під парканом.

 Не дивися, німець,  прошепотіла ледь
чутно.  Ні, мама була не права. Адже дракони і
недобрі люди, гірші за злих чаклунів, існують не
тільки в казках. Вони ходять і по вулицях.

Коли танк зник за поворотом, з провулка
вигулькнула струнка постать дівчини у вишиваній
українській сорочці. Вона несла кошик, закритий
клаптиком замасленого паперу. її уста
всміхалися, всміхалися й зеленуваті очі, погляд яких був
глибокий і проникливий. В ньому було щось
жіноче і водночас щось дитяче. Не дивно, що її
поява принесла велику радість дівчаткові у
садку.

 Тіточко Таню!  закричало воно,
позираючи скоса на кошик.  Даси нам їстоньки?

 Дам, Аню,  відповіла дівчина і розчинила
хвіртку.
Дівчатко побігло вперед, забувши від

хвилювання про ляльку. Та й сама Таия ладна була
піти в танок. Лише при вході до біленого
будиночку вона зупинилась, і її радісний погляд
торкнувся лавочки під березою, облетів пустий садок.

«Як бракує тих рук,  засмутилася дівчина.
Перед війною було так красиво».
Але коли відчинила двері до кімнати і

побачила біляву жінку в голубому фартушку, до якої
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ластилось дівчатко, її знов захльоснула хвиля
радості.

 Зіно, є!  вигукнула дівчина, і обличчя у
неї засяяло.

 Та невже? Дістала-таки?

Таия лукаво підморгнула сестрі, її густі чорні
брови при цьому піднялися вгору. Потім
вибухнула дзвінким сміхом:

 Цілого кабана! Не віриш? Будь ласка...
Зіна не зводила очей з кошика, звідки Таия

дістала шматок сала і буханець хліба.
 Дай мені, тіточко Таню,  жалібно

просило дівчатко, і друге, менше, закричало з-під
столу, відгорнувши обрус.

 їсти!

 Шматок сала, білий хліб,  охнула Зіна з
захопленням і сплеснула руками. Очі її
наповнилися сльозами. В кімнаті одразу посвітлішало,
немов призахідне сонце осяяло радість двох
сестер.

 Оце буде банкет!  вигукнула Зіна.  3
базару несеш, Таню? Скільки ж дала за все?

 Сто німецьких марок,  відповіла сміючись
Таия.  Що? Ти, здається, мені не віриш? 
здивувалася вона.  Ніхто марки не бере. Я, Зіиоч-
ко, на хустину це виміняла.

Вона сіла на стілець біля ліжка, підібрала під
себе ноги і з гірким докором додала:

 Бачиш, для цього я вчилася на факультеті
журналістики.

 Ти в усьому розумієшся,  не збагнула
Зіна, щаслива з сестриного влову, і легенько
потріпала її за чорні рівні коси.
Сестри мали схожі риси. І очі в них були

схожі, лише Таия була чорнява, смуглява і
набагато красивіша за Зіну, яка мала вже трьох дітей.

Зіиа метушилася біля столу, розставляла
тарілки, клала прибори і різала на дрібні
шматочки сало. Принесла у мисці огірки і кружальцями
нарізані помідори, политі олією.
Таия зупинилася біля столу перед

розмальованою тарілкою, з якої їв її батько.
 Шістдесят п ять років,  зітхнула вона.

Ми напевно не доживемо до цього віку. А
пам ятаєш, Зіно,  додала дівчина пожвавішавши,
коли п ять років тому батько одержав нагороду?

 Ото був банкет!
 Але батько постарів,  засмутилась Таня і

дала по шматочку сала дівчаткам.  Ти тільки
подумай, ие має права вчителювати. А я?

Дівчина витягла з рукава хусточку і знизала
плечима.

 Коли ж із мене буде редактор?
Двері рвучко відчинились, і до кімнати

увійшов юнак із довгастим обличчям та білявим
кучерявим волоссям. Він важко дихав, а очі в
нього ледь не вискакували від нетерпіння. Навіть не
привітався, лише, нахилившися до Тані,
прошепотів її ім я і потім захопленим голосом вигукнув:

 Маємо роботу!
 Хто, Сашку?  подивилась на нього

здивована дівчина. Хлопець ніжно взяв її за плечі.
 Ну, ми.

Зіна посадила менше дівчатко на ліжко і,і
склавши руки, глибоко зітхнула:
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 Слава богу, Сашку! А що ти знайшов для
сестри?

 Працюватиме у залізничному депо. Зі мною.
 І ти теж?

Сашко помалу обійшов стіл, потім зупинився
перед Танею і поклав їй руку на плече. У
парубка було таке почуття, ніби в нього виросли
крила. Адже ще вчора над ним і над Танею висіла
важка хмара: коли завгодно їх могли забрати до
Німеччини. А крім того, Сашко радів, що матиме
принаймні бодай якусь практику: йому
пропонували посаду інженера, хоч у хлопця ще не було
диплома. Виженуть окупантів, і можна буде
використати цей досвід. Повертаючись вранці від
старости, він радів, сповнений впевненості і ще
з однієї причини: влаштувався на добре місце,
матиме можливість наробити німцям неабиякого
клопоту.
Зіна обняла меншу дочку. На серці в неї

полегшало: не буде вже тремтіти від страху за
сестру. Але очі у Тані затуманились, немов дзеркало
від подиху.

 Що з тобою? Ти не рада?
Голос у юнака обірвався. Він чекав, що Таня

зрадіє, а тепер ясно відчув, що дівчина нібито
розчарована. Він її давно знає, вже більше року
у них серйозні відносини, так що не важко
вгадати, що в неї на думці. З перших же днів Таня
була для нього відкритою книгою, і Сашко
ніколи не забував прошепотіти жартома: моє
кришталеве серденятко.

Таня трохи образилася, що Сашко досі не
зрозумів її. Кинула докірливий погляд і крадькома
потисла йому руку.

 На фашистів хочеш працювати, Сашку!
її слова не здивували парубка. Він лише на

якусь мить засмутився і промовив:
 Адже не хочеш до Німеччини? Не бійся,

погладив дівчину по волоссі.  Я все добре
обміркував.
При згадці про Німеччину аж мороз у нього

по спині пробіг. Особливо, коли уявив, що там
з Танею зробили б.

 Не бійся,  тихо повторив Сашко і пошепки
додав:  Через мої руки проходитимуть вагони.

Сміливий погляд юнака наче зігрів Таїно.
Сашко знає, що робить, як нехороше з її боку, що
вона на нього так накинулась. Але, власне кажучи,
він сам у цьому винний. Чому одразу не пояснив
усе? До того ж не завадило б і з нею порадитись,
а не робити все на свій розум.
Сашко заспокоївся. Відчував, що Таня вірить

йому без зайвих слів. Як і досі. З просвітлілим
обличчям хлопець підійшов до вікна, звідки було
видно поле. Далеко за шляхом курилося. «Німці
знову кабана смажать»,  промайнула думка, і
враз Сашкове обличчя набрало суворого,
твердого виразу,

 Учора у Словечні дітей у вогонь
покидали,  промовив він з ненавистю в голосі.

Зіна, яка сиділа на спинці ліжка, приглушено
зойкнула, закрила хусточкою очі і вибігла у сіни.
Довго стояла, притулившись до драбини, що вела
на горище, і напружено прислухалась. Потім
нечутно піднялась по щаблях, постукала чотири ра¬

зи у дверки і крізь щілинку прошепотіла:
 Луко, Луко, Словечну підпалили. У вогонь

дітей покидали.
Раптом Зіні здалося, що чує кроки у садку, і

вона швидко злізла вниз по щаблях.
«Діти»,  подумала жінка і голосом,

сповненим жаху, прошепотіла:
 Діти!

її неспокій ріс. Прослизнула через сіни і
відчинила двері до кімнати.

 Сашку, Сашку! Ти не бачив нашого Ваню?
 Ні, Зинаїдо Іванівно,  увесь зашарівшись,

відскочив від Тані парубок.  Не бачив. Мабуть,
десь грається з дітворою.
.Навіть не зчулися, коли відкрилися двері і в

кімнату увійшов старий чоловік з бородою. Він
зупинився біля столу, згорблений та мовчазний,
потираючи долонею високий у зморшках лоб.
Потім стягнув з голови шапку, оголивши поріділе
з сивиною волосся.

 Вітаю вас, Іване Петровичу,  вигукнув
Сашко.  Тут до вашого дня народження...
Фокус-покус!
В руці у юнака з явилася півлітрова пляшка.

Іван Петрович невесело глянув на неї і, як
підкошений, впав на стілець, скинувши ліктем
на.підлогу стару розмальовану тарілку. Потім затулив
руками обличчя і заплакав.
Всі вони підбігли до старого. Таня збентежено

глянула на Сашка.
«З того часу, як померла мати, я ніколи не

бачила, щоб він плакав»,  спало на думку Зіні.
її охопив ще більший неспокій,

 Подивись-но,  гримнула на дочку,  де це
Ванько вештається.

Іван Петрович підвів голову, втупив повні сліз
очі на Зіиу і хрипло сказав:

 Не треба. Німці його схопили, Івасика
нашого.

Ноги у Зіни підломилися, і вона плачучи впала
на ліжко. Таня судорожно схопила батька за
плече, Сашко стиснув зуби і підійшов до вікна.
По вулиці крокували солдати з черепами на

касках.

* * *

Іван Петрович не міг заплющити очей. Він
довго блукав по садку і зовсім знесилений впав на
лавку під березою. Кістлявими пальцями
розчісував сиву бороду, що зливалась у пітьмі,
осяяній місячним світлом, з білим стовбуром берези.
Щось прошмигнуло біля ніг. Іван Петрович

здригнувся, але, побачивши зелені очі кішки, що
світились у темряві, ніжно погладив її по
вигнутій спині, по м якій теплій шерсті.

 Твоє кошенятко задавив німець,  голосно
зітхнув він.  І Ваню схопили. Нема кому з
тобою побавитись, нема.

Кішка притулилась до ніг старого, потягнулась
і нявкнула.

 Не пустили мене до нього, не пустили,
виправдовувався перед нею старий.  Ех, звірятко,
і ти маєш серце.
До Івана Петровича тихо підсіла Таня в

довгому Зіниному халаті з піднятим коміром. По
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клала батькові руку на плече і' відкинула назад
голову:

 Не можеш заснути?
 З кішкою розмовляю,  посміхнувся він,

наче сам собі дивуючись.
 Ніхто в хаті не спить.

Іван Петрович не розчув, що сказала дочка. Він
сидів, заплющивши очі, і тихо ворушив губами.

 Тільки ця береза залишилась як колись.
Пам ятаєш, ми її з покійницею привезли з
Москви, з Ізмайловського парку. Тоненький прутик.
Старий випростав ноги і зітхнув.
 Як ти схожа на матір.
У Тані було тяжко на серці. Сашко, школа,

плани,  все це рухнуло, як картковий
будиночок. Але ні, адже вона любить Сашка.

 Обмірковую, Таню,  за хвилину знов
заговорив батько,  чи не прийдуть вони з обшуком.
Чи не краще було б, якби Лука?..

 Не бійся, тату. Чом вони мають сюди
приходити? А Ванька швидко випустять.
На сусідній вулиці затріскотів автомат

і-звідкілясь від станції почувся галас.
 Іди, лягай,  занепокоївся Іван Петрович,

я зараз.

Але тільки-но хотів зайти до хати, як хвіртка
рипнула і на Івана Петровича впав сніп світла.
Старий наче приріс до землі. Розгледівши
високого худорлявого чоловіка в уніформі, видушив
з себе хриплим голосом:

 Що вам треба?
Притиснув руки до серця, немов хотів

захистити його від кулі. По спині пробіг холод: напевно
зятя шукають.
Солдат, що стояв перед Іваном Петровичем,

розставивши ноги, поправив кашкета на голові
і каліченою російською мовою запитав:

 Тут живе Соколов?
Іван Петрович, що досі стояв пригнічений і

згорблений, одразу ж випростався. Ні, вони
нічого не підозрюють. Страх зняло з нього, мов
рукою, а серце наповнилося гнівом. Адже його
онука забрали, а зараз прийшли по нього.
Мабуть довідалися, що дістав нагороду при
Радянській владі, або про те, що вчить дітей. Та нічого
не вдієш. Прийшла і його година.

 Тут,  гупнув ногою.  Я  Соколов.
Іван Петрович чекав, що за цим солдатом

з являться інші, будуть гарчати на нього, як той,
перед комендатурою, але солдат тихо наблизився
До старого, озирнувся довкола, мов злодій, і
потягнув його за рукав під низьку гіллясту
черешню.

Тут солдат ще раз оглянувся, й Іван Петрович
знову подумав: «Мабуть, чекає на своїх».

 Ніхто не переховується в мене.
 Не відпирайтеся,  наполягав солдат,  у

вас переховується капітан Ситенко. Що з вами?
Іван Петрович відчув на плечі важку руку.

«Все ж таки за зятем прийшов, спало йому знов
на думку,  і хоче з мене щось витягнути. Коли
знайде Луку, то нас обох застрелять».

Нікого я не ховаю,  сказав старий
впевнено, і холодна байдужість оволоділа ним.  Якщо
мене, шукаєте..*

Він кинув на солдата погляд, сповнений
рішучості. Іван Сусанін, згадалося йому, волів
загинути, але спочатку завів ворога до лісу, звідки
тому вже не було вороття. І він хотів
пожертвувати собою за зятя.

 Беріть мене,  старий простяг солдатові
руки.  В яжіть. Я звільняв Овруч, виганяв німців.

Іван Петрович сам себе не впізнавав. Ані
краплини страху не залишилося; усім його єством
оволоділа така ж сміливість, як у
вісімнадцятому, коли Іван Петрович ніс до містечка червоний
прапор.

Солдат відступив на крок від старого, на його
обличчя з орлиним носом набігла посмішка:

 Тихше, діду. Я не німець, я словак.
 Тим гірше, якщо слов яни...  забурмотів

старий, але солдат перебив його:
 Я поспішаю. Прийшов вам лише сказати,

він нахилився до самого вуха старого,  що про
вашого зятя знають.

Висока постать уже зникла за парканом, а
Іван Петрович ще стояв, немов скам янівши, і
голосно повторював:

 Нема тут мого зятя. Я нічого не знаю,
нічого не знаю.

«Це напевно пастка,  аж здригнувся він. Від
фашистів усього можна чекати. Так, вони не
знають, де зять, і гадають, що він одразу ж піде до
нього, щоб попередити. Вистежити його хочуть,
мерзотники».
Однак попрямував до хати. По крутих щаблях

піднявся на горище. Довго шепталися вони у
темряві з зятем, який стиснув старому руку і сказав:

 Вони знають про мене, це безсумнівно. Я
зараз же йду до Сошеика.
Лука закашлявся важким кашлем солдата,

який довго перебував у окопах, і, шкутильгаючи,
спустився вниз щаблями. Старий дивився услід
зятеві, як той кульгав по садку і порівняно легко
перескочив через паркан.

Двічі вирвався зять із пазурів цих чортів.
Одразу ж на початку війни пробився із
жменькою солдатів з оточення. При мінуванні мосту,
поблизу Овруча, німці прострелили йому коліно
і поранили у ліве плече. Він доповз до кукурудзи,
де його знайшов колишній колгоспний сторож
Сошенко. Той відвіз Луку до сусіднього села, а
коли там почали робити облави, перевіз у сіні
до Івана Петровича.

Іван Петрович полегшено зітхнув: зять дійшов
благополучно, без пострілу. Із спокійним
обличчям тихенько пройшов у кімнату. Схилився над
ліжком, прислухаючись із сльозами на очах до
дихання обох внучок. У другій кімнаті було
тихо. Напевно й Таня вже заснула. Йому здалося,
що все було як і вчора. І онук при матері, і зять
на г'орищі. А він один на ввесь дім не спить.

Ліг як був одягнений на диван, з душі ніби
камінь звалився. Зять у надійному місці. Але хто
був той солдат? А Ваня? Чи відпустять його
вранці?
Вже сон склепив його повіки, а в пам яті ще

спливало усміхнене обличчя солдата з орлиним
носом.
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Засинаючи, Іван Петрович гірко зітхнув:
 Шістдесят п ять років,

* * *

Перед блоком , кам яних будинків зупинилася
вантажна автомашина. На бруківку зістрибнули
солдати у сивих запорошених уніформах. На
зеленому в жовтих та коричневих плямах кузові
чорніли черепи із схрещеними кістками. З
машини солдати витягли за ноги вбитого кабана.

Високий опецькуватий фельдфебель за щось їм
вичитував, потім спересердя плюнув, дістав з
кабіни клунок і запхав до нього курячу ніжку.
Висвистуючи, зник у двоповерховому будинку.
Увійшовши до просторої кімнати, де стояло

четверо металевих ліжок, шафа і дубовий стіл,
замкнув за собою двері, витягнув з шафи
шкіряний чемодан і обережно відчинив його. Віко
чемодана зсередини було обліплене листівками.
Ейфелева башта, Віденська опера, храм святого
Віта, краєвиди Парижа та Варшави.
Фельдфебель самовпевнено посміхнувся. Для

нього це були не просто листівки, це була суміш
живих спогадів про міста, по яких він гордовито
крокував у військових чоботях.
Великий Фріц, як звали фельдфебеля його

фронтові товариші, дістав з клунка старомодний
кишеньковий годинник і срібну чашу кавказького
походження і поклав їх до дерев яної різьбленої
шкатулки, повної золотих ланцюжків та
каблучок. Серед них виділялися лискучі золоті зуби.
Великий Фріц був інтендантом. Власник

готелю до війни, він непогано влаштувався. Вмів
діставати все  від шампанського і до дівчат.
Кожен офіцер був з Фріцем за панібрата, і лихо
було тому, хто хоч раз із ним посварився.
Це було ще у Житомирі, де якийсь лейтенант

обвинуватив Великого Фріца в тому, що він
краде з офіцерської кантіни 1 казенний шнапс.
Фельдфебель випнув груди, заклав руки у кишені і з
усмішкою проказав:

 Пане лейтенант, у вас чудовий золотий зуб.
Мені дуже нестає такого до повної колекції.

А через тиждень з річки Норін виловили тіло
мертвого лейтенанта, в роті у якого бракувало
золотого зуба. Ніхто не запідозрив Великого
Фріца, бо про нього казали, буцімто він визнає
лише чисту роботу, що йому огидна кров. Ба навіть
докоряли фельдфебелеві, що не хоче «русів»
убивати. Великий Фріц тільки рукою махнув: це,
мовляв, мужицька робота, адже він власник
готелю. Хай інші вибивають у мертвих багнетами
зуби, він однак виміняє їх на табак.

У клунку біліла зарізана леггорнка, голова її
була обмотана гаптованою хусточкою. Великий
Фріц погладив з незвичайною для нього ніжністю
обвислі крила і, сам здивувавшись своїй
лагідності, подумав:
«Любов іде через шлунок. Шкода, що наші

кухарі  тільки добро переводять».
З курки його думки перенеслись на Гільду.

Адже й вона покорила його серце через шлунок.
Коли він ще залицявся до неї, годувала його, не¬

1 К а н т 1 н а  їдальня.

мов графа. Яка ж вона була тоді струнка, його
Гільда! А зараз? Має троє дітей, зовсім
занехаялась. Але хіба це має значення? Гільда добре
справляється з готелем у Берліні, готує чудові
страви, ну а краса  її на кожному кроці
знайдеш, тим паче коли маєш на плечі автомат.
У садку за будинком почувся регіт, що

переривався лайкою. Великий Фріц ліниво потягся,
аж сорочка тріснула під пахвами, замкнув
чемодан і позіхаючи вийшов у темний коридор, звідки
через чорний хід потрапив у садок.

Під акацією скупчилися солдати. Сивий унтер-
офіцер з фотоапаратом у руках, зворушений аж
до сліз, вигукував:

 Вишукана картина! Чудова картина!
Великий Фріц лише зараз помітив, що на гілці

висить хлопчик. Підійшовши до солдатів і
зморщивши лоба, спитав:

 Що це?
 Серп і молот вирізав на корі,  відповів

Фріцеві військовий кухар.  Це той, з яким ви
вчора те кошеня...

Великий Фріц подивився на табличку з
написом: «Я був більшовик», що її прив язував
кощавий солдат хлопчикові до ніг. Потім погляд його
зупинився на обличчі хлопчика.
«Фанатик,  подумав він і пригадав: 

Дійсно, це той, з кошеням».
Великий Фріц був тоді в доброму настрої,

випив трохи зайвого, а в такі хвилини він любить
вигадувати щось оригінальне. Отож покликав він
хлопчика у садок, замотав кошеняткові мотузку
навколо шиї, один кінець прив язав хлопчикові
до ноги, а другий тримав у руці.

 Хочеш почути котячий концерт? 
силкуючись сказати щось дотепне, промовив каліченою
російською мовою фельдфебель. Побачивши, що
хлопчик дивиться на нього, вирячивши очі,
гаркнув:

 Біжи, бо стрілятиму!
З цими словами він щосили смикнув за

мотузок. Потім повісив задушене кошеня на гілку.
«Блазень,  подумав Фріц, згадавши

учорашню пригоду.  Кошеня пожалів, ну, а що таке
кошеня, хіба воно має душу, як людина? Це ж
жарт, а ие вбивство.  Він насупився.
Більшовик? Та йому ж тільки десять років. Шмаркач, а
не більшовик. Для нього і мотузки шкода».
Якесь неприємне почуття все міцніше

охоплювало Великого Фріца, він уже раз у житті
пережив щось подібне. Де це лишень було? Здається,
у Криму. Там тоді теж повісили хлопчика, і
Великий Фріц чомусь загаявся серед натовпу.
Раптом якийсь неспокій оволодів ним. Фріц миттю
обернувся. Бородатий дід з натовпу цілився у
Фріца з револьвера... Його щастя, що куля
пролетіла мимо.

І зараз він теж озирнувся: перше, що йому
впало в око, була борода. За парканом стояли двоє
словацьких офіцерів  Налєпка і Павлік. У
Великого Фріца відлягло від серця, але тільки на
мить.

Крижаний погляд з-під чорної оправи окулярів
немов заморозив його.
«Страшний погляд»,  майнуло в думці*
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Павлік, помітивши, що фельдфебель якось
дивно на них позирає, взяв Налєпку під руку і
прошепотів:

 Ходім, Яне!
Налєпкові було байдуже. Він зробив кілька

кроків і втупився таким самим крижаним
поглядом у товариша. Недобра усмішка торкнулась
його губ. Налєпка ворухнув бровами і
роздратовано проговорив:

 Доки' ми це терпітимемо?
Павлік опустив очі додолу, а Налєпка

гарячково схопив його за груди.
 Якщо нічого не можна вдіяти,  вихопилось

у Налєпки,  то хоча б помститись.
Жоден мускул не ворухнувся на його обличчі,

шо здавалось немов вирізьбленим із каменю.
Поперечна зморшка перетяла лоб, на який, падала
тінь від козирка, і холодна рука спокійно
відпустила Павліка. Чаша переповнилась, і думка про
помсту перемогла зухвальство, цілком
оволодівши його свідомістю. Коли офіцери рушили далі,
Налєпка прискорив кроки і рвучко змахнув
рукою.

 Людина тільки раз умирає.
Холодний піт зросив його чоло. На долоню

впали останні промені призахіднього сонця, і
голубий присмерк, безмовний посланець
української ночі, вдячно дихнув в обличчя ніжним,
літнім вітерцем.

* * *

Ще не смерклося, а на Дерев яній вулиці вже
не було живої душі. Лише Іван Петрович міряв
кроками ганок і сушив собі голову, як врятувати
онука. Вранці його знов прогнали, не пустили до
коменданта.

В Овручі стояла сила-силенна солдатів.
Кожного дня заарештовували людей, вирубували
дерева біля хат, постріляли геть усіх собак.
Вітрили зачинених крамниць, мури та паркани
позаліплювали плакатами. Біля входу в парк
повісили дерев яну табличку з написом: «Тільки для
німців».
Доля містечка важким каменем лежала на

серці Івана Петровича. А хіба може бути інакше?
Адже Іван Петрович виховав у ньому ціле
покоління. І не тільки це. Житомирська область
тісно зв язана з його молодістю. Тут він сидів в
окопах, тут лежав у госпіталі, з якого втік до
червоних.

Старий вчитель відкрив хвіртку, коли раптом
хтось зовсім поруч прошамкотів:

 Добрий вечір, а я вже чекаю на вас.
На сходах сидів бородатий дідусь і жував

беззубим ротом свіжий огірок.
 Ну що, Платоновичу?  присів біля нього

Іван Петрович.
Колишній колгоспний сїорож трохи посунувся.
 Не турбуйтеся про зятя,  прошамкав він,

плямкаючи.  На горищі сховав його.
Підлікується й піде до лісу.
Сошенко поскуб огрубілими пальцями

пожовтілі від диму вуса, потім смикнув Івана
Петровича за рукав і, примруживши очі, почав
розповідати:

 Дивні речі робляться, Петровичу, дуже
дивні. Вчора ходив до лісу по гриби, коли  звідки
вони взялися? з явилися переді мною двоє
офіцерів. П яні, Петровичу, як колоди. «Руки
вгору, кажуть, ти рус, ти більшовик». Ну, я
підняв руки, гармати, кажу, під полою не маю.
А вони причепилися до мене, як тії оси: на
коліна, партизан. А самі дивляться на небо, наче
кури, що воду п ють, руки складають і щось
бубонять, бубонять. Лише потім мені стукнуло в
голову  хочуть, щоб я молився. Коли один хап
мене за бороду, а другий прикладом по спині.
«Ну, кажу, кінець тобі прийшов, громадянине
Сошенко». Коли якийсь офіцер як гаркне на них.
Старий прокашлявся, поплямкав губами і вів

далі.

 Пильно придивлявся, їй-богу, щоб
запам ятати,  не німець він, а з тих, з чехословаків,
з якими можна порозумітись. Отож підізвав він
німців до себе та таким суворим голосом, як і
належить офіцерові, дуже суворим.
Сошенко нахилився до Івана Петровича і

оглянувся навколо. Знов примружив очі і швидко
продовжував:

 А потім до мене: «Біжи, діду, додому». Так
мені і сказав, ну чисто вам наш, радянський.
А потім на тих німців, на їхній собачій мові
загавкав. Я ноги на плечі і гайда, подалі від гріха<
Повірите, Петровичу,  покрутив дідусь
головою,  страх  це погана штука, жене ноги, як
мотор. Напевне, його потім занапастили, мого
чехословака, а він же мені життя врятував.
По щоках старого закапали великі, як горох,

сльози.

Іван Петрович замислився. В його очах
окупант залишався окупантом  чи то німецький
фашист, чи будь-хто інший.

 Платоновичу,  звернувся він до Сошен-
ка.  А чи не був то наш? Знаєте, і до мене вночі
приходив якийсь. Адже й партизани могли
переодягтись. Війська тут тьма-тьмуща, не помітять
в уніформі.
Але Сошенко заперечливо похитав головою:
 Ой, ні, Петровичу, їй-бо, ні. Дивні речі

робляться, дуже дивні.
Старі мовчки сиділи поруч. У Івана Петровича

були червоні від безсоння очі, високий, поритий
зморшками лоб, довгасте обличчя з ліловими
жилками на щоках і гарний рівний ніс. Сошенко,
якому вже було близько сімдесяти, мав на диво
гладкий лоб і округле рожеве обличчя з
червоним тупим носом. І постаті в них різні. Іван
Петрович високий, трохи згорблений, а Сошенко
присадкуватий, плечистий, і хоч старший за
Івана Петровича і незграбніший, але своїми
жвавими очима справляє враження молодшого.

 Дивні речі робляться,  тихо повторив
Сошенко.

Раптом глянув скоса на хвіртку і схопив Івана
Петровича за лікоть.

 Німець!
Іван Петрович не злякався. Він усе більше

вірив нічному гостеві, що німці прийдуть шукати
зятя, і чекав на них. Якось ліниво підвівся, від¬
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новив у пам яті німецькі слова і вийшов на
подвір я.
До нього підійшов Великий Фріц. Він почув від

жандармів, що ті збираються йти до вчителя.
Недарма Фріц говорив про себе, що він, як той
коршак, чує здобич здалеку й завжди перший на
місці.
Великий Фріц був приємно здивований, коли

Іван Петрович заговорив з ним по-німецькому, бо
російська мова щось дуже важко йому давалася.
Колись він старанно втовкмачував собі в голову
слівця з тоненького німецько-російського
словника: «Давай хліб, молоко, м ясо, яйця, горілку»,
«Рус, здавайся», «Віддай зброю», «Де
партизани», «йди, баришня» та інші вислови, вельми-
таки необхідні у воєнний час, і всі їх уже
давненько засвоїв.

 Ми прийшли,  сказав він і повів головою
в бік вулиці, звідки чулися кроки,  зробити у
вас обшук. Для вас буде краще, коли ми
порозуміємося. Ви все ж таки вчитель, інтелігентна
людина, не більшовик.

Іван Петрович махнув рукою.
 Людина, як людина. Ну, що ви хочете?
 Маєте золото, золоті рублі?  пошепки

запитав німець. Коли ж Іван Петрович
заперечливо похитав головою, підвищив голос.

 Все одно знайдемо.
За ним з явилося ще двоє

жандармів. Несподівано рипнули двері. У
Великого Фріца аж очі на лоба
полізли. Перед ним стояла Таня,
надзвичайно гарна своєю жагучою
красою. Фріц довго обмацував її
поглядом, навіть облизнувся сласно і
промовив:

 Дочка? А кажете, що не
маєте золота.

Іван Петрович почервонів. Кинув
похмурий погляд на Таню і сказав:

 Іди геть, у нас робитимуть
обшук.

Таня підійшла до Сошеика, який
стояв посеред садка. Великий Фріц
гукнув до неї:

 Завтра вранці чекаю баришню
у комендатурі.
«Який випадок,  подумав він,

увійшовши слідом за жандармами
до хати.  Саме офіцери
повернуться з фронту. Гарною ж курятинкою
я почастую їх. Просто чудовою».
Жандарми все перевернули

догори дном. Допитувались у Івана
Петровича про зятя, і коли той
відповів, що вже рік, як він його не
бачив, зірвали зі бтіни портрет Льва
Толстого і люто почали топтатися
на ньому чоботами.

 Такий же бородач, як і ти,
промимрив жандарм в окулярах,
але Великий Фріц підморгнув йому,
мовляв, не чіпай старого.
Тільки-но вони забралися геть, як

у кімнату вбіг Сашко. Він довго ви¬

тирав хусточкою мокрого лоба, озирався навколо,
а верхня губа його тремтіла від хвилювання.

 Іване Петровичу, Іване Петровичу! 
прошепотів він задихаючись.
Іван Петрович так і завмер, глянувши на

Сашка, тупий біль стиснув серце. Тремтячими руками
схопив юнака за плечі.

 Кажи,  і подивився уважніше на нього,
скрикнув,  що з Ваньком?
Сашко здавленим голосом промовив:
 Повісили...

Руки у Івана Петровича безсило повисли. Як
луна, пробурмотів:

 Повісили.'

На його лобі виступив холодний піт. Притиснув
долоню до серця, а друга рука судорожно
стиснулась у кулак.
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* * *

 Ех, сто чортів їхній мамі, на якого біса нас
сюди послали?

 Тягати для німців каштани з вогню, ти,
віслюк. Одразу ж видно, що лопух.

 Лопух, не лопух... От би додому зараз. Там
уже сіно косять. А тут стирчи, мов кілок у тину.

 Не бійся, не обростеш мохом. Партизани з
тебе швидко сало згонять.

 Бандити,  втрутився третій голос,  які там
партизани. Коли я був ще в ударній, нам там...

 Йолопе, ти мене вчитимеш? Тут не твоя
ударна, а потішна дивізія. Нас так називають.

 Не базікай, Мразік!
 Гиця б я тобі показав, коли б не темно,

паскудо. В ударну він поліз, за медалями,
крамарю, злодюго! Дивися, дістанеш медаль  хрест
дерев яний, лише старайся як слід, сатано!

 Агітували нас,  знов озвався трохи
захриплий перший голос,  мовляв, ідемо до дикунів,
але й тут люди, що б там не казали.

 Вони самі дикуни, а не тутешні люди. Свині
вони, і ти, Ковачу, теж свиня. Такі пани, як твій
батько, загнали нас сюди. Бач, українська
пшениця їм запахла.

 Замовкни, не варто про це говорити.
 Ще раз гавкни, їй-бо дістанеш по макоїдах.

Тут тобі не Глінчина гарда
 А я ще додам,  озвався захриплий голос.
Єфрейтор Чаплович слухав усю цю розмову із

посмішкою на довгастому обличчі, що раз по раз
освітлювалося вогником сигарети. .Працюючи ще
друкарем, він разом із друкарськбіо фарбою
вдихав і політику. Коли Чаплович від їздив на фронт,
старий друкар-комуніст сказав йому, щоб він
наставляв хлопців на добрий розум. І Чаплович
дійсно, як умів, наставляв на розум призовників.
Деяких добрим словом, а на інших просто йшов
напролом. Він усе чув і все бачив.

Чаплович приставив гвинтівку до дверей
караульної будки, абияк збитої з необструганих
дощок. Караульня з півночі тулилася до
гранітного устою залізничного мосту. Раптом йому
здалося, що хтось іде по шосе. Чаплович швидко
загасив об підошву недокурок і прислухався.
Дійсно, кроки наближались до моста.

 Стій! Пароль! закричав він.
 Сватоплук.
 Багнет,  відповів Чаплович і посвітив

ліхтариком.
Перед ним стояв офіцер у шкіряному пальті з

відзнакою капітана. Він був в окулярах, середній
на зріст, стрункий, з автоматом на плечі. Худе
обличчя обрамляла борідка. У Чапловича відлягло
од серця. Він козирнув і погасив ліхтарик.

 Вартуєте?  спитав Налєпка й, не
чекаючи відповіді, додав:  Усе в порядку?

 Все в порядку, пане капітан!
 Хто в караулі? Благонадійні люди?

Чаплович завагався. Чорт його розбере, цього
капітана. Коли б не просиджував стільки з нім-

і Гарда фашистська партія у Словаччині,
організатором і керівником якої був Оидрій ГлІика (Прим, перекл.).

цями, можна було б йому і вірити. Допомагає
людям, але за що тоді його хвалить полковник? Та

й до солдатів інколи присікується. «Треба бути
з ним пильніше»,  подумав Чаплович і вголос
промовив:

 Там, пане капітан, наші  солдати Мразік,
Дворський і капрал Ковач. Чи благонадійні вони
люди? Ну, інколи бува й гризуться поміж собою.

Налєпка витяг із кишені люльку і, не
запалюючи, встромив до рота.

 Гм, гм. Гризуться, кажете... Той Ковач
відданий режиму, чи не так?

 Здається, так, пане капітан!
 Не те, що ти,  лукаво посміхнувся

Налєпка і посварився на нього пальцем.  Погана в
тебе характеристика, дуже погана.
Чаплович знизав плечима.

 Яку написали, така і є.
 Така і є,  замислено повторив Налєпка.

Мушу тримати тебе в полі зору. Скажи,
Налєпка заклав руки в кишені,  а ті двоє теж такі, як
ти?

Чаплович зовсім розгубився. Що йому на це
сказати? їй-бо, сам чорт не розбереться в
ад ютантові. І загавкає, а не кусає. Мабуть, боїться,
як би Чапловичева куля не заблудилась. На
війні всяко буває, а капітан вже теж немало бачив.
Чапловичу ие давала спокою одна думка.

Коли ж бачив Налєпку, вона починала дзижчати в
голові, мов докучлива муха. І зараз теж. Він не
витримав і, набравшись хоробрості, промовив:

 Іноді ие знаєш, що вам сказати. А так вас
слухаєш, ну і... Дозвольте, пане капітан?

 Ну, давай, кажи, не бійся,  пробурмотів
Налєпка і запалив люльку.  Не для того нас
сюди прислали, щоб серце тримати в штанях.

Налєпкові слова знову збили Чапловича з пан-
телику. Єфрейтор скидався на дитину з яблуком
у руці, що ніяк не наважувалась відкусити
шматок. Нарешті він все ж таки бовкнув:

 Для чого ви посилали мене сказати тому
вчителеві, що прийдуть по його зятя?

 Чаплович,  напустився на єфрейтора
Налєпка,  я заборонив вам про це говорити.
Знаєш,  знову перейшов він на «ти»,  у нас є добра
приказка: «Не чухай там, де не свербить».
Налєпка відгорнув рукав і в темряві засвітився
циферблат годинника.  Пішли до хлопців.

«Дивак,  покрутив годовою Чаплович, намага-
ючися встигати за швидкими військовими

кроками капітана.  Який він одразу стає колючий,
немов шпичка».

 Щоб я не забув,  звернувся до нього
Налєпка, коли в люльці спалахнув рожевий
вогник.  Якщо німці на вашій дільниці когось
схоплять, негайно мені доповісти.

Чаплович відкрив двері караульні і посвітив
ліхтариком. Троє солдатів, ледь побачивши
Налєпку, зіскочили з нар і виструнчились. Капрал
Ковач, розгубившися від несподіваної появи
капітана, викинув вперед руку і гукнув:

 На страж! 1

іі На strdzl  гардистське вітання (Прим, перекл.).
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Налєпка козирнув, і його жвавий погляд
вп явся в округле юнацьке обличчя капрала.

 А ви хто такий?  спитав він. Коли ж Ковач
назвав себе, суворо додав:  Ви на війні. І
вітайте офіцера, як солдат. А ви як,
хлопці? звернувся він до Мразіка і Дворського.  Здається, вас
непогано годують. А може, крадете? Ні? Глядіть,
грабувати не дозволю.
Мразік підштовхнув ліктем Ковача.
 Бач, а я тобі що казав,  глянув він скоса

на капрала. Той аж зашарівся.
 Партизанів не бачили? спитав Налєпка

і почав протирати хусточкою скельця окулярів.
У Дворського поглибшали ямочки на щоках.

Він здивовано глянув на Чапловича, який
непомітно хитнув головою.

 Ні, пане капітан.
 А що б ти робив, коли б вони з явились?
Дворський знизав плечима і безпорадно

розставив великі руки.
 Ну, коли б вони нічого, то й я б нічого.

Краще хай з німцями скубуться.
 Ти б радше у німців стріляв,  процідив

крізь зуби Налєпка.  Але нічого, хлопці, ми ще
постріляємо.
Ковач добродушно дивився на Налєпку і, не

збагнувши змісту його слів, похвалився:
 Я вже стріляв, пане капітан. В ударній.
 Воно і видно,  зміряв його Налєпка

недобрим поглядом.  Дві лички тобі нашили і медаль
маєш. А хто твій батько?

 Крамар,  випалив замість нього Дворський,
а Мразік додав крізь сміх:

 І начальник гарди.
Налєпка пихкав люлькою, притримуючи її то

правою, то лівою рукою. Ці двоє хлопців йому
подобались. Він ще раз глянув на них і гмукнув.

 Тут самий старший Чаплович,  промовив
Налєпка.  3 ним радьтеся. І не забувайте, що ви
словаки.

Струнка, рівна постать Налєпки зникла в
темряві, а незабаром стихли і його кроки. Лише дим
з люльки залишився, густий, їдкий дим, що
лоскотав ніздрі і шигіав очі.
Чаплович розсівся перед дверима, Дворський

сперся долонею йому на плече, Ковач і Мразік
нерухомо стали позаду них.

 Чудна людина,  промимрив Чаплович.
А Дворський запально додав:
 Хлопець що треба.

* * *

У словацькій офіцерській їдальні було людно.
Старомодний грамофон з великою вигнутою
трубою хрипло галасував.

Ця ружа блакитная знає,
Що в серці своїм я плекаю,

вигукував капітан Чамбал. Його громіздка
постать виділялася серед офіцерів. Кров приливала
Чамбалові до обличчя, а коли очі в нього
починали злипатися, добрий ковток з пляшки
відганяв дрімоту.
Чамбал розіпнув кітель і закричав:

 Штурхони мене, Рудко, в груди. Ну,
штурхони, фарарська 1 твоя душа.
Чорноокий надпоручик з худим зеленкуватим

обличчям кинув шепотіти вірші і осміхнувся.
Намочивши палець у вині, він цокнув по вінцю
порожньої чарки і прислухався до тонкого звуку.

 Не маю рукавичок,  і показав руку, на якій
виблискувала золота каблучка,  шкода
бруднитися об тебе.

  Ой, фарарська твоя душа, ну лишень вдар!
Йожу Чамбала фарар не зламає, розумієш? Я
мов той бугай.

Біля вікна сидів Ян Налєпка з поручиком Пав-
ліком. Задумливим поглядом він стежив за
групою офіцерів, що сиділи у центрі, і міцно
стискував зубами люльку.
Чорноокий надпоручик з чорними петлицями

на уніформі глянув уважно на Чамбала, що
зовсім розкис.

 Ти таки справді бугай, йожо. Але я не
тореадор, і тебе,  додав усміхнувшись
надпоручик,  червона фарба не дратує. До того ж-ти
смертний, і я не хочу бруднитися! Домовиною від
тебе тхне, друже!

Капітан Чамбал люто блиснув на нього очима
і вишкірив білі міцні зуби:

 Смертний,  знизав він широкими
плечима,  дав би тобі раз по зубах, і не стало б
безсмертного Деака.

При останніх словах Чамбал від душі плюнув
і схопив чарку.

 За здоров я ковбасника Деака!
Деак зневажливо махнув рукою, налив собі

вина і глибоко зітхнув:
 За музу п ю, яка мовчить, коли брязкає

зброя.
 Зади, як лантухи, мають оті твої музи,

рубонув Чамбал, але Деак його вже не чув.
У горлі в нього забулькало вино, а по щоках
закапали сльози. Оплакував себе, чом не
народився десь у глушині, де немає людей і воєн.

 Хай живе Рудольф Деак,  закричав
страшенно блідий надпоручик Гобза, і обняв Деака.

Чамбал вилив коньяк на підлогу і
пробуркотів:

 За ченців не п ю. Коли вже пити за

когось,  додав він голосніше,  так це за Налєпку.
Чамбал засовався, хотів підвестися, але ноги

його не слухали. Він лише повернув голову і,
навалившися на спинку стільця з пляшкою в
руці, закричав:

 Яне, за твоє здоров я!
Налєпка підморгнув йому і підняв чарку.

Павлік чокнувся з ним і прошепотів:
 Всі ми худоба, Яне. Треба було вдома

залишитись, краще вже буцегарня, ніж це.
Хмара густого сизого диму висіла над столами.

Налєпка прочинив вікно, глянув у темряву і за
мислено промовив:

 Вдома залишитись, кажеш? Краще
буцегарня, ніж це?  він посміхнувся.  Ні, Владо,
треба брати зброю від ворога, коли вже дає, і
ПОВернуТИ ПРОТИ НЬОГОї

іі Фарар  священик.
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Налєпка нахилився до Павліка і в саме вухо
прошепотів:

 У мене вже трохи рильце у пушку.
У Павліка аж щелепа відвисла від здивування,

а Налєпка одним духом випалив:
 Досить ми охкали, склавши руки. Від

моління війна не скінчиться.
 Твоя правда, Яне, та й молитву не мусиш

зневажати. Ти мене знову висмієш,  почервонів
Павлік.  Але не забувай, усі ми, слов яни,
маємо в собі щось містичне, не вміємо мудрству-
вати.

 Чим коротша молитва, тим довша
ковбаса,  грубо відказав йому Налєпка.  Гадаєш,
мабуть, що партизани стоять на колінах перед
іконами? Ікони тут лише для старих баб.

Коли Налєпка згадав про партизанів, Павлік
зітхнув:

 Якби нам їх знайти!
Налєпка неквапливо почав розкурювати згаслу

люльку. Освітлені вогником запальнички очі
заблищали, і він спитав з дивним виразом
суворості на обличчі.

 А ти перебіг би до них?
Павліка приголомшило це запитання. Пальці,

в яких він тримав сигарету, затремтіли. Він
загасив її в попільниці і швидко відповів:

 Думаю, що ні.
 Результат війни тебе турбує?
 Аякже! Я ж сім ю маю вдома.
 І я маю,  відрубав Налєпка і подумав про

матір.  Очі їм не випалять. Хіба вони можуть
за нас відповідати? Мене інше непокоїть.

І перед його очима промайнули обличчя людей,
яких він просив завести його до партизанів. Та
все марно. Не вірили йому. Деякі викручувались,
обходили відповідь, як кішка гарячу кашу, інші
починали хвалити фашистів, хоч Налєпка ясно
відчував, що вони грають комедію. І в самому
Овручі пустився до розмови з чоловіком, про
якого чув від хазяїна, що він член партії. Тричі
ходив до нього додому, але чоловік уперто крутив
головою: німці вже й так війну виграли, він,
мовляв, нікому і ні в що не вірить, з партією він
кінчив. А на другий день фашисти повісили його на
майдані як комуніста.

 Я б і у вогонь пішов,  сказав Налєпка,
трохи помовчавши,  а то як горохом об стіну. Я вже
думав щось встругнути, хай мене ескортують.

 Ти маєш рацію,  засмутився Павлік.
Але Налєпка насупився і буркнув:
 Чорта ритого маю рацію. Хлопцям треба очі

відкривати.  Потер долонями скроні і додав:
Нерви, Владо, нерви маємо з павутиння.
Тимчасом за сусіднім столом панував веселий

настрій. Троє офіцерів різалися в карти, аж гай
гудів.
Чамбал грюкнув кулаком по столу так, що

чарки підскочили. В ньому була нерозтрачеиа сила.
Згріб Деака за плечі і трусонув, мов грушу.

 Це потоп, фарарська твоя душа! Землетрус.
Німці скубуть більшовиків, а ми б мали скубти
німців.
Чамбалові вже давно остогидло кидати з вікон

гранати, роз їжджати селами на тройках, витан¬

цьовувати з дівчатами, вже й до вина його не
дуже тягнуло. Він сам не знав, куди вдаритися, щоб
заспокоїти розбурхану кров.
Деак засмучено позіхнув:
 На це я плювати хотів, але німців не

ображай. Вони нас захищають від мадьярів. Що
стосується мене,  додав він схвильовано,  я поїду
до Гонолулу.

Глибоко запалі очі Деака замріяно дивились
у далечінь. Обличчя в нього посвітлішало,
розширені ніздрі тремтіли. Деак вдихав уже не дим,
насичений запахом уніформ, а гаряче екзотичне
повітря. Тихе зітхання вихопилось із його
грудей; помахавши перед носом вказівним пальцем,
він пробелькотів:

 Го-но-лу-лу. Розумієш мене?
Зиркнув на Чамбала і одразу ж з огидою

відвернувся від нього, бо Чамбалів каламутний
погляд розбив його видіння.

 Нічого не розумієш,  прошипів він
розгнівано.

Налєпка і Павлік засміялися.

 Бачиш, і ця лисиця має свій рай,  сказав
тихо Павлік.  Під час проповіді нацьковував
солдатів на партизанів, а тут згадує Гонолулу.

Гучно рипнули двері, і до приміщення увійшов
капрал Ковач. Козирнув, виструнчившись, як
штик, і почав, витріщивши очі, розшукувати
когось серед присутніх.

 Перетягни його до міста,  кинув через
плече Налєпка Павлікові,  йому нема чого робити
біля мосту.
Саме в цю мить погляд капрала зупинився на

Налєпковому обличчі і пожвавішав. Ковач
підійшов до столу, клацнув закаблуками і випалив:

 Доповідаю, пане капітан, і біля Покалова
вибухнула міна. Затримано підозрілу особу.
Деак звалив зі столу пляшки, зрадівши, що

може вчепитися за щось.

 Бачиш, ось воно, скубони їх, більшовиків,
вигукнув він, і очі його аж заіскрились.  Якщо
це бандит,  звернувся до Налєпки,  повісити!
Войовничий поет здавався Чамбалові дуже

кумедним. Він ляснув себе по губах, ніби хотів
стримати сміх, і гарикнув, сповнений відваги:

 Чуєш, Яне?  Повісити! Повісимо, сто
чортів його матері, на гак повісимо, а Деака на
другий.

Налєпка одягнув кашкет, почепив через плече
автомат, і супроводжуваний цікавими поглядами
офіцерів, які одразу ж замовкли, вийшов
швидкими кроками з їдальні.
Лише коли Ковач грюкнув дверима, офіцери

засовались на стільцях, немов ожили. Чамбал
голосно позіхнув, а Деак із віялом карт у руці
покосився на двері і промимрив:

 Партію нам зіпсували.

w *

Яи Налєпка сидів за столом у кімнаті,
обвішаній картами. Перед ним горіла гасова лампа,
скупо освітлюючи матовим, жовтуватим
світлом присадкувату постать чоловіка років сорока
у темному поношеному одязі. Вузькі ОЧІ його бу-
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ли начебто примружені, а на нерухомому
вилицюватому обличчі раз по раз здригалися широкі
світлі брови.

Чоловік здавався ніби витесаним із
сучкуватого бука, суворий, без краплі почуття у серці. Він
крадькома окидав Налєпку уважним поглядом.
Чорт забирай, як він спокійно накручує
годинника! Невідомого ображав цей байдужий спокій
капітана, і він ще більше насупився. Поряд з ним,
біля дверей, стояв єфрейтор Чаплович і теж
напружено стежив за кожним рухом ад ютанта
командира полку.

 У вас знайдено гранату,  заговорив
нарешті Налєпка по-російському.  Гадаю, ви
розумієте, що вас чекає.

 Не шмаркач, розумію.
 Німцям ви сказали, що несете гранату до

поліції. Так це?
Налєпку чим далі, тим більше проймала

цікавість. Хто перед ним? Партизан чи провокатор?
Але невідомий затято мовчав, бгаючи в руках
пошарпаного картуза. Налєпка пильно подивився
на нього і швидко додав:

 Виходить, ви працюєте на поліцію? Ви
проти совєтів?

Жоден м яз не ворухнувся на обличчі
невідомого. Налєпка мусив напружити усю свою волю,
щоб не втратити самовладання і не зіпсувати
допиту.

 Маєте зв язок з партизанами?
Чаплович з самого початку був переконаний,

що перед ними партизан. Але не міг збагнути, що
у капітана на мислі. Він ие витримав і,
підійшовши до столу, прошепотів:

 Це, напевно, порядна людина, пане капітан.

 Я вас не питаю,  осадив його Налєпка ї
звернувся до невідомого.  Бачите, я спокійно з
вами говорю. Ще раз прошу: скажіть, хто ви.

 Ви маєте моє посвідчення.
 Воно фальшиве.

Чоловік мовчав, наче пень. Налєпка,
розлючений вкрай тим, що не може заглянути йому в
душу, стиснув зуби.

 Отже ви дроворуб? Вам дерево впало на
ногу? А гранату ви просто знайшли?  кидав
питання Налєпка.  Що ви робили на місці
вибуху?

 йшов до Покалова по хліб.
Налєпка запалив люльку і запропонував

невідомому сісти.
 Не хочу,  пересмикнув той плечима і

вперше підвів голову, глянувши капітанові у вічі.
Для чого ви мене забрали від німців?

Налєпка відвів погляд убік і затиснув тремтячі
пальці в кулак, щоб приховати своє збентеження,
яке викликало запитання невідомого.

 Гадав, зуміємо краще порозумітися,
промовив він ніби між іншим, обмірковуючи нове
запитання.  Ось що, признайтеся і обіцяйте
працювати на нас. Погоджуєтесь?
Чоловік широко розкрив очі, і Налєпка лише

зараз помітив, які вони сині. Невідомий навіть
поворушився і опустив руки, немов хотів трохи
розім ятися. Потім промовив з викликом:

 Марно стараєтесь,  і усміхнувся.  Нічого
з мене не витягнете.

Налєпка мовчав. Тоді невідомий рвонув на
грудях сорочку, аж гудзики повідлітали, і
наблизився до столу.
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 Стріляйте!
Налєпка відсахнувся. Він уже починав вірити,

що допитує справжнього партизана. Людина,
підіслана гестапо, не могла так гратися з вогнем,
У голові майнула думка: «Піду напролом».

 Слухайте!  сказав Налєпка, не зводячи
очей з невідомого.  Я не фашист. Я хотів би
перейти до партизанів.

 Нічого не знаю!  грубо відповів невідомий
і щільно стулив рота.

Налєпка прикусив верхню губу. Ладен був
лікті гризти, така його охопила лють на самого
себе. Упороти таку дурницю! Тепер він уже
нічого не доведе. Обличчя допитуваного знов
закам яніло. Необережне слово  і все зіпсував.

Налєпка поклав згаслу люльку до кишені, і
похмуре обличчя його прояснилося. Вирішив
спробувати ще раз. Витягнув із кобури револьвера і
помітним рухом пальця звів курок.

 Іди вперед!  зміряв він невідомого
суворим поглядом і звернувся до Чапловича: 
Залишишся біля телефону.
Вони мовчки крокували вузькою кривою

вуличкою. На розі невідомий повернув праворуч, де
містився німецький штаб. Він сторопіло
зупинився, коли Налєпка схопив його за плече і вказав
на путівець.

 Хіба ви не до німців мене ведете?
 Ні, я сам тобі дам раду.
Вибоїста, курна дорога привела їх у поле, за

яким чорнів ліс. З-за величезних дубів виглядав
місяць, над полем повівав вітерець, напоєний
запахом сіна. Невідомий, зупинившись за три
кроки від Налєпки, глибоко вдихав повітря, наче
забувши, що його підстерігає револьвер, ніби не
чуючи галасу п яних офіцерів, що доносився з
далеких хатин.

 Щоб ви знали, хто вас застрелив,  сказав
виразно Налєпка, і невідомий обернувся.  Моє
прізвище Налєпка.  3 цими словами він
випалив двічі у повітря і додав:  Пригодиться на
тому світі. Гадаю, зустрінемося там.
Потім круто повернувся і швидкими кроками

попрямував до крайніх хатин, відчуваючи весь
час на спині погляд невідомого. Завертаючи на
вулицю, ще раз озирнувся на поле. Невідомий
поспішав до лісу, і Налєпка тільки тепер
побачив, що той шкутильгає. Поранений, чекаючи
смерті, як він володів собою!
«Якщо,  думав Налєпка, я досі сумнівався,

то зараз, хай мені голову відірвуть, я
переконаний, що допитував партизана. Думаю, що
дочекаюся зв язку з ними. Невідомий напевно
зрозуміє, що я не просто так назвав своє прізвище».
Розмірковуючи над цим, Налєпка увійшов до

кабінету. Чаплович саме говорив по телефону.
Побачивши капітана, він затулив долонею
трубку і стиха промовив:

 Це жандарм з фельджандармерії, що
говорить по-чеськи... Питається, як справи з тим
чоловіком.

Налєпка широко посміхнувся, поправив
окуляри і пригладив кострубату борідку. Обличчя
його враз посерйознішало.

 Я застрелив його,  проговорив він спокійно,

 Пане капітан!  зойкнув Чаплович і закрив
рукавом очі.  Цього не може бути!
Але тільки на мить усумнився в правдивості

капітанових слів, бо тут же в його голові сяйнула
здогадка.

 Він був з тих, що з німцями?  видушив із
себе єфрейтор і ще міцніше притиснув долонею
трубку.

 Не будь цікавим, я тобі вже говорив це не
раз,  зовсім збив його з пантелику Налєпка.

Він із силою обіперся рукою об стіл, аж нігті
побіліли, і глибоко-глибоко зітхнув. Потім втупив
спокійний погляд у Чапловича і чітко, по складах,
сказав:

 Доповідай: це був пар-ти-зан. Після
безуспішного допиту я сам його застрелив. Власною
рукою!
Чаплович усміхнувся, і в його очах Налєпка

прочитав: «Нарешті я тебе зрозумів». З уст
єфрейтора радісно вихопилося єдине слово:

 Слухаю!

* * *

 Ні про що мене не розпитуй,  сказав
Сашко Тані і, обережно причинивши вікно, взяв її за
руку й посадив поруч себе на дивані, на якому
спав Іван Петрович.  Це надійні товариші, а
більше я тобі нічого не можу сказати.

Юнак довго і палко цілував її долоню. Легка,
щаслива посмішка розлилася по засмаглому
обличчі. Таня погладила його кучеряве волосся і
ніжно поцілувала. Сашко міцно обняв дівчину,
подивився їй в очі. Танин погляд потьмянів від
смутку. Зі стіни до них усміхалися двоє веселих
облич: Таня, ще зовсім дівчисько з товстими
кісками, і біляве дівчатко, яке обняло її за шию.

 Що з тобою?  Сашко взяв дівчину за
підборіддя.

 Ольгу теж забрали до Німеччини,
зітхнула Таня, не зводячи очей з фотокартки, і
пригорнулася до юнака. Чорні крильця її брів
зійшлися в одну лінію, а гладкий лоб прорізали дві
ледь помітні зморшки. Із сльозами на очах вона
вимовила:

 Немає сили все це витримувати. Скільки
чудових планів ми мали, скільки планів! А
тепер... Таня безпорадно змахнула руками і
скорботно стулила губи.
Сашко лагідно провів рукою по її волоссю і

витер пальцем сльозу з щоки.
 Витримаємо, Тетянко, ти тільки не бійся,

тихо втішав він дівчину,  адже я з тобою, люба.
 Знаю, знаю, але мені так страшно.
Сашко теж мучився на самоті, але коли поруч

була Таня, усю гіркоту наче рукою знімало, він
відчував себе дужим і сміливим. «Німці мене ні
в чому не підозрюють,  думав юнак.  Роботу
запропонували». Він їм напрацює! Псуватиме
вагони, буде шкодити, як тільки зможе, і Таня
переконається, що кохає не слабодуху людину.
Сашко, правда, не знав, з чого почне, він тільки
відчував неясне бажання будь-що стати героєм.

Дивний ентузіазм охопив юнака, і він
впевнено промовив:
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 Україна страждає, і за її свободу мусимо
життям ризикувати.
Таня аж сіпнулась. її вразив несподіваний

поворот у настрої Сашка і занепокоїв тон, яким це
було сказано. Чому він говорить лише про
Україну? Колись Сашко в усьому був з нею
відвертий, а останніми днями якось ухиляється від
щирої розмови. Мабуть і досі вважає її за ляльку
з порцеляни?

 Почекай, Сашку,  Таня здивовано
поглянула на хлопця.  Адже всюди страждають наші
люди?

 Всюди страждають,  повторив парубок
замислено і стиснув її руку.  Маєш рацію, і я
інколи думаю, що зараз головне  це люди. Та
досить про це,  махнув він рукою.  Не хвилюйся,
молодь ми підтримаємо.
Таня підвелася і почала схвильовано ходити по

кімнаті. Учора вона передала Сашкові список
комсомольців, і коли розповіла про це батькові,
старий страшенно розгнівався. Яке, мовляв, її
діло, втручатися в такі таємні справи? Хто її
уповноважив? Це дівчину дуже занепокоїло, і
вона спитала Сашка, що він зробив з тим
списком.

 Список у надійних руках, Таню.
 Слухай, це надзвичайно серйозна справа.

Батько турбується. Ти мусиш мені сказати.
 А йому що до цього?  скривився Сашко.

Ну, коли вже так наполягаєш, скажу тобі. Овсі-
єикові віддав його.

 Овсієнкові?!  затнулася Таня.  Адже він
мав партійну догану?

 То було через дрібницю,  перебив її
Сашко.  Він справжній патріот. Перейшов до
підпілля, молодь організовує.

Руки юнака пашіли теплом, і Таня помалу
заспокоювалася, в голові у неї прояснилося. Батько
даремно розхвилювався. Сашко не дурний і
розуміє, який серйозний документ той список. Він
напевно все добре зважив. І в глибині душі Таня
прагнула бути такою ж розсудливою і сміливою,
як Сашко. «А що, коли із Сашком щось
трапиться?  злякалася вона.  А що, як він потрапить
їм до рук?»

 Боюся за тебе,  прошепотіла Таня.
Краще б ти йшов до партизанів.

Сашко здригнувся, і в його великих очах
промайнув страх.

 Не хочеш?  Дівчина вся стріпонулась від
здивування.  Сашку!  аж скрикнула.  Ти ж
був завжди такий сміливий!

 Ще не прийшов час,  відповів юнак
розгублено і, промовчавши, додав уже впевненіше: 
Тут також є робота і не менш відповідальна.
Сумнів зник з Таниного серця, як Сашкове

обличчя із дзеркала на стіні, в якому воно
відбивалося.

«Я боюсь за нього,  подумала Таня,  а у
страху великі очі. І просто багато чого не
розумію. Сашко не боягуз, він має завдання, про яке
не сміє говорити».

 Хочеш, пройдемося трохи?  спитала
Сашка, і той з усміхом хитнув головою.
Таня торкнулася кінчиками пальців його ви¬

шиваної сорочки. Навесні, у травні, коли Сашко
вперше сказав, що любить її, він також був у цій
сорочці. Тоді ще не було війни, і лука понад
річкою нижче Овруча мінилася усіма кольорами
веселки. Таня ще й тепер відчуває той незабутній
аромат.

 Знаєш що?  зашарілася дівчина. Ходімо
туди, де ми вперше поцілувалися.

Вони вибігли з кімнати Івана Петровича, як
діти. Садок купався у сонячних променях.
Поспішали до хвіртки навздогін своїм думкам, що
витали вже далеко за містом.

Раптом Таня зблідла, мов смерть. Перед
будиночком, витираючи хусточкою очі, стояла Зіна.
Обличчя її нагадувало зів ялу польову квітку.
Батько щось кричав до двох німецьких солдатів.
У огрядному високому фельдфебелеві Таня
впізнала Великого Фріца. Фельдфебель підбіг до
дівчини і грубо схопив її за руку.

 Я баришня чекати на комендатур. Баришня
золдат...  горлав він на усю вулицю.

 Не піду!  вигукнула зухвало Таня. Але
Великий Фріц з усієї сили потягнув її до себе.
Сашко стояв, немов прикутий до землі, міцно

закусивши нижню губу. Очі його зволожилися
сльозами. Юнак гнівно дивився на Великого
Фріца, на його пістолет і раптом вирішив: скаже
німцеві, аби не чіпав Таню, а коли той не послухає,
кинеться на нього. Однак що буде потім? Чи не
наробить він гірше? У Івана Петровича виступили
на лобі краплини холодного поту. Тримаючися за
хвіртку, він простогнав:

 Допоможіть!..
Побачивши офіцера на вулиці, старий вчитель

навіть не зчувся, як впав на коліна і заволав по-
німецьки:

 Hilfe! Т

Офіцер з короткою борідкою кинувся до
нього, схопив за простягнену руку і допоміг звестися
на ноги.

 Що сталося, діду?
Іван Петрович почав незв язно пояснювати, що

у нього хочуть забрати дочку. Глянувши в
обличчя офіцера, він перелякався: з-під окулярів на
нього суворо дивилися примружені очі. Старий
схаменувся, він же говорить по-російському, і
швидко перейшов на німецьку мову.

 Я зрозумів. Я словак,  відповів Налєпка,
і його погляд вп явся в обличчя Великого Фріца,
який цокнув перед ним каблуками.

 Врятуйте мене,  почув Налєпка і обрушив-
ся на солдатів.

Великий Фріц стискав кулаки і крутився, наче
той горобець на паркані. Насилу поборов
посмішку і фамільярно сказав:

 Фронтові офіцери приїхали і, як самі
розумієте, хочуть трохи розважитися. Солдати самі
про себе піклуються, але офіцери... .

У Налєпки потемніло в очах від гніву. Він
обернувся до Фріца і владним голосом проказав:

 Тут вам нема чого шукати. В цьому
будинку живе словацький офіцер.
Великий Фріц збагнув, що хочеться чи не хо-

1 Н і 1 f еі (нім.)  Допоможіть!
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четься, а доведеться йти ні з чим. Він знизав
плечима і підморгнув солдатові з гвинтівкою.

 Не знав, що ви тут живете,  пробуркотів
Великий Фріц, і від злості в нього аж дух забило.
«Дивиться спідлоба,  спало на думку

фельдфебелеві,  точнісінько як тоді, коли того хлопця
повісили. Так і наврочити можна».
Налєпка глянув на номер будинку, і його

охопив ще більший гнів: тут жив Ванько. Щоб
остаточно переконати Фріца, шо тут справді його
квартира, Налєпка звернувся до хазяїв, які
скупчилися біля нього:

 Ходімо, мені потрібна тепла вода.
Іван Петрович, похитуючись, мов п яний, пішов

за ним. Він нічого не зрозумів з того, що
відбувалося. І вже при вході, ніби опам ятавшися,
потиснув Налєпці руку і запросив його до хати:

 Дякую, пане офіцер, за дочку дякую,
шепотів старий учитель, і на очах у нього
заблищали сльози.  Я трохи знаю німецьку мову і
зрозумів, що ви говорили.

Коли вони увійшли до кімнати, Іван Петрович
познайомив капітана із дочками, показав йому
своїх онук і спокійним голосом, наче нове лихо з
Танею затьмарило старе горе, промовив:

 І онука мав. Німці повісили.
 Знаю,  сказав Налєпка, .і старий помітив,

як офіцер зціпив зуби.
 Сідайте, будь ласка, запрошував Іван

Петрович Налєпку. Непомітно для себе він погладив
його по плечі і ніяково сказав:  Не знаю, чи
смію просити вас... тобто... у нас дві кімнати. Я б
з радістю уступив вам свою. Живіть у нас. Ви ж
мені дочку врятували.
Налєпка довго не роздумував. Він навіть

зрадів. З учителем і поговорити можна буде, і
книжки мабуть у нього є.

 Добре,  погодився Налєпка, не зводячи
очей з Тані, яка розгублено сиділа на стільці біля
вікна. Іван Петрович теж глянув на дочку, а Зіна
налила їй склянку води:

 Випий, Таню, тобі легше буде..
Дівчина затремтіла усім тілом, мов осика, ніби

тільки зараз усвідомила, який жах вона
пережила. А Сашко що? Мимохіть глянула на юнака
і зустрілася з його наляканим поглядом.
Таня затулила обличчя руками і гірко

заридала.

* * *

Шуміла листям береза над лавочкою, і вітерець
шарудів сторінками книги у Налєпки на колінах.
Старий учитель дав почитати йому роман «Війна
і мир», і Налєпка весь заглибився в читання.
Читав цю книгу уже втретє в житті, і цього разу
його особливо зацікавила постать російського пое-
та-партизана Давидова, який на чолі свого
загону нападав на військо Наполеона.
Листя на березі тріпотіло, а в небі помалу

пливли легенькі білі хмарки. Налєпка другого ж дня
після того, як оселився у Соколових, уподобав
місце на лавочці, оточеній свіжою зеленню. Тут
він не чув гуркоту військових машин на шляху і,
поринувши в книгу, забував про гірке почуття
безсилля.

Тихесенько підкрався до Налєпки Іван
Петрович. Зупинився біля нього, згорблений, з
обвислими руками. Його серце раптом сповнилося
батьківським почуттям.

 Вивчаєте російську мову,
вдосконалюєтесь?  спитав він Налєпку з посмішкою.

 Дякую за книжку, товаришу
Соколов, сказав Налєпка, а коли побачив, що у Івана
Петровича від цього звертання заблищали очі, додав:

 Так, вивчаю. Вивчаю мову майбутнього.
 Ви й справді так думаєте?
 Так. А ви як гадаєте,  Налєпка подивився

на Івана Петровича,  виграють росіяни війну?
Іван Петрович довго тер долонею комір

піджака, потім ніяково покрутив гудзик і знизав
плечима:

 Не знаю, пане офіцер. Я стара людина,
він опустив очі,  од політики я...
Але Налєпка дивився таким чистим і

проникливим поглядом, що Іванові Петровичу здалося,
ніби він зазирнув йому глибоко в душу...

 Ви симпатичний, просто як наш,
посміливішав він,  та ие гнівайтеся, тепер людина не
знає... Бачите, вранці ви питали в мене політичну
літературу, Леніна. Фашисти її забороняють, вам
це відомо. Ви повинні зважати на старого,
повинні знати...

Старому було неприємно, що в його словах
немає сердечної теплоти, та він був дуже
обережним, неначе разом з нагородами і партійним
квитком заховав під мостиною в світлиці і
довір я до людей.
Налєпка посміхнувся. Поклав книгу біля себе,

посунувся на лавочці й мовив:
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 Бачите, я ж сам був учителем. А батько мій
тинявся по чужині, шукаючи хліба.

Іван Петрович підсів до нього і довго на нього
дивився, так наче хотів пересвідчитися, чи
можна поставити цьому словаку питання, яке вже
давно його мучить.

 Скажіть мені, але не гнівайтеся на мене,

наважився він нарешті,  як це так, що словаки
воюють на боці німців?

 Ну, як,  розвів руками Налєпка.  Мене,
наприклад, послали на фронт, щоб покарати. А
перед тим мене викинули з школи. Погнали нас
сюди силою.  Він поправив окуляри і додав: 
Але ми розуміємо ваших людей.
Потім він розкрив книгу, перегорнув кілька

сторінок, з усмішкою перебіг очима рядки й
сказав:

 Толстой описує, як росіяни гнали
Наполеона. Для німців була б корисною ця книга.
Іван Петрович усе більше подобався Налєпці.

Він обережний; коли прийшов Чаплович
застерегти його щодо зятя, старий тримався мужньо.
Що, коли б він попросив його передати
партизанам...

 Сьогодні в мене є час читати,  почав він
здалеку,  та завтра мене чекає робота.

Іван- Петрович враз ожив, як форель у чистій
воді, і дуже серйозно поцікавився:

 Яка робота?
Він спитав це з такою неприхованою цікавістю

і так відверто, що Налєпка лукаво посміхнувся.
 Та так, їдемо з німцями до Покалова. Там

начебто дуже багато партизанів,*от нам і
наказано прочистити ліс і влаштувати облаву на
комуністів у селі. Вранці, о п ятій...
Іван Петрович напружено слухав. Навіть очі

заплющив, щоб ліпше чути.
 Так, так,  кивав він головою.
Потім він зручніше примостився на лавочці,

нахилився до Налєпки і ласкаво спитав його:
 А як вас кличуть по-батькові?
 Михайлович. Іван Михайлович.

Лід рушив. Іван Петрович просяяв, і в очах у
нього загорівся вогник.

 Ну, так, Іване Михайловичу, знаєте...
Приходив до мене ваш солдат, попередити про зятя...
Чи то не ви його послали? Значить, вночі...
Налєпка знизав плечима і витяг з кишені

люльку.
 Не знаю.

Старий глянув'у хитро примружені очі
Налєпки, побачив усмішку і тремтячою рукою погладив
його по плечу:

 Спасибі, спасибі, тепер знаю.
Він пожалів, що у нього немає сірників. З

радістю дав би Налєпці вогню, щоб той запалив
люльку. Коли з люльки пішов дим, старий
задумливо стежив за вузенькою цівочкою, що
кільцями підіймалася вгору, і раптом зашепотів:

 Іване Михайловичу, це ви напевне і той
цукор прислали?
Налєпка зсунув брови, повернувся до Івана

Петровича, похитав головою і, стримуючи в собі
хвилю сміху, сказав, копіюючи старого:

 Не знаю, нічого не знаю. Фашисти
забороняють.

 Це як я,  вибухнув тоненьким смішком
Іван Петрович.  Та добре вже, добре, пошукаю
книжечок, пошукаю...
За плотом забіліла борода, схожа на

вичесаний льон. Потихеньку відчинилася хвіртка, і до
садка прослизнув Сошенко. Ступав він
обережно, весь час оглядаючись.

Нараз зупинився, неначе вкопаний. Витріщив
очі, рукавом брудної сорочки стер із чола піт, а
потім з усієї сили, скільки її було в старечих
ногах, взутих у драні чоботи, кинувся просто до
лавочки. Впав на коліна перед Налєпкою і
міцно обняв його ноги.

 Рідний ти мій, рятівник ти мій,
схлипував він, і голос його переривався.  Це він, це
він...

На останньому слові він важко підвівся і
низько вклонився, схрестивши на грудях руки.

Налєпці було незнайоме обличчя старого, він,
нічого не розуміючи, обернувся до Івана
Петровича. Та старий учитель уже про все здогадався
і, щасливий від того, що Налєпці можна довіряти
в усьому, промовив:

 Це Сошенко, ви врятували його в лісі.
Налєпка уважніше глянув на старого, його

усміхнене обличчя стало серйозним, і він
посварився пальцем:

 А язика треба за зубами тримати.
Сошенко випростався, як по військовій команді

«струнко», і захитався.
 Слухаю! Тримати язика за зубами,

повторив він.
Іван Петрович і Налєпка від душі засміялися,

а Сошенко залишався надзвичайно серйозним.
Потім Налєпка потиснув руки обом старим,

попрохав Івана Петровича занести книгу до його
кімнати, а сам попрямував до штабу полку. Коли
він озирнувся, то в кухонному вікні побачив
Таню, а біля неї Івана Петровича.

На вулиці стояли старі бабусі й діди. Зграйка
дітлахів виспівувала за плотом у садочку, в
якому сірів двоповерховий дерев яний будинок.
Коли діти побачили, що до них наближається
офіцер, вони замовкли, неначе хто здушив їм горло.
Крізь шпарину в плоті за Налєпкою стежило
двоє переляканих очей.
«За ворога мене мають, подумав він,  коли б

вони тільки здогадувалися!».
Люди обходили його здалеку, і Налєпка з

радістю роздер би на шматки свою уніформу.
В саду зібралися унтер-офіцери трьох рот, що

мали йти з німцями прочищати ліси. Всі
з юрмилися навколо Налєпки.

 То як, хлопці, настрій добрий?  промовив
до них Налєпка.

 Добрий, та не дуже, пане сотнику,
озвався хтось, а інший голос додав:

 Краще було б вдома.
 А як солдати?
 Та хто як. Є й такі, що ремствують, пане

сотнику.

Налєпка оглядівся навкруги і почав
притишеним голосом:

32



 Ви ж знаєте, хлопці, я ніколи не був
завзятим мисливцем, та раз якось покликали мене-
товариші полювати на сарн. Стріляю я добре,
розставив він руки,  а от ні разу не влучив.
Розумієте?
Він довго обдумував кожне слово, перш ніж

вимовити, щоб ніхто не присікався.
 Робіть так,  додав він, тримаючи руки в

кишенях,  щоб потім могли спокійно дивитися
в очі матерям.

 Розуміємо, закричав найвищий поміж усіх
єфрейтор Чаплович.  Ціль  небо!

Налєпка почервонів і обвів поглядом обличчя
присутніх. Що, як хто-небудь викаже його? Ні,
знайде вихід. Скаже, що хотів перевірити
настрій. І щоб можна було потім звернути на іншу
причину, промовив:

 Треба берегти небо і життя.

* * *

Стояла ясна літня ніч. Місяць висів високо на
безхмарному небі, і в його зеленавому світлі
виблискувала лінива річка Норіи. Мовчав за
полями ліс, сосни і старі дуби стояли нерухомо,
неначе ковані з свинцю. Біліла стрічка дороги, а
обабіч неї в рівчаках, порослих буйною травою,
сивою від пороху, стрекотіли коники, єдині
порушники нічної тиші.
Та от здалеку долинув тупіт кінських копит,

і з-за акацій виринуло два вершники. Перед
крайньою березою, що росла при дорозі, вони
зупинилися. Коні заіржали, і з першого 
стрункого, широкогрудого,  зіскочив вершник. Віддав
поводи і автомат другому вершнику, а сам
вийшов наперед і оглядівся на всі боки так, наче
когось шукав. Не пройшов він і двадцяти кроків,
як раптом від третьої з краю берези одділилася
людська тінь.

Вершник зупинився, затамувавши від радості
подих, а коли високий, кремезний чоловік
промовив басом: «Капітан Налєпка?», вершник
схвильовано відкозиряв:

 Так, я Налєпка.
 Бондаренко,  привітався незнайомий і

потис йому руку.  Ми знали, що ви приїдете.
Пароля я не питаю,  додав він, нібито
виправдовуючись,  бо впізнав вас.
Сказавши так, Бондаренко повернувся і

тихенько свиснув. За березою з рівчака виросли
нові тіні. Двоє чоловіків підійшли до Налєпки.
Обидва були одягнені в короткі шкіряні куртки,
а за плечима в них висіли автомати.

 Познайомтеся,  мовив Бондаренко.  Це
командир, а це  комісар партизанського загону.
Та ви, власне,  звернувся він до чоловіка, якого
рекомендував як комісара,  мабуть уже
знайомі.
Налєпка придивився до усміхненого-обличчя

чоловіка, якому зараз простягав руку. Знайоме
обличчя, тільки де ж він його бачив? І лише коли
комісар зморщив чоло і зсунув густі брови, у
НЬОГО перед очима виринуло вольове обличчя
ЛЮДИНИ, яку він недавно допитував,

 Так, знайомі, голосно засміявся комісар.
Дякую вам, товаришу Налєпка. Я  Ситенко. Ви
були обережні, і це правильно.

 Я не міг говорити з вами відверто,
посміхнувся Налєпка.

 Ми вам довіряємо...  почав Бондаренко
серйозно.
Тепла хвиля радості залила Налєпці серце,

неначе тільки тепер він цілком виразно
усвідомив, що потрапив нарешті до партизанів.

 Прибув у ваше розпорядження,  перебив
він Бондаренка, і очі в нього заіскрилися.
Завтра після операції можу залишитися тут.

Бондаренко замислився і кивнув головою в бік
коней:

 Хто це з вами?
 Мій ординарець. Ми привезли ліки та два

легких кулемети. Вам здадуться.
Бондаренко поплескав Налєпку по плечу:
 Молодець, видно з першого погляду. Але

трошки нетерплячий. Почекайте ще з переходом.
Треба організувати більше людей.

Він потягся, аж хруснули кістки, і зміряв
Налєпку цікавим поглядом.

 Ну, а як із завтрашньою операцією? Ви
знаєте, кого з наших шукатимуть у Покалові?
засипав він Налєпку запитаннями.  Яким
шляхом підуть німці?

 А чого ми стоїмо, товариші?  озвався
Ситенко і перший сів на краю рівчака. .
За хвилину вони схилилися один до одного і

довго радилися про завтрашню операцію.
 Ось список людей,  мовив Налєпка,  яких

шукатимуть. В одному я вам ручуся: кулі моїх
хлопців полетять,  він показав рукою вгору,
просто в небо. В небо,  засміявся він, так наче
був серед старих знайомих.  Коли я попереджав
солдатів, щоб не стріляли, один сказав так:
Ціль  небо!
Він запалив люлечку, запропонував тютюну

іншим і почав розказувати:
 Настрій серед словаків несприятливий для

фашистів. Нікому не хочеться воювати, але
багато хто боїться комунізму.

Ситенко зареготав, аж зайшовся кашлем.
 А чи й справді ми такі вже чорти?

Гляньте,  ударив він себе долонею по лобі,  роги ми
собі поодпилювали.

 Але копита ще у нас є,  встряв у розмову
Бондаренко,  фріців ми витопчемо. І все ж таки
ми не такі страшні,  поклав він руку Налєпці
на коліно.  Колись я навіть мухи не обідив би,
я ж був головою колгоспу. Ми молотили, косили.
Але війна є війна...

Налєпка підвівся. Бондаренкові слова про
нетерплячку посилили його недавнє рішення. Не
треба поспішати з переходом. Він мусить як слід
організувати його.

 Добре, організуємо перехід усього
підрозділу,  сказав він.  Але тепер я мушу йти. А то
ще шукатимуть. Бенко,  крикнув він, давай
сюди все, що привезли!

Вони підійшли до коней, які нетерпляче
іржали і, здіймаючи куряву, били передніми
копитами об землю. Біля рівчака уже лежала скринька
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з ліками, кулемети, пакунок, від якого гостро
пахло тютюном, і коробка з набоями.
Потиснули один одному руки, і Ситенко

обійняв Налєпку.
 Зв язок тримайте через Соколову,

промовив він.
Всі троє стали посеред шляху, проводжаючи

поглядами вершників.
Налєпка скочив на коня, віддав честь і

поскакав, схилившися над кінською гривою. Бенко
поганяв свого Сивка, щоб не відставати від
полкового ад ютанта.

Над розлогими українськими рівнинами знявся
вітрець. Захитав гіллясті ялини, зашелестів
кронами дубів на узліссі і звідкілясь із-за Овруча
пригнав череду хмар, тонких і прозорих, як
подертий білий серпанок. Гнав їх на Покалов. Під
його невидимими крилами хвилювалася лука, і
вершникам здавалося, що хмари стоять, а місяць
біжить з кіньми наввипередки.

Налєпка сидів у сідлі легко, весь час
пришпорюючи Савою, і вітер свистів у нього в вухах.
Все здавалося неймовірним сном. Він згадав,

як лежав учора одягнений на постелі. Кімната
вже поринула в сутінки, коли хтось тихесенько
постукав у двері. Він підвівся. До кімнати
прослизнула Таня, і Налєпка, здивований до краю,
скочив з ліжка.

 Пробачте, що потурбувала вас,  сказала
вона соромливо і зашарілася.  Я до вас з
дорученням...
Вона несміливо сіла біля столика, нервово

сплела пальці і подивилася на нього з-під густих
брів.

 Вони хочуть з вами зустрітися.
Партизани,  задзвенів у вухах її голос.  Опівночі біля
третьої берези на дорозі до Покалова.

Кров ударила йому в скроні, і серце залила
хвиля радості. Підбіг до Тані, міцно схопив її
за руку і з гарячим подихом торкнувся губами
її пальців.

«Яка чарівна вона була, як зашарілась від
ніяковості»,  пронеслося зараз в його голові, і всю
його істоту охопило приємне хвилювання.
Вдалині пролунав постріл. Налєпка

примружив очі. В його уяві постав цеп німецької піхоти,
що оточує ліс, він побачив своїх жвавих хлопців,
почув кулеметні черги. За кілька годин це вже
буде не просто видіння. А буде  справжнім
лісом, солдатами і кулеметами.

Чоло вкрили зморшки, а губи застигли в
посмішці. ,

Майже нечутною луною на тупіт Налєпчиного
коня озивалися копита Бенкового Сивка, а у
вухах вершників, немов хвилі Дніпра, дзвеніла
ясна, вітряна ніч.

* * *

Разом із совою, що сховалася, склавши крила,
в дуплі трухлявої акації на краю дороги, зникла
ніч. Згасли совині очі, і згасли зорі на небі,
розпаленому до червоного, наче напоєному
розрідженим багрецем вовчих маків.
Де ще хвилину тому білів Чумацький Шлях,

там уже випливало криваво червоне
сонечко, і галявина в лісі з низькою
зарошеною травою заблискотіла
всіма барвами веселки.
Як тільки роса впала з неба, весь

ліс незвичайно ожив. Тріскотіли гілки,
шелестіла трава, чувся людський го-

T2ZZ. мін, кашель і чхання. Найближче
, сільце Покалов було вже давно на ио-
* гах.

Оберлейтенант вермахту Брауніас
вдарив від злості ногою по спорохняві¬
лій товстій дошці перед колодязем.
У нього ие вкладалося в голові, як це
всі люди, яких він розшукував за
точним списком з номерами будинків, ще
вдосвіта зникли з села.

Уся каральна рота з юрмилася, ;як
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жаби навесні, біля колодязя. Чиста, студена
вода була немов справжні ласощі для солдатів,
яких ось уже другий день годували солоними
оселедцями. їхню спрагу уже не могла
вгамувати тепла овруцька вода. Недарма вони
вичерпали весь колодязь до краплини, а потім,
розділившись на дві групи, рушили до лісу.

За деревами, на галявині, розташувалися
словацькі солдати. Поручик Павлік з надпоручиком
Лєскованом сиділи на поваленому стовбурі
дуба, схилившись над нашвидку накресленою
картою. Олівець Павліка провів велике коло від
Овруча до Покалова, а Лєскован забурмотів
неначе собі під ніс:

 Так, тут німці.
 Тут ми,  додав Павлік.  Звідти, ось,  він

ткнув олівцем у папір,  ми не можемо рушити
сюди,  він глянув на Лєскована,  бо сюди стяг-
ли свої сили партизани.

Навколо них на траві сиділи солдати. Дехто
позіхав, дехто дрімав, сперши підборіддя на
долоні, і тільки новачки витягували шиї і щоразу
оглядалися на всі боки. Віддані до рук долі і на

волю своїх командирів, вони вичікували, що ж
буде далі.

 Не варт було б командирові самому ходити
попереду,  похитав круглою головою капрал
Ковач.

 Чому?
 Підстрелити можуть.
 Розумієш ти дулю з маком,  накинувся на

нього Чаплович, що сидів, обіпершись спиною об
сосну.  Він життя нам рятує.

Солдат Мразік почухав за вухом і вголос
зітхнув:

 Ех, якби ж то я був партизаном, я б показав
тим поганцям!

 Помовч,  озвався голос із-за дуба.  Ковач
любить Гітлера.

 І я його люблю, бестію,  скривився
Дворський,  як коза ніж.
Нараз вояки стихли. За галявиною хтось

завів хрипким голосом:

Солдати на фронті, а гарда удома,
По радіо Москва нас кличе:  В полон...
Здавайтеся, хлопці, в полон...

Чаплович плюнув і побіг на голос. Вузькою
стежкою з пляшкою в руці крокував сержант
Хован. Він був червоний, як рак, і маленькі очі
над кривим носом блищали. Ось він ударився
плечем об стовбур височенної сосни і загорлав.

 Що з тобою, де ти так набрався? 
здивувався Чаплович, бо Хован, якого було силою до
чарки не затягнеш, зараз був добре-таки
напідпитку.

 Ми славили дружбу,  обличчя сержанта
засяяло, як сонечко,  ми пили за дружбу, ка-
мерад...

Він не договорив. Гикнув і простягнув пляшку
Чапловичу:

 На дні ще є краплина. Російська горілка,
справжня російська, камерад. Ми їм дали два
кулемети... Гей, троє до нас прийшли  хлопці
молодці, і веселі, щоб їх...
Горілки в пляшці залишилася ще добра

краплина. Чаплович ковтнув раз як слід, посадовив
Хована на траві і повернувся до солдатів.
Пляшка пішла з рук до рук, від вуст до вуст, поки не
випала з рук якогось новачка, бо якраз прибіг
солдат і закричав:

 Іду-у-уть!
 Хто?
 А хто їх знає!

В нього очі ледве не вилізли на лоба, коли на
другому кінці галявини, не далі як за триста
кроків, замиготіли постаті. Хлопці схопили
автомати й гвинтівки.

 Чекати команди, зелені вуха!  процідив
крізь зуби Мразік.

Якраз у цю хвилину підбіг до нього захеканий
Налєпка. Важко дихаючи, він зірвав з плеча
автомат і хотів щось крикнути. Та раптом кров
ударила йому в обличчя, він міцно стиснув зброю і
блиснув з-за окулярів недобрим поглядом. Потім
кинувся на землю, обпер автомат об повалений
бук і натиснув курок»
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 Вогонь!  вихопилося з його грудей.
Новачки, не роздумуючи, відкрили

відчайдушну стрілянину. Викреслюючи в повітрі довгі дуги,
полетіли гранати. Чаплович і Мразік, які весь
час уважно стежили за Налєпкою, вигукували:

 Ур-а-а-а-а!
Над галявинкою дзижчали кулі. Якісь постаті

стрімголов кинулися навтьоки, але кулемет
Мразіка завжди бив точно.
В цю мить з-за куща із вкритим росою, немов

скляним листям, вискочив худий офіцер і
відразу ж шугонув у зарості.

 Німці,  скрикнув із жахом Ковач, але
Налєпка заглушив його крик:

 Вогонь!
Потім він підскочив до Ковача і накинувся на

нього:

 Це наша ділянка! Тут немає німців!
Посилена стрілянина тривала хвилин п ять, а

коли, нарешті, з кущів висунувся німець з білою
хусточкою на гвинтівці, Налєпка закричав:

 Припинити!
Запала мертва тиша. Налєпка вийшов наперед,

а Чаплович, переборюючи страх і сміх, побіг за
ним. Товстий, маленький фельдфебель біг їм
назустріч, махав хусточкою і одноманітно
вигукував:

 Kameraden! Kameraden!
Зустрілися на середині галявини. В густому

молодому дубняку було чути стогін поранених.
Налєпка підійшов до фельдфебеля і злісно

почав йому вичитувати:
 Камерад, ви самі винні. Чому ви

з явилися без попередження? А тут якраз партизани
напали на наших кулеметників. їх ми й чекали.
Фельдфебель трусився всім тілом. Тремтіла

в його руках гвинтівка з хусточкою, настромле¬

ною на багнет. На лобі виступили краплі
холодного поту. Він згорбився, неначе весь провалився
в самого себе, і тоді Налєпка зміряв його
глузливим поглядом:

 Шкодую, камерад, непорозуміння вийшло,
мовив він, зняв хустку з багнета і витер нею
фельдфебелеве обличчя.

 Дякую, щиро дякую,  прошепотів
фельдфебель, вкрай розгублений, і боязко подивився
на Налєпку.  Дякую, якби не ви, нас усіх би...
Налєпка ледь посміхнувся, повернувся до

солдатів і наказав:

 Підібрати поранених!
Солдати, що вже отямилися від подиву,

кинулися виконувати наказ.
Налєпка підморгнув Павлікові:

 У них такий вигляд, наче вони ідуть на
багнети.

Павлік був блідий як смерть. Він важко
дихав. Його, як упир, душила думка: що ж тепер
буде? Він нахилився до Налєпки, який, сівши на
товстелезний стовбур, витирав чоло. Павлік
прошепотів йому на вухо:

 Що ти наробив, Яне?
Налєпка на мить замислився. Чи розумно

вчинив він?

Турбота переросла в його душі в солодке
почуття здійсненої помсти, в хлопчачу радість. Та
коди він згадав, що німці прийшли без попере¬
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дження на його ділянку, то заспокоївся. Всі
козирі у нього в руках, і він може пояснити цю
стрілянину, як непорозуміння.
Налєпка знизав плечима й мовив:

 Руки в мене свербіли..,
* W

Дзвеніли бокали в німецькій офіцерській
їдальні, і розмова кипіла, як вода в казані. Між
німецькими словами, що лунали в кімнаті,
повній важкого, хоч сокиру повісь, повітря, де-не-де
впліталося і словацьке слово.

Серед диму й задухи туди й назад
бігали-солдати з пляшками в руках, і кожний різкий рух
змішував запах нових мундирів з солоним
запахом чоловічого поту.

Зарипіла засувка на віконній рамі. Хмари
густого диму, як мутна, лінива ріка, вивалились
крізь розчинене вікно в пітьму і розпливлися в
освітленому чотирикутнику над газоном.
Новий начальник гарнізону майор Гірнер,

нагороджений рицарським хрестом, сидів на
чільному місці, тонкими довгими пальцями
погладжуючи грані бокала. Час від часу він проводив
долонею по сивому, гладенько зачесаному волоссю
або по шраму на лівій щоці, піднімав бокал і пив
за здоров я офіцерів.

В дверях стояв Великий Фріц і витирав синьою
хустинкою спітніле чоло. Погляд його бігав по
солдатах, що обслуговували офіцерів, і було
помітно, що він хоче потрапити на очі новому
командирові.
Майор Гірнер запросив на сьогоднішній вечір

всіх офіцерів гарнізону, а серед них і кількох
словаків, але, як нова людина, відчував себе
трохи незручно.

Надворі дихала тепла ніч, і срібний сери
місяця тихо плавав над полями. В господі блимали
лампочки, а від тоненьких білих сигарет
піднімалися вгору струмочки диму. Офіцери
реготали, бухали кулаками об столи і, перебиваючи
один одного, сипали дурними дотепами. Час від
часу брязкало об паркет скло,  неначе разом з
ним можна було розбити й совість.

Ніхто не слухав могутніх чарів ночі.
В кутку біля вікна поруч із німецьким обер-

лейтенантом сидів Ян Налєпка. Вся його істота
повставала проти цієї вимушеної веселості, в
якій колись він шукав порятунку. Перед очима
постали луки під Сміжанами, маленькі білі
будиночки, квітуче картопляне бадилля на
батьківському полі і вкрите зморшками обличчя
матері.

Злетіла тиха, тужлива пісня, і в шумі її
невидимих крил затихли офіцери. їхні погляди
зупинилися на обличчі Налєпки  а пісня міцніла:

Якби я був пташкою,
Полетів би за ліс,
Подивитися, що робить,
Подивитися, що робить,
Зараз моя матінка...

Навіть сам майор Гірнер прислухався до
незрозумілих слів чудесної пісні, яка нагадувала
йому екзотичні краї.
Останні десять років перед війною він

вдосталь наїздився по колишніх німецьких колоніях

в Африці і Азії, спродав свої маєтки, аби міг
дозволити собі все, чого тільки серце забажає, і
до романтичного будинку, розташованого на
південь від Берліна, прикупив у місті благоустроєні
вілли для обох синів. Батьківський дім з
потаємними сховищами в товстелезних стінах, з
ведмежими і тигрячими шкурами, з цілою колекцією
східних килимів та великим гербом над залізною
брамою був єдиною пам яткою його шляхетного
походження. Всі його предки були генералами.
Дід по матері брав участь у кампанії проти
Наполеона. Гірнер не зразу пішов традиційною
дорогою своєї сім ї, та коли, нарешті, вгамувалися
його мандрівницькі та мисливські пристрасті, він
почав викладати історію у військовій академії.
Майор ще раз поглянув на Налєпку, який

своїм високим чолом і бистрими очима нагадував
старшого сина Еріха, лікаря в гамбурзькому
військовому госпіталі, і, сповнений цікавості,
нахилився до командира словацького полку 
підполковника Жака:

 Хто цей співак?

 Мій ад ютант, найкращий наш офіцер,
гордовито відповів підполковник.

Язик сьогодні не слухався підполковника
Жака, і він ладен був уже признатися майорові, що
сам, без ад ютанта, не міг би тримати в руках
свій полк, але майор уже підвівся. З бокалом
у руці, супроводжуваний поглядами офіцерів, він
непевним кроком попрямував до круглого
столика.

 Ваше здоров я, фронтовий товаришу.
Вип ємо!  мовив він і цокнувся з Налєпкою, не
глянувши навіть на його сусіду, оберлейтенанта.
Я не знав, що у словаків є такі зворушливі
пісеньки.

 Це сумна пісня,  посміхнувся Налєпка,
крутячи в руці порожню чарку.  Але є у нас і
веселіші.

Він мигцем оглянув присутніх і, нечутно
зітхнувши, звернувся до майора:

 Можна співати, якої душа забажає.
Ці слова щиро зацікавили майора Гірнера. Він

бачив, що перед ним дотепний офіцер, з яким є
про що поговорити, і вирішив познайомитися
з ним ближче.

Він підсів до столика, пильно подивився на
рівну зморшку на чолі у Налєпки, потім на легку
посмішку на його губах і навіть трохи
здивувався.

 Як я бачу, ви людина почуття,  промовив
майор, а про вас кажуть, що ви прекрасний
солдат. Рідкісний збіг двох властивостей.
«Зморшка і усміх,  подумав майор,  наче

багнет і троянда. Багнет і троянда, де це я чув?»
Ні, це не тому, заспокоїв він себе, що про одне

цей офіцер думає серйозно, а з другого
сміється... то дві сторони його характеру.
Солдати його повинні любити. От тільки ця борідка,
неприємна російська борідка! Чому він її не
поголить?

Налєпка розставив руки і, не спускаючи з
майора очей, сказав:

 Ви вгадали, пане майор. Але що ж
робити? І серце в мене є, і воювати треба,
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Довго і зосереджено дивився майор Гірнер на
коробку сірників, що лежала на столі, а потім
доторкнувся до рукава Налєпчиного мундиру.

 Ви розумна людина. Чи не відповіли б ви
мені на одне запитання?
Налєпка трохи згорбився. Здавалося, що він

весь наїжився  і не тому, що намагався
прочитати майорові думки, а просто прислухався до
кожного його слова. І тільки якось самим
куточком рота він погодився:

 З радістю, пане майор.
 Скажіть мені, чому це ваші словаки не

вміють воювати?
На це запитання Налєпка був готовий

відповісти. Лукава посмішка заграла на його губах:
всі вже давно язиками не повернуть, майор
зовсім розкис, а у оберлейтенанта очі злипаються.
Його охопило страшенне бажання кинути цьому
офіцерові правду просто у вічі! Хай він осліпне,
хай він подавиться тою правдою!

 Словаки вміють воювати,  відрубав він,
тільки не мають проти кого.
Бляклі, прозорі очі майора Гірнера

розширились. Його охопив жах. Йому здалося, що
Налєпка дивиться на нього з ненавистю, навіть з
огидою. Він хотів захиститися від того погляду, що
вп явся в його обличчя, та затулив долонею
тільки шрам на щоці. Закрутився на стільці і хотів
уже відійти, але погляд Налєпки, під яким майор
неначе приріс підошвами до землі, примусив його
залишитися.

Налєпку вже мучила досада, він зрозумів, що
пересолив. Майор ще не зовсім п яний і розуміє
натяк. Він недооцінив його і розкрив йому свої
карти. А між тим фашисти повинні йому вірити.
І тому він спробував заспокоїти майора.

 Зрозумійте мене правильно, пане майор.
Ми не зустрічаємо партизанів, а тому нам немає
зараз проти кого воювати.
Фельдфебель з вусиками поклав на стіл

сигарети і вдячно посміхнувся до Налєпки. «Це ж
той,  промайнуло в голові у Налєпки,  якого я
витирав хусткою», і він згадав, як словаки
стріляли вчора в каральну роту.

 Але запевняю вас,  додав він,  і словаки
воюватимуть.
Майор Гірнер глибоко зітхнув і одним духом

вихилив залишок коньяку.
 А так,  мовив він збуджено і

по-приятельському поклав руку Налєпці на плече, аж сам
з того здивувався.  Добре, дуже добре,
фронтовий товаришу.
Налєпка взяв із сусіднього стола пляшку

польської горілки, фельдфебель послужливо
підскочив з двома чарками і прошепотів йому:

 Ще раз дякую.
Налєпка кивнув головою, налив горілки і

подав чарку майорові:
 Я дуже радий, що ви прибули до Овруча.

Потім він повернувся до оберлейтенанта, на-
. лив і йому в бокал з недопитим вином і
подивився на фельдфебеля із спітнілим чолом:

 Пробачте нам учорашнє непорозуміння,
звернувся він до майора. Я кажу про ту
непотрібну стрілянину. Мої солдати прийняли ва¬

ших за партизанів, і бачите, яку стрілянину
зчинили.

У майора Гірнера прояснішало обличчя.
Обидва від душі розреготалися, а в майора з очей
навіть бризнули сльози. Він витер очі пальцями,
довірливо поплескав Налєпку по плечу і махнув
рукою:

 Нічого, це буває на фронті.
Він з огидою згадав покаловський ліс і додав:
 А особливо на такому проклятому фронті,

де воюєш із бандитами замість регулярної армії.
Ну, навіщо я вивчав воєнну науку? Хіба це війна?

На останніх словах він затнувся. Пригадалася
розмова з Кохом, який доручив йому добре
стерегти залізничну колію.

 Ні,  прошепотів він,  і тут можна
воювати, хай і не за Клаузевіцем. З понеділка тут
підуть транспорти.

 Одним словом, треба посилити охорону
залізниці,  перебив його Налєпка.

 Так, так, посилити охорону,  повторив
майор.  Я покладаюся на вашу ініціативу.
Майор Гірнер підвівся і простягнув Налєпці

руку, а той у відповідь клацнув закаблуками і
різко нахилив голову.

 Спасибі за довір я. Буде повний порядок.
Майор Гірнер ще раз потиснув йому руку. Вже

півроку чекає він звання підполковника і, певно,
цей чоловік допоможе нарешті дістати його.
Транспорти треба охороняти від банд, а словаки
тримають велику ділянку залізниці.

 Сподіваюся, ви ще нам заспіваєте, але вже
веселішої.

Налєпка заглушив у собі сміх і випалив:
 Заспіваю веселої!

Коли ж майор Гірнер відійшов до свого стола,
Налєпка підсів до оберлейтенанта Брауніаса,
почухав борідку, від душі засміявся:

 Є причина заспівати веселої!
На сірниковій коробочці Налєпка маленьким

олівцем написав «понеділок». Потім підморгнув
Павліку, що сидів з Лєкованом за сусіднім
столом, і затягнув:

Три дні мене ловили,
Але не спіймали.
Ще три дні ловитимуть,
Все дно не спіймають.

* * *

Після півночі настрій в німецькій офіцерській
їдальні підупав, хіба що Налєпка був так само
свіжий і весь час підливав горілки
оберлейтенанту Брауніасу, що вже й так ледве міг
розплющити очі.

 Ви говорили, що вчора перекинули до
партизанів розвідника,  почав Налєпка.  А це ж
навіщо? Його прізвище  Біненко?
Оберлейтенант розвідувальної служби

вермахту Брауніас значуще посміхнувся і простягнув до
Налєпки руку:

 Дайте сигарету, і я розповім вам. По
секрету,  він гикнув,  розповім вам все по секрету.

Налєпка курив люльку. Але він підвівся із
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стільця, підійшов до сусіднього стола і шепнув
поручикові Павліку:

 Дай сигарету для оберлейтенанта.
Та коли він повернувся з сигаретою, Брауніас

махнув рукою і голосно зареготав:
 Я вже не хочу, і нічого вам не розповім.
«От падлюка, знущається з мене,

розсердився Налєпка.  Наливати йому більше не можна,
бо й так він скоро впаде під стіл, але ж як йому
розв язати язика? Біненко, Біиенко? Що, як цей
чоловік зв язаний з нами?»
Шкодуючи, що втрачає таку нагоду, Налєпка

скорчив ображену фізіономію, зробив вигляд, Що
хоче залишити оберлейтенанта:

 Цього я від вас не чекав,  мовив він.
Обидва ми служимо одній справі, і у вас є від
мене таємниці. У майора їх нема.
Брауніас злякався, що втратить

співрозмовника. Колеги вже давно йому набридли, а Налєпка
сподобався Брауніасу. Він міцно схопив
Налєпку за рукав, щоб не дати йому піти, а потім
нахилився до нього й сказав:

 Добре, капітане, я бачу, що ви молодець.
Але він помітив, що його слова не вплинули

на Налєпку, що вій так само похмурий, і, щоб
схилити його до себе, признався:

 Ми його трохи полоскотали, того Біненка,
і негайно вступили з ним, так би мовити, в шлюб.
І ще ми перекинули Овсієнка. Він, розумієте,
Брауніас оглядівся довкола,  з українських
націоналістів, а їх ми підтримуємо.

 Як це?  вихопилося у Налєпки, а в душі
він засміявся. Ні, недаремно влаштовував він
спектаклі у Сміжанах, і недаремно вивчав
німецьку мову.

Брауніас зміряв його каламутним, п яним
поглядом і пошепки додав:

 І зв язок з ними у нас є. Але ви мусите
розуміти... Це справа по-лі-тич-наї

Останнє слово він вимовляв повільно, по
складах, неначе хотів надати йому найпотаємнішого
змісту.

 Чудово!  ударив Налєпка кулаком по
столу.  Бачите, а ви не хотіли мене надоумити.
Він втягнув голову в плечі, а очі його горіли
цікавістю.  Ви справжній розвідник, це зразу
видно.

«Тепер вій мій»  подумав Налєпка. І
правда  Брауніас кинув на нього дружній погляд.
Цей словак знає йому ціну! Не те, що в штабі!
Не хочеться тільки сваритися, а без цього нічого
не буде. Засунули його в якусь діру! Де він тут
може виявити свої здібності?
Він помітив, що Налєпка просто в рот йому

заглядає, і охоче шепнув йому:
 З бульбівцями ми уклали угоду...
І, як з розірваної кишені, з нього посипалися

слова,  він говорив усе, що тільки приходило
на пам ять, аж поки Великий Фріц не зупинив
Брауніаса злегка доторкнувшись до його спини і
показавши, що майор виголошує тост. Брауніас
спочатку спохмурнів, аж ніс його вкрився
зморшками, але потім повернувся до головного столу.
 Майор Гірнер тримав бокал високо над

головою і, сказавши кілька слів про фронтові успіхи,

вже давно, до речі, вкриті порохом часу, раптом
вигукнув:

 Хай живуть офіцери словацької армії і їх
вождь...

Та ім я вилетіло в нього з голови, як маленька
рибка з сіті. Його мало не підвів язик, і він трохи
не сказав «Налєпка», про якого вони биту годину
розмовляли з підполковником Жаком. Гірнер
нахилився до підполковника, потім обличчя його
засяяло і він урочисто і протяжно вимовив:

 Президент Тісо.
Оберлейтенант Брауніас з насупленим чолом

допив вино, змішане з горілкою. У нього не
виходило з голови, що Налєпка потоваришував з
майором і що майор розмовляв з ним більш
дружньо. Треба привернути до себе цього словака, він,
мабуть, тямущий офіцер.

Брауніас перевів каламутні очі на майора і
замурмотів:

 Обмежена людина. Солдат більше нічого.
П є за здоров я мертв яка! Знаєте, капітане,  він
схопив Налєпку за гудзика на мундирі,  фюрер
запросив вашого Тісо до головної квартири, а
потім до Києва, до Лаври. А там на нього
готують,  він приклав палець до губ,  замах.

Брауніас завмер, так налякало його власне
слово, і на його п яному обличчі напружилися
вилиці.

 Хто?
 А вам кортить знати?  вилупив очі

Брауніас і розреготався.  Та вже скажу, скажу. Коли
вже я сказав «а»,  вигукнув він і відразу ж
притишив голос,  то скажу й «б». Лій, розвідники,
він тицьнув себе пальцем у груди,  ми діємо за
верховним наказом.

На мить він відсунувся від Налєпки, сердитий
на нього і на себе, і, змірявши його від голови
до ніг недовірливим поглядом, потер долонею
опухлі очі і переможно гмикнув.

 А чи знаєте що?  заревів він, та голос його
відразу ж зломився і перейшов на шепіт.
Головою накладе там ваш Тісо.  Він насупився та
відразу ж і розсміявся.  Але ви будете краще
воювати. А президента ми вам дамо нового.
Налєпка потиснув йому руку:
 Цілком згодний з вами, все одно йому не

жити...

Брауніас з усієї сили намагався розгледіти
обличчя Налєпки, підперте рукою. Коли ж йому
нарешті пощастило зустріти його погляд, він
похитав головою:

 Не зрікайтеся своїх... Ви наївні, капітане.
Розумієте, ми скажемо вашим солдатам, що
більшовики вбили їхнього президента, і тим
нацькуємо їх на партизанів.

 Ну, до такої геніальної думки я взагалі
ніколи не дійшов би,  натхненно вигукнув
Налєпка, а сам подумав: «Чорта лисого ви нацькуєте».

Налєпка помітив, що Брауніас давно вже
перебрав міру. І перед очима в нього промайнуло
обличчя старого у ватянці. Польові жандарі вели
його до колишньої колгоспної комори, яка
правила тепер за в язницю.
Налєпка оглядівся, а коли Чамбал почав

навприсядки витанцьовувати одземок, він сам по¬
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чав тупати в такт,  неначе боявся, що підпилі
офіцери зможуть прочитати його думки. Кожна
жилка його була напружена, і він нервово
потирав під столом руки.
Наостанку Налєпка ще раз перевірив стан Бра-

уніаса. Він вивчав його, як вивчають бігового
коня,  скільки зможе він бігти, як високо зможе
стрибнути. Так, зараз його можна зломити.

 Ви казали, що в язні не хочуть нічого
говорити вам,  почав він здалеку.

 Завтра їм буде капут.
 Хочете, я їм розв яжу язика!
Брауніас широко розкрив очі і показав йому

дулю.
 Ви тюхтій, оберлейтенанте,  причепився

до нього Налєпка.
Обличчя Брауніаса зморщилося.
 Мовчать, як могила,  пробурмотів він.

І ви в них нічого не випитаєте.

 Ходімо до в язниці,  відрубав Налєпка.
Допивайте.
Слова Налєпки вплинули на Брауніаса як

відро холодної води. І хоч він був напідпитку, проте
відчув щось підозріле. Як з води, що вихлюпнули
па розпечене залізо, випарився з нього весь хміль
від чудесної суміші горілки з вином.
З жахом дивився він на Налєпку, на його

серйозне, холодне обличчя.
 Чого ви хочете од мене?  забелькотів

Брауніас, гикаючи, і зблід, як смерть.
Примружені очі Налєпки світилися, як леза

ножів. Брауніас відсахнувся од нього, і його
руки, що лежали на столі, затремтіли.
«Треба його заманити,  подумав Налєпка.

Як не по-доброму, то хоча б силою. Він тут
багато чого мені наговорив»,  неначе перед
грозою, посилився його неспокій. Йому дуже
хотілося крикнути Брауніасові просто у вічі:
«Досить одного мого слова, і вас розстріляють. Ви
повинні одпустити в язнів. Інакше я розповім
про все, що ви мені наговорили». Але другий
голос нашіптував йому: «Добре зваж, що робиш».

Цей другий голос переміг.
 Пробачте, оберлейтенанте,  сказав він

пошепки,  я домовлюся з ними. І в нас буде зразу
п ять Біненків.

Брауніас спробував шукати допомоги на
головному столі, але майор поглядав на нього
якось докірливо, неначе йому було неприємно,
що його офіцер чимось розсердив Налєпку.
Принаймні так Брауніас витлумачив його погляд.
Та протверезився він лише на коротку мить.
Брауніас устав, і в нього знову закрутилося в голові.

 Ходімте,  зразу ж схопився за нього
Налєпка,  розумієте?
Ноги Брауніаса були як дерев яні і наче

важили по центнеру. Він хотів ухопитися за стіл,
але Налєпка схопив його за лікоть і боляче
стиснув:

 Ходім! Розважатимемося потім.

Брауніас вилупив на нього очі. йому здалося,
Що у Налєпки дві голови, він мало не втратив
свідомості від тупого болю. Відчував, що вже не-
вистачає сили, щоб усе обдумати. І взагалі в ту
мить все було йому байдуже.

Він мовчки вийшов за двері, спираючися
затерплим ліктем на міцну Налєпчину руку.

* * *

Після півночі переполошилося все містечко.
Польові жандарми в сивих мундирах ходили від
будинку до будинку, обшукували всі горища і
підвали, з теплих постелей стягали перини,
одчиняли скрині.
Промені прожекторів стрибали по мурах

величезного храму святого Василія з приземкуватою
тупою вежею і двома бастіонами, по високих
тополях, краяли пітьму міського парку.
Бруком вулиць Овруча лунали кроки

військових.

«Партизан, де партизан?» ці слова
переходили з вуст до вуст, підбадьорюючи людей,
заціпенілих від страху, немовби говорячи їм: і ці
кати однак чогось бояться; існує ще хтось,
перед ким вони тремтять.
Тільки рано рознеслася звістка, що десь

опівночі, оглушивши вартового, втекло з колишньої
колгоспної комори семеро в язнів.

Коли про це довідався старий Сошенко, то не
міг уже всидіти спокійно. Він прослизнув до
Соколових і там все розповів Тані.
Таня накинула на себе стару, зношену сукню,

що залишилася після померлої матері, під
підборіддям зав язала темну в горошку хусточку,
насунула її низько на лоба і з кошиком у руці
рушила до Покалова.
Додому вона повернулася аж по обіді.
Принесла Зіні для дітей четверо яєчок і

окраєць хліба, швиденько переодяглася в кухлі,
поставила перед собою повну тарілку капусти і з
величезним апетитом накинулася на неї.

Крізь розчинене вікно долинув спів, і її
стомлене обличчя зразу ж посвітлішало. їсти більше
не хотілося. Вона одсунула тарілку, прикрила її
кришкою і підійшла до вікна.

Незнайома, проголосна пісня нагадала їй гори,
водоспади і шум орлиних крил. Таня уявляла
собі Словаччину як країну гірських вершин з
вузькими долинами, серед яких біліють села.
Можливо тому, що Налєпка розповідав їй про Татри.
І зараз він співає, звичайно ж, згадуючи рідну
землю.

Він був у кімнатці Івана Петровича, і Тані не
хотілося турбувати його, хоч вона і прийшла
з дорученням від Бондаренка. Хай співає, так
хороше його слухати! В тріснутому дзеркалі, що
висіло на стіні, вона раптом побачила своє
обличчя і заніміла: як горять її очі! Дивно, наче
в неї жар!

Коли ж подумала про свою вдачу, скривила
губи. У кожної з її подруг є якийсь постійний
переважаючий настрій. Ольга, бідненька, ще
зовсім маленькою завжди була мрійлива і навіть
коли усміхалася, на обличчі завжди лежала тінь
смутку. А Наталка? О, ту називали смішком.
Якщо вона колись і заплакала, то пролила дві-
три сльозинки, дрібні, як роса, і, дивись, уже
знову на обличчі весела посмішка. Сестра
завжди рівна, лагідна. А їді, тій мало що могло б
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зм якшити серце. Вона майже ие турбувалася
про себе, і завжди була готова на все. До Тані
дійшли чутки, що її після довгого страшного
катування повісили в Житомирі.

Такі були її подруги. А в неї настрій мінявся
багато разів на день  як погода у квітні. І що
найбільше мучило її,  це страх, що все видно
по ній. Засумує вона  і вже сльози набігають
на очі, розвеселить її щось  і відразу ж вона
вибухає сміхом. Пісня западе їй у душу,
схвилює її, а дзеркало,  добре, що хоч мовчить,
уже показує: дивись, очі твої блищать.

Пісня замовкла. І не встигла Таня

опам ятатися, як зарипіли двері. До кухні зайшов
Налєпка із склянкою в руці. Він був без мундира,
комір сорочки розстебнутий, а коли помітив Таню 
трохи зніяковів.

 Ви тут? Пробачте,  він застібнув комір і
підійшов до водопроводного крану,  страшенна
спрага. Цілу ніч я змушений був пити з німцями.

Він одним духом спорожнив склянку, але йти
звідси йому ие хотілося. Було приємно
поговорити з дівчиною, досхочу надивитися на неї.
Розважала її ніяковість. З ніжністю дивився він на
личко з густими бровами, яке, здавалося йому,
відбивало, немов у дзеркалі, все, що було на
душі.

 Я була там,  мовила Таня.  Наші вам
дякують.

 А це ж за віщо?

 За те, що допомогли заарештованим.
 А в них добрий зв язківець,  засміявся

він.  Ну, пощастило мені.  Налєпка поставив
склянку на стіл і склав руки.  Фашисти 
обмежений народ, і в цьому вся моя заслуга.

 Не будьте таким скромним,  Таня глянула
на нього і раптом відчула, як кров ударила їй
у скроні.

І в той час, коли Налєпка думав: яка ж вона
соромлива, у Тані перед очима постало
Сашкове обличчя. Він був серед заарештованих і
розповідав їй, як його визволили.

 І за Сашка спасибі!  сказала вона
ніяково, і серце її сповнилося подякою, як і тоді, коли
Налєпка врятував її від Великого Фріца.  І він
сидів з іншими,  додала вона з лагідним
поглядом в очах.

 І він?

Налєпка здивувався. І в його голові немов
знову пройшла вся вчорашня ніч. Перед ним постало
похмуре обличчя партизана з укритим синцями
чолом. Потім пройшов дід з білою бородою, він
ніс на спині покаліченого хлопця. За ним  двоє
парубків. Так в язні проходили перед Налєпкою,
і кожному він шепнув, щоб негайно зник.
За дверима лежав оглушений вартовий.

Схилившись над ним, бубонів щось незрозуміле
зовсім п яний Брауніас. Сашка між ними не було.
«Вій міг бути»,  раптом подумав Налєпка. Адже
останніх двох арештантів він не розгледів 
почув кроки за коморою і тільки крикнув:
«Тікайте!».

Таня сперлася лобом об віконну шибку, а
потім повернула до нього своє гарне личко.

 І його забрали. За саботаж у залізничному
депо.

 В депо?  стрепенувся Налєпка, згадавши
розмову з Брауніасом. І зразу ж заспокоївся:
адже з депо заарештували шістьох.

 Ой, мало не забула,  ударила себе по лобі
Таня.  Наші радять вам користуватися іншим
іменем.

Налєпка за звичкою зсунув окуляри на
перенісся і подивився на неї проникливим ласкавим
поглядом.

 Підкажіть мені його, Таню.
Вона почервоніла і опустила очі додолу. Тихо,

немов до себе, промовила:
 Я знаю одне ім я, але хочу, щоб ви самі.
 Що ж ви пропонуєте мені?

Знову запала тиша, тільки одноманітно цокав
годинник, в кутку біля печі затріщав білий буфет.

 Та скажіть же,  умовляв він її, як дитину.
Вона стояла, засоромившись. Не могла

зрозуміти, звідки береться ця ніяковість, варто їй
тільки заговорити з ним. І вона гризла себе  ну
чому в неї такий нестерпний характер?

Не підводячи очей, вона прошепотіла:
 Рєпкіи.
Він став струнко, клацнув закаблуками, і очі

його засяяли:
 Слухаюсь, Тетяно Іванівно,  він жартома

відкозиряв.  Рєпкін!
Таня пожмакала в руці аркушик списаного

паперу і крадькома подивилася на Налєпку.
 Ви справді згодні?  посміливішала

вона.  Я ж узяла це з ваших слів. Ви якось
пригадали, що у вас кажуть,  словак, як ріпа.
Отже,  нервовим рухом вона жбурнула кульку з
паперу в корзину хмизу,  згодні?
Налєпка не відповів. Тільки тепла

посмішка з явилася на його губах, вона разом з
поглядом говорила, що він згодний. Для Тані цього
було цілком досить. Проте зараз же вона
усвідомила, що в погляді і в посмішці Налєпки
можна помітити тільки те, що він хоче. Не так, як
у неї. І всією душею вона позаздрила цьому. Він
гмикне, посміхнеться, очі в нього загоряться, і
людина все зрозуміє.

 Гаразд, я передам товаришам,
подивилася на нього Таня, на превелику силу зробивши
байдужий вигляд.

Та ледве з її губ злетіли ці слова, як уже в
серці зметнувся неспокій  так піднімається вітер
перед бурею.

 Треба йти в депо,  додала вона.
Ніяковість її ще зросла, коли Налєпка сів на

стілець.
 Залишайтеся, Таню,  промовив він

серйозно,  ніяк нам з вами не вдається поговорити.
І, немов боячися, що вона все-таки піде, почав

квапливо говорити:
 Знаєте, Таню, що мене тут у вас

надзвичайно вразило? Жінки. Ні, ви погано мене
зрозуміли,  посміхнувся він самим куточком губ, коли
помітив, як раптом зарожевіли її щоки.  Вони
самостійніші, сміливіші.
Вона склала руки на колінах і знизала

плечима:
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 Самі розумієте  війна. І до того ж, у нас
усі рівноправні.

 Це ще не все. У нас теж жінки мають
багато прав, але вони бояться думати.
Він запалив свою туго набиту люлечку,

затягнувся димом і раптом здивував Таню
запитанням:

 Коли ви, власне, почали розуміти, для чого
людина живе на землі?

 Коли? Ну, як вам сказати? Дуже рано,
мовила вона, немов виправдовуючись.  Знаєте,
батько, школа, комсомол...

 От бачите,  перебив він.  Вам пощастило.
Він обіперся підборіддям об долоні, і думки

його полинули далеко  над горами й рівнинами,
до вітчизни під Татрами, перелетівши в часи
ранньої молодості. Ожили в пам яті довгі безсонні
ночі, які він студентом, а потім молодим
учителем просидів над книгами.

 Таню,  мовив він за хвилинку, і його
мрійливий погляд заглибився вдалину,  ви собі
навіть не можете уявити, як тяжко я мусив
пробивати собі шлях до правди. Нас баламутила
школа, обдурювали книги, все заважало нам. Це
смішно, звичайно,  зітхнув він,  та іноді мені
здається, наче моє життя обіймає цілу епоху
людської історії з усіма її шуканнями і
помилками.

Таня дивилася на нього з-під насуплених брів.
Вона, як-то кажуть, просто заглядала йому в
рога. І коли він подивився на її напіврозкриті губи
і блискучі білі зуби, то зрозумів: їй дуже
хочеться, щоб він розповідав далі, щоб все-все
розповів їй.

 Я вірив у бога,  продовжував з іронічною
посмішкою.  Навіть у чортів. Молився і читав
буддистські книги.
Налєпка підвівся, поклав люльку на

попільницю і, заклавши руки в кишені, підійшов до печі.
 А потім потрапив мені до рук Марксів

«Капітал». І лише тоді  а було мені уже двадцять
чотири роки,  він вимовив з наголосом
«двадцять чотири»,  почало у мене прояснюватися
в голові. Але тоді я ще багато чого не розумів.
Він наблизився до Тані і гірко посміхнувся,

неначе жаліючи себе:

 Був час, коли я думав, що неправду чинять
хіба що по відношенню до селян, що їх
експлуатують фабрики. І повірите,  він повернув
голову,  коли я прочитав про колгоспи, то почав
організовувати подорож до вас. Не вдалося,
звичайно.  Він голосно засміявся і додав:  Я
підрахував, скільки землі ще дістала б Словаччина,
якби зорали межі.
Тут навіть Таня не стримала сміху, хоч її очі

й промовляли, що вона розуміє Налєпку. У неї
вихопилося:

 У вас це і справді величезний шматок землі!
Він знову присів на стілець, махнув рукою і

нахилився до Тані:
 Ні, Таню, моє покоління мусило добре-таки

попотіти, аби зрозуміти те, що для вас було
звичайною справою.
Слухала б його без кінця. І здавалося, що

з нею розмовляє близька людина, і у них дуже
багато спільного.

Двері відчинилися, в кімнату заглянув Бенко,
ординарець Налєпки.

 Мене послав пан поручик Павлік,  .насилу
видушив він із себе, задиханий, і кинув
недовірливий погляд на Таню.

 Можеш говорити,  підійшов до нього
Налєпка, і Бенко пошепки промовив:

 Німецький начальник знає, що ви там були.
У Налєпки дужче забилося серце. Він

випростався, попросив у Тані пробачення, що мусить
негайно йти, і вийшов за Бенком.
Таня залишилася сама. Сіла на стілець і

замислилася. Вона хотіла ще розпитати його про
життя у Словаччині, .але солдат їм перешкодив.
Не зрозуміла, що говорив солдат, але помітила,
як Налєпку охопив неспокій.

І тільки коли стукнула хвіртка в садку,
скочила з стільця і нахилилася до напіввідчиненого
вікна. Бачила, як пішли вони вулицею вгору.
Дивилася їм услід, аж поки не зникли за
будинками. Потім повернулася до столу, де на
попільничці лежала Налєпчина люлька. Таня обережно
взяла її в руки, легенько покрутила між
пальцями, наче якусь' надзвичайно витончену, крихку
річ. І троянди знову зацвіли на її щоках.

* * * ч

Великий Фріц провів Налєпку до облупленого
двоповерхового будинку. Коли вони ввійшли до
вирубленого садка, вартовий перестав лузати
гарбузове насіння і став струнко.

Великий Фріц показав рукою на віконце в
першому поверсі:

 Там живе пан оберлейтенант.
Налєпка сухо подякував і зник у темному

коридорі. Довго стукав у двері, аж поки в замку
не клацнув ключ. Оберлейтенант Брауніас
висунув голову і сумно посміхнувся:

 Ах, це ви? Проходьте.
Налєпка зайшов у кімнатку, не подаючи руки,

а його сповнений ненависті погляд зупинився на
блідому обличчі Брауніаса.

 Ваш начальник знає про нічну справу,
кинув Налєпка стримано, не спускаючи з нього
очей.  Ви все звалили на мене.

 Це неправда, капітане,  похитав головою
Брауніас і залився рум янцем.  Я сказав йому,
як було домовлено,  ми прийшли до в язниці,
коли вона вже була порожня.

Налєпка сів на самий краєчок стільця,
кинувши мимолітний погляд на строкатий кавказький
килимок, і процідив крізь зуби:

 Мені ще перепаде на горіхи через вас.
А це ж ви відчинили.
Оберлейтенант Брауніас ходив навкруг стола,

як лев у клітці. Руки в нього були закладені за
спину, до скронь прилила кров, зуби зціплені,
неначе він хотів затримати в собі відчай,
змішаний із злістю. Даремно Налєпка переконував
його вчора, що він розмовляв із вартовим, а
Брауніас відчинив двері партизанам. Тоді він, правда,
перебрав міру і тепер нічого не пам ятав точно,
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але, немов у тумані, йому виділося, що це
Налєпка підбивав його зробити так. В душу йому
закралася підозра.

 Біс його знає, у кого з нас це на совісті.
 Не будьте смішним, оберлейтенанте,

відрізав Налєпка,  я був тверезий.
Брауніас запалив сигарету. Жадібно

затягнувся запашним димом, потім розкришив сигарету
в руках і кинув на підлогу біля дверей. Він
навіть не почув, що обпікся, а Налєпці здалося, що
фашист і дихати перестав.
У пам яті Брауніаса ожили бурхливі збори

організації гітлерюгенду дев ять років тому, коли
він розкрив замаскованого комуніста.

 Вас сам чорт не зрозуміє,  знизав він
плечима.

Налєпка махнув рукою:
 Навіщо ця комедія, оберлейтенанте?

Скажіть, хто на мене наговорив?
 Пам ятаєте, капітане, я згадував такого Бі-

неика? Це він приніс майорові листа, де
написано, що вночі ми там були.

 Біненко, Біненко,  тихо повторив Налєпка,
підвівся із стільця, подав Брауніасові руку і
вийшов на вулицю.
З-за нової дерев яної хати на нього дивилися

діти, але зразу ж стрімголов кинулися бігти.
З огидою подумав про свій мундир, а голос
бійця заглушив у ньому інший голос, що немовби
весь час шепотів: тримайся, бий їх зблизька, бий,
поки можеш!

Доки ще має він грати цю огидну комедію? Чи
пощастить йому перед виступом з Овруча
переконати солдатів, щоб ішли до партизанів?
Чорти б їх побрали! Вони не мають аж ніякого
бажання служити фашистам, це вірно, але не
мають вони й відваги виступити проти них. І в
цьому вся біда. Поки їх не переконаєш, про
перехід не може бути й мови.
Вузенькою вуличкою Налєпка дійшов до

будинку, де розташований штаб полку. Так, ім я
провокатора він тепер знає. Брауніас учора
згадував, що той Біненко працює в залізничному
депо. Це зрадник, і його треба знешкодити. А що,
коли він накаже викликати його, щоб потім
одвести до лісу і розстріляти? Чи передати його
партизанам? Адже це радянський громадянин.
Та потім він вирішив, що більше зволікати не
можна, Біненко  провокатор, і тому все одно,
чия куля відправить його на той світ.
Із штабу полку вийшов поручик Павлік  руки

в кишенях, тихо насвистує. Коли він помітив
Налєпку, поспішив назустріч і з запалом вигукнув:

 Яне, уяви собі, до чого я сьогодні дійшов.
Чудова думка. Я порівнюю інтелігентність
німців і тутешніх людей. І знаєш  тутешні
перемагають. Чого це ти так на мене дивишся? От,
послухай, я влаштував такий невеличкий іспит.
З географії та історії. Розмовляв з двома
німецькими офіцерами  і повна катастрофа. Ця
дівчина, що ти в них живеш, значно більше знає,
ніж вони. Бельбаси надуті.
Налєпка похитав головою. Не знав, що

робити  чи сміятися, чи гніватися. Зняв кашкета,
пригладив пальцями волосся і глибоко зітхнув:

 Невже кращого діла не знайдеш? Іспити
вигадуєш, а я ие знаю, за що раніше братися.
Слухай, негайно скажи Чапловичу, щоб привів
сюди з депо Біненка. Філософ! Та запам ятай
прізвище: Біненко. Чекай, Владю. Завтра
опівночі сектор «Кривань» хай вартують Дворський
і Мразік. Ясно?
Павлік, трохи роздратований, ліниво

відкозиряв. Налєпка запалив і довго дивився йому вслід.
Дим заспокоїв його. «На Мразіка і Дворського
можна покластися, вони не філософствують.
Дивак, іспити вигадав. Тані набридає. Якби він
ближче познайомився з нею, то й без цих дурних
витівок знав би, яка вона людина.  Але навіщо
йому знайомитися з нею?  подумав Налєпка
про Павліка.  Якщо йому щось од неї треба,
хай у мене спитає».

Замислений, увійшов до свого кабінету і
побачив біля телефону Бенка.

 Зі складу,  подав йому Бенко трубку.
Пан надпоручик Лєскован просить патронів.

Налєпка підійшов до письмового столу з
трубкою на довгому дроті в руці і закричав у
телефон:

 Алло! Біля телефону ад ютант командира
полку. Негайно видайте три тисячі штук.
Звичайно. А також медикаменти за списком. Як? Я
наказую. Добре... Надпоручику Лєсковану
особисто.

Поклавши трубку, він видер із блокнота, що
лежав на столі, аркуш паперу і чорнильним
олівцем швидко написав:

«Захопи все, про що домовилися. Чекай моїх
вказівок. Ян».

 Однеси Лєскованові.

Як тільки Бенко зник за дверима, Налєпка сів
на стілець і опустив голову на руки. Та, почувши
в коридорі кроки, швидко висунув шухляду, де
на купі паперу лежав важкий, масивний
револьвер. «Це, певно, йде Біненко, і так буде
найкраще,  промайнуло у нього в голові.  Скажу, що
зробив це, захищаючи своє життя».
Двері розчинилися, і до кімнати зайшов

кучерявий Сашко. Налєпка занімів. Так цікаво було
взнати, що то за Біненко  і от, маєш! На його
шляху став Танин... Та біс його знає, хто він
Тані. Коханий? Товариш?
Він підійшов до Сашка трохи схвильований,

простягнув йому руку і сказав:
 Таня вас прислала? Сідайте.
Сашко підійшов до стільця і неквапливо

оглянув Налєпку:
 Таня? Ні, ваш солдат приходив до мене.

Хочете, мовляв, зі мною розмовляти.
 З вами?

Налєпка спохмурнів. Зсунув брови і привітний
погляд у його очах згас. Він стояв,
приголомшений. Потім враз повернувся, підійшов до
письмового стола і висунув шухляду. Недовго думаючи,
вийняв револьвер, поставив на бойовий звід і
сунув його в розкриту кобуру.
Сашко стежив за кожним рухом і, нічого ие

розуміючи, посміхнувся.
«Якби це було непорозуміння!»  з надією
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подумав Налєпка і, не дивлячись на Сашка,
спитав:

 Ви Біненко? Я не знав вашого прізвища.
 Так,  відповів Сашко, і його рука, що

лежала на спинці стільця, затремтіла.
 Вчора вас німці відпустили?
Сашко кивнув, і в його безбарвних очах

з явився острах. Налєпка провів долонями по скронях.
Застрелити його? Ні, то був би злочин по
відношенню до Тані. Як він пояснив би їй це?
Він стиснув кулаки і вийшов у коридор, де за

дверима чекав Чаплович.
 Слухай,  прошепотів йому на вухо

Налєпка,  коли повернеться Бенко, відведіть цього до
Покалова, будинок номер сім. Спитай
Бондаренка, віддаси йому це...
На останніх словах він вийняв з кишені

блокнот, вирвав аркушик і нашкрябав друкованими
літерами:
«Посилаю вам провокатора. Рєпкіи».
 Та дивіться, щоб цей чоловік не втік.
Налєпка зупинився на порозі і примружив очі.

Як тяжка мара, приголомшила його думка: а
що Таня?

* * *

Бенко залишився біля колії, а Налєпка
поспішив до сторожової будки за мостом. Здалеку
мчав паровоз з одним лише вагоном.
З труби сипалися іскри, кружляючи,

піднімалися високо вгору і зразу ж гасли в темряві.
Заморгав зеленим оком семафор, паровоз
прогримів повз Налєпку і вже обережніше пішов по
сталевому мосту.
Зникли іскри, змовк стукіт коліс... З нічного

неба падало колюче світло зірок, і в теплому
повітрі тихенько дзижчали комарі. Налєпка
голосно відкашлявся і постукав у двері сторожової
будки.

 Спите? закричав вій, але з будки вибіг
Дворський і став струнко:

 Вартуємо, пане сотнику.
Вийшов Мразік з гвинтівкою в руках. Стиха

промовив:
 Ми дістали наказ ие виходити, пане

сотнику...

 Я капітан,  відрубав Налєпка.
Сотниками називайте когось іншого. А що, якби прийшли
иімпі?

Дворський почухав за вухом і фіглярським
тоном промовив:

 Ну, як би там не було, пане капітан, але
німця я взнаю по ході. І до того ж, ми вас бачили
крізь віконце.
Він випростався, витягнув шию і доповів:
 Сперечалися ми, звідки німці беруть

стільки танків.

 Звідки?  посміхнувся Налєпка. Та вся ж
Європа в їхніх руках.  Потім підійшов до них
ближче і сказав: Ви сидіть тут, всередині.
Тільки коли я стрельну двічі, відкриєте вогонь по
лісу. Потім відступите в поле до шляху.

 Наче перед партизанами?  кинув
Дворський,

Налєпка поплескав його по плечу і нервове
озирнувся:

 Еге ж, перед партизанами. Весь цей ваш
маневр повинен тривати не більше чотирьох хвилин.
А один з вас хай негайно прийде доповісти.

 Слухаємось, пане капітан.
Коли хлопці знову зайшли назад, до

сторожової будки, Налєпка подивився и а годинника і
рушив уздовж колії. На мосту перед ним виринули
три постаті. Налєпка спочатку навіть завагався:
невже це вони так швидко? ЛАоже, це німці?
Та роздумувати було ніколи.
Він зробив кілька кроків вперед і закричав:
 Стій! Пароль!
 Татра,  озвався хрипкий голос.
У Налєпки відлягло від серця:
 Це вони. Берлін,  відповів він.
Широкоплечий чоловік у шкіряній куртці,

трохи кульгаючи, підійшов до Налєпки і тихо мовив:
 Рєпкіи?

Дивно зазвучало це ім я у Налєпкових вухах.
І приємно, і незвично. Це ім я зближувало з
капітаном Ситенком, з Бондаренком і тепер
запалило його всього радісним хвилюванням. Він
повторив, як луна:

 Рєпкін.

Ситенко міцно потис йому руку і сказав:
 Так, дочекалися, нарешті, партизана

Рєпніна. Що ви на це скажете, товаришу
Бондаренко?

 Наш піп говорить, засміявся Бондаренко
і повернувся до Налєпки,  що бог трійця, а вій
двійця. Для фріців піп, а для нас партизан.
Так само і з вами.

Погляд Налєпки зупинився на кільці дроту,
яку стискав у руці Бондаренко:

 Ви вже готові?
 Готові.

Обійшли сторожову будку, і Бондаренко
шепнув Налєпці:

 Зброю й медикаменти одержали. Тільки не
знаємо,  додав він жартома,  кому дякувати.
Рєпніну чи Налєпці?

Налєпка запалив люльку, помалу розкурив її
і вимовив самим куточком вуст:

 А навіщо дякувати?
Тихе зітхання вирвалося з його грудей. Він

уявив собі, як скаче на коні з партизанським
дозором по лісовій галявині, заллятій місячним
сяйвом. З превеликою радістю він ие був би
двуликим. Йому уже хотілося бачити себе між
партизанами. І не самого, а з усім полком. Налєпка
мовчки стиснув у зубах люльку, подивився
Бондаренку в обличчя, освітлене сірником, і спитав:

 Що ви зробили з тим провокатором?
Бондаренко закашлявся, випустив хмару

гіркуватого диму і, здивований, повернувся до нього:
 З яким провокатором?
 Ну, якого мої солдати відвели до вас. Ще

вчора.
Ситенко схопився обома руками за голову і

вилаявся:

 Ех! До чортової матері! Так це ви послали!
Його бульбівці перехопили, націоналісти.
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 За наших себе видали,  втрутився
Бондаренко.  Так, мені повідомили мої люди, що двоє
ваших солдатів із цивільним...
Налєпка зціпив зуби. Що ж тепер? Він був

уже готовий рвати на собі волосся, що не
розрахувався з провокатором негайно, але знову
перед його очима постало обличчя Тані. Так йому
буде легше розповісти їй про все. Тільки не
тепер,  чим пізніше, тим краще.

Ситеико процідив крізь зуби:
 Він же був у ваших руках...
І Налєпка зрозумів, що він, власне, винний

в усьому. Знав, що зрадник,  і сам зіпсував усю
справу. Ще добре, що Бенко не дав їм записки, а
відніс її на квартиру до Бондаренка. Нічого
гіршого не' можна було й придумати! Ех, Таню,
Таню! Та чого це, власне, має він гніватися на тівки, і коли

неї,  адже вій сам усе накоїв. Він повинен був
діяти рішучіше, а потім їй пояснити. Хитрував,
і це не минулося даром! І вже здавалося, що
навіть Ситенко дивиться на нього як на роззяву, і
це страшенно мучило.

«Він був у ваших руках...»  звучало у вухах,
коли йшли вони з Бенком через поле, і автомат
на плечі здавався страшенно важким.
Відчуваючи огиду до самого себе, він глянув на
годинника. Через десять хвилин прийде транспорт.

 Ходім,  накинувся він раптом на Бепка,
неначе на ньому хотів зігнати свою злість.
Швидше!
Пройшовши кілька кроків, зупинилися.

Налєпка вийняв револьвер, звів курок і двічі
вистрелив у повітря. Відразу од мосту озвалися гвии-

Дворський з Мразіком,
стріляючи, наблизилися, побіг їм
напереріз через поле до шосе, що
вело на Овруч.
На Овруцькій станції

зашипів паровоз. Він тягнувся по
рівнині ліниво, безтурботно, як
ходить хазяїн по своєму полю.
Широченними залізними грудьми вій
краяв густу пітьму, чорну, як туш.
За ним тягнувся довгий хвіст
відкритих товарних вагонів з
неясними силуетами танків на них.
Біля придорожньої канави

Налєпка зупинився. Він бачив, як
біжать до Мразіка німецькі
солдати з сусіднього сектора. «Тим
краще, спало йому на думку,
будуть свідки перестрілки».

Іскри уже розліталися над
сторожовою будкою. Паровоз виїхав
на міст. Ось прогриміло за ним
кілька вагонів. Тої ж миті

пролунав страшенний вибух. Високо
знялося рожеве полум я, схоже на
велетенську вогненну троянду, і
освітило небо.

Налєпка зіщулився в канаві
біля електричного стовпа, а Бейка
повітряна хвиля кинула на
землю. Потім враз залягла мертва
тиша і густа пітьма. Налєпка гі д-
вівся, вийшов на шосе, і Бенкові
здалося, що він сміється.

На мосту горів транспорт.
Колія була зірвана.

Не отямившись від
хвилювання, Таня вбігла в кімнату
Налєпки. Причинила за собою двері,
оглянула кімнату, глибоко
зітхнула і попрямувала просто до
нього.

 Що з вами, Таню?  Налєп-
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ка миттю скочив із стільця, кинув книгу на
вікно.  Ви страшенно бліді.
Вона стояла перед ним з гордо піднятою

головою, і якийсь особливий суворий вираз, немов
від подуву крижаного північного вітру, був на її
обличчі. Такою Налєпка її ще не бачив.

 Що таке?
Таня на превелику силу видушила з себе одне

тільки слово:

 Застрелили.
Вона закусила нижню губу, і сльози

забриніли на її очах.
 Кого? Та кажіть же!

Він помертвів від страху. Якраз учора він
застав Івана Петровича у майора Гірнера,  хтось
виказав, що той потай вчить школярів.

 Нашого, партизана,  раптом випалила
вона, і Налєпка полегшено зітхнув.

 Уявіть собі, продовжувала вона одним
духом,  німецький лейтенант наказав вашим
солдатам розстріляти його. Я бачила все від Сошен-
ків. А ваші не хочуть. Дивляться на партизана,
що стоїть біля плоту, і ніхто навіть не поворухне
гвинтівкою.

 Чому ж він не втік?
 Він кинувся бігти,  змахнула вона

руками,  даремно на них той фріц сварився кулаком.
А наш партизан їм кричить: «Фріца застрельте!»
Німець тоді вихопив револьвер, і ви тільки
подумайте,  вона закрила обличчя руками,
ніхто нічого...

Таня втерла хусточкою очі і, опустивши
голову, прошепотіла:

 І застрелив його.
Налєпка зачинив вікно і з міцно стуленими

губами обійшов кругом столу. Як швидкий
короткий фільм, промелькнули перед його очима
обличчя знайомих солдатів  Мразіка, Ковача,
Дворського, Чапловича та багатьох інших, яких
він навіть не пам ятав на прізвища. Він
відчував, як палають його щоки, йому було соромно
перед Танею за своїх земляків.

 Бачите, отакі вони  наші,  стиха мовив
Налєпка.  Вони не піднімуть руку на вашого,
але й покарати ворога у них невистачає відваги.
«Такі вони,  подумав про себе.  Солдати,

солдати, а що я? Що б я зробив? Чи було б у
мене більше відваги?  запитав він у власної
совісті, і якийсь внутрішній голос відповів йому:
Так, сьогодні вже було б».
Таня помітила його холодний погляд. Вона

захотіла спрямувати його думки на щось інше і
мовила, опустивши очі:

 В першу мить я злякалася, що то Сашко.
Налєпка насупився. Присів на краєчок стола,

засунувши руки в кишені. Обличчя його
лишалося нерухомим, наче витесаним з каменю, він на-
віть бровою не повів. Та все ж якось не міг
наважитися розповісти їй правду про Сашка.

 Був схожий на нього?  з неохотою зронив
Налєпка, а Таня зітхнула:

 Дуже. Та тільки на перший погляд. Як доб-
І)е> Що він уже в партизанів. Я пішла б слідом
за ним,  додала вона якось непевно і сама пере¬

лякалася свого тону,  та коли наші хочуть, щоб
я йшла з вашим полком...

 Так буде краще, Таню,  швидко вимовив
Налєпка, і обличчя його пом якшало.  Для вас
краще.
В його словах почулася така впевненість, що

Таня відразу ж заспокоїлася. Налєпка помітив
це і з усмішкою на обличчі подав їй зелений
конверт.

 Якщо ви вже будете у нас працювати,
передайте це, будь ласка, Бенкові. Це лист до моєї
мами.-

Як тільки Таня зачинила за собою двері,
Налєпка важко опустився на стілець. Знову
згадався Сашко, і ненароком вирвалося:

 Ех, Таню!
його кулак важко впав на край стола, і

глибока зморшка над переніссям прорізала чоло.
Довго сидів він нерухомо, потім підвівся з стільця,
надів на голову кашкет і поспішив до штабу.
Дорогою до нього віталися різні люди. Зупинив
старий Сошенко і з сльозами на очах благав, щоб
словаки не залишали Овруча.
Налєпка увійшов до кабінету і тільки-но сів

до письмового стола, як у коридорі почулися
кроки військового. Хтось енергійно постукав у
двері. Налєпка підвівся й гукнув:

 Увійдіть!
З-за дверей з явилася висока постать майора

Гірнера. Він поволі стягнув рукавички з
оленячої шкіри, прихлопнув двері і простягнув
Налєпці руку.

 Вітаю вас, пане майор,  сказав Налєпка
німецькою мовою і, надзвичайно здивований,
почав ламати собі голову над тим, які чорти
принесли сюди майора.  Будь ласка,  він присунув
майорові стільця ближче до письмового стола і,
коли обидва сіли, ввічливо додав:

 Слухаю вас, пане майор.
Майор Гірнер потер долонею шрам на обличчі.

Налєпка не помилявся: коли майор торкає свій
шрам, це означає, що він хвилюється. І справді,
майор звернув до нього занепокоєний погляд.

 Я не знайшов підполковника,  почав він.
Послухайте, мене цікавлять дві речі. Група
ваших солдатів сьогодні вранці відмовилася
розстріляти бандита. Мені взагалі здається, що ваші
словаки  це партизани номер два.

 Ні, пане майор,  заперечив Налєпка. 
Мої хлопці, в основі своїй, хороші солдати. Та,
звичайно, між ними,  знизав він плечима,
знайдуться й негідники.

 І чимало-їх знайдеться,  перебив його
майор Гірнер.  Нікчемні солдати.

Сказавши так, він скочив з стільця і випалив:
 Це ж скандал,  у них під носом висадили

в повітря міст!
 Ми розслідуємо цю справу, пане майор,

спокійно відповів Налєпка.  Поки що я
з ясував, що відступили вони тільки під вогнем,
негайно пославши по допомогу.
Майор Гірнер сів, спершись ліктем об стіл.

Довгими випещеними пальцями потягнув :ю
себе бронзову попільницю і нервово почав крутити
її. Це трохи заспокоїло його. З цікавістю поди¬
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вився він на чистий мундир Налєпки, на його
вузькі руки, худе обличчя. Його вже не сердила
навіть борідка. Дедалі більше він довіряв цьому
капітанові, сподіваючися, що Налєпка наведе
порядок серед словаків.

 Та будьте рішучіші, капітане,
по-батьківському докоряв йому Гірнер.  Адже це чудово
пасуватиме до вашого характеру. Рішучість!

Він відігнав від себе муху і додав:
 Зараз йдеться про важливу річ, хоч я

солдат, а не поліцай.
Цікавість Налєпки почала зростати. З

неослабною увагою стежив він за обличчям майора, а
воно явно говорило, що той ніяк не може дати
собі ради. Налєпка дивився, як пальці майора
обережно погладжують глибокий шрам.

Він притиснувся спиною до стільця і сказав:
 Слухаю вас, пане майор.

Майор Гірнер відняв руку від щоки і клацнув
пальцями:

 Не знаєте, хто це Рєпкін?
Він просто встромив свій погляд в обличчя

Налєпки і рикнув:
 Проклятий!

Мороз пробіг у Налєпки по спині. Він
відсахнувся, на мить примружив очі  неначе летів
кудись у прірву. Був до всього готовий, тільки
ие до цього питання. Невже зрада? Хто знає про
нього? Ні, цього ие може бути.
Щоб виграти час на міркування, він дуже

закашлявся. За коротку хвилину уже знайшов
втрачену рівновагу:

 Рєпкін, кажете?
 Так, так, Рєпкін.
В голові у Налєпки промайнуло, що майор

випробовує його, і він холоднокровно промовив:
 Не маю найменшого уявлення, пане майор.

Майор Гірнер спохмурнів, але ще ие втрачав
останньої надії. Він заглядав Налєпці просто
в рот. Сподівався від нього допомоги.

 Я гадаю, пане майор,  продовжував
Налєпка впевненим голосом,  що це росіянин. Не,
певно, підпільна кличка, так чи ні?

Майор махнув рукою, і думки заплуталися
у нього на язику:

 Ні, себто так,  поправився він.  Під цим
іменем виступає більшовицький шпигун. Але він
не росіянин. За всіма ознаками, це словак.

 Словак?  зробив великі очі Налєпка.
Але ж це російське ім я. Та якщо вже так,  він
випростався,  розслідуємо, пане майор,
розслідуємо неодмінно.

 Потім доповісте мені. Тільки не через
Брауніаса. Дуже вже він честолюбний. Більше
політик, ніж солдат. І потім,  він нахилився
ближче до Налєпки,  він вас не дуже любить.

Налєпка посміхнувся і мовив інтимним тоном:
 Мені здається, що вас також, пане майор.
Майор Гірнер примружив очі. Як йому знову

хотілося поскаржитися цьому Налєпці.
Партизани бешкетують на його ділянці, словацьким
солдатам гріш ціна, навіть коли між ними є
словацькі німці. І головне, головне він не знає, хто
такий Рєпкін. Навіть у дивізії вже зацікавилися
ним.

Про те, що Брауніас його ие любить, він чув
уже не раз.

Яке значення для майора може мати
оберлейтенант? Про це не варт навіть говорити. Опорою
держави є кадрові офіцери, а ие політичні
крикуни.

 Незабаром уже інші змінять нас у цій
норі,  промовив він, натягаючи рукавички.
Будемо сусідами. Я в Єльську, а ви,  майор
вийняв з кишені блокнот і неквапно перегорнув
кілька аркушиків,  ви в Коп-це-ви-чах. Фу, язик
можна поламати.

Кісточками пальців майор забарабанив по
спинці стільця, похитав головою і з сумним
виразом обличчя зітхнув:

 Так, так, Рєпкін..,

(Кінець першої частини.
Продовження в наступному номері).

З словацької переклали
Тамара ВЕЛИЧЦО-БЕЗГУДОБА та

Анатолій СУЛИМЕНЦО
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Малюнки А. Жуковського

і Хоре маг  ресторан, чайна. (Прим. перекл.).

ВРАЖЕНЕ СЕРЦЕ
ОПОВІДАННЯ

Нехай ти старший лісник і всі у селі тебе
бояться, нехай твої кулаки  можливо від довіреної
тобі влади  стають чимдалі важчими, але ось
приходить день, коли тебе прийматимуть в
партію,  і ти не можеш не хвилюватися.

Я, в,усякому разі, хвилювався.
До клубу я вчащав і раніше і на доповідях

бував, і на загальних зборах, але завжди почував
себе вільно, немов у своєму лісі: сяду на стілець,
де заманеться, послухаю  доки цікаво, потім
вийду погомоніти з курцями коло дверей, знову
повернуся або забіжу навпроти до хоремагу1
повештатись поміж столиками серед випивак.
А цього вечора, тільки глянув на напис: «Клуб
Болгарської комуністичної партії»  так і
відчув, як серце стислося, ніби якась дужа рука
здавила його і геть до краплі виточила всю
кров. А коли відпустила, серце так підскочило
до горла, що я почав задихатися. Та робити вже
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нема чого  застібнув коміра своєї нової
святкової куртки, обсмикнув поли і переступив
поріг, підіймаючи ноги, щоб ненароком не
спіткнутися.

У невеличкому залі, де колись розміщалась
крамниця, вільних стільців було цілком досить,
але я не насмілився сісти в рядах, а примостився
на лаві, що стояла збоку, попід стіною. Може,
від того, що лампу ще не засвітили, усе в клубі
здавалося мені незвичайним, таємничим, наче у
лісовому присмерку. Ледве помітний у сутінках
кутка червоний прапор нагадав мені червону
кров трьох партизанів  вона ще точилася з
ран, коли в селі, на майдані, жандарми
поскидали з підводи їхні трупи. І гасла на стінах були
вже не просто товстими, незграбними літерами
Колі Художника, а значними, сказаними саме
для мене, заповітами...
я поглянув на людей, які сказали ті слова, а

вони  Ленін і Димитров  зустріли мій погляд
суворо, занепокоєно, наче питали себе:

 Вийде чи не вийде комуніст з цього
дикуватого червонопикого лісника?

 Він же більше любить попоїсти, ніж читати!
 В нього не голова тріщить від розумних

думок, а комір куртки від напружених м язів!..
Суворими і якимись відчуженими здавались

мені того вечора буніис.ькі комуністи. Моє місце
на лаві під стіною було зручне, щоб роздивитися
кожного з них. Всі знайомі мені з дитинства, бо
серед них я виріс. Ніби свої ж люди, а
дивляться на мене стримано, немов я якийсь чужинець.
Зустріну чийсь погляд, а той відразу очі
відводить. Здавалось навіть мені, що деякі
похитують застережливо головами.
Тільки дядько Крастьо, кооперативний пекар,

весь час посміхався мені, підморгував, робив
руками різні підбадьорюючі знаки...
Що, насправді, може знати людина?
Всі вони приходили до мене,  хто за лісом, хто

за колодами, хто просив дозволити покіс на
лісових галявинах, хто за якими іншими послугами.
Як головний тутешній розпорядник лісу, я
намагався допомогти кожному по потребі, але й по
закону. Звичайно, я багатьом відмовляв. А деяких
навіть і штрафував, і відправляв, як арештантів,
до общини1... А бувало й гірше... Як же вони
мене тепер оцінять? Чи визнають мене другом, чи
може відштовхнуть, щоб помститися?
Ледве дочекався, поки пройдуть перші два

питання і дійде черга до третього: «Прийом нових
членів».

Всі мої страхи виявилися даремними.
Колишній старший лейтенант, а тепер секретар

партійної організації в Буніно Іван Тодоров
доповів про мене коротко, але дуже прихильно; так
само почали виступати за ним і всі промовці.
Зовсім несподівано для нашого злоязичного села всі,
наче змагаючись, почали говорити найкраще в
світі про одну однісіньку людину.

Згадано було, що іще дід мій був першим
безбожником і бунтівною душею. (Якось, під кінець

іі Община- найменша адміністративна одиниця в
Болгарії до 1949 року*

Кайнарського храмового свята дід оскуб бороду
тамтешньому попові Дамяну за те, що той
підморгував до молодої тоді ще моєї баби)*
Багато говорили про те, як я ще малим

хлопчаком став вірним помічником і надійним
зв язківцем партизанського загону «Смерть фашизму».

 А хто за першим закликом вступив до
лісового училища в Берковиці?  м яко спитав
дядько Крастьо, і мова його нагадувала тісто в
макітрі.  Хто засадив лісом кам янистий схил Черве-
ниці? Хто відучив і буничан, і радківчан, та й
барлогівчан від браконьєрських порубок? Хто
перетворив наш ліс на справжній фруктовий сад,
прищепивши за мічуринським методом триста
шістдесят дві дички-груші, кислиці і дикі сливи?
Це все він, Алексії

Інші промовці підхопили:
 Алексі обгородив смугою з шести рядків

канадських тополь подвір я кооперативного
господарства!

 Алексі не допустив жодної пожежі в лісі!
 Про Алексі тричі писалося у газеті.
 Алексі відмінник міністерства...
 Алексі... Алексі...
Злива похвал підхопила навіть вусатого

шляхового обхідника Ніно Петкова. Він на зборах
завжди мовчав цілими годинами, але свої почуття
виливав у віршах. А втім, Ніно захоплювався не
тільки поезією. Він виробляв чудові лаковані
ціпочки, у яких кінці ручок були прикрашені
качиними або орлиними дзьобами, лев ячими,
собачими і зміїними головами.

Заради цієї своєї позаслужбової роботи
обхідник частенько навідувався у ліс вишукувати різні
гладенькі пагінці. Я найсуворіше попереджав
його, а якось навіть і акт на нього склав. Певен, що
тільки для того, щоб мені догодити, Ніно
порушив свій звичай мовчати і підняв руку. Голова
надав йому слово, і він енергійно підкрутив
двома пальцями вуса.
Ті вуса росли двома пишними чорними

пасмами під великим горбатим носом і, химерно
звиваючись, зовсім закривали щоки, зливаючись з
кучерявою вовною бакенбардів. І був то не якийсь
первісний вівчарський байрак, а найретельніше
доглянута, опрацьована бритвою і гребінцем
культура. Кожен вигин цих вусів мав викликати
враження мужньої сили і краси. Учасники
першої світової війни називали Нінові вуса
«імператорськими» через те, що подібну декорацію
носив австрійський імператор Франц-Йозеф.

Коли додати, що брови обхідника' являли
собою зменшену копію вусів, можна зрозуміти,
чому європейці з міжнародних поїздів збирались
коло вікон вагонів, а деякі навіть, забуваючи про
те, що поїзд може рушити, вибігали на перон, щоб
сфотографувати Ніно Петкова, як одне з найзнач-
ніших явищ народно-демократичної Болгарії.

Ніно вклонився, наче актор, і почав поетично,
але так гучно, немов не голос, а мідний дзвін був
у нього в грудях:

 Товариші! Ви знаєте, що я не люблю
говорити і скажу коротко. Дозвольте мені відтворити
перед вашим внутрішнім зором одну незабутню
картину, коли наш шановний товариш старший
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лісник підганяє угору по стрімких схилах Чер-
вениці свого терплячого ослика, везучи в
маленькій селянській кратунці1 воду, щоб
власноручно поливати спалені безжалісним сонцем
тендітні пагінці нових лісонасаджень. Так,
товариші! Лише з одним осликом ця людина
здійснила подвиг! І через цей подвиг молодий ліс
прикрашає сьогодні наше чудове село і тішить
насолодою не тільки наші, місцеві очі, але й
вимогливі погляди європейців з міжнародних поїздів.
Поки я слухав ваші висловлювання про
сьогоднішнього кандидата, шановного Алексі Монова, в
думках у мене виник один куплет, яким я і
закінчу:

Якби кожен, як Алексі славний,
Посадив в посушливу годину
На пустках дерева кучеряві,
Стала б садом вся наша країна.

Першим заплескав у долоні дядько Крастьо.
Його підтримали з десяток найпалкіших
місцевих патріотів, прихильників лісу і цінителів
поезії.
Почулися вигуки:
 Давайте голосувати!.. Приймемо його!.. Вже

все ясно!

Круглі, як яблука, щоки партійного секретаря
розтяглися в усмішці. Він піднявся з свого місця
голови зборів:

 Приєднуюсь...
І напевне так таки з оплесками пройшло б і

саме голосування, якби тітка Рада ятачка2,
мати нашого секретаря, не схопилась сердито з
місця  маленька, жвава, у чорній сукні з
простої матерії:

 Товариші! Давайте розберемося!  різко
зазвучав її голос.  Так, товариші, не робиться!
Комуністи не створюються самими похвалами. Так-
так, не створюються!
У тітки Ради був дзвінкий голос. Колись вона

була першою співухою в Буніно. Жила вона на
лісовому кутку села, який називали «Кремлем».
Назва ця виникла тому, що хати там стояли
високо серед зубчатих скель, а ще тому, що всі
«кремлівці»  оце вже цілих три покоління 
були комуністами. Під час фашизму Рада Тодорова
і в праці, і в тузі співала, не замовкаючи. І пісні
Ботєва, і багато інших, та все бунтівні або
веселі. Вона мені казала, що співає, щоб
зміцнювати серця наших людей та ще й щоб дратувати
кількох гадів у селі. Тільки тоді замовкла тітка
Рада, коли її старший син загинув у Балванській
битві. Він упав, співаючи: «Живий він, живий...»
І йому, як і Ботєву, куля влучила просто в чоло.
Зараз голос Ради врізався мені у вуха так, що

в голові у мене потьмарилось. Бачу  руки, які
аплодували мені, тепер опустилися між
стільцями, або знайшли собі роботу коло коміра,
гудзиків, у кишенях пальт та сорочок.

 Невже через те, що він лісничий,  поволі
викладала Рада свої докори, не дивлячись на ме-

! Кратунка  посудина з висушеного гарбуза.
«амЯ т а к ~ людина, яка співчувала і допомагала партиза¬

не,  через те, що всім потрібний,  кому
деревину дістати, кому сіна, а кому паличок з
качиними дзьобами зробити, то треба сьогодні підняти
його вище білих орлів Червениці, ще й вірші
йому писати! Товариші комуністи, зупиніться на
мить і подумайте, як треба приймати до партії
нового члена. Чи не правильно я говорю, товаришу
Тодоров?
Наш секретар уславився як герой-партизан і

під час війни одержав за відвагу три
антифашистські ордени і дві медалі. Але зараз він
збентежився і знітився більше, ніж я. Його хлопчачі
щоки зашарілись таким червоним вогнем,
неначе не з питанням звернулась до нього мати, а
доброго ляща вліпила.

 Правильно,  спромігся він сказати, коли
мати повернулась до нього спиною.

 То вірно,  одсмикиула вона назад хустку,
щоб відкрито зустрічати кожен погляд,  то
вірно, що Алексі вболіває за кожну травинку, за
кожне державне деревце. Вірно й те, що він
герой, Не вам, мені самій врятував він життя, коли
переховувались у лісі. Чуєш мене, Алексі?

Мене так сіпало на лаві, що я, таки
чималенький на зріст, мало не грюкнувся тім ям об низьку
стелю клубу. Всі втупили в мене очі. А я почуваю,
як від биття мого серця записна книжка і ручка
підскакують у мене в лівій кишені. Але як його
стримаєш, те серце?

 Ти, Алексі,  нарешті заговорила Рада
просто до мене,  повинен зрозуміти, що не можеш
так, під оплески, стати членом Комуністичної
партії, бо є в тебе одна дуже прикра звичка  ти
б єш отих бідолах, які у лісі шкоду роблять.
Скільки їх уже приходило до мене жалітися. Ти
їх лупцював по чому прийдеться і кулаками, і
палицями, а коли й держалном їхніх власних
сокир. Кажи, правда то, чи ні?

 Правда!  гукнув хтось з останніх рядів,
випередивши мене.
Слідом за ним почулись іще голоси:
 Б є! Звичайно б є! Не тільки людей, але й

худобу!
Дядько Крастьо помітно захвилювався,

занепокоєний цим посиленим нападом, його відразу
попередили по-партійному, щоб трохи стримав
добрість свого, сповненого родинних почуттів,
серця. Але в той вечір несила було йому
стриматись: розхвилювався, ледве всидить на своєму
стільці  сам білий, аж по самі повіки у борошні
після вечірнього замішування хліба. Він і
захотів підкласти мені подушечку, щоб пом якшити
безжалісні удари:

 Зачекайте, товариші! Невже ви не
розумієте, що ліс без палки не встережеш? То ж
Алексі коли й б є  б є за народне добро!

І треба ж було йому мене захищати! Ті слова
тільки підлили масла у вогонь. Чудовий початок
зборів обернувся зовсім кепсько. Багато з тих, які
тільки-но виголошували найкращі слова, в першу
чергу вчителі і вчительки, почали вигукувати:

 Не можна дрючком захищати народне
добро! Дрючок  гидка спадщина фашизму!
Ганебно бити людей! Який приклад ми подаємо дітям!
Потрібна свідомість, а не палка! Роз яснення! Во-
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ни й жінок своїх б ють! Звичайно б ють! Є

закони!.. Є, та хто їх додержується?

Секретар пізніше за всіх усвідомив, яку він
помилку припустив, і почав стукати олівцем по
столу:

 Тихше, товариші! Хто хоче говорити нехай
візьме слово! Продовжуйте, товаришко Тодорова!

 Та що там продовжувати!  махнула
рукою тітка Рада.  Я буду голосувати за Алексі
тільки тоді, коли він тут, перед усіма, дасть
слово, що ні на кого більше не здійме руки. Хіба
мало нас били фашисти, а тепер ми один одного
будемо бити?  І тітка Рада сіла на своє місце.

Запанувала тиша.

Секретар подивився на деяких членів бюро, але
з першого погляду не міг їх зрозуміти. Потім, за
звичкою, виструнчився, підтягнувся
по-військовому, якомога дужче насупився, щоб зігнати ще
зовсім хлоп ячу миловидність з обличчя, яке
скоріше могло б належати якомусь ватажку
піонерської дружини, а ніяк не секретареві партійної
організації. Але голос у секретаря був мужній,
офіцерський, зміцнілий у промовах на вільному
повітрі перед солдатами:

 Товариші! Як ви вже чули, надійшла нова
пропозиція, і партійне бюро підтримує її. Ми,
товариші, визнаємо, що не врахували цієї сторони
в житті кандидата. Адже бійка, товариші, це най-
огидніший пережиток капіталізму. Він особливо
неприпустимий для нас, комуністів. Комуніст
повинен діяти іншою зброєю, сильнішою за палицю,
а саме критикою, переконанням, роз ясненням,
правильним впливом на свідомість. Зрозуміло,
що товариш Алексі Монов може бути прийнятий
кандидатом у члени партії тільки тоді, як дасть
урочисту обіцянку ніколи більше не піднімати
руки на трудівників рідних ланів. Твоє слово,
товаришу Алексі!

Я стояв, опустивши кулаки, ховаючи очі під
навислим чубом. Моє чоло то обливалося потом, то
горіло, як у вогні. Комір моєї куртки завжди був
мені саме в мірку, а зараз раптом повужчав,
почав мене душити, але де ж та сила в руках, у
пальцях, щоб розстібнути його? Ледве дихаю...

Чи не мені знати, яке то звірство  бійка!
Коли я був хлопцем, фашисти жорстоко мене били,
щоб я їм сказав, де загін, аж хрящ на носі в мене
до сього часу не може зарости як слід. Та як же
зараз тут усім пояснити, що я б ю не від того,
що я який-небудь бузувір, чи ие розумію в чому
справа, просто серце моє не таке, як слід, як у
всіх інших людей. Мозок кричить: «Не. займай!
Склади на нього акт!» А серце аж закалатає від
обурення, кров приллє, розум затьмариться, і
рука якось сама зметнеться. Скільки разів я
картав і проклинав себе. І от тепер стою зганьблений
перед очима тітки Ради, перед очима Леніна...

 Говори, говори, Алексі! підбадьорює мене
словами і рукою дядько Крастьо, це так у нас
належить, самокритика необхідна.

Я облизав солоні губи.
 Обіцяю...
 Кажи, кажи, що обіцяєш!

 Обіцяю не займати... Не бити!... Я раніше і
сам думав, а тепер...

Тепер вже всі: і. тітка Рада, і секретар, і
поштові службовці, і вчителі почали аплодувати.

Лише дядько Крастьо заплескав не відразу. Не
тому, що утримався, а просто на очі йому
навернулись сльози і доводилось раз у раз змахувати
їх запорошеною борошном долонею.
Одне слово  я став партійним.
Але саме з того найзначнішого в житті людини

дня почався мій великий клопіт і страждання.
В інших селах, може, насправді все те, про що

говориться на партійних зборах, зберігається у
таємниці, але в Буніно це правило не
виконувалось. Вже на ранок, немов вітром розвіяна,
новина про мою урочисту обіцянку рознеслась по всіх
хатах, дільницях, садах, фермах і виноградниках
села.

Одні вірили, інші не вірили. Почалися
пересуди. Посипались коментарі.

 Обіцяв-таки, заприсягнувся! «Якщо, каже,
товариші партійці, підніму на когось руку,
нехай обидві руки мені висохнуть». Тільки що не
перехрестився, бо ж хреститися партійцям
заборонено.

 Хто?

 Алексі, хто ж?!. Не буду, кричить, ні
кулаками, ні сокирою людей бити!

 Алексі, та не битиме?!
 Клявся!
 Клявся?.. Ха-ха-ха!.. Хо-хо-хо!..
А кооперативним вівчарям спало навіть на

думку випробувати моє слово. І не те щоб були
вони такі вже несвідомі або зловмисні, а так
тільки, заради жарту. Треба зрозуміти ту
велику потребу в розвазі... Адже ходиш сам собі
один  день, другий, місяць по тих пустинях
кам янистих, безводних, розпечених, як черінь,
дивишся у біле, скляне, ніби просичене вогняними
крапками небо, підпираєшся вівчарською
палицею, поставивши її то під одну пахву, то під
другу, то підборіддям на неї зіпрешся, досхочу
натішишся і вівцями, і природою, і думками, ну то й
утнеш якусь витівку: або прив яжеш чужій собаці
колючки до хвоста, або прибиту змію підкинеш
на стежку передмолодицями, або почнеш сам до
себе сваритися  свій голос почуєш, та й то
веселіше стане...

Жартівники-вівчарі вирішили, що найпридат-
нішим для першої перевірки мого партійного
слова буде придуркуватий козар Дешко. Він сам
своєю піснею прикличе мене в заборонену
ділянку лісу.
У Дешка  худорлявого, сорокалітнього

добряги з каламутними очима і відвислою нижньою
губою  справді була своя пісня. Ту пісню знали
всі у селі, хоч співав він її тільки лишаючись
наодинці.

Коли його нещасна мати померла з горя, ідо
народила такого недоумка, маленький Дешко
почав співати: спершу тихо, рівно і протяжно-^
«аааа», потім голосніше, але так само рівно і про-'
тяжно  «хаааа». Придурок Дешко, божевільний
Дешко, а от  тридцять років минуло після емер-



ті матері, а він і досі не може забути своєї єдиної
захисниці.
Як забреде з козами поміж гострим камінням

Червениці, озирнеться навколо, чи нема нікого
поблизу, і починає виплакувати безконечну
жалобу за своєю матір ю:

 Аааа-хаааа!.. Аааа-хааа!..

Якось вранці ішов я на виноградник з комісією
по визначенню збитків від граду. Побачили мене
кілька вівчарів, зібралися купкою, щось

поговорили. Потім підійшли до козара і почали
підмовляти, щоб погнав кіз у заборонену дубову
порубку: та яке ж,  кажуть йому,  зілля там буйно
розвивається, яке молоко потече, які гроші
можна виручити за молоко, надоєне понад норму!
А дебела Мара тільки того й чекає сама
хотіла б упасти йому на коліна.
Недоумок закліпав очима: чи то справді буде

з ним дебела вдовиця, про яку вівчарі втоькма-
чують йому в голову?

 Ой! Та порубку ж той... скажений буйвол
стереже... Ще поб є мене?

 Та не бійся, Дешко! Тобі ж кажуть, Алексі
заприсягнувся, що нікого не займатиме. А знаєш,
що казала Мара вчора? «Коли Дешко збере
грошей за молоко, надоєне понад норму, справимо
весілля!» Навіть каміннопольського голову
покликала за кума.

 Його покликала?

 Авжеж! Одколи, каже, мрію про того
хлопця. Піду до нього в кошару, буду йому варити,
прати, буду його доглядати...

 Казала?
 Казала, звісно, казала!
І Дешко пустив кози у порубку.
А жартівники завернули отари на узлісся, щоб

не пропустити видовиська.
 Ааааа-хааа!.. Ааааа-хааа!..

Чую я і вухам своїм не вірю  Дешко співає
серед найпрекраснішої діброви, моєї
оксамитової, яка колись врятувала мені життя від
фашистської жандармерії. За це я нікого туди не
пускав  самих тільки співочих пташок!.. Забув я і
виноградник, і град, і комісію полетів
стрімголов.

Спершу, пам ятаю, зустрів вівчарів  награють
собі на сопілочках, нічого не знають, не відають.

 Дешко там?  питаю, а сам аж зблід від
люті і хвилювання.

 Хіба не чуєш?  посміхається один, Койчо
на ймення, такий собі карлик клишоногий, наче
з цирку.

 Чом ви його не зупинили? намагаюсь я
зазирнути хоч одному в вічі.  Чи ви подуріли
Ще більше від Дешка?
А клишоногий ще й глузує:
 Хіба в нас другої роботи немає, крім лісу?

Он поглянь  сто дурних ягнят, бачиш?
Майнула тоді в мене в голові одна прикра

здогадка, але тільки потім дізнався, як була
влаштована та капость.

Кинувся у порубку. Гілки мене шмагають,
листя періщить, неначе це я загнав туди козяче
стадо. Зупинився раптово перед козарем та як
гаркну на все горло:

 Дешко!
Пісня застряла йому в горлянці.
Раніше я дав би йому доброго стусана, і край.

А як бути тепер? Нещасна людина  яка тут
агітація, яка тут пропаганда, його мозок навіть не
спроможний збагнути, який злочин він робить.

 Кажи, Дешко, хто надоумив тебе пригнати
сюди кіз?

А Дешко весь тремтить, ляпає босими ногами
і показує на вівчарів:

 Оті, дурні... Джуджето 1 і Кукуда.
 Ясно!.. Виганяй кіз!

 Зараз! Зараз!  заметушився дурник.
Але як вигнати двісті ненажерливих кіз з

буйної дубової вирубки? До самого обіду гнали їх
і волочили за роги.
Мерзенна тварина, та коза. Винищувальна.

Обскубе молоді пагінці, і все деревце пересихає.
Щоправда  дає молоко, але робить такі
спустошення, таке нещастя в лісі, що коли б я мав
владу  заборонив би зовсім тримати тих кіз.
Так би винищив, що діти дивилися б на них
тільки в зоологічному саду.

Проте деякі люди ще огидніші за кіз.
Наприклад, Божа Корівка. Звуть його Пело Гергов, а
прозвали його комашиним ім ям, тому що зовні
він тихий, як та комашка. Ходить нишком,
кожному дорогу дасть і так солодко говорить, наче
язик його медом намазаний. З усіх бунінських
чоловіків він єдиний ходить до церкви і палить
свічки разом з бабами. Під час фашизму Божа
Корівка яйця збирав, але головним його
заняттям лишався чорний ринок. Він придбав собі
постійний залізничний квиток і всю війну возив
у Софію напханий чемодан і два великі, замусо-
лені кошики. Коли несподівано в країні було
замінено гроші, він приніс у кооператив той самий
чемодан, повний банкнотів і ще багато дрібних
грошей. Усі в селі роти порозкривали від
несподіванки: два мільйони двісті сімдесят тисяч!
Казали, що і золото в нього було.

Примудрився Божа Корівка якось по обіді
ліс рубати. А в мене вухо гостре за три
кілометри почув удари. Ух!.. Ух!..  неначе ухкає ліс.
Подався я горою, горою, гребенем Шуматиці

і спустився прямо над злочинцем ущелиною, яку
називали Диявольським казаном. Ходити по-
партизанському я таки вмію, але все ж штовхнув
ненароком камінь і він покотився униз. Гуркіт
посилила луна у глибокому кар єрі і попередила
Божу Корівку. Я теж скотився слідом за
каменем, але поки дістався до браконьєра  той уже
закопав сокиру в землю, і сидів собі мирно, ще й
цигарку запалив.

Навколо нього  мертво, пустка. Більше як
тридцять дубових трупів лежать один коло
одного з пообрубуваними гілками.

Питаю його, злодія, що він робить у таку пору
в лісі. А він мені відповідає: «Дикі бджоли шукав,
пасічником хочу стати».

 А хто тут допіру грюкав?
 Не знаю, Алексі, не чув. Я тільки-но присів.

іі Джуджето  карлик.
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Руки в нього зелені від листя, геть сучками
подряпані, а на мене дивиться Божа Корівка
такими святими очима, ну просто як шестикрилий
ангел небесний.

 Та я ж бачу руки!
 О, це...  повернув він зелені долоні. Та

то... Поліз я шукати дупла, де вище. Один рій
примаиув мене зовсім високо, от я увесь і
побився. *

Звернувся я до його совісті. Пояснюю, яким
неоціненним багатством є ліс для нашого
соціалістичного господарства  то ж наше зелене
золото. Як поліпшує він клімат, як затримує
вологу для наших ланів і річок, як перешкоджає
денудації і ерозії грунту.1

 Знаю, Алексі, знаю,  киває той своєю
конячою лисою головою.

А я захопився, наче оратор.
 Жоден завод, жодну електростанцію, жодну

хату не побудувати б, якби не було тих лісів.
Земля перетворилась би на пустелю. Чи розумієш
ти це, Пело?

 Розумію, Алексі. Адже так і в Писанні
сказано: «Бережіть ліси, бо то є божа благодать».

 Ну, якщо ти «божа благодать», чого ж
вирубуєш її, як останній харцизяка? Я бачу 
цілісінький тік розчистив.

 Прошу, прошу без образ!  його солодка
усмішка трохи скисла.  В Писанні сказано:
«Прости нерозумного свого напрасника», а то, знаєш,
я міг би за такі слова тебе до суду віддати.

 Не ти  я пошлю тебе до

прокурора! припинив я свою просвітню лекцію,  що тобі
блисне акт на дві тисячі левів, тоді пам ятатимеш
мене! Тюрма, звісно, само собою!

 Що ж, душіть нас, душіть,  гірко промовив
Божа Корівка.  Якщо ми  одноосібники, то ми
вже й не болгари-патріоти. Не ми проливали кров
за цю землю. Нічого,  клацає він конячою
щелепою,  посилай мене до прокурора. Я спитаю
у нього, чи закон дає право комуністам
притискати невинних безпартійних громадян? Чи для
того тебе приймали в партію?

 Слухай ти... Пело!..
 Чого, чого це в тебе очі так заблищали?

Ти ж заприсягнувся перед вашим богом руки не
піднімати ні на кого! Ти, друже, мусив би знати,
яка користь від бджільництва. Зловлю сьогодні
один рій  завтра п ять буде. А п ять вуликів по
п ятдесят кілограмів меду це двісті п ятдесят
кілограмів. Чи я не знаю, як треба допомагати
соціалізму?

Бувало стрівалося нахабство і безсоромність,
але такого ще білий світ не бачив! Моє вражене
серце знову закалатало від обурення. Мозок 
вже останньою своєю клітиною  стримує мене,
а кров натискає на руки, спонукає здійняти
рушницю, вбити або його, або себе.

Але клятва, клятва!
Тільки й того, що вигнав його з лісу, а сам

пішов до сільради.
Голова сільради  товариш Тихомир Кротєв.

іі Денудація  руйнування земної поверхні під
впливом води, вітру, льодовиків. Ерозія  одне з явищ дену-

У інших людей буває одне прізвисько, а той два
придбав. Називають його і М якуш, і Олівець.
М якушем  через його вдачу, а Олівцем  за
його звичку загострювати, щоб був тонкий, як гол.
ка, кінець свого олівця і відразу записувати різні
зауваження, яких ніколи не виконує. Що сталося
з цією людиною  не знаю. Під час війни він бу-
вало і оком не.зморгне перед смертельною
небезпекою. Був він тоді комірником районової
кооперативної спілки в Білому Березі. Одного разу
дістав для партизанів п ятсот пар гумового
взуття, другого разу  цілий вагон сиру. Здобував
ліки, яких ніде не можна було знайти, купував
зброю, квартира його була найнадійнішим
місцем для штабу зони. А після перемоги його
характер так згладився, що ніхто його нічим
розворушити не міг. Одне слово  став М якуш...
Записав він мою скаргу рівними, круглими

літерками у зошит і відкрив гострий
кишеньковий ножик, щоб підгострити кінчик олівця.

 Візьмемо до уваги. Я викличу Божу
Корівку і поговорю з ним. Але ти дій добром: облиш
свої акти. Треба людей об єднувати навколо
партії і державної влади, а ви що? Попередній лісник
склав триста шістдесят актів. Додамо ще твої 
буде чотириста. Ну хіба можна посадити у
тюрму чотириста чоловік трудящих? Хіба ти не
знаєш, як роблять відповідальні люди в міністерстві?
Мине рік другий і вони спишуть усі штрафи.
А народ це знає і завжди сподівається того
скасування. Я не бачив досі жодної людини з
нашого села, яка б сплатила по акту за
пошкодження лісу. Пишемо їх так тільки, аби з людьми
сваритися.

Я намагався зауважити:
 Товаришу голова! Порушення

збільшуються. Уже й кіз, і худобу починають туди
заганяти, а то й з сокирами йдуть. Ходімо туди, я усе
вам покажу. Я певен  ваше серце обіллється
кров ю, як тільки побачите.

 Бачу я, і звідси все бачу,  глянув Кротєв у
вікно, через яке і справді видно було зелені
масиви наших гір.  Бачити самі тільки порубки
то замало, треба по-державному розглядати це
питання. Ти ще молодий комуніст і, може, не
знаєш, що люди  то наш найцінніший капітал. Але
як трапиться що, ти мене повідомляй, я візьму
до уваги, викличу кого слід. Добром, Алексі,
добром!  підняв М якуш мікроскопічний кінчик
свого олівця.
Добром, так добром!
Я помітив, що після того, як прийняли мене в

кандидати, член партії Ніно обхідник посилив
своє позаслужбове лакувальне виробництво.
Сидить собі в самотній залізничній будці, пише
вірші на честь лісу і виробляє ціпочки, його жінка
почала що не день вичікувати поїзди, тримаючи
в руках по чотири-п ять ціпків. Хоч і правила
вона по двадцять левів за штуку, серед
подорожніх завжди знаходились любителі качиних
дзьобів та зміїних голівок.

Просив його добром  хотів порозумітися, як з
товаришем по партії. Ну й що? Не знайдеш
злодія більшого, ніж святий. Підкрутив Ніно
імператорські вуса і посміхається:
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 Я,  каже,  маю зв язки з кондукторами і
зчіплювачами на поїздах, вони й дістають для
мене підходящий матеріал: коли з Берковська,
коли з Лангоза, а то й з Пирина.
Який тахМ Пирин! У нашому лісі січе молодняк.

Один ціпок  одне молоденьке деревце. Серед
усіх злодюг-винищувачів Ніно був першим
майстром. Він вкорочував життя дерева глибоко
в землі, відрізаючи навколо нього всі корінці, і
тоді вже ніякий паросток не виткнеться. Потім
зарівняє те місце і згори прикриє наскубаною
десь інде дерниною, щоб і сліду не лишилось від
вдіяного злочинства. Але я таки відкрив кілька
його «трав яних насаджень». Та як довести, що
порушник  наш вусатий поет? І що з того, що
доведеш?
Бунінські бабусі теж пожвавили свої порубки.

Вони допались до айлазату, до того айлазату,
який без жодного нашого лісницького втручання
обжив осип над Буніно і пориті потоками схили
Великої і Малої долин.
Айлазат, «жАйлантус гландулоза Десф»  один

з видів диких горіхів. Як матеріал, це дерево не
цінне, але воно  славний піонер. Це воно
першим підкорює пустирі, щоб прокласти шлях
іншим рослинам. Народ тому так і назвав його
«боже деревце». Айлазат росте і цвіте там, куди
навіть і ящірка не забіжить. Потрапить його
насіннячко десь між камінням, корінці з такою
жадобою ввіп ються в землю, що за рік виганяють
угору метровий пагін.
Наскільки ненавиджу я кіз, настільки люблю

це геройське дерево, що.приховує злочини людей
перед матінкою-землею, яка їх годує, одягає,
зогріває. Про нього мав би Ніно складати вірші, бо
воно  приклад скромності і витривалості в
тяжких умовах і в труднощах.
Листя у айлантуса гірке, худоба та кози їдять

його тільки в посушливі роки. Зате вже бунінські
бабусі, іноді ще й з онучатами, вирішили його
зовсім доконати, щоб і зернятка не лишилося. Такі
тобі немічні, і горбаті, і щербаті, і скалічені, а
січуть, а ламають! Потім перекине в язку на спину
і тягне униз.

 Бабо Вацо, що в тебе за спиною?
- Сухі пагінці, Алексі... Адже ти дозволяєш

збирати сушняк?
 Та хіба ж, бабо Вацо, це деревце сухе? І це,

і це... Бачиш, з жилок сік крапає?
 Хіба крапле?.. Я ж, синку, недобачаю, може

там яка свіженька заплуталась.
 Заплуталась, кажеш? Взяла і вскочила сама

в лантух?
До сього часу я не уявляв до якої міри може

бути нікчемною одна людина, навіть коли вона
міцна, як буйвол, і в руках у неї рушниця.
Закон! Нічого не вартий той, за ким не стоїть
громада. От і залишається тільки одна
зброя папірець, низочка друкованих літер. Скласти акт на
бабу Вацу? Чи у в язницю її відправити? Пер-
ніий-ліпший суддя, побачивши, як душа ледь
тримається у цієї беззубої баби, зніме мене на сміх...
А мені не до сміху  айлазат гине.

1 Навіть тітка Рада,  головна супротивниця- під

час мого прийому, і та збагнула, що з айлаза-
том негаразд.

Якось увечері зустрів я випадково її з сином,
коли йшли вони Глибоким шляхом на
виноградник. Навіть не встигнувши відповісти на моє
привітання, стара ятачка накинулась на мене з
критикою.

 Що ти робиш, лісовий товаришу? Чи не
бачиш, що Малий діл геть оголили, вже і схил з боку
лісу захопили? Ти ще молодий, може й не
пам ятаєш, які зміїща були розкидані за околицею
села, коли там не було айлазату. Чи для того ми
боремося за комунізм? Що, знову дивитися на
голі кам яні черепи?

Підкинув свій удар і секретар:
 Справді, Алексі, чому не забороняєш

вирубування? Чи зараз турецькі часи? Чи не маєш в
руках закону?

 Закон маю...

 А коли маєш, чому не застосовуєш його?
 Товаришу, секретар!  вигукнув я,

бліднучи, а сам почуваю, що ота рука знову здушила
моє серце.  Я більше не можу бути на цій
службі. Подам у відставку. Піду працювати у
господарство. Я можу стати корівником, вівчарем,
землекопом, свинарем...

І опустив голову, бо на очі виступили сльози<
А Тодоров виструнчився по-військовому,

втягнув свої, схожі на яблука щоки, стиснув на мить
малинові губи.

 Що ти верзеш, товаришу Монов?! У
відставку подавати? З свого поста тікаєш? Комуніст
не може бути дезертиром! Якщо почую ще
колись, то... то...

Його так обурила моя низька комуністична
свідомість, що він рвучко повернувся і пішов у село.
Тітка Рада ще трошки постояла, дивлячись на

спину свого сина, докраю задоволена його
суворістю...
А втім, вона мабуть відчула в душі щось

неладне, бо промовила, не піднімаючи очей:
 Ти, можливо, в чомусь заплутався... Але

скажи там, доповідай своєму начальству, треба
таки підтягти той безсоромний народ!.. Я піду 
треба вечерю готувати...
Зникла і вона між тернами Глибокого шляху.
А я заслаб  пропав апетит, сон. Тільки стулю

в напівдрімоті очі  а в голові відразу: Бух!
Бух!..  сокира гупає. Почали мене мучити
марення. Іноді ввижається  з-за чорних, як
дьоготь, хмар виривається вогняна сокира... Вона
кружляє понад лісом, запалює його, а потім
мчить прямісінько до моєї голови. Я схоплююсь,
як навіжений, кидаюсь до матері, кличу дружину.
Іншим разом оживають Нінові ціпочки 
обертаються живими зміями, звиваються навколо
мого горла, ворушать роздвоєними язиками перед
моїми губами  от-от вжалять. А однієї ночі
обсіли мене десятки рогатих цапів. Тулуби в них
людські, хвости, як у дияволів, що в церквах, а
голови або козлячі, або нагадують когось з
людей: Дешка, Божу Корівку, товариша Кротєва,
чи бабу Вацу, чи Борку... Стоять собі, рогаті, і
нічого мені не роблять  тільки хрумають свіжу
дубову парость, а з їхніх ротів тече зелена слина
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і обливає волохаті животи. І раптом всі
затягують Дешкову пісню:

 А-а-а-а!.. Х-а-а-а!..
Глузування з мого урочистого слова підривало

не тільки повагу до закону про ліс, але й мій
авторитет. Хто не зустріне мене  підсміюється,
звідусіль сиплються глузливі жарти і поради.
А найбільше стараються колишні власники лісу.
Деякі з них, наприклад Діко Джамбазов, мали
до націоналізації по двісті-триста декарів1 лісу:
за тими володіннями і внуки його не перестануть
жалкувати, бо мікроб класової ворожнечі.
спадковий і живучіший, ніж туберкульозний.

Зустрічає мене якось Діко  всміхається,
пишається, як качан капусти.

 Ну як, Алексі? Держиш іще свою клятву?
Держи, хлопче, держи! Бо ваші комуністи суворі:
не визнають ні батька, ні неньки, тільки партію!
Виключать тебе і не зчуєшся. А ти ж знаєш, що
то значить виключений партієць? Його
становище гірше навіть за наше, колишніх трудових
капіталістів.

Діко називав сам себе «трудовим
капіталістом», бо колись придбав свій достаток своєю
працею. Він, в усякому разі, швидше, ніж М якуш,
метикував, що робиться в нашому лісі, і знав,
що говорив, коли радив мені міцно додержувати
свого слова. Діко хоч і сподівався, що
американці повернуть його володіння, але вмер би з
радощів, дізнавшись, що всі наші зелені ліси, хоч
би й разом з його колишніми, знищені до кореня.
Коли їм, «трудовим капіталістам», не буде,
нехай і народові ні сучка не залишиться!
Колишні власники дуже обережні. Самі

особисто порушень ніколи не чинять, а мають своїх
агентів  таких, як Борка. Той у свій час
підгодовувався крихтами від їхнього обіду. А тепер 
потрібні комусь колоди або кілки для
виноградників чи жердини для кошари  Борка все
зробить. За два-три келишки горілки він,
коли б в нього вистачило часу і сили, повалив би
увесь ліс і перетягав у двори чорбаджіїв 1 2. Була
у нього сокира  гостра, як бритва, і з коротким
держаком. З двох підметок із шворками Борка
пошив до сокири спеціальний чохол, щоб не
порізатись, ховаючи її в штанях. Тією сокирою він
ніколи не ударяв двічі по одному місцю: стук
з одного боку, стук з другого  готово: гладенька
і чиста робота.
А має, капосний, хороше ремесло  каменяр-

ство. Та коли й працює вряди-годи,  що-
заробить  все прогуляє. Жінка, щоб врятувати
дітей, зовсім покинула його і перейшла не тільки
працювати, а й жити у колективне господарство.
Вона стала найкращою корівницею і рада
господарства виділила їй окрему кімнату. Якось
поткнувся Борка до неї в корівник, сподіваючись
перехопити чогось попоїсти, але корівниці
накинулись на нього з цеберками та лопатами і
прогнали геть. Проте дружина все ж таки, як і
раніше, прала його лахміття, бо заїли б його воші
зовсім.

1 Д ека р  десята частина га,
2 Чорбаджій - куркудь.

У перший місяць моєї служби, КОЛИ Я ще не
розібрався як слід, хто він і що він, Борка дуже
широко розгорнув контрабанду. Злигався з
колишнім шофером Діко Джамбазовим, щоб красти
ліс вантажною машиною. Нарубає Борка найдо-
бірнішого будівельного лісу, перетягне його
крутим схилом ближче до шосе і в умовлений нічний
час вантажить той ліс на грузовик.
Помітив я грабіжників тільки на третьому

разі. Але запізнився  машина вже рушила. Під-
няв я руку перед фарами, та шофер дав газ, ще й
передні колеса на мене направив. Якби я не
перескочив у ту ж мить рівчака, там би мені й кінець.
Фашистська куля минула, а тут щоб розчавила
наша машина, та ще повна довіреного особисто
мені лісу!
Шофер утік, а Борці не вдалось, бо я бігаю

швидше за нього...

Ні він, ні я нікому не розказали, що було тієї
ночі... Але після того, як Борка піднявся з ліжка,
він раз назавжди забув не тільки вигляд, але
навіть і запах лісу. Цілих три роки ми найлю-
б язніше гукали один одному: «Здоров!»

І так, безумовно, було б до кінця моєї служби,
якби не почалися оті сміхи навколо мого
партійного слова. Погоничі волів, косарі, люди, що
збирають гриби і цілющі трави, почали через кожні
день-два розказувати мені, що зустрічали
Борку в зовсім непідходящих для нього місйях лісу.
Роззява польовий сторож навіть попередив
його, щоб не чіпав лісу, а той тільки вишкірив свої
жовті вовчі зуби:

 А як і зачеплю ненароком? Коли Алексі
мене застукає, нехай складає акт. Не на тисячу 
на дві може мене оштрафувати, якщо у нього
розуму стане,  а сам сміється,  не те що двох
тисяч, двох копійок немає у нього за душею.

Ось незабаром і Ніно сповістив мене, що сам,
своїми очима бачив, як Борка волочив два снопи
молодих липок до циганського шатра.

Вразливий поет просто тремтів від ревнощів
до браконьєра.

 Гайдук! Непоправний гайдук! Тягне-тягне
один сніп, потім покине і вертається по другий.
Простежив я за ним аж до шатра, але покликати
не покликав, щоб не знав, хто розказав тобі.
Нехай, думаю, доведе до краю своє злодійство,
Алексі йому дасть розібратися!

Стою, дивлюсь на нього, мого дорогого
товариша по партії, і нема в мене сили рота
розтулити. Вислідив злодія і не пристрахав його, щоб
той, часом, не підстеріг його самого і не дав здачі.
Якби всі комуністи були такими, як цей вусатий
хитрун,  прощавай, комунізм! Шкода тільки
тих, хто поклав свої світлі голови по лісах і
тюрмах...

Наступні події розгортались швидко.
Моєю славою і гордістю був ліс Букаш на

східному схилі Гайдуцької могили. Коли я ше
не був на цій службі, там, власне кажучи, не
було ніякого лісу, а тільки дика пуща 
справжнісінькі тобі джунглі з собачого кизила, миршавих
грабів, шипшини, терну, ліщини, бузини, а між
ними задихалися молоденькі буки, липки і
берізки. Все те лісове населення було обплетене і
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вкрите згори таким густим плетивом, що ані
свіже повітря не могло проникнути до корінців, ані
сонце не могло освітити і наситити хлорофілом
його листя.

Вирішив я 'тоді зробити експеримент.
Зібрав гурт робітників, розсипав їх у цеп і

почали ми до кореня винищувати усіх паразитів,
лишаючи самі тільки сивенькі буки, ніжні липи
та білокорі берізки. А вони, як одержали
простір і світло  так потяглися угору, так зміцнили
своє коріння і розкинули крони, що створилося
справжнє чудо природи. Товариш Никодимов,
побачивши те, засміявся, пригорнув мене і
поцілував. Він сказав перед трьома селами, що на
цьому місці буде велике свято в день, коли ми
відзначаємо перший вихід партизанів з Буніна,
Барлогова і Радиєва.
Товариш Никодимов  наш окружний

начальник, але не просто начальник, а наш перший
вчитель і порадник. Якби не він, навряд чи зрозумів
би я глибоку суть своєї роботи. Він, як і багато
з нас, цілком присвятив себе служінню лісовій
справі. Це почалося ще з того часу, коли він
вперше партизанив у 1925 році. Він би усе соціа-
лістичне господарство перетворив у насадження,
омоложения і прикрашення лісу. Де б не
працювали під керівництвом Никодимова, скрізь
відразу прокладались чудові шляхи, укріплювались
кручі, будувались чешми \ прищеплювались усі
дички. Він казав, що при комунізмі скелі і
обвали зостануться тільки для краси, і то лише там,
де залишать їх архітектори природи. Тоді і такі
архітектори будуть, особливі  спеціалісти по
красивому оформленню земної кулі.
Сувора, серйозна людина Никодимов, але

запальна, загоряється, наче скіпка. В одну мить він
може забути і своє сиве волосся, і ревматизм, і
інші, придбані по тюрмах, хвороби, від яких в
мокру погоду доводиться терпіти невимовні
страждання. Моя інформація про Букаш так
захопила його, що він зібрав у Буніно цілу окружну
конференцію.

 Бачите, товариші лісоводи, що може
зробити людська рука!
Оце тоді писали про мене в газеті і дали

нагороду від міністерства.
Катастрофа скоїлась саме в тому Букаші.
Якось затримався я у сусідньому селі

Барлогові. Переночував там і рано-раненько вирушив
додому. Шлях від Барлогова до Буніна
проходить осторонь Букаша, але я повернув до
Гайдуцької могили, щоб довше йти нашими
найкрасивішими партизанськими місцями, і так розмі-
рив свої кроки, що сонечко пригріло мене саме
поблизу мого «чуда».
Іду в холодочку і думаю:
 Не розуміємо ми лісу. То ж не просто собі

якесь скупчення різних дерев, а то і галявинки, ї
квіти на них, і пахощі, і усі тваринки, які
стрибають у траві чи пурхають поміж гіллям. Це і
небо, розшите зеленим шитвом листя, і стукіт
Дятла, і дзюрчання струмочка. Але це ще й те,
чого найпрекрасніші слова не можуть передати,

1 Ч ешма .кам яна водопровідна колонка*

що примушує тебе відчувати, немов ідеш ти дуже
здалеку  від першої безсмертної клітини і
будеш іти довіку, через мільйони років, доки не
загубишся у неспинному коловороті матерії.
Поживеш у лісі, побачиш, яке життя вирує

навіть у трухлявому пні,  починаєш розуміти,
що смерть  то ніщо, вона тільки слуга життя,
вона існує тільки для того, щоб розчищати шлях
життю і підтримувати вічну молодість.

То людина, втікши з лісу, а потім забувши
його, вигадала, що жива істота може жити сама
по собі. В лісі відразу впадає в очі, що все в
природі нерозривно зв язане між собою: травинка 
з землею, земля  з вологою, волога  з сонцем,

сонце  з жучком-сонечком, жучок-сонечко  з

повітрям, у якому він може розправити свої
червоні крильця...
У таких роздумах дійшов я до мого

улюбленого лісу. Він розкинувся пишним килимом проти
сходу, назустріч сонцю. Моє серце так зворушено
раділо, відчувало таку безмежну насолоду. Мені
здавалося, що все це для мене, що буки, берізки,
запашні липи починають плескати мені листям,
щоб привітати і подякувати.
А маленьке зайчатко вибігло мені назустріч 

не бачить, дурненьке, що в мене рушниця, махає
лапками просто перед мордочкою  посилає мені
поцілунки.
А ось і сонце  підвелось з-за верхівки Коз-

лівця і враз розтопилося на тисячі алмазних
росяних крапель по траві, листю.
Прокинулись і птахи в моєму лісі, зацвіріньча-

ли свої привітальні пісні сонцю. Хто як умів...
 Що це?

Дивлюсь  слід. Зовсім свіжий, тут тільки-що
проволокли в язку гостроверхих колючих жердин.
Побіг я вздовж прим ятої трави, але за тридцять
кроків хитнувся, наче підрізаний: цієї ночі хтось
винищив більше сотні молодняку! Обскуб його,
обчухрав і перший оберемок відволік.

Нахилився я над білим пеньком і відразу
впізнав чисту роботу Борки.

Загублена берізка плакала...
В очах у мене потемніло. Я вихопив з купи

гілля обструганий кілок і кинувся по ясно
помітному сліду. Коли тягнеш оберемок гілляк на
плечі, вони шурхотять, оглушуючи тебе. Борка
тільки тоді почув, що я його наздоганяю, коли
зупинився виламати гнучку букову прутину і
покласти її поверх оберемка.
Безумство надає людині нечуваної сили. Ще

від першого ж удару злодій присів і
простягнувся на землі під своєю ношею. Якби я вдарив
просто по ньому, я міг би легко його вбити і
сам би не пережив такого жаху. Але я лупцював
гілки, якими він був прикритий, а вони водночас
і самі ламались і його били по чому прийдеться.
Борка репетує аж ліс гуде.
 Ой-ой-ой!.. Ой-ой-ой!.. Акт давай! Давай

штраф!...
 Акт?.. Акт?.. Ось тобі акт!.. Ось тобі

штраф!..  вигукував я при кожному ударі.
Шмагав його, доки рука заніміла. Затих і

Борка»
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Залишив його лежати під молоденькими
буками і плачучими берізками, а сам  на вокзал,
та на поїзд, та в місто до Никодимова, який
колись мені вручав нагороду за ці самісінькі буки
і берізки!
Там уже серце не витримало  розплакався,

наче дитя перед матінкою.
 Алексі, Алексі!..  чув я, ніби говорять до

мене десь здалеку.
Аж коли побачив змочену куртку, я зрозумів,

що мені давали воду, але я не міг її проковтнути,
бо щелепи в мене зціпило від сердечного
припадку.
Никодимов замкнув двері на ключ, щоб ніхто

не заходив, і терпляче вислухав усю мою
партійну трагедію. Описав я йому навіть свої сни.
Потім почав благати:

 Переведіть мене, товаришу начальник!
Пошліть працювати в Родопи! Або в Добруджу 
на лісосмуги... Не хочу я більше повертатися у
село, мене ще виключать з партії, ще
прирівняють до капіталістів. Ніхто не повірить, що я все
розумію, а серце витримати не може...

Для мене все це так трагічно, а Никодимов
сміється:

 Чудні божі діти на цій землі! Одні
страждають від кохання, а ми з тобою, Алексі, від
любові до нашого нещасного мучени&а-лісу.
Покинув начальник усі свої окружні справи і

поспішив зі мною в Буніно.
Того ж вечора по тривозі були зібрані збори.

Першим і єдиним питанням цих зборів було:
«Доповідь окружного лісничого».
Признаюсь  до того вечора я жодної уяви не

мав, що то значить  комуніст, і що таке
Комуністична партія. Не знав я, що жоден ворог
неспроможний розчленувати так  на атоми! 
душу твою, як то може зробити твій же товариш.
І того не знав, як захоплююче можна говорити
про ліс: навіть зовсім темна людина зрозуміє
його значення для кожного з нас.

Піднявся Ніно перед сивою головою
Никодимова, перед його скаліченим по тюрмах тілом, і
не знайшлося в нього сили сказати неправду.
Виявилось, що обхідник вів облік своїм ціп¬
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кам: він вирубав точно п ятсот сорок сім молодих
пагінців!
Не тільки за те, але й за свої фальшиві

промови одержав Ніно останнє попередження з
занесенням в особисту справу.
Товариш Кротєв за свою байдужість до

збереження лісу дістав догану перед загальними
зборами. А секретарю і тітці Раді довелося
виступити з самокритикою.

 Виходить так  залишили хлопця
розправлятися з ворогами і невігласами,  знову
задзвенів голос старої ятачки.  Ти, Алексі, стережи
ліс, а вже ми, всі інші комуністи, будемо хати
будувати, народні пенсії одержувати та владу
гавам продавати. Ганьба всім нам, а найбільш
мені і моєму синові  секретареві. За народне
багатство кров проливали, а тепер не можемо
устерегти від гайдуків та йолопів.
За прикладом Ради почали виступати і

вчителі, і піонерські керівники, і голова господарства,
який не давав згоди на інкасування актів проти
кооперативних порушників у робочі дні.
Никодимов запропонував план нагляду і

пропаганди, який всі прийняли одностайно.
Партійні збори ухвалили: по наявних актах

сплатити все до копійки протягом найближчого
місяця. З додатком: з цього часу ім я кожного
порушника оголошувати з радіовузла по радіо
і заносити на чорну дошку. При загальному
розподілі дров для опалення тим, хто крав ліс, не
давати ані сучка, а невиправних злочинців
відсилати до прокурора з спеціальним письмовим

наказом від усіх громадських, політичних і
культурних організацій села...
Серед того загального збудження питання про

мою провину якось потонуло. Тільки Тодоров
згадав, що він хотів розглянути це питання на
наступних зборах.
Але минуло багато місяців, відбулося багато

зборів, а воно все ще не піднімалося. Ну* то й я
не нагадував...
У лісі спокійно. Айлазат напровесні знову

стрепенувся, підбадьорився, вкрив зміїща і
кам яні черепи. І серце моє швидко загоювало свої
глибокі рани.

Ніно, який зовсім підупав духом, припинив був
своє виробництво, незважаючи на зв язки з
кондукторами і зчіплювачами. Але, щоб не
пропадав талант, я сам запропонував йому
продовжувати це заняття, тільки вже у згоді з законом.
Подасть мій любий дружок заяву, я йому виділю
ділянку, позначу, яке деревце можна зрубати,
і собі матеріал дістане, і паросткам, непридатним
для ціпків, дасть більше повітря і сонця.

Ну, ще що?
Борка швидко вичуняв, і ми знову стали гукати

один одному: «Здоров!». Чув я навіть, що він
подав заяву у колективне господарство і жінці нову
сукню і нове пальто купив  аби вона взяла його
до себе, бо старість іде, а на старість погано бути
самотньому.

З болгарської переклала
Воля ІВАНЕНКО
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РОМАН

I

Небо здавалося чорним скляним куполом, на
якому мерехтіли величезні синюватобілі зорі.
І хоч пілот Буджіи добре знав обличчя ночі
в прозорому розрідженому повітрі стратосфери,
він подумав, що, мабуть, ніколи досі не
відчував з таким сумом холодної самотності всесвіту.
Було в цьому щось від божевілля... А, може,
такий настрій пояснювався лише тим, що почував
він себе не зовсім здоровим.
Буджіи вдивлявся крізь вікна кабіни в

сузір я полярного неба... Великий Віз... Дракон...
Малий Віз... Кассіопея... Літак мчав, очевидно,
з величезною швидкістю, прямуючи на південь,
туди, де сяяв Персей. Цих жалюгідних
спостережень було зовсім недостатньо для льотчика,
але це все, що він поки що міг зробити. Гуркіт
моторів, грім і завивання вогняних хвостів
залишалися десь позаду, губилися в безмежному про¬

сторі, а в кабіні машини панувала глибока тиша,
і якесь ледве чутне дзижчаїння ще більше
підкреслювало її. Здавалося, ніби десь у темряві
кабіни шурхотить скляними крильцями комаха.
Поступово цей тихенький невгаваючий звук
почав дратувати Буджіна. Він не розумів його
походження, очевидно, звук ішов від однієї з
радарних антен або від механізму управління.

Термометр у кабіні показував плюс 18
градусів, але Буджіна час від часу морозило, наче щось
холодне торкалося його потилиці. В голові
відчувався тупий тиск. Він і справді трохи
нездужав. В своєму твердому, як панцир,
комбінезоні, з головою, вкритою шоломом з металу і скла,
він подався вперед на сидінні, напружено
стежачи за щитом управління. Прилади дивились на
нього своїми шкалами, що мерехтіли слабким
блідозеленим світлом, як підстерігаючі очі
хижаків.

Вже вп яте чи вшосте Буджін пробував визна-
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чПти за стрілками і шкалами положення
літака. Висота зараз трохи перевищувала 15 000
метрів; зовнішня температура  міїнус 54 градуси;
механізми працювали безвідмовно. Але він так
і не зміг (і це було страшно) визначити курс.
Може, курс увесь час змінювався? Здавалося,
прилади навмисне не хочуть його показувати.
Буджін був певний, що промені радарної
установки безперервно обмацують земну поверхню,
але екран на щиті управління залишався чомусь
темним. Отже, доводилося поки що сидіти без
діла, чекаючи наказів здалеку, бо літак був
керований на віддалі. Це був один з нових
автоматичних літаків-привидів, і він, Буджін, опинився
зараз в його полоні. Рація мовчала і тільки
ледве чутно потріскувала. Правда, крім неї, в
кабіні мав бути ще гучномовець, бо час від часу
за спиною Буджін а в темряві кілька секунд
лунало квапливе цокання сигналів Морзе. Але цих
шифрованих повідомлень, що надсилались
звідкись з простору, невідомо кому, Буджін не
розумів.

Він обернувся, «наскільки це дозволяли ремені,
якими він був прив язаний до сидіння, і оглянув
кабіну, слабо освітлену зорями і мерехтливим
світлом приладів, немов і досі йому не вірилось,
що його оточують лише метал, плексиглас і
морок, що навколо немає жодної людської істоти,
і летить він без радиста і штурмана, зовсім
самотній. А втім, і це для нього не новина.
Буджін притиснувся до спинки сидіння. Так,

вони не дали йому навіть парашута. А чому? Чи,
може, парашут був у кабіні, яка в разі потреби
відділяється від літака? У нових машинах це
цілком можливо; адже в стратосфері, та ще й
при такій величезній швидкості, звичайний
парашут все одно майже нічого не вартий. Правда,
всупереч всім теоріям і учбовим вправам Буджін
не знав людини, якій пощастило б врятуватися
з допомогою парашута в разі справжньої
небезпеки, але його прикро вражало, що ніхто навіть
не потурбувався показати йому важеля
рятувального механізму. Буджін міг тільки
догадуватись, де він розташований.
За вікнами кабіни холодно блищали зірки.

Стомлений до краю і сповнений незрозумілого
смутку, Буджін прислухався до тихого
дзижчання і до сигналів Морзе. Здавалося, стіну точить
шашіль чи могильний хробак.
«Літак чорний. Домовини теж чорні»,

подумав Буджін і сам на себе розсердився за ці
безглузді думки.
Там, де. мала бути земля, нічого, крім повитої

блідим сніжним серпанком темряви, не було
видно. Місяця Буджін відшукати не міг. Але він
неясно пригадував, що лише кілька годин тому
бачив його на небі  блідий вузький серп, що
золотим човном повільно пропливав вздовж
горизонту, наче мандруючи по далеких примарних
морях. Коли встиг зайти місяць? Що сталося за цей
час?

З усіх подій учорашнього вечора Буджін
найяскравіше уявляв саме молодик, який виразно
стояв у нього перед очима; інші враження
розпливались, -наче в тумани А втім, подумав він,

мабуть іще щось трапилось. В усякому разі, вже
вчора ввечері він почував себе не зовсім добре.
Передчуття? Але ж чого, чого? Може, він
справді захворів? А тут ще цей нічний політ!
Буджін силкувався відновити в пам яті

перебіг подій: він уже спав, і розбудив його дзвін,
подібний до ударів гонга; почув він їх ще
крізь сон; вони чергувалися в такому самому
ритмі, як під час гарячки удари пульсу у вухах
хворого. Потім його ніби щось підхопило, і він
понісся крізь нескінченний чорний тунель, стіни
якого здригалися від ударів гонга. Ще уві сні,
напівсвідомо спробував підрахувати удари.
Двадцять три... двадцять чотири... двадцять сім...

II

Зненацька з останнім, особливо гучним
ударом, він вибрався з тунелю і побачив жовтувате
світло маленької лампи, що стояла на нічному
столику & його кімнаті.

«Що все це має означати»,  думав він, а в
голові все ще невгавав шум і гуркіт. Одна з
учбових повітряних тривог, які бували вже не раз?
Чи, може, він проспав? Полярні -ночі тяглися так
довго! Більшу частину року в цих місцях
взагалі панувала ніч, і день вповзав якось химерно,
відрізняючись, власне, тільки зміною сузір їв на
небі: тут людина легко втрачала уявлення про
час.

Годинник на нічному столику показував без
п яти дванадцять.
«Уже повертає на весну,---думав Буджін,  і

опівдні в глетчерах відбивається зеленкувата
ясність швидко зростаючого дня». Але за
товстими шибками маленького круглого люка, який,
наче ілюмінатор примерзлого пароплава, був
майже захльоснутий застиглими хвилями сніжної
пустелі, лежала глибока пітьма. Значить, зараз
північ.

Весь минулий тиждень Буджін почував себе
погано і тому попросив, щоб його хоч на деякий
час перевели з кімнати, в якій він жив разом з
двома товаришами, в окреме приміщення. Про
інші міркування, значно глибші і суто особисті,
які тут також відігравали роль, він, звичайно,
не говорив. Лікар постукав його по плечах, по
грудях, перевірив пульс, зіниці, рефлекси і,
нарешті, знизавши плечима, виписав таблетки.
Певно, якісь пілюлі від нервів. Буджін потайки
кинув їх у вбиральню. Звичайно, він не
настільки нездужав, щоб залишити свої службові
обов язки, та й взагалі, мабуть, не був хворим
фізично, а просто перебував у такому стані, в
якому може опинитися людина саме тут. У вільний
час він іноді сидів на своєму ліжку, поринувши
в думки, а потім злякано усвідомлював, що не
міг би сказати, як довго це тривало. Часом він
ходив, вкрай роздратований, і скрізь шукав
приводу для сварок, на які, на жаль, нерідко й
натрапляв. Після нескінченної темряви, холоду і
гнітючої одноманітності полярної зими всі
льотчики були схожі на злих собак, які надто довго
сиділи на цепу і тепер підкрадаються, люто ози-
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раючись, завжди готові накинутись один на
одного за першу-ліпшу дрібницю: за випадково
перекинуту склянку пива, за посмішку або
іронічне зауваження. Але Буджін почував себе
гірше за всіх. Ось чому він вважав, що краще
відокремитися, залишитися на якийсь час на самоті.
Навіть те, що товариші його вночі кашляли,
ворушилися у ліжку, не кажучи вже про хропіння,
заважало йому спати, а часом викликало
страшенне обурення, хоч він і розумів, як це
безглуздо.

Начальство спочатку не погоджувалося
виділити йому окремої кімнатки, квартирмейстер
бурчав, але, зрештою, його прохання задовольнили.
При цьому, осудливо похитуючи головою,
командир зауважив:

 Саме тут людині не слід довго бути на
самоті, Буджін. Про це я, між іншим, вже давно
хотів вам сказати.

Згадуючи про це пізніше, Буджін подумав, що
вони згодились навіть надто поспішно, і»
склалося враження, що його просто хочуть швидше
ізолювати. А втім, може, це тільки здавалося.

Так чи інакше, але він одержав окрему
кімнату. Дуже просто обставлену чистеньку кімнатку
з білим залізним ліжком, з шафою, столом і
одним стільцем. Стіни були пофарбовані у світ-
лозелений колір, який, на думку психіатрів,
викликає світлі, оптимістичні почуття. Буджін
цього, правду кажучи, ніколи не помічав. Одним
словом, це була стандартна обстановка казарми,
дешевого готелю або лікарні. В усьому
відчувалось жалюгідне намагання створити в кімнаті
щось подібне до затишку і комфорту приватного
житла; саме так і обставляли кімнати у
привілейованих частинах, в першу чергу, в гарнізонах
полярних баз.
Буджін поставив на столі кілька фотографій:

дружини, двох своїх дітей і померлих батьків.
Дитячі обличчя здавалися в цьому суворому і
буденному оточенні трошки здивованими і
дивилися із своїх чотирикутних рамок, наче з
безмежної далини.
Крім того, Буджін прибив до стінки кілька

картинок з тих, що користувалися тут великим
успіхом; зробив він це байдуже, без усякого
захоплення, лише тому, що всі їх прибивали. На
картинках були зображені жінки, які,
спокусливо посміхаючись, майже голі ніжилися під
пальмами на цукерково-жовтих узбережжях або
приймали еротичні пози на тлі оксамитових завіс.
Для чорнявих жінок завіси, як правило, були
темночервоними, а для блондинок  темносині-
ми. Все це доповнювалось маленьким
радіоприймачем, який на полярній базі був майже у
кожного (їх можна було дуже дешево купити в
казино), і кількома товстими книжками в
заяложених коленкорових палітурках з вицвілими
золотими літерами, яких, крім Буджіна, тут майже
ніхто не читав.

Отже, вій прокинувся. В кімнаті було
нестерпно душно. Лягаючи, він, мабуть, забув
переставити ручку, що регулювала температуру
радіаторів, на позначку «ніч».

«Хто б це міг увімкнути світло?» 
роздратовано подумав він, з зусиллям розплющуючи очі.
Він повернув голову вбік і лише тепер

помітив якогось незнайомого чоловіка, що стояв біля
ліжка. Лампа освітлювала його постать лише з
одного боку. Чоловік стояв, склавши руки на
грудях, і мовчки пильно вдивлявся у Буджіна. З-під
його розстебнутого, підшитого хутром шкіряного
пальта видно було військовий мундир, однак
Буджін марно намагався пригадати, де він уже
бачив форму такого незвичного крою. Червоні
лампаси, блиск золота, темне дороге сукно і сила
орденів. Що це за ордени? Байдуже  така
форма не могла не викликати поваги. Може, її
носять офіцери генштабу? Ні, мабуть, вищі чини
таємної служби, ось хто.
Те, що його розбудили серед ночі,

наштовхувало на думку про допити, навіть страту, і
Буджіна, звичайно, все це лякало, як злякало б
усякого. Мороз пробіг у нього поза шкірою, але
чомусь він майже не був вражений, і це трохи
дивувало його самого; чи, може, удари гонга вже
підготували його до такого фіналу?
Буджін швидко опанував себе. Так, колись-

таки це повинно було статися. Якби тільки не
оцей тупий тиск у черепі, не оце ледве чутне
підступне поколювання у скронях.

Він сів, на мить притиснув руку до голови,
сподіваючись притишити біль, потім спробував
прийняти більш військовий вигляд, наскільки
взагалі це спроможна зробити людина, що
сидить в одній білизні на ліжку. Правильніше,
звичайно, було б негайно схопитись, але Буджі-н
почував себе таким розбитим, що в нього на це
просто невистачало сил, отож він лише
запитливо глянув на незнайомого.

 Лейтенанте Генрі Буджін, встаньте і
одягніться,  сказав той.

Голос його, суворий голос, що звик віддавати
накази, був, проте, нерізкий, навіть приємний;
звучав він спокійно і урочисто. Незнайомого аж
ніяк не можна було назвати високим, навпаки,
він був скоріше присадкуватим, ще нижчим на
зріст за невисокого Буджіна. Але цей літній
чоловік з тонким обличчям, з рівним, наче
вирізьбленим носом, з густими бровами, з пишними
білими вусами та випещеною борідкою
мимоволі викликав пошану. Погляд його великих
темних очей був проникливий та розумний. Все це
свідчило, що перед Буджіїном була людина
рішуча, звикла до беззаперечного виконання своїх
наказів. В лівій худорлявій руці, на якій не
було рукавички, цей чоловік тримав тоненьку
паличку і раз у раз ляскав нею по своєму
шкіряному пальті. Призначення цієї трохи старомодної
палички Буджінові було не зовсім ясне. Щоб
спиратись на неї? Для цього вона занадто коротка і
тонка. Коней тут теж ніде не було. Що ж, може,
це просто символ влади...

 Слухаю,сер!.. відповів Буджін, нічого не
розуміючи.  Дозвольте запитати?..
Він мислено шукав доречного звернення:

«полковник» чи «генерал», але не міг його знайти, бо
пальто було без погонів.
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Незнайомий обернувся і, дивлячись в глиб
кімнати, зробив рукою такий жест, наче просив
вибачити Буджіну ці слова.

 Мабуть, лейтенант ще не зовсім
прокинувся,  сказав він, ледь помітно посміхаючись, і,
очевидно, пояснюючи комусь, чому він не
сердиться, а приймає неприпустиму поведінку Бу-
джіна за людську слабість, яку можна вибачити.
Лише тепер Буджін помітив в глибині темної

кімнати ще двох чоловіків, мабуть ад ютантів
незнайомця. Вони були молоді, біляві, майже на
голову вищі від свого начальника, в них теж
були чіткі, гарні риси обличчя; легенькі посмішки,
якими вони відповідали незнайомому, певне,
лише означали пошану до нього, бо відразу ж
один з них різко звернувся до Буджіна:

 Ваші запитання недоречні. Виконуйте
наказ!

 Гаразд, гаразд, облиште,  заспокоїв його
полковник чи генерал з гідністю немолодої
людини, яка стоїть вище таких дрібниць. Він
повільно підніс до кашкета праву руку з
рукавичкою (жестом цим він ніби хотів сказати, що сам
діє за вищим наказом, в інтересах всемогутніх
невидимих сил) і звернувся до Буджіна вже
трохи суворіше, але все-таки доброзичливо:

 Випробувальний нічний політ. Збирайтесь,
машина готова. І насамперед  нікому про це
ані слова.
Буджін, який чекав і боявся чогось зовсім

іншого, відчув водночас і полегшення і
здивування. Він ще ніколи не бачив цього генерала
(тепер для нього було цілком яоно, що
незнайомий  генерал), так, не бачив, у цьому він був
впевнений, і все ж його обличчя здавалося
Буджіну знайомим. Проте він марно силкувався
пригадати, де саме зустрічав ці риси  чи в
газеті, чи в ілюстрованому тижневику, чи у
телепередачі; нарешті йому спало на думку, що
генерал був надзвичайно схожий на його, Буджіна,
.померлого діда.

Збентежений тим незвичним фактом, що
офіцер такого високого рангу особисто збудив його,
обравши для пробного польоту, Буджін підвівся,
мало не стогнучи від болю в голові, з ліжка.
Було дуже ніяково одягатися у присутності
генерала і ад ютантів. Невже вони боялися, що він
втече? Чи просто хотіли перешкодити йому
знову залізти в ліжко і спати далі? Тепер, коли
Буджін, нарешті, остаточно прокинувся, він
відчув, як важко буде йому встати і одягтися.
Опинитися б знову в ліжку! Він уявив собі, як це
було б чудово  натягнути ковдру на бідну
хвору голову і спати, спати. Якийсь час він боровся
із спокусою просто заявити: «Я почуваю себе не
зовсім добре. Дуже вдячний за честь, але чи не
міг би хтось інший...»
Але це було б зовсім неприпустимо, і Буджін

почав одягатися. Коли він скидав піжаму, його
раптом так затрусило, що волосся на голові
наїжачилось, а живіт весь укрився сирітками.
Водночас йому було страшенно ніяково, що на
нього, майже голого, дивились ці чужі люди.
Намагаючись якомога швидше вдягтися, Буджін
У поспіху натягнув кальсони навиворіт і знов

скйнув, гарячково роздумуючи, як пристойніше
одягатися: повернувшись до незнайомих
передом (це буде безсоромно), чи спиною (це
можна буде розцінити як грубість).
Він помітив, що поки його тремтячі пальці

воювали з численними капосними пряжками й
гудзиками, генерал почав виявляти ознаки
нетерпіння. Буджін чув за сроєю спиною часте
ляскання тростинки по шкіряному пальті, і це
збільшувало замішання і ніяковість льотчика.

 Ну, готові ви нарешті?  сердито кинув
через хвилину-другу один з ад ютантів, і Буджіи
відповів:

 Так точно! хоча йому і здавалося, що він
щось забув одягти.
«Шкода, що не можна вмитись і поголитися,

промайнула думка.  Це б хоч трохи освіжило».
Крім того, в душовій він, можливо, побачив

би когось з товаришів, йому хотілося хоча б
мимохідь обмінятись з кимось словом про цю
незвичайну нічну тривогу.

 Ходімте, вже давно час,  сказав генерал.
На темних голих стінах коридорів невеликі

електричні лампи то тут, то там вирізували
світлі трикутники. Буджін розмірено йшов між
генералом, що крокував попереду, і ад ютантами,
які замикали маленьку процесію.
«Дивно, а моїх кроків зовсім не чути»,

подумав Буджін.
Час від часу він нишком озирався,

сподіваючись побачити знайомих і хоч би подати їм якось
знак. Подекуди, а може це йому лише
здавалося, позад ескорту тихенько відчинялися двері
і в коридор просовувалась голова. Але тільки-но
він обертався у той бік, як голова зникала,
двері зачинялися, і у Буджіна лишався лише
невиразний спогад про жах, який він помічав на тих
обличчях. Хоча тривога підняла, очевидно, весь
гарнізон бази, в коридорах панувала якась
підкреслена тиша, і тільки з-за стін долинало
гудіння, наче у вулику.

Незнайомий Буджіну вартовий мовчки віддав
честь і відчинив перед генералом вихідні двері.
На фоні холодного полярного неба чітко

вимальовувались гарнізонні будівлі, аеродром і
ангари; сяйво снігу і блиск зірок заливали їх
блідим неясним світлом. Глетчер на горизонті,
холодний дим, що стелився над океаном,
зеленувато-жовте з рожевими краями полярне сяйво,
що звисало між зорями, спадаючи звідкись із
космосу... все це, звичайно, давно було добре
відомо Буджіну і встигло вже набриднути, але
сьогодні здавалось якимось чужим і тривожним,
А чому, він і сам не знав.

Стартові і посадочні доріжки тяглися вздовж
бухти чітко викресленими на крижаному полі
стрічками, але прожектори, позиційні ліхтарі і
навіть лампи між бараками, які в інші ночі,
немов маленькі привітні сонця, створювали
світлові оазиси серед холодної темряви, сьогодні
були вимкнені. На снігу перед ангарами
рухалися, немов тіні, невиразні постаті, вони
нагадували вовків, що підкрадаються тихо й підступно
до своєї жертви.
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Генерал обернувся до Буджіна, ніби хотів
пересвідчитись, що він тут. Але замість того, щоб
попрямувати до трьох ангарів, в яких стояли
літаки, генерал повернув убік будівлі, що
височіла далеко осторонь.
«Вони помилилися. Та, про мене, самі

помітять»,  подумав Буджін і мовчки йшов між
генералом і ад ютантами по замерзлому, як
камінь, снігу. Лютий холод пронизував його до
самих кісток,

III

В цій будівлі взагалі не було літаків.
Величезний плоский ангар являв собою продовольчий
склад, що пильно охоронявся вдень і вночі.
Скрізь навкруги стояли присипані снігом щити,
на яких вказувалося, що до складу без
особливого дозволу від найвищих інстанцій ніхто не
сміє підходити і що навіть офіцерам суворо
забороняється переходити позначені тут межі. Ці
щити розставлено було після чергової інспекції
бази, що її провадив якийсь дивак-офіцер
вищого рангу. І, звичайно, це стало приводом до
самих неймовірних чуток. В холоді і самоті
нескінченних зимових ночей чутки були одним з
кращих способів згаяти час, вони ніби освіжали і
лоскотали напружені нерви. В ангарі, як
передавали із уст в уста, зберігались якісь незвичні,
таємничі і страшні речі.
Та Буджін, який не терпів непевності і не

зносив безглуздих балачок, одного дня не витримав
і в темряві підкрався до вартового, товстого,
добродушного і буркотливого чоловіка, якому
він колись зробив маленьку послугу.

 Дозвольте мені разок заглянути всередину,
Боббі!

 Це заборонено, лейтенанте. Якщо хтось
помітить  мені нагорить,  відповів, заперечливо
хитнувши головою, вартовий.

Але Буджін не відступався:
 Мені б тільки глянути, Боббі. Полковник

спить, а майор Червонопикий сидить у казино.
Я проберусь за отим сніговим наметом. Дивіться,
там зовсім темно. Я лише загляну в люк.

 Дві-три секунди, не більше,  нарешті
похмуро погодився вартовий. І ось Буджін,
переступаючи занесений снігом колючий дріт, підкрався
до ангара. Круглий, обледенілий люк під дахом
в одному місці не замерз. Очевидно, ангар
опалювався слабо, аби тільки температура не
падала набагато нижче нуля. Крізь другий люк,
поблизу якого горів потужний ліхтар, в
приміщення пробивався конусоподібний промінь; він
відсвічував зеленим кольором, бо шибка цього
люка була вкрита крижаною коркою; промінь
падав прямо на безладно звалені один на один
ящики з чорними написами, на каністри та
лантухи. Хоч крізь люк було видно лише невеличку
частину ангара, але Буджіиу стало ясно, що тут
був влаштований про всяк випадок резервний
склад, в якому зберігалися всі ті чудові речі 
кава, сигарети, м ясо, фруктові консерви тощо,
на які задля здоров я і доброго настрою гарні¬

зону на полярній базі не скупилися; тимчасом
поповнення запасів було аж ніяк не легкою
справою і здійснювалося здебільшого
повітряним шляхом. За останні півроку (нишком
говорили на базі) вже розбилося сім транспортних
літаків. Два з них, що, очевидно, відхилились від
курсу (звичайно, таку можливість перед
громадськістю рішуче заперечували), були буцімто
збиті винищувачами невідомої держави.
Спалахнула справжня дипломатична війна, яка тривала
понад два тижні. В глибині душі кожен розумів,
що до таких «випадків» і надалі слід бути
готовим.

Можливо, той офіцер вищого рангу
розпорядився про охорону ангара просто з хворобливого
страху перед злочинцями, а може з бажання
зайняти гарнізон вартуванням і змінами; адже
при 35 40 градусах морозу жодна людина не
могла вистояти на посту більше півгодини. Це
останнє було вірогідніше. В усякому разі
Буджін, коли в казино знову зайшла мова про
ангар, сміючись вказав на безглуздість цієї
таємничості. Нових друзів своєю просвітительською
діяльністю, щоправда, він не набув. Навпаки, на
нього навіть сердились, ніби він підступно вбив
щось любе, миле серцю.

Ескорт наблизився до вартових, що стояли
біля щитів навколо ангара. Контури їхніх
постатей видались Буджіиу чужими, він був
переконаний, що ніколи раніше не бачив цих людей на
базі. Здоровенні кремезні хлопці у товстих
хутряних комбінезонах нагадували горил. Один з
ад ютантів, сказавши пароль, на мить засвітив
свій кишеньковий ліхтарик.
Дивлячись на грубі, жорстокі обличчя

вартових, Буджін знову відчув безглузду підозру, що
була вже покинула його. Що вони хочуть
робити? Непомітно усунути його? Адже за цим
ангаром були тільки паливний склад і башта
радіолокаційної станції, далі починалися незаймані,
невідомі самотні скелі й глетчери. Може, вони
збиралися повести його на край цієї крижаної
пустелі і там допомогти йому навіки зникнути в
одній з чорних ущелин? Це дасть їм змогу
уникнути неприємних розслідувань, всі вважатимуть,
що він просто пропав безвісти. Таке іноді
траплялося на Крайній півночі і навіть не
привертало до себе особливої уваги. Обмежаться
лаконічним рапортом: «Лейтенант Буджін, всупереч
інструкціям, занадто далеко відійшов від табору,
розшуки виявились безрезультатними».
Може, весь цей нічний політ був просто

комедією, розіграною для того, щоб без клопоту, тихо
і спокійно здійснити такий намір?
Думаючи так, Буджін полегшено зітхнув.

Коли його дике припущення справдиться, він навіть
не спробує тікати або просити пощади. Для
цього він був надто стомлений. Принаймні він
позбавиться свого головного болю. Мовчки, із
стиснутими зубами, він зустріне все. Мужньо,
мовчки і стомлено...

Але ось ворота ангара ніби автоматично, як
здалося Буджіиу, розсунулися, і він тихо
скрикнув від подиву. Приміщення перетинали кілька
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різких світлових променів. Вони падали не на
ящики і мішки, які сподівався побачити Буджін,
а па чорну велетенську машину невідомого йому
типу. Коли міг прибути цей літак? Сьогодні
вночі? Чи ві.н і раніше стояв тут? Поки Буджін
роздумував, двоє механіків приладнали троси, і тя-
гач, тихенько поскрипуючи, витяг машину з

ангара на стартову доріжку.
«Все нові люди, я їх зовсім не знаю»,

похитав головою Буджін.
Генерал підняв свою тростинку до зоряного

неба:
 Займайте своє місце, лейтенанте.
Буджін хотів був сказати, що на літаках

цього типу він ще не літав і бажав би дізнатися про
деякі технічні дані. Але він не встиг вимовити й
слова, як одиі-Л ад ютантів випередив його:

 Машина летить цілком автоматично. Вам
доведеться лише сидіти в кабіні. Про все інше,
що треба буде робити, ви дістанете додаткові
накази під час польоту.
«Для чого ж мені тоді взагалі летіти?» 

промайнула в Буджіна думка.

Генерал, ніби прочитавши її, промовив
суворо і урочисто:

 На випадок, якщо телекерування вийде з
ладу, хоч це навряд чи трапиться...  Він зробив
паузу, наче мислено додаючи: «Тоді хай бог
милує вас і нас», і закінчив: Для гарантії, Буджін,
бо ця машина коштує нації величезних коштів і
жертв.

Тнмчасом дуже швидко були закінчені останні
приготування. Двоє людей, теж незнайомих
Буджіну, допомогли йому вдягти комбінезон.
Фюзеляж і клиноподібні крила літака були тепер
скеровані у зоряне небо, як страшна чорна
стріла.

Буджін розгублено гукнув навмання, у
темряву, щоб йому освітили стартову доріжку.
Але генерал, який із своїми ад ютантами вже

відійшов на деяку відстань, помахав
тростинкою:

 Це вам непотрібно, лейтенанте, все
відбуватиметься без вашої участі.
Зробивши якийсь урочисто-округлий жест, щоб

подивитись на свій годинник, він вигукнув:
 Вперед! Сідайте, машину перевірено, час

настав! Старт через 195 секунд.
Механіки допомогли Буджіну піднятись по

трапу. Генерал на знак прощального привітання
підняв тростинку вгору, і Буджін недбало
відповів йому. В неясному світлі йому ввижалося, що
різьблені воскові обличчя ад ютантів сміються і
між тонкими, наче знекровленими губами
поблискують зуби.
Буджін втиснувся через люк у машину.

Механіки прикріпили його ременями до сидіння,
насунули на голову скляний шолом, підключили
шланги та кабелі для кисню, стиснутого повітря і
радіоапаратури. Кабіна, дуже тісна порівняно з
велетенськими розмірами літака, нагадувала
маленьку скляну скриньку.
Потім механіки закрили вхідний люк зовні і

відбігли від літака, а Буджін гукнув у мікрофон,
щоб його повідомили про момент старту. «Я не
знаю навіть номера машини»,  спало йому на
думку.
Але замість відповіді він почув ніби з

безмежної далини вказівки, які з ревом проголошував
над площадкою автоматичний репродуктор
літака; вони, проте, призначалися зовсім ие для нього,
а для персоналу, що обслуговував стартову
катапульту: «...катапульта готова, стартова
доріжка готова, машина готова... ікс плюс п ять...
чотири... три... два... один...»

Буджін не встиг отямитись, як почув свистячий
грім і якась неймовірна сила притиснула його до
сидіння. Він майже знепритомнів, як це іноді
буває при серцевих припадках, і злякався, що
зовсім знепритомніє. На мить в його очах
відбився червоножовтий шалений спалах унизу на
снігу, далі він по зорях визначив, що машина з
дивовижною швидкістю лине у стратосферу. Шум
моторів залишився десь позаду, настала
глибока тиша.
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«Оце старт,  подумав він, задихаючись,  оце
старт! Без цього автоматичного управління мені
був би капут. Я знов надто повільно реагував,
неприпустимо повільно. Може, я таки справді
серйозно хворий?»
Чи стартували після нього ще інші машини?
Все це сталося не більше двадцяти хвилин

тому, але щоб відновити всі події, потрібне було
страшне напруження, ніби минула ціла вічність.
Дивно, але він не міг би заприсягтися, що все
так і було насправді. Може, йому взагалі
приверзлася ця божевільна пригода? Він
розсердився на самого себе і нарешті вирішив: ні, все це
дійсність. Звичайно, так все і було! А як* же
інакше?

Незрозумілим здавалося лише те, що саме
його обрали для цього польоту. Чому саме його?

IV

Буджін не належав до найкращих льотчиків
авіабази, і він це добре знав.

Вій вислужився за цей час лише до
лейтенанта. Двоє з його товаришів, які вчилися одночасно
з ним у льотній школі, були вже капітанами,
а п ятеро  старшими лейтенантами. Він,
правда, переконував себе, що не заздрить їм, та все
ж не міг позбутися прикрого почуття. Адже й він
був непоганим льотчиком, старанним і
наполегливим, інакше його ніколи не перевели б на поляр
ну базу, і, якби не так, він навряд чи витримав
би суворі роки навчання. Буджін любив своє
діло. Мчати в чистій крижаній височині і
відчувати безмежність всесвіту, вдивляючись у темно-
синє небо і яскраві сонячні стріли, що влучають
у літак і перетворюють його на срібнобілого
вогненного птаха; дивитися на хмарки, що
розпускаються, як ніжні квіти, на межі стратосфери і на
великі хмари, які зливаються на обрії з
блискучими сніговими горами... Хто б не відчув у
цьому краси?! А крім цього ще, хоч і сухуватий
та суворий, але кристалево чіткий світ фізики і
техніки з його формулами, кривими і незмінними
законами .. Не одну ніч просидів він, з жадібною
цікавістю намагаючись до кінця збагнути їх.
А втім, справжня його сила полягала в іншому,
що, кажучи щиро, мала небагато спільного з
професією воєнного льотчика. Бувало,
наприклад, хто-небудь на базі починав увечері: «Як
же це виходить з тим клятим хлопцем Леонардо
да Вінчі, кажуть, він нібито вже п ятсот років
тому сконструював літальний апарат? Це ж той
самий, що збудував у Римі оту велику церкву,
де зараз сидить папа, чи не так?»

І тут наставав час Буджіна, тут перевага
переходила на його бік: «Ти, мабуть, плутаєш його
з Мікельанджело, мій любий, та й той лише
продовжив будівництво собору святого Петра, а
розпочав його Браманте. Щождо Леонардо да
Вінчі, то вій жив приблизно у той самий час і був
художником, скульптором, архітектором,
винахідником, анатомом  одним з найбільших ге¬

ніїв своєї епохи, а, може, і взагалі всього
людства...»

І Буджін починав розповідати про Леонардо
да Вінчі і про Ренесанс, і всі здивовано
попихкували сигаретами, а хтось трошки
насмішкувато зауважував: «Ні, справді, чого тільки цей
Буджін не знає!»
Всі ці знання лишилися у його пам яті з часу

навчання в університеті. Про причини, з яких
йому довелося кинути університет, він говорив
дуже рідко і неохоче.
У військово-повітряний флот Буджіна привів

просто випадок, епізод, що стався у Нью-Йорку.
Тоді Буджін, вирішивши за всяку ціну

пробитися в житті, саме перемивав тарілки і склянки
в малесенькій кімнатці за стойкою одного з иыо-
йоркських барів. До цього він тртгдні вантажив
у порту ящики, потім протягом тижня
прислужував біля бензоколонки, днів п ять був
розсильним, а решту свого перебування у Нью-Йорку
провів у пошуках кращої роботи.
Того вечора у барі було більше галасу, ніж

звичайно; у себе за перегородкою Буджін чув
гомін  сперечались якісь чоловіки, грюкаючи
стільцями. Поступово в загальному гаморі
виділився чийсь один голос:

 Прокляття, ви що, обдурити мене
захотіли? Хіба так наливають? Йди-но сюди,
негіднику, і долий, поки я тобі не всипав!
Почувся розлючений рев; щось грюкнуло,

потім знявся такий гармидер, що Буджін,
покинувши тарілки й склянки, вийшов подивитися, що
сталося.

При тьмяному світлі лампи він побачив, що
схвильовані відвідувачі зібрались посередині
кімнати навколо хаотично звалених стільців та
столів. На підлозі сидів чоловік і обережно
обмацував своє опухле напівзаплющене ліве око.
Напроти нього стояв добре вдягнений вродливий
юнак з могутніми плечима і білявим кучерявим
волоссям, що безладно спадало на лоб. Він, як
видно, був п яний. Його перекошене від злості
обличчя почервоніло, строката сорочка
розхристалась на грудях, галстук з їхав мало не до
вуха, він силкувався повалити стойку, за якою
зайняв оборону персонал бару. Схопивши склянку
з столика, юнак пожбурив її поверх їхніх голів
в буфет. Потім із стиснутими кулаками кинувся
в наступ; він пихкав і сопів, тупотів ногами, і
було ясно, що ніхто не зможе його спинити.
Дехто з відвідувачів обурено вимагав

викликати поліцію, інші з прихованим задоволенням
потирали руки. Буджін теж не міг заглушити
в собі почуття мимовільної зловтіхи; він не
відчував ніякої симпатії до хазяїна бару,
непривітного скнари з гачкуватим носом і тонкими
губами, які робили його схожим на хижого птаха.
В усякому разі, Буджін і не подумав
заступитися за хазяїна, не маючи ніякого бажання дістати
синець під оком.

Юнак тимчасом добрався до самої стойки, і
справи бармена та його двох помічників стали
зовсім кепські.

 Чорт язе забирай, собачі душі, я вам усім
трьом кістки попереламую, і це мені буде не
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важче зробити, ніж Джо Луїсу 1 дати чосу трьом
лахмітникам,  кричав цей американський Зіг-
фрід, і видно було, що він не жартує.
Буджін бачив з свого місця, як хазяїн

намацував під стойкою гумову палицю, приховану
там на всякий випадок. Але потім, мабуть, не
дуже покладаючись на неї, бармен побіг до
телефону викликати поліцію. Однак Буджін, який
тепер краще розгледів обличчя юнака, раптом
підскочив до хазяїна і схопив його за руку з
телефонною трубкою.

 Не треба, я сам наведу порядок!
Потім звернувся до юнака, що був на голову

виший за нього, а в плечах ширший принаймні
на тридцять сантиметрів:

 Що це ти вигадав, Тед? Схаменись і не
роби дурниць!
Юнак зміряв його диким поглядом налитих

кров ю блакитних очей і вже звів було кулак
угору. Але в ту ж мить розтулив пальці і
дружньо ляснув Буджіна своєю здоровенною лапою
по плечу, так що той ледве не присів.

 Генрі, старий друже, як ти тут опинився?
Я ж тебе вже років зо три не бачив, старий
крокодиле!

Недолюдок вмить перетворився на
добродушного хлопця Теда, який, широко посміхаючись і
трохи похитуючись, виливав свою радість від
побачення із старим другом у великій кількості
соковитих епітетів:

 Ходімо, Генрі, старий верблюде,
промовив він.  Підемо в інше місце. В цьому
смердючому крільчатнику мені щось не до вподоби...
Невже ти тут працюєш? Миєш оцим
зажерливим шакалам їхні миски? Оцим пройдисвітам?
І тобі не соромно?
Він потяг Буджіна до стойки і звернувся до

бармена:
 Віддай моєму старому другові гроші, які

йому належать. Та мерщій, бо я тобі всі зуби
повибиваю.

Хазяїн, не кажучи ні слова, похмуро кинув на
прилавок кілька монет.

 Оце й усе, не більше?  грізно запитав Тед.
 Облиш, все точно,  заспокоїв його Буджін.
Потім ще зчинилася сварка з приводу збитків,

яких завдав барові Тед. Хазяїн вимагав
п ятдесят доларів, погрожуючи негайно викликати
поліцію. Тед хотів був розплатитися кількома
стусанами, але при посередництві Буджіна вони
погодилися на 20 доларах, і Тед жбурнув їх в
обличчя бармену. Кінець кінцем Буджіну
пощастило продертись крізь натовп і витягти товариша
на вулицю.
Було вже пізно; над сотнями тисяч освітлених

вікон хмарочосів, над світловими рекламами
розпростерлось нічне небо, наче велетенська
потвора з облитим червонуватим сяйвом черевом.
Холодне повітря трохи витверезило Теда. Буджін
Умовив його погуляти.

 Де ж ти зараз працюєш, Тед? запитав
він.

1 А ж о Л у ї с  знаменитий американський боксер.

Тед зупинився, злегка похитуючись, і хитро
посміхнувся:

 У мене шикарна робота, хлопче, кращої не
знайдеш.

Він звів вказівний палець до неба. Крізь
вуличний гамір до них долинало далеке гудіння
літака.

.  Чуєш?  сказав Тед.  Отам я працюю.
Військово-повітряний флот, хлопче! Приїхав у
відпустку на кілька днів, щоб нишком трохи
розважитись. А ти що робиш? Невже тільки посуд
миєш?

Вони рушили далі; Буджін розповідав, як він
жив останнім часом. Тед, все ще нетвердо
тримаючись на ногах, час від часу гикав і,
здавалося, про щось роздумував. Раптом він знову
зупинився:

 Зажди лишень.
Не звертаючи уваги на здивовані погляди

перехожих, Тед обмацав Буджінові біцепси, плечі
та стегна, розкрив йому рота і уважно оглянув
зуби, одним словом, обслідував його, як циган
коня. Видно було, що Тед лишився задоволений
результатом. Доброзичливо гикнувши, він,
нарешті, дав Буджіну такого дружнього стусана
під ребра, що тому аж дух перехопило.

 Гаразд, хлопче! Ти, правда, маленька й
пісна рибина, але в тобі щось є. Ти займався
спортом? Так, це відразу помітно. І апетит хороший?
І спиш уночі богатирським сном, і перед
дівчатами не осоромишся? Зажди-но, а ти часом не
сидів у тюрмі? Та це, я певен, питання зайве.
Хіба можливо, щоб такий розумний хлопчина,
як ти. попався! Послухай, у мене є грандіозна
ідея. Дуже просто  ти служитимеш у військово-
повітряному флоті, ^ак само, як і я.

 Туди не так легко потрапити,  посміхнувся
Буджін, вважаючи усю цю сцену за жарт.

 Авжеж, нелегко,  погодився Тед,
багатозначно гикнув і додав хвастовито:  Але в тебе
ж є протекція, мій любий хлопче... Та не смійся,
як дурень, старий верблюде, бо я, недивлячись
на всі дружні почуття, наб ю тобі пику, хоч і
жаль мені буде це зробити, бо я ще з шкільної
лави поважаю твою розумну голівку. Слухай
уважно. Наш старий дуже прихильно до мене
ставиться. Не подумай, що я підлабузник. Ще не
народилася та людина, до якої б Тед
підлабузнювався, чорт забирай! Але так чи інакше, він
мені в усьому потурає. Розумієш, я найкращий
спортсмен у нашому з єднанні, і можу бути
живим підтвердженням того, що служба у
військово-повітряному флоті загартовує людину. А
дочка його ще кращої думки про мене, ніж батько,
і це не менш важливо. Треба, друже,
підтримувати добрі стосунки з їхніми дочками або й з
жінками, якщо вони ще молоді. Тільки так ти
потрапиш у Білий Дім, Голлівуд або у правління
Дженерал Моторе. Все інше пусте! Скільки
тобі, власне, років?.. Майже 22... Та-ак... Для
військово-повітряного флоту ти вже старий
кабан, справжній... як це звали того діда, що
робив дітей, хоч вже був у віці слонової черепахи?

 Ти, мабуть, маєш на увазі Мафусаїла, 
посміхнувся Буджін.
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Тед захоплено гукнув:
 Правильно, саме про нього я й кажу! Як

же я міг забути? Ти розумний хлопець, Генрі, ти
завжди був страшенно розумний. Послухай, ти
Мафу... тьфу, ти, тріска, так ти приходь до мене,
а я уклінно попрошу старого. Не відступлюсь,
якщо навіть доведеться із сльозами запевняти

його, що ти мій загублений брат в других, який
мене вигодував з ріжка, коли я був ще
немовлям, і котрого тільки тепер пощастило
відшукати. Політично, я сподіваюся, ти чистий? Бо щодо
цього вони дуже обережні. Та гаразд, старий
друже, я за тебе поручуся, я їм поклянуся, що
ти кращий американець, ніж сам президент. Так
ти ж дивись, приходь, ми цю справу влаштуємо!
Буджін обіцяв, щоб не образити Теда, але,

звичайно, не поставився серйозно до цих п яних
балачок.

 От що, Генрі,  кинув Тед,  пити тобі не
можна буде аж ніяк. Цього там просто не
терплять, бо, по-перше, це справляє погане
враження, а по-друге, як кажуть, псує нерви. Отже,
пити  ні-ні, старий, пи-ти ні-ні-ні-і-і!  останні
слова він проспівав на нічній вулиці, як арію.

 Добре, добре,  заспокоював Буджін,
ходімо вже.

Пройшовши ще квартал, Тед знову зупинився.
Над ними, високо в небі, вдруге прогудів* літак.

 Чуєш, старий?  раптом тихо і таємниче
промовив Тед.  Чуєш? Так ось, знаєш, що в
цьому ділі найкраще? .
Хоча Тед і був п яний як дим, його погляд

зробився дуже серйозним.
 Коли воно розпочнеться, Генрі, а воно

обов язково одного дня розпочнеться, то там,
угорі, ти матимеш більше шансів залишитись
живим, ніж. тут, унизу. І це найприємніше в
нашому ділі. Ти завжди про це думай, коли вони тебе
муштруватимуть. Бо муштрують вони так, що
часом завиєш від люті. їй-богу, правда, друже.
Як згадаю тепер, то так і кортить комусь набити
пику або напитися. Ходім, Генрі, мушу ще раз
випити, хай йому біс. Післязавтра треба
повернутися.

У наступні дні Буджін майже не згадував про
Тедову пропозицію, бо забув про все, шукаючи
нової роботи. Але якось, коли чергова спроба не
вдалася, він з гумором, розпачу вирішив
відвідати Теда, хоча був цілком певен, що все це
дурниці і в тверезому стані Тед нічого навіть не
пригадає. Проте він був несправедливий до
товариша, бо той, як виявилося, із шкури пнувся
задля нього, і Буджін, на його превеликий подив,
був прийнятий до військово-повітряного флоту
США.

V

Перший час, коли Буджін був ще молодим
гарним хлопцем, він нерідко замислювався над
тим, щоб втекти, щоб тим чи іншим способом

позбавитись нової служби. Але після одруження
він вже й думати про це залишив.
Одного разу, діставши звільнення на кілька

годин, він поїхав у найближче до своєї частини
маленьке глухе містечко. Навіть до нього від
казарм і аеродромів було 20 кілометрів, а великі
міста лежали десь зовсім недосяжно далеко від
них. Містечко, із своїми схожими один на
одного будинками, кількома барами і крамницями,
розкинулося на безмежній рівнині під блідим
вечірнім небом. Він ішов вулицею без певних
намірів, сподіваючись зустріти когось із
товаришів і випити з ним кілька пляшок пива та
послухати різкі звуки музичного автомата. Але цього
вечора йому потрапляли на очі лише чужі
обличчя. Звернути ж з єдиної у містечку вулиці
означало одразу потрапити у робітничий район,
район вигрібних ям і кучугурів сміття. А тут скрізь
оці однакові нудні будинки, які втілювали усю
безвідрадну монотонність маленьких
американських міст, що лежать осторонь від головних
транспортних магістралей.

Нарешті він зупинився на розі, запалив
сигарету і якийсь час дивився просто поперед себе,
міркуючи, куди податися. І саме в цю мить
пройшла мимо вона.

Це була тоненька дівчина з худими плечима
і такою ж худою довгуватою шиєю, яку вона
витягла вперед, наче шукаючи чогось. Це
надавало їй зворушливого і трохи смішного вигляду.
Буджіиу вона чомусь нагадала пташку.
Швидкий полохливий погляд її гарних і дуже великих
очей, щось подібне до усмішки  і раптом
нервовий жест, яким вона пригладила своє пишне
русяве волосся, ніби сама жахнулася своєї
сміливості... Так це почалось.

Вона була вихователькою, і Буджін відтоді
бачився з нею по кілька годин двічі на місяць.
Вона якось по-своєму соромливо і несміливо
захопилась Буджіном, але була завжди стримана і
дуже стереглася, щоб ніхто не побачив їх разом,
бо дріб язкові пуританські ирави американської
провінції не допускали й найменшого відхилення
від прийнятих правил, і такі зустрічі могли
призвести до її негайного звільнення. Для Буджіна
це знайомство зовсім не означало великого
кохання, але поступово він звик до зустрічей з нею.
«Зрештою, обоє ми бідолахи і самітні»,

зворушено думав він іноді.
Шукати інших знайомств з цікавішими й

принаднішими жінками йому, може, й хотілося, але
заважала, насамперед, важка служба, яка не
лишала для цього вільного часу, і те, що він
майже ніде не бував. Кінець кінцем вона дозволила
йому поцілувати себе, і після довгих умовлянь
він став бувати в її малесенькій, бідній, але
чистенькій кімнатці, де вона смажила для нього
яєшню і варила каву. Нічого більше вона не Д°*
зволяла. І хоча Буджіиу часом бувало нелегко
стримувати себе, він не бажав прискорювати по;
дій; йому хотілося дати їй час, бо він добре
бачив, що захоплення дівчини поступово
переростає у кохання.
Але одного вечора все змінилось.
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У підрозділ Буджіна призначили нового
інструктора, людину середнього віку з холодним
блідим обличчям. Очі в нього були наче неживі
і нагадували сірі металеві риски, з ніби
вставленими в них чорними нерухомими камінцями
зіниць. Він справляв враження дуже спокійної
людини, нікого не лаяв і не давав ніяких нових
розпоряджень. А проте всіх опанувало тривожне
почуття, бо здавалося, що новий все бачить, все
знає і лише чогось вичікує. Ця людина
здавалась загадковою.

Одного разу під час вечері інструктор наче
випадково з явився в їдальні і, тримаючи руки
за спиною, повільно пройшов поміж столами.
Раптом він промовив різким голосом:

 Слухайте всі!  Всі покинули їсти і
чекали, що буде далі.  Ви тут жерете, як ті свині,
так діла не буде. Льотчик повинен завжди
дотримуватись дисципліни під час їжі теж. Ану
швидше, наливайте молоко! Ви ж знаєте, як це
робиться! .

Вони знали, бо часто вже робили таку вправу.
Треба було налити молоко з пляшки у чашку,
не дивлячись, куди ллєш, впившись поглядом
уперед. Непомітне дрижання руки, неточно
розрахований рух  і все зіпсовано. Ця вправа
виховувала впевненість руки і вміння точно
визначати відстань у просторі.

 Починайте!  скомандував інструктор.
Всі підняли пляшки і почали наливати. В цей

час інструктор підійшов до одного з новачків.
Цього хлопця, з широким червоним обличчям
селянського типу, аж ніяк не можна було
назвати видатним авіатором, але всі його любили за
лагідну вдачу.

 Прокляття, ти ж дивишся на руку! 
гримнув зненацька інструктор, і в ту ж мить сталося
лихо: хлопець, наляканий цим диким ревом,
вилив молоко на стіл.

 Встати!  загорлав інструктор.
Той встав і скам'янів. Його сполохане

обличчя скривилося в кумедній гримасі, ніби його
хтось стукнув по голові. Інструктор походжав
навколо нього, заклавши руки за спину, з
жорстоким і глузливим виразом обличчя. Здалося,
він приміряється, куди б його вдарити, у
скривлене обличчя, під ребра чи по руках...

Нічого подібного він, звичайно, не зробив, а
тільки виголосив: «Чотири тижні без
звільнення!»  і пішов геть.

Весь цей епізод був, очевидно, задуманий, як
своєрідний вступ.
Льотчик, що був так суворо покараний за свою

незначну провину, все ще стояв нерухомо, і на
обличчі його не здригнувся жоден м яз. Але з
правого ока повільно викотилася сльоза,
прокотилась по щоці і впала на стіл.

Всіх охопило почуття ніяковості і сорому.
Буджін і решта товаришів удавали, що нічого не
помітили, а Буджінів сусід промурмотів:

 Значить знову почнуть загвинчувати гайки.
Буджін налив молоко бездоганно, не

розливши жодної краплі; з потерпілим він не був у
особливо дружніх стосунках, і пізніше він взагалі
не звертав уваги на подібні до цього випадки.

Але у той вечір він відчув, як дрижать його
руки. Сталося так, що він мав тоді звільнення; тож
відразу після вечері поспішив до автобуса і
поїхав у містечко.
Цього разу він приїхав раніше, ніж звичайно.

Забувши про обережність, він вибіг сходами до
кімнати дівчини і схвильовано постукав. Вона
була вдома. Буджін, важко дихаючи, увійшов,
замість привітання обійняв її за талію і почав
шалено цілувати.

 Що з тобою сталося, Генрі? Адже тебе міг
хтось побачити...  сказала вона враженим і
водночас радісним тоном.

 Облиш свої дурниці. Ну що з того, коли
побачать? Мені вже остогидли ці хованки! 
закричав він так голосно, що дівчина перелякано
замовкла.

Вона хотіла підсмажити йому яєшню з
шинкою, але він відмовився. Ні, не треба йому яєш-
ні! Чашку звареної нею кави він випив швидко,
але з відразою, ніби гніваючись, що марнує час.
Ледве він закінчив, як знову встав, обійняв
дівчину і потяг її до ліжка:

 Ходім, ходім, сьогодні це повинно статися.
Вона захищалася:
 Ні, прошу тебе, не треба... ще ні!
 Це буде сьогодні,  прохрипів він і грубо

стиснув їй руки, щоб не пручалася.
 Що це з тобою, що ж це таке?  лепетала

вона.

Він і сам добре не розумів, що з ним діється,
і через це сердився ще більше:

 Та годі вже кривлятися! Коли щось
трапиться і тебе звільнять, то я з тобою одружуся.
Це тебе влаштовує? Не бійся тільки. Дозвіл
мені дадуть, це безперечно. Вони навіть люблять,
коли одружуються, бо вважають, що ми тоді
стаємо спокійнішими. Отже, все буде гаразд. Ну,
ходім же!

Вона вже більше не опиралася, але її великі
темні очі дивилися на нього з німим, болісним
запитанням, і в нього з явилося неприємне
почуття, що він у цю мить щось безповоротно
руйнує. Але він просто не міг побороти себе.
Потім і справді те «щось» трапилось; правда,

не в той самий вечір, а пізніше, і Буджін, хоч і
без особливого ентузіазму, виконав свою
обіцянку. Цей вчинок, мабуть, дійсно був безглуздий,
бо після цього всяка спроба втекти з армії
ставала неможливою. Але втіхою для нього стали
двоє дітей, яких він обожнював.

VI

Після довгих років навчання Буджіна було
нарешті переведено на полярну авіаційну базу,
де він разом з і-ншими тренувався у численних
польотах; саме це й було їхнім призначенням.
Та останньої зими випадково виявилася потреба
заступити одну посаду на метеорологічній
станції бази, і Буджіна перевели туди. Під наглядом
мовчазного фахівця-метеоролога разом з трьома
помічниками він приймав, передавав і зберігав
метеорологічні повідомлення..
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Робота була дуже одноманітна; доводилося
приймати відомості про ізобари, ізотерми,
висоти, глибини, грози, стратосферні течії і
туманності з таких областей, які були віддалені від
полярної бази цілими континентами. Коли
йшлося про якісь цілком визначені географічні
пункти, вони часто працювали на самих
припущеннях. І все це день у день ретельно
занотовувалось і зберігалося у найсуворішій таємниці.
А втім, так само ретельно вдень і вночі вів
спостереження за небом, здебільшого пустим, і
персонал радіолокаційної станції. Досить було
кілька хвилин підряд подивитись на те, як
безперервно обертається антена радіолокатора, щоб
усвідомити всю чітку одноманітність цього
заняття. І майже завжди двічі на тиждень, коли
виявляли транспортний літак, що робив
регулярні рейси з Швеції в Канаду через Північний
полюс, на базі оголошувалась тривога. Якщо цей
літак радіолокаційникам не вдавалося виявити,
майор Червонопикий скаженів від люті. Цей
майор взагалі належав до тих офіцерів, які з
приводу відірваного на формі гудзика шаленіли
так, ніби від цього міг бути кінець світу.
Сивоголовий, з пригладженим щіточкою волоссям, він,
виструнчившись, походжав по базі, ніби живе
втілення дисциплінованості, щомиті готовий
зчинити дикий галас. Своє прізвисько
«Червонопикий» майор дістав за надто яскравий колір щік
та носа. Так от саме такі тривоги були
найулюбленішими його вправами. І хоч кожен з
льотчиків знав про них наперед, проте у виховних
цілях доводилось вдавати, ніби ніхто нічого не
знає.

Отож починається тривога і метушня.
Льотчики, сміючись нишком, кидаються до
винищувачів. І все йде як по маслу; адже заздалегідь
точно відома година тривоги, можна, сидячи в
їдальні, подивитись на годинник і сказати:
«Якщо літак іде без запізнення, то почнеться через
десять хвилин. Часу вистачить якраз на одну
сигарету».
Після того, як винищувачі знімаються в

повітря, неодмінно лунає команда:
 Всім назад, помічений літак  транспортна

машина, про яку було попереджено.
Спочатку ця гра розважала Буджіна, але

нарешті її ідіотська одноманітність почала
викликати в нього почуття нудьги і навіть огиди. Та й
взагалі настрій у всіх після нескінченних місяців
полярної зими був неврівноважений, від
похмурих роздумів льотчики легко переходили до
небезпечної дратівливості. Для начальства таке
становище було дуже неприємним, бо ідеал
сучасного льотчика  це людина врівноважена,
спокійна, ба навіть тупа, щось на зразок
нижчого чиновника в міністерстві, але озброєна
технічними знаннями професора.
Якось, голячись, Буджін уважніше глянув на

себе у дзеркало і жахнувся, не впізнавши свого
обличчя. Воно було таке виснажене довгою
зимою, ніби з нього висмоктали всі соки, у
зморшках, похмуре, з тонкими губами і помітною
сивиною у волоссі. А, зрештою, нічого дивного не
було в тому, ЩО ВІ'Н, ледве досягнувши тридцяти

років, мав сиве волосся. Майже всі льотчики,
яких він знав, крім зовсім юних, були сиві, хоч
деякі з них мали всього двадцять чотири,
двадцять п ять років. І майже у всіх був однаковий
вираз очей вираз пильної настороженості і
водночас прихованої байдужості. Ці очі ніщо
вже не могло ні здивувати, ні налякати, їм ніщо
вже не могло повернути дитячої наївної
безпосередності.
Настрій у Буджіна був такий пригнічений

мабуть ще й тому, що з ним вже не було Мака
Гарді, його найкращого, якщо не єдиного,
справжнього друга, не тільки на базі, але й взагалі.
Ті не дуже численні приятелі, яких Буджін мав
на континенті, стали йому поступово чужі.
Листами, що пишуться один раз на три-чотири
місяці, майже ніколи не вдається зберегти дружбу
живою і свіжою. Особливо важко це буває тоді,
коли один з друзів працює за фахом, весь час
знайомиться з новими людьми, перебуває у
«цивілізованому» оточенні, і все це для нього
цілком природно, немов нічого іншого у світі
немає, крім цих одвічних людських мас,
автомобілів, залізниць, кінотеатрів і холодильників; а
другий живе в крижаній пустелі біля Північного
полюса, і кожен його день минає у
спостереженнях блідозеленого холодного неба і в чеканні
сонця після нескінченних полярних ночей. Та й
взагалі, по суті, основне його заняття  це
чекати, весь час чекати. І тоді такі друзі випадають
один у одного з життя, так як губляться
супутники в тумані. Контури стають все менш
чіткими, кроки  тихшими, наостанку бачиш лише
якусь бліду тінь; гукнеш один одному: «До
побачення!»  і ось уже навіть не віриться, що все
це дійсно було. Забуваєш друга на тижні,
місяці, згадуєш його лише тоді, коли прийде лист, і
лист цей відкладаєш набік з якоюсь особливою
повагою, ніби писала його вже давно померла
людина, і надійшов він з потойбічного світу. А
згодом і листи перестають надходити.

Білявий велетень Тед, який влаштував його на
службу у військово-повітряному флоті, був
близьким його товаришем. Але Тедові не судилося
жити. Одного дня під час випробовувань нової
моделі у крашталево блакитному небі над
пустинею Нью-Мексіко його машина, ледве
досягнувши швидкості звуку, з невідомих причин
вибухнула, перетворившись у вогняну кулю. Якщо від
Теда взагалі щось і залишилося, то хіба що
попіл, розвіяний вітром десь у пісках і голих
скелях Нью-Мексіко.

В той тяжкий для Буджіна період, коли
поступово рвалися його зв язки з близькими
людьми, йому допоміг Мак Гарді. Коли Буджіна
перевели на базу, старший лейтенант Мак Гарді
служив там вже кілька місяців. Вперше Буджін
побачив його в казино.

«Мабуть, дуже розумна людина»,  відразу
спало на думку Буджіну.

Мак Гарді обернувся, допитливо подивився на
нього і з привітною посмішкою підніс до рота
бокал.

З першого погляду їх потягло один до одного,
з першої зустрічі почалася дружба. Саме Мак
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Гарді і Міллер, хоч вони й були зовсім не
схожими між собою, скрасили для Буджіна зимові
місяці на базі.

VII

Мака Гарді на базі прозвали «священиком».
В його довгастому красивому обличчі із
сумними темноголубими, часом з фанатичним блиском,
очима дійсно було щось священицьке, вірніше,
воно нагадувало той ідеальний образ, який
пов язується в нашому уявленні з обличчям
священика, і чимось було схоже на ікони часів
середньовіччя. Його зовсім посивіле, русяве
волосся м якими хвилями лежало на голові, а білі
випещені руки нагадували нервовою грацією
руки жінки. Ні на кому форма і навіть
незграбні кожухи не сиділи так природно й елегантно,
ні в кого штани не були завжди так бездоганно
випрасувані.

 Він, мабуть, колись мав величезний успіх
у жінок,  говорили про нього.
Але Мак Гарді, здавалось, мало цікавився

жінками. Сексуальних потреб і хвилювань, від
яких страждали майже всі на далекій базі, він,
здавалося, не мав, а, може, вмів краще
володіти собою. У всякому разі Мак Гарді ніколи
про це не говорив. Він був талановитим
льотчиком, до того ж чудово знався на теорії, і всі
гадали, що Мак Гарді зробить блискучу кар єру.
До своїх підлеглих, а також до обслуговуючого
персоналу він ставився суворо, але ніколи не був
грубим. Дуже рідко траплялося, щоб Мак Гарді
вилаявся або на когось нагримав. Та в цьому у
нього не було й потреби. Досить було йому лише
глянути, щоб приборкати найгрубіших, найбільш
недисциплінованих хлопців. Особливої любові
до Мака Гарді підлеглі не відчували, але всі
ставилися до нього з великою пошаною.

Майже з усіма товаришами Мак Гарді був
надзвичайно замкнутим, його стриманість
межувала з неприступністю, і дехто вважав його
зарозумілим. Але Буджін вже невдовзі після
прибуття на базу до пізньої ночі не розставався з
старшим лейтенантом. Вони вели довгі схильо-
вані розмови про філософію і релігію, про
мистецтво і літературу. Так само як і Буджін, Мак
Гарді привіз з собою невеличку бібліотеку з
творів, які вони залюбки читали на дозвіллі. Друзі
обмінювалися книжками, одну ніч читали, а
другу ділилися думками про прочитане. Поряд з
рідкісною енциклопедичною освітою у Мака
Гарді був гострий розум і така непереборна і
нещадна логіка, що Буджіну, при всьому
захопленні другом, часто ставало моторошно.
Здавалося, Мак Гарді неодмінно скеровував її в інший
бік. Коли якось вони заговорили про віру й
релігію, виявилося, що Мак Гарді належав до
однієї з мало поширених сект, однак принципів і
кінцевої мети її він чомусь не хотів чи не мав
права розтлумачити Буджіну. Неясні натяки
Мака Гарді свідчили, що то була якась суміщ
буддизму і конфуціанства.

 Облишмо цю тему,  обірвав тоді Мак
Гарді розмову,  якщо про це дізнаються, то
мене почнуть підозрювати, бо май на увазі, що все,
чого люди не розуміють і що не лізе у
встановлені рамки, просто оголошується підозрілим.
А мені дуже подобається бути льотчиком.
Характерною рисою Мака Гарді було

фанатичне відстоювання того, що він вважав чесним і
справедливим. І в цьому він доходив до
донкіхотства. Так, наприклад, якось транспортний літак
приставив партію мундштуків; ящик з ними був
виставлений у казино для продажу. Мак Гарді,
нахмурившись, якийсь час розглядав мундштуки^
потім дуже дешево купив один. Коли він
розібрав його на частини, різьба зламалась. Він
купив ще один  теж бракований. Під сміх і
підбадьорливі вигуки присутніх Мак Гарді купував
мундштуки один за одним (всього штук 50),
перевіряв їх і, виявивши непридатність, кидав
назад у ящик. Після цього випадку він почав
писати протести по різних інстанціях, вимагав
розслідування, притягнення до відповідальності
постачальника  одним словом, буквально шаленів,
викликаючи в одних сміх, а в інших подив.

Полковник, якому доповіли про це, спробував
вгамувати Мака Гарді, запропонувавши
повернути йому долар, що той витратив на мундштуки,
аби покінчити з цією справою.

 Я заплачу з власної кишені, тільки
заспокойтесь,  сказав він у кумедному розпачі, напів-
сердито, напівжартома.
Мак Гарді похитав головою:
 Дуже вдячний, сер. Але для мене в цьому

ділі йдеться про факт обдурювання як такий.
 Адже ж ти не куриш, Мак. Навіщо тобі

здалися ці мундштуки?  спитав Буджін.
 Для мене важливий принцип, якого треба

додержувати скрізь, навіть у дрібницях. А втім,
може, я й справді збожеволів. Адже я тут вже
другу зиму,  збуджено відповів Мак Гарді.

Щось за два тижні після цього стався
несподіваний випадок.

Коли настали безсонячні дні-сутінки, було
оголошено про грандіозний тренувальний політ на
відстань 12 000 кілометрів, під час якого літаки,
стартуючи з бази, повинні були описати
величезну дугу над Атлантичним океаном до Канади
і звідти повернути назад, додому. Ескадрильї
винищувачів, до якої належав Мак Гарді, було
доручено прикривати бомбардувальники над
полярною зоною.

Буджін, не беручи участі у польоті, бачив, як
у встановлену секунду Мак Гарді стартував на
своїй новій моделі одномісного, неймовірної
швидкості винищувача, щоб супроводжувати
бомбардувальники. У сутінках світанку, що
ледве зажеврів, машина Мак Гарді разом з
іншими винищувачами після блискучого старту з
страшним ревом звилася над глетчерами у
стратосферу і за мить зникла з очей.
Через кілька годин приземлилися спочатку

бомбардувальники, а потім винищувачі. Машини
Мака Гарді з ними не було. Півгодини на нього
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чекали, вдивляючись у пусте, бліде небо,
надсилали радіосигнали. Відповіді не було.
При обговоренні польоту льотчики похмуріші

ніж звичайно, з палаючими очима і щільно
стиснутими губами, стояли перед полковником, який
розпитував про результати тренувальних вправ,
цікавився фотографіями зображень на екранах
радіолокаторів і новим досвідом своїх підлеглих.
Час цей завжди був найнебезпечнішим, бо
найменша з виявлених помилок нещадно каралась
зменшували додаткову плату, а іноді навіть і
понижували у чині. Після шестигодинної
ПІДГОТОВКИ і наступного дванадцятигодинного польоту,
під час якого доводилося діяти з точністю
машини, екіпажі бомбардувальників перетворювалися
на людей, під нібито спокійною зовнішністю
яких причаїлося божевілля. Полковник говорив
з ними м яким, по-батьківськи лагідним голосом,
щоб не дратувати їх ще більше.
Коли обговорення закінчувалося, льотчиків

ніколи не відпускали відразу в казарми, бо це
могло викликати чимало неприємностей; спочатку їх
масирували і обтирали спиртом у фінській лазні,
потім подавали легку закуску, а іноді ще й
розважали яким-небудь веселим пустим фільмом,
доки їхні нерви не вгамовувалися настільки, що
вони могли забутися сном. Це був метод,
старанно продуманий лікарями і психологами.

- Чи кому-небудь щось відомо про машину
старшого лейтенанта Гарді?  ніби ненароком
спитав полковник.

Сиві юнаки мовчки дивилися в землю.
Нарешті лейтенант Міллер з властивим йому спокоєм
доповів, що машина Гарді, так само як і інші
винищувачі, згідно з наказом, як оса, кружляла
над бомбардувальниками, а потім, поблизу
Північного полюса, радіозв язок раптом увірвався,
і більше їм нічого не відомо.

Полковник закінчив обговорення; льотчики,
насупившись, повільно подалися до лазні.

Але тут раптом почувся шум літака, і всі
вибігли з приміщення. У примарних, блідозелену-
ватих сутінках арктичного дня, що вже
переходив у ніч, машина Гарді, завиваючи, пронеслась
у бриючому польоті над глетчерами, ніби
перестрибуючи через них, і пішла на посадку.

Мак Гарді насилу і якось незграбно вибрався
з машини; обличчя його в неясному освітленні
здавалося зовсім блідим, очі неспокійно і
збентежено бігали. Машина мала пробоїни у трьох
місцях. Гарді пощастило постріли влучили не
в головні частини літака, і повітряний потік під
час польоту не ввірвався у пробоїни і не
розірвав машину на шматки. Пізніше полковник у
своєму звіті писав про блискучі результати
випробування нової моделі, але докладнішого
звіту йому так і не вдалося написати через дивну
поведінку Мака Гарді.

 Отже, на вас напали  промовив
полковник, з тріумфом поглядаючи на майора
Червонопикого.  Це нечуване порушення наших прав.
Я негайно радирую про це у міністерство, щоб
воно інформувало уряд. Ви ж, я гадаю, не
збилися з курсу і не порушили кордонів чужої тери¬

торії? Державний департамент енергійно
протестуватиме проти цього нападу!
Мак Гарді подивився на одного, потім на

другого і вимовив:

 Даремні намагання, сер. Я порушив кордон
чужої території і навіть зробив це навмисно.
З півхвилини панувало розгублене мовчання,

потім полковник спробував врятувати
становище:

 Що ж,  сказав він, багатозначно
посміхаючись,  ніхто нас не зобов язує повідомляти
про це.

Але Гарді різко відповів:
 Ніколи і ні перед ким я не ста-ну цього

заперечувати.
 Ви збожеволіли, Гарді!  закричав майор

Червонопикий.
Полковник заспокійливо підвів руку і

спробував врятувати хоч що-небудь для свого звіту.
 На вас, очевидно, напали відразу кілька

машин? При величезних перевагах наших
літаків ці суб єкти насмілюються атакувати нас
лише групами.

Він схопив Мака Гарді за рукав комбінезона і,
притишивши голос, сказав з підбадьорливою
посмішкою, яка обіцяла таємну винагороду,
незважаючи на те, що перед громадськістю його
довелося осудити.

 Ви ж, напевне, збили принаймні одного з
цих типів, правда?
Гарді ніби ненароком звільнив свою руку і

відказав:
 Напав на мене тільки один, і збити його не

вдалося. Навпаки, він ледве не збив мене.
Після цього він зовсім перестав відповідати

на запитання, і мовчання його було таке вперте,
що майор прошепотів полковникові:

 Він, мабуть, ще не зовсім отямився.
Полковник, похитуючи головою, припинив

допит. Коли Гарді стомлено, ніби кожен крок
завдавав йому неймовірних страждань,
попрямував до казарм, почали детальний огляд машини.
Гарді розстріляв три диски, проте все інше
лишалося неясним, бо, незважаючи на загрозу
дисциплінарного стягнення, він відмовився
повідомити будь-які подробиці про сутичку. Його
усунули від дальших польотів, і він якийсь час
тинявся по базі без діла, похмурий і мовчазний,
подібний до блідого привида; незабаром всі
почали його обминати.

 Ця історія остаточно згубила його,
шепотіли йому вслід.
Схвильований Буджін намагався захистити

друга, та марно. Одного вечора у казино
пролунали навіть слова «боягуз» і «страхополох»
вони стали приводом до перших сварок, і Буджіну
ці слова весь час ятрили душу.

VIII

Якось у вільну годину Буджін вийшов трошки
пройтися, і раптом у неясному світлі побачив
Гарді, який, незважаючи на сильний мороз,
сидів на величезній кризі досить далеко від бази.
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Він, здавалося, не чув кроків Буджіна і пильно
розглядав свою руку. Лише^коли Буджін
опинився перед ним, він, немов злодій, хутко
прикрив рукавом кожуха зап ястя і повільно підвів
голову.

 Що з тобою?  співчутливо запитав
Буджін.

 Та нічого,  відказав Гарді ухильно.
Але Буджін швидко відвернув його рукав. На

смужці білої шкіри між рукавичкою і рукавом
кожуха він побачив червонуваточорну виразку,
яка нагадувала потворного павука, що вп явся
У РУку.

 Тебе поранено?  злякано скрикнув
Буджін,  може фосфор? Очевидно, стріляли
трасуючими кулями або чимсь подібним. Треба
звернутися до лікаря!

 Навіщо?  відповів Гарді стомлено,  це,
мабуть, шмат фосфору. Правда, спочатку ранка
була зовсім мала. Але руку гризе, роз їдає.
Якщо хочеш знати, то це розплата.
Буджін спробував ще раз ублагати товариша,

нарешті, відкритись йому, розказати, як все це
сталося. На цей раз Мак Гарді погодився.

Отож, він, Мак Гарді, навмисне залетів надто
далеко. Найшло це на нього зовсім несподівано,
коли він побачив нагромадження хмар; які
спокійно, наче гірське пасмо, висіли над
загадковою країною. Що це було? Почуття гострої
цікавості? Чи просто божевільна витівка? В
усякому разі він ухилився від курсу і на повній
швидкості помчав на південь, де з стратосферних
висот вже виднівся далекий рожевий відблиск
весняного сонця.

Гарді стиха всміхнувся і подивився на
Буджіна невидющими очима:

 Одверто кажучи,  розказував Мак далі,
я гадав, що це не так вже й страшно. Якщо
хтось зустрінеться, я зараз же поверну вбік і,
таким чином, дам зрозуміти, що заблудив і
прошу пробачення. Крім того, в Заполяр ї
кордони неясні і дуже спірні; адже над віковічними
крижаними і сніговими полями не можна їх з
точністю визначити. Зважаючи на те, що
компасом коло полюса користуватися вже не можна,
що всі меридіани тут перетинаються і
доводиться покладатися лише на дані радіолокації, які
теж іноді бувають помилковими, тут дійсно дуже
легко заблудитися, особливо, коли не видно
землі.

«Не поплачуся ж я відразу головою,  думав
він.  Дарма, хай це була дуже небезпечна,
божевільна витівка з його боку, але він просто не
міг вчинити інакше».

Деякий час небо над хмарами було чистим,
холодним, і почуття самотності охопило його.
Коли він хотів уже повернути назад, з-за
хмар зненацька, немов сполохана зла комаха,
круто виринула якась машина. Не гаючи часу,
вона накинулась на нього; щоправда, спочатку,
наче засліплена люттю, забрала надто далеко
вліво і значно вище; в цьому була її помилка,
що при такій швидкості, звичайно, становило
багато кілометрів; але потім літак, на цей раз ніби
в нестямі від свого хибного маневру, описав за¬

паморочливу петлю, щоб З'нов атакувати його.
І лише тоді Гарді усвідомив свою страшну по-
милку. Хоч він і знав, що при такій швидкості
це безглуздо і майже неможливо, він, очевидно,
підсвідомо сподівався, що зможе побачити того
чужого льотчика, посміхнутись йому, кивнути:

 Гей, ти, *не пустуй!
Кинути лише один погляд на його обличчя 

адже він ще ніколи жодного з них не бачив і так
часто бажав хоч оком на них глянути, і все,
може, кінчилося б благополучно. Так, під час першої
війни це ще було можливо, при певних
обставинах також і під час другої. Але хіба зараз, при
швидкостях 1500 кілометрів на годину і навіть
більших, вдалося б побачити лице пілота? Ні,
нічого не можна було побачити, всі обличчя
ховаються під колючими відблисками алюмінію,
сталі та плексигласу, що метеором промайнуть
перед тобою. Якийсь натяк на страшну звірячу
морду, схожу як дві краплі води на ті, що
завжди зображуються в офіційних
пропагандистських листках  це було все, що він зміг
побачити, і, охоплений жахом і почуттям глухого
роздратування за свої вимушені й непоправні дії,
машинально натиснув гашетку кулемета. Однак
скоро йому довелося відчути незвичайну силу
свого супротивника. Шалена швидкість машини,
відважні віражі... гра на краю загибелі. Але
Гарді, звичайно, продовжував стріляти, поки
десь кілометрів за двадцять від нього не
виринули з-за хмар ще три винищувачі. Повернути
назад вдалося лише з величезними труднощами,
ціною неймовірних зусиль, хоч він завжди гадав,
що прекрасно володіє своєю машиною; але на
цей раз літак, здавалося, шаленів від люті, що
йому доводиться припинити своє діло до того, як
він сам або ворожа машина розлетиться на
шматки.

 Ми тепер не бачимо облич, розумієш, ось
в чому справа,  закінчив Гарді,  і зараз мені
все здається ясним. Можеш вважати мене
божевільним. А може, я й справді божевільний.
Він знов подивився на свою виразку і

впевнено промовив:
 Так воно починається і потім

поширюється  тління, кінець.

Помовчавши, він спитав Буджіна:
 Що вони там тепер про мене говорять?

Мабуть, вже дали нове прізвисько «боягузливий
собака»?

Буджін промовчав, хоч це й справді йому
доводилось чути.
*  Та ні,  вигукнув він, намагаючись надати

жартівливого тону своєму голосу,  ти, як і
досі, залишився «священиком, місіонером».
Мак Гарді сумно посміхнувся:
 Місіонером смерті! Всі ми місіонери

смерті. Скоро співатимуть реквієм. Залиш мене зараз
самого, прошу тебе.
Ця розмова і нічна бесіда з Маком Гарді

пізніше дуже знервувала Буджіна. А ще більше 
та обставина, що незабаром після цього Гарді
покинув базу.
Коли старший лейтенант, до цього часу

завжди такий справедливий, чергував в один з на¬
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сТупних днів (до речі, це чергування було
дуже легке, другорядне), його ледве можна було
впізнати. Він був дратівливий, до всього і до
всіх чіплявся, був різким, навіть брутальним з
переляканим обслуговуючим персоналом.
Підлеглих він лаяв за найменші дрібниці, накладав
на них суворі стягнення... А ввечері стався дру-
пііі, на цей раз вирішальний інцидент.
Під час обговорення, яке провадив полковник,

Мак Гарді стояв поряд з іншими офіцерами.
Полковник, заклавши руки за спину, ходив
вперед і назад і звертався зовсім не до нього
особисто, хоч, можливо, при цьому й кинув погляд
на Мака Гарді. В усякому разі, той несподівано
зробив крок уперед і закричав:

 Чого ви так дивитесь на мене, сер? Що ви
хочете цим сказати!
Запала тиша; всі завмерли, на обличчях був

написаний жах, викликаний цим безпідставним

зухвальством.
 Пане старший лейтенант,  промовив,

нарешті, зблідлий полковник,  якби ви тільки що
повернулися після дванадцятигодинного
бойового польоту, я б, може, не звернув уваги на вашу
поведінку. Але оскільки це не так і..,  тут
полковник зробив багатозначну паузу,  мабуть, не
скоро так буде, то я можу лише припустити, що
ви хворі. Ні, не намагайтесь просити пробачення.
Хворим тут немає місця! Прошу негайно
залишити приміщення!
Допомагаючи Макові Гарді пакуватися,

Буджін запитав, що той гадає робити на
континенті.

 Може, я й справді піду в священики,
відповів Мак Гарді, намагаючись
пожартувати.  Але, знаєш, хоч ця історія згубила мене і
означає мій кінець, я все ж таки радий, що
залишаю базу.
Вони обіцяли часто писати один одному. Але

кожен з них знав, що згодом зв язок буде
втрачений, що вони розлучаються назавжди.
«Що ж мені тепер робити?  похмуро

роздумував Буджін.  В мене залишається лише
Міллер!»
Другого ранку Мака Гарді відправили

транспортним літаком, і Буджін залишився сам у
безпорадному, розпачливому настрої, якого,
звичайно, нічим зовні не виявляв. Але йому
здавалось, що якась невідома сила змушує тепер і
його тікати, ніби в припадку амока.

IX

Машина все ще летіла тим самим курсом,
Буджін бачив це по сузір ях. Але він чекав, що
вона незабаром поверне у другий бік; адже
польоти рідко відбувалися у цьому напрямі,
здебільшого літаки йшли над Ісландією, Фарерськи-
ми островами або Гебрідами до просторів
Атлантичного океану.
Буджін знову спробував чіткіше пригадати

вечір напередодні і все, що було перед тим, як ге
нерал його розбудив, і в спогадах своїх він що
разу бачив ту саму картину.
Бачив на темному тлі дванадцять облич, на

які збоку падало жовте світло. Важкі тіні на
запалих щоках і на чолі надавали їм
маскоподібного, майже демонічного загрозливого
виразу. У дванадцяти парах очей, що пильно
дивилися на нього, блищало насторожене очікування.
Буджін марно намагався пригадати, хто були ці
дванадцять. Згадував імена п ятьох чи шістьох
із них, але щоразу, коли він, здавалося,
пригадував ще одне чи два імені і знов починав
перелічувати, виявлялося, що їх так і лишилось тільки
п ять чи шість. Чи рахував він Свіфта і Голла?
Хто був шостим при попередньому підрахунку,
Спенсер чи Браун? Ні, жоден з них не мав
такого вузького злого рота, це, очевидно, був
хтось інший.

Він просто нічого не міг точно пригадати, і,
нарешті, похитуючи головою, облишив свої
намагання. Та це, власне кажучи, було не так
істотно. Міллер, в усякому разі, серед них був,
і його круглий голий череп закривав в уяві Бу-
.джіна всі інші обличчя; поступово він навіть все
збільшувався, наближуючись до Буджіна, як
щось велетенське й загрозливе. Але що сталося
потім? Щось таки сталося, але що саме?

Увечері вони зустрілися у пивній. Це був день,
коли вперше після довгих місяців вони знов
побачили сонце. Вже до цього якийсь час вдень
над бухтою слалося холоднувате світло. На фоні
неба, здебільшого невиразно блідого, але іноді
холодного і чистого, як зеленуватий діамант,
день у день все чіткіше вимальовувалися білі
глетчери і чорні скелі. В останні дні з явився ще
далекий червоний відблиск. Це був захоплюючий
пейзаж, проте вічно чужий і ворожий людям, і
часто Буджіна проймало болісне відчуття, ніби
скелі та глетчери так спокійно дивляться вниз,
на всю цю метушню на базі, тому що знають, як
надовго вони її переживуть.
В день першого світанку там і тут на кризі

стояли групи нижчого і допоміжного
персоналу. В зв язку з тим, що в останній час служба
значно ускладнилась, не всі, а лише кілька льот-
чиків-офіцерів, які якраз були вільні, серед
них і Буджін, піднялися на розташоване поблизу
бази плато, щоб звідти привітати сонце. З
висоти цього плато можна було спостерігати десь
на півдні далекі хмарні замки, підпалені
пурпуровим сяйвом, що здіймалося з-за горизонту.
А потім по небу розсипалося золотисточервоне
проміння, і спливло соняче колесо. Глетчери і
крижане море вкрилися багрянцем, наче кров
потекла по снігу, а від скель на ньому простяглися
різко окреслені тіні.
Мовчки стояли постарілі сивоволосі юнаки.

Хоч всі вони аж ніяк не були схильні до
романтики, але до цього сходу сонця вони не могли
лишитись байдужими. Здавалося, наче бог
тримає факел над глетчерами. Льотчики кусали
губи, глибоко зітхали, крадькома скоса поглядали
один на одного, ніби соромлячись, а потім знов
повертали до сонця свої виснажені, пориті
глибокими зморшками обличчя, і пильно, з
підсвідомим сумом вдивлялися в нього.
Лейтенант Міллер, незважаючи на холоднечу,

скинув на кілька секунд свою хутряну шапку.
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Його голий круглий череп заблищав
червонуватим світлом, в сіроблакитних витрішкуватих
очах відбилося сонце.

 Як гарно,  сказав він ніяково. Ніхто, крім
Міллер а, цього так не висловив.

 Так, шикарно,  зауважив хтось інший,
намагаючись надати своєму голосу тону бувалої
людини, хоча це йому не дуже вдавалося.

Протягом довгої зими нерідко траплялися дні,
коли вони ледве перемовлялися словом і ходили
мовчазні, наче в напівсні, як ведмеді в барлозі,
які розлючуються лише тоді, коли хтось
порушить їхній спокій. Але зараз, сповнені тієї
меланхолії, яку несе з собою початок арктичної весни,
всі вони, і особливо Буджін, були водночас
охоплені тривогою. З того часу, як Мака Гарді не
було на базі, Буджіна часто вночі охоплював
страх і невимовний смуток, велетенським
тягарем лягаючи на груди.

 Чорт його забирай, сьогодні непогано
було б випити,  раптом вигукнув він, дивлячись
просто перед собою на сонце.
Дехто підтримав його: безперечно, треба

випити!

Поява сонця, здавалося, довела їх нервове
напруження до краю.
Отож, увечері вони пішли у бар. Це маленьке

приміщення намагалися зробити якомога затиш-
нішим, його навіть облицювали дерев яними
панелями, які, щоправда, з часом почорніли
від диму й тепла, так що бар справляв тепер
трохи похмуре враження, нагадуючи погріб. Тут
і там, поруч з зображеннями статуї Свободи в
Нью-Йоркському порту і статуї Весни в
Каліфорнії, висіли фото голих дівчат і кінозірок.
Побляклі, наче від дощів, ці картинки виділялися
на темних стінах світлими чотирикутниками.

Відвідувачів обслуговував старий відставний
фельдфебель, бо жінок на базі, звичайно, не було.
Коли один з науковців, які працювали в
маленькій лабораторії, спробував привезти з собою
свою сорокап ятирічну, ще гарну, жінку, то
дійшло до дуже неприємних ексцесів. Вже одна
звістка про її прибуття спричинилася до
справжнього штурму перукаря: деякі офіцери під
глумливий сміх товаришів бігали навіть надушені і
з манікюром на руках.
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Хоч ця жінка не давала до цього ні
найменшого приводу і взагалі за час свого перебування на
базі майже ніде не з являлася, між офіцерами
незабаром виникли страшенні суперечки. В
результаті однієї з них було зламано перенісся.
Безпосередній зв язок між цими подіями міг би
встановити лише психолог фахівець у
сексуальних питаннях, проте відповідні інстанції негайно
віддали розпорядження про від їзд дами.
В усьому іншому про персонал полярних баз

дбали дуже добре. Поряд з пивною, офіцерським
казино та їдальнею рядового складу тут була ще
кімната для розваг з бібліотекою і музична
кімната. Бували періоди, коли льотчики охоче
займалися музикою або грали в шахи, але бували
й такі дні, коли здавалося, що нервове
напруження зможе розрядитись лише в забавах
брутальних, диких  і тоді брали верх інстинкти. Під
час польотів і підготовки до них льотчики,
оточені лише машинами і приладами, діяли з
точністю апаратів. Але людська натура, внутрішньо
схильна до чуттєвого начала, часом ие
витримувала, і тоді почуття виринали на поверхню,
немов звільнившись від важкого тягаря.
Здавалося, що механіка, керована невблаганними
законами, висмоктала з них всі духовні здібності і
всю розсудливість, і лишилися лише первісні
люди із звірячими інстинктами. А через те, що
жінок, які несли з собою розвагу і заспокоєння,
поблизу не було, льотчики вдавалися до грубих
безглуздих розваг, били склянки, трощили
банки з-під пива або закладалися на те, хто довше
простоїть на голові. Той, хто програвав, діставав
ляпаса. Бувало й так, що хтось, доти понурий і
мовчазний, раптом підстрибував і, вигукуючи
щось незрозуміле, пускався в дикий танок або,
намагаючись викликати сварку, обзивав усіх
імпотентними віслюками і верблюдами. Вони
пристрасно віддавалися непристойним
вигадкам, розповідали справжні або вигадані
пригоди, які під час відпустки у них були з жінками,
змальовуючи їх до найінтимніших подробиць.
Деякі в такому дусі говорили навіть про своїх
дружин. Доходило до того, що вони
демонстрували їхні фото, гордовито і детально описуючи
ту чи іншу частину тіла без одягу.
Іноді наступного дня вони соромилися цього

і тинялися похмурі й роздратовані по базі,
сердилися на всіх і вся і лише через деякий час знов
знаходили спокій, такий важливий для льотчика.
Часом вони з почуттям щирої дружби, що
приходила, правда, здебільшого за кухлем пива,
плескали один одного по плечу, шукаючи
товариства, але бували і такі дні, коли вони
настільки набридали один одному, що в душі їх
прокидалася ненависть.

Увечері того дня, коли зійшло сонце, в
покинутій бібліотеці та в кімнаті музики було
темно  всі подалися до бару. Буджін вже втретє
крикливо заявив, що всі вони не мають жодного
уявлення про філософсько-критичне мислення, а
найменше за всіх Міллер.

 Те, що ти розумієш під свободою, просто
одна з форм соціального устрою, яка вимагає
віри в те, що вона є справедливою. Хто поділяє

Цю віру, дістає свободу виступати з промовами,
займати посаду і навіть у певних межах
критикувати, не чіпаючи догми. Це свобода птаха
пурхати по клітці. Згоден, що у нас ця клітка
порівняно велика. Але вже те, що, боронячи свободу,
тебе можуть примусити віддати життя, є
смішним і безглуздим протиріччям. Ця наша
свобода просто слово для позначення свого роду
релігії. Найвільніше почувають себе ті, що її
проповідують, бо вони володіють свободою, якої
в тебе немає,  свободою змінювати певні догми
в міру потреби і навіть руйнувати їх, коли це
їм здається вигідним. З цієї можливості багато
хто вже скористався. Більше того, ця «свобода»
навіть у нашому «вільному світі» територіально
дуже неоднакова. У нас є союзники в Азії, які за
найменшу критику на адресу «намісників
свободи» накидають зашморг на шию, а останнім
часом з явилися деякі й на півдні Європи, де
знаменита свобода не дозволяє навіть розлучитися
з власною дружиною.

Міллер не відповідав, інші теж похмуро і
мовчки дивилися на Буджіна. Замість таких розмов
вони з більшою охотою побили б ще кілька
склянок або потрощили банки. Але стримати
Буджіна було неможливо. Ось уже кілька місяців,
як він узяв Міллера на приціл. І тепер, коли Мак
Гарді покинув його, це стало манією, ніби він
бажав помститися на Міллері за друга.
В перший час свого перебування на базі

Буджін дуже мало цікавився Міллером. Коли
одного разу він зайшов до казино, погляд його
впав на кремезного, середнього на зріст
чоловіка, вік якого було важко визначити. Йому
можна було дати і тридцять, і п ятдесят років. Його
велика голова була зовсім лиса. Чи то волосся в
нього повипадало, як і у інших льотчиків,
замість того, щоб посивіти, чи, може, він його
втратив через якусь хворобу цього ніхто точно не
знав. Його кругле обличчя із припухлими
губами ніяк не можна було назвати неприємним, але
воно вражало якимось бездумним спокоєм.
Найбільше вразили Буджіна очі цього чоловіка,
трохи витрішкуваті, з нерухомими зіницями. Світло
відбивалося у голубуватосірих райдужних
оболонках, як у кульках матового фарфору.

 Хто це?  неголосно запитав Буджін.
 Лейтенант Міллер,  відповіли йому,

посміхаючись.

Чоловік підняв склянку і попросив те пива.
Рух його великої, виплеканої руки був
повільний, і голос звучав так безпомічно, ніби він лише
нещодавно навчився розмовляти. Потім Міллер
підвівся і пішов, і хода його була якась дивна:
він ішов, нахилившись вперед, а руки незграбно
теліпалися.

 Що з ним? Може він хворів на люес, чи
саме починається біла гарячка?  подумав
Буджін, похитуючи головою.

Проте, хоч лейтенант Міллер дуже багато пив
і це, очевидно, було його улюбленим заняттям,
про білу гарячку не могло бути й мови, і
встановити, п яний він чи ні, було не так-то просто.
Головною рисою, що характеризувала

Міллера, був його незворушний спокій. В теорії він
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був не дуже сильний, але належав до
небагатьох, хто після дванадцятигодинних тренувальних
польотів міг обійтися без фінської лазні та
масажу. З літака він виходив таким же спокійним, як
і сідав у нього. Між льотчиками доходило
буквально до сварок за право сісти в одну машину
з Міллером, мабуть, тому, що вони вважали
його чимось на зразок талісмана.

 Що це за дивак? Він, мабуть, страшенно
тупий? запитав Буджін свого друга Мака Гарді.
Той заперечливо похитав своєю священи-

цькою головою:

 Я б цього не сказав. А втім, він феномен.
Спонуканий цікавістю, Буджін спробував

ближче познайомитися з Міллером, з чого той,
мабуть, зробив висновок, що Буджін хоче
позичити в нього гроші. Всі знали, що в Міллера
завжди можна було розжитись, коли він їх сам
мав. Він серйозно, але дуже привітно попросив
Буджіна завітати до нього в кімнату.
Вся стіна над його ліжком була прикрашена

газетними вирізками, які зображали керівних
політичних діячів, моменти відкриття нових
електростанцій і дослідних пунктів, багатий
торішній врожай і життєвий рівень середнього
американського громадянина. Серед них поряд з
висловлюваннями Авраама Лінкольна і Джорджа
Вашінгтона якимсь чином опинилися також фото
кількох напівроздягнеїтих бродвейських
танцюристок. На нічному столику лежала ціла купа
дешевих, крикливо ілюстрованих романів, в яких
головними дійовими особами були стріляючі
ковбої, шерифи з залізною вдачею і страшні нелю-
ди-злочинці.

 Так ось що ти читаєш,  презирливо
сказав Буджін.

 Так,  зніяковіло зізнався Міллер. Він не
заперечував, що найбільше кохається у таких
романах, де зустрічається блискучий герой, який-
небудь вродливий шалений хлопчина, який
кінець кінцем перемагає всіх супротивників.
«Абсолютно неосвічена, примітивна людина»

таке враження склалося у Буджіна після
першого знайомства, але згодом він був змушений
думати по-іншому. Одного разу, наприклад, у
великому колі товаришів, які саме лаяли незмінні
консерви, він сказав аби лише щось заперечити:

 Десять тисяч років тому, люди у своїх
печерах жили з полювання і були набагато
здоровіші і щасливіші, ніж ми з усіма досягненнями
цивілізації.

 Це, я думаю, не зовсім вірно,
несподівано вимовив Міллер, який звичайно ніколи не
брав участі в таких диспутах, і при цьому
зробив рукою жест, наче просив пробачення, що
насмілився заперечувати.  Судячи з даних
розкопок, люди тоді не доживали навіть до тридцяти
років; це можна встановити по їх зубах, отже,
ми всі за тих часів були б уже мертві. Тепер
пересічний вік людини у нас понад шістдесят
років, тобто зріс більш ніж удвоє. Це все ж таки
колосальний прогрес.

 А звідки ти це знаєш?  запитав Буджін,
збентежений цим невідпірним і несподіваним
запереченням.

Міллер скромно відповів:
 Просто читав про це, хоч і давно.
Через кілька днів Міллер відповів на

запитання Буджіна, як він уявляє собі дальший
розвиток світу:

 Ми повинні за всіх обставин захищатися і,
якщо не буде іншого виходу, знищити їх,  він
незграбно стукнув рукою по столу, щоб надати
більшої переконливості своїм словам.  Просто
знищити! На нашому боці сила, на нашому й
правда.

В його фарфорових очах при цьому не було ні
люті, ані жорстокості; ці істини для нього були
чимось незаперечним. Це був примітивний
погляд на речі, якому Буджін не мав чого
протиставити.

 З ним дійсно неможливо говорити,  сказав
Буджін Макові Гарді і більше взагалі не думав
про Міллера до того пам ятного літнього дня,
коли він по льоду бухти зайшов трохи далі вбік
моря, щоб ближче придивитися до тюленів, які
бавилися на кризі. Раптом під ногами щось
затріщало, він пірнув у крижану воду і закричав.
Це був не стільки крик про допомогу, скільки
вигук переляку й здивування від того, що
крижини раптом простяглися аж до самих меж
всесвіту, а над ними, навколо нестерпно білого
сонця, шалено закружляв небозвід.
Небезпечно сильна морська течія затягувала

вглиб, а плавець з нього був абиякий. Кілька
непевних поквапливих рухів  і він став перед
загрозою потрапити під лід або бути
розчавленим краями крижаних брил. Ось уже струмені
води, мов гострі ножі, проникли йому в рот і в
ніс; на мить поринувши у зеленувату темряву,
він збагнув усю небезпеку, зрозумів, що йому
загрожує. Вже ціпеніючи в крижаних обіймах,
Буджін відчув, як хтось тягне його з води на
кригу. Він виблював гірку морську воду і ніби
в тумані побачив лейтенанта Міллера, що стояв
над ним навколішках. Буджін дивився на нього,
лежачи на животі.
Міллер здавався йому велетнем, що своєю

головою майже торкається сонця.
Всі інші сполохано метушилися на березі і

вимагали драбин, жердин і човна, бо між
суцільною льодовою поверхнею і плавучою крижиною,
на якій опинився Буджін, утворилася смуга
відкритої води, що все ширшала, і над нею з
дикими зойками кружляли птахи. Тільки Міллер, ие
вагаючись ні секунди, стрибнув у холодну
швидку течію.
На щастя, день був досить теплий. За чверть

години обидва вони, зірвавши з тіла мокрий
одяг, стояли голі в приміщенні. Буджін хотів був
подякувати Міллерові, але той зніяковіло спинив
його:

 Та що там, про це не варт говорити, це ж
само собою зрозуміло.
Міллер рідко сміявся, лише іноді натомість

ледь-ледь ворушив губами. Але зараз на устах
його грала сповнена доброти посмішка, яка
чомусь викликала жаль, і від якої у Буджіна
стискалося серце.

 Ти диви, не застудися. Треба зробити ма¬
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саж і випити чогось гарячого,  сказав Міллер
Буджінові, ніби звертаючись до щасливо
врятованої дитини.
Буджін крадькома спостерігав голого

Міллера, його руки, ноги, груди, статеві органи, наче
чогось шукав. Незважаючи на погану виправку,
від чого Міллер трохи сутулився, тіло його було
злегка засмагле, на диво пропорційне і сповнене
спокійної сили.

 Чогось,  думав Буджін,  я в ньому не
розумію, від чогось мені стає моторошно.
З цього дня Буджін вирішив зайнятися Мілле-

ром, щоб, таким чином, висловити свою
вдячність.

 Я мушу хоч трохи вирвати його з цього
отупіння, адже, зрештою, він дуже добрий
хлопець,  сказав він Макові Гарді.
А той застеріг:
 Може, краще залишити його таким, яким

він є.

Але Буджін вирішив не відступатися від своєї
місії.

X

Світогляд Міллера був надзвичайно простий.
Справа стояла примірно так,  пояснив Буджін
ЛАакові Гарді: Міллер на все дивився, як
зачарований на сяюче сонце. Все, що залишалося поза
його променями, здавалося невиразними тінями,
які не давали Міллерові розсудливо підходити
до пізнання речей. Сонцем для нього були
проголошені і підтримувані урядом, пресою, радіо
погляди та ідеали, починаючи з свободи та
нездоланної могутності і кінчаючи успіхами в
автомобільній промисловості. Спроби наділити
засліпленого, за думкою Буджі-на, Міллера
захисними окулярами спочатку зовсім не мали успіху.
Міллер лише похитував лисим черепом і
намагався змінити тему.
Мак Гарді, який рідко брав участь у таких

диспутах і тільки мовчки спостерігав їх, не раз
говорив Буджінові:

 Не знаю, чи правильно ти робиш.
Проте, Буджін не тільки не відступався, але й

виробив собі справжню систему, за якою
працював терпеливо і з залізною впертістю. Він тепер
часто сидів вечорами з Міллером у казино або в
його кімнаті.

 Ну, що нового?  питав він, ніби
ненароком.

Міллер витягав газету, в якій знайшов у цей
День важливе і радісне повідомлення. Він
завжди читав офіціальну пресу.

 Дивно,  посміхався Буджін, отже,
неправильно або те, про що вони писали чотири тижні
тому, або те, про що пишуть тепер. А найпевніше
І те й друге.

 Як ти можеш таке казати,  говорив з
докором Міллер до Буджіна.

Будь ласка, ось газета, що вийшла місяць
тому,  відповідав спокійно Буджін і витягав її
3 кишені. Сунув він її туди заздалегідь, прочи¬

тавши нову газету і знаючи, що цікавитиме
Міллера.

 Ось тут, дивись, надруковано цілком
протилежне. Проте, може, все це розраховано на
людей з такою ж самою короткою пам яттю, як
і в тебе. А хіба тебе не ображає, що тебе
вважають таким забудьком?

 Ні, Буджін,  важко і повільно
виговорюючи слова, відповідав Міллер.  Ні, це мене не
ображає. Мабуть, у них на це є свої причини.
Буджін у цих словах, щоправда, відчував

певне вагання, але Міллер, наче втішаючи себе
самого, наводив такий аргумент:

 Навіть якщо не все правда, Буджін, то й
тоді я не можу скаржитися. Досить мені
пригадати, у яких злиднях доводилося жити моїм
батькам... Ні, ні, Буджін, в мене є всі підстави
бути вдячним.
Він уже колись розповідав Буджінові у своїй

важкуватій манері, яких зусиль його батькам,
простим селянам, доводилось докладати, щоб
зібрати врожай на землях Техасу. Одного разу
налетів вихор і все знищив; потім настав час.
коли ціни на зерно впали так низько, що
маленькій фермі знов загрожувало розорення. Але
батько його не здавався і ціною величезних
жертв зберіг ферму для старшого брата
Міллера, який одружився з дівчиною з багатої сім ї
і тепер став шановною, майже заможною
людиною.

Міллер заявив, що він не заздрить братові.
Навпаки, кожен там, вдома, заздрить йому,
лейтенантові. Усі дуже пишаються ним, і коли він
приїздить у відпустку, до них сходяться всі
сусіди:

 Хелло, бой! Який ти шикарний у цій формі,
хай тобі чорт! Що нового?..
Ні, йому нема на що скаржитися, він

задоволений і більше нічого не хоче знати.

Але одного вечора все ж таки стався певний
поворот. Буджін в дуже пригніченому настрої
погойдувався в кріслі у Міллеровій кімнаті,
охопивши руками коліно і втупивши відсутній
погляд у газетні вирізки та романи, на які світло
від лампи кидало жовтуваті, окреслені тінями
трикутники. Вони знову вели одну із звичайних
безплідних дискусій.

 Гаразд, сказав, нарешті, Буджін і запалив
сигарету,  гаразд. Я бачу, що так ми не
зрушимо з місця. Отже, ти зробив блискучу кар єру і
тому вважаєш, що все в повному порядку. Тебе,
так би мовити, весь час несло на поверхні, мій
любий, а тепер я тобі дам зазирнути у глибину.
Роблю я це дуже неохоче, але ти змушуєш
мене до цього. Може, це єдине, що тебе навчить
бачити речі такими, якими вони є; я сам це
пережив, і брехуном мене не назвеш.
Міллер підніс свою велику руку, щоб рішуче

відвести таку підозру, але Буджін не дав йому
вимовити слова і квапливо продовжував:

 Я тобі вже розказував, чому так і не
здобув вищої освіти? Ні, звичайно, ні; я вже сказав,
що не люблю про це говорити. Але для тебе
зроблю виняток; дуже мене цікавить, що ти на
це скажеш. Тож слухай.
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Буджін влаштувався зручніше, пильно
дивлячись на Міллера. Вираз його обличчя був
збуджений, озлоблений. Слова він цідив крізь зуби
і голос його звучав якось сухо і жорстоко:

 Жив собі бідний студент, але ідеалів у
нього було як у собаки бліх. Батькові його жилося
скрутно, виділити синові на навчання він міг
лише мізерні копійки, отже, студентові нічого
іншого не залишалось, як вечорами доглядати
малюків у різних дрібних крамарів, коли батьки
хотіли піти у кіно або на якісь релігійні збори.
Студент наймав малесеньку, майже порожню
кімнату в старої брудної відьми, і хоч-не-хоч
повинен був слухати її розповіді про те, що вона
знала у своєму житті кращі дні та що вона
могла б бути справжньою дамою, якби її клятий
небіжчик Том не розтринькав своїх та її грошей
на біржі, після чого взяв та й помер.
Залежно від фінансових обставин студент увечері або
смажив собі яєшню на гасівці, або
вдовольнився консервованими бобами. Одягнений він
був, звичайно, не дуже елегантно і модно.
Але все це для мене не мало жодного

значення, Міллер, ні найменшого! Я вважав своє
становище аж ніяк не поганим, а скоріш навіть
веселим, пригодницьким. Я майже не ображався,
що ніхто з моїх товаришів по навчанню ніколи
не запрошував мене до себе, що я повинен був
залишатися у душному задимленому місті, в той
час, коли вони наприкінці тижня в строкатих
краватках, що розвівалися на вітрі, у супроводі
красивих розмальованих ляльок виїздили на
своїх великих яскравих автомобілях на морське
узбережжя чи в гори. Як дружньо вони не
вітали мене: «Хелло, бой, куди?»  я завжди по
їхніх пихато зведених бровах і по зневажливих
посмішках помічав, що мене ніколи ие приймуть
у своє коло ці студенти, для яких суспільне
становище визначається доларом, розміром
батьківських рахунків у банку чи давністю прибуття до
Америки.
Синки дуже багатих чи дуже «старих» родин

зналися лише між собою, менш багаті або ті,
батьки яких емігрували до Америки пізніше,
захоплено дивилися на них знизу, а сини бідняків
та «нових» для обох цих груп все одно що ие
існували.
...Міллер хотів був урвати Буджіна, але той

спинив його:

 Ні, почекай, Міллер! Я ж тобі кажу, що
не скаржуся на це. Може все це й без
будь-якого злого наміру. Я гадаю навіть, що багато з
них, незважаючи на їх великі машини, на одяг,
пошитий за останньою модою, і на
великосвітські манери, були непоганими хлопцями. Вони
просто не могли всупереч цьому
неписаному «аристократичному кодексу» запросити мене
до свого товариства. Так само як і я ие міг би
дозволити собі взяти участь у їхніх дорогих
розвагах, хоч би й тому, що я, на відміну від них,
не мав права марно гаяти часу.

Про все це я взагалі не думав, сидячи в
аудиторії. Спочатку я мав намір вивчати соціологію,
але потім кинув цю думку, бо на вчення, яке
мене найбільше цікавило, дозволялося дивитись

лише так, як архангел Михаїл дивиться на
Люцифера. Отже, ти бачиш, Міллер, що і я
розумію існування певних меж і готовий на
поступки. Спокій і задоволення я, нарешті, знайшов в
невеличкій спокійній аудиторії професора Бевер-
лі, відомого вченого в галузі історії мистецтва.
Ти, напевне, про нього ие чув, Міллер. Але за це
я не можу бути на тебе в претензії, за це ні.
Небагато людей, дивлячись на старовинні статуї
або картини, відчувають таке саме захоплення,
як я. Може, мені треба було обрати фах більш
практичний і перспективний, але я просто ие міг
цього зробити. В музеях міста я почував себе,
як вдома. Я перерив усі бібліотеки і був готовий,
при потребі, доглядати ще десятки писклявих
немовлят і ще тисячі разів їсти консервовані
боби. Моя старанність, очевидно, привернула увагу
професора; бо цей старий, але ще дуже бадьорий
чоловік з чисто виголеним обличчям, світлими
очима і американською посмішкою, нарешті,
почав доручати мені за незначну винагороду
невеличкі роботи, наприклад, нагляд за маленькою
бібліотекою:

 Я вже бачу, що повинен про вас
потурбуватись, Буджін.

Саме тоді в мене було безліч турбот. Батько
мій знову захворів, на цей раз ще серйозніше, і
мене нерідко мучили докори совісті, що я беру
в нього гроші. Одного вечора сиджу я сам в
бібліотеці і дивлюся у вікно на темніюче небо:
невже це кінець?
В цю мить входить професор Беверлі:
 Чому ви не ввімкнете світло, Буджін?
 Забув, пане професоре,  кажу я,

проводячи рукою по волоссю, ніби намагаючись щось
стерти.
Але ві.н похитав головою:

 Щось із вами трапилось, Буджін. Я вже не
раз це помічаю. Чому ви не хочете поділитися зі
мною?

От я й розказав йому все. Американська
посмішка зникла з обличчя професора, він довго
роздумував.

 Ви знаєте, з якою охотою я допоміг би вам.

Але вам ие важко уявити, що я людина
небагата. Однак ви ні в якому разі ие повинні кидати
навчання.

Він знову довго думає, і на його обличчі
з являється посмішка.

 Послухайте, Буджін,  каже він і ляскає
пальцями. Ця його звичка мені була знайома з
лекцій. Коли мова заходить про щось важливе,
про таке, що потребує особливої уваги, він
ляскає пальцями.  У вас же є деякі родинні
зв язки в Європі, Буджін, чи не так? Ви навіть
володієте французькою мовою.

 Дуже погано, професоре.
 З вас вистачить.  І він змальовує мені свій

план, чудовий план.
У нього також збереглися деякі зв язки з

Францією і є там старі друзі. Сьогодні ж він їм
напише. А я повинен звернутись до відповідних
інстанцій в Америці з заявою про надання мені
невеличкої стипендії для навчання в Паризькому
університеті. Він же, Беверлі, пустить у хід весь
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свій авторитет, щоб прохання задовольнили.
 Хоч два семестри, Буджін, а далі побачимо.

Це для вас найкращий вихід у всіх відношеннях.
А які речі ви там побачите, Буджін, які речі...
Лувр, Версаль... Я майже заздрю вам... Ні, не
дякуйте! Не люблю зворушливих сцен. Хвалити
бога, ми не перед телевізійною камерою.
Отже, наступні дні і тижні я був у полоні

солодких мрій, поки не трапилась та дивна історія.
Буджін замовк; він запалив нову сигарету і

похмуро дивився перед собою.
 Що ж трапилось?  обережно спитав,

нарешті, Міллер і ненароком поклав свою велику
руку на Буджінове плече, немов хотів втішити
його.

Буджін, ніби не помітивши цього руху, з
вимученою посмішкою на обличчі продовжував:

 Спочатку це були лише чутки. Пішли
чутки, що за розпорядженням якогось сенатора
прибула комісія для розслідування деяких
університетських справ. Ректор різко запротестував
проти такого порушення академічної свободи,
багато професорів і студентів були теж вкрай
обурені.
Мене такого роду діла дуже мало цікавили.

Але ось днів через три іду я під час перерви по
коридору. Групи студентів стоять або сидять на
підвіконнях і розмовляють. Раптом усі
захвилювались, потім настає напружена тиша.

 Що трапилось?  питаю в одного студента.
Він великим пальцем вказує через плече:
«Комісія!»

Вниз коридором йдуть двоє хлопців у
костюмах найновішого крою з яскравими краватками.
Одному з них близько тридцяти, другому значно
менше. Обидва, ні на кого не дивлячись, пливуть
на каучукових підошвах. Один з них жує,
працюючи щелепами, як жорнами. На їх обличчях
вираз підкресленої дурної пихи і такого
переконання у важливості своєї персони, що вся ця
сцена, хоч яка вона кумедна, сприймається ніби
щось примарне. Так, Міллер, просто примарне,
нереальне, як уві сні.

 «Посланці сенатора, рятівники нації»,
каже півголосом студент біля мене.
Але це був лише початок, Міллер. Вже

наступного дня мені довелося пережити значно більше.
Слухай уважно! Отож, сиджу я в маленькій
аудиторії і, як завжди, захоплено слухаю лекції
професора Беверлі.
Жваво, хоч чомусь більш зосереджено ніж

звичайно, підкреслюючи важливі положення
лясканням пальців, він розповідає про архітектуру,
планування та художні пам ятки стародавнього
імператорського міста Пекіна. Далі просить
виключити світло і за допомогою діапозитивів
пояснює значення древніх храмів, богів, драконів...
Маленька лампа над кафедрою кидає вузький
Жовтий промінь на його коротко підстрижене
сиве волосся і моложаве обличчя. Але раптом, без
Усякої видимої причини, вираз його Ьбличчя
якось страшно змінюється. Губи так
розтягуються, що стає видно його білі міцні зуби. М язи
пік напружилися, очі застигли, наче від жаху.

«Він захворів. З ним щосц трапилось»,
думаю я злякано.

Але він продовжує говорити. Голос його теж
змінився, він звучить надто голосно, пронизливо.
А те, що Беверлі каже, не в яжеться з його
попередніми поясненнями:

 І коли згадаєш,  говорить він,
розмахуючи указкою,  що тепер у цих містах з
тисячолітньою культурою сидять володарі, які
запровадили прокляту систему, що прагне винищити
усі людські цінності...  на секунду він
спиняється, дико дивиться навколо себе і, захлинаючись,
майже кричить,  ...систему, що загрожує нашій
свободі...  він знову спиняється; при світлі
лампи я бачу, як напруження на його обличчі
поступово спадає. Він глибоко зітхає і закінчує тихим-
тихим голосом:  ...тоді, панове, стає сумно,
дуже сумно.
«Він хворий. Безперечно хворий»,

розгублено думаю я і обертаюсь назад, щоб покликати
когось на допомогу.

І тоді в глибині затемненої аудиторії я
помічаю вузеньку смугу денного світла, що падає
крізь двері, які саме в цю мить тихо
зачиняються.

Відразу ж після лекції я під якимсь приводом
підходжу до професора. Він сидить за своїм
письмовим столом, спершись сивою головою на
руки, і нерухомим поглядом дивиться на
фотографію Пекінського імператорського палацу, яку
допіру демонстрував на діапозитиві. Обличчя
його зовсім змарніло.

 Я розумію, Буджін, моя поведінка вас
дивує,  говорить він тихо,  але вам треба знати,
що проти мене щось затівається. І сьогодні,
коли двері аудиторії відчинились... я не знаю
навіть точно, чи це були ті двоє. Може, я через
дурницю зрадив усіх, навіть себе самого. А
тепер ідіть, Буджін. Прошу вас, ідіть!

...Буджін важко дихав:
 Від цього шоку, Міллер, я ніколи не міг

повністю отямитися. Беверлі, стара людина,
славетний вчений, впав на коліна перед двома цими
йолопами. Ні, це назавжди залишиться в моїй
пам яті.

 А що було потім? запитав Міллер з
болісним виразом обличчя.

Буджін гірко посміхнувся.
 Що потім було, неважко розповісти.

Через три дні з явився наступник Беверлі, сухий
педант з очима, що холодно дивилися крізь
блискучі окуляри. Беверлі, казали, просив
звільнити його за станом здоров я. Говорили, звичайно,
що новий викладач дуже близький до певних кіл,
Я припускаю, що ці чутки були необгрунтовані.
Люди просто звикли думати, що за всіма
подібними випадками криються одні і ті ж причини.

Беверлі я після цього бачив ще раз, якось
увечері, на вулиці. Він дуже постарів.

 A-а, Буджін,  промовив він і ледве чутно
ляснув пальцями.

 Ви самі, чи вас...  вирвалось у мене, хоч
я і вчасно проковтнув слово «викинули».
Так, він сам. У нього вистачило гордості не

чекати, поки його викинуть.
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 кле чому, власне, професоре, чому? 
запитав я.

Він знизав плечима: він справді не знає.
Може, тому, що в нього була кореспонденція з
Китаю, може, через те, що років двадцять тому
їздив у Москву, а, можливо, й тому, що один його
далекий родич, якого він навіть сам не знає,
належить, як кажуть, до радикальної профспілки.

 Не знаю, Буджін, справді не знаю,  хитав
він головою, дивлячись кудись у далечінь,  та й
дізнатись неможливо, якщо справа не доходить
до судового процесу. Стоїш як перед темною
завісою.

Він перерахував на пальцях, що можна було б
йому ще закинути. І нестерпно тяжко було це
слухати; бо, намагаючись виявити, в чому
полягала його провина, він поступово доходив до най-
кумедніших і найбезглуздіших припущень.

 Може, тому,  говорив він цілком
серйозно,  що я дуже люблю Чайковського, або ось
що іще може бути: я колись сказав, що
російський балет лишається неперевершеним.

 А, може, комусь здалося підозрілим, що ви
п єте надто багато російського чаю або їсте
кав яр, професоре? Краще ви б цього не робили,
сказав я, не маючи сили більше терпіти.
Він зніяковів, замовк і знов почав лякливо

вдивлятись у далечінь вуличок.
 Ви краще йдіть, Буджін,  сказав він,

помовчавши,  для вас, мабуть, буде зле, коли
хтось побачить нас разом. На жаль, я тепер
зовсім нічого ие можу для вас зробити.

 Не бійтеся, професоре,  заспокоїв я
його,  мене це тепер ие хвилює, я чомусь втратив
бажання вчитись далі.
Днів через два після цього я одержав

листа від свого батька... «Стан мого здоров я знов
погіршав, мій любий Генрі, більшість часу я
прив язаний до ліжка. Не гнівайся, але при всьому
бажанні ие зможу тобі тепер надсилати більше
половини колишньої суми...»
Так я розлучився із своєю мрією, Міллер. Але

я сам дивувався, що для мене це виявилося не
таким вже тяжким, як раніше здавалося. Уся ця
історія якось відбила в мене охоту вчитися далі.
Ну, що ти на це скажеш?
Міллер довго не говорив нічого. Його чоло

болісно зморщилося, він розглядав свої великі
руки.

 Але ж потім визнали, що це було занадто,
і такі методи оголосили неправильними,
вимовив він нарешті.

 Дуже приємно, іронічно кивнув Буджін,
а чи не скажеш ти, яка мені, приміром, користь
з цього занадто запізнілого визнання?

Міллер підвівся, зняв з полички пляшку
коньяку і налив непевною рукою.

 Ти ненавидиш Америку, Буджін. Ось в
чому річ,  сказав він тихо і сумно,  так, ти
ненавидиш Америку. Чого ж ти став льотчиком?
Буджін, вражений, здригнувся. Потім похитав

головою. Обличчя його скривила невесела по-
смішка,
6*

Ти знову помиляєшся, Міллер. Я далекий
від того, щоб ненавидіти Америку. Зовсім
навпаки. Часто, пролітаючи над нею: над преріями,
над димом великих міст, над Скелястими горами,
над блакитним узбережжям Тихого океану, хоч в
польоті не дуже що й побачиш, я майже з
гордістю думав: ось вона яка, Америка, широка,
безмежна...

Він торкнувся Міллерової манжетки, наблизив
своє обличчя щільно до нього і сказав,
наголошуючи кожне слово:

 Ні, Міллер, я не ненавиджу її. Я
ненавиджу лише уявну непогрішність певних осіб,
які гадають, що можуть всіх і вся судити, як
боги. Так, їх я ненавиджу! Подумай над цим,
Міллер. НадобранічІ
Відразу ж після цього Буджін встав; бо він

бачив з розгубленого вигляду Міллера, що
сьогодні здобуто першу маленьку перемогу, і треба
було дати достигнути її плодам.

XI

Починаючи з цього вечора, Буджін подвоїв
свої зусилля і тепер помічав уже цілком
відчутний вплив: все частіше обличчя Міллера
засмучувалося, чоло зморщувалось, куточки рота
опускалися, і він просив Буджіна:

 Та перестань вже про це.
Звичайно, тріумфуючий Буджін не переставав,

і з кожним днем ставало ясніше, що Міллер
починає втрачати грунт під ногами. Змінився його
характер; часто він сидів, замислившись, потім
раптом оглядався навколо себе, наче боячись
того, другого світла, в якому тепер, коли Буджін
силоміць надів на нього захисні окуляри,
опинились всі навколишні явища.

 Може, це тому так, говорив він іноді
збентежено,  може, тому, Буджін, що ти занадто
освічений.

В ніч перед своїм від їздом Мак Гарді
зауважив під час довгої бесіди з Буджіном:

 Я ще раз застерігаю тебе, Буджін. Залиш
Міллера таким, який він є. Може, він правий.
Цілком можливо, що він  своєрідний тип
людини майбутнього, що в нас незабаром тільки так
і можна буде жити.
Звичайно, саме Міллер найменш міг зрозуміти

поведінку Мака Гарді після його нещасливого
польоту, саме він иайсуворіше цю поведінку
засуджував.

 Коли він уже полетів туди без наказу,
сказав Міллер, як завжди, якось незграбно,
то повинен був збити того типа, який напав на
нього, якщо там справді був лише один. Чого він
так злякався? Я просто не можу зрозуміти.

Під час цієї розмови вперше впало слово
«боягуз». Не Міллер, а інший вимовив його, але
розлюченому Буджіну чомусь здалося, що
відповідальний за це Міллер. І тепер, коли Мак Гарді
був уже далеко, Буджін вважав, недивлячись
на попередження товариша, що найкраще
захистить його пам ять, продовжуючи довбати
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Міллера. Такий стан речей увечері того,
дня, коли зійшло сонце, досягнув свого
кульмінаційного пункту.

Почалося все знов-таки із згадки про випадок
з Маком Гарді, причому, на думку Буджіна,
Макові можна було закинути тільки те, що він
трохи далеко зайшов у використанні свободи
особистого рішення.

 Але до чого б ми докотилися, якби кожен
з нас так чинив? Вже іназавтра ми загинули б,
відказав Міллер під схвальні вигуки присутніх.

Заперечувати цього не міг і Буджін, але, щоб
відвернути увагу від цієї теми, він розпочав з
Міллером запальний диспут про поняття
свободи.
Присутні незадоволено і похмуро стежили за

сутичкою.
Симпатії їх були не на боці Буджіна, який в

останній час шукав суперечки, де тільки міг.
 Та чого ти, власне, хочеш? Революцію

зробити?  пробурмотів один з них.
Не можна було сказати, щоб вони ніколи

нічого не лаяли. Навпаки. Вони несамовито і
завзято лаяли, по суті, прекрасне і дуже щедре
продовольче постачання, своїх начальників, службу,
цю кляту базу. У кожного траплялися дні, коли
він ладен був проклясти самого бога і все на
світі, в тому числі й себе самого. Але вони,
очевидно, відчували, що сутичка між Буджіном і
Міллером була чимось іншим.

 Отже, ти гадаєш,  знов звернувся Буджін
до Міллера,  що маєш свободу? А втім, ти
взагалі віриш майже усьому, що тобі кажуть.

 Треба ж хоч у щось вірити,  відказав
Міллер не зовсім певно.

 Одного дня ти ще побачиш, що станеться
з твоєю вірою,  глузував Буджін.

 Той, хто вірить, не потребує нагороди. Віра
несе винагороду в самій собі,  відповів Міллер.

Заперечення його мало такий несподівано
філософський характер, що Буджіи кілька секунд
сторопіло дивився на нього.

Але він скоро отямився.
 В тім то й сутьі Той, хто сліпо вірить,

ніколи не має свободи. Більшість людей у нас сліпо
вірить у всілякі нісенітниці. Тим то й немає для
нас справжньої свободи совісті. Хіба що окремі
особи можуть її мати.
Буджін нахилився над столом і промовив, на¬

голошуючи кожне слово, наче наглухо
прибиваючи їх гвіздками у повітрі:

 Найбільша свобода, а, може, й ідеал
свободи  це свобода від страху. У нас же бояться
держави, поліції і злочинців, страшаться
світогляду противника, війни і відсутності кредитів
на озброєння, підвищення і падіння цін, різного
роду катастроф і злиднів,  це якесь
нагромадження страху. І в міру того, як зростає страх,
все гірше стає справа з свободою, бо одне
виключає інше. Лише перемігши страх, можна мати
свободу совісті!
Міллер, здавалося, залишався цілком

спокійним, світло лампи падало на його лисий череп
і відбивалося крихітними цяточками у
витрішкуватих очах.

 Ти помиляєшся, Буджін, я не боюся,
сказав він сумно і дуже повільно підвівся. В
оточенні дванадцяти похмурих напружених облич його
могутня постать виділялась у напівтемряві
пивної, а великий голий череп майже торкався
низької стелі.

 Я не боюся. Не боюся того, про що ти
говориш,  повторив він і підвів свій великий
кулак, наче хотів роздивитися його при світлі,
я, відверто кажучи, боюся лише тебе, Буджіи.
І цього страху я не можу більше зносити або
я звільнюся від нього, або загину...

Дванадцять облич на темному фоні, на які
збоку падає жовте світло. Між ними постать
Міллера з його велетенським голим черепом.
Що ж було далі? Може, Міллер застрелився?
Хтось дико скрикнув, потім почалося загальне
сум яття... Чути було дзенькіт склянок, гуркіт
перекинутих стільців і столів, тупіт ніг 
здавалося, наче все летить в безодню. В приміщенні
пролунав оглушливий вибух, і все кінчилось,
обернувшись на жовту вогняну кулю. Від
самого спогаду про це у черепі кололо, наче голками.
Коли й як він після цього дістався до ліжка,
Буджін не міг сказати. Невже втратив розум від
жаху?

Проте, він, очевидно, досить добре спав перед
тим, як генерал розбудив його для нічного
польоту.

(Закінчення в наступному номері).

З німецької переклали
Валентина ЛІЩИНСЬКА та Наум ФІРСЕЛЬ
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Хан Сер Я Малюнки С. Гришина

Відплата
ОПОВІДАННЯ

І

Підійшовши до наметів приїжджого
японського цирку, що розкинулись біля
базару, Тен Тхя зупинився і почав
уважно роздивлятися. Очі його насторожено
перебігали з предмета на предмет. Все
йому здавалося підозрілим. Вузька,
звивиста, похмура вуличка з похилими від
часу будівлями, що тісно притулилися
одна до одної, нагадувала чорну змію,
яка, витягши вперед голову,
приготувалася кинутись на намічену жертву.
Звернувши в цей зловісний завулок,

Ten Тхя відчув, як на голові у нього
заворушилося волосся, і в усьому тілі
з явився неприємний холодок. Рука
судорожно стиснула дрючок. На долонях
виступив холодний піт. Дійшовши до
кінця завулка, він побачив останні намети
цирку, а трохи далі, зовсім осторонь,
старий дім з потемнілою стріхою, що
виступала далеко вперед. Дощаний паркан
навколо нього був укритий шаром пилу і
здавався зовсім чорним. Всі двері й
вікна були щільно закриті. В домі панувала
така напружена тиша, що, здавалося,
ось-ось відкриються двері й вікна, і
звідти вилетять привиди. З усього було
видно, що дім давно пустує.
Затамувавши подих, Тен Тхя довго

розглядав цю немов вимерлу химерну
будівлю. Його запалі очі блищали
гарячковим блиском. Чотири дні пройшло
з того моменту, як зникла його
шестирічна донька Суні, чотири дні і чотири ночі
він без сну і відпочинку марно
розшукував її. Тен Тхя обійшов всі вулиці міста,
заходив у всі будинки, що викликали
У нього підозру, побував навіть у
навколишніх селах, але за всі ці дні жодного
разу не зустрічав такої похмурої будівлі.
Люди говорили, що колись у цьому
будинку містилася курильня опіуму, куди
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вчащало численне міське панство. Пізніше,
саме тут відкрили ресторан «Тай Хуа Лоу», але
він проіснував недовго. З того часу будинок
стояв порожній.
Блукаючи вулицями в розшуках Суні, він

зовсім випадково почув, як двоє перехожих у
розмові згадали про цей дім. Один з них сказав,
начебто хтось бачив, як в цей будинок входила
жінка. Ці слова примусили Тен Тхя
насторожитися. «Так,  подумав він,  треба неодмінно
піти туди». Він і раніше чув, що викрадених дітей
переховують у підозрілих місцях, подібних до
цього. Тому в перший же день після зникнення
Суні він прибіг до наметів цирку, підозрюючи,
що її сховали десь тут. Він кілька разів обійшов
намети, прислухаючись, чи не почується відтіля
голос або плач Суні. Довго блукав він тут, ие
маючи змоги проникнути всередину. Однак не
було чутно ні дитячого плачу, ні будь-яких
інших звуків. Він не знайшов нічого втішного для
себе і знов почав ходити по вулицях. Угледівши
людину з великим клунком чи візок з городиною,
Тен Тхя наздоганяв їх, але теж марно  донька
зникла безслідно.
Він заявив про зникнення Суні в поліцейську

дільницю, висловивши підозру, що його дочку,
певно, викрали злочинці. Поліцай із
скуйовдженим волоссям і величезними роговими
окулярами на носі довго не звертав на нього жодної
уваги, вдаючи, ніби він заглибився в читання
паперів, які лежали перед ним на столі. Тільки
коли Тен Тхя почав викладати подробиці
зникнення дівчинки і втретє попрохав неодмінно
розшукати її, той підняв свої жаб ячі очі на
настирливого відвідувача і роздратовано кивнув у бік
дверей, щоб він вийшов.

І Тен Тхя знову пішов шукати Суні. Іноді
йому спадало на думку, що Суні, можливо,
захована в трюмі одного з численних суден, які
тиснулися до берега, і що воно от-от вивезе її
невідомо куди. Іншим разом йому здавалося, що
бандити, викравши Суні, замкнули її в
підземелля, тоді він з жахом уявляв собі, як його
кохана донька задихається в темній смердючій
в язниці, як безжалісна рука злочинця здавлює
її горло. Тен Тхя з жахом закривав обличчя
руками. Груди його розривались від болю й туги.

Та ось, коли він вже був близький до відчаю,
йому довелося почути розмову, в якій
згадувався цей дім. Чомусь Тен Тхя зразу подумав, що
він повинен мати пряме відношення до зникнення
Суні, що саме тут слід шукати ключ до
розгадки цієї таємничої історії. Те, що будинок так
довго стояв порожній, повинно було, на його
думку, сприяти негідникам у здійсненні їх
підступного задуму.

Однак зачинені двері й вікна свідчили про те,
що людей в домі нема. Тен Тхя знову охопила
тривога. Невже і тут він нічого не дізнається
про долю своєї доньки? Наблизившись до
будинку, він покликав: «Суні! Суні!..» Ніхто не
відповів. Тоді Тен Тхя ще раз голосно гукнув: «Суні!
Суні!..» Але навкруги панувала мертва тиша.
Заглянувши через огорожу, він побачив на
подвір ї лише кілька порожніх ящиків. Все говори¬

ло про те, що тут вже давно пе ступала нога
людини.

Тен Тхя втретє покликав Суні і знову довго
і уважно прислухався. Його пальці ще міцніше
стискали дрючок. Нерви його були вкрай
напружені. Він був готовий в ту ж мить кинутись
всередину рятувати доньку, якщо почується
який-небудь підозрілий гомін.

 Суні! Суні!..
Якщо Суні в будинку, вона неодмінно повинна

почути і пізнати голос батька. Він з тремтінням
чекав, коли пролунає дзвінке: «Я тут, тату»,  і
Суїні вибіжить із дому й кинеться до нього. То
йому здавалось, що ось-ось почується
несамовитий зойк доньки: «Тату, рятуй!..» Якщо Суні
почує своє ім я чи впізнає голос батька, вона
повинна відгукнутись. З жахом Тен Тхя уявляв
собі, як лютий кат шмагає маленьке тільце Суні
страшним батогом, щоб примусити її
замовкнути. Затаївши подих, він ще уважніше
прислухався до звуків, намагаючись почути хоча б свист
батога. Але, як і раніше, навкруги панувала
тиша. Тен Тхя знову уявив собі спотворене
від жаху обличчя коханої доньки в зеленій
кофточці та зеленій спідничці, яка, витягши вперед
тремтячі худенькі рученята, намагається
відвернути удар піднятого над нею батога. Потім вій
уявив собі закривавлене тільце Суні, що про-
стяглося на долівці.
Тихий стогін вирвався з грудей Тен Тхя. Не

маючи більше сил чекати, він перескочив
огорожу і в ту ж мить опинився на подвір ї,
готовий нищити все, що зустрінеться йому на шляху.
Але в протилежність його збудженню, в будинку
панувала гнітюча тиша, що навівала невиразну
тривогу.

 Ой доню, доню! І плакати ти не вмієш! 
ледве стримуючи сльози, гірко промовив Тен
Тхя.

Він з силою смикнув ручку дверей, але вони
не відкрилися. Він обійшов навколо дому всі
двері й вікна були старанно замкнені зсередини,
і тільки на дверях кухні висів величезний замок.
Він заглянув у хату через вікно, але крім
порожніх кімнат та голих стін нічого не побачив. Тут
він згадав про існування підвалу, куди не
проникає денне світло і звідки не долітає жодного
звука. Може, негідники, які викрали Суні,
зачинили її там, а самі пішли у своїх справах.
.  Гей! Є тут хто? крикнув Тен Тхя і всім

тілом навалився на двері.
Ніхто не відізвався на його крик, скрізь було

тихо.

Що ж тепер робити? Треба, не зважаючи ні
на що, ввійти в будинок і оглянути підвал, йому
не терпілося зараз же здійснити свій намір, а
якщо й тут немає Суні, обійти всі підозрілі
будинки, допитати їх власників і оглянути всі
підвали. Звичайно, якби він був впливовою особою,
а не бідним перукарем, мав багато грошей і
пообіцяв велику винагороду тому, хто знайде Суні,
то Суні вже давно знайшлась би. Та, на жаль,
в нього не було ані грошей, ані влади, щоб
допомогти любій доньці. А час іде. Чи, може, Суні
просто заблудилась і не знає, як дійти додому,
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може, її розшукають і приведуть, може, все
з ясується само по собі? І поки Тен Тхя стояв,
охоплений цими думками, то сподіваючись, то
впадаючи в розпач, із-за намету несподівано
з явився чоловік, схожий на китайця-городника.
Довга, перекинута через плече, коса теліпалася
у нього на грудях. На лівому плечі в нього було
коромисло з відрами, повними гною. Вія ішов
трохи зігнувшись під вагою відер.
Заглибившись в думки про доньку, Тен Тхя

спочатку не звернув на нього уваги, і лише коли
пройшов кілька кроків, раптом зупинився і,
повернувши назад, побіг йому навздогін. Але
городник як у воду впав, ніде його не було  чи
зайшов у чиєсь подвір я, чи то звернув у другу
вуличку. Тен Тхя хотів розпитати того чоловіка,
що вийшов з палаток цирку, чи не бачив він там
корейської дівчинки, чи, може, чув дитячий плач.
Але городника не було, Тен Тхя ні з чим
почвалав додому.
По дорозі він вдруге зайшов до поліцейської

дільниці. Вія до землі вклонився кудлатому
поліцаю, який все ще порпався в купі папірців.
Попросивши пробачення, Тен Тхя довго чекав, коли
тому заманеться звернути увагу на відвідувача.

 Пробачте за турботи...  вдруге почав Тен
Тхя.

Але й після цього минуло чимало часу, перш
ніж жаб ячі очі відірвались від паперів і
зупинились на ньому.

 Пробачте. Ви дуже зайняті... Але чи нема
яких новин?..  ледве чутно пробелькотів Тен
Тхя. Голос його звучав тихо не тому, що на
нього були грізно спрямовані очі поліцая, а від
страху почути негативну відповідь. Тен Тхя
вклонився охоронцеві порядку, і коли,
піднявши голову, зустрів його безтямний погляд,
повторив знову.

 Я розшукую дочку. Я вже приходив до
вас... дівчинці шість років...
Тен Тхя говорив квапливо, боючись, щоб його

не переплутали з кимось іншим.
 Вибачте, що я турбую вас, але...
 Гаразд, іди,  неохоче кинув поліцай і

знову опустив голову, даючи зрозуміти, що
розмова закінчена.

 Я... хотів тільки сказати, що...
 Гаразд, гаразд, іди. Якщо знайдемо,

повідомимо. 

 Дякую вам... Але пробачте, я хотів
сказати...  ще раз вклонився Тен Тхя.

Він розповів про те, як побував сьогодні в
завулку за цирком, як намагався увійти в
будинок, що здається йому дуже підозрілим. Він
висловив припущення, що злодії могли сховати
його доньку в підвалі цього будинку, а самі піти
у своїх справах, або ж, забравши її відтіля,
втекти в інше місце.

 В усякому разі, я певний,  сказав він,
що цей будинок зв язаний із зникненням моєї
дочки.

 Гаразд, обслідуємо. Іди.
 Добре, я зараз же піду. Дякую вам... Але

я настійно прошу неодмінно обшукати цей
будинок,,.

Та байдужий погляд кудлатого поліцая вже
спочивав на паперах.

 Всі двері й війна в будинку замкнені.
Мене, звичайно, не стосується, в який спосіб вони
будуть відчинені, але вони повинні бути
відчинені. Будинок, бузумовно, підозрілий. Якщо навіть
негідники встигли втекти, там, напевно,
залишилися сліди їх перебування, які зможуть вказати,
куди вони перебралися. Треба якось проникнути
в будинок...

 Іди!
Несподіваний окрик поліцая змусив Тен Тхя

замовкнути. Пробурмотівши ще кілька слів, він
низько вклонився і якось боком вийшов з
кімнати.

Поки Тен Тхя шукав Суні в місті, його
дружина обійшла всі будинки і городи по той бік
річки. їй чомусь здавалось, шо саме там вона
розшукає дочку. Справді, городи були і по цей
бік річки, але тут було людно й гомінко. З
самого світанку вулиці сповнювались гуркотом
автобусних моторів, туди і сюди поспішали
люди, і так до пізньої ночі. На тому ж боці
будинків було менше, скрізь простяглися городи, та й
мешканці цього віддаленого району були надто
зайняті своїми повсякденними турботами, так
що злодії, заховавши тут вкрадену дитину,
могли бути спокійними, що звістка про це не
розповсюдиться так швидко, як це трапилось би в
центрі міста.
В розшуках Суні приймали участь і друзі Тен

Тхя  його компаньйон Ток По, разом з яким
Тен Тхя скоро після свого одруження став
вуличним перукарем, Чун Со, що працював
інкасатором в одній редакції, і Тон Пхир 
службовець планового відділу. Тен Тхя в глибині
душі сподівався, що друзі дізнаються як-небудь
про долю Суні. Може, вони принесуть якусь
новину. При цій думці він закрокував швидше.
Було вже далеко за полудень.

II

Хатина Тен Тхя стояла біля дамби. Вона була
збудована на невеликі заощадження Тен Тхя.
Маленька ділянка, на якій вона стояла, йому не
належала. Тен Тхя знав, що будуватися тут
заборонено, але, незважаючи на це, він за ніч
збив із заздалегідь купленого лісу невеличку
хатку. Після того, як вона була збудована, Тен
Тхя кілька разів викликали до муніципалітету,
але чомусь не примусили знести оселю, і з того
часу вона так і стоїть на цьому місці.
На другий рік після збудування хатини

народилася Суні. Народження дитини примусило Тен
Тхя взятись за розум. Тепер вони не могли, як
раніше, жити лише на випадкові заробітки.
Треба було знайти постійну роботу, яка могла б
забезпечити сталий прибуток. Спочатку йому
спало «а думку відкрити у цьому районі, де
поблизу не було ні магазинів, ні лавок, невеличку
крамничку, і він навіть збирався переробити для
цього одну із своїх кімнат. Але в торгівлі у ньо-
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го не було ніякого досвіду, та й душа не лежала
до такого заняття, і тому довелося відмовитись
від цього наміру. Нарешті, вони разом з Ток По
вирішили стати вуличними перукарями, оскільки
це ремесло було їм обом добре знайоме.
В той день, коли зникла Суні, дружина Тен

Тхя, як і завжди, пішла на базар, а він з Ток
По, Чун Со і Тон Пхиром сидів дома,
захопившись грою в шахи. Він навіть не помітив, як
дівчинка вийшла з хати, і тільки тоді, коли
повернулася дружина і, занепокоєна відсутністю
дочки, почала лаяти його, він, передчуваючи лихе,
кинувся шукати Суні.
Відімкнувши кухонні двері, Тен Тхя зайшов

у хату. Йому все ще здавалося, що зараз, як
завжди, назустріч йому вибіжить донька.

 Суні!  простогнав він. Коли він увійшов
до кімнати, в очі йому кинувся величезний
глиняний чан, що тьмяно бовванів у сутінках. Тен
Тхя, як вкопаний, зупинився на порозі, йому
раптом згадалася розповідь про потворну,
схожу на мавпу, стару горбату бабу, що жила в
районі, де зараз розмістився бродячий цирк, яка,
вкравши у когось дитину, сховала її у
величезному глиняному чані. Ця мегера один раз на
день підіймала важку покришку і вдавала, ніби
збирається годувати полонянку. А коли
зголодніла дитина, як пташенятко, розкривала свій
маленький ротик і тягнулась до їжі, стара брала
заздалегідь приготований шприц, проколювала
голкою язик і викачувала кров. Ця відьма
хотіла вбити в дівчинці плоть, щоб у неї після цього
увійшов святий дух, який допомагав цій відьмі
ворожити і передрікати майбутнє. Завдяки
щасливому випадку, люди дізналися про злодіяння
старої шарлатанки. Дівчинку врятували від
неминучої загибелі, а злочинницю 
заарештовано. « А якщо і нашу Суні...», промайнула у
нього страшна думка. В цю хвилину всі люди
здавалися Тен Тхя безжалісними демонами,
здатними на будь-які злочини. Жах охопив
його. Він мимоволі підійшов до чана і зняв
кришку. Але, крім рису на самому дні, там
нічого не було. Він зовсім забув, що це його власний
дім. Кинувши кришку, Тен Тхя прожогом
вискочив на вулицю, наче хтось гнався за ним.

Пробігши кілька кроків, він злякано озирнувся 
навколо нікого не було... Тоді він зупинився і,
тягнучи важкі ноги, повільно попрямував додому.
Через деякий час до нього зайшов Ток По,

який саме повертався з роботи. Засунувши руки
у широкі кишені комбінезону, він мовчки
подивився в лице Тен Тхя, який з надією чекав від
нього вістей. Ток По відвів очі в бік і почав
витягати з кишені иожниці, машинку й інше
перукарське приладдя.

 Був у цирку,  помовчавши відповів Ток
По на німе запитання друга.  Потрапив у
відділ, де тримають ведмедів. Коли артисти
дізнались, що я перукар, кілька чоловік побажали
постригтися. Я весь час уважно роздивлявся, але
оглянути всього так і не зміг. Не дали.

 Вони безумовно щось приховують...
Бояться, щоб хтось не відкрив їхньої таємниці. Я пев-
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ний, що це їх рук діло,  переконано промовив
Тен Тхя.

 Але ж я оглянув цирк всередині. Там
немає місця, де можна було б заховати дитину!

 А може у них є тайник під землею? А хіба
вони не можуть заховати людину в один з тих
ящиків, на яких вони роблять свої фокуси.
Повір мені, у них все не так, як у звичайних людей,
все пов язано з фокусами.

 Так, я теж думаю, що у них не все чисто.
Всякі випадки бувають. Пам ятаєш, як одна
злодійка заманила дитину аж за місто в ущелину?

 Щось не пригадую. Ну і що, розшукали
дитину?

 Та баба сама якось проговорилася. Чутка
дійшла до батьків...

 Але ж не можемо ми склавши руки чекати,
поки до нас дійде вістка про Суні!  палко
вигукнув Тен Тхя.
Раптом із сірого двоповерхового будинку

через вулицю залунали звуки патефона. Мабуть,
з роботи повернувся господар дому. Суні так
любила музику, особливо пісні! Кожного разу,
коли чулись звуки патефону, вона разом з
іншими дітьми бігла до двоповерхового будинку.
Іноді вона забігала на подвір я. Кілька разів її
відтіля виганяли, але й опісля, варто їй було
почути звуки музики, як вона, забувши про все,
стрімголов бігла туди. Дома Суні повторювала
пісню, яку почула, відбиваючи ніжкою такт. Тен
Тхя завжди радів і дивувався здібностям
дочки.

Якось Тен Тхя, граючись з Суні, заспівав
дитячу пісню «Деревце кориці». Суні зараз же
глузливо скривила свої маленькі губки і, не
звертаючи уваги на пісню батька, заспівала
популярну пісеньку:

Не хочуть дівчата вечорами шити,
Ні одна не вміє світло запалити.
Не будемо шити, нам світла не треба,
Адже для нас сяє місяць серед неба!

Тен Тхя був дуже щасливий. Доля
подарувала йому найбільшу радість: у нього була сім я,
кохана дружина і дочка, люба донька Суні, яка
наступного року вже піде до школи.
Дзвінкі жіночі голоси, що долинули звідкись

здалеку, повернули Тен Тхя до дійсності.
Глянувши на вулицю, він побачив, як юрма жінок з
криками переслідувала якогось чоловіка з
коромислом на плечах. Той, видно, без дозволу
зайшов до когось на подвір я, щоб набрати гною,
і був спійманий на гарячому.

 Плати гроші, розбійнику, плати зараз
же!  кричали жінки.

Але чоловік, не звертаючи ніякої уваги на
розлючених амазонок, швидко тікав від них,
прямуючи до хатини Тен Тхя.

 Стій, бандите, кажуть тобі,  верещали
жінки, переслідуючи злодія і намагаючись
вирвати у нього коромисло. Але той поступово
віддалявся від них дрібними квапливими кроками.
Жити в той час було важко, і люди не

дозволяли городникам безкоштовно забирати навіть
нечистоти, що використовувались як добриво, і
вимагали за відро по двадцять-тридцять ієн.



Жінка, що гналась за городником, видно,
втомилася і, кинувши услід йому добірну лайку,
повернула назад. Але незважаючи на те, що
переслідування припинилось, городник припустив
ще швидше. Коли він добіг до місця, де стояли
Тен Тхя і Ток По, ті побачили, що це був вже
літній китаєць.

 Слухайте,  звернувся до нього Тен Тхя,
якщо вам потрібні нечистоти, заходьте до нас у
двір.

 Нема грошей,  відрізав той.
 Гроші не потрібні. Беріть просто так,

заквапився Тен Тхя.  Справді, беріть даром.
Я нічого з вас не візьму.
Але городник нетямуще подивився на Тен Тхя,

похитав головою і хотів іти далі.
 У нас зникла дівчинка. Може ви бачили її

у вашому селі? Корейська дівчинка шести років.
Якщо ви допоможете її знайти, я дам вам
двадцять ієн. Розумієте? Двадцять ієн дам.

 Не знаю ніякої дівчинки.
*  Ні, ні. Я не кажу, що ви її забрали, ні, але
якщо ви можете входити в кожний двір... Так
ось, я прошу вас, допоможіть знайти мою дочку.
А нечистоти ви заберіть просто так,
безкоштовно.

 Я нічого не знаю,  буркнув городник і
повернувся, щоб іти.

 Стійте! Слухайте, я дам вам сорок ієн,
чуєте, сорок ієн,  тремтячим голосом промовив
Тен Тхя.

Але городник, не озираючись, вже відходив
від них.

 Гей! Ви! Беріть нечистоти!  ще раз
гукнув Тен Тхя, але той звернув у боковий завулок
і зник.

Дружина Тен Тхя перейшла по мосту на той
бік річки, де майже вся земля була під
городами. Вона обходила підряд подвір я за подвір ям,
голосно гукаючи Суні і розпитуючи всіх
зустрічних, чи ие бачили вони дівчинку... Під кінець
дня жінка зовсім захрипла.
Стояла осінь, городники з самого ранку йшли

на городи, а інші, навантаживши візки, їхали до
міста продавати овочі. Тому в більшості
будинків, в які стукала дружина Тен Тхя, нікого не
було. Зовсім знесилившись від марного
блукання з немовлятком на спині, втративши голос,
вона підходила до кожного будинку і,
переконавшись, що там нікого нема, заходила й
оглядала всі кімнати. Але ніщо в них не нагадувало
про її дочку.
За порадою сусідів, вона звернулася до

ворожбитів, але відповіді не знайшла. Один з них
молодий, що лише недавно почав
практикувати, твердив, що Суні повернеться, але не скоро,
другий же відомий в місті старий ворожбит 
говорив, що вона незабаром знайдеться, не
пізніше початку наступного місяця. їх
пророкування не мали між собою нічого спільного.

Від них дружина Тен Тхя пішла до
шаманки, яка мешкала на віддаленій горі. Шаманку
добре знала вся округа. Вона славилася своїми
точними пророкуваннями. Але після того, як її

заарештували і протримали якийсь час у
в язниці, вона нікому не хотіла ні ворожити, ні
передвіщати майбутнє. Дружина Тен Тхя вже
двічі побувала у цієї знахарки, але так і не
добилася її згоди розказати про долю Суні. І ось
сьогодні вона знову йшла до старої, хоч була
майже певна, що та їй відмовить.
Додому дружина Тен Тхя повернулася тільки

увечері. Чоловік зняв у неї з плечей сплячу
дитину. Уважно вислухав Тен Тхя сумну розповідь
жінки про її марні розшуки.

 А ти обійшла всі городи?
 Всі обійшла, але ворожбити сказали мені,

що це не городники вкрали Суні,  відповіла
дружина, яка, на відзнаку від свого чоловіка,
твердо вірила словам ворожбитів.
Вона з обуренням розповіла йому, що один

чиновник повідомив про шаманку в поліцію за
те, що та одержала надто велику винагороду
від його дружини. Після цього чиновник
невдовзі захворів на невідому страшну хворобу,
від якої мало не вмер, і тільки тепер ледве
очунює.

Дружина Тен Тхя була переконана, що
шаманка могла б допомогти їй розшукати Суні, та
дочка шаманки невідомо куди заховала все
приладдя для ворожіння, і тому стара тепер не
пророкує нікому.

 Цей клятий чиновник думає, що йому
пощастить уникнути небесної кари за його злочин.
Але прийде день, коли його спіткає горе ще
більше, ніж наше,  заколисуючи дівчинку,
примовляла дружина Тен Тхя.  От якби за таку
підлоту у нього самого вкрали дитину це
було б тільки справедливо. А чим винні ми, що
зникла наша Суні?

Але Тен Тхя не вірив ні дружині, ні знахарці,
ні ворожбитам.
Пізно ввечері прийшов Тон Пхир. З того, який

він був веселий і балакучий, можна було
здогадатися, що хлопець десь добре хильнув. Не
звертаючи уваги на справлене своєю появою
враження, він почав розповідати, де був і про
що дізнався.

 Сьогодні я обійшов усе місто, побував у
всіх шинках. Там я обіцяв дати велику
винагороду тому, хто розшукає або скаже, як знайти
Суні.

 Там ти і нализався,  перебив його Ток По.
 Ну, це зрозуміло. Треба ж змазати

машину, щоб вона працювала. Звичайно і мені
довелося підпоїти декого. Але вірте мені, вони
розшукають дитину. В одному місці я зустрів
пройдисвіта Тена. За гроші він тобі й місяця з неба
дістане. І цей Тен обіцяв мені з завтрашнього
дня взятися за розшуки. Потім я заглянув у
«Хвангимден», бачив Вана. З ним я теж
домовився, і він теж пообіцяв знайти дівчинку. Після
того я забіг до редакції газети, побачився там
із знайомим кореспондентом, з яким я колись
вчився в одному класі. В таких випадках чим
більше людей, тим краще. До речі, сьогодні вже
пізно, але завтра зранку я хочу піти до
редакції і дати об яву в газету. Ну, що ви скажете
на це?

89



і Що ти хочеш зробити?  перепитав Тен
Тхя.

Тон Пхир розповів про випадок, коли одні
батьки помістили в газеті об яву з докладним
описом прикмет їх зниклої дитини: вік, голос,
зріст, одяг, зовнішність, і того ж дня дитина
була знайдена. А в нього є знайомі в редакції, і
завтра він дасть об яву в газету. Потім він
розповів, що біля однієї кав ярні недавно знайшли
дитину. Якась робітниця тієї кав ярні розповіла
про знайдену дитину знайомому
кореспондентові, а той зараз же повідомив в поліцію. Тон
Пхир продовжував свої нескінченні розповіді
про зниклих і знайдених дітей. Одна дитина
заблудилася і бродила по залізничній колії.
Поїзд, що йшов у той момент, довелось
зупинити, і завдяки цьому дитина знайшла своїх
батьків.

 Послухайте ще один цікавий випадок,  не
вгамовувався Тон Пхир.  Недавно один
невідомий, добре одягнений пан в темних окулярах і з
портфелем в руках, зустрів на вулиці
маленького хлопчика-учня. Він дав хлопчику грошей, щоб
той ніс його портфель. Коли вони вийшли на
околицю міста, і шлях пішов через гаолянове
поле, цей невідомий в темних окулярах витяг
ніж, вирізав у хлопчика печінку і тут же з їв її.
Як виявилось, то був прокажений з провінції
Кейса н.

Ток По штовхнув ліктем в бік Тон Пхира.
 Чого це ти розбазікався? Подумай краще,

що ти мелеш! Де ти знайдеш зараз гаолянове
поле? Бреше, нахаба, і не почервоніє. І скажи,
будь ласка, де ти бачив прокаженого в темних
окулярах і з портфелем?
Тільки зараз Тон Тхир зрозумів, яку

дурницю він впоров.
 Та ви невірно зрозуміли мене. Я не те

хотів сказати. Ця історія вигадана як осторога для
тих, у кого є діти,  збентежено
виправдовувався він.
Але, трохи помовчавши, знову продовжував:
 А мій друг із редакції розповів, що цими

днями у однієї впливової особи  не то у
губернатора, не то в якогось іншого начальника  із
квартири викрали портфель з важливими
документами. Піднявся неймовірний галас: вся
поліція була поставлена на ноги; вони обшарили
все і всюди. Після численних нічних облав в
різних частинах міста було застукано чимало
повій, бродяг та різний підозрілий набрід. Для них
ця несподівана облава, як грім серед ясного
неба. Словом, ловили коропа, а спіймалась зовсім
інша риба.

 Так їм і треба. Правильно зробили,
весело обізвався Ток По.

 Авжеж правильно. Всі ж вони
марнотратники, трутні безтурботні. Треба їх трохи
полякати.

 А коли це трапилось?  раптом спитав Тен
Тхя, що до цього часу мовчки слухав розповідь
Тон Пхира.

 Та, кажуть, цими днями.
 Це, мабуть, саме в той день, як зникла

Суні. Пізно вночі, коли я шукав Суні, мене двічі
затримували. Але я пояснив, що загубив дочку,
і мене відпустили.

 Атож! Людське життя важливіше якогось
портфеля. Але на цей раз завдяки цьому самому
вкраденому портфелю могла б знайтися Суні.
А втім, це доводить, що Суні в місті нема. її,
безумовно, вивезли кудись у село.

 Ну, а тих, хто викрав портфель, зловили?
 Як можна сумніватись? Адже власник

портфеля  значна особа. Певна річ, що
зловили, і портфель розшукали. Зхибнули на цей раз
злодії. Це тобі не яка-небудь машинка для
стрижки. Зрозумів?

Тен Тхя більше не втручався в розмову.
Дружина його тримала на колінах дівчинку і мовчки
колисала її. У обох на обличчях була написана
безнадійність. Лише очі Тен Тхя яскраво
блищали. Здавалось, його пожирав якийсь внутрішній
вогонь.

 Підемо, пошукаємо ще,  глухо сказав він
і піднявся з місця. Взявши на руки дитину, що
знову заснула, і уклавши її на спину дружині,
Тен Тхя звернувся якимсь чудним голосом до
друзів:

 Ток По, ти йди з дружиною, а ти, Тон
Пхир, підеш зі мною.
Деякий час всі четверо йшли мовчки. Наче

чорні тіні пересувалися вони по темній вулиці.
 Був би весь світ, як долоня, так хоч

побачили б, куди поділась наша Суні,  промовив
Тен Тхя немов сам до себе.

III

Минуло півмісяця. Ніяких вістей про Суні не
було  дівчинка зникла, як у воду пірнула. Тен
Тхя перепробував усі засоби, та марно.
Однієї ночі якась чорна постать квапливо

прошмигнула через дорогу і швидко побігла
вздовж завулка, тримаючись стін, оповитих
темрявою дубинків. Лише де-не-де з вікон
маленьких крамничок лилось жовтувате світло, скупо
освітлюючи шматок тротуара. На вулиці ні
душі. Обличчя невідомого неможливо було
розгледіти, але навіть в темряві був помітний білий
довгастий згорток, який він міцно притискував
до грудей. Ось темна постать добігла до
хатини Тен Тхя; в ту ж мить грюкнула хвіртка, і
темна тінь зникла.

Дружина Тен Тхя сиділа на кані з дитиною,
що заснула на руках, коли раптом навстіж
розчинилися двері, і в хату прожогом вбіг Тен Тхя.
Підвівши голову, вона мовчки дивилася на
чоловіка. його раптова поява злякала її, і вона із
страхом дивилася то на почорніле обличчя
чоловіка, то на незрозумілий білий згорток, який
він міцно притискав до грудей. Очі у Тен Тхя
гарячково блищали, хрипкий, уривчастий подих
виривався з його грудей. Дружина зразу ж
побачила, що Тен Тхя дуже п яний. Вона перевела
погляд на незрозумілий білий довгастий пакунок
і раптом вся похолонула від думки, що прийшла
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їй у голову: «Труп»,  з жахом подумала вона і
подивилась на чоловіка, боючись прочитати в
його очах страшну відповідь. Але він мовчки
притискав згорток і тільки важко дихав, дико
поводячи очима.

 На, тримай. Це  дитинаї  нарешті,
вимовив він.

Його обличчя було темночервоним.
Дружина здригнулася: за весь час їх сімейного

життя вона не пам ятала, щоб він розмовляв
з нею так грубо.

 Дитина?  з жахом скрикнула вона.
Так, це був не труп, а живий і до того ж

чарівний хлопчик. Його ніжне тільце було м яке,
як пух, пухнастенькі рожеві щічки були схожі
на два яблука. Раптом він, немов щойно
прокинувшись, голосно заплакав.
Дружина Тен Тхя поклала свою сплячу дочку

на ліжко і обережно взяла на руки чуже дитя.
Але воно не заспокоювалось і продовжувало
голосно кричати.

 Дай йому ссати, хай замовчить зараз же! 
прохрипів Тен Тхя.
Дружина ще не встигла зрозуміти, що вір

сказав, як раптом побачила, що все тіло Тен
Тхя зразу обм якло, і він, як лантух рису, впав
на лежанку, вдарившись об край чана. Потім
підвівся і сів. Дружина ще вагалася  чи
давати грудь чужій дитині, але глянувши в
спрямовані на неї блискучі очі чоловіка, притягла
голівку дитини до соска. Малюк потерся
носиком об теплу грудь, відвернувся і знову
заплакав.

 А, не хоче ссати!  крикнув Тен Тхя,
 Чия це дитина?
 Тобі яке діло? Дай йому краще їсти! 

різко обірвав Тен Тхя.
 Але ж він не хоче,  відповіла вона.
 Примусь!
 Не хоче він.

 Якщо не хоче, примусь! Чуєш, силою
примусь! Хай тільки не кричить! У-у клятий!  з
ненавистю скрикнув Тен Тхя.
Дитина заходилась ще дужче.
Дружина міцно притиснула до грудей малюка,

намагаючись заспокоїти його. На лобі у неї
виступив піт. Раптом їй стало страшно. Вона
інстинктивно відсунула назад беззахисне тільце і
подивилась на дикі блискучі очі Тен Тхя,
спрямовані на дитину.

 Мабуть, він недавно поїв і тому не хоче
ссати,  заступилася вона за хлопчика, який аж
захлинався від крику.

 Перестань ревти, падлюко!  з серцем
гримнув Тен Тхя.
Жінка здригнулась і міцніше притулила до

себе дитину.
 У-у, ревун,  крикнув Тен Тхя і підскочив

на ноги. Він простяг вперед свої цупкі пальці і
вчепився ними в ніжне горло хлопчика. В очах
Тен Тхя виблискували дикі вогники. Голосний
плач почав стихати.

 Облиште! Що ви робите?! Облиште,
чуєте?  благала жінка з сльозами на очах,
намагаючись відштовхнути його.

 Ха-ха-ха!.. Звичайно, так і повинно бути.
Бачиш, він не вмер, він живий! Людське життя
не така вже дрібниця. Не так просто вбити
людину. Суні наша жива, тепер я певен цього.
Тен Тхя випустив горло хлопчика, деякий час

пильно дивився на нього, потім знову почав
душити. Дитя захлиналось. Його крихітне обличчя
почервоніло, налилось кров ю. Деякий час
маленьке тільце, немов курча в кігтях шуліки,
безсило тіпалось в руках Тен Тхя. А той з виглядом
вченого, що робить експеримент, задоволено
повторював:

 Певна річ, він не помре. Від цього не
вмирають. Життя сильніше смерті. Хто надумав
вбити нашу Суні? Ні, ви не вб єте її!
Раптом Тен Тхя схопив себе за горло і

щосили стиснув. Дихання його ставало тихішим, кров
прилила до обличчя, очі страшенно розкрились
і, здавалося, ось-ось вискочать з орбіт. Потім він
розціпив пальці.

 Так, це чудово! Я задоволений!
Безперечно Суні жива!  жадібно ковтаючи повітря,
казав він.

Дружина з жахом стежила за збожеволілим
чоловіком. Тіло її тремтіло, а зуби цокотіли,
немов від холоду.

Чия ж це дитина?
 Чия? Тобі так закортіло знати чия це

дитина?  поволі промовив Тен Тхя. В його очах
знову з явилось щось дике.  Так ти кажеш, що
не знаєш, чия це дитина? Ану подивись на неї
добре!.. Не пізнаєш? Та це ж наша Суні! Суні...

 Суні?  злякано спитала дружина.
 Спробуй стиснути це тоненьке горло.

Дитина буде чинити опір, вириватись, щоб не
померти. Кров бурхливо закипить в цьому
мізерному тільці, душа буде бунтувати, боротися. Бо
життя  страшна сила. І наша Суні теж ні в
якому разі не помре. Де б вона не була, знай 
вона жива! Жива, чуєш?

 Але де?
 Якийсь мерзотник так само стискує їй

горло, щоб вбити її, але вона не помре! Ні, вона не
помре! Навпаки, це тільки загартує її, зробить
сильнішою, вона житиме! Нехай ці негідники з
цирку ляскають своїми бичами, але вбити нашу
Суні вони неспроможні. Ні, вона ніколи не
помре! Не помре!

 Але звідки ж ця дитина?
Тен Тхя не відповів на це запитання і так

само збуджено продовжував:
 Як би жорстоко вони не поводились із

Суні, вона безсумнівно жива. Так як живі ми і ця
дитина, так жива і вона. Подумай, і ти, і я, і ця
дитина  усі ми, як Суні. Вона ні в якому разі
не помре!  шалено вигукував Тен Тхя і знову
схопив себе за горло.  Але знай, що і твоє і моє
горло завжди стискують темні сили. Ми не
бачимо цих жахливих рук, але вони нас душать.
Ось я покажу тобі, як вони нас душать.
Дивись!  крикнув Тен Тхя і вчепився жінці в
горло.
Передчуття страшної, непоправимо!' біди

охопило нещасну жінку. Неспроможна стриматись,
вона розридалась. Яка жорстока доля! До її не¬
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втішного горя додалося нове лихо. Мало того,
що вона загубила дочку, тепер збожеволів її
чоловік.

 Чого ж ти плачеш? Ех, слабодуха! Ти
краще ие плач, а стань лютою, як тигриця, стань
сатаною. Це єдине, що я бажаю нашій Суні.
Дурні жінки! Коли на вас кидається сокіл,
хватайте його руками. Руки не діють хватайте
зубами, рвіть його на шматки! Якщо нападе
прокажений, схоче вирізати печінку, виривайте в
нього ніж і бийте його!

 Але звідкіль в Суні візьметься стільки сили?
 Ось тому ви й слабі... Ваша покірливість 

це хвороба. Так будь же тепер тигрицею і
навіть лютішою, ніж тигриця, будь як гієна і
народи шакала... Світ страшний... Якщо хочеш
жити  вбий ворога. Лише тоді ти зможеш жити.

 Та хіба все в житті робиться за
нашим бажанням? Адже все залежить від
долі.

 Долі? Ха-ха-ха... Про яку долю ти
верзеш? Все це дурниці! Доля... Це
ознака людської слабкості,  збуджено
говорив Тен Тхя.
Раптом його безумний погляд знову

впав на хлопчика. Величезні руки зі
скрюченими пальцями знов потяглись до
горла дитини.

 Якби Суні була такою сильною і
мужньою, щоб, вмираючи від руки
злочинця, не викликала ні в кого жалю, я
вважав би себе щасливим.

 Залиште! Що ви робите? 
скрикнула дружина і заступила собою дитину.
Хлопчик прокинувся і зайшовся
голосним плачем.

 Ха-ха-ха! Це він просить
залишити йому життя... Хіба ще раз... Ще раз
спробувати схопити його за горло?
простяг до дитини руки Тен Тхя.

 Залиште його!
 Ні, я хочу подивитись, що почуває

зараз наша Суні. Чи страждає вона? Чи
жива? Але я не хочу, щоб тоді, як мої
руки стискуватимуть це горло, воно було
мертвим, ніяк ие відповідало б на
насильство. Ні, Суні безперечно жива. Вона
зараз десь тут, недалеко від нас. Але чому
ж, чому, в такому разі, ці кляті поліцаї
не розшукають її? Ось тому-то вони
наші вороги. Чи ти, може, вважаєш, що
Суні ие варта якогось паскудного
портфеля? ААи ще побачимо! Зараз
я хірург, що тримає в руках скальпель. А ви,
мерзотники, сподіваєтесь уникнути цього
скальпеля? Бережи цю дитину. Це мій
скальпель!

 Але все-таки, чия це дитина?
Звідкіля вона? Як подумаю, жах бере...

 Скільки днів, скільки клопоту
коштує мені вона. Цілими днями блукав я
вулицями і вдивлявся. Деякі будинки
охороняли страшні пси, люті, як вовки.
Довелося піти звідти ні з чим. А інші
будинки обгороджені високими паркана¬

ми. Там також нічого не вийшло. Але коли дуже
хочеш, то досягнеш задуманого. Так, заради
тебе, люба Суні, твій жалюгідний батько може
стати сильною людиною. І ось я зайшов в один
дім...

 Але що стане з вами, якщо вас впіймають?
 Нічого. Перш ніж мене впіймають,

негідники добре потанцюють у мене. Нехай вони
нишпорять по всьому місту, нехай шукають діамант в
пустелі. І коли все місто буде підняте на ноги,
знайдеться наша Суні. Якщо хочеш знати, то я
зараз роблю свій дослід над світом. Чи буде він
непохитним і тепер, як раніш? Так, зараз ось
цим самим скальпелем я оперуватиму
негідників. У-у, клятий,  гукнув Тен Тхя і посварився
пальцем украденій дитині.
Раптом він закинув назад голову і звалився
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на кан. З горла Тен Тхя вирвався голосний хрип,
груди бурхливо здіймались.
Незв язна розповідь Тен Тхя, його спроби

задушити чужу дитину все це здавалося
дружині страхітливим маренням. В її голові шуміло,
думки плутались. Вона з страхом дивилась на
чоловіка, що лежав без пам яті, і їй здавалося,
що віїн збожеволів.

 Опам ятайтесь, чуєте!
Але Тен Тхя лежав нерухомо. Згодом він

немов прокинувся і зірвався з місця.
 Не плач, Суні, не плач,  тихо, наче до

себе, вимовив він. Потім простяг руку до
вкраденої дитини.

 А це, це найкращий скальпель для. лікаря.
Ним я й зроблю операцію негідникам. Потім я
знайду Суні і приведу її додому. Я щасливий, я
безмежно щасливий! Давай його сюди! 
звернувся Тен Тхя до дружини і взяв у неї дитину,
Ти, як і Суні, ие повинен померти. Адже ти Суні,
Суні! Суні!  гукнув він і голосно заридав.
Так, ти Суні! Моя Суні!
Жінка глухо плакала і з глибоким співчуттям

дивилась на чоловіка. Його божевільні очі
блукали по обличчю чужої дитини. Бідна жінка не
мала сил витерпіти подвійне горе, яке звалилось
иа неї. З тихим стогоном впала вона на ліжко і
знепритомніла.

IV

В похмурій камері з чорною від пилу і бруду
стелею на стіні Сіріє невеличке віконце з
залізними гратами. Навпроти нього від підлоги до
самої стелі стоїть залізна гратчаста сті'на. В
коридорі на стільці куняє черговий поліцай-нагля-
дач. У невеликій камері просто на підлозі сидять
один проти одного близько двадцяти чоловік.
Тут так тісно, що люди туляться один до одного,
просунувши ноги між ніг тих, хто напроти. Біля
самих грат, затиснутий з обох боків сусідами,
скорчившись, лежить із заплющеними очима Тен
Тхя. Він був заарештований за викрадення сина
начальника поліцейської дільниці.
Та ось віїн заворушився і відкрив очі. Насилу

протиснувши тіло, сів, підняв голову і здивовано
подивився навкруги. Через хвилину його погляд
прояснився і обличчя скривилось від
страждання. Він схопився обома руками за голову, потім
почав бити себе кулаками в груди. Згодом
зупинився і знову дико озирнувся навколо.
Пильно оглянувши сусідів, він ліг на своє місце.

Отже, вігі у в язниці. Але у нього лишився сон,
а сон  це свобода. Уві сні тіло, підкоряючись
душі, летить на волю, як могутній орел, туди,
куди хоче, може зустрітись, з ким схоче.
Перед ним з явилось туманне видіння, яке

поступово набувало все яскравіших обрисів і,
нарешті, перетворилось в Суні. Вона стояла
посеред якоїсь незнайомої галявини, освітлена
блідим місячним сяйвом. Однією рукою вона
підтримувала волосся, яке ніжно ворушив теплий
літній вітерець. Але коли Суні встигла
перетворитись у цю високу красиву дівчину? Волосся
її було прикрашене золотими гребінцями, а на

сукні і руках блищало коштовне каміння. Так,
Суні дуже змінилась, і навіть йому, батькові,
важко впізнати в цій красуні свою доньку. Але
хіба міг він не пізнати її?

 А, це ти, Суні? Суні!  радісно крикнув
Тен Тхя і простяг до неї руки.
Але Суні спокійно стояла на місці і байдуже

дивилася на нього. Вона не впізнавала батька,
чи, може, просто не хотіла признати його. На її
вустах з явилась ледве вловима посмішка, паче
вона хотіла сказати: «Які дурниці ви говорите».
Суні була прекрасна, як королівна.
Тен Тхя страждав. В розпуці він бив себе в

груди. Всіма силами намагався він переконати
Суні в тому, що він справді її батько. Та ба! Він
був безсилий зробити це. йому хотілося підбігти
до дочки, міцно обійняти її, притиснути до
грудей, але, замість того, Тен Тхя нерухомо стояв
на місці, неспроможний зробити аиі кроку.

 Суні,  насилу вимовив він,  ти не
впізнаєш мене, мене  твого батька?

Та Суні не впізнавала його. Вона сказала, що
її батько вже давно помер.

 Ні, ні,  в розпачі вигукнув Тен Тхя. Він
почав гаряче переконувати її, що він її батько.
Він показав темну пляму під вухом, яку Суні
кожного разу, коли він брав її на руки,
намагалася стерти чи відірвати. Потім він показав свій
вказівний палець лівої руки, на якому й досі
залишився рубець. Коли Суні була зовсім
маленькою, він якось робив їй іграшку й урізався.
Після того, як ранка загоїлась, залишився
рубець, і Суні завжди з цікавістю розглядала його.
Але зараз вона, здавалось, навіть ие слухала

Тен Тхя. Дівчина спокійно відповіла, що в її
батька зроду не було ніяких плям і рубців, що її
батько ніколи не одягався в таке грубе і
некрасиве вбрання, що вона ніколи раніше не
зустрічала Тен Тхя.

Тен Тхя був приголомшений. Довгий час він
не міг вимовити й слова. Потім знову подивився
на неї. Так, це була вона, Суні. Але ж як бо
вона змінилась! Якою здавалась прекрасною і
недосяжною!

 Ви говорите неправду,  сказала вона.
 Неправду!!!  скрикнув Тен Тхя і став

бити себе в груди. Йому хотілося плакати.
Тен Тхя ие міг заспокоїтись. Він вирішив за

всяку ціну довести Суні, що він справді її
батько. Він нагадував їй її прикмети: з самого
народження у Суні на лівій руці була велика
пляма. І зараз, напевне, вона повинна була б
залишитися.

 Покажи мені ліву руку, покажи.
Але там не було ніякої плями.
 Покажи праву.

Але й на правій нічого не виявилось. *
Тен Тхя був збитий з пантелику. Як він не

силкувався, але так і не зміг пригадати, де ж,
врешті, була ця пляма. А перед ним спокійно стояла
струнка, вродлива дівчина з білими, без цяточки,
випещеними руками, які вона простягла вперед,
немов хотіла показати, що иа такій білосніжній
шкірі ие може бути нічого, що б спотворювало її.

І все-таки Тен Тхя був впевнений, що дівчина,
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яка стояла перед ним,  Суні. Він почав
пригадувати дитинство Суні, називати її подруг,
пригадувати видатні події з її життя, але все було
даремно.

 А ти пам ятаєш Ен Нам,  спитав Тен Тхя.
Ен Нам була молодшою сестричкою Суні, і Тен
Тхя сподівався, що тепер Суні обов язково
згадає усе і признає його.
Але Суні заперечно хитнула головою. Тен Тхя

понурився, йому було так прикро, що мимоволі
в нього навернулися сльози.
Деякий час він мовчки стояв так, а потім

непомітно для себе заспівав пісню, яку в дитинстві
так любила Суні. Тихо лилась мелодія над
залитою місячним сяйвом галявиною.

Коли сонечко вечірнє
Заховається за хмари,
У селі, по той бік річки,
Загоряється ліхтарик.

Ні, неправда, ні, неправда,
Не ліхтарик то палає,
То у небі по вечері
Зірка-крихітка гуляє.

Суні почала тихо підспівувати своїм ніжним
голосом і пісня лунала так гарно, начебто це не
люди співають, а чарівна мелодія лине відкілясь
з неба. На очах дівчини блиснули сльозинки.
Вона й не намагалась стримувати їх і скоро
сльози ручаєм полились по її щоках. Раптом вона
голосно заридала, простягла руки вперед і.
кинулась до Тен Тхя. Вій розкрив обійми і міцно
притис її до грудей. Суні притулилась до батька
і плакала щасливими сльозами.

 Батьку!
Тен Тхя був невимовно щасливий. Довго

стояли вони так, охоплені радістю. Потім Суні
почала свою розповідь. Це був справжній
калейдоскоп подій. Багато довелось їй витерпіти за цей
час.

 Ходімо додому, Суні,  нарешті перервав
її батько. Вона нічого не відповіла йому й
замовкла.

 Ти не уявляєш, скільки мені довелося
вистраждати, коли я розшукував тебе, дочко.
Скільки я блукав по місту! Але ось одного разу
я знайшов тебе. Господар будинку, де я знайшов
тебе, був лютий, як вовк. Та хіба мало
жорстоких людей довелось мені зустріти? Я
продовжував уперто боротися, бо знав, що ти, моя Суні,
будеш нагородою за всі страждання. Коли я,
тремтячи, обійняв тебе і вибіг на вулицю, я
побачив, що це зовсім не ти, а чужа, незнайома
дитина. Мерзотники обдурили мене. Довго вони
ховали тебе, а замість моєї коханої доньки дали
чужу дитину. Не можна залишати живими цих
мерзотників. Я знищу їх всіх до останнього.
Тоді ти будеш вільною. Однак, щоб розправитись
з ними, потрібна сила... Бо їх багато, дуже
багато... Але це не страшить мене. Не можна так зне-
вірюватись в собі, це ні до чого. Зараз мені, як
ніколи, потрібна сила. І я врятую тебе будь-
якою ціною!

 Батьку, я хочу.,.

 Ні! Виявляється, що якийсь мізерний
портфель дорожчий за людину,  гнівно вигукнув Тен
Тхя, розмахуючи кулаками.

 Але, батьку, я ж звільнилась.
 Ні, ні, ти ще не вільна. Ось чому мені

зараз більш ніж будь-коли потрібна сила. Якщо
я її матиму, я врятую тебе. А для цього я ходжу,
ходжу і все шукаю тебе.

Тен Тхя здавалося, що Суні ще й досі в руках
злодіїв. Сон продовжувався...
Раптом Суні голосно заплакала, благаючи

врятувати її.
 Батьку! Врятуйте мене! Куди пішла мама?
 Мама!

Як же досі він і разу не згадав про дружину,
про цю трагедію?

 Мама... Померла...
 Що? Померла? Ой мамо...
 Вона весь час чекала тебе. Але в неї не

вистачило сил, і вона померла... Плач, донько, це
справді велике і непоправне горе.

І Тен Тхя сам у цю хвилину вірив, що його
дружина справді померла.

 Невже це правда? О-о батьку,  заридала
Суні.

Тен Тхя не міг вимовити й слова. Суні
схлипувала.

Раптом перед ними з явилась біла хмаринка,
яка поступово перетворювалась в прозоре
видіння, схоже на маму. На обличчі її був вираз
глибокої радості. Вона простягла руки вперед і
йшла до Суні.
Так, це була мама, жива мама. Тепер Суні

переконалась, що це її мати, і радісно кинулась
до неї. Але дивно, деякий час всі троє
залишались на своїх місцях, віддаль між ними не
зменшувалась, вони не могли наблизитись один до
одного.

 Мамо...  вихопилося з грудей дівчини.
Вона простягла руки до матері, але та, немов тінь,
вислизнула з її рук.
Виходить, мама все-таки померла. Суні не

вірила цьому і продовжувала рватися до неї. А
мати говорила, що вона не померла, що вона
жива, і прийшла сюди за дочкою і чоловіком. Тен
Тхя було дуже боляче дивитись на це.

 Ні, ні, ти померла. Ти дух, а не людина.
Жінка не звертала уваги на його слова і лише

посміхалася.

 Ні, ти не можеш бути живою. Поки я
ходив шукати Суні, поки боровся із злодіями, ти
не витримала й померла. Ти померла від суму.
Неправда, що ти жива.
Жінка засміялася. Вона стала запевняти Суні,

що вона жива, а помер Тен Тхя. Суні теж
здавалось, що Тен Тхя каже неправду.

 То все неправда, Суні теж померла. Тебе
жорстоко побили, злодії замордували тебе. Це
неправда, що ти жива. Ти померла, померла! 
гукав Тен Тхя і затупав ногами.
Він лежав, стиснений з усіх боків тілами

сплячих арештантів.
 Смерть... Ой, смерть...
Тен Тхя простяг руку, намагаючись схопити і

затримати жінку й Суні, які йшли геть. Але во-
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ни ставали все меншими й меншими і, нарешті,
зникли.

 0-ох!.. прохрипів він і прокинувся.
Коли Тен Тхя переконався, що це був сон, він

зітхнув з полегшенням. Великі краплини поту
текли по його обличчі, спина теж спітніла. Він
підвівся, наскільки можна було, озирнувся і знову
тяжко зітхнув. Тепер він зовсім прокинувся.
Серце калатало в грудях. Через неймовірну тісноту
він не міг дихати. Руки й ноги в Тен Тхя
затерпли, усе тіло нило.

Високо на стіні, під самою стелею, сіріло
невеличке віконце, з боків похмуро підіймались
товсті муровані стіни, попереду  залізні грати. Тен
Тхя ледве підвівся і знову подивився навколо.
Щось важке підступило йому до горла, очі
почали часто кліпати,

 Ох-хо-хо...  вихопилось у нього з грудей.
Він протиснувся між тілами, насилу піднявся

і міцно ухопився за холодні залізні прути.
Здавалося, холод заліза доходив до самого його
серця. Він зітхнув ще раз. Вигляд гратів доводив
його до відчаю, спазми душили його. Різким
рухом він розірвав комір, йому бракувало повітря.
Довго простояв він так. Згодом він опам ятався,
міцно схопив грати і почав їх трусити. Але вони
не ворухнулись. Тен Тхя поволі опустив голову.
Більше десяти днів пройшло з того часу, як

його кинули у в язницю. Як і завжди вночі, тут

зараз панувала тиша. ї коли Тен Тхя прокинувся
від тяжкого сну, він переконався, що дійсність
страшніша за найжахливіший кошмар.
Здавалося, пройшла вже ціла вічність

відтоді, як він втратив Суні, але й досі дівчинка не
знайшлася. А сам він через п ять днів після
викрадення дитини був спійманий і кинутий у
в язницю.

 Ех!..-,

Тен Тхя знову з усієї сили почав трусити
грати. Від безсилої злості він заскреготав зубами.
Перед його очима туманним видінням пропливли
дружина й Суні.
Смерть...
Та ось видіння стало віддалятися й злилося з

темною постаттю наглядача, який куняв на лаві
в коридорі.

 A-а, привид...
Наглядач здригнувся, підвів голову і звично

гукнув:
 Хто це?
 Хто вбив Сумі?
 Замовчи!
 A-а, привид! Смерть!..

Знову перед очима Тен Тхя пропливли
дружина й Суні.
...Ніч була тиха, але до краю сповнена

людськими стражданнями.
З корейської переклали

КАН СОН ХА та Олена СТОНКЕВИЧ



Народна письменниця
(До сторіччя з дня народження)

Рішенням Всесвітньої Ради Миру
в листопаді широко відзначається
сторічний ювілей Сельми Лагерлеф,
народної шведської письменниці.
Сельма Лагерлеф народилася 20

листопада 1858 р. в садибі Морбака
в шведській провінції Вермланд.
Батько її  лейтенант у відставці,
діди і прадіди  сільські священики,
жили в Морбаці з XVI ст. Сельма
росла серед суворої, величної і
прекрасної природи своєї батьківщини,
в оточенні простих селян; з раннього
дитинства кохалася в народних
легендах і казках. І ще тоді в неї
народилася мрія стати письменницею.
Живучи в Стокгольмі, майбутня

письменниця прийшла до думки, що
світ, в якому вона жила у Вермлапді,
так само колоритний, як і світ інших
поетів та письменників, треба тільки
навчитися обробляти добре знайомий
матеріал. Але тількп-ио вона взялася
за перо, її спіткала невдача. Перше
оповідання, надіслане до журналу
«Дагшо», їй повернули. У ЗО років
Сельма Лагерлеф нічого не досягла;
кілька років вона учителює в
містечку Ландскрун. Пізніше вона сама
пояснювала причину своїх перших
невдач. 80-ті роки XIX ст. були
роками розквіту реалістичного напрямку
в літературі. Вона захоплювалася
великими реалістами і, хоч сама
любила більше романтиків, вважала, що
романтизм віджив. Писати
по-своєму вона ие наважувалась, а спроби
наслідування реалістів були марними.
Коли ж вона почала, нарешті, писати
на свій лад, до неї прийшов успіх.
Весною 1891 р. на конкурсі журналу
«Ідуна» її оповідання одержало
першу премію.
Перший роман Сельми Лагерлеф

«Сага про Геста Берлінга» (1891 р.)
змальовує товариство «кавалерів» 
веселих поетів, музикантів, філосо_
фів,  які, живучи па кошти
протегуючої їм багатої майорші, безтурботно
віддавалися гулянкам, полюванню,
іграм, в той час, як поряд на заводах
люди в поті лиця добували собі
шматок хліба. В романі яскраво відчутна
християнська проповідь самозречення,
хоч є й цінне  оспівування
колективної праці.

Цей роман зробив Сельму
Лагерлеф популярною письменницею.
Відомий датський критик Георг Бран-
дес так відгукнувся на її твір: «Своєю
першою роботою «Сагою про Геста
Берлінга» Сельма Лагерлеф
зайняла видатне місце в шведській
літературі, взяла новий, самостійний тон.
її книга відрізняється иайрідкісиішнм
найвизначнішим літературним
достоїнством  своєрідністю стилю». До
письменниці прийшла слава. В 1907
році її обирають на доктора
старовинного Упсальського університету, а
в 1914 р. вона перша жінка, обрана
до Шведської Академії наук. Під
час святкування 50-річного ювілею
письменниці 1908 р. не було в
Швеції жодного міста або села, де цей
день ие відзначався зборами,
лекціями, факельними процесіями чи
літературно-музичними вечорами.
До неї звертаються з проханням

написати книгу для шведських дітей,
щоб познайомити їх з життям і
природою рідної країни, і Сельма
Лагерлеф пише «Чудесну мандрівку Нільса
Хольгерсона по Швеції», що стала
улюбленою дитячою книжкою не
тільки на батьківщині письменниці, а й у
багатьох інших країнах, в тому числі
і в Радянському Союзі. За цією кни¬

гою в СРСР випущено
мультиплікаційний фільм «Зачарований хлопчик».

У 1897 р. виходить її книга «Чудеса
Антихриста». Взагалі в творчості
Сельми Лагерлеф помітне місце
займають твори, написані на суто
релігійні теми («Легенда про Христа» та
інші). Під зовнішньою формою
біблійної легенди приховані прості й
зрозумілі повчання про те, що треба
робити людям добро, допомагати
страдникам, жертвувати всім заради
щастя людей, бути милосердним.
Однак релігійне забарвлення цих

творів робить їх неприйнятними для
нас. Треба додати, що, незважаючи
на релігійність шведської
письменниці, вона ніколи не була ханжею і
ніколи не захищала тих сторін релігії,
які, спокушаючи людей «царством
небесним», відривали їх під турбот
про хліб насущний. Більше того,
письменниця навіть боролася з
релігійним фанатизмом. Свідченням
того є книга «Від смерті до життя»,
спрямована проти релігійних
забобонів.

Улюблена тема Лагерлеф  життя
селянських садиб та поміщицьких
маєтків. В зображення їх вона
вносить чималу долю ідеалізації. В ті
роки, коли творила письменниця,
шведське село ставало на

капіталістичний шлях розвитку: дрібні
поміщики і заможні селяни або

розорювались, або перетворювались на рантьє
і крупних фермерів. І Лагерлеф,
спостерігаючи, як руйнуються
докапіталістичні відносний, оспівує
патріархальне село початку XIX століття,
коли хазяї «піклувалися» про землю і
селян, а з наймитами жили «однією
сім єю». Зразок такого
господарства  хазяйство тітоньки Маргарет
із «Дому Лільєкруни», де всім добре
живеться, і хазяїнові, заможному
селянину, і його наймитам, де все
дихає «спокоєм і безпекою», в стороні
від наполеонівських воєн, що
розгораються в Європі. Сельма Лагерлеф
співець «старої, доброї Швеції», що
без вороття відійшла в минуле.
Ідеалізація патріархального шведського
села  істотний недолік її творчості.
Цікавою стороною творчого

обдаровання письменниці є майстерність у
змалюванні жіночих характерів.
Мрійливість сімнадцятирічної дівчини і
почуття п ятдесятилітньої жінки, радість
материнства,  всі иайпотаємиіші
сторони і поривання жіночої душі
знайомі їй.
Тісно зв язана з народом,

оберігаючи його культурні багатства, Сельма
Лагерлеф з гідністю представляла
передову інтелігенцію своєї країни в
боротьбі проти мілітаризму і
війни. Вона неодноразово друкувалась
російською мовою. В 1909 1911 рр«
у Москві вийшов 12-томиик творів
письменниці; після Жовтневої
революції були надруковані книжки «Від
смерті до життя», «Мандрівки
Нільса». Перший переклад її творів иа
українську мову зробив Іван Франко
в 1903 році («Скарбничка цісаревої»)-
В 1911 році в Києві виходить збірка
її оповідань «Королева Півночі». В
цьому номері журналу друкуються
розділи з романа «Дім Лільєкруни»,
невідомого нашому читачеві.
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Сельма ЛАГЕРЛЕФ

дім лільєнруни

РОЗДІЛИ З РОМАНА

Малюнки Ю. Доброва

У Льовдалі, в кімнаті поряд з кухнею,
годинник пробив шосту. Звук був такий, немовби
важкі гирі падали кудись під землю; він збудив
Нору, що спала на трьох стільцях. Таке
непоказне ліжко нашвидку приготували їй серед
ночі.
Вона скочила, скрикнувши, з ліжка й стала

серед кімнати. їй наснилось, що вона лежить у
домовині, зараз її мають ховати, і дзвін
дзигарів на церковній дзвіниці супроводить її в
останню путь.
Тільки почувши під ногами холодну підлогу,

вона прокинулась зовсім.
Чи немає ще кого-яебудь у кімнаті, хто міг

почути, як вона скрикнула? Можна собі уявити,
як сміятимуться пасторські служниці, коли
дізнаються, що вона перелякалась годинника!
Вона й сама не розуміла, чого перелякалась.
Звісно, в них у Колторпі годинника не було, але в
Ньюгорді вона бачила годинники і у великій і
в маленькій кімнатах і знає, як вони дзвонять.

У кімнаті було не совсім темно. В кутку, в
каміні, горіли два поліна, то ж можна було
роздивитись. Ні, в кімнаті не було більше нікого.
Коли вона вночі приїхала сюди, дочка пастора

панна Майя-Ліза спала на вузенькому
дерев яному дивані, а тепер він був порожній і навіть
прибраний.

_ Але якщо Майя-Ліза вже встала, то їй і
поготів час бути вбраною.
Вона підклала в камін ще поліно. Якщо воно

займеться добре, тоді вона швидко впорається
з черевиками, панчохами і рештою одягу.
Подумати тільки: вона ходить по кімнаті в

пасторській садибі, в тій самій садибі, де
замолоду служила її мати перед тим, як вийшла
заміж за батька. Цікаво, чи сподобається їй тут
так само, як колись подобалось матері?

Після братіка ніхто в світі не подобається
матері так, як дочка пастора. З материних
оповідань, вона скидається на принцесу, і така
гарна, що люди кидають роботу й підходять до
огорожі глянути на неї, коли вона проїжджає
поблизу в колясці або верхи.
Пастор має великий вплив у парафії, та

навіть він каже, що люди більше цікавляться
його дочкою, ніж ним самим. Сам він прийшов
з чужих країв, але ж донька його належала по
матері до старовинного пасторського роду, що
оселився тут років сто тому, і вона повинна
успадкувати і Льовдаль і всю парафію.
Про дочку пастора казали так багато,, що це

іноді навіть дратувало. Немов не було більше
про кого говорити. Цікаво буде тепер самій
глянути на неї.

Але що це за шелест чула вона, поки
одягалася? Не може бути, щоб їй в ушах шумів і досі
вчорашній вітер. Ні, на вітер це щось не дуже
скидається, скоріше  на шум млина.
Нарешті вона одяглась і відчинила двері до

кухні.
Не дивно, що їй чувся шум. На кухні сиділо

за прядками багато прях; одна за одною стояли
прядки, одна за одною сиділи коло них жінки.
Здавалося, їм не було кінця-краю.
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У неї запаморочилась голова і їй довелося
спинитись на порозі. Раніш їй не приходилось
бачити більше як три прядки одразу. А скільки ж
їх тут? Вона навіть не була певна, що зможе їх
полічити.

В кухні було досить темно і нелегко було що-
небудь розглянути: за єдине джерело світла
було кілька ялинових шишок, що горіли на гратках
каміна. Та не тільки тому в кімнаті не було
нічого видно. Пряхи й прядки були оповиті
хмарою куряви, що здіймалась під час роботи.
Такого видовища вона ще ніколи не бачила.

Вона дивилась на прядильні колеса, на педалі
й веретена, на руки й пальці прядильниць, і їй
дедалі більше паморочилась голова. Вона чула
від матері, що в таких випадках треба чимось
одвернути увагу, ну хоч би ставити самій собі
запитання. «Скільки мітків пряжі буде
витрачено тут за один тільки ранок? Скільки жмутів
льону доведеться порозвішувати на горищі?
Скільки ткацьких верстатів треба буде навесні,
щоб зіткати весь льон, і яка частина піде на ви-
білку? Скільки...»

Ну ось, запаморочення минуло! Вона
ризикнула глянути на прядки. їх було не так уже й
багато, як думалось їй спочатку. Вони стояли в
один ряд від каміна до дверей.
Ближче від усіх до каміна й світла сиділа

пасторова дружина. її прядка була
пофарбована в жовтий колір, вона пряла тонку, білу
пряжу. За нею, як здогадалась Нора, сиділа стара
економка, про яку їй розповідала мати. Вона
пряла вправно на прядці червоно-зеленого
кольору. Далі сиділо п ять молодих прях:
куховарка, покоївка, служниця, броварниця і коморни-
ця. Вони пряли тонку льняну пряжу на
звичайних нефарбованих прядках. Ще далі сиділа
горбата стара баба, яка пряла нитку з дрібного
клоччя на старій поганій прядці. І далі від усіх, біля
дверей, де сильно дуло з сіней, де зовсім було
темно, сиділа ще одна дівчина. В колесі її
прядки бракувало трьох спиць, мотузка, багато де
розірвана, була геть уся завузлена, педаль зіп-
сута. Дівчина пряла грубе клоччя, покручене й
засмічене. Інша не впоралась би з такою
пряжею, вона ж пряла так легко й вільно, немов би
це було не клоччя, а тонкий льон.

Нора не могла догадатись, хто вона така.
Може, вона прийшла сюди вчитися?
«Бідолашна!  подумала вона,  не щастить

тобі. Пасторова щось не дуже ласкава до тебе!»
Більше в кухні не було нікого. Чому їй

видалось, що прях така сила?
Усі зосереджено пряли. Мати, звичайно,

співала або оповідала казки під час роботи, а тут
панувала мовчанка..
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Пасторова кивком голови гукнула дівчинку.
Нора повинна була брати пряжу з коша, що
стояв на підлозі, й подавати пасторовій, щоб тій
не треба було нахилятися.
Навколо неї крутились колеса, рухались

педалі, швидко обертались веретена. У неї знову
запаморочилась голова. Тоді вона вдруге вдалась
до вже випробуваного засобу: «Скільки мітків
пряжі буде тут витрачено за один ранок?
Скільки...»

Але де ж дочка пастора? Вона повинна була
сидіти тут і прясти разом з усіма, як і
пасторова дружина. Ні, вона не може, розуміється,
прясти разом з служницями, вона занадто гарна
для цього. Спадкоємиця Льовдаля і всієї

парафії, мабуть, сидить зараз десь у вітальні й
вишиває шовковими нитками на шовковій матерії.
Але чому пасторова раз у раз повертає

голову до дверей?
Почало розвиднятись. Крізь маленькі

віконця почало пробиватись денне світло. Тепер
навіть з глибини кімнати, де стояла дівчинка, було
видно, що пряха, яка сиділа біля самих дверей,
припинила роботу. Поклавши руку на колесо
прядки, вона сиділа замислившись, не бачачи
нічого перед собою.
Вона не бачила, що пасторова поглядає на неї

і вже помітила, що її прядка спинилась.
У пряхи було покірливе й ніжне біле личко,

великі й серйозні блакитні очі. Скидалось на те,
що їй нараз заманулось спокійно посидіти й
подумати про щось.

Пасторова дедалі більше стуляла губи й
дивилась так грізно, що можна було перелякатись.
Ось вона спинила прядку й підвелась. Дівчина

не помітила, як пасторова пробиралась поміж
прядками просто до неї. Вона навіть не
ворухнулась. І тільки, почувши на шиї чиюсь руку,
скрикнула й спробувала визволитись. Та
пасторова тримала надто міцно її тонку шию. Другою
рукою вона взяла клоччя, що лежало на прядці,
й ткнула ним кілька разів дівчині в лице.

 Ми тут усі на тебе працюємо,  сказала
вона жорстким грубим голосом,  а ти весь час
спиш?

З несподіванки Нора мало не закричала. Так
це дочка пастора?! Для кого ж ще працюють
усі?
Турнувши дівчину ще раз, пасторова кинула

на підлогу клоччя і повернулась на своє місце.
Тоді економка, всі п ять служниць і стара

встали з своїх стільців і одсунули набік прядки.
Пасторова здивовано подивилась на стару

економку.
 Я думаю, пані знає, що служниці в цьому

Домі, звичайно, не прядуть на різдво,  сказала
економка.  В ці дні ми вільні й можемо
працювати на себе. Пані знає також, що коли ми
скажемо пасторові, він ствердить, що ми можемо
Це робити й тепер, як робили до вашої появи в
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домі. Ми пряли ввесь ранок тільки заради панни
Майї-Лізи, яка просила нас про це, бажаючи
догодити вам, але тепер ми кидаємо роботу, бо
бачимо, що ви кепсько до неї ставитесь.

Коли все це було сказано, економка, а за нею
і всі п ять служниць та стара підняли прядки
й збирались понести їх з кухні.

Але пасторова кинулась до дверей і стала при
виході.

 Ні одну прядку не буде винесено з кухні
проти мого бажання,  сказала вона.

Економка, не вагаючись, пішла просто до
виходу. Вона почувала свою правоту. Можна було
сподіватись, що в наступний момент станеться
щось страшне.

Але, уявіть, сталось те, чого ніхто не міг
передбачити.

Пасторова окинула всіх поглядом, немов
бажаючи знайти помічницю. Коли вона глянула
на Нору, вона побачила, що дівчинка дивиться
на неї, жахаючись. І тоді перед очима в усіх з
нею сталось щось незвичайне, немовби хто
зачарував її: вона одразу стала зовсім іншою.
Вона відійшла до дверей, де стояла економка,

й сказала:

 Ну, як право  то й право! Коли все воно
так, як сказала Кайса, що ви звичайно буваєте
вільні на різдво, то ви можете мати цю волю й
тепер. Але ви могли б поговорити-зі мною про
це як слід, а не сперечатися.

 Ми будемо пам ятати про це на другий
раз,  сказала економка понуро. Більше не було
вимовлено жодного слова. В сусідній кімнаті
задзвонив годинник.

 Це пастор кличе до ранкової молитви,
сказала економка.  Прядки ми віднесемо потім^

Усі рушили до дверей. Тільки Нора стояла й
далі, немов не могла ступити з місця. Чи ж
може так бути, думала вона, що дівчина, яка
сиділа біля дверей і гіряла грубе клоччя, і є дочка
пастора?. Чи не гріх це й не ганьба для пасторо-
вої дружини? Якби моя мама знала про це!

Служниці пройшли довгим рядом, і в кухні
стало порожньо. Дочка пастора, що виходила
останньою, простягла до Нори руку:

 Ти підеш на ранкову молитву?
У неї був такий ніжний голос і така гарна

м яка рука. Нора дала свою руку спочатку
боязко, але, поки вони йшли через сіни, вона
дедалі міцніше стискала їй пальці. Коли вони
спинились біля дверей до кімнати пастора, Майя-Ліза
нахилилась до Нори й сказала:

 Я чула, ти дочка Маріти, моєї няні в
дитинстві.

 Так, відповіла Нора, і я приїхала сюди,
щоб допомагати вам.

Дочка пастора усміхнулась. «Так, мені треба
такої, що помагала б мені...»
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У дочки пастора, здавалось, не було причин
журитися. Але насправді вона десь уже зо два
тижні почувала себе пригніченою, бо не знала,
як їй дістати талера.
Ну чому б їй було не попросити талера у

батька другого ж ранку після весілля Брітти, як
збиралась вона тоді це зробити? Але мачуха так
її вилаяла за розмову з ковалем біля лисячої
ямиї І не тільки за її слова, але й за те, .що
вона перша підбігла до нього. Немовби хотіла
кинутись йому на шию. Коли ж, нарешті,
навчиться вона поводити себе чемно, а не як
дванадцятилітнє дівча?

Після цього вона вже не зважувалась просити
гроші. Батька не можна було застати одного,
а говорити при мачусі  означало б знову
викликати лайку. Мачуха дізналась би про те, що
молодий з молодою і всі гості з весілля були в
них у садибі. Це їй, звісно, не подобалось би. Та
ще більше розсердилась би вона, дізнавшись, що
Майя-Ліза набралась зухвалості витратити аж
цілий талер.
Та чим далі Майя-Ліза відкладала розмову

про борг, тим ніяковіше було їй признатися
перед батьком і мачухою. Нарешті вона
побачила, що їй ніколи не стане мужності попросити
грошей. Треба спробувати дістати їх іншим
способом.

Вона думала про це цілий день, сидячи над
простиралом, яке зашивала, і всю ніч, лежачи в
ліжку. Розуміється, ковалеві треба повернути
гроші. Вона не пережила б ганьби, якби не
повернула грошей людині, що так довірливо
прийшла їй на допомогу.
Ех, якби вона змогла поїхати до Анни Бруг-

рен! Але про це не варто було й думати. Ніколи
мачуха не дозволить їй поїхати до зведеної
сестри, яка її любить.
А до кого ж іще вдатись? Бабуся така ж

бідна, як і вона сама, і немає нічого, окрім того, що
дає їй батько. А Улла Муреус, мабуть, ніколи в
житті не тримала талера в руках.
Майя-Ліза і справді почувала себе у великій

скруті. Лишалось тільки піти до когось із зна¬

йомих і розповісти, що вона не зважується
просити батька й мачухи про гроші.

Коли вона зовсім розгубилась, їй раптом
згадалось, що в неї є тітка, яка може їй допомогти.
Вона пригадала її, і ледве стрималась від
сміху, уявивши собі, який вираз обличчя буде в
тітки, якщо в неї попросити грошей.

Тітка буде, звісно, дуже здивована: адже
племінниця для неї далеко чужіша, ніж будь-хто з
людей, що її оточують. Між нею і племінницею
лежала широка неперейдена прірва. Вони не
ворогували. між собою, але тітка ще замолоду
вийшла заміж за досить заможного селянина, що
освідчився їй, і переїхала до нього. Як чула
Майя-Ліза, в їхніх відносинах не було кохання.
Він був дуже зарозумілий і мріяв узяти собі за
дружину дочку пастора, тітка ж сказала йому
просто, що краще бути господинею в багатій
селянській хаті, ніж сидіти й ждати за старим
звичаєм якого-небудь бідняка з помічників
пастора.

Відтоді, як тітка переїхала в дім чоловіка,
вона з власного бажання відмежувалась від усієї
своєї рідні. їй не хотілося згадувати про своє
колишнє життя; особливо вона була задоволена,
що ніхто з мешканців Льовдаля не намагався
зблизитися з нею.

Вона жила від них зовсім недалеко, в парафії
Бру, але ніколи не приїздила в пасторську
садибу. Щоправда, батько або бабуся, а то й сама
Майя-Ліза звичайно раз на рік їздили до Сванс-
куга провідати її.
Та Майя-Ліза ніколи не тішилась з цих

поїздок. Вона почувала себе якось незатишно, і не
тому, що тітка за ці роки зовсім змінилась, а
тому, що поводила себе вона досить чудно, коли
до неї приїздили гості з Льовдаля. Тітка не
виходила на сходи, щоб зустріти їх, а коли вони
заходили до покоїв, вона завжди казала, що
вони надто турбують себе, навідуючи її. Після
цього вона починала рахувати, скільки часу минуло
з тої пори, як її відвідували останній раз, і все
це говорилося таким неприязним тоном, що
гості почували себе як непрохані бідні родичі
й не знали, чи добре вони зробили, що взагалі
приїхали, і чи не краще одразу ж повернути
голоблі додому.

Та вийшло все це досить смішно. Сидячи
ранком з батьком і мачухою за оніданком, Майя-
Ліза раптом згадала про тітку з Сванскуга й
сказала, що не гаразд зовсім забувати про неї,
Тільки-но вона сказала це, як одразу ж
розкаялась. А що їй робити в Сванскузі? Зовсім нема
потреби їхати туди. Тітка ставилась до неї не
тепліш за мачухи. Навіть якщо вона й поїде
туди, то навряд чи буде просити допомогти їй.
Батько одразу перестав їсти свою кашу. Він

завжди жалів тітку, що одружилась з
селянином, і намагався зробити так, щоб вона знала,
ніби про неї не забули в її старому домі. Тепер
він почав пригадувати, коли вони були в неї
останній раз. Може, це було давно і час знову
з їздити до Сванскуга?
Мачуха змовкла, бо їй не хотілося заходити
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в стосунки з мужицькою ріднею, і Майї-Лізі
довелось відповісти, що ніхто не був у Сванскузі
ще з минулого різдва. Вона навіть зважилась
додати, що тітці було б найбільше до серця,
якби сам батько з матір ю поїхали б до неї.
Але тут Майя-Ліза збагнула, що розмова

зайшла вже занадто далеко. Батько відхилився на
спинку стільця і його вигляд був не дуже
задоволений.  Має ж бути якась міра любові до
родичів!  сказав він. Тітка наговорила йому
такого, що тепер йому нема чого їздити в Сванс-
куг. Але дружина і Майя-Ліза можуть поїхати
до неї сьогодні. Як на те і Довгий Бенгт і кінь
вільні сьогодні від іншої роботи.
Отже, питання було розв язане за сніданком.

Майя-Ліза ладна була утяти собі язика. Навіщо
тільки почала вона розмову про Сванскуг?
Подумати тільки,  тепер їй доведеться їхати дві
милі в одних санях з мачухою!
Але після сніданку мачуха пішла до батькової

кімнати, а коли вона відтіля вийшла, все було
передумано. Вона сповістила, що поїде тільки
Майя-Ліза. Видно було, що самій пасторовій не
дуже кортіло їхати, але молоді, сказала вона,
корисно іноді робити дещо й проти свого бажання.
Точніше, Майя-Ліза туди не поїде, а піде пішки,
бо Довгий Бенгт повинен помагати на кухні
рубати сало. Пізніш він заїде по неї.
Майя-Ліза нічим не виказала свого настрою:

чи рада вона, чи зажурена. Але сама до себе
вона подумала: якщо їй не пощастило уникнути
поїздки до Сванскуга, то вже краще їхати самій,
ніж разом з мачухою. Вона тільки попросила,
щоб під час її ^відсутності за бабусею
доглядала Нора й питала, чи не треба їй чого.
Одначе не така була мачуха, щоб

погоджуватись з її проханням. Вона одразу ж вирішила,
що Нора теж поїде до Сванскуга. Чи не
подумала Майя-Ліза, що її пустять саму в таку далеку
путь? А про бабусю їй нема чого турбуватися.
В домі є багато жінок, які зможуть доглянути її.

Так, і в цьому мачуха дійшла свого. Через
деякий час дочка пастора й Нора вже вирушили
в путь.

По алеї садиби й по дорозі вони йшли ще
повагом та обережно, але тільки доти, доки їх
видно було з Льовдаля. А тільки-но вони опинились
у суміжному ліску, де ніхто з пасторових людей
не міг їх уже бачити...

Воно, звісно, дочці пастора було нудно та й не
треба б іти до Сванскуга, але випала така
чудова зимова погода,  перед нею лежав такий
крутий і довгий узвіз, і, нарешті, вона була тепер
після стількох місяців вільна,  тож вона
почувала, ніби її випустили на волю з тісної
клітки. І вона, якій було тільки сімнадцять років,
простягнувши руку своїй тринадцятилітній
подрузі, побігла щодуху, аж поки обидві вони не
опинились у- кучугурі снігу під горою, лежачи й
регочучи на все горло.
Коли вони прийшли до Сванскуга, годинник

показував десь першу годину дня. їм пощастило:
вони йшли пішки тільки півдороги. З самого
Бруб ю їм випало підсісти до одного наймита з

Сванскуга, який повертався додому на порожніх
санях.

У Сванскузі був заїзд, хоч і не такий великий,
як у Бруб ю, де спинялось багато перехожих з
кіньми. До Сванскуга ж, що був далеко на
півночі парафії, заїжджало не більше одного
чоловіка на день, а іноді минав цілий тиждень, поки
хто-небудь зажадає тут перепряжних коней.
Дівчаток тут зустріли, як звичайно. Ні сама

тітка, ні хто з служниць не вийшов допомогти
дочці пастора й Норі вийти з саней. Ах, ах! У
Майї-Лізи стиснуло немов обручем серце, і воно
закалатало так, що йому стало тісно в грудях.
Дорогою її все ж таки не покидала надія, але
тепер, виходячи з саней, вона почувала, що тітка
їй не допоможе.

Тітчин дім у Сванскузі був великий, з виходом
посередині просто на шлях, а не в кутку, як-то
звичайно в селянських хатах. Ганок був не
такий великий, як у Льовдалі, але подібний до
нього, з таким же дашком, з такими ж стовпами.

Ну, розуміється, це не своє! Хоч скільки
разів бувала тут дочка пастора, та завжди вона
про це думала. У дворі вона уповільнила кроки,
щоб трошки подумати про все і отямитись.
Жилий дім був уже старий, але його

ремонтували й переробляли вже за тітки, і багато
чого тут було запозичено з батьківського дому. Як
і в Льовдалі, тут було багато вікон, а
напівкруглі слухові вікна ще більше надавали домам
подібності.
Ну ось, серце трохи заспокоїлось. Може, не

так уже й безглуздо було йти сюди? Тітка
намагалась запевнити себе й інших, що вона зовсім
зникла з сердець своїх родичів, але, може, це
було й не так.
Сіни були також менші, ніж у Льовдалі. Туг

так само по кутках стояли напівкруглі шафки,
а стіни були пофарбовані в сірий колір з
чорними й білими цятками. Вхідні сходи були з
грубезних колод, точнісінько як і в неї вдома, а
сходи на горище круті, з маленькими частими
східцями. Тут, як і в Льовдалі, можна було
легко зіскочити з сходів долу, міцно тримаючись за
поручні й ие зачіпаючи східців ногами.
В сінях просто проти входу були двері до

великої кімнати для приїжджих. Тут ніколи не
зустрічались домашні. Але дочка пастора все ж
таки повернула ключ і зазирнула в неї. Тут усе
вигляділо так, як вона думала: жовті березові
стільці та білий стіл, точнісінько як у Льовдалі..
З усіх вікон було видно високу болотяну траву.
Тільки голубі доріжки на підлозі не були схожі
на льовдальські: вони мали інший візерунок. Та
Майя-Ліза подумала, що це залежало не від
тітки. Вона ж бо ткала за старими зразками, які
пам ятала з дитинства. Це в них, у Льовдалі,
потім змінився візерунок. Дочка пастора знову
замкнула двері й постояла в сінях. Сльози
виступили в неї на очах. Але вона подумала, що тітці
не сподобається така сентиментальність. Майя-
Ліза хотіла виглядіти при зустрічі з тіткою
спокійною і веселою, але їй, як і завжди, не
поталанило,
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Коли вона відчинила двері до жилих кімнат,
вона побачила, що тітка пере білизну, над
вогнем висів пральний казан, а балія, повнісінька
білизни, стояла на лаві, і з неї поволі стікала
лужна вода. Ну, тепер тітці ще більше
зіпсується настрій, ніж звичайно, через прихід гості в
такий час! На підлозі було пролито багато води,
на довгій лаві лежала щойно випрана темна
білизна. Звісна річ, усякому на місці тітки було б
мало втіхи приймати гостей в такій неприбраній
кімнаті.

Тут уже ніщо не нагадувало про Льовдаль.
Звичайно Майя-Ліза вважала цю кімнату за
гарну й показну  з її великими до стелі шафками,
з величезним старовинним ліжком і довгими,
приладнаними до стіни, лавами. Але тепер випрана
білизна змінювала все враження.

Тітка стояла біля балії спиною до дверей і
щосили терла руками. Майя-Ліза чула багато разів,
що тітки з материної сторони були високі й
крихкотілі, як і сама вона, але ця тітка, теж
висока, зовсім не вигляділа кволою,  навпаки,
вона справляла враження дуже міцної жінки.
На ній була чорна, з грубого сукна спідниця,
червоний ліф з білою блузою. Короткий, з білої
овечої шкіри, киптарик вона зняла під час
роботи.

Коли двері відчинились, тітка навіть не
повернулась в її бік і не сказала ні слова. Майї-Лізі
всім серцем хотілося в цю мить бути далеко
відціля. Але їй не лишалось нічого іншого, як
підійти до тітки й простягти руку, щоб
привітатися.

Обидві тітчині руки були занурені в воду.
Вона витягла одну руку і, не завдаючи собі
клопоту витерти її, простягнула племінниці.

 Ах, це ти! Приїхала нарешті!  сказала
вона, наголошуючи на слові «ти».  Нова
дружина пастора занадто висока особа, щоб
відвідувати нас, селян!

Більше вона не сказала нічого. Говорила вона,
як звичайно, неприязно, але цього разу
Майя-Ліза чомусь одразу розплакалась. Може, вона
поводила себе так погано тому, що мала тут
жебрати, але не зважувалась показати це.
Коли вона заплакала, то почула себе зовсім

нещасною. Ах, хіба можна поводити себе так
погано в тітки, яка зовсім її не пожаліє? І
покотились у неї не які-там дві сльозинки, що їх
легко можна було б витерти, а цілі струмки, які
текли по щоках, а горло так стиснуло, що вона
не могла промовити й слова.
їй стало страшенно жаль себе. Вона плакала

вже від того, що  плакала, а всім відомо, що
варто тільки почати плакати, як потім спинитись
буває дуже важко.

Найбільше від усього їй захотілось одразу ж
повернутись додому. Вона пішла навіть до
дверей, але почула таку кволість, що в неї
підігнулись коліна. Вона опустилась на новенький ослон-
чик, що стояв коло самих дверей, і так і
лишилась на ньому сидіти.

Весь цей час вона уявляла собі, що подумає
тітка про неї, яка приїхала сюди плакати й
заважати прати. Але тітка вигляділа не дуже
стурбованою. Вона перестала терти білизну, не-
кваплячись вилила ще ківш гарячої води в ба-
лію, підклала пару полін в огонь, і тільки після
цього підійшла до Майї-Лізи.

 Ти не повинна ображатись,  сказала
вона.  Може, я не така вже й страшна, як
вигляджу.

Але вона помилилась, якщо думала цими
словами спинити сльози у Майї-Лізи. Для сліз була
така глибока причина, що їх одразу важко було
спинити.

Дочка пастора не могла відповісти ні слова,
хоч і розуміла, що тітці може урватись терпець,
бо їй же треба доглядати білизну. Але тітка тоді
звернулась до Нори, що стояла ввесь час коло
Майї-Лізи. Нора була зовсім перелякана і
тільки гладила руку Майї-Лізи.

 Може, хоч ти знаєш, чого вона плаче? Не
могла ж вона так образитись за те, що в мене
не було часу привітатись з нею як слід.

В її голосі чулося глузування, і Нора,
здається, зрозуміла це, бо одразу ж наче сказилась.

 А хіба можна не плакати, коли ви її так
зустріли? Вона приїхала до рідної тітки по
допомогу, а тітка не сказала навіть жодного
ласкавого слова!

Дочка пастора затулила їй рота своєю рукою,
але це не помогло, бо Нора, що не терпіла сліз
Майї-Лізи, тепер уже не могла вгамуватись; у
неї з явився такий настрій, як був у ту пам ятну
вітряну погоду на другий день різдва.
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Годі було добрати з вигляду тітки, чи
гнівається вона на Нору. Вона тепер зовсім перейшла
на селянську говірку й сказала верескливо й
повільно: чим же це воїна може зарадити Майї-
Лізі? Таж їй так добре живеться в Льовдалі, що
навряд чи їй треба ще якої підмоги від бідної
тітки-мужички.

Вона не змогла б знайти нічого гіршого за ці
слова, щоб знову розпалити Нору.

 Ви не кращі від її мачухи,  сказала та.
Інакше я розповіла б вам, що вона приїхала
сюди просити вас... .
Майя-Ліза так міцно стиснула їй руку, що

Нора замовкла. Але тітка не звернула уваги на
перервану фразу.

 Хіба Майї-Лізі так погано, що в неї
об явилась мачуха? Воно, правда, кажуть, що той, хто
дістає мачуху, дістає й вітчима, та це  не про
Майю-Лізу, бо батько її так любить. Надісь, усі
її примхи враз виконують удома.
Майя-Ліза всіляко давала Норі знак, та чи

могло це завадити, коли тітка тільки
підбурювала її?

 Та ви самі бачите, як їй живеться, якщо
тільки вам не повилазило. І вбрана вона не
краще за мене, і худа, як тріска. Кажуть, що
кров густіша від води, але що вам до того, що
мачуха мучить її до смерті?
Для Майї-Лізи було так боляче перенести все

це. Важко було тому, що вона не змогла
стримати сліз, а ще гірше було те, що тітка змусила
Нору розповісти про все. Хто знає, як
поставилась тітка до цього? Може, вона мала злобу на
племінницю і тільки раділа з того, що почула?
Майя-Ліза не могла більше цього стерпіти.

Вона підвелась і помацки рушила просто до
дверей. Але коли вона хотіла відчинити дверну
клямку, та ніяк не піддавалась. Майя-Ліза не
могла одчинити її, вона смикала й смикала, а
потім раптом знепритомніла і впала на підлогу...
Очутившись, вона опинилась у постелі в

кімнаті з картатими голубими доріжками. Вона
лежала на таких м яких подушках і добрих
простиралах, що навряд чи знайшлись би такі в
Льовдалі. Коло ліжка стояв стіл, на столі 
таця, а на ній таріль, накрита серветкою.
Вона почувала, що голодна, й сквапно зняла

з тарелі серветку. Але на тарелі не було нічого
їстівного  там лежав великий, блискучий,
гарний талер.

Спочатку вона не могла зрозуміти, в чому річ,
але потім догадалась. Тітка дізналась правду

від Нори. Майя-Ліза була така рада й
зворушена, що знову почала плакати, а, виплакавшись,
заснула.
Спала вона без перерви аж доти, доки

годинник на стіні в домі не пробив третю. Тут вона
виявила, що талер зник, але замість нього коло
ліжка стояло багато смачних наїдків. її
перелякало, що монета щезла, але потім вона
заспокоїлась, подумавши, що гроші, мабуть, у певних
руках.

Поївши, вона знову почала плакати від думки,
що зустріли її тут так хороше. Плакала вона, аж
поки знову не заснула.
В третій раз вона прокинулась пізно ввечері.

В каміні горів вогонь, тітка сиділа біля ліжка
й дивилась на неї. Передусім вона вибачилась
одразу ж перед Майєю-Лізою, що взяла на себе
сміливість одіслати талер парубкові, який
позичив його. Гроші опівдні надіслано до Хенрікс-
берга з наймитом, якому наказано дізнатись, хто
саме з ковалів замовляв сіно в Луб юн на різд-
во. Той коваль одержить назад монету разом
з привітом від Майї-Лізи. Тітка вважала, що так
буде найкраще: Майї-Лізі самій не так було б
легко знайти кого-небудь, щоб послати до Хен-
ріксберга.
Майя-Ліза знову була так зворушена цим, що

не змогла промовити ні слова. Але тітка не дала
їй заплакати, вона відвернула її увагу,
розпитуючи про Льовдаль. Вони говорили не про
мачуху чи про щось прикре, а про те, що не могло
засмутити Майю-Лізу. Тітка спитала, як
ведеться бабусі, чи добре, як то було колись, в її
світлиці над броварнею, як живе стара Бенгта, чи
так само брудно, як і перше, у неї в челядні; чи
живе ще на горищі сова, чи сидить дрізд на
верхівці ялини у Віларстена й чи грає він
весняними вечорами; чи є вже в цей час конвалія в
березняку за садом; чи стоїть ще старий дім на
стовпах; чи схожий новий дім, якого збудував
батько Майї-Лізи, на старий; чи живуть вівці, як
і раніш, у старій, темній кошарі?

Майя-Ліза здивувалась, почувши всі ці
питання. Тітка зовсім нічого не забула.
Наприкінці тітка трохи розповіла про себе.
 Скажу тобі, що попервах, після мого

одруження, я ходила додому, в Льовдаль, так часто,
як тільки могла, бо спочатку нудьгувала, та я
помітила, що це не подобалось тутешнім, у Сванс-
кузі.
Мені важко було звикнути. У мене була

свекруха, яка ставилась до мене так, як до тебе мачуха.
Був іншим і чоловік, що ставився досить строго
й суворо. Ми тоді не були такими друзями, як
стали потім. І це було тоді найгірше.

Я помітила, що кожного разу, коли я
приїздила до Льовдаля, мені дедалі важче було
повертатися відтіля в Сванскуг. Кінець кінцем, я
надумала спитати себе одверто: що мені вибрати?
І я вирішила: це місце я обрала своїм домом,
і тут я повинна жити, безглуздо бо марнувати
життя, нудьгуючи за тим, що лишилось позаду.
Я поклала собі ніколи більше не їздити в
Льовдаль і не мати нічого спільного з родичами, що
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живуть там. Я хотіла зовсім забути про давнє.
Це було найправильніше. З того часу я стала
спокійнішою, і до мене почали інакше ставитись
тутешні люди, коли вони зрозуміли, що я хочу
належати до них цілком.
Ти можеш повірити, що за мною стежили і

сьогодні, коли ти прийшла відвідати мене, але вони
бачили, що я поставилась до тебе неприязно.

Так я збудувала між міною і вами такий мур,
що вже ніщо на світі не зможе зруйнувати його.
Але я ніколи не сподівалась, що дочка пастора
прийде до мене маленька й квола, така, якою я

сама була в її роки, і попросить мене допомогти
їй. Це забрало мені сили опиратись далі.
Та ти не думай, що я матиму тут прикрості

через тебе. Знаєш, що я зробила, поки ти спала?
Я взяла свого чоловіка за рукав і повела його
до дверей, щоб він подивився на тебе. Потім я
розповіла йому про те, що сталось, і спитала
чи не заперечить він, щоб я допомогла тобі. Ти
знаєш, що він мені відповів?
«Дівчина, що лежить у кімнаті, так подібна

на тебе, коли ти вперше прийшла сюди! Якщо
хто не поможе їй, він буде мати діло зі мною!»

Дочка пастора сиділа в кімнаті поряд з
кухнею, тримаючи біблію та псалтир в руках, і
читала слово боже, щоб знайти втіху в своєму
великому горі.

Було це рано вранці, коли минула рівно доба
відтоді, як вона знайшла батька мертвим на
підлозі. Цілий день було так багато роботи, що
їй не було часу подумати про свою втрату. Але
вночі горе оволоділо нею зі всією силою, і вона
зовсім не могла заснути. Вона встала раніш від
усіх і почала молитись.
Та незабаром Майя-Ліза відклала книги й

подякувала богові за те, що не лишилась
самотня й покинута в своєму горі, а знайшла
вірного друга, який зможе допомогти й захистити

її. Можливо, мачуха повернеться додому і
візьме владу над садибою. Якби тепер у Майї-
Лізи не було друга, вона була б цілком під
владною волею мачухи. І тоді їй довелось би
оплакувати не тільки батька, а й свою власну долю.
Тільки-но вона подумала про це, як почула з

вікна, що виходило в сад, гарну і тиху гру на
скрипці.

Вона знала, хто це грає. Ввечері вона послала
по нього.

Спочатку вона подумала, що не добре грати
перед домом, в якому жалоба, але потім
відігнала цю думку, йому просто важко сказати
словами їй те, що хотілось би, тим-то він і вийшов з
скрипкою. Вона зрозуміла, що музикою йому
легше, ніж словами, висловити їй, що він поділяє
її горе.

Вона сиділа спиною до вікна так, що не
бачила його, але поворухнутись не зважувалась.
Його гру вола чула вперше. Те, як він грав у
Сванскузі, не могло йти в рахунок. Незважаючи на
велике горе, вона все ж почувала сердечну
радість від того, що він узяв скрипку в руки. І вона
відзначила сама собі, що тільки його велика
любов до інеї дала йому змогу знову водити
смичком.

Ох, як можна грати на скрипці! Щоб смичок
і струни та давали такі солодкі звуки!
Він грав щось сумне-сумне. Великі сльози

потекли в неї по щоках.

Та ось він заграв зовсім по-іншому. Музика
тепер була вже не тиха, не втішала. Майя-Ліза
не знала, чи добре вона сприймає, але їй здалось,
що музика стяла раптом нестримана, лякаюча,
похмура.

Вона чимраз більше дивувалась. Музика була
зовсім не відповідна, щоб виконувати її в
пам ять батька. Батько був завжди щасливий і на¬
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магався зробити щасливими й інших. Батько
ніколи не хотів знати печалі або злоби. Коли він
побачив, що життя стало тяжке й заплутане, він
пішов з нього. По батькові треба тужити і ревно
шанувати його пам ять, а гра була занадто
пристрасна.

Ні, тепер вона більше не думала, що він грає
заради її втіхи. Він водив смичком в пам ять
когось іншого. Він грав про чийсь розпач.

Так, мали рацію ті, хто казали, що він майстер.
Хоч вона й не дуже зналася на музиці, однак
розуміла його, немовби він розмовляв з нею.

Граючи, він наче скаржився. Його скрипка
говорила про когось, хто поринав у темну глибінь,
боровся, палав у вогні.

І не було кому підняти його до світла,
подарувати волю, прохолодити той жар, що мордував
його.

їй стало дуже важко на серці. Воно так дуже
стискалось, немов ладне було розірватись на
частки. Якби великий грішник, що був у пеклі,
тримав би в руках скрипку, він грав би так
само, щоб висловити свою муку.

Але цей, що стоїть у дворі,
про чиє нещастя він грає? Про
нещастя іншого, чи про своє
власне?

Вона ждала, що він заграє
по-іншому, але марні були її
надії. Він грав з дедалі
більшою душевною тугою. їй було
вже неприємно слухати його.
Це була не музика, а лемент
і крик. Годі було спокійно
слухати її. Мабуть, з ним сталось
якесь велике нещастя. Вона
відчинила вікно, щоб спитати
його про це.
Коли він побачив її, то

одразу ж урвав гру звуком
ще дикішим, як раніш. Під час
гри капелюх злетів йому з
голови, і волосся впало на чоло.
Він був блідий, як хвора
людина, всі риси обличчя були
спотворені болем.

 Ти казала, що хочеш
послухати, як я граю,  сказав
він.  Я вволив твоє бажання,
тепер ти знаєш.
Голос його був різкий, а в

словах почувалась
жорстокість. Вона подумала, що він
сердиться на неї. її охопив
такий сграх, що вона не
наважилась розкрити рота й спитати
його, що з ним сталось.
Він сказав з тою ж самою

жорстокістю:
 Ти ніколи раніш не чула

моєї гри. Ти, може, й не знала,
що це я грав?

їй довелось відповісти:
 Я гадала, що це був

водяник, той, що греблі рве»

 А ти чула його коли-небудь?
 Кажуть, він грає так само, як людина, що

прагне блаженства і знає, що ніколи не досягне
його.

Після цих слів він підійшов до неї ближче. Він

стояв тепер на такій відстані, що вона могла
відкинути йому волосся з чола, але не
наважилась.

 Це правда,  сказав він,  це так. І для
мене також блаженство  недосяжне.

Він затулив обличчя руками й почав хлипати.
Це мордувало її серце. Вона віддала б своє

життя, щоб угамувати його страждання.
 Що сталось? Що сталось? питала вона.

Чи вчинив ти що-небудь недобре? Вбив кого-не-
будь ненавмисне?
Вона рвучко спинила себе, бо збагнула, що

гіршого сказати вже не могла.
Він відняв руки від обличчя і кулаком ударив

в повітрі.
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 Я знаю, що я вбивця. Один час я думав
про це щоночі. Я грав танок смерті для неї, і
вона танцювала доти, доки не вмерла. Ось хто
я такий!

їй не було чого відповісти. Хай краще
виговорить усе, поки він в такому настрої.

 Я надумав освідчитись тоді, бо гадав, що
вона хоче цього. Але я збагнув, що хочу цього
сам.

Говорити вона все ще не зважувалась, але
висунула через вікно руку, щоб покласти її йому
на чоло й заспокоїти. Він відійшов назад, і вона
вже не могла дотягтись до нього.

 Ти не повинна була просити мене грати.
Не повинна була! Тобі слід було розірвати
струни, коли почула мою гру. Гра на скрипці знову
все збудила в мені.
Він засміявся невимовно дико і страшно.
 Я поїхав сюди, скоро одержав від тебе

звістку, і взяв з собою скрипку, гадаючи, що вона
втішить тебе краще, ніж я сам. Але вона збудила
в мені все давнє. Я знову побачив велику
кімнату, де тупцювали, важко дихаючи, пари, і серед
них я побачив ту, що ширяла гарно й легко,
немов не належала до всіх інших. І я грав для неї,
тільки для неї. І я довів її до смерті.

Він стискав руки, аж хряскали пальці.
 А я ж бо думав, що зможу забути це!

Хотів звільнитися від обітниці, даної иа могилі!
Я забув про все, поки скрипка не збудила мене.
Ліайї-Лізі здавалось, що вона більше для

нього не існує. Та вона все ж хотіла спробувати
відстояти себе.

 Ти більше ие думаєш про мене? Таж я
також одержала від тебе обіцянку.

 Ти одержала її, бо я гадав, що вона
хоче цього. Тепер я знаю, вона хоче, щоб я був
один, розумієш? Ти повинна дати мені волю!

 Любий мій,  сказала вона,  як я можу
дати тобі її? У мене немає нікого, крім тебе.
Якби жива була та, що мала на тебе право, я б
зробила це. Але я не розумію, чому я повинна
віддати тебе мертвій?

Щось в її голосі зворушило його. Він
подивився на неї, і з обличчя його зник жахливий вираз.
Він усе ще стояв з скрипкою і смичком у руках.
Почував, що вони йому заважають, і, не
бажаючи класти їх на землю, він простягнув їх Майї-
Лізі. Вона мовчки взяла й поклала на стіл.
Коли вона повернулась до вікна, він схопив

обидві її руки, приклав їх до свого чола й
тримав так деякий час немовби для того, щоб
вона почула, які гарячі й плутані думки рояться
йому в голові. Потім він почав говорити
безмірно сумним голосом, з багатьма паузами, але вже
так, що вона знову пізнала в ньоаду знайому
людину.

 Ні, Майо-Лізо, ти не повинна думати, ніби я
вірив у те, що допіру казав! Не тільки заради
себе просив я дати мені волю. Я не можу бути
таким безсовісним, щоб і тебе зробити
нещасливою. Тепер ти бачила, яким я буваю, коли
меланхолія охоплює мене. Адже ти не захочеш
з єднати своє життя з моїм?
Він замовк, наче дожидаючи відповіді, але

вона була так засмучена й налякана, що не
знала, як відповісти, і він сказав далі:

 Я добре знаю, що ти переживаєш, і я хотів
би над усе в світі бути коло тебе, коли ти
втратила батька. Але ти повинна розуміти: все те,
що тобі випаде пережити від мачухи, не може
зрівнятися з тим лихом, яке чекає на тебе, якщо
ти будеш зв язана зі мною. Я мушу признатися
тобі в цьому. На мене наводить часом така
хандра, що я не можу лишатись дома, я йду тоді иа
довгі тижні в пустелю і блукаю там, не бачачи
людей. Іноді я починаю вести щонайбурхли-
віше життя, аби лиш знайти в цьому забуття.
Ох, Майо-Лізо, чи розумієш ти,  я люблю тебе
так дуже, що не можу втягнути тебе в таке
життя! Мені не слід зближатися з тобою, я ніколи б
цього не зробив, якби не думав, що вже
видужав.

Він знову зробив паузу, але через те, що вона
не була ще готова відповісти йому, він казав
далі:

 Тепер я почуваю, що серджусь на тебе, бо
через тебе я прийшов грати, а коли почав грати,
я збагнув, що в мені все ще сидить оте тяжке й
трудне. Я хотів не знати, що є якась небезпека,
й хотів одружитись з тобою, думаючи, що все
гаразд. Але ти повинна зрозуміти, що я так
думав тільки одну мить. Я занадто тебе люблю,
Майо-Лізо, так, занадто люблю, щоб бажати
тобі стати моєю дружиною.

Поки ві.н казав, Майя-Ліза стояла коло вікна
й дивилась на нього. Вона добре розуміла, що
він каже правду, що він страждає на цю тяжку
хворобу  іпохондрію і що, може, вийшовши за
нього заміж, вона буде нещаснішою, ніж
опинившись знову під владою мачухи. Але вона не
могла не думати про те, що хоче завжди бути поруч
нього й помагати йому.

 Ах,  сказала вона,  ти знаєш, я волію
пройти через печаль і нещастя з тобою разом,
ніж прожити чисті, світлі дні з ким-небудь
іншим. Ти не повинен іти від мене, якщо це
правда, що ти мене кохаєш. Як я зможу...

Вона урвала саму себе, бо бачила, що її слова
зовсім не впливають на цього. «Ох,  подумала
вона,  як мені вдіяти, щоб він
зрозумів найгіршим нещастям для мене буде, якщо я не
зможу піти за ним і помагати йому в нужді? Весь
цей рік,  думала вона,  я жила в постійних
турботах і у великій душевній тривозі. Я,
мабуть, дечого навчилась після цього всього. Тепер
я більше вже не дитина, якою була, коли
втратила батька. Я не буду скаржитись на те, що
випаде мені пережити, якщо тільки це дасть мені
вміння й снагу вдержати того, кого я люблю».

Вона підвела очі й подивилась на сад, мовби
шукаючи там чиєїсь допомоги. Те, що вона
побачила, вразило її. Можливо, вчора вона не
звернула уваги  або це сталось лише вночі  але
вона тільки зараз побачила, що яблуні, які
посадив батько, стояли всі в цвіту. Все вигляділо
так, немовби велика білорожева покрівля про-
стяглась від самого дому до березового гаю,
захищаючи сад від північного вітру. Квіти були на
всіх гілках. їй здавалося, що вони розпускались
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у неї перед очима. В повітрі дзижчало від
безлічі бджіл та джмелів, усе видихало приємні
пахощі й сяяло. Сонце піднялось з-за гори і
проміння його освітлювало лісові верхівки,
танцювало на засіяних полях, немов квапилось
дотягтись до чистого цвіту яблунь, щоб надати йому
ще більшого блиску.
Коли Майя-Ліза побачила це, їй здалося, що

її серце тане від співчуття. «Бідний він,
бідний!  думала вона.  Хіба дивно, що він
хворий? Адже з чотирнадцяти літ він не мав свого
дому. Все буде по-іншому, коли він прийде
сюди, в Льовдаль. Який хороший дім я влаштую
тут для нього! Я знаю, які чудові дні провела я
тут до останнього року. Він буде ходити тут під
яблунями такий же щасливий, як ходив батько
свого часу. Тільки б мені можна було
піклуватись за нього!»

Вона навіть зашарілась від своїх думок, очі
заблищали. Якби тільки вона змогла поговорити
з ним про Льовдаль, щоб він зрозумів, як йому
бракує саме дому!
Вона похопилась від своїх думок у ту мить,

коли він відпустив її руки, які тримав увесь час.
 Дай мені скрипку, і я піду!  сказав він.

Я бачу, ти розумієш, що мені нема іншої ради.
її не здивувало, коли він подумав, що вона

дасть йому піти. Вона підшукувала слушні
слова, якими могла б затримати його, і не
знаходила.

 Любий мій,  сказала вона, нарешті,
похапливо,  почекай ще трошки! Хочеш погуляти
по Льовдалю й подивитись навколо? Хіба не
гарні ці яблуні? Бачиш, як сонце золотить траву?
Чи не хочеш ти...

Вона не могла казати далі. їй бракувало слів.
Вона хотіла говорити з ним про хороший дім,
який вони разом створять тут, але вона бачила,
що він не цінив цього. Хороший дім не означав
для нього те ж саме, що для неї.

Він знову попросив у неї скрипку й сказав, що
ніколи більше не стане на її життєвому шляху.
Вона приклала руку до серця й важко дихала.

Ось зараз він піде і ніколи більше не стрінеться
їй на путі! А вона не може знайти тих слів, що
мали б силу над ним, не може його втримати!
Вона не знала, як їй чинити. Видимо, треба

послухатись. Вона відійшла від вікна до столу,
щоб узяти те, що він просив.
Але коли вона взяла скрипку в руки, то так і

лишилась стояти з нею, вражена дивною
думкою.

Вона тримала в руках те, що мало над ним
найбільшу силу. Ця скрипка була його міць і
втіха в минулі дні.
Вона, нарешті, зрозуміла, зрозуміла!!! Скрипка,

музика, яку він видобув з неї,  ось що для
Свена Лільєкруни було тим, чим для неї був
Льовдаль! Музика  ось його дім. Музика зможе
дати йому спокій і зміцнити його. Коли вій грає,
звуки немовби відмежовують його від
зовнішнього світу і важать для нього більше, ніж
яблуні в цвіту й сонячне світло. Граючи, він
увіходить в свій справжній дім, той, що був для нього

захистком протягом усієї його самотньої
молодості.

Якщо перше йому випадали важкі дні, та
життя не могло його зламати, то тільки завдяки
скрипці. Варто було йому тільки взяти смичок,

як він одчиняв двері в той світ, де почував себе
щасливим. Але тепер хвороба взяла над ним
гору, бо останніми роками він не міг грати. Він
був вигнаний з свого дому.
Ах, якою нещасною почувала б вона себе,

покинувши Льовдаль! Як би вона тужила на
чужині! Отак само й вій. Він не може знайти себе.
Він ие знає, де йому дістати спокій і втіху.
Майя-Ліза раптом почула в собі певність.

Зараз, знаючи його хворобу, вона знайшла й ліки.
Якщо тільки вона зможе відкрити для нього
його справжній дім, він знову стане самим собою
і зможе подолати те, що мордує його.
Майя-Ліза підійшла до вікна з скрипкою в

руці.
 Любий,  сказала вона,  дозволь мені

попросити тебе тільки одне, перше ніж ти підеш!
Візьми скрипку й заграй ще раз! Я знаю, що
зараз тобі це буде важко, бо ти будеш грати
вперше після нещастя, що спіткало тебе. Але я не
думаю, що так буде завжди. Спробуй, я хочу на-
останнє почути твою справжню гру. Може, ти
зумієш здолати себе й заграєш для мене? Ти
допіру сказав, що не почував меланхолії всю
зиму й думав, що видужав. Мабуть, це так. І не
думай, ніби хвороба повернулась до тебе знову!
Ось побачиш, лиш треба тобі заграти ще раз...

Він знизав плечима.
 Це неможливо,  сказав він.  Буде далеко

гірше.
Але вона затялася й просила:
 Тобі ніколи більше не доведеться робити

що-небудь для мене. Не можеш же ти відмовити
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мені в цьому на прощання! Якщо ти підеш від
мене й не заграєш, тобі потім буде жаль, що ти
відмовив мені в моєму останньому проханні.

Він вагався, але потім почав поступатись;
 Я знаю, чим це кінчиться,  сказав він,

і ти це знаєш. Але я все ж таки виконаю твоє
бажання.
Майя-Ліза легенько погладила скрипку рукою,

передаючи йому. «Ох, люба, допоможи мені! 
шепотіла вона.  Мила, допоможи мені!»

Коли Лільєкруна брав інструмент, на чолі
його вже лежала зловісна тінь. І коли він видобув
із скрипки перші звуки, вони були такі ж
плутані й негармонійні, як і раніше.
Він глянув на Майю-Лізу, наче дорікаючи їй

за те, що вона навела на нього цю нову біду.
Серце Майї-Лізи стукало так, що вона ледве

стримувалась, не бажаючи показати страху.
Вона стояла коло вікна, змушуючи себе усміхатись,
щоб збадьорити його.

І ось музика почала набирати іншого
характеру: в ній уже менше вчувалося відчаю і тривоги.
Музика розповідала про те, як сонце прорвалось
крізь хмари, як падають тюремні мури, як
рвуться кайдани, що тримають душу в полоні.

Звуки то злітали вгору, то падали вниз. Це
була тяжка боротьба. Ось тепер звуки зовсім
низькі. Здається, що вони більше не піднімуться.
Та знову голоснішають. І так то вгору, то вниз,
то вгору, то вниз. І раптом вони враз стали
підійматися все вище, вище, як крила ангела. Вони
полетіли до неба, тріумфуючи й радіючи,
піднеслись вище ніж земні думки й голоси, досягли
найчистішого простору.

Небо розкрилося, щоб сприйняти це
блаженство.

Лільєкруна одразу опустив смичка. Він наче
був негоден більше тримати його. Звуки
піднеслись до неба так високо, що йому
запаморочилась голова від ясного світла, пишноти й
розношу неба.

Він глянув на Майю-Лізу. В її очах блищали
великі, важкі сльози, лице світилося. Вона була
не на землі. Вона поспішала за ним в його злеті
до неба.

Він тяжко дихав. Ні, вона не тільки поспішала
за ним, вона й вела його вгору! Ніколи ще гра
не підносила його так високо! Це її любов
вивела його з тьми.

Вона буде вести його через усі життєві
незгоди. Він знає це. Вона зборить усі тривоги, всі
сумніви. Він притягнув її руки до себе й почав
їх цілувати.

 Чи був ти зараз у своєму справжньому
домі?  прошепотіла вона.

 Майо-Лізо, мила, люба! Я ще ніколи так
не грав. Це зробила ти, твой любов. На щастя
чи нещастя для тебе, але я лишаюсь з тобою. Ти
повинна допомогти мені. Повинна вдержати
мене.

В саду стало дуже тихо, цвіт яблунь
утворював над головами молодих людей склепіння,
подібне на весільний балдахин.

З шведської переклали
Єлизавета ВОИНА та

Борис АНТОНЕН КО-ДАВИДОВИЧ
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Критика і публіцистика
Б. ШАИКЕВИЧ

РЕВОЛЮЦІЙНИЙ НАРОД
У КНИЗІ ДЖОНА РІДА

Американський соціаліст Джон Рід
був одним із перших іноземців, які
відразу ж ясно усвідомили
величезне історичне значення Великої
Жовтневої соціалістичної революції;
він був першим серед тих іноземців,
котрі правдиво і з гарячою симпатією
описали цю найвеличнішу в історії
людства подію.
Книга Д. Ріда «Десять днів, що

перевернули світ» є історичним
документом величезної, вікової цінності,
про що красномовно свідчать відгуки
В. І. Леніна, Н. К. Крупської,
А. В. Луначарського. Недарма ця
книга, видана ще в 1919 році,
з явилася ще раз напередодні святкування
сорокаріччя Жовтня (1957 р.) й мала
такий великий і заслужений успіх у
радянського читача.
Одначе книга Д. Ріда  не лише

історичний документ, а й видатний
літературний твір, який, поряд з
романами А. Барбюса, М. А. Нексе,
М. Залки, що з явилися в кінці
другого і на початку третього
десятиріччя XX століття, стоїть біля джерела
соціалістичного реалізму у
зарубіжній літературі.
Дожовтнева література Заходу, як

правило, не бачила в масі творця
історії і тому зображала її або як
безликий натовп, що рухається за
своїми власними містичними законами,
або як випадкове, хаотичне
збіговисько різномасних індивідуумів,
зв язаних між собою лише мінливою
примхою випадку.
Тільки у «Вогні» (1916 р.)

по-справжньому вперше в західній літературі
Барбюс зумів показати солдатську
масу як єдине, зцементоване
однаковою долею і загальними
устремліннями ціле, показати одночасово, не
знеособлюючи, індивідуумів, що
складають цю масу.

Тим же шляхом пішов і Джон Рід.
Та якщо Барбюс, темою якого була
світова війна, малює початок
важкого і повільного процесу прозріння
маси, то Рід, темою якого був
Жовтневий переворот у Петрограді,
показує масу у момент найвищого
піднесення її революційної активності.
Характеризуючи політичну

обстановку, яка склалася на момент
Жовтневого перевороту, Ленін указував на
виключну роль активності широкої
народної маси у революційних
подіях: «...на черзі стоять питання, які
не нарадами розв язуються, не
з їздами (хоч би навіть з їздами Рад), а
виключно народами, масою,
боротьбою озброєних мас» 1.
Те, що Джон Рід розпізнав

ключову особливість пролетарської
революції в Росії, є основною цінністю
його книги, а те, що він зумів
яскраво змалювати народну масу в

цілеспрямованому русі й боротьбі,
визначило новаторський характер його
художнього репортажу.

Загальновідомо, що в книзі Ріда є
чимало помилкових політичних

тверджень, є ряд неточностей і в
зображенні діяльності більшовицьких
партійних центрів у період Жовтневого
повстання й подій, що слідували за
ним. Однак подібні хиби не можуть і
не повинні заслонити вартості твору,
розгорнутої Рідом широкої картини
«справді народної масової
революції», що робить книгу, за словами

іі В. І. Ленін. «Лист членам ЦК»,
т. 26, ст. 199.

Н. к. Крупської, «своєрідним епосом»
Жовтневої революції.
Численні факти політичного життя,

особисті спостереження Ріда не
перевантажують книгу, не стають для
нього самоціллю,  вони завжди
підібрані так, щоб якнайкраще розкрити
сутність того, що відбувалося, дати
йому належну оцінку. Разом з тим ця
авторська оцінка подій ніколи не
нав язується читачеві, вона завжди
випливає або із наведеного Рідом
документа, або з емоціонально,
схвильовано переказаного епізоду боротьби,
свідком чи учасником якого був
письменник.

Рід уміє майстерно показати
величезну масу в русі, в боротьбі, та
разом з тим він уміє виділити в масі
багато окремих осіб  солдатів,
робітників, матросів, зробити їх
яскравими, живими, підкреслити в
частковому загальне.

Представники різних прошарків
населення, представники різних партій
і угруповань, що складали російське
суспільство, показані Рідом у
вирішальний, переломний момент життя
народу. Це дозволяє авторові
висвітлити роль окремих класів і партій у
революції, привести читача усією
логікою повіствування, змістом
створених образів до єдино вірного
висновку: «Не компромісом з пануючими
класами, чи з іншими політичними
лідерами, не примиренням із старим
урядовим апаратом завоювали владу
більшовики... Якби широкі маси
російського населення не були готові до
повстання, воно потерпіло б невдачу.
Єдина причина величезного успіху
більшовиків у тому, що вони
здійснили глибоке і просте прагнення най-
ширших верств населення,

закликавши їх до роботи, щоб зруйнувати і
викоріняти старе і потім разом з ни¬
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ми підняти із праху падаючої руїни
будову нового світу».
Відчуття драматичної напруги

епізодів, у яких діє народ, часто
посилюється описом обставин, в яких
відбуваються масові сцени.
Змальовуючи багатотисячний мітинг на
заводі, Рід застосовує зорові образи,
користується напруженою
мізансценою, кольоровими і світловими
контрастами. Мовними засобами Рід
створює мальовничі, рембрандтівські
ефекти: «Навкруги трибуни,
задрапованої червоним, зібрався десятитисяч-
ний натовп. Усі в чорному. Люди
тіснилися на штабелях дров і купах
цегли, високо видиралися на похмуро
чорніюче дрюччя... Крізь важкі,
темні хмари час від часу пробивалося
сонце, заливаючи червонуватим
світлом пусті рами вікон і море
звернених до них простих, людських облич».
Рід як досвідчений живописець чи

режисер, компонує масові сцени, ко-
ристуючися світлом і фарбами, щоб
виділити центр, навкруги якого
зосереджується дія. Так описана
обстановка солдатського мітингу у
Михайлівському манежі, де розгорається
жорстока боротьба більшовиків з
оборонцями:
«Манеж був тьмяно освітлений

єдиним ліхтарем, що висів під самою
банею величезного помешкання. В
темноті ледве маячили високі пілястри
й вікна. Навкруги було видно
дивовижні обриси броньових машин. Одна
з них стояла у самому центрі.
Навкруги неї стовпилося близько двох
тисяч одягнених у сіруватокоричневу
форму солдатів, які майже губилися
серед величезного простору
грандіозної будови».
Умови, в яких відбувалися

революційні події, народжувався новий світ,
найповніше розкриті в образі
Смольного  штабу революції.
Описуючи Смольний, Рід знаходить

виразні деталі, що свідчать про нове,
яке всевладно витискує старе. Він
досягає цього контрастним
протиставленням обстановки, що залишилася

від Інституту благородних дівиць,

обстановці, що характеризує нове
життя, нових людей, які оволодівали ним.

Про минуле нагадує ще
вирізьблений над входом імператорський герб
і таблички па дверях: «Класна дама»,
«IV клас», «Учительська», порожня
золочена рама, з якої викинуто
царський портрет; про нове говорять
причеплені над старими табличками
плакати з грубо намальованими
написами: «Виконком Петроградської Ради»,
«ЦВК», «Союз солдатів-соціалістів»,
«Фабрично-заводські комітети». Рід
нагадує про бали, які
влаштовувалися в залі інституту, про великих
княгинь, офіцерів у блискучих мундирах,
духовенство в розкішних рясах, що
товпилися тут в урочисті дні. І тут же
автор розповідає про тих, хто
заступив цей блискучий святковий
натовп,  про кремезних бородатих
солдатів, про робітників у чорних
блузах. Це ті «низи», які виплили иа
поверхню, коли «революція перевернула
Росію до самої глибини».
Смольний з його комітетськими

кімнатами, що цілу добу гули, ніби
вулики, з червоиогвардійцями, що пада¬

ли від утоми десь у кутку коридора,
готовими на перший поклик мчати в
найвіддаленішу частину міста,  цей
Смольний протиставлений
буржуазним кварталам Петербурга, де життя
поки що йде по-старому: «Картярські
клуби гарячково працювали від зорі
до зорі, шампанське лилося рікою,
ставки досягали двох тисяч

карбованців. Вночі по центру міста
блукали вулицями і заповнювали кав ярні
повії в діамантах і коштовному хутрі.
Монархічні змови, німецькі шпигуни...»
Образ Смольного «центру бурі»

проходить крізь усю розповідь Ріда.
Смольний показаний і в бурхливі дні
підготовки повстання, і в тривожні
дні корніловського заколоту, і в дні
торжества народної перемоги.
Уявлення Ріда про величезність,

нездоланність сили маси, про широту
розмаху її руху, про силу і нищів-
ність удару, нанесеного старому
світові, вилилося в образ бурі, полум я,
шквалу, бурхливої ріки, вогню
електричного струму. Натовпи людей иа
вулицях Петрограда напередодні
повстання, «ніби хвилі прибою,
рухалися вгору і вниз по Невському».
Пропозиція Тимчасового уряду
евакуювати Петроград «викликала бурю
незадоволення», «град насмішок». Зал
засідання Другого Всеросійського
з їзду Рад у Смольному «був
набитий людьми і шумів, як море». На
ранок 26 жовтня «цілий народ уставав
серед гуркоту й бурі». При звістці
про небезпеку, навислу над
Петроградом, робітники й солдати, що
піднялися на його захист, «котилися, мов
ріки», ворогові назустріч. Від
Військово-революційного комітету, що
працював у Смольному, «іскри летіли,
мов від динамомашини з великою
перегрузкою струму». «Над Росією, мов
грозова хмара, яку пронизує
блискавка, навис з їзд Рад».
Ці засоби зображення, що

виражають силу маси у великому русі,
входять у книгу Ріда з більшовицької
преси, з виступів революційних
промовців. Досить згадати, наприклад, те
місце з промови Леніна, де він
характеризує стан народної маси
напередодні Жовтневого перевороту: «Ми
знали, що стара влада перебуває на
вулкані... Ми почували в повітрі
нагромаджену електрику. Ми знали, що
вона неминуче вибухне грозою
очищення» L

Рід зумів показати, як революційна
творчість мас створює Ради  нову
форму державної влади. Така сцена
засідання Петроградської Ради, що
відбувалося у дні, коли здобуткові
революції загрожував наступ на
Петроград військ Керенського:
письменник підкреслює, що на трибуні
виступаючих проводирів зміняли солдати,
які щойно прибули з фронту і
поспішали висловити свою думку, поки їх
викличуть із залу засідання для
відправки на позицію.

і В. І. Ленін. «Промова і резолюція
з приводу заяви Ногіиа про вихід з
Раднаркому»А т. 26, ст. 253.

Рід розповідає про героїзм народу,
його стремління до волі,
пробудження його самосвідомості, про його
благородство, доброту та мудрість.
Перед читачем постає образ

народу, що прагне на мітинги, читає,
сперечається, жадібно слухає ораторів.
Рід говорить про перехрестя вулиць,
про поїзди, трамваї, які
перетворилися на трибуни стихійних виступів і
мітингів, розповідає про солдатів,
забруднених окопним болотом,
одягнених у лахміття, але які, незважаючи
на те, зустрічають новоприбулих
запитанням: «Чи привезли щось
почитати?»

Безупинні пошуки народом істини,
бажання простих людей самим
розібратися в подіях відчувається у
розповіді про натовпи, які напередодні
штурму Зимнього «...з бою хапали
останні випуски газет, чи збиралися
навколо плакатів, намагаючися
зрозуміти заклики, листівки».
Народження революційної

свідомості, революційної дисципліни, що
загнуздує і скеровує стихійні дії маси,
стали темою багатьох творів
радянської літератури двадцятих років.
Конфлікт, який хвилював потім
письменників, намітився в перші ж дні
революції, й Рід ие тільки відбив
його у своєму репортажі, але й зумів
правильно показати його рішення.
Прикладом може бути один з
епізодів штурму Зимнього палацу. Рід не
приховує, що серед червоногвардій-
ців, які прорвалися до Зимнього,
поряд з бійцями високої революційної
свідомості трапляються люди,
схильні негайно заволодіти майном
багатіїв.

Деякі червоногвардійці і солдати
накинулися на ящики з різним
добром. Та сувора і сильна рука нового
хазяїна швидко встановлює порядок,
приборкує розкрадачів.

Рід не назвав того, хто перший
закричав: «Товариші! Нічого не чіпайте!
Це народне майно!» Для нього
важливо, що цього чоловіка «підтримало
не менш як двадцять голосів», що
«десятки рук простяглися до
розкрадачів», що вигуки «революційна
дисципліна!» лунали по всіх
коридорах. Для Ріда важливо, що це
голос маси, яка щойно одержала
велику перемогу.
Торжество революційної

дисципліни над стихією анархії показане Рі-
дом не лише як підкорення якоїсь
групи більшості, але і як внутрішній
психологічний процес, що
відбувається у свідомості тих, хто в перший
момент перемоги піддався анархічній
течії. Спіймані на грабіжництві
«покірно повертали награбовані речі або
похмуро мовчали, або
виправдувалися, мов діти... Багато із спійманих
самі допомагали обшукувати решту
товаришів».
Щоб показати зрушення у

свідомості маси, яка примкнула до боротьби,
Рід знаходить виразну деталь:
«людська ріка» лине на Красну площу і»
«проходячи повз * Іверську, ніхто не
хрестився, як це робилося колись»..
Розповідаючи про поховання під

Кремлівською стіною героїв, що
загинули в боях за перемогу революції.
Рід знаходить скупі, але виразні за¬
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соби, щоб змалювати всю глибину
народного горя, трагічну урочистість
моменту прощання. Та якою б не
була величною і художньо довершеною
сцена похорону, вона не самоціль для
письменника. Перед Рідом стоїть
завдання публіциста, що прагне не
тільки розповісти про факт, але й
використати його як доказ певної думки.
Думка у Ріда завжди злита з
фактом, але не розчинена у ньому, не
підкорена йому, навпаки, факти,
епізоди, живі драматичні сцени, це
свого роду аргументи, що підготовляють
висновок письменника. Як у
наведеному, так і в ряді інших прикладів,
Рід завершує живий опис подій своїм
висновком, що стає ідейним
підсумком описаного, підкреслює його
цілеспрямованість, виражає оцінку
автора:
«Я зрозумів, що набожному

російському народові вже більше не
потрібні попи, які допомагали б йому
вимолювати царство небесне. Цей
народ будує на землі таке світле
царство, якого не знайдеш ні на якому
небі, таке царство, за яке померти 
велике щастя».

Авторська оцінка будь-якого
епізоду боротьби часто носить характер
узагальнення, стверджує поширеність,
повторювання описаної події. Саме
це і визначає його значимість.

Така розповідь про солдатський
мітинг у Михайлівському манежі, під
час якого велася жорстока боротьба
за оволодіння свідомістю солдатської
маси між більшовиками та
оборонцями. В цьому епізоді показано, як
наполегливо, терпляче, вперто
більшовики добиваються усвідомлення
солдатською масою необхідності
вибору революційного шляху
Прослідкувавши крок за кроком

за змінами у настрої маси, Рід
закінчує своє оповідання узагальненням:
«Уявіть собі, що така ж боротьба
йшла у кожній казармі, по всіх
містах, по всіх повітах, по всьому
фронту, по всій Росії... подумайте про
сотні, тисячі російських людей, що їдять
очима ораторів на всій величезній
Росії. Про робітників, селян, матросів,
які з мукою намагаються зрозуміти
і вирішити, які так напружено
думають, і в решті-решт вирішують з
таким безприкладним однодумством.
Така була російська революція».
Показуючи прояв високої

політичної свідомості революційної маси. Рід
часто підкреслює, що російські
солдати, матроси, робітники, які
борються за перемогу революції в Росії,
разом з тим усвідомлюють себе як
борців за визволення інших народів,
глибоко турбуються про їхню долю,
жваво цікавляться станом
зарубіжних братів, проявляють гарячу
симпатію до іноземних революціонерів. Так
Рід наголошує на інтернаціоналізмі,
як на одній з найважливіших рис, що
характеризують свідомість
революційного народу.
Схвильовано розповідає він про те,

з якою душевністю, теплотою
зустріли його солдати в одній казармі,
коли дізналися, що їхній гість 
американський соціаліст.
Як багато значить для російських

солдатів зустріч з «американським то¬

варишем», видно з різкої зміни
їхнього ставлення до автора, коли
затриманого з підозрою у шпигунстві Ріда
приводять до полкового комітету, і
тут виявляється його справжнє
обличчя. Злісний галас раптом
перетворюється в «гул радісних
привітань», у братні рукостискання.
Сцена зустрічі уявного ворога різко
контрастує з проявом щирої дружби з
іноземним революціонером.

У книзі Ріда поряд з темою зросту
революційної свідомості і політичної
активності мас надзвичайно
важливою є тема героїзму народу.
В цих епізодах особливо яскраво

видно епічність, характерну для
репортажу Ріда.
Тема народного героїзму

починається з опису штурму Зимнього. Опис
штурму дається Рідом стримано, без
зовнішніх ефектів, без експресії, та
саме цією стриманістю досягається
враження величності, могутності
маси, що піднялася на здійснення
героїчного подвигу.
Цей же прийом застосував Рід,

говорячи про виступ народу на
захист революційного Петрограда. «По
Невському крізь нічну тишу й морок
ішли нескінченні і мовчазні колони
солдатів, ішли на бій з Корейським».
Враження динамічності

створюється подвійним вживанням у
коротенькому реченні слова «ішли»,
образним виразом: «крізь нічну тишу»,
епітетами «нескінченні», «мовчазні».
В іншому місці героїчна готовність
робітничих мас захищати завоювання
революції підкреслюється
обстановкою наростаючої тривоги. Відчуття
тривоги створюється описом темряви
нічних вулиць, наповненої «різкими»,
«нервовими» фабричними гудками,
уривчастими, схвильованими
словами «Червоний Петроград у небезпеці.
Козаки». У цій наелектризованій
атмосфері ще опукліше вимальовується
образ «робочого народу» 
«обтріпаного натовпу», «десятків тисяч
чоловіків і жінок», непохитних і спокійних
у своїй героїчній рішучості відстояти
Червоний Петроград: «чоловіки,
жінки і підлітки з рушницями, ломами,
заступами, котушками дроту,
патронташами поверх свого робочого одягу
тяглися брудними вулицями на
південний захід, до Московської
застави».

Самопожертву захисників
Петрограда підкреслює ніби між іншим
підмічена деталь- «штики були не у всіх».
Автор фіксує психологічний стан чер-
воногвардійців: «На обличчях 
вираз людей, які свідомо йдуть на
смерть». І скупим, чисто зоровим
засобом указує Рід ча мсту, зарапи
якої ідуть на смерть ці люди: «Над
їхніми головами маяв червоний
прапор, на якому кривими золотими
літерами було написано: «Миру»,
«Землі».
Однак героїчне в зображенні Ріда

не відділяється від буденного. Таким
чином воно перестає бути чимось
виключним, неймовірним, набуває рис
масовості.

Такий, наприклад, позбавлений на¬

вмисної ефектності опис героїв
перших боїв громадянської війни, які
щойно повернулися з фронту. Вони,
зморені втомою і голодом, сплять
покотом у коридорах Смольного. У цій
картині навіть чимало
натуралістичних рис, які мусять показати, що
героїзм невіддільний від страждання
народу: «Вздовж стін на підлозі спали
люди. Лохматі, брудні люди 
робітники і солдати, замазані і заляпані
болотом, лежали поодинці і купами,
звалені тяжким сном і байдужі до
всього. На багатьох були подерті і
закривавлені пов язки».
В ряді випадків опис героїчного

поєднується не тільки з буденним, але
й навіть з комічним, що підсилює
враження життєвості змальовуваного.
Рід розповідає про

Пулково місце недавніх жорстоких боїв: посічені
кулями стіни будинків, витолочена
земля, голодні козацькі коні, що
гасають без вершників  усе це
нагадує про недавні грізні події. І тут же
комічна сценка: «Якийсь невдаха чер-
воногвардієць намагався сісти на
коня та весь час падав, і це
по-дитячому забавляло багатотисячний
натовп простих людей».

Переконливо зображуючи
Жовтневу революцію як революцію народну,
показуючи робітників, матросів,
солдатів як силу, що визначає результат
боротьби, Рід не обмежується
показом масових сцен. В
найнапруженіший момент Рід помічає окремих
людей  представників народу. їхні
вчинки, слова, зовнішність відмічені
індивідуальними особливостями. Та
одночасно ці, виділені автором особи,
складають невід ємну частину маси,
вони думають, говорять, діють по-
своєму і разом з тим як тисячі інших
учасників даної сцени.
Такі персонажі, як правило,

безіменні, вони з являються на одну мить і
потім знову зливаються з масою, та їх
епізодична поява надає зображуваній
сцені великої життєвості,
конкретності, грає важливу роль в оцінці, у
характеристиці подій. Подібних
епізодичних героїв у книзі Ріда кілька
десятків Рід розповідає, як протест
проти війни охоплює солдатську
масу Перед читачем  один з мітингів у
цирку «Модерн», переповненому
солдатами, матросами, робітниками,
жінками. З багатьох виступаючих Рід
виділяє одного солдата «якоїсь 548
дивізії». Він говорить про те, що
думають тисячі присутніх. Рід наводить
лише кілька речень із його гарячої
промови, та саме в них найповніше
виражено гнів народу проти
Тимчасового уряду, що закликає солдатів
до нових жертв на фронті У солдата
залізна логіка: «Ми воюємо проти
Німеччини. Чи запросимо ми
німецьких генералів працювати у нашому
штабі? А ми ж воюємо і проти
капіталістів і все-таки кличемо їх до
нашого уряду». Оголосивши думку про
несумісність Тимчасового уряду і
його політики з інтересами народу,
оратор закінчує свою промову закликом
до революції, до влади Рад, бажаної
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Народу і вартої того, щоб народ її
захищав.

Рядові учасники революції виділені
Рідом з маси ще н для того, щоб з
більшою образністю і
емоціональністю втілити найважливіші теми

книги: зріст революційної свідомості,
героїзм, гуманізм народу.
В цьому плані запам ятовується

образ солдата, який за звичкою ще
губиться, розмовляючи з «освіченим»,
але з глибоким переконанням у своїй
правоті заперечує людині у
студентському кашкеті, яка нападає на
революцію, на Леніна. Цей солдат один
з тих, кому Жовтнева революція
відкрила істину.
Скупо, лише кількома штрихами

малює Рід яскравий і величний образ
молодого робітника, який, помираючи
від рани, стікаючи кров ю, «за
кожним подихом шептав: «Мир буде...
Мир буде...» Вражає майстерність, з
якою письменник, користуючись
найпростішими засобами, створює образ
людини з цілеспрямованою
моральною силою, всі прагнення й думки
якої до останньої хвилини її життя
віддані здійсненню мрії про мир.

Великою цінністю книги є вміння

автора показати, що воля і
прагнення маси найповніше і
найпослідовніше втілені в діях більшовиків і

успішно перетворюються в життя завдяки
мудрості Леніна: «Весь народ саме
тієї політики бажав, яку веде новий
уряд. Він узяв її не у більшовиків
а у солдатів на фронті, у селян на
селі і у робітників в містах» 1.
Ця теза Леніна знайшла

переконливе втілення в книзі Д. Ріда:
«Більшовики знову виголосили такий
дорогий масам заклик: «Вся влада
Радам І», і вони при цьому зовсім не
виходили із своїх вузькопартійних
інтересів... вони взяли прості, неоформле-
ні мрії робітничої маси, солдатів і
селян і на них збудували програму
найближчої дії».

Пристрасно і переконливо
твердячи, що більшовики  єдина партія в
країні, здатна виразити те, до чого
прагне народ, Рід щиро вітає політику
цієй партії.
Розповідаючи в книзі про підривну

діяльність ворожих революції сил,
про її тяжкі для народу наслідки,
Рід говорить про більшовиків як про
силу, здатну очолити народну
боротьбу. Тут же наводяться гасла
більшовиків, що вказують єдино
правильний шлях. Ці гасла продовжують
авторську мову, вклиняються в неї,
стають її частиною. «В цій
атмосфері загальної продажності і
дивовижних напівістин день у день чутно
було звучання однієї ясної ноти
міцного хору більшовиків: «Вся влада
РадамІ». Вся влада справжнім
представникам мільйонів робітників і
селян. Хліба, землі, кінець безглуздій

іі В. І. Ленін. «Нарада полкових
представників Петроградського
гарнізону 29 жовтня (11 листопада) 1917 р.»
т. 26, ст. 232.

війні, кінець таємній дипломатії,
спекуляції, зраді... Революція в
небезпеці, і з нею  спільна справа народу
всього світу».

Твердження: «більшовики були
єдиними людьми в Росії, які мали
певну програму дії, в той час як інші
усі вісім місяців займалися одною
балаканиною»,  пронизує всю книгу
Ріда, багаторазово висловлюється і в
голій публіцистичній формі. Це й є
ідейним стрижнем, навкруги якого
групуються численні епізоди, масові
сцени, образи окремих рядових
учасників революції.

Рід наполегливо протиставляє
більшовиків есерам і меншовикам саме в
їхніх взаєминах з народом.
Характеризуючи «думський натовп» як
«об єднання всіх антибільшовицьких
елементів», наділяючи меншовицьких
і есерівських діячів іронічними
епітетами «єлейний», «гладенький»,
«натоптаний», письменник показує
відірваність їх від народу і саме в цьому
вбачає їхню найпомітнішу відміну від
більшовиків: «Разючий був контраст
між цими зборами і з їздом Рад.
Там  величезна маса обідраних
солдатів, брудних робітників і селян 
усе біднота, зігнута і замучена
жорстокою боротьбою за існування,
...тут журналісти, студенти,
інтелігенти усіх видів і гатунків. Цей
думський натовп був відгодований і
добре вдітий; я помітив тут не більше
трьох пролетарів».

Злиті в єдине ціле всля народу і
воля партії показані Рідом у момент
найвищого прояву народного
героїзму: коли петроградські робітники
захищали своє місто від козаків Керен-
ського.

Говорячи про масу, приведену до
руху загрозою, що нависла над
революцією, ладну грудьми закрити
дорогу ворогові, Рід зображує партію
більшовиків, як організатора
стихійного революційного піднесення. «До
всіх атакованих пунктів самі собою
стікалися величезні маси охоплених

гнівом людей. їх зустріли комісари,
які пояснювали, де зайняти позицію,
що робити. Це була битва за їхній
власний світ: командирів було
вибрано ними самими. У той момент усі
найрізноманітніші прояви волі
багатьох зливалися в одну волю!»
Справжнім апофеозом боротьби

більшовиків за оволодіння масою,
урочистим акордом, що завершує
розповідь про героїчні десять днів,
стає опис Надзвичайного

Всеросійського з їзду селянських депутатів, на
якому трудове селянство заявило про
свою рішучість іти разом з робітничим
класом.

Кращі риси народу  його
прагнення до свободи, миру і соціальної
справедливості, мудрість партії
більшовиків,  все це втілено Рідом в
епічно величному і разом з тим
людяному у своїй простоті образі вождя
революції  Леніна.
Рід щиро називає Леніна

«надзвичайним народним вождем», якого
люблять маси так, «як, можливо,
любили і поважали лише небагатьох

вождів історії».
Рід підкреслює ті риси Леніна, які

зробили його любимим вождем
народу. Це  простота, відсутність будь-
якого позування, уміння «розкрити
складні ідеї в найпростіших словах»,
«дати глибокий аналіз конкретної
обстановки, сполучаючи проникливу
гнучкість і зухвалу сміливість
розуму».

Все це конкретизується Рідом у
портреті Леніна, у його манері
говорити, у живих, напружених сценах,
що показують поведінку великого
пролетарського вождя у моменти най-
величніших, вирішальних поворотів
історії.
У портретній характеристиці

Леніна Рід виділяє риси звичайної
людини, що нічим не нагадує «божества
натовпу». Згадуються деталі одягу,
щоб підкреслити звичайність
зовнішнього вигляду Леніна: «Потертий
костюм, дещо не на зріст довгі штани».
Нічого навмисно ефектного немає і в
голосі, в ораторській манері
Володимира Ілліча: «Ленін говорив,
широко відкриваючи рота і нібито
усміхаючись; голос у нього був
хрипкуватий, не неприємний, а нібито набутий
багаторічною звичкою виступати.
Бажаючи підкреслити свою думку,
Ленін злегка нахилявся вперед. Ніякої
жестикуляції».
Великий Ленін! Велич Леніна не в

позі, не в жесті, а в змісті простих
слів, якими він відкриває з їзд.
Розповідаючи про поведінку Леніна у
великий історичний момент, Рід не
забуває виділити неповторно
індивідуальне у його образі, в манерах:
«Він стояв, тримаючись за краї
трибуни, обводячи примруженими очима
масу делегатів, і чекав, очевидно не
помічаючи наростаючої овації, що
тривала кілька хвилин».

В усіх епізодах, де Рід виводить
Леніна, він різними засобами,
переконливо показує, що слова і вчинки
вождя нашой партії завжди
виражають те, що визріло в свідомості
народу, що відповідає його сподіванню,
його стрем лі НІНО.

Рід розповідає про історичний
«Лист Ъо товаришів», у якому Ленін
розбив заперечення Каменева проти
негайного повстання й довів його
необхідність. Автор висловлює своє
захоплення цим документом, називаючи
його «одним із найсміливіших
політичних виступів, які коли-небудь
бачив світ». І тут Рід звертається до
зображення бурхливого засідання
Петроградської Ради 30(17) жовтня
й показує, як ленінський заклик до
негайного повстання співпав з

прагненнями народної маси.

В умінні показати в образі Леніна
силу і мудрість однієї геніальної
людини і разом з тим
багатомільйонного народу одне з найпереконливіших
досягнень його твору.
Книга Джона Ріда  це величний,

та простий, мов висічений з граніту,
пам ятник революції. І водночас И®
яскраве свідчення того, що метод со*
ціалістичного реалізму на Заході не
створювався «за наказом із Москви»
(як базікають деякі ревізіоністи від
літератури), а народжувався з ^итТДз кипучої дійсності, з революційного
подвигу багатомільйонного народу*
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Фрагменти фресок ДІєго РІвери
Союз робітників і солдатів. Перемога робітників і селян. Націоналізація заводу. Присяга в вірності респуб-

Буржуазія вчиться працюва- ліці.
ти.

МИСТЕЦТВО ТИСЯЧІ тисяч
Мексіканський живописець Діего

Рівера (1886 1957) митець із
світовою славою. Це одне з тих, завжди
не дуже численних імен, які
достойно представляють самобутнє
національне мистецтво тієї чи іншої
країни далеко за її межами.
Рівера залишив своєму народові і

всьому людству різноманітну художню
спадщину. Та переважно він
художник великих тем і великих площин,
художник-монументаліст. Він,
правда, написав багато й станкових
творів, та для нас вони складають
менший інтерес. Власне, Рівера почав з
картин, писаних на полотні. Такі
картини звичайно потрапляли або в мало
відвідувані зали музею, або і в зовсім
недоступні колекції заможних
любителів живопису. Якби не буржуазно-
демократична революція, яка сталася
в Мексіці у 1910 1917 рр., Рівера так
ніколи й не здійснив би своїх
велетенських задумів, не створив би тих
величних творів, які тепер є гордістю
мексіканського народу. Саме
революція поставила перед художниками
Мексіки великі завдання суспільного
значення і створила умови для
їхнього здійснення.
Уряд зробив ряд демократичних

перетворень у країні і намітив широкий
план культурного будівництва.
Треба було відродити і якоюсь

мірою створити нове, справді
національне мистецтво, доступне широким
народним масам, і засобами цього
мистецтва активно впливати на маси.
Народ Мексіки був неписьменний, і
тому саме легкодоступне його розумій-

Ю. БЕЛИЧКО

ню образотворче мистецтво могло
відіграти особливо важливу роль.
По-справжньому виконати ці

завдання міг тільки живопис, що
складав би єдиний комплекс із
архітектурою громадських будов, тобто
монументальний стінний живопис (він ще
в середні віки придбав славу «книги
для тих, хто не вміє читати»). Новий
уряд Мексіки вимагав від
архітекторів, щоб вони на громадських
будинках заздалегідь залишали місце для
майбутнього стінного розпису і
залучали художників створювати
монументальні фрески.
Перше місце серед цих художників

заслужено належить Дієго Рівері.
його можна вважати творцем сучасного
фрескового живопису Мексіки.
Чудове мистецтво стародавніх народів
цієї країни  ацтеків та майя, яке
занепало після завоювання її
європейцями, знову відродилося у його
творчості.
Дієго Рівера пройшов складний

шлях творчих шукань. Народився він
у 1886 році в містечку Гуанахуато,
яке лежить недалеко від Мехіко.
Рівера багато мандрував по Європі і
пильно вивчав її класичне мистецтво.
Ознайомлення з кращими зразками
європейського живопису сприяло
зростанню професіональної майстерності
і формуванню мистецького світогляду
художника. Знайомство з стінним
живописом майстрів італійського Відро¬

дження зміцнило його впевненість у
справжній народності
монументального мистецтва. Це ж знайомство
потім полегшило Рівері роботу над
монументальним розписом, роботу над
яким він починає у 20-ті рр. одночасно
з цілим рядом інших мексікаиських
художників.
Ранні твори Рівери були написані

під дуже помітним впливом
художників італійського Відродження, і,
зокрема, Джотто. Це проявилося не
тільки у схожості формального
рішення, але також і в трактовці теми, що,
зрозуміло, не завжди давало
позитивний результат: дуже вже різнилися
між собою епоха Джотго І час,
коли жив і творив Рівера, дуже
різнилися і національні умови.
Та поступово Рівера звільнявся від

простого наслідування італійському
Відродженню і виробляв свій власний
стиль.

. Чималу роль у цьому відіграло
його звертання до традицій
стародавнього національного мистецтва
Мексіки. Звертання до реалістичної,
національно забарвленої манери
письма перш за все було зв язане з
активною громадською діяльністю
Рівери. Він бере участь в об єднанні
революційних художників Мексіки й
стає редактором газети цього об єд-*
нання. На формування громадських
поглядів митця поряд з ідеями мексі-
папської революції великий вплив
зробила і Жовтнева соціалістична
революція. Цікаво, що висловлювання
мексікаиських художників того часу
багато в чому співзвучні ідеям Ленін¬
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ського плану монументальної
пропаганди. «Будівники нового повинні
віддати всю силу на створення
мистецтва, цінного для народу... яке
просвіщає і скеровує народ у його класовій
боротьбі»,  писалося, наприклад, у
маніфесті об єднання революційних
художників. Рівера завжди з
симпатією і любов ю ставився до СРСР.
Він двічі побував у нас  в 1929 і
1956 рр. Належність до
Комуністичної партії Мексіки дала можливість
йому усвідомити й вірно
відобразити оточуючу дійсність. Ось що писав
про це сам Рівера: «Тільки дякуючи
нашому контактові з Компартією ми
зробили спробу з ясувати нашу
політичну концепцію щодо форми і
змісту нашого мистецтва».

Як результат цього з явилися
розписи Рівери у дворі міністерства освіти.
Тут художник відмовляється від
умовного вираження думок і в чітких,
лаконічних, дещо суворих картинах
одну по одній показує сцени
повсякденної праці простих людей
Мексіки. Перед глядачем цілою низкою
проходять зайняті своєю справою
ливарники і хлібороби, шахтарі і
ткачі. У кожній сцені художник підмічає
особливий характерний ритм рухів.
В усіх картинах відбиті реальні

трудові процеси з неодмінними
технічними аксесуарами на зразок ткацького
верстата чи важких ковшів з
розтопленим металом. Та людина не
губиться серед них  їй скрізь відведено
чільне місце. В цьому циклі Рівері
вдалося передати і величну красу
праці. Картини говорять про міць і роль
пролетаріату, творця усіх
матеріальних цінностей. За тематикою розпису
двір міністерства освіти дістав назву
Двору Праці.

І в багатьох інших творах оспівує
Рівера людський труд. Ця мета про-
ходить через усю його творчість,
через усі цикли розпису, а іноді стає
головною, ведучою. Так, у 30-ті роки,
перебуваючи в США, Рівера створює
там розпис «Портрет Детройта», в
якому зображена алегорична картина
Праці, пройнята єдиним ритмом руху
людей і машин.

Тема людини творчої праці
безпосередньо переростає у Рівери в тему
невичерпного багатства природи, яке
розкривається тільки завдяки
людській діяльності. Це видно особливо в
його розпису будівлі
сільськогосподарської школи в Чапінго і в його
двох чудових вітражах, що оспівують
красу й багатство землі та моря.'
Пафосом революційної боротьби

мексіканського народу пройнятий
слідуючий великий цикл фресок Рівери,
здійснений ним на стінах того ж
будинку міністерства освіти. Темою для
нього стали дві пісні мексікапської
революції. Кожна фреска ніби показує
те, про що співається. Тут
змальована і жорстока боротьба озброєного
пролетаріату, і експропріація
буржуазії, показано пролетаріат, який узяв
владу до своїх рук, і селянство, що
одержує землю. Тут відбито ті надії,
які покладав мексіканський народ на
революцію. Над фресками в ється
декоративна стрічка, на якій написано
текст пісень. Цей цикл розпису вирі¬

шений Ріверою дуже своєрідно:
сцени, зовсім реальні кожна окремо, в
цілому складають чисто умовну,
алегоричну картину, що широко розгортає
значення зображуваної події. Так,
наприклад, написана фреска «Ніч
бідарів». На нижній частині її
намальовані сплячі люди. Над ними стоять
троє чоловіків, а вище крізь гілки
дерев виглядають три злі обличчя. Все
в цілому символізує революційний
пролетаріат і армію, що охороняє
народ від нападу реакції, яка даремно
чекає слушного моменту. Така
прямолінійність і простота вираження думки
йде від традицій стародавнього мек-
сіканського мистецтва, які Рівера
починає все ширше використовувати у
своєму розписі. Весь цикл дуже
наглядно розкриває зміст тих вимог, які
висунула революція, і в цьому саме
його велике агітаційно-масове
значення.

Та наглядність розпису не шкодить
його художності. Окремі фрески
підіймаються до справжнього патетичного
звучання.
Для творчості Рівери характерно,

що художник прагне осмислити
загальнолюдську історію, широко
узагальнити історичні події. У одному із
своїх розписів він протиставляє два
світи: соціалізму і фашизму,
розкриваючи при допомозі складного
алегоричного контрасту їхню сутність. В
подібних розписах відбився глибокий
роздум художника над історичною
долею людства. Один із значних
циклів Рівери, присвячений історії
Мексіки, завершується зображенням Карла
Маркса, що вказує пролетаріатові на
чудове місто майбутнього. Уся
творчість художника пройнята духом
класової боротьби. Його симпатія завж-

Залїзна рудня;

Дй на боці трудового йароду. Рівера
нещадно викриває його гнобителів:
буржуазію з її прихвоснем 
церквою.

У художника є й великі історичні
роботи, в яких він розгортає
грандіозну картину минулого Мексіки. Він
створив два чудових цикли  один
у резиденції президента Мексікансь-
кої республіки (Національному
палаці), другий  у палаці Кортеса в
місті Куернаваці. Розпис у
Національному палаці починається з доколоні-
ального періоду і закінчується
подіями нового часу. Художник одну по
одній розгортає картини, повні
пафосу боротьби, що дуже характерна для
бурхливої мексікапської історії.
Насичені кольорами, складні за
композицією, вони створюють надзвичайно
сильне враження. Це справді розгорнута
книга, по якій народ може прочитати
історію своєї країни. Нагадуючи про
минуле, вона зміцнює і розвиває
національну самосвідомість народу. Не
випадково навіть формальний бік
розпису, у противагу раннім роботам
художника, вирішено у стародавніх
традиціях мистецтва ацтеків та майя.
Тема підказала художникові саме
таке рішення. У зверненні до
національних традицій була ще й інша причина.
Ці традиції, після завоювання
Мексіки європейцями, зберігалися у
народній творчості: мова стародавнього
мистецтва була зрозумілою і
близькою народові. Тому, використовуючи
ці традиції у своїй творчості, Рівера
зробив її доступнішою для народу,
чим вирішив одну з найголовніших
проблем своєї художньої діяльності.
Так складався національний стііль
сучасного мексіканського мистецтва.

Подібні ж риси притаманні й циклу
розпису у палаці Кортеса. Тематика
його присвячена підкоренню міст
Морелос та Куернаваки. Цікаво, що
розпис знаходиться на галереї палацу,
колись дійсно побудованого для
знаменитого конквістадора. Ці міста
колись вражали багатством і пишністю
навіть європейців. Рівера відтворює
їх зовнішній вигляд і змальовує
життя мешканців. Надзвичайно яскраво
показана звіряча жорстокість
завойовників, що нещадно розправлялися з
підкореним народом. Повні трагізму
сцени володарювання у Мексіці
феодалів та церковників, що утвердилися
вогнем і мечем.

Одною з останніх найвизначніших

робіт Рівери є його розпис фасаду
Театру Інсургентів. Фреска займає
площу в 300 кв. метрів і змальовує
сцени з історії мексіканського театру.

Помер Рівера в 1957 році,
залишивши незакіиченою велику роботу по
оформленню Олімпійського стадіону
в Мехіко, не здійснивши багатьох
задумів. Так йому ие вдалося, як він
того бажав, створити фрески, в яких
були б втілені враження від подорожі
до нашої країни.
Творчість Дієго Рівери одне з

найвищих досягнень мистецтва нашого

часу. Вона служить прикладом того,
яким життєвим і могутнім може бути
мистецтво, що виросло на
національних народних традиціях.
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М. РУДНИЦЬКИЙ

Леопольд Стаф
(1878 1958)

Польська література втратила
цього року найвидатнішого сучасного
поета Леопольда Стаффа, який є
прикладом невтомного трудівника та
людини кришталево чистої вдачі.
Його літературна спадщина досі не

досліджена і не оцінена. Про життя
ж повторюють кілька фактів, наче в
анкеті обліку кадрів. Тому нехай
читач не вважає мене нескромним,
якщо я до деяких спостережень над
поезією Стаффа додам особисті
спогади.

Леопольд Стафф  уродженець
Львова. Його батько, чеський
емігрант, був власником маленької
кондитерської на Вірменській вулиці.
Закінчивши гімназію, майбутній поет
вступив до університету. У 1901 році
він дебютував збіркою поезій «Сни
про могутність», що зразу привернула
увагу критики майстерністю форми і
нахилом до філософського
узагальнення. Двома найближчими роками
з явилися ще два томи; його поема

«Майстер Твардовський. П ять пісень
про подвиг» вражала сміливістю
задуму.

Мені довелося познайомитися із

Стаффом у 1907 році, коли я
працював у видавництві «Книгарня
Польська», де видавалися всі його твори
до 1914 року. З цим видавництвом
був зв язаний і Франко, бо друкував
там «Галицькі образки».
Л. Стафф став редактором

запланованої там бібліотеки «Симпозіон»
перекладів творів світових
гуманістів; він зробив мене своїм
помічником по звірці перекладних текстів
з оригіналом. За порадою Стаффа,
який закінчив відділ романської
філології, я теж обрав цю спеціальність.
У 1911 р. Стафф провів кілька
місяців у Парижі, де вперше поділився зі
мною своїми враженнями від
зустрічей з Коцюбинським на Капрі. З
початку першої світової війни перед
нами стало питання про неминучість
військової служби в австрійській
армії на випадок, коли царська армія
відступить із Галичини. Стафф за
Моєю порадою у 1918 році переїхав
До Варшави, що  тоді стала осеред-

j Дом польського літературного руху.
І 8*

Незважаючи на те, що за
новоутвореної польської держави перед
національними письменниками
начебто відкрилися широкі перспективи,
Л. Стафф ні в чому не змінив
давнього способу життя. Він не прийняв
жодної посади, не став постійним
співробітником жодного журналу, не
вважав можливим використовувати
своє ім я для заробітку статтями у
журналах, де мав знайомих і
приятелів. Як і раніше, головний прожиток
він забезпечував собі перекладами з
іноземних мов, які нараховують
сотню томів. Коли його обрали членом
Академії літератури, він не надав
цьому ніякого значення. Раз на три
роки з являлася нова збірка його
поезій. Ось низка заголовків:
«Душевна днина», «Небесним птахам»,
«Розквітла галузка», «Усмішки
годин», «В тіні меча», «Лебідь і ліра»,
«Веселка сліз і крові», «Посів долі»,
«Вино кохання», «Очі безодні»,
«Пісня про жайворонка», «Сади»,
«Польові стежки», «Шумлива черепашка»,
«Совине перо», «Голчине вушко»,
«Високі дерева», «Барва меду»,
«Мертва погода» тощо.
Колись Л. Стафф написав кілька

драматичних поем, які не стали
п єсами, а залишилися тільки поемами.

Перегортаючи різні збірки Л.
Стаффа, можна подумати, нібито цей
рано дозрілий поет ішов увесь час
рівним шляхом, не зазнавши на ньому
жодних метаморфоз. Це враження
пояснюється тим, що поет, за

власним висловом, тримав завжди

«гаряче серце в залізній броні».
На початку нашого сторіччя, коли

формувався його талант, у польській
літературі підняло голос нове
покоління, що некритично повторювало
гасла з різних маніфестів Парижа.
Осередком нового напрямку, що
назвав себе претензійно «Молодою
Польщею», був тоді Краків. Два
модні в той час журнали «Життя» і
«Химера» стояли на позиціях
«мистецтва для мистецтва». Та ці «гасла» не
могли заглушити мужніх акордів,
якими звучала поезія Адама Асника
та Марії Конопницької. Адам Асник
відобразив у своїй поезії трагедію
покоління (після невдалого повстання

1864 року), а водночас наголосив на
необхідності зв язати ідеали з рідною
землею і суспільною громадою. Марія
Копопницька як виразниця народних
сподівань нагадувала, що «наша
пісня  це гомін народів, гук молотів
і гул машин».
Л. Стаффа можна вважати у

великій мірі продовжувачем саме цих двох
найвизначніших поетів. Добре
ознайомлений з джерелами різних
літературних впливів, він не виявляв
найменшого захоплення символістичними
та декадентськими експериментами.
У програмному сонеті «Коваль»
Стафф створив образ робітника з
молотом, який з найдорогоціниішого
підземного металу хотів би викувати
серце «загартоване, мужнє, горде та
сильне». Проте молодий поет ие міг
оминути настроїв суму, розчарування,
зневіри.
Та кожного разу, коли його

охоплюють сумніви чи знесилення, він
протиставляє зневірі думки про
невичерпну красу життя та творчу міць
людини. Поряд з такими висловами,
як:

«Мандрівка приємніша, ніж її
мета»,

«Хто сказав тобі, що мить
коротша ніж вік?»,

він говорив:
«Сходив я врожайні ниви 

цвинтарні злидні,
Я жив, і всі людські справи 

мені рідні».

Не вміючи зв язати віри в людську
силу з конкретними суспільними
ідеалами, Стафф все ж повертався з своєї
задуми на сіру землю. І тоді він
зупинявся, схвильований долею бідних
людей, завулками великих міст,
радощами трударів.
Перша світова війна приголомшила

Л. Стаффа своєю жорстокістю^ Він
почав ненавидіти тих, що
проповідували насильство нібито в ім я
свободи та отруювали народ
красномовними фразами про патріотизм і
батьківщину.
Ось один з прикладів гранично

ясного вірша Л. Стаффа та його
філософської рефлексії:
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Любити  губити, бажати 
жаліти,

Від болю упасти, устать на ввесь
ріст,

«Геть!»  тузі кричати і звати:
«веди ти!»

Таке і життя: ніщо, а весь зміст!

За тим діамантом блукати
світами,

Добути казкову перлину в труді
На те, щоб лишилися тільки за

нами

Сліди на піску і круги на воді.

Стафф добре усвідомлював
неминучість загибелі, яка чекає панську
Польщу. Але коли на неї посунула
фашистська навала, він був глибоко
переконаний, що не витримає ні
сорому поразки, ні наслідків руїни. Він
пережив тяжку хворобу і тяжкий
духовний процес подолання відчаю та
зневіри, поки зміг написати такі
рядки:

У власнім домі житимемо знову.
І будуть знову сходи в нас нові.
Про це ніхто ще не згадав і

словом,

Про це лиш вітер шепче у траві.
Ти не дивись на ряд тих чорних

°

звалищ.

Не плач. Я знаю, сльози  то не
гріх.

Дивись, ми живемо, хоч
помирали,

Ходім за місто з кам яниць
пустих.

Пройдем останню мощену
зупинку.

Стара бабуся  всі вже їй чужі 
Пропонує купить бліді коржі...
Ми житимем у власному будинку!

Крамниці замкнені, давно
порожні.

Сховались міста парості живі.
Сліпець на розі просить

подорожній...
Та будуть знову сходи в нас

нові...

В демократичній Польщі
немолодий уже поет знайшов нові теми,
зрозумів глибокі зміни, що відбулися в
усій системі суспільного життя.
Соціалістичні ідеї не чужі Стаффу.
В нього ще й раніше були написані
вірші, присвячені пролетарям, в яких
змальовано тяжке життя робітника
при капіталізмі.
Але те, що було для поета лише

неясною мрією, стає тепер дійсністю.
Твердою і непохитною вірою в
нездоланність нового й прогресивного
просякнута і мініатюрна поема Стаффа
«Мир» (1950), що по формі своїй
нагадує рядки китайських поетів:

О ясне завтра світу!
Приходять і минають хмари,
Та не затінюють вони
Сонячного твойого серця.
На нашу надію
Єдина тінь паде
Від крил у льоті пташиному.
Перед світанком ніч безсила.
І радість у наш дім ввійде,
Коли двері відчинимо.

Основною рисою творчого методу
Л. Стаффа залишилось намагання
спершу усвідомити кожне враження,
проаналізувати кожне своє
переживання і тільки тоді шукати для них
поетичного виразу. Він не визнавав
«чистого натхнення» без осмислення
поетичного настрою, без ідеї, яка
повинна визначити форму вислову.

Ніжна любов до природи і людей
мала у Стаффа одну з тих струн, яка
озвалась сильним акордом при його
першій зустрічі з Коцюбинським.
Коцюбинський повертався в його
спогади часто і надовго.

 Чому б тобі не описати твоїх
вражень?  заохочував я його.
Коли не для себе, то для українських
читачів, які хотіли б знати про свого
улюбленого письменника
якнайбільше.

 Чи я взагалі вмію писати
прозою? А якби і вмів? Коцюбинський
був справжнім поетом. Сидячи в тіні
сумовитих італійських дерев, ми не
раз довго мовчали. Не хотіли
порушувати тиші, що йшла від синяви над
головами і заспокійливої мелодії
моря. Мені тяжко було іноді повірити,
що Коцюбинський приїжджав туди
лікуватися. В нього було таке
здорове зацікавлення реальними
предметами, що я заздрив йому... Люди
та їхні трагедії чи радощі притягали
його увагу не тому, що це може бути
так званий «літературний матеріал».
Коцюбинський умів терпляче
прислухатися до розмов звичайних людей,
до самого їхнього голосу. Він раз у
раз жалівся на те, що не розуміє
говору капрійських селян і рибалок.
«Чим тихіше життя,  казав він,
тим яскравіше на погідному тлі
виступають страждання». Він вірив у
російську революцію з тим спокоєм,
який дозволяє людям дивитися
вибачливо на всі нісенітниці, що так
часто підривають нерви розумним
людям. Його тепла увага до людей
мене присоромлювала. Я признався
йому, що найчастіше починаю думати
про великі якості людської душі аж
тоді, коли сиджу самотній над
папером і складаю вірші. «Але якби ви
не придивлялися до них раніше і не

запам*ятали їх, у вас нічого нє
вийшло б. Ви мучитесь над віршами, бо
вас мучить сумління»,  відповів
мені Коцюбинський.

 Я був приємно здивований,
оповідав Стафф,  що Коцюбинський
писав деякі свої новели подібно як
я вірші. Він спочатку довго
обдумував їх і призбирував матеріал, висор-
товував слова, відкидаючи з них
невдалі, наче чорні зернятка з каші. Ми
завели розмову про сам процес
сприймання вражень, і він визнав, що
іноді не може уявити собі, ніби для
людини існує щось інше крім
сучасності. «Я знаю,  говорив
Коцюбинський,  що всі живемо надією на

краще майбутнє і для цього майбутнього
працюємо, але чи багато витрачаємо
зусиль на те, щоб уявити собі, яким
воно буде?
Завдання письменника  закріпити

у словах те, що він в силі сприйняти
з почуттів людей і явищ природи. А
щоб сприйняти ці мінливі враження,
треба органічно поглинати їх,
вдихати, як повітря і сонячне проміння...»

 Ми заговорили про вплив
середовища на талант письменника. Було
ясно, що якби ми прожили двадцять
років на Капрі і стали, наприклад,
італійцями, наші твори були б нади-
хані повітрям і сонцем зовсім іншим,
ніж те, що виплекало нас.
«Але,  посміхнувся

Коцюбинський,  те, що ми написали б тоді,
нікому було б непотрібне, а, може, і
нікому незрозуміле. Нашими устами
промовляють вікові голоси нашого
народу навіть тоді, коли нам
здається, що ми нічим не різнимося від
італійських лацароні».

 Коли ми розлучалися, ми пита*
ли один одного: коли знову
зустрінемось? Це здавалось нам таким

природним, що ми навіть забували
обіцяти, що писатимемо листи.
«Письменники,  казав

Коцюбинський,  пишуть найчастіше тільки
ділові листи, а високопоетичні листи 
найчастіше звичайні люди»

 Не тільки листи,  додавав до
цього Стафф,  але навіть найкращі
твори не можуть замінити таких
знайомств, як знайомство з
Коцюбинським.

І наведені тут його враження 
лише частка з того, що вмів
переказувати Стафф.
Досі не можу вибачити, що його

листи часто нагадували телеграми:
«Приїжджай. Я відкрив таке вино,
для якого всі придумані мною
заголовки поезій  непоетичні».
Та його друзі добре знали, що він

писав листівки між двома переклада;
ми  тяжкими, як трудовий день ЦІЄЇ
невблаганно сумлінної людини, Щ°
обрала нелегку професію поета.
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ПРО НАЙКРАЩОГО

ЧЕСЬКОГО ПОЕТА"

Станіславу Костці Нейману, чиї
твори сприяли розповсюдженню
марксистських ідей у Чехословаччині,
належить почесне місце в історії
сучасної чеської літератури і в історії
чеського революційного руху. Важко не
тільки проаналізувати, але й
перелічити підняті Нейманом питання, теми,
проблеми. Але якщо спробувати
одним словом охарактеризувати
основне в напрямку всієї його творчості, то
слово це буде  партійність.
В буржуазній Чехословаччині

всіляко намагалися принизити
громадське та художнє значення діяльності
поета-комуиіста. (Це не стосується
критиків-марксистів, таких, як
наприклад Бедржих Вацлавек, що
бачили в Неймані пристрасного і
послідовного борця за народну справу). Як
відомо, чеське буржуазне
літературознавство багато доклало сили, щоб
витравити з творів Неймана
соціальний зміст і революційну
спрямованість.
Після встановлення в

Чехословаччині народно-демократичного ладу
перед чеським марксистським
літературознавством постало завдання
очистити літературну спадщину Неймана
від фальсифікації і викривлення,
відновити справжнє обличчя поета,
розкрити громадську й художню цінність
його творчості.

Зроблено вже чимало. З явилися
оглядові праці про життя І діяльність
Неймана. Серед них брошура
Є. Строгсової «Шлях Неймана до
Комуністичної партії», книга поета Іржі
Тауфера «Ст. К- Нейман».
Місце Неймана в історії сучасної

чеської літератури, його роль і
значення в розвитку художньої думки
свого народу, вплив Великої Жовтне-

Jaromlr Lang, St. К. Neumann, Ceskoslo-
vensky spisovatel, Praha. 1957.
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Jaromir Lang, Neumannuv ,,Cerven ,
Orbis, Praha, 1957.

вої соціалістичної революції і творів
В. І. Леніна на вірне розуміння
Нейманом реального виходу з
капіталістичного рабства  ось головні
питання, що об єднують дві нові книги
чеського літературознавця Яромира
Ланга, видані наприкінці минулого року в
Празі.

В першій з них «Ст. К. Нейман.
Чотири лекції» вміщені виступи
Яромира Ланга на дводенній конференції
7 8 жовтня 1955 р., присвяченій
життю і творчості засновника чеської
соціалістичної поезії. Зібрані докупи,
вони становлять розділи книги,
близької за своєю побудовою до
монографії про творчий шлях поета, хоч і не
претендують на повне і послідовне
розкриття цього шляху.

Книга складається з статтей:

«Разом з життям свого народу», «По
шляху до вірного світогляду», «За
передове літературознавство і
критику», «Поет вказує нові шляхи». В
кожній з них Яромир Ланг
зупиняється на провідних рисах творчості
Неймана, які визначають його шлях,
як «найкращого і наймужнішого
поета» (К. Готвальд) і мають
найістотніше значення для розвитку всієї
чеської поезії.

Перша і друга статті книги
присвячені аналізу ідейних і творчих позицій
Неймана. На широкому історико-лі-
тературному фоні критик дає
портрет «письменника-громадянина, пись-
менника-борця за соціалізм і
комунізм, все життя якого було
підпорядковане великій справі пролетаріату».
Аналізуючи атмосферу культурного

і політичного життя в Чехословаччині
початку XX століття, Яромир Ланг
показує, що ідейна основа творчості
Неймана, який виступив з
пристрасним протестом проти світу експлуата¬

торів в ім я перемоги нових
суспільних відносин, прямо протилежна
ідейній основі представників «Модерн
ревю» Арношта Прохазки та їржі Ка-
расека, до яких деякий час примикав
молодий поет. На противагу їхньому
безпомічному копанню у власних
почуттях і переживаннях творчість Ст.
К. Неймана від самого початку
цілеспрямована: він бажав іти і йшов
шляхом передової чеської літератури,
шляхом ствердження соціальної
боротьби, як безперечного закону
розвитку людства. Саме в цій боротьбі
поет бачив справжню красу й
гідність письменника-революціонера.
Внутрішня єдність із кращими

сподіваннями і прагненнями народу,
відчуття того нового, що принесла з
собою Жовтнева революція в Росії,
створення чехословацької держави
дали можливість Нейману зазирнути
вперед, побачити майбутню долю Че-
хословаччини.

Біографія Неймана, висвітлена
критиком у чотирьох статтях книги,
побудована на живому і яскравому
матеріалі і цілком присвячена
формуванню творчого обличчя поета. Вона 
невід ємна частина життя народів Че-
хословаччини, їхньої праці і
революційної боротьби. Ще в юнацькі роки
гімназист Нейман бере участь в
таємних студентських сходках, читає
заборонений прогресивний «Журнал
чеського студентства», відвідує збори
в ресторані «У Пштроссів», де
особисто знайомиться з лідерами чеської
соціал-демократії. На вразливого
студента з демократичними поглядами
великий вплив справили гарячі
суперечки про майбутнє рідної країни,
пролетаріат та його роль у класовій
боротьбі.
Наприкінці XIX ст. поет Нейман

бере активну участь у прогресивному
молодіжному русі, що одержав назву
чеської «Омладини». Ведучи боротьбу
проти політики компромісу, яка
провадилася чеською буржуазією, члени
«Омладини» ставили перед собою
програму національного визволення
народу, обвинувачуючи чеську соціал-
демократію в зневажливому
відношенні до долі трудящих.
Однак організаційна слабкість,

відсутність чіткої політичної програми,
обмеження боротьби за незалежність
мріями про автономність у рамках
Австро-Угорщини,  все це не
дозволило «Омладині» практично
використати революційні настрої більшості її
членів.
У 1893 р. цісарський уряд

організував гучний процес над членами
«Омладини», і Нейман, разом з багатьма
студентами й робітниками, потрапляє
за грати. В камері Плзенської
в язниці він пише першу збірку віршів. В
цих, ще не зовсім вправних віршах
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уже чути бунтарські мотиви
незадоволення існуючою дійсністю.
Після визволення Нейман на

деякий час примикає до письменників,
що групувалися навколо журналу
«Модерн ревю», а згодом починає
видавати свій журнал «Нови культ».
Дуже швидко «Нови культ» став
центральним органом анархо-комуніс-
тичних груп півночі Чехії  Мостець-
ко, Теплицько, Ліберецько, Духов-
сько,  куди Нейман часто-густо
приїздив як агітатор і лектор.

Як відомо, наприкінці 90-х і на
початку 900-х рр. анархістський рух
набирає тут великого розмаху.
Розчарувавшись у соціал-демократії (яка
почала обмежувати свою боротьбу з
капіталізмом парламентськими
дебатами), робітники шукають відповіді
на хвилюючі питання в анархізмі,
щедрому на обіцянки і гасла.
Соціал-демократія всіляко

намагалася залишити їх малосвідомими,
необізнаними з марксизмом. Тоді на
чеську мову ще не були перекладені
твори К. Маркса і Ф. Енгельса, а
якщо й видавалася якась соціалістична
література, то вона мала явно
немарксистский, опортуністичний характер.

Сам Нейман, як і інші чеські
анархісти, був знайомий з марксизмом у
викривленому, спотвореному вигляді,
яким його підносила
соціал-демократія не тільки в теорії, але й,
передусім, в своїй опортуністичній
практиці.
Згадуючи про чеських анархістів,

Яромир Ланг підкреслює, що
«анархізм Неймана був незвичайним
анархізмом. За ним стояла цільна людина
з міцним характером, залізною і
активною волею».

Щоб підтвердити слова Яромира
Ланга згадаємо хоча б те, що на
сторінках «Новего культу» Нейман
друкує чимало статей, що торкаються
питань політичного життя країни, він
гостро критикує парламентські
інтриги буржуазних партій, прояви
шовінізму і фальшивого патріотизму
чеської буржуазії.

Основний зміст діяльності
анархістів Нейман бачив у підготовці і
проведенні соціалістичної революції. «Ро-
бітники-анархісти,  писав він у
«Праці»,  повинні організуватися,
передусім, з тією метою, щоб провести
переворот у суспільстві, знищити
капіталістичну систему, а потім  і це
особливо важливо  навчитись
розбиратися у своїй справі самим, щоб
відразу ж після перевороту негайно взя-
.ти знаряддя виробництва до своїх
рук».
Звертає увагу Яромир Ланг і на

.боротьбу Ст. К. Неймана проти
соціал-демократії, її політики омани
трудового народу. «Нови культ» та його
редактор розвінчували
соціал-демократію і так звану чеську національну
партію (Масарика). 1900 р. у статті
«Чеська національна партія» Ст. К.
Нейман писав, що «соціал-демократія
губить революційне розуміння соці-
.альної боротьби і поступово
перетворюється в реформістську партію
робітничої буржуазії».
Щождо чеської національної партії,

то в ній поет бачив «клин, який
буржуазія,  і що особливо важливо 

вітчизняна, вбиває в робітничий рух».
Багато уваги приділяв «Нови

культ», і в першу чергу Нейман,
боротьбі проти релігії й клерикалізму.
Викриваючи реакційну роль
клерикальних партій зокрема й релігії
взагалі, поет закликав робітників та
інтелігенцію кидати лоно церкви (що
відповідало програмі анархізму).
Цьому питанню він присвятив ряд стат-
тей, серед яких привертають увагу
«Послання до римських» (1901 р.) та
«Повз церкву» (1902 р.). Тут Нейман
висміює не тільки релігійні догми, а й
виступає проти' політичного впливу
церкви, зокрема Ватікану, що зіграв
чорну роль у чеській історії.
«Тисячоголовий дракон

клерикалізму,  писав він у статті «Послання
до римських»,  з ненавистю
простягає свої озброєні лицемірством лапи
над життям народів і іменем
Христової віри, іменем прощення Христового
прагне випити мозок мільйонів, зака-
балити їх».
Плодотворна політична і

публіцистична діяльність Ст. К. Неймана в
цей час не обмежується лише
рамками «Новего культу». Він активно
співробітничає в ряді інших журналів,
читає доповіді і лекції на робітничих
зборах.
Таким був Нейман-«анархіст», що

з перших же днів створення
Комуністичної партії Чехословаччини
(1921 р.) став активним членом її ЦК.
В статті «За передове

літературознавство і критику»  третій статті
книги  Яромир Ланг на конкретних
прикладах показує, як Ст. К. Нейман
пліч-о-пліч з чеськими критиками-
марксистами Зденеком Неєдлим.

Бедржихом Вацлавком, Едуардом
Урксом, Юліусом Фучіком боровся за
основні принципи
марксистсько-ленінської естетики. Це й сьогодні
чудовий приклад боротьби за передове
мистецтво, викриття реакційних
напрямків ( у першу чергу ревізіоністів,
які останнім часом розперезалися), що
відводять художника від життя
народу, від докоріних питань
сучасності.

Щоб не бути голослівним, наведемо
лише одне висловлювання Неймана, з
якого можна зробити висновки про
його погляди па творчість
письменника. Виступаючи проти холодної інте-
лектуальщиии, яку проповідував
реакційний французький письменник
Андре Жід, проти творів, що
виблискують химерними візерунками, проти
творчості, основаної на байдужому
вмінні і формалістичному
використанні законів ремесла, проти мистецтва
для мистецтва, Ст. К. Нейман писав
у книзі «Анти-Жід, або Оптимізм без
забобонів та ілюзій»:
«Ні від кого, товаришу, не чекай

рецепту для методів своєї творчості.
Прислухайся до народу, до його
боротьби і до свого серця. Люби
природу і об єктивну дійсність  вони в
тисячу разів прекрасніші і
благородніші найвитонченішого «раю мрій»
«великих людей» і великих
алкоголіків та курців опіуму. Не сумнівайся у
визвольній і творчій здібності
інтелекту, не залишай без уваги філософів,
чий час минув. Якщо ти бажаєш ви¬

вчати об єктивну дійсність  до твоїх
послуг природничі науки і науки про
розвиток, а перш за все велика наука
Маркса і Леніна: в ній ти знайдеш
усе, що потрібно тобі для
систематичного пізнання світу і людства,
вона навчить тебе вести гнівну
боротьбу разом з твоїм класом за його
краще майбутнє. І сьогодні ти
знайдеш у цій боротьбі величезний імпульс
і величезне людське щастя. Не
гонися за надмірною складністю виразів,
не прагни бути «загадковим». Найве-
личніше мистецтво всіх епох було
ясним і простим».

Політична загостреність і
публіцистична пристрасність цих рядків, та й
усієї книги «Анти-Жід, або Оптимізм
без забобонів і ілюзій», що
викривала наклепницькі антирадянські випади
реакційного французького
письменника, робить її дійовою і актуальною
ще й сьогодні. В руках чеських і
словацьких письменників ця книга є
непереборною зброєю в боротьбі проти
всякого роду ревізіоністів, за
побудову дійсно народної соціалістичної
культури.
Книга Яромира Ланга «Ст. К.

Нейман. Чотири лекції» цінна не тільки
своїми вірними і чіткими
положеннями, але й тим історико-літературиим
матеріалом, на якому побудовано її
висновки. Прекрасно показані умови,
в яких формувався Нейман як
художник і громадський діяч. І це
допомагає читачам відчути ту
принципову якісну новизну, яку несла в собі
творчість Неймана гідного
представника чеського народу.

І в радянському, і в
чехословацькому літературознавстві й досі
залишається неопрацьованим питання про
вплив Великої Жовтневої
соціалістичної революції і творів В. І. Леніна на
світогляд Ст. К. Неймана. Окремі
згадки про це в працях М. Дрозди
(«Боротьба ВКП(б) за ідейність
літератури і її відгомін у Чехословаччи-
ні»), Я. їші («Чеська поезія 20-х
років і поети Радянської Росії»), Е.
Строгсової («Шлях Ст. К. Неймана
до Комуністичної партії») і деяких
інших лише накреслюють шляхи
дослідження цієї важливої сторінки в
творчій біографії великого чеського
поета.

Тому ми з особливим інтересом
познайомилися з новою
фундаментальною працею Яромира Ланга «Червей»
Неймана», яка присвячується
дослідженню діяльності Ст. К. Неймана на
посаді редактора журналу «Червен».
За своїм жанром, якщо так можна

висловитися, праця Яромира Ланга
становить своєрідний коментарій до
всіх номерів журналу «Червен». Ра*
зом з тим критик наводить ряд нових
і давно забутих літературних фактів,
що дозволяють повніше уявити собі
той період чеської літератури, який
він вивчає, ідейні та творчі позиції
Ст. К. Неймана. Охоплюючи
порівняно невеликий етап у творчості поета
(1918 1921 рр.), книга однак залишає
цілісне враження.
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Говорячи про ту чи іншу статтю
Неймана, надруковану в «Червні»,
Яромир Ланг, як правило, не
обмежується поверховою характеристикою,
а прагне висвітлити її значення для
того часу, торкаючись у зв язку з її
змістом гострих, часом ще
недостатньо розроблених питань історії че-
ської літератури. Дуже цікаві також
Лого зауваження з приводу
надрукування в «Червні» праць В. І. Леніна.

Як твердить критик, в травні 1919 р.
Нейман друкує в «Червні»
(скорочено) перший розділ книги В. І. Леніна
«Держава і революція», яка через рік
була надрукована повністю як
додаток до журналу.

Цілком вірно вказує Яромир Ланг
на те, що тоді Нейману важко було
як слід з ясувати собі питання про
державу. Як і більшість чеських
анархістів, він був знайомий з вченням
Маркса про державу у перекрученій
трактовці його Каутським і
Бернштейном. Саме праця В. І. Леніна
відкрила очі Нейману на правильне розу-
міння цього болючого питання.
В жовтні 1919 р. в «Червні» були

надруковані «Тези про буржуазну
демократію і диктатуру пролетаріату»,
проголошені В. І. Леніним на
Першому конгресі Комінтерну в Москві в
березні 1919 р. Як відомо, ленінські тези
накреслили революційний шлях
пролетаріату всього світу, стали програмою
Комуністичних партій, що
зароджувалися в країнах Європи, остаточно
переконали трудящих у неможливості
спокійного, мирного переростання в
соціалізм шляхом співробітництва з
буржуазією. Ленінські тези про
буржуазну демократію і диктатуру
пролетаріату були виразною відповіддю
на питання, над рішенням яких
билися чесні соціал-демократи багатьох
країн.
Для Неймана ж вони визначили

його місце в боротьбі за щастя
трудящих. «Червен» і всі, хто гуртувався

навколо нього, впевнено встають на

позиції III Інтернаціоналу.
«Не може бути сумніву в тому,

писав Нейман в опублікованій в
«Червні» 22 квітня 1920 р. статті
«Анархія і III Інтернаціонал»,  що
народження III Інтернаціоналу і все,
що йому передувало,  революція в
Росії, виникнення й успіхи Радянської
республіки, відродження
революційного соціалізму в тезах
більшовицького... комунізму  все це потрясло
думки анархістів-комуністів і
викликало в них переворот. Причини
зрозумілі.
По-перше,  це відродження

Леніним первісного марксизму
(перекрученого ревізіоністами  Г. К.)...
ворожого ідеології анархізму. Воно
повернуло соціалізмові його первісний,
справжній радикально-революційний
зміст, який в передвоєнні роки деякі
марксисти і соціал-демократи повністю
змазали, звели до ревізіоністської
прокази, соціал-патріотизму і викликали
тим самим з боку анархістів
невимовну огиду.

По-друге, анархісти побачили, що
їхнім діяльним характерам мало чим
відповідає пасивна декларація
прекрасних ідей... всі анархісти були
глибоко схвильовані революційним
відродженням соціалізму 
комуністичною революцією в Росії, яка
принципово довела, що від усяких утопічних
снів і научних теорій соціалізм
перейшов до дії».
Не ставлячи своїм завданням

детально досліджувати вплив творів
В. І. Леніна на світогляд Неймана,
Яромир Ланг вважає за необхідне
вказати на те, що ленінські праці,
Великий Жовтень, залишили глибокий
слід у свідомості чеського поета,
допомогли йому знайти вірний шлях у бо-

Сторінки журналу «Червен».

ротьбі за соціальне визволення
рідного народу.
Згадуючи журнал «Червен» і його

редактора, не можна, звичайно, не
вказати на ту величезну роботу, яку
проводив Нейман по ознайомленню
народів Чехословаччини з
гігантськими змінами в Росії після Жовтневої
революції. Увагу «Червня» привертав
велетенський процес соціалістичного
перетворення всього господарства
нашої країни, процес докорінного
зламу всіх суспільних відносин, що
склалися при капіталізмі.
Журнал правдиво (наскільки це

було можливо в тих умовах) розповідав
своїм читачам про події в Росії,
прагнув паралізувати буржуазне
цькування молодої Радянської республіки,
давав різку відсіч намаганням деяких
буржуазних журналів пропагувати
інтервенцію в революційну Росію.
Яромир Ланг дуже добре показує,

як істеричному лементу буржуазної
преси журнал «Червен» протиставляв
факти й документи. Так уже в березні
1919 р., публікуючи програму
Комісаріату народної освіти в Росії, що
являла собою відповідь усім
європейським реакціонерам, які галасували
про «більшовицьке варварство»,
«Червей» відзначав, що Росія стає школою
для всього міжнародного
революційного пролетаріату. А в статті
«Вчіться у росіян» («Червен», березень
1919 р.) Ст. К. Нейман писав:
«Друзі, товариші, брати! Стежте

уважно за подіями в Росії,
запам ятовуйте все так грунтовно, щоб вас
ніхто не зміг ввести в оману.
Соціалістична Росія  це наріжний камінь
майбутньої соціалістичної Європи,
незважаючи на лайку, фальшиві чутки
і брехню обивателів. Вона  ваша
опора вже сьогодні й буде опорою
завжди».

Ці пророчі слова далекоглядного
поета-борця, поета-революціонера
говорять самі за себе. Наскільки він був
правий  показав час.
Книга Яромира Ланга «Червен»

Неймана» чудовий приклад
дбайливого збирання дрібних, на перший
погляд, і, здавалося б, незначних
фактів, наукове їх осмислення, що
приводить критика до цінних
узагальнень, які часом межують з
відкриттями. (Візьміть знов-таки хоча б
питання впливу праць В. І. Леніна на
Неймана). У всякому разі для
радянських літературознавців, які
цікавляться зародженням соціалістичного
реалізму в чеській літературі і його
основними представниками, книга

Яромира Лаига може дати багато
фактичного матеріалу знайденого
автором у чехословацьких архівах та
бібліотеках.

Хочеться побажати, щоб
видавництва України час від. часу включали
до своїх планів, крім художньої
літератури, і кращі літературознавчі та
критичні праці наших чехословацьких
друзів. Це б дало можливість
українському читачеві заглянути в творчі
лабораторії письменників
Чехословаччини, усвідомити їхню пристрасну
боротьбу за літературу соціалістичного
реалізму.

Г. КОНОВАЛОВ

119



ЦІКАВИЙ РОМАН

ПРО СУЧАСНЕ

ПОЛЬСЬКЕ СЕЛО

Нещодавно в Києві у Держлітви-
даві вийшов з друку роман молодого
польського прозаїка Вільгельма Маха
«Родина Яворів».
Цей твір являє собою широке

епічне полотно, в якому зображено
життя польського села за якихось 15
років  з 1939 по 1954 рр. Як відомо,
це був період, насичений багатьма
історичними подіями. Напад
німецьких фашистів 1939 року, окупація
країни гітлерівськими загарбниками,
визволення багатостраждального
польського народу доблесною
Радянською Армією спільно з Військом
Польським, перші кроки народної
влади, гостра класова боротьба на
селі, пафос соціалістичного
будівництва,  ось ті події, що мали місце
в описуваний автором період і що
в тій чи іншій мірі знайшли своє
відображення на сторінках романа.

Відтворюючи обстановку тих часів,
змальовуючи своїх героїв,
письменник щасливо уникає лакування
дійсності і схематизму, на що хибували
в свій час деякі твори польської
літератури, написані на так звану
«виробничу тематику» (зокрема повість
Вітольда Залєвського «Трактори
розбудять весну»). Вільгельм Мах
сміливо показує труднощі, що стояли
перед польським народом у
соціалістичному будівництві, зображує
людей такими, якими вони були в
дійсності,  з усіма притаманними їм
достоїнствами і вадами. Цей роман 
шматок справжнього життя з його
суперечностями, несподіваними і
навіть, на перший погляд,
незрозумілими поворотами. Пройнятий життєвою
правдою і глибоким драматизмом,
роман Вільгельма Маха не залишає
читача байдужим, хвилює його.

Вільгельм Мах. Родина Яворів. Пе-
реклад з польської В. Західного.
Державне видавництво художньої
літератури. Київ. 1958.

В центрі романа, як це й видно
з його назви, стоїть сім я Альдони і
Костянтина Яворів з їхніми
численними родичами.

Костянтин Явір походить із бідної
сім ї. Його батько залишив йому в
спадщину півполя і нікчемну халупу
на додачу. І Костянтин, який ще в
дитинстві відзначався лінивою
вдачею, росте жадібною, грубою
людиною. Швидше з розрахунку, ніж
покохавши, він жениться на дочці
заможних Рапачів  Альдоні, вимагає,
щоб вона переписала на нього землю,
брутально поводиться з нею. В роки
окупації Явір краде ліс і нишком
співробітничає з поліцаями та
німецькими фашистами. У дні визволення
Польщі від гітлерівців, дякуючи
випадкові, Костянтин деякий час
крутиться на поверхні громадського
життя. Незабаром вмирає Альдона,
тяжко хвора на туберкульоз кісток,
залишаючи Явору малого сина Бо-
лека.

Тим часом, а це були перші роки
існування народної влади  в житті
країни стали відчутними серйозні
труднощі, що були результатом
ворожої діяльності контрреволюційного
підпілля. «День у день відбувалися
тепер більш чи менш значні, інколи
майже незрозумілі переміщення та
зміни в діяльності і муніципального,
і державного апарату,  пише
письменник.  Люди, які вміли
приборкати в перші дні свободи духовне
свавілля знахабнілих решток
звироднілої шляхти, крикунів, що невідомо
звідки вилізли, люди, які поставили
міцно на ноги повіт і готувалися до
дальшої гострої боротьби для його
блага, відходили тепер, зникали. На
їхньому місці з являлися нові, про
яких Соляж (позитивний герой, про
нього далі йтиме мова.  П. /(.) або
не чув нічого, або чув не найкраще.

Не одна посередність набувала
значення і просувалася по службі. Ніби
хто зверху, в недосяжних для
місцевого активіста інстанціях, уперся,
поставив метою перешкоджати і
псувати».

Справді, так воно й було.
Горезвісний Міколайчик, на якого
зробила ставку світова реакція і який
пробрався на високе становище в уряді,
а також його спільники з
«Польського стронніцтва людового» ставили
народно-демократичній владі палки в
колеса, силкувалися скрізь
насаджати своїх людей, всіляко
перешкоджали боротьбі Польської робітничої
партії за проведення соціалістичних
перетворень.
Саме в цей час Явора беруть на

роботу в міліцію. Він і його нова
дружина Гунда, що досі була у нього
робітницею, переїздять на нове
місце,. Однак не минуло й року, як
Костянтина звільнили з цієї посади, і він
повернувся в рідну Бєляву. Звикши
до відносно легкого життя,
Костянтин уже не може господарювати,
байдикує, п є, зрештою йде в
батраки до куркуля Мисоня.
Явір був брутальним не тільки до

своєї дружини, так само поводиться
він із Болеком. Більше того,
прагнучи будь-якою ціною стати
господарем землі, він навіть замишляє
злочинне вбивство сина  законного
спадкоємця материного майна. У
нього також піднімається рука на
молодшого брата Кубу, який не міг
байдуже спостерігати моральне падіння
Костянтина і написав про нього
критичну замітку в газету.
Проте Костянтин  не закінчений

бандит. І в його душі бринять якісь
людяні струни. Він глибоко
переживає свої злочини, значна частина яких
зроблена під безпосереднім впливом
куркуля Мисоня.
Повною протилежністю Костянтину

є його брат Куба. Щоправда,
спочатку він також був лінивим і
незграбним підлітком. Проте життя, яке
закинуло його під час війни до
Німеччини, де тяжко довелося
поневірятись, поступово поставило Кубу на
правильний шлях. Остаточно
змінився його характер і світогляд в армії,
звідки молодший Явір повертається
цілком свідомим громадянином,
провідником нового життя на селі. Він
рішуче виступає і проти Мисоня, в
якого йому також доводилося раніше
батракувати, і проти рідного брата.
Особливо обурює його знущання над
Болеком.

Образ Болека змальований автором
з великою теплотою. На очах читача
зростає ця дитина з неабияким
музичним хистом. Замість того, щоб
учити Болека, розвивати його
здібності, батько примушує сина важко
працювати, катує його. І у вразливій
дитячій душі зріє протест, який
зрештою приводить до втечі з дому,
розриву з сім єю.
З симпатією зображує письменник

і сестру Альдони  Терезу, її чоловіка
ІОзефа Соляжа, їхніх дітей. Це 
прості, чесні люди. В похмурі роки
окупації Соляж веде активну під-
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пільну і партизанську боротьбу проти
фашистських загарбників.
«Криміналіст, більшовик, раз у півроку дома
ночує»,  говорить про нього старший
Явір. Після війни Соляж виростає на
одного з повітових керівників.
Однак і його шлях у перший

післявоєнний період устелений далеко не
трояндами. На початку, коли в країні
ще піднімала голову реакція, активна
діяльність Соляжа наштовхувалася
на вперту протидію з боку воєводи,
ставленика міколайчиківської

агентури. Згодом, після розгрому реакції, у
нього з явилися труднощі іншого
характеру. «Такі, як я, як Тадек Мруз,
говорить Соляж,  дістають зараз
тяжкий урок... Ми багато чого не
вміємо. Приходять до нас різні
люди  такі мудрі, начитані... Боюся,
щоб у мене не забракло сміливості
в роботі,., щоб не ослабнув. Хто
ослабне, буде одиноким».
Активними будівниками соціалізму

виступають у романі, крім Соляжа і
Куби, колишній Яворів пастух Щепа-
нек, лісник Тадеуш Мруз, вчителька
Гожківна, селянин Гдовяк. Дещо
осторонь цієї групи стоїть на початку
книги Шимон Греля. Ми бачимо його
на посаді солтиса. Але це був не
звичайний для тих часів солтис:

всупереч інструкціям окупантів, він
допомагав, чим міг, своїм односельчанам.
Тому фашисти дуже скоро замінили
його куркулем Иєхоцьким. Проте
надходить визволення, і громада
знову доручає Трелі відповідальний пост.
А коли селянська делегація їхала до

Радянського Союзу, посилають і його!
«Грельова одержувала, листи з
далекої Москви, потім з України, а
останнього разу з Варшави,  пише
автор. Нарешті, більш як через місяць,
з явився і сам солтис. Впізнати було
важко, таким він став упевненим і
сміливим... Розпитували про колгоспи
і ніяк не могли повірити його
незвичайним розповідям, хоча й знали, що
Греля не буде брехати».
Цим образам протистоять у романі

відверті класові вороги типу куркулів
Мисоия і Нєхоцького, садівника Рен-
дзіковського, отамана банди «Яблуш-
ка», колишнього лісника Гетти.
Окремо слід сказати про Павла

Хмеля. В молодості він заграє з
селянами, під час окупації  особливо
в її останній період  вдає, що воює
проти німців, а насправді
співробітничає з ними. Після визволення

Хмєль пролізає на керівні посади у
повіті і навіть воєводстві. Це 

типовий представник куркульського крила
«людовців», поклонник так званого
лондонського «емігрантського уряду».
До пари йому  і воєвода, і
заступник голови повітової Ради народової,
епізодично зображені письменником.
Відбиваючи події, що мають місце

в романі, і змальовуючи своїх героїв,
письменник виразно показує своє
ставлення до них. Вільгельма Маха,
який виріс на селі, і добре знає його
життя, глибоко хвилює доля
трудівників сільського господарства,
майбутнє польського села. «Невже, Бє-
ляво, ти не побачиш кращого
життя?»  з болем звертається автор до
любимого села.

Загалом цікавий роман «Родина

Яворів» не позбавлений однак
окремих недоліків. До них слід віднести,
на нашу думку, те, що в образі
Костянтина Явора проступають елементи
якоїсь духовної неповноцінності,
психологічного надлому. Крім того,
автор надто туманно натякає на якісь
темні справи, що їх мали з німцями
Явір, Мисонь і Сікора. Про такі речі
варто було б говорити конкретніше.
На закінчення хотілося б сказати

два слова про переклад. В цілому
перекладач В. Західний непогано
впорався з роботою. Проте є в ній і
деякі огріхи. Так, слово «urzqd» він
чомусь перекладає як «уряд»
(по-польському «rzqd»), а не «установа».
Тому в творі фігурують «урядова
повістка» (стр. 36), «урядовий
оборонець» (стор. 33), «урядовий лист»
(стор. 31). Очевидно, в двох з цих
випадків краще було б сказати
«офіційний» замість «урядовий». Погано
звучить також вираз: вона
«виглядала цього дня молодою» (стор. 18).
Незрозуміло, чому перекладач в

деяких випадках подає польські
імена в українському звучанні. Так,
зокрема, сталося з іменем одного з го-

ловних героїв, який чомусь
називається по-українському: Костянтин (по-
польському: Константи). Те ж саме
сталося з польським іменем Віцек,
перекрученим на Вітьку. Ці факти
тим більш незрозумілі, що В.
Західний, як правило, імен не перекладає:
наприклад, ім я Хмеля пишеться в
книзі цілком правильно.  Павел, а не
Павло.
Окремі недоліки перекладу романа

на українську мову свідчать про те,
що видавництва мають ставити перед
перекладачами більш високі вимоги.
Не обійшлося в книзі, на жаль, і

без друкарських помилок. Прикро
вражає «полював» замість «плював»
(стор. 10).
Оцінюючи рецензований роман в

цілому, можна прямо сказати, що він
є відрадним явищем у польській
літературі. Немає сумніву в тому, що
український читач, який уважно
стежить за творами польських
письменників, з інтересом зустріне книгу
Вільгельма Маха.

П. КАЛЕНИЧЕНКО

вогонь

КОМУНІЗМУ

В СЕРЦІ

Цього року в Німецькій
Демократичній Республіці, поблизу Веймара,
на місці колишнього гітлерівського
концтабору Бухенвальд, відкрито
незвичайний музей.
Бухенвальд, табір смерті Бухеи-

вальд... Не можна без здригання
згадувати ці жахливі місця, якщо колись
бачив їх. Свідоцтво чорних злочинів
фашизму і в той же час свідоцтво
незламної мужності людей, які
витримали це, пронесли крізь справжнє
пекло на землі свою віру, свою волю
до перемоги.
Великий інтерес мають і книги про

Бухенвальд, Дахау, Маутхаузен, Ос-
вєнцім та інші фашистські табори
смерті.

Eine Zlffer liber dem Herzen, Erlebnlsbericht
aus zwttlf Jahren Haft von Jakob Boulanger,
aufgezeichnet von Michael Tschesno-Hell.
Verlag Volk und Welt. Berlin. 1957.

Подібно до теми минулої війни,

тема злочинів фашизму, тема
концентраційних таборів стала одною з
провідних у новій німецькій літературі.
Перед нами нова книжка про

Бухенвальд «Цифра над серцем». Вона
має в Німеччині надзвичайний успіх,
перекладена па інші мови, стала
значним літературним і політичним
явищем.
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Книга має двох авторів  Якоба
Буланже і Міхаеля Чесно-Хелля.
Перший  старий німецький комуніст, що
відбув дванадцять років у
фашистських концтаборах, другий  відомий
німецький письменник. Чесно-Хелль
зробив літературний запис розповідей
Якоба Буланже.
«Розповідь Якоба Буланже сувора

і тверда, як бетонна камера в
концентраційному таборі, де він мусив
провести довгі роки свого життя.
Вона тверда, як грати, що оточували
його. Але в той же час вона глибоко
людяна...»  так пише Чесно-Хелль.
Письменник зауважує, що власні
записи і розповіді Буланже сповнені
таким глибоким хвилюванням,
становлять собою такий неповторний
людський документ, що тут була
майже непотрібна літературна переробка.
В співдружності двоє людей знайшли
яскраву літературну форму, яка не
може залишити байдужим того, хто
читає цю надзвичайну книгу.
Якоб Буланже активний учасник

робітничого руху в Німеччині до 1933
року. Член Комуністичної партії
Німеччини з дня її заснування, він
очолював організацію КПН в Північній
Баварії, був депутатом баварського
ландтагу, людиною дуже
популярною серед баварських робітників.
У липні 1933 року гітлерівці схопили
його, і для Буланже почалися
дванадцять страшних років фашистського
полону. Дахау, Бухеивальд,
Маутхаузен, темні бункери і кам яні мішки,
«цементні труни», як їх тоді
називали, знущання, довгі дні без їжі й
води, иайвитончеиіші тортури.
Найстрашнішими були роки

перебування у Бухенвальді. Тут Якоб
Буланже був одним із сотень тисяч
в язнів, для більшості яких Бухен-
вальд дійсно став «останньою
зупинкою». Буланже був № 24073,
в язнем з цифрою иа грудях, одною із
безлічі приречених жертв фашизму.
Ми вже багато читали і чули про

гітлерівські концтабори, але зі
сторінок цієї книги перед нами постають
нові картини чорного минулого.
Ось прибув до Веймара черговий

транспорт ув язнених. Від
залізничної станції до Бухеивальда веде
дорога, яку тут називали «Блютштрас-
се»  «Кривава дорога».
Табір. Бетонна камера завдовжки

два і завширшки півтора метра.
Дошка замість ліжка  без ковдри, без
матраца, дошка, яку о четвертій
годині ранку вже піднімають, більше
лежати в язень не повинен. До
дев ятої години вечора він мусить стояти,
бо крім цієї дошки в камері більше
нічого не має. Сідати на цементну
підлогу суворо заборонено, за
порушення  25 ударів...
Тут Якоб Буланже провів кілька

років. Людина не може так довго
стояти, і Буланже ходить по своїй
камері. Він підрахував: 26 кілометрів
робив щодня на двометровому
цементному клаптику, і так протягом кількох
років. Часто фашистські наглядачі
«забувають» опустити на ніч дошку
для спання, і тоді в язень мусить
стояти ще й вночі або ходити, як це
робить Буланже, № 24073...
Якоб Буланже на особливому ра¬

хунку у гітлерівських катів. До
нього «прикріплено» одного з найжор-
стокіших бухенвальдських садистів,
гауптшарфюрера Мартина Зоммера.
Не можна без здригання читати
сторінки, де розповідається про есесівця
Зоммера. Здається, що всі найжах-
ливіші й найзлочинніші риси
фашизму втілились у цій людині. Та чи
можна взагалі назвати Зоммера
людиною? Ні,  говорить Буланже, і ми
згодні з ним,  це не людина, це звір,
фашистський звір в образі людини.
Зоммер щодня особисто вбиває

ув язнених, він не може жити без
цього. Він убив відомого німецького
соціал-демократа, голову фракції
прусського ландтагу Гейльмана, убив
сотні комуністів і соціал-демократів.
Кожного вечора до Зоммера, у його
кімнату, доставляли когось із в язнів.
Після знущань і тортурів Зоммер
вбиває свою чергову жертву. Він знає
різні засоби: постріл з револьвера,
задушення спеціальними кайданами,
шприц з отрутою... Трупи забитих і
замордованих Зоммер залишав до
ранку під ліжком, иа якому спав.
Одного разу Буланже в кімнаті
Зоммера бачив мертву руку, яка
стирчала з-під ліжка: там лежала
вчорашня жертва есесівського ката.
І довгі роки Буланже був у руках

цього Мартина Зоммера!
Коли Якоб Буланже переступив

ворота Бухеивальда з відомим написом
«Кожному своє», цинізм якого тут,
звідки люди майже не поверталися,
був особливо кричущим, есесівці
порадили йому: «Вішайся!»
Самогубство в язня, особливо видного
комуніста, було для гітлерівців бажаною
подією. Вони використовували це як
ознаку капітуляції перед страхіттям
концтабору, втрату віри, припинення
боротьби. Саме цього вони
домагалися від тих, кого ие можна було
зламати на допитах, примусити давати
потрібні їм свідчення.

Буланже не здався, не капітулював
перед тортурами і щоденним
чеканням смерті в печі крематорію або в
кімнаті Зоммера. Він витримав усе і
не загубив віри в майбутнє, в
неминучість загибелі фашизму.

Особлива цінність книги Буланже
і Чесно-Хелля саме в тому, що її
сторінками, крізь невигадані жахливі
розповіді про страхіття Бухеивальда,
проходить головним лейтмотивом
віра і незламність борців проти
фашизму. Такі люди, як Буланже,
підтримували інших в язнів, товаришів
по важкій долі. Серед табірного
пекла не вгасало глибоке почуття
солідарності, товариської допомоги і
підтримки.

Душею цієї солідарності і єдності
в концтаборах були комуністи з їх
високою класовою свідомістю, з
почуттям громадського обов язку.

Не можна в зв язку з цим не
згадати один епізод із книги «Цифра
над серцем». У табір потрапив 13-річ-
ний польський хлопчик Ігнац.
Есесівці прирекли його на голодну смерть.
Вони попередили, що той, хто
наважиться годувати хлопчика своєю
пайкою, буде «ліквідований». Це не

злякало Буланже і його товаришів,
вони, незважаючи на небезпеку, не
дали хлопчикові вмерти від голоду.
У в язнів Бухеивальда була своя

пісня. Невідомий поет з табірним
номером на куртці написав слова,
невідомий в язень створив мелодію.
В слова цієї пісні приречені люди
вкладали надію, твердість, волю до
перемоги:

Мужність незламна у нас!
Товариш, крокуй твердіше!
В крові б ється воля життя,
А віра у грудях дише!

Люди, за якими, здавалося,
назавжди закрилися важкі чавунні ворота
Бухеивальда, вірили в майбутнє, в
своє визволення:

Прийде, нарешті, цей день,
Ми станемо вільні назавжди!

Гітлерівські кати, які вигадали
найстрашніші знущання і тортури, не
розуміли, як витримують їх комуністи,
такі як Буланже, як сотні і тисячі,
чиї імена залишилися невідомими. Ні,
фашистам ніколи не зрозуміти
джерела цієї непереборної сили!

Якщо над серцем у Буланже і його
товаришів було нашито цифру 
номер в язня, то в самому серці, під
одягом приреченого, горів вогонь,
запалений великими ідеями комунізму.
Він підтримував їх тоді, коли
здавалося, що, крім смерті, немає вже
іншого виходу, він освітлював їм шлях
крізь темну ніч концтаборів і тюрем,
він закликав їх до дальшої боротьби,
згуртовував у підпільні групи, давав
силу і мужність. Книга «Цифра над
серцем» дуже яскраво показує, що
фашизм виявився неспроможним
знищити славні революційні традиції,
витравити бойовий дух німецького
робітничого класу. Комуністів можна
вбити, але їх не можна скорити або
зламати. В цьому головний смисл
хвилюючої книги Буланже і Чесно-
Хелля.
Ця книга набрала особливої

актуальності в обох частинах Німеччини
в зв язку з судовим процесом
есесівського ката Мартина Зоммера.

Це, мабуть, важко собі уявити, але
ще й тепер, через тринадцять років
після розгрому фашизму, тисячі
таких, як Зоммер, залишаються
непокараними.

В 1950 році Зоммера було
знайдено; його впізнав один із колишніх
в язнів Бухеивальда. Але й після
цього, протягом восьми років,
західнонімецькі власті вважали, що за
станом здоров я Зоммер не може стати
перед судом... Йому акуратно
сплачували пенсію, він навіть одержав
велику суму одноразового
«відшкодування», бо перед самим закінченням
війни був поранений (а для
численних жертв фашизму, що стали
інвалідами в тюрмах та концтаборах, у
боннських правителів не знайшлося
жодної копійки!).
Можливо, що саме еихід книги

«Цифра над серцем» був причиною,
яка, нарешті, примусила
західнонімецьку юстицію віддати Зоммера до
суду. Занадто вже страшні були
злочини цього гітлерівського виродка!
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Коли Зоммер став перед судом,
було зроблено спробу перетворити суд
у судову комедію. Знайшлися
«свідки», які намагалися вигородити
Зоммера, та й сам суддя виявився
колишнім гітлерівцем, що свого часу
послав на шибеницю і в концтабори
тисячі людей. Але суворими,
обвинувачами виступили колишні в язні Бу-
хенвальда. Суворим обвинувачем
стала також книга Буланже і Чесно-Хел-
ля Федеральний суд змушений був
винести вирок про довічне ув язнення.
Проте важко сказати, яким довгим
буде це ув язнення в дійсності. Адже
багато гітлерівських злочинців,
засуджених свого часу в Західній
Німеччині навіть до смертної кари,
давно вже на волі і почувають себе
зовсім непогано.
Не можна не згадати про долю

самого Якоба Буланже. 5 травня
1945 року радянські воїни розкрили
перед ним, як і перед тисячами інших
в язнів фашизму, ворота концтабору.
Старий комуніст, виснажений
фізично в фашистській катівні, але ие
зломлений, швидко знайшов своє місце
в новому житті, що розпочалося в
східній частині країни. Він став
активним учасником будівництва
соціалізму.

СУПУТНИКИ

ТА

ФЛОПНИНИ

Хоча містер Ірвінг Діллард,
редактор американської газети «Сан-Луї
пост діспеч», і міс Діана Гольдсборо,
модна дама, яка друкує свої статті в
канадських журналах, ніколи не були
знайомі, доля підготувала для них
однаковий сюрприз. І редактор
Діллард і міс Гольдсборо протягом
досить довгого свідомого періоду свого
життя були цілком певні, що мають
абсолютно вірне уявлення про
Радянський Союз: мужики в свитках та
постолах, темнота, босі голодні діти 
таким вважалося їм життя
більшості громадян Радянської країни.
Сюрприз, який доля підготувала

для цих двох американців був дуже
простим: обидва вони як туристи
приїхали до СРСР і побачили високо-
цивілізовану країну, з величезним
розмахом промисловості та сільського
господарства, глибиною науки та
культури.

Ось, власне кажучи, і все, що
трапилося з двома громадянами Північ-

Dyson Carter. The Big Brainwash, Northern
Book House, Toronto, June 1958,

Немолода вже людина, Буланже
зміг після 1945 року закінчити вищий
учбовий заклад, стати інженером.
Будівництво соціалізму вимагало від
таких, як Буланже, крім великого
революційного досвіду, багато знань, і
він здобував ці знання. Тепер Якоб
Буланже виконує відповідальну
роботу в народному господарстві
Німецької Демократичної Республіки.
Перегортаючи останню сторінку

книги «Цифра над серцем»,
замислюючись над долею, життєвим

шляхом колишнього бухенвальдського
в язня, автора і головного героя цієї
книги, не можна ие згадати з

гордістю про партію, яка виховала і
виховує незламних борців, людей, яким
належить майбутнє. І ще одну думку
породжує ця книга. Думку про
величезну моральну перемогу борців
проти фашизму, навіть тих, хто не
дожив до звільнення, перемогу над
носіями людиноненависницьких планів
і задумів, яких нічому не навчили
суворі уроки новітньої історії. Не
можна не згадати про це тепер, коли ті,
хто створювали Бухенвальди і Май-
данеки, знову повернулися до своїх
чорних справ, знову загрожують
людству.

Я. ВАЛАХ

ної Америки, які вважали, що самі
живуть у цивілізованому раю, і дуже
співчували «мешканцям диких
просторів», тобто радянським людям.

Цю невеличку історію взято з нової
книжки канадського письменника

Дайсона Картера «Велика мана» для
того, щоб підкреслити, одну з
найважливіших особливостей цього
твору Якщо ми досі вважали, що
жертвою грандіозної брехні, величезного

обману, безперервної зливи злісної
дезінформації та наклепів на життя в
Радянському Союзі є лише середній
американець, то як можна пояснити
той факт, що в такому ж становищі
опинились редактор досить відомої
газети і журналістка? Пояснити це,
мабуть, можна лише тим, що деякі
американські державні діячі серйозно
заклопотані, щоб правдиві відомості
про життя радянських людей
залишалися невідомими не лише фермеру
або робітнику, а й представникам
панівних класів, і навіть їхнім
ідеологам та пропагандистам!
З книги «Велика мана» ми

дізнаємось про ще одну дивовижну, на
перший погляд, річ. Якщо нам було
відомо, що в СІЛА існує цілий ряд
державних агентств, які займаються
перекладами та реферуванням
радянських наукових журналів, і ми
пояснювали це цілком справедливим
бажанням науковців Америки
ознайомитись з досягненнями науки в СРСР,
то Дайсон Картер розповідає: «...
кожне таке агентство вже переклало
понад 50 000 радянських журналів, але
ці переклади зберігаються в сейфах і
жоден американський вчений ще не
одержав дозволу прочитати їх.
Причина такої дивної ситуації цілком
зрозуміла. Джон Фостер Даллес та
інші урядовці, що стоять за спиною
цієї політики, зовсім не збожеволіли...
Вони просто намагаються приховати
від наших вчених величезний прогрес
науки в Радянському Союзі».
Ось як жахає представників

правлячих кіл Америки сама можливість
того, що хто-небудь з «непосвячених»
дізнається правду про Радянський
Союз.
Радянський читач добре знає

автора книги «Велика мана», старого
та доброго друга нашої країни,
канадського письменника Дайсона
Картера.
В СРСР було видано його романи

«Майбутнє за нас» та «Сини без
батьків», причому перший з них вийшов
у перекладі на українську мову.

Вчений, публіцист та романіст,
Дайсон Картер протягом багатьох років
знайомить своїх співвітчизииків-ка-
надців, та й не лише одних канадців,
з правдою про життя в Радянському
Союзі. У роки війни він написав
книгу «Секретна зброя Росії»,
присвячену досягненням радянської науки.
Наступна його книга «Гріх та наука»
вийшла з друку в 1946 році. В цій
книзі на багатому фактичному
матеріалі Картер яскраво змалював
становлення нової соціалістичної моралі
в Радянській країні, переконливо
викриваючи святенництво буржуазних
моралістів. Внаслідок поїздки
Дайсона Картера разом з дружиною
Шарлоттою Картер до Радянського
Союзу в 1950 році вийшла їхня спільна
книжка «Ми бачили соціалізм».
Останній твір Дайсона Картера

«Велика мана» за своєю формою 
публіцистичний репортаж, особливою
цінністю якого є його полемічний
характер Розповідаючи про життя в
Радянському Союзі, Дайсон Картер
викриває безперервний потік брехні,,
жертвою якого стала переважна
більшість американців. Для цього він
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використовує надзвичайно багатий
ілюстративний матеріал, органічно
вплітаючи ілюстрації в текст книги.
Поряд з фотографіями злиденної
дореволюційної Росії Картер вміщує
кадри, зроблені ним під час подорожі
по Радянському Союзу, і за
допомогою цих контрастних фото наочно
доводить, що американська

пропаганда протягом сорока років навмисне
обдурювала американський народ
відносно життя радянських громадян.
Запуск першого радянського

супутника був приголомшливим вибухом
в таборі фальсифікаторів. З газет та
журналів радянський читач знає про
надзвичайне враження, яке справив
у всьому світі перший радянський
«маленький місяць». Мільйони людей
почали розуміти, якою страшенною
брехнею про Радянський Союз
протягом багатьох років годувала їх
капіталістична преса, радіо,
телебачення. В своїй книзі Дайсон Картер
яскраво змальовує ситуацію в Америці
напередодні запуску радянських
супутників. Це була обстановка
нестямних хвастощів, яку американська
военщина розгортала навкруги своїх
удаваних досягнень.
В першому розділі книги під

заголовком «Чудеса або флопники»
Картер розповідає історію невдалого
запуску першого американського
супутника «Авангард».
Через деякий час після невдачі з

«Авангардом» міністр оборони США
Чарльз Уілсон подав у відставку, а
в січні 1958 року зробив таку
публічну заяву: «Авангард» міг піднятися з
землі лише чудом».
«Хіба про це нам твердили до цього

часу?  пише Дайсон Картер.  Там,
на флорідському узбережжі, на очах
у всього людства Сполучені Штати
підірвали свою технічну репутацію та
науковий престиж, а незабаром ми
дізналися від державного діяча,
якому належало відповідати за прогрес
ракетної техніки, що лише чудом
перший американський супутник міг
вийти на орбіту. Сподіваюсь, ви
розумієте суть справи. Протягом десятиріч
ми звикли вірити таким діячам, як
Чарльз Уілсон. Вони запевняли нас,
що в галузі наукового прогресу
Радянський Союз далеко позаду
Сполучених' Штатів. І ось Радянський
Союз запускає супутників, а Сполучені
Штати... «флопииків».
Так виникло в англійській мові нове

поняття «флопник», створене за
допомогою слова «флоп»  «зазнати
поразки» і характерного російського
суфікса. Якщо російське слово
«спутник» стало для народів усього світу
синонімом наукової та технічної
могутності Радянської держави, то іро¬

нічна назва «флопник», яка облетіла
світ з легкої руки лондонської газети
«Дейлі геральд» \ стала синонімом
нестримного та безгрунтовного
вихваляння американської воєніцини.
Навіть близький до офіційних урядових
кіл такий друкований орган як «Нью-
Йорк тайме» був змушений
висловитися про період до запуску
радянських супутників: «Ми жили в... раю
дурнів».

Зараз, коли існування радянських
супутників є реальним фактом і
було б просто нісенітницею
заперечувати величезний рівень науки та техніки
в Радянському Союзі, ті, хто протягом
багатьох років обдурювали
американців, починають нову гру. Дайсон
Картер зло висміює діячів США і
Канади, які запевняють свої народи, що
могутнє технічне та наукове
озброєння Країни Рад є військовою загрозою
для інших країн. Картер
справедливо відзначає, що в нових умовах
реакціонерам стає все важче й важче
обдурювати народ.
Детальний огляд наукових

досягнень СРСР, зроблений Картером з
цілковитим знанням справи та
глибиною в другому розділі книги,
показує, що радянська наука і техніка
усіма своїми видатними
досягненнями, дослідженнями та відкриттями
служить благородній справі миру в
усьому світі, служить підвищенню
матеріального добробуту радянської
людини.

Високий комуністичний гуманізм 
ось справжній зміст радянської науки
та культури, і Дайсон Картер
переконливо і конкретно доводить це в
книзі «Велика мана».
Однією з найважливіших

позитивних якостей книги Картера є також
те, що, оперуючи величезною
кількістю фактів, систематизуючи їх та
узагальнюючи, автор водночас аналізує
процеси двох способів життя 
радянського та американського. Автор
поставив собі за мету в невеликому
за розміром творі розповісти про
ледве не всі сторони життя в
Радянському Союзі. Американський читач,
познайомившися з книгою Картера,
одержить досить чітку уяву про те,
яким шляхом ішла радянська країна
до культурного та технічного
прогресу, який тепер не наважуються
заперечувати навіть найзапекліші її
вороги.

Знов-таки, оперуючи лише голими
фактами, в третьому розділі Картер

і Коли маленький супутник
«Авангард» вибухнув, не піднявшись на
орбіту, англійська газета «Дейлі геральд»
наступного дня сповістила про це під
величезним заголовком: «Оце так
флопникі»

переконливо порівнює дві системи
освіти. Він до кіпця викриває
наклепницьку брехню американської
пропаганди, ніби радянська система освіти
виключає вивчення гуманітарних наук,
цілком спираючись лише на
математику, фізику та хімію. Зробивши огляд
шкільної програми в СРСР, автор за
допомогою цифр наочно доводить, що
вивченню гуманітарних наук
відведено в радянських школах більшість
учбового часу.
В наступному розділі автор

порівнює становище жінки в Америці і в
Радянському Союзі. Якщо в СРСР
жінка є повноправним громадянином
і широко користується всіма своїми
правами, зокрема правом бути
обраною до органів влади, то в Канаді і
США це право існує лише на словах.
Картер знайомить читача з рядом
фактів і цифр, що свідчать про
активну участь радянської жінки в
політичному житті своєї батьківщини.
«Ви бачите яка велика різниця між
становищем жінки в СРСР і у нас,
пише він далі.  В Канаді та США
жінка  член парламенту або
конгресу, жінка  міністр, жінка на
посаді мера міста  таке диво, що
газети та журнали завжди розповідають
про це з сумішшю здивування й
зневаги».

Порівнюючи далі культурний рівень
радянського та американського
народів, розповідаючи про багате духовне
життя радянських людей, автор
наводить цікаві цифри:
«В Канаді на кожні 20 000 жителів

припадає одна бібліотека.
В Радянському Союзі одна

бібліотека припадає на 500 жителів.
Дуже лаконічно, але разом з тим

цілком рельєфно і точно в останньому
розділі книги Картер розгортає перед
своїм читачем історію радянської
держави  від Жовтня 1*917 року до
наших днів. Автор і тут залишається
вірним собі і паралельно змальовує
історію радянсько-американських
відносин. Усе це являє інтерес не лише
для американського, але й для
радянського читача.

Нова книга нашого доброго друга
Дайсона Картера безперечно розкриє
очі тим її американським читачам, які
подібно до міс Гольдсборо або
містера Ділларда, «вірили на слово»
авторам традиційного антирадянського
варива. Публіцистичний репортаж
Дайсона Картера «Велика мана»
написаний лаконічно та переконливо на базі
дуже цікавого ілюстративного
матеріалу, він безумовно являє собою
нове досягнення публіцистики
талановитого автора.

І. ШМАРУ К
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Л. ЛОГВИНСЬКА

НА ТХНЕНІ ЖОВТНЕМ

Важко переоцінити роль Великого
Жовтня у розвитку передової
культури всього світу. В результаті
утворення першої в світі соціалістичної
держави виникло нове ставлення до

людини. Це зміцнило віру трудящих
усіх країн в кращі ідеали людства.
Докорінні зміни, викликані Жовтнем,
поставили перед художниками нові
завдання всесвітиьоісторичного
значення, висунули проблему втілення у
мистецтві образу трудового народу,
який рве кайдани рабства і бере у
свої руки долю світу.
За сорок один рік, що пройшов

після Жовтневої революції, розквітло
образотворче мистецтво Радянської
країни. Мистецтво, кероване
Комуністичною партією, цілком злилося з
життям народу. Твердо ставши на
шлях соціалістичного реалізму,
представники його рішуче подолали про¬

яви формалізму та декадентства.
Поруч із радянським мистецтвом і при
його допомозі успішно будують свою
культуру народи, що стали на шлях
соціалізму. Надзвичайно важливе
значення мають ідеї Жовтня і в житті
художників капіталістичних країн.
Буржуазія тут здійснює свою

«художню політику», розраховану в
першу чергу на введення мистецтва в
русло чисто формальних питань, на
відрив від життєво важливих

завдань народу, від його боротьби за свої
права. Адепти буржуазної ідеології
на сторінках числених журналів та
газет щоденно отруюють свідомість
читачів, особливо художньої молоді,
різними теоріями, що прагнуть
позбавити мистецтво найголовнішої
місії  служіння людині і оспівування
її. Одні критики вимагають повного
відходу від традицій минулого і ство¬

рення «нового» мистецтва. Це
мистецтво начебто покликане виражати
почуття і думки не. через предметний
світ, як це було раніше, а через
зображення, які сприймаються тільки
інтуїтивно і підсвідомо. Інші виступають
за тематичне мистецтво. Насправді ж
вони вимагають творів, в яких
механічне нагромадження
найрізноманітніших елементів дає абсолютно
спотворену, викривлену уяву про об єкт
зображення.

Численні формалістичні течії, угру-
пування, «школки», підтримувані
пануючими колами, роблять плутаним і
складним життя мистецтва

капіталістичних країн. В такій обстановці
художникам нелегко буває знайти свій
справжній шлях. Однак все більше
майстрів навіть серед тих, які значну
частину свого життя віддали
формалістичним шуканням, стають па шлях

Хосе Клементе Ороско. Прометей*
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підкорення всіх засобів мистецтва
конкретним завданням пролетарської
боротьби і національно-визвольного
руху.
Маючи перед очима приклад

Радянської держави та інших

соціалістичних країн, вони все частіше
відгукуються на злободенні питання

сучасності, створюють твори зрозумілі і
потрібні широким масам.
Виключно складна обстановка

склалася у Франції, декадентське
мистецтво якої з кіпця XIX ст. стало
розплідником формалізму в усьому світі.
Але в тій же Франції виникла

сильна течія прогресивного реалістичного
напрямку. Його представники
впливають своїми творами не тільки на
громадську думку Франції, а й інші
капіталістичних країн, неодноразово
підіймаючи свій голос иа захист миру,
демократичних свобод та пригнічених
народів. Серед них і Аидре Фужерои,
який уже давно набув широкої
відомості своїм циклом «У країні шахт».
Із своєрідною суворою гостротою і
лаконізмом показав він важке
становище шахтарів Севра, каторжну працю,
тяжке і небезпечне життя, яке однак
не зломило їхньої духовної сили і
стійкості.

Шукаючи героїв у повсякденній
дійсності, Фужерои прагне створити
узагальнений, збірний образ сміливої,
волелюбної людини. Ця концепція
яскраво проявилася в його картині
«На славу Андре Ульє», що
завоювала собі популярність далеко за
межами Франції. На пій намальовано
вбитого поліцаями робітника, який
розклеював на вулицях Парижа
антивоєнні плакати самого Фужерона. Не
дивлячись на трагізм зображеного,
картина звучить героїчно, і вся вона
сприймається як заклик до єдності і
стійкості у боротьбі.
Тим же духом боротьби пройняті

твори іншого видатного французького
художника Бориса Таслицького. В
одній із його картин «Нічні збори селян»
учасники таємних зборів сидять на

Борис Таслицький.

землі в тісному півколі, ніби
черпаючи силу в єдності. Вони тримаються
впевнено, щільно, їхні, мов злиті з
землею, постаті здаються
непереможними. Ці селяни почувають себе
законними хазяїнами землі, за яку
збираються боротися. У самій
непорушності цих грубуватих міцних людей
відчувається рішучість відстояти свої
права.

В іншій роботі Таслицького
«Жінки з Орана» так багато гострого
динамізму, що вся вона здається
згустком великого хвилюючого почуття.
Написана ця річ під впливом події, що
відбулася в 1950 р. в Орані. На робіт-

Жінки з Орана.

Давід Альферо Сікейрос. Нова Демократія.

ників доку під час страйку напав
загін поліцаїв, і жінки, побачивши
нерівну боротьбу, кинулися на допомогу
чоловікам. В розпалі сутички вони не
зважають на паранджі, що попадали
з їхніх облич, забувають про вікові
забобони, відчувши себе справжніми
бойовими подругами своїх чоловіків
безстрашних алжірських патріотів.
Борис Таслицький надав цьому
творові символічного змісту, прагнучи
показати, як революція відмітає все
старе, рабське і породжує в людях
великі, сильні почуття.
Ряд художників, звернувшися до

відображення важливих актуальних
подій життя, приходить до
реалістичної трактовки теми, що допомагає їм
донести свої ідеї до широких
народних мас. І тут вони знаходять
надійну опору у втіленні ідей Жовтневої
революції, у радянському
образотворчому мистецтві. Борис Таслицький, як
і багато інших художників Франції,
протиставляє безпредметному,
формалістичному мистецтву свої, насичені
глибоким ідейним змістом, твори.
«Усе має бути ясним з першого

погляду, усе має бути глибоко реаль-
ним,  говорить сам художник.  Я
шукав точності у малюнках скрізь,
і під час страйків, і на зборах
Народного фронту, і у в язницях Віші, і в
націстських таборах смерті, і,
пізніше, у шахтах,  одне слово, скрізь, де
життя проявляється в праці й
боротьбі».
Такий шлях здавався єдино вірним

і багатьом молодим французьким
митцям, котрі як Мірель Міальє
звернулися до гострих соціальних проблем.
У хвилюючій сцені, що зображує
тяжкий труд алжірських дітей під
батогом наглядача-колонізатора, Мірель
Міальє шукає реалістичної
переконливості не тільки в рішенні обраної нею
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Ренато Гуттузо. Рудокоп.

теми, а також і в художньому її
втіленні. Притому молода художниця
однаково вороже ставиться і до
формалістичного перекручення
дійсності, і до сірої монотонності та
рутини натуралізму.
Характерно, що такий великий,

багатогранний і суперечливий митець,
як Пабло Пікассо, який віддав

велику данину формалізмові, та й тепер
не так уже легко від нього відходить,
у своєму відомому портреті Моріса
Тореза без вагання вибирає
реалістичну трактовку образу. Розрив між
змістом і формою виявився для нього
неможливим у портреті вождя
Комуністичної партії Франції.

Героїчна тема боротьби за свободу
слова, зборів і страйків проти
насильства надихає багатьох
художників інших країн, які ще терплять гніт
капіталізму. Для одного з передових
грецьких графіків Ніколая Маноуссі-
са, поняття боротьби в житті і в
мистецтві зливаються в єдине ціле. У
своїх гравюрах на дереві художник
скупими і лаконічними засобами
виражає великі почуття. Відмовляючись
від зайвої «мальовничості»,
якнайбільше обмежуючи себе, Маноуссіс
передає сцени гніту, обурення,
протесту. Не дивлячись на свою любов до
конкретності, він створює, як правило,
збірні, типові образи, що набувають
часом символічного значення, як
наприклад юнак, що стоїть на
колінах, у гравюрі «Поневолювач».
Зігнувшись під занесеним над ним
батогом, він весь напружений, як надміру
зігнута пружина, ладна ось-ось
розпрямитися. Неприхованим протестом
дихають постаті робітників в іншій
гравюрі Маноуссіса «Проти
поневолення».

Не тільки у Греції, айв Інших
капіталістичних країнах художники-гра-
фіки (цей жанр завжди був найде-
мократичнішим) гостріше і яскравіше
схоплюють і передають прогресивні

'гёндёнцп сучасного життя. Такі
графічні роботи відомого бельгійського
художника Франса Мазерееля. З
особливою яскравістю зв язок художника
з передовими ідеями епохи проявився
в одній з пізніших його гравюр «Він
помирає задоволеним» (1954 р.), яка
пройнята певністю, що тисячі
хоробрих борців за свободу стануть на
місце того, хто впав.

У післявоєнні роки велика
диференціація мистецтва відбувається в Італії.
Поруч з розвитком крайніх
формалістичних течій утворюється сильна
група високообдарованих прогресивних
митців, голос яких лунає на весь світ.
В творчості їх з усією повнотою
проявився животворний вплив ідей
Жовтневої революції.
Темі повстання і революційного

руху присвячено багато полотен прогре»
сивних живописців. Серед них
виділяється яскраве, сильне обдаровання
Ренато Гуттузо, ім я якого відоме ще
з часів його безстрашних виступів
проти фашизму.
В творах Ренато Гуттузо завжди

знаходять відображення
найважливіші події з життя народу. Чи це
боротьба за землю сіцілійських селян
(«Селяни займають поміщицьку
землю в Сіцілії»), чи героїчна
боротьба за волю і незалежність у минулому
(«Гарібальді в битві при Аміральї»),
чи в наші дні («На допиті»,
«Розстріл партизанів» та ін.), чи ілюстрації
до книги Пабло Неруди «Хай
пробудиться лісоруб»,  він завжди прагне
до найповнішого художнього
втілення своєї думки, шукає яскравих,
дохідливих форм, які цілком
розкривають зміст.
Художня мова його творів завжди

міняється. Якщо в ранніх картинах^
таких, як наприклад «Селяни
займають поміщицьку землю в Сіцілії»,
ще відчувається деяка умовність і
скованість, як пережиток не цілком

Педро Лобос.

подоланого художником захоплення
формалізмом, то в «Розстрілі
партизанів» він досягає виключної сили і

реалістичної виразності. Такі твори Гут*
тузо, як «На допиті» та «Рудокоп»,
свідчать про те, що художник з
великим інтересом підходить до розкрита
тя героїчних рис у характері простих
людей. Його рудокоп  мужній і
сміливий чоловік, сповнений активного,
дійового ставлення до життя, а
молода ув язнена в картині «На допиті»
підкоряє виразом своєї духовної сили.
Значимий образ стійкої і вольової

людини праці останніми роками
приковує увагу іншого видатного
італійського художника Джузеппе Дзигай-
на. Розуміння значення і глибокого
змісту життя селян, серед яких йому
доводилося працювати, допомогло
художникові відійти від засад
абстрактного мистецтва і стати на шлях
реалістичних шукань. Коли в 1950 р.
безземельні селяни змушені були
переселитися на болота Кармора, Джузеппе
Дзигайна пішов туди з ними і створив
цілий цикл картин, що відображають
їхнє важке життя. Могутня сила і
енергія цих людей видна навіть у
такій скромній за сюжетом речі, як
«Селяни па возі», картині, на якій
змальовано землеробів, що повертаються
з роботи. Ще більшої значимості
образів досягає художник у картині
«Збори селян із Кармора», яка
відзначена притаманною йому суворістю і
монументальністю форми.

Новий ідеал людини в творах пере-
, дових митців Італії та інших

капіталістичних країн склався під впливом
того нового ставлення до

трудящої людини, яке викристалізувалося
в радянській культурі після перемоги
Жовтневої революції. Надихаючи
прогресивних художників, цей ідеал веде
їх шукати прообрази у своїй країні.
Серія експресивних портретів
німецького художника Отто Нагеля свідчить

Демонстрація жінок за мир.
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Ніколай Маноуссіс.

про цілеспрямованість таких шукань.
У своїх портретах він прагне не
тільки до індивідуальної, але й соціальної
характеристики, що особливо яскраво
позначилося на кращому з них, 
портреті молодого робітника-комуніс-
та. У Мексіці, яка до цього часу
терпить агресивний вплив
американського капіталу, де все суспільне і
культурне життя пригнічувалося протягом
цілих століть, великі ідеї
рівноправності народів і відродження
національної культури знайшли вдячний
грунт. Тому соціальні тенденції в

мистецтві одержали там найширший
розвиток. Група мексікаиських
художників, які входять до об єднання
«Майстерня мексікаиських графіків»,
там широко визнана. їхні твори, що
носять гостро бойовий характер,
виконані з надзвичайною художністю.
Серед них особливо виділяється Артуро
Гарсія Бустос, талановитий графік,
який відгукується своєю творчістю на
всі найвидатпіші політичні події
міжнародного життя.

Дієго Рівера і Хосе Клементе
Ороско, а пізніше й Давід Альферо Сікей-
рос своїми роботами сприяли
відродженню національного стінного
розпису. Спираючись на народне
мистецтво, ці художники виходять з
реалістичного розуміння світу. В прагненні

Проти поневолення.

до великого узагальнення вони
зверталися до тем з народних переказів
та епосу. Героєм одного з
монументальних розписів Ороско вибрав
Прометея: могутній титан безстрашно
схопив вогонь і віддав людям. Його
обличчя, підведене вгору, сповнене
чекання, виклику і великої сили. Таке
ж почуття життя охоплює, коли бачиш
алегоричну фігуру могутньої жінки,
що розриває залізні пута. «Нова
Демократія»  назвав свій твір Давід
Альферо Сікейрос, натхненник
передових революційних художників
Мексіки.
Всі художники, які під впливом

Великого Жовтня звернулися до
високоідейного мистецтва, одразу
зазнали злісного цькування з боку
пануючих класів.
Саме звернення їх до громадсько

значимих тем сприймалося
буржуазною критикою як зрада. Так,
наприклад, Отто Нагеля посилено
переконували «не губити» свого таланту
постійним звертанням до соціальної
тематики, бо «на Парнасі немає
класової боротьби». Андре Фужерои за
відхід від формалізму, за звернення до
повсякденних сцен з життя народу в
картині «Рибний базар» був
підданий жорстокій критиці «за зраду
чистого Мистецтва», а серія «У країні

шахт» викликала вибух обурення в
буржуазній пресі.
Не обмежуючись дискредитацією

прогресивних художників у пресі,
уряди деяких країн поводяться з ними як
із злочинцями. Бразільського
художника Кандідо Портінарі за його
картини, в яких звучав протест проти
расової дискримінації («У них немає
іншого шляху» та ін.), неодноразово
висилали з Америки. Фашистські
бандити навіть підпалили підготовлену
ним до відкриття виставку картин.
Утиски, арешти, переслідування й

висилка стали долею і Ренато
Гуттузо, і Бориса Таслицького, й багатьох
інших художників капіталістичних
країн. Ідея мирного співіснування
народів, яка зміцніла після перемоги
Жовтня і відстоюється Радянською
державою, особливо згуртувала
народи світу тепер, перед загрозою нової
війни. Вона об єднала прогресивних
діячів мистецтва. Ці митці в тій чи
іншій формі взяли активну участь у
антивоєнній кампанії, яка розгорнулася
в усьому світі.
Видатний художник Франції Ан-

рі Матісс одним з перших підписав
Стокгольмське звернення, закликаючи
інших піти за його прикладом. Скрізь
лунають голоси на захист миру: «Я
художник, і найбільше за все
люблю життя: тому я усією своєю істотою
протестую проти того, що може його
зруйнувати», писав один з молодих
митців.
В усіх країнах світу художники на

весь голос говорять про своє
ставлення до війни. Двісті італійських митців
узяли участь в конкурсі, присвяченому
боротьбі за мир. Влаштована ними
виставка «Мистецтво проти
варварства» (невдовзі після відкриття
заборонена урядом) користувалася такою
популярністю, що навіть її
ілюстрований каталог розкуповувався уже
після закриття. В Західній Німеччині
подібна виставка відкрилася під назвою
«Майстрі мистецтва  справі миру».
Саме в Німеччині гучно пролунав
заклик цих майстрів: «Або за війку, або
за мир,  третього шляху в «нас
немає! Ми проти війни».
Багато творів набули відомості

саме своїм закликом до миру. Молода
чілійська художниця Педро Лобос
написала картину «Демонстрація
жінок за мир». До миру закликають
«Знамена свободи» мексіканця Хосе
Вентуреллі. В надзвичайно короткий
час весь світ облетів і став символом
мйру знаменитий голуб Пабло Пікас-
со, пристрасного борця проти війни.
В усіх країнах світу ідеї Великої
Жовтневої революції роблять все
більший вплив на розвиток
прогресивного образотворчого мистецтва.
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КВІТКА ПЕРША

Лист, який розрахований на будь-
якого читача і розповідає про тег
що особливо вразило мандрівника в
Китаї. Цей лист, власне, с
завуальованим філософським роздумом.

...Китай чудовий тим, що він
повністю відповідає твоїм уявленням
про нього. Ти уявляв собі Китай
величезною країною? Він ще більший,
ніж тобі малювала його найсміливі-
ша фантазія. Слухаючи про Китай,
ти думав про його загадкову
стародавність? Він ще стародавніший, ніж
ти міг собі уявити. Хвилював тебе
сучасний Китай, який відкинув старе
і засяяв новими барвами? Китай ще
сучасніший, ніж ти насмілювався
думати, і в ньому так багато нового,
що просто не встигаєш всього
охопити.

Але що ж це тоді за країна? Стара
вона чи сучасна?

і та і друга водночас.
І дійсно, Китай  країна

величезна,  але там люблять найдрібніші
речі, врожайна  і має нескінченні
пустелі. Рівнинна  і має високі
гори, глиниста  і камениста, озерна
і посушлива. Бідна і надзвичайно
багата.
Країна звичайна і дивовижна.
Перш за все  вона мудра. Такою

її, можливо, зробили століття, що
відділяють нас від часів великої
імперії, про яку говорилося, що шість
династій пройшло, мов сміх чайок,
а Китай залишився. Час робить
людей мудрими, спричиняється до того,
що все устоюється і солодшає, мов
добре вино. Коли читаєш історію
Китаю, тебе вражає, скільки разів
в історії цієї країни повторюються
напади загарбників... А що
залишилося від тих завойовників? Згадка в
підручнику з історії, деякі
архітектурні пам ятки  оце і все. Немов
від каменя, кинутого у воду.
Терплячий народ пережив напади,
величезна країна поглинула насильників.
Вони оселилися в палацах з
лакованими колонами, прилучилися до
великої культури,  а невідомий
селянин у крислатому брилі
продовжував, як і раніш, обережно пускати
воду на рисові поля, тому що
тільки праця є вічною.
ч Терпіння народу невичерпне, але
це не сонлива терплячість. Інакше як
міг би Китай завершити свою
останню революцію, як могли б прості
люди перемогти західних
імперіалістів, чанкайшістів і японців? Як
могли б вони підняти над Китаєм
червоний прапор з п'ятьма зірками?

«Лі», що значить устрій, і «Хе», що
значить злагода,  принципи
китайського життя. Жити в суспільстві в
злагоді з природою  найвищий
закон. Деякі люди вважають це
прагненням до бездіяльного, неземного
спокою. А справді, хіба філософи
сидять під деревами склавши руки?
Хіба енергійна людська думка
народжується з сонного відпочинку між
кущів жасмину? Тисячу років існує в
Китаї поняття Великого спокою Тай
Пін. За цей спокій він проливав

кров, і одне з найбільших у світі
повстань одержало назву Тайпін-
сько.го *.
Мудрість у Китаї дуже практична.

Вона вчить людей не отруювати
життя одне одному  воно і без того
досить терпке: так народжується
ввічливість. Китайська ввічливість
широко відома. Але якщо хтось думає,
що вона означає самоприниження і
звеличення когось іншого,  він
помиляється. Навіть при найшанобли-
вішій ввічливості китайці не
втрачають почуття власної гідності. Китаєць
любить про себе промовчати,
любить підкреслити гідність гостя, з
радістю дозволяє повчати себе. І це
не просто формальність, а щире
прагнення пізнати все нове. В Китаї
треба бути дуже уважним, щоб не
сталося так, що ти почнеш повчати

видатного спеціаліста, який знає в

сто разів більше за тебе. Ніде в
світі немає таких скромних людей» як
у Китаї. І це стосується навіть арти¬
стів!

Невід'ємною частиною
китайського життя є також правдивість.
Говорити неправду тут вважають не
гріхом, а скоріш непристойністю, чимсь
таким, чого у взаєминах між людьми
взагалі не мусить бути. Не знаю, чи
на це вплинула націоналізація
торгівлі, але неправду не говорять навіть
на базарі, а це чогось варте! Одного
разу, вибираючи серед груди
статуеток найстаровиннішу, ми, нарешті,
знайшли дуже милу, але
надзвичайно дешеву. Ми спитали, швидше для
самозаспокоєння, ніж для
встановлення істини, чи ця статуетка 
оригінальний твір? Торговець серйозно
похитав головою і відповів, що ні в
якому разі, що цепідробка. А
якщо ми хочемо знайти щось
оригінальне, то повинні звернутися до
продавця напроти.
Простота життя відбилася і на

поезії. Китайські вірші дуже прості, але
тільки на перший погляд. Ці вірші
дуже складні тим, що вони китайські,
а китайське слово завжди має
більше значень, ніж наше. Простота
поезії чарує нас тому, що китайський
поет ніколи не прагне до ефектних
виразів, а тільки до глибини. А втім,
простота і складність  поняття
відносні. Ми, наприклад, після довгих
пояснень і докладного перекладу
ледве зрозуміли зміст китайської
опери «Примирення генерала і
прем'єр-міністра». Вже сама назва для
нас лишилася дещо загадковою. А
навколо нас у театрі сиділи зовсім
прості люди, діди з базару, старі
жінки, які няньчили своїх пухленьких
закутаних онуків, молоді робітники
і школярі. Одним словом, ті, кого
називають простими людьми. І всі
вони не зводили очей з вуст
співаків, повторювали рухи танцюристів,
і було це для них не тільки
зрозумілим, але й хвилюючим. Коротко
кажучи, вони чудово все розуміли, а
ми, люди з європейською вченістю,
дивилися на все те з варварським
нерозумінням...

1 Тайгіінське повстанйя
селянська революційна війна в
Китаї 1851 1864 рр. проти феодального
гніту.

А я не боюся!

В житті кожного народу є давня
і, на жаль, ще й досі нерозв'язана
проблема алкоголізм. Є народи,
які уникають пити з релігійних
міркувань. Але і в них знаходяться
грішники, які цю релігійну заборону
порушують, твердячи, що краще все
пізнати на цім світі, ніж надіятися
на сьоме небо аллаха. Є народи, у
яких заборонені алкогольні напої.
Але заборона - це ще не
найкращий вихід із становища. У китайців
дозволено вживати алкогольні напої.
Розповідають, що відомий поет Лі
Бо навіть дуже любив випити. Але
ніде ми не бачили п'яних людей. Чи
це китайська помірність, чи
скромність, а чи внутрішня моральна
порядність? Не знаю. Не хочу тверди*
ти, чого я не зміг вивчити до
подробиць. Можу тільки сказати, що я
бачив багато свят і урочистих
банкетів, і завжди п'яними були
іноземці, але ніколи серед них я не бачив
китайців. Заборона пити чи не
пити  ще нічого не значить. Але
дозволити пити, виробляти чудове
рисове вино і міцний мао-тай і не
п'яніти,  перед цим треба зняти
капелюха.

І, нарешті, опіум1 2. Колись це був
бич Китаю і джерело величезних
прибутків для Іноземних компаній.

1 Лі Бо (701  762 рр.) 
китайський ліричний поет епохи Танської
імперії.
2 Вперше опіум був завезений ДО

Китаю у 1773 році англійською Ост-
Індською компанією з Британської
Індії.

«Опіумні війни»  таку назву
дістали загарбницькі війни, які вели Англія
та Франція проти Китаю. Приводом
для початку агресії (війна 1839
42 рр.) послужили заходи китайських
властей проти контрабандної торгів*
лі англійців опіумом. Інші опіумні
війни: 1856 58 та 1860 рр.
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Колись це був засіб винищення
Китаю. Сьогодні цієї проблеми не
існує. Китайська революція остаточно
ліквідувала її. Немає навіть
контрабандних поставок цієї отрути. Де,
кажуть, можна ще дістати опіум, так
це в британській колонії 
Гонконгу, що є, здається мені, досить
невтішним свідченням їхньої «свободи».

Чи, наприклад, релігія. Ця складна
проблема, яка ще далеко не вир н
шена в Європі і є причиною
багатьох минулих воєн і страшних
повстань,  ця проблема в Китаї
вирішена якось «без проблем», з тією
глибиною терплячості і мудрості, якою
володіє проста людина і уряд
Китайської Народної Республіки. Свою
роль відіграв також і той факт, що
в Китаї ця проблема з давніх часів
була зовсім не такою, як у Європі
чи, скажімо, в Індії, де вона
спричинялася до безперервних воєн і,
нарешті, призвела до поділу країни.
В Китаї люди різних релігійних
поглядів завжди жили поруч, і нікому
не спадало на думку з цієї причини
вбивати один одного. Можливо, це
пояснюється тим, що всі релігії, які
були занесені в Китай чи виникли
в ньому, обходилися без бога. Бога
не знав ні Будда, ні Лао-цзи *, ні
Конфуцій1 2. Вони, зрештою, самі
стали божествами, в їхню честь
споруджують храми, але не можна не

помітити, що в храмах панують скоріш
образи розлючених демонів, ніж
богів, які могли б підбурювати
віруючих до взаємної ненависті. Демонам і
духам донині приносять в
жертву пахучі палички, ще й досі на їхню
честгь палять кадила, досі в храмах
живуть монахи різних «шапок» і
різних обрядів, принесених з Індії та
Тібету, але на селі все частіше
можна зустріти старовинний храм, пере¬

1 Л а о-ц з и  видатний китайський
філософ, який жив у VI в. до н. е.,
засновник даосизму.
2 Конфуцій  Кун Фу-цзи (551 

479 рр. до н. е.)  державний діяч
епохи Чжоу, видатний вчений-філо-
соф, засновник конфуціанства.

У дитячому садку.

обладнаний під яке-небудь корисне
приміщення. Тут може бути
сільський клуб, тут відбуваються збори;
віра покинула село разом із
священиком, якого селяни просто
перестали годувати. Переобладнання
храмів відбулося без усякого тиску.
Віра згасла, як запалена дерев'яна
скалочка на вітрі, і ніхто її вже
більше не запалює.

В містах є дуже пишні храми
різних віросповідань, де монахи
трублять в ріжки, видзвонюють у
дзвіночки і співають так, що аж у вухах
лящить. В одному з таких храмів у
Пекіні ми побували, коли там молився
якийсь дуже відомий святий з
Тібету. На фасаді храму був величезний
напис: «Молімося за мир в усьому
світі». Якщо це  за мир, сказали
ми собі, то й ми зайдемо і постоїмо
перед вівтарем. Що ми й зробили,
супроводжувані товстим голеним
монахом.

Взаємовідносини між чоловіком І
жінкою в Китаї століттями носили
феодальний характер. Чоловік
одружувався, не знаючи своєї дружини.
Наші ще порівняно молоді китайські
приятелі призналися, що й вони
побралися так само. Наречену
підшукував своєму синові батько.

 А як же ви живете? спитали
ми з цікавістю.

 Добре, цілком добре,  щиро
відповідали вони.  Маємо вже
кілька діточок...

Багаті поміщики і аристократія
жили, звичайно, інакше, в
багатоженстві. В цьому вони наслідували
імператора, який у своєму палаці в
Пекіні мав багато дружин. В місті
існувало також багато домів розпусти,
чайних, куди увечері чоловіки
ходили розважатися. Революція і це
докорінно змінила. Молоді люди
звільнилися від забобонів, доми розпусти
ліквідовано, в Кита? з'явився шлюб
по любові, якого раніше тут не
знали. Адже пригоди старих опер, в
яких оспівується кохання, це лише
літературні схеми.

Основою сім'ї в Китаї є діти, і тре-

НЕ В МОДІ. Кореспондент
газети «Нью-Йорк геральд
трібюн» повідомив, що в
м. Дербі (Англія) місцевий
садівник змінив назву
нового сорту троянд з «Атомної
бомби» на «Оксамитове

плаття». Зробив він це тому,
що троянди під попередньою
назвою майже ніхто не
купував.

ПОДІЙ. Коли злодії обікрали
в Мілані велику крамницю
верхнього одягу, забравши
з собою кілька сот
костюмів, потерпілі власники не
забули про рекламу.
Наступного дня над головним
входом до крамниці було
вивішено такий плакат:
«Навіть злодії віддають
перевагу костюмам нашої фірми».

ВБИВЦІ ВИПРАВДАНІ.
Федеральний суддя штату
Джорджія (СІНА) відмовився

'

пред явити двом поліцаям
обвинувачення в убивстві
двох негрів. У квітні цього
року поліцаї Мак Дональд
і Черрі застрелили негра
Брезієра, а в травні Черрі
убив Брезієрового брата
Віллі Кантрімена.
З поліцаїв зняті також

'

цілком справедливі обвину- ,
вачення в пораненні третьо-
го негра, в застосуванні
насильства до четвертого і в
незаконному арешті ц ятого.

НАЙКОРОТШИЙ «РОМАН».
Після великого конкурсу в
Парижі першу премію за
найкоротший роман одер-

'

жав молодий журналіст ,

П єр Кома,. Він написав свій .

«твір» у формі газетної
об яви, яка складається з
одного речення: «Вечірню <
сукню модного крою з гли- /
боким декольте, яка одяга-
лася лише один раз. тер- 
міново міняю на дитячу ко- \
ляскуі».

ЗЛОЧИНЦІ НА ПОСАДАХ
СУДДІВ. Як повідомляє прес-
бюлетень Комітету за
єдність Німеччини. згідно
останніх даних у боннській
республіці «чинять
правосуддя» 500 колишніх
фашистських суддів, на совісті
яких 1000 смертних вироків,
винесених за часів
папістського терору.

ДОБРЕХАЛИСЯ...
Нещодавно марсельська газета «Ме-
рідіональ», яка
спеціалізується на злобних випадах
проти Радянського Союзу,
вмістила кілька фотографій
із зображеннями міських
трущоб під заголовком: «Так
живуть через сорок років
після революції в
червоному раю». Наступного дня
редакція одержала кілька
десятків листів, автори яких
з обуренням вказували
редакції. що це були фото...
трущоб портових кварталів
Марселя.
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Фрагменти скульптур, що
прикрашають будови музею «Гучун» в Пекіні:

бронзовий журавель...

ба сказати, що вони предмет
турботи усіх. Дітей у Китаї люблять не
тільки їхні батьки, але й усі люди.
Квіти нації  так поетично називають
дітей  мають у Китаї справжній рай.
Ніде ми не бачили, щоб дітей били.
І на селі до них ставляться з
великою увагою. А дітей у Китаї багато.
В цьому відношенні Китай
перевершує всі наші уявлення. Всі китайські
діти, на наше око,  однаково
чорноволосі, товстенькі, з косо
прорізаними очима. У них є свої ігри і
розваги, в які дорослі майже не
втручаються. Так, наприклад, в Шанхаї
улюбленим місцем ігор є магазин, де
продаються іграшки і дитячі речі.
Дітей тут завжди повно, вони
бігають по сходах, катаються в ліфті,
гойдаються на гойдалках,
розглядають іграшки. А коли трапляється їм
іноземець, вони супроводжують його
з галасом і непідробною цікавістю,
водячи гостя за руку по всіх
куточках.

Я не маю статистичних даних,
скільки дітей народжується в Китаї
щорічно, але що таке цифри? Уявіть
собі і без цифр  адже після
революції в Китаї не було голоду,
жертвами якого були б сотні тисяч і
мільйони людей. Дітей виховують із
радістю й надзвичайним піклуванням.
Голодуючих дітей в країні, де раніш
вмирало з голоду багато з них, ви
ніде не зустрінете. І не можна не
бачити щасливих облич людей, і не
можна не відчувати на кожному
кроці особливої атмосфери
вдоволення, властивої сучасному Китаю.
Мудрість приносить щастя,

скромність приносить вдоволення.
Революція в Китаї тому-то велика і
переможна, що здійснила сподівання
народу, здійснила і заповіти древніх
філософів. Вона дала людям рис і
дала їм можливість жити по-новому.
Великій країні, століттями
пригноблюваній, революція принесла
велику евободу. Три з половиною
тисячоліття тому китайський філософ
Лео-цзи писав:
«Треба зробити смачною їжу на-..

роду, прекрасним одяг його,
спокійним його житло, веселим його
життя. Брами миру відчиняються і
зачиняються при додержанні спокою...»
Думаю, друзі, що, судячи з того

малого, що я зумів побачити в Китаї,
ці давні слова справдилися, і тому
людина тут почуває себе добре.
Тому в Китай закохуєшся і не можеш
про нього мовчати...

КВІТКА ДРУГА

Кілька зарисовок китайських міст,
які я присвячую своєму синові.

Ці кілька зарисовок, мій хлопчику,
можливо, матимуть цікаву долю.
Коли-небудь разом з китайськими
товаришами переглядатимеш їх, як
документ давніх часів: такий вигляд
мовляв, мали міста, де зараз
розквітає зовсім нове життя. Я кажу це
тому, що вірю у великий і славний
розвиток Китаю.
І, можливо, що ці зарисовки

часом здаватимуться трошки
смішними: лодивіться-но, тут мандрував мій
батько, уявляючи, що він побував
десь за тридев'ять земель. А для
нас сьогодні  це лише невелика
прогулянка.
Так чи інакше, але за моїх часів,

синку, подорож до Китаю була
великою подією. Адже я жив у той
час, коли історію народного Китаю
лише почали писати.

Ну, а тепер перегляньмо
зарисовки кількох великих китайських міст.
Мушу тобі сказати, що я маю велике
бажання розділити їх на три групи.
В першій будуть міста китайські, в
другій  більш китайські і, нарешті,
в третій  найбільш китайські. Знаю,
що це тобі здасться дивним, але
потерпи трошки, я тобі все поясню.
Безумовно, всі міста в Китаї *
китайські, але деякі з них  більш
китайські, а деякі  більш європейські.
Найбільш китайським містом є Пекін,
або Бейцзін, як вимовляють китайці,
що означає Північна столиця.

...бронзова черепаха.

Пекін  наскрізь китайське місто.
В ньому багато стародавніх палаців
з вигнутими причілками, є храми з
лакованими колонами і вузькі
вулички, малі базари і великі площі,
одне слово, там є все, що людина
вважає китайським. Це місто
серйозне і разом з тим поетичне, і до
того ж це столиця. Правда, ці
поняття не завжди перебувають у
рівновазі. Я знаю з досвіду, що часто
саме столиці не відображають
дійсного життя своєї країни. Лондон не
такий, як Англія, а убогому
італійському селу дуже далеко до Рима. Але
Пекін  місто безумовно китайське.
В Пекіні і зараз відчувається, що тут
жили художники та філософи, і
найсучасніші автомобілі, які мчать
асфальтованими вулицями, не можуть
знищити поетичний дух міста. Досить
лише завернути за ріг головної
вулиці, як людину обгортає здавна
звичайний для цих місць спокій, який
так люблять китайці. Перед
імператорським палацом, де тепер висо-

...бронзовий лев.

чать урочисті трибуни для великих
народних свят, біля червоної
цегляної стіни непорушно спокійно стоять
старі вусаті вчені і мовчки
виконують вправи по зосереджуванню
волі. Для цього, говорять, потрібна
абсолютна тиша. І вони її мають,
навіть при вуличному русі.
Дахи будинків Пекіна прикрашені

статуями драконів та вершників; це
було свідченням знатності власника
маєтку. Старі будинки обнесені
мурами, вони мають великі і разом з
тим непримітні ворота, які ховали
від людського ока приватне життя
знатних китайців.
Всі старі будинки тут низькі, бо а

Пекіні жив сам імператор, і не
дозволялося, щоб в імператорському
місті стояв будинок, вищий за
резиденцію володаря. Тепер нові
палаци й інші будинки, які часто
споруджуються в стилі старих палаців»
високі, тому що імператора вже
нема, а його палац перетворений^ на
музей,  чи не найбільший музей У
світі. За півдня ми пройшли лише не*
велику його частину.
Коли з восьмого поверху готелю

«Хепін» дивишся вниз на місто, тоо
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здається, що бачиш великий
китайський малюнок, зроблений
кольоровою тушшю. А якщо тобі пощастить
бачити це місто у святкові дні,
наприклад 1 Травня, коли силуети
палаців і високих пагод розцвічені
гірляндами вогнів, у тебе виникає
враження, що це скоріше сон, ніж
дійсність. Або, принаймні, якийсь
величезний парк культури і відпочинку
з фантастичними будівлями.
В цьому місті немає річки. Зате

тут є озера, зрозуміло штучні,
оскільки імператорам хотілося, щоб
їхня столиця була схожа на поетичні
міста їхньої імперії,  і поезію
спорудили. Ніхто зараз не знає,
скільки це коштувало грошей і скільки
непотрібних жертв було принесено,
щоб виконати імператорську
примху. Але треба сказати, що китайські
архітектори зуміли виконати
імператорську волю з неперевершеною
майстерністю, і озеро Кунмінху є
справжнім світовим дивом. Почали
його копати в XII ст., а в XVIII ст.
озеро розширили і воно набрало
сучасного вигляду. Це озеро таке
велике, що ним могли б ходити
пароплави. А не ходять вони тільки
тому, що це не гармонує з
поетичним оточенням. Озером їздять
спеціальні човни, широкі і місткі,
посередині яких стоїть стіл, а на ньому
обов'язково гарячий зелений чай,
який пахне жасмином.

Останнього разу озеро
впорядковувала імператриця Ці Сі, яка,
розповідають, витратила на
поглиблення цього 'величезного водоймища
всі гроші з державного банку,
призначені на будівництво флоту.
Історики обвинувачують її в цьому. Я ж 
ні, мені краса озера уявляється
тривалішою, ніж кораблі, які б зараз
гнили на морському дні.
Наскільки це озеро велике й

глибоке, свідчить гора Ваншоушань, що
височить над ним. Вона також
штучна, це глина і каміння, вибрані з
місць, де за планом розлилося
казкове озеро.

Змінялися династії, вимерли

потомки Чингіс-хана, перестали
існувати династії Юань і Мін, прийшов
кінець цінській династії,  а в озері
так само віддзеркалюються віти
сумних верб, та барвисті майолікові па¬

вільйони Літнього палацу і його
оздоблені арки, які змагаються між
собою не тільки в красі барв, але
й в красі назв. Так, барвиста арка
з численними різьбленнями зветься
«Запрошення місяця», велика арка,
на якій переважає синій колір,
зветься «Багато квітів навколо небесного
двору». Місце, де можна посидіти і
відпочити, називається «Будинок
пташиного співу», театральний же
павільйон має назву «Птах, якого
підтримують хмари».
Проте Пекін  китайське місто не

тільки завдяки поетичній красі. Він
китайський і своїми жителями, а
також тими, хто приходить сюди, щоб
подивитися на старі палаци і на
нову велич столиці і пройтися
площею, де в урочисті святкові дні
серед своїх товаришів стоїть Мао. Ми
зустріли багатьох таких: на чорних
тапочках пил довгої дороги, голова
обмотана, за селянським звичаєм,
рушником, іноді сумка через
плече,  так мандрують вони, ті, що з
далеких міст прийшли до своєї
столиці. Адже Китай такий великий, що
дійсно не кожному пощастить
подивитися Північну столицю. Ми
розмовляли з одним мандрівником. То
був дід Чжан з провінції Гірін, він
усміхався і дивився на світ
привітними очима у віялі зморщок.
Прогулюючись Літнім палацом, старий дав
нам коротке, але виразне інтерв'ю.
Він сказав: «Тут  як на небесах; я
мусив подивитися на цю красу
перше, ніж закрию очі. Раніше сюди,
кажуть, не пускали народ. Тепер у
нас зовсім інакше, і ми раді цьому».
Потім він церемонно подав усім нам
руку і поспішив далі: адже людське
життя таке коротке, а краси так
багато, і належить тепер вона всім.
Можна без кінця описувати вигляд

вулиць і форми палаців, але це
буде недостатнім, щоб передати, яким
власне є Пекін. Це ми зрозуміли
тоді, коли проїхали тисячі кілометрів
по Китаю і побачили інші міста. І ми
утвердилися в нашому
найголовнішому враженні: Пекін  найбільш
китайське місто в Китаї.
Взяти хоч би Нанкін  це теж

неабияке містої Це колишня столиця

Новий університетський район Пекіна.

династії Мін, його назва означає:
Південна столиця. Тут є величезні
стіни довжиною в 33 кілометри,
дивовижні будови, які споруджувалися
імператорами тих часів, важкі
цегляні склепіння, низькі, не
по-китайському похмурі.

Але характер міста в значній мірі
європейський. Не забудьте,, що тут
знаходився центр гоміньдану1 в той
час, коли він став найреакційнішою
партією. І хоч тут є пишний і
величний мавзолей Сун Ят-сена,
розташований у чудовому гаю на високій
горі,  тут є також будови колишніх
банків і палаци колишніх продажних
генералів. Є тут і колишні тюрми, і
концентраційні табори, де загинули
тисячі патріотів.
Ті сумні місця зруйновані. Ти

знайдеш лише пам'ятники на місцях
страшних страт, банки служать іншим
цілям, але мавзолей доктора Сун
Ят-сена лишився цілим, і навколо
нього був закладений чудовий парк,
який зараз дбайливо доглядають.
Цей мавзолей весь синьо-білий; білі
величезні сходи ведуть на вершину
гори, де глибоко під галереєю, під
білою мармуровою плитою
спочиває тіло засновника китайської
республіки. Гоміньдан  партія, яку він
заснував і яку вів до революції,
зрадила його вченню. I хоч запроданці
його партії і спорудили йому
пам ятник,  його революційні мрії
здійснила лише людина, яку гоміньдан
переслідував,  Мао Цзе-дун, а
вільну китайську республіку створили ті,
кого гоміньдан страчував,
комуністи.

Тут, сину мій, в Китаї, я також
зрозумів, що найдовговічнішим
пам ятником людині є дерево і трава. Від
пам'ятника, навіть найкрасивішого, віє
холодом. А широкий гай великих де-

1 Гоміньдан. Гоміньдан виник як
національно-буржуазна організація у
1912 р. В ті часи гоміньдан,
керований Сун Ят-сеном, був прогресивним
рухом і ставив собі завдання
боротися за парламентську республіку в
Китаї. Пізніше виродився в реакційну
антинаціональну партію
компрадорської буржуазії та поміщиків, в
агентуру американського імперіалізму,
владу якої було повалено в 1949 р.
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Мавзолей Сун Ят-сена в Нанкіні.

рев росте і шумить віками, акації
біля мавзолею цвітуть солодко і
п'янко, і, коли ми вийшли з
мавзолею, вітер струшував їхній цвіт, що
сипався, мов білий запашний дощ.
Нічого не маю проти Нанкіна,

навпаки, це місто хороше, але все кра^>
сиве в ньому або старе, з часів
династії Мін, або нове, збудоване за
теперішньої влади. І тому найкраще,
що тут є, крім парку навколо
мавзолею,  це парк і озеро Бейху, що
означає Північне озеро (зверни
увагу, що в Південній столиці вигадали
собі Північне озеро), звідки
відкривається прекрасний вид на 33-кіло-
метрову кріпосну стіну старого міста,
і де безліч людей гуляють, сміються
й бавляться, мов діти, скажімо, їздою
на роликових ковзанах.

На озері ми ловили коріння
лотоса, з яких робиться спеціальне
борошно для дітей, трохи далі цвіли
водяні лілеї, білі квіти яких по краях
трохи рожевіють. їм дали ім'я
«Спляча красуня», тому що, як
розповідають, прекрасна принцеса під час сну
завжди рожевіє.
Коли ми від'їжджали з Нанкіна,

нас проводжали наші приятелі, чуйні,
милі люди, що тонко розуміють
красу поетичного слова. Світив місяць,
коли ми сідали в шанхайський
швидкий поїзд. І хоч навколо було повно
пари, штовханина і метушня, як
звичайно на вокзалі, наші друзі назвали
наш поїзд «Місячним поїздом» і
побажали нам щасливої дороги.

І дійсно, була та дорога
щасливою і сповненою краси. Йшла вона
плодородним зеленим Китаєм. Є в
Китаї, синку, місцевості і кам янисті
і непривітні, але дорога до Шанхая,
куди ми їхали, йде рисовими полями.
Минаємо села, оточені каналами І
рисовими полями, навколо них
немає дороги,  єдиний можливий засіб
пересування  човни. В полі
методично, терпеливо ходить чорний
буйвол, іноді без хазяїна, іноді його
поганяє малий хлопчисько. Дерев'яний

привод помалу обертається, помалу
обертається і дерев'яний пристрій,
який набирає воду в невеликі
відерця і переливає її на поле. Цей
примітивний спосіб зрошення  старий,
як Китай. Зранку до ночі, день у
день, рік за роком, століття за
століттям набирається вода в невеличкі
черпаки, переливається до каналу і
тече на інше поле, зрошуючи всю
систему рисових полів.
Рис  основа життя, тому на

рисових полях можна побачити білі
камінні гробниці  то колишній
володар лежить у своїй землі. До
останнього часу це був непорушний
звичай, ще й досі його дотримуються.
Колись бідняк жертвував усім, навіть
свободою своїх дочок, щоб мати
хоч єдине му1 землі, бо інакше,
мовляв, вік не мав би де після
смерті спочити. Поля крихітні, і все ж

1 Му - 1/І6 га,

на них значне місце займають
гробниці. І лише безземельних, а також
безчесних людей виносили з
рідного села і кидали біля підніжжя
сопок, на чужій землі. Думаю, що
прийде час, коли звичай ховати на полі
буде відкинуто...
Села тут солом яні. Рис служить

людині не тільки їжею, а й
будівельним матеріалом. В око впадають
прекрасні увігнуті причілки дахів,
ось звідки взялася архітектура
давніх палаців з піднятими по краях
причілками. Над перехрестями кана-
ліз височать містки. І коли каналом
пропливає човен з полотняним, сто
разів уже лагодженим тентом, стає
зрозумілим, чому китайські містки
вигнуті, як хребет тигра: щоб
джонка могла проплисти.
Тут, синку, я прийшов до висновку,

що дуже красиві речі завжди
доцільні. Одне без другого існувати
не може.

В кінці квітучої, зеленої землі
знаходиться величезне місто з сімома
мільйонами жителів  Шанхай. Це
торговельне місто, світовий порт,
колишній величезний ринок тепер вже
поваленого в Китаї капіталістичного
світу. Тут ми знайдемо хмарочоси,
ніби завезені сюди прямо з
Америки, знайдемо палаци банків, високі
будинки, ягЛ тягнуться до небес, бо
внизу вже не вистачає місця.
Шанхай (я весь час говорю про його
центр)  місто західного характеру,
з вічною метушнею і поспіхом, з
модними магазинами. Це місто
моди, люди тут одягаються
по-європейському і жінки віддають
перевагу сукням: китайські сині штани тут
не в моді. Річка Хуанпу широка,
великі пароплави стоять на якорях
посеред міста, вночі місто дзвенить
гудками сирен і клаксонів, горить
неоновими вогнями і пахне свіжими
фруктами. Однак цей пишний
вигляд центральної частини міста не
повинен вас засліпити. Подібно до
кожного міста, де нагромаджена
розкіш, і Шанхай має пролетарські
квартали.

На польові роботи.

134



Ти не повинен ніколи забувати, що
це місто американського типу було
однією з колисок китайської
революції, що шанхайські робітники
допомогли Народно-визвольній армії не
тільки оволодіти містом, але й перш
за все зберегти великі заводи від
руйнування гоміньданівськими
бандами.

В одному з тутешніх палаців
культури влаштовано дві виставки. Одна
коротка історія у фотографіях
пролетарського Шанхая, багата на
страйки, демонстрації і, на жаль, страти
народних героїв. Тут знаходиться
також виставка китайської
промисловості, і це  лицевий бік тієї
медалі, зворотний бік якої ми щойно
бачили. Адже сьогоднішній Китай,
що народився завдяки революційній
боротьбі, стає передовою
промисловою країною і по заслузі пишається
цим.

Так, Шанхай сьогодні ще має
квартали бідняків... І все ж до них
охоче везуть іноземця, щоб він бачив,
яким був той Шанхай, про який не
писали і куди не заглядали білі
торговці, і де зараз народна влада
робить усе, на що вона здатна.

Так, тут є квартали вузьких
вуличок і невеличких будиночків, де в
середньому живуть по 10 чоловік,
де дуже багато малих дітей, де
бринить крик і сміх зранку до ночі і де
раніше люди місили болото і гинули
тисячами, коли починалася епідемія
тифу. Народна влада одразу ж після
революції потурбуваяася про ці
околиці. Перш за все треба було
вимостити вулички і знищити непролазну
грязюку. Одночасно сюди провели
питну воду, чим знищили епідемії.
Потім побудували школи. Люди
одержали роботу і заробляють на
життя для себе і для своїх дітей. В
старих кварталах живеться тепер зовсім
інакше. Потурбувалася про це
влада, потурбувалися й самі жителі.
Кожна з вузеньких вуличок обрала
по одному представнику до
народного комітету, який слідкує за
порядком і чистотою, і диво дивне! Ці
вулички, які нагадували колишні
горезвісні шанхайські барлоги,  зараз
чисті і впорядковані, і якщо завітаєш
у будь-який дім, знайдеш там
спокій і мир, тебе почастують і
посадять на єдиний стілець, і люди ці
веселі і щасливі, як лише китайці
здатні на це.

А втім, ти, мій сину, коли поїдеш
до Китаю, цих кварталів уже не
побачиш. Тому що вже будуються
нові квартали з невеличкими чудовими
будиночками, що потопають у
зелені, з сучасними школами і яслами
для китайської дітвори.
Робітниця шанхайської фабрики

маленька Шу (уповноважена
народного комітету), яка нас
супроводжувала по цих нових кварталах, сказала

про те, що почувають усі люди: ці
кілька сот нових будиночків  тільки

початок. Ніхто не сумнівається, що

через кілька років їх буде набагато
більше, і що прийде час, коли всі
робітники житимуть однаково красиво.
Адже Шанхай вільний лише з 1949
року, а в ньому ;же стільки змінилося!

Розповідь про Кантон, або Куан-
чоу,  це розповідь про південне
місто. Синє небо без хмар, величез-.
на лінива ріка з пузатими
барвистими пароплавами, які пливуть в
обидві сторони, вглиб країни і до моря,
пальми на вулицях, базари, повні
незнайомих плодів. Навіть звиклі до
тамтешнього клімату люди ходять з
солом'яними або паперовими
віялами, а опівдні життя міста зовсім
завмирає. На дамбі коло пристані
лягають робітники, кладуть камінь під
голову і відпочивають. Камінь під
головою  це не ознака бідності,
просто звичка. Подібні камені із
зручним заглибленням для голови
можна знайти і в музеях.
Південний клімат зробив Кантон

тим, чим він є: великим містом з
торговельними кварталами, з
величезними районами маленьких

будиночків, що ховаються в густих заро-.
стях. Банани тут ростуть як
звичайнісінька рослина.
За південним звичаєм місто

оживає ввечері і вночі. Вночі бігають

по місту малі діти, які, за нашими
уявленнями, вже давно повинні
спати в ліжку, і дорослих це аж ніяк
не турбує: гратися краще у вечірню
прохолоду. І тому, мабуть, так
багато народу у величезному парку
культури і відпочинку, де з
південним темпераментом поспішають
люди з театру на концерт і естраду, з
кулачних боїв на старовинні розваги,
де гойдаються на гойдалках і
каруселях і де можна грати в
надзвичайно складну гру з м'ячем: п'ять або
шість гравців стають у коло, вправ*
чо б'ють ногами невеликий тенісний
лчик, перекидають його через

голову своєму партнеру. Мета гри 
тримати м'яч якнайдовше в повітрі.
Для цього потрібно мати мавп'ячу
спритність і чуття; це  захоплююче
видовище, навколо якого ніколи не
рідшає натовп цікавих.
На півдні матері носять дітей на

спинах. Діти зав язані в хустку, а
невеличка кругла голівка маленького
громадянина мотається туди й
сюди, коли мати поспішає. Так жінки

На кооперативних ланах.



працюють на полі, так вони ходять
по місту, так заходять у трамвай.
Зараз, я чув, з цим ведеться
боротьба, та легше людям пояснити
таємниці космосу, ніж відучити від
тисячолітньої звички. Заради дітей я
побажав би, щоб це вдалося зробити
якнайскоріше.
В Кантоні іноземець, звичайно,

купує широкі китайські капелюхи,
такі стрішки, які селянин носить у
полі, під ними добре і в сонячну
спеку і в рясний дощ. Стріха
захищає не тільки голову, а і всю
людину. Труднощі з тими капелюхами
виникають однак у дорозі і, як
пізніше виявилося,  вдома. Бо наші
квартири не пристосовані до того,
щоб родина з п'яти осіб мала для
кожного по китайському капелюху,
широкому, як колесо.

В Кантоні я дуже полюбив ріку,
широку величезну Сіцзян, яка ніколи
не спить. Тече вона од віку до віку, і
життя на ній не припиняється ні
вночі, ні після світанку. Завжди пливуть
нею великі кораблі, плутаються в них
на дорозі джонки, завжди тут валить
чорний дим і надимаються вітрила.
Це  картина, від якої людина не
може відірвати очей і, навіть, вух,
тому що плавання на півдні
супроводжують гудіння, дзвін, вищання,
рипіння, вигуки. Жива ріка хоче життя,
повного руху, жива ріка приносить
Кантону багатство і несе його
кораблі далі, до самого моря.

 Сину мій, пишайся: ця ріка знає
і чехословацький прапор, і наші
кораблі стоять на якорі у великій
річковій пристані в кількох десятках
кілометрів від Кантона поруч із
кораблями країн, які вже давно стали
морськими державами. Але ми
тільки починаємо, наше море лежить
далеко від нашої вітчизни. Будь

подвійно гордий тим, що славний наш

прапор тут знають і поважають. Будь
гордий, що наша вітчизна така
велика, і знай, що нема малих країн...
Велика дружба робить з нас велику
країнуї
З цієї ріки я надішлю тобі ще

одну зарисовку. Вона з міста,
подібного якому нема ніде на світі. Це 
прославлене джонкове місто, де на

десяти тисячах човнів живе понад
60 тисяч жителів. Хто ті люди, що
живуть із прадавніх часів на воді в
той час, як навколо простягається
тверда вільна земля? Легенда
розповідає, що це біженці, які багато
століть тому потрапили сюди після
навали монголів. Жителі нібито
прийняли їх непривітно і заборонили
оселятися на материку. Тому ці
люди з північного Китаю оселилися на
воді. Але в дійсності це, мабуть,
було інакше. Судячи з усього, це
бідняки, яких століттями обкрадали і в
яких забирали землю сільські
багатії. Для безземельного в Китаї була
єдина можливість: смерть від
голоду. Вони однак не хотіли вмирати,
і коли їх прогнали з землі, почали
шукати засобів для існування на
великій ріці. їх називали «тухлими
яйцями» або просто «мотлохом».
Зневажали їх як людей нечистих, за цінської
династії їм офіційно було
заборонено виходити на материк і займатися
ремеслом. Близько 9О°/о їх не вміли
читати й писати, не знали лікаря, не
уявляли, який вигляд має місто і як
можна жити не на воді. І це
тривало аж до визволення.

Зараз, правда, вони продовжують
жити на човнах і живляться тим, що

Джонки на Сіцзяні.

принесе ріка. Це рибалки,
перевізники, робітники пристані, вони
возять вугілля, овочі, дрова.
Наймаються цілими родинами на роботу, і
їхні човни завжди на ніч
повертаються до свого місця, де утворюють
квартали з точно встановленими

вулицями. Зараз у них є школи,

лікарські пункти, установи  все на
воді.

Жінки цих річкових людей 
красиві, маленькі й смаглявіші, ніж

китаянки. Діти від самого народження

повзають по човну, схиляються над

водою, а щоб вони не потонули,
дбайливі батьки або припинають їх
мотузком, або, якщо діти старші,
прив'язують їм до пояса дерев'яну
колодку. І здається, ніби діти
постійно носять на собі невеликі
рюкзаки. Колодка не дає потонути
маленькому пустунові, якщо йому тісно на
човні.
Човни дуже чисті, гарно прибрані,

під брезентом або під дерев'яним
дахом знаходиться зручна чиста
постіль, на багатьох човнах можна
побачити квіти, завіски, нові печі, бо
ті, кого ще недавно зневажали і

ганяли, як звірів, стали людьми,

одержують за свою працю досить

грошей і можуть переселитися, куди їм

Так коксували вугілля до 1951 року в Шіцзиньшані... ...а так коксують вугілля тепер.



Ухніісьіпій міст вночі (будівництво завершено в 1957 році).

захочеться, а їхні діти «ходять до
школи і стають не тільки
ремісниками, але й техніками, вчителями,
службовцями. І перш за
все матросами й капітанами.
Люди джонкового міста віддячили

своєму урядові. Коли треба було
зайняти один з островів південного
узбережжя і не було чим
переправити армійські частини, ціле місто
випливло і так блискуче провело
десантну операцію, що чанкайшістське
військо на острові здалося. Десять
тисяч човнів просто запрудили воду
навколо острова, і перелякані вояки
не змогли вчинити серйозного
опору. Велика, мій синку, сила народу, ,
і безмірна відвага простої людини,
яка знає, що бореться за своє зав- ?
тра.

Остання зарисовка буде з міста
найменш китайського, і все ж
китайського, бо ми говоримо про новий
Китай. Ухань  місто нове, місто, І
яке дивиться більш у майбутнє, ніж
у сучасне. Де, власне, знаходиться
місто Ухань? Є місто Ханькоу, є
менше місто Ханьян і є місто Учан.
Ці три міста будуть з'єднані в одне
і мають, точніше сказати матимуть,
назву Ухань. Міста вже й зараз
з'єднані і мають спільну назву, але
головного невистачає. Йдеться не
тільки про об'єднання міст, але й
про те, що вони будуть заново
збудовані за єдиним планом. І, перш за
все, буде споруджено міст через
річку, яка ці міста розділяє, через
велику оспівану поетами Янцзицзян.
Це велика ріка. З давніх часів

ділить вона Китай на північний і
південний, і її могутня швидка течія є
справжнім кордоном. Уявіть собі
силу китайського народу, якщо цей не¬

приступний кордон, власне, перестав
бути кордоном,  адже китайська
держава ще в минулому містилася
на обох берегах. Та прийшов час
об'єднати обидва береги, прийшов
час, коли здійснюються одвічні мрії.
Здійснює їх народна влада, і тому
виникає міст через річку саме тут,
двоповерховий міст для залізничного
і для шосейного транспорту. Місто
майбутнього живе мостом і для мос-
сту. Величезна споруда, на якій
зайнято чотири тисячі робітників, є
головним будівельним об'єктом.
Спорудження мосту  це не

тільки самий міст. Це  кілометри нових
дамб, шосейні шляхи, нові міські
квартали, де зараз живуть робітники,
це нові трудові школи. Міст є
результатом спільного прагнення, міст
буде пам'ятником зусиллю, яке мало
значно більшу мету, ніж
спорудження мосту. Тому що тут люди вчаться
не тільки тримати в руках
інструмент, тут вони вчаться читати й

писати. Тут вчаться по-новому жити. І
тому Ухань  місто дуже китайське,
навіть якщо за своїм виглядом воно
має скоріш європейський характер.

 Приїздіть через рік,
запрошували нас друзі,  і не впізнаєте
Уханя. Тоді вже не треба буде чекати
великого пароплава, щоб переїхати
через цей дикий, широкий потік,
тоді вже буде міст. Якщо говорити
точніше, це буде 1 жовтня >957
року, тому що в цей день поїде
мостом перший поїзд. Два роки тому
почалося будівництво, і на два роки
був скорочений його строк.

 А чи не буде часом міст
готовий раніше?  сміємося ми.

 Не буде,  ввічливо похитав го¬

ловою начальник будівельної
контори Ю.  Більше скоротити строки не
можна.

Досить подивитися на стрімкі
хвилі ріки, щоб зрозуміти, що
скорочення на два роки окуплено
величезною працею людей, які,
нехтуючи труднощами і ризикуючи життям,
борються з хвилями.

Ми п'ємо обов'язковий,
традиційний чай у дерев'яному бараку,
схожому на всі будівельні бараки в
світі. На стінах висять схеми, ескізи
плану, заклики... Якщо б це не було
написано по-китайському, можна
подумати, що це десь у нас на
великому будівництві. Так схожі між
собою проблеми, речі і люди.

Мій сину, я, звичайно, не приїду
1 жовтня 1957 року в Китай, щоб
переїхати першим поїздом з півночі
на південь. Але в той день я
згадаю тих незнайомих людей, які
будуть аплодувати від радості під
прапором... Тоді в місті знесуть
дерев'яні вулиці і спорудять нові
будинки, тоді ніхто не пам'ятатиме
первісну назву трьох міст, з яких виник
Ухань. Тоді ця моя зарисовка буде
вже застарілою, а міст через ріку
буде чимось звичайним, і якщо він
був першим, то безумовно, не буде
останнім.

Тут, на березі великої ріки, ми і
закінчимо нашу подорож по
китайських містах. Не сумніваюся, що
Ухань стане колись містом найбільш
китайським. Буде китайським за
своїм ентузіазмом, завдяки якому
воно виникло, буде китайським за
натхненням його жителів, за
життєвою радістю і мудрістю, якою
насичений, сину мій, весь Китай.
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Цього року мені пощастило
побувати у братній Монголії.
...Неначе на казковому літаючому

килимі, промчали ми на повітрянім
кораблі від Києва до Улан-Батора.
Під крилами потужної машини,

крізь розриви у суцільних хмарах,
промайнув Байкал з прозорою
блакитною водою. Потім хмари відійшли
назад, на північ,  і перед очима
пролягло просторище з рудими голими

горбами. З висоти пташиного польоту
нам здалося, що внизу куди не
подивися  пасуться незліченні табуни
верблюдів. Всюди лиш одне
горби, горби й горби...

Монголія.

Літак зробив крутий віраж і,
стримуючи швидкість, линув до землі.
Легкий поштовх наш повітряний
корабель, пройшовши кілька тисяч
кілометрів, торкнувся твердого, як
асфальт, цілинного незайманого грунту
улан-баторського аеродрому.
Теплі і міцні рукостискання, щирі

посмішки і вперше у житті почуте
незнайоме привітання:

 Сайн байну!
Ми, члени делегації діячів

культури України, опинилися в чудовім
колі наших вірних і надійних друзів.
Прагнучи ще більше зміцнити спів-



Улан-Батор. Центральна частина міста.

робітництво з великою сусідньою
державою, численне Товариство
монгольсько-радянської дружби
організувало декаду Української РСР, для
участі в якій були запрошені і ми.
Зустрічаючись із монгольськими

товаришами  державними ді ячами,
аратами, робітниками, інтелігентами,
кожен із нас відчував, як палко
люблять тут Країну Рад, як високо ціну-

Цей тепловоз відкрив залізничний рух
на лінії Улан-Батор- Дзамин-Удс.*



Змагання кіннотників.

У взуттєвому цеху улан-баторського промкомбінату.

На одній з вугільних шахт Налайхи.

ють дружбу з нею, як завдячують їй
за братерську допомогу. Це ми
зрозуміли, і поговоривши з першим
секретарем Центрального Комітету
Монгольської народно-революційної
партії Д. Дамбою і Головою Ради
Міністрів Ю. Цеденбалом, і
відвідавши сільськогосподарські об єднання,
фабрики, шахти, промислові
комбінати, учбові заклади.
Народна Монголія зараз в

орлиному леті. Окрилена підтримкою
братніх соціалістичних країн, вона сягає
нових вершин народного щастя. її хо-.
да стрімка, як хвилі річки Мурун у
весняну повінь, її дружба з нами
глибша за озеро Хубсугул, її прагнен.
ня до побудови світлого майбутнього
вищі за гори Хантая...
Монголія це не тільки країна, на

території якої вільно розташувалися б
Франція, Іспанія, Португалія й
Ірландія разом узяті. Монголія вражає світ
своїм велетенським стрибком, якого
не знала історія: колись дика, темна
і вбога вотчина феодалів і лам, вона
невпинно йде шляхом соціалізму.
Пробуджений віщим пострілом
«Аврори», піднятий на боротьбу за
кращу долю Великим Жовтнем,
очолений національними героями Сухе-Ба-
тором і Чойбалсаном, народ цієї
країни  перший слідом за народами
колишньої Російської імперії  пішов
ясною і широкою дорогою, яку
вказав великий Ленін. І наші друзі
законно пишаються цим.

Думи й поривання своїх
співвітчизників, розкутих народною
революцією, чудово висловив натхненний
співець нової Монголії Дашдоржійн На-
цагдорж:

В новій Монголії,
Вільній Монголії
Люди працюють на благо вітчизни,
В нашій гуманній
І світлій Монголії
Вже не зустрінете й сліду

пригноблення.
З вірним, хоробрим російським

товаришем
Злиті ми вічним рукостисканням.
І майорить переможне знамено
В новій і вільній
Щасливій Монголії!



Ці рядки видатного поета, написані
майже чверть століття тому, і зараз
часто повторюють монголи. Тх не раз
пригадували й ми, розмовляючи з
трудівниками республіки під час
подорожі по цій просторій країні.
Давно немає тут ні горя, ні плачу, ні
гніту. З піснею щастя на вустах, пліч-о-
пліч з великим радянським другом,
йде народ до нових перемог.
...Було щось символічне в тому, що

знайомство з Монголією ми почали
у школі імені Чойбалсана в .
Улан-Баторі. Тут росте майбутнє країни.
Смагляві хлопчики й дівчатка з
червоними галстуками зустріли нас
піонерським салютом. Як же вони схожі на
наших дітейі Такий самий вогник в
оченятах, той самий вияв любові до
своїх товаришів у братніх
соціалістичних країнах, те саме бажання
листуватися з ними, щоб ще краще
знати одне одного...

Наче йдучи по сходах науки, зі
школи ми потрапили до
Монгольського державного університету.
Ректора  професора Дондока Цебекмі-
та--не було: його запросили на
ювілей Варшавського університету, і нас
прийняв проректор по учбовій
частині доцент Єремліл. Він розповів нам,
як цікаву повість, недовгу, але
яскраву історію цього найбільшого в країні
учбового закладу. Створений 1942
року, університет спочатку налічував 95
студентів і 11 викладачів. А нині тут
2.100 студентів і понад 150 викладачів.
Разючі цифри!
...На літаку ми зробили стрибок з

Улан-Батора в Мурун  один із
сімнадцяти аймачних центрів,
розташований на північному заході країни,
поблизу кордону між Монголією і
Радянським Союзом. Цей край нагадує
наші Алтай і Сибір. Він займає понад
сто тисяч квадратних кілометрів і
дуже багатий на дичину. В аймаку
створено п ятдесят сільськогосподарських

Перевірка хутра.. що йде на експорт.

Урок в одній із столичних шкіл.

На просторах Східної Монголії.



Мисливці з беркутами їдуть на
полювання.

об'єднань, є держгосп, машинно-
тваринницька і дев'ять
машинно-сінокісних станцій.
За сто кілометрів від аймачного

центра розкинулось містечко Хатгал.
Це  порт Монголії. Так, так, у цій
гірській країні є. порти! Хатгал
розташований на березі одного з
найбільших озер  Хубсугул, оспіваного
поетами. До липня озеро закуте кригою.
Але потім по його хвилях пливуть
маленькі прудкі теплоходи, везучи до
протилежного берега до
Радянського Союзу дари п'яти аймаків, і
повертаються додому навантажені
нашими товарами.

Чемпіони стрільби з лука.

 Славне море
Хубсугул! посміхаючись, кажуть монголи.  Це наш
Байкал!

І тут, у Хатгалі, і в Ула-н-Баторі, куди
ми знову повернулися, і в
шахтарському районі Налайха, як і в інших
містах і сомонах (селах) країни, ми
наочно переконалися в бурхливому
зростанні нової Монголії.
Коли ми потрапили на шахту «На-

лайха-Капітальна», нам здалося, що
ми раптово опинилися в Донбасі. Ця
шахта  першокласне вугільне
підприємство, збудоване за останнім
словом гірничої техніки. Вона ще
зовсім молода. Але у неї велике май-

Річка Улан-гол.

г



Сцена з опери «Серед трьох гір».

бутнє: її проектна
потужність шістсот тисяч тонн на рік! А багатству
тринадцятиметрових пластів можна
тільки позаздрити...

 Тут вистачить вугілля на
сімдесят років,  підсумував свою
розповідь молодий інженер Цевегмет.
Науку, яку він пройшов у Харківському
гірничому інституті і в надрах
Донбасу, Цевегмет успішно застосовує на
рідній шахті.

...Ми прощалися з монгольськими
друзями тепло і щиро. Ми бажали їм
нових чудових досягнень на шляху
до соціалізму. І ми переконані, що
наступного року, коли на Україні
провадитиметься декада Монгольської
Народної Республіки, наш народ
вітатиме своїх товаришів і братів з
небувалими звершеннями, яких вони
досягли під сонцем вільного, щасливого
життя.

Циркона акторка Мажікеурун виконує номер «каучук-

»* ' Майстрі художнього різьблення

Микола УПЕНИК
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ня виконане, а інших немає, їх
просто звільняють з роботи...
«Супутник,  говорив вчений з

світовим іменем, покійний Фредерік
Жоліо-Кюрі,  породив у вчених
Сполучених Штатів, Англії, Франції
надзвичайно важливе питання: чому
саме Радянський Союз, радянські
вчені і техніки виявились першими?»
Законне питання. Адже західна

пропаганда на всіх перехрестях
трубила, що розвиток науки в СРСР
значно відстає від розвитку її в
капіталістичних країнах, що радянські
вчені пасуть задніх, і от... саме вони
«виявились першими».
На це професор Жоліо-Кюрі дав

таку відповідь: «Ті, хто мав контакт
з радянськими вченими, знали про
надзвичайно швидкий розвиток
науки і техніки у Радянському Союзі.
Але цього недосить. Слід було
врахувати, що в СРСР відбувається
гігантська творча робота всього
народу, який розуміє, що звільнення
людини, справжнє підвищення
добробуту людей вимагає гігантських
зусиль в галузі науки і техніки. Більш
того, слід врахувати, коли так
можна висловитись, «криву розвитку
радянської науки і техніки» за останні
десятиріччя... Спочатку був період
підготовки наукових кадрів,
створення матеріальної наукової бази, і
«крива» піднімалась вгору порівняно
поволі. Але потім стала підніматися
все швидше і швидше, а в певний
момент пішла вгору небачено
швидко... Те, що Радянський Союз пер
шим запустив супутника,  не
випадкова подія. Таке випередження з
кожним роком відбуватиметься все
частіше і частіше».

А от як сформулював свої
враження керівник освіти США Лоуренс
Дертік, який очолював американську
делегацію під час її відвідання
Радянського Союзу влітку цього року.
В своїй промові на сніданку в
Національному клубі преси Дертік
заявив, що бачив в дії всі радянські
учбові заклади  «від дитячого
садка до університету». Потім він додав:
«Те, що ми бачили, вразило нас в
одному особливому розумінні. Ми
просто не могли уявити собі, до якої
міри СРСР як держава присвятив
себе освіті як засобу
національного прогресу. Скрізь, де ми
побували, ми бачили ознаки того, що ми
могли назвати тільки абсолютною
відданістю справі освіти. Тому
нашою основною реакцією було
здивування  я дуже старанно вибрав
це слово  в зв'язку з тим, у якій
мірі все це досягнуто. Як би там не
було, десять американських
педагогів повернулися витрезвленими тим,
що вони бачили».
...В наш час людина вийшла на

поріг зоряного світу. Наша епоха 
епоха великих мрій і звершень. Мрії
бувають різні: можна мріяти стати
зіркою екрана, можна мріяти
дістати рукою до далеких небесних зір.
Все це  хороші мрії. Але всім їм
потрібні крила  міцні, як у орла.
Без крил нічого не вийде...

Ігор БРЕЧАК

Чому мене виключили із школи
в Літтл-Року?

Літтл-Рок, місто з стотисячним населенням у штаті Арканзас, на
півдні США, вже другий рік привертає увагу світової громадськості.
По-українськи слова «ЛІттл Рок» означають «маленька скеля». Саме
об цю скелю розпоров собі днище корабель офіційної
американської пропаганди про расову рівність і демократію.
Керівник штату  губернатор Фобус  очолив рух

куклукскланівців, які, до речі, називають тепер свою організацію «Радою білого
громадянина», і відкрито виступив проти рішення Верховного суду
США про введення спільного навчання негрів та білих у
муніципальних школах.

Президент Ейзенхауер, який вислав військо для охорони
негритянських дітей, «нічого не зміг вдіяти з цим губернатором». Влітку
цього року апеляційний суд США виніс рішення про відстрочку
запровадження спільного навчання в штаті. Як повідомив з Літтл-
Рока кореспондент агентства Ассошіейтед Пресс, директор школи
Верджіл Блоссом вітав останнє рішення суду як «прекрасну
звістку» і з задоволенням оголосив, що центральна середня школа
відкриється 2 вересня як «середня школа тільки для білих».

Історія негритянської дівчини МІннІджін Браун однієї з дев яти
негритянських дітей, що минулого року навчалися в «школі для бі<
лих», взята з американського тижневика «Лук».

Нижче подаємо. її розповідь у скороченому вигляді.

Одного дня
вчителька повідомила нас, що
є можливість
перевестися до школи, в яку
до того приймали
тільки «білих».

Я відразу ж
записалася в списки

бажаючих. Всі ми були дуже
щасливі!
Ми знали багатьох

дітей, які після
закінчення негритянської
школи, нікуди не
могли влаштуватися. Ми
знали також, що

«Сентрал Хай Скул»
давала значно кращу
освіту, що там були
добрі тенісні корти і
чудовий великий
гімнастичний зал.

Я була однією з тих,
кого кінець-кінцем
визнали «достойними»
ходити до «білої»
школи. При цьому нас Мінніджін
попередили, ЩО cno-t
чатку буде не легко.

«Ні в якому разі не платіть за
добро злом, щоб там з вами не
трапилося»,  застерігали нас.
Але коли ми прийшли до школи,

перед нею вже стояли пости
губернаторської поліції, і нас одразу ж
одіслали додому. Через два тижні
поліцейські пости за ухвалою суду
були зняті і з допомогою війська
нас  9 «кольорових» учнів 
провели у школу з чорного ходу. От ми
й досягли своєї мети!
Одна з моїх «білих» подруг

підбігла до мене і сказала: «Як я рада,
що й ти будеш тут вчитися! Будемо
обідати разом?» Але пізніше вона
до мене вже більше не підходила.

Після короткої розмови з старшим
вихователем школи ми піднялися на
другий поверх, до хімічного
кабінету. В кожному класі було по
одному «кольоровому» учню. На першо¬

му уроці один з
учнів дав мені свій
підручник з хімії, я
ще не мала
свого. Але потім і він
уже більше не
підходив і не звертався
до мене. Другий урок
з англійської мови
відбувався на
першому поверсі, а потім
був урок співів. Того
дня однокласники ще
ставилися до мене
подружньому. Сиділи
ми всі разом. Вони
просили мене щось
заспівати і деякі
казали: «Ой, як ти чудово
співаєш!»

За п'ятнадцять
хвилин перед дзвоником
одна з учительок
покликала мене до

класу. Керівництво школи
боялося, щоб натовп,

Браун який зібрався перед
шкільним будинком,

*

не вдерся до школи.
І ми повинні були непомітно вийти з
приміщення.
Знову повернутися до школи нам

вдалося лише тоді, коли регулярні
військові частини зайнялися нашим

транспортуванням. Нас привозили до
школи і відвозили додому в
закритій машині. «Іепер уже жоден
хуліган не наважиться виступити проти

солдатів»,  думали ми.

...Вперше це сталося під час урока
французької мови: один із хлопців
загородив прохід до парти,
витягнувши поперек ноги. Я ввічливо
попросила його пропустити мене на
місце, на що одержала відповідь:
«Чорна мавпо, якщо ти й справді
хочеш сісти, то або перелізь через
мої ноги, або обійди класом». Коли
я хотіла переступити через його
ноги, він з усієї сили вдарив мене.
А коли я схопила його за ногу, він
почав мене бити. Я покликала на
допомогу солдата, приставленого для.
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Такий вигляд мав вхід до

охорони порядку, і він з'явився на
дверях класу.
Вчителька попросила солдата

залишити клас, обіцяючи, що сама

подбає про порядок.
* *

*

Другого разу хлопець, чия шафа
для одягу була поруч моєї,
звернувся до мене: «Чорна мавпо, не
торкайся моїх речей, бо я тобі так дам,
що тільки мокре місце зостанеться!»
Я розсердилася і відповіла йому та-:
кож грубо. Хлопець поскаржився
виховательці, і я одержала догану за
«вживання нецензурних слів».

Солдат, приставлений до мене, все
це чув і докладно повторив у
протоколі, але це анітрохи не
допомогло.

Раніше я ніколи не лютувала,
завжди була спокійна й весела. Я
ніколи не звертала уваги на грубощі.
Та одного разу, коли я щось читала
по-французькому, один з учнів, що
сидів поруч, прошепотів до іншого:
«Ой, милий боже, послухай-но тільки,
як та чорна мавпа вимовляє по-

французькому!» З тієї хвилини я

змінилася. А між тим, кожний новий

день приносив мені нові прикрості.
Доки біля мене був солдат, він

завжди міг хоч чим-небудь
допомогти. Але коли регулярні війська
були виведені з Літтл-Рока, у мене
залишилася тільки одна приятелька,
яка завжди давала зрозуміти, що не
всі мене тут ненавидять. Але я все ж
таки залишалася самотньою. Під час
перерви, або коли в класі іноді не
було уроків, я завжди сиділа одна.
Ніхто не хотів розмовляти зі мною.
Ми завжди заздалегідь знали, коли

відбудеться наступний «інцидент»^
Виникали вони після чергової
промови губернатора чи виступу члена
«Ради білого громадянина».
Одного разу я саме була в

їдальні і, тримаючи високо над головою
тарілку з супом, намагалася пройти
крізь юрбу дітей. П'ятеро хлопців,
що стояли обок, заступили мені
дорогу. Я хотіла обійти їх, але вони
підсунули стільці. І сталося ось що:
я вилила тарілку супу з квасолею
на голови двох хлопців...

* * *
Поліцай завів мене до кабінету

директора, який був страшенно
розлючений. Він порадився з старшим ви-

центральної школи Літтл-Рока.

хователем і мене покарали: на
десять днів виключили зі школи!
Пізніше мене довго і докладно

допитували, чи я зробила це
навмисно, чи ні. А я й сама добре не знаю,
як це сталося. Старший вихователь
запевняв, що я зробила це
навмисно. Він казав також, що інші
«чорні» діти тихіші і лагідніші за
мене, скаржився, що я невдячна, що

часто завдаю йому неприємностей,

і через мене його, навіть, називають

«другом негрів», хоч це й зовсім не
так. У хлопців, які справді
спровокували весь цей інцидент, жодної
волосини з голови не впало.

Після різдвяних свят мені
дозволили повернутися до школи: я

пообіцяла, що ніколи більше не

встряватиму в суперечки. Але вже в

коридорі мене привітали
пронизливим виттям. Іншим вісьмом неграм
було заборонено навіть підходити до
мене. Однак мої брати не
злякалися. їм загрожували, але вони не
звертали уваги.
Четвертого дня мені відплатили за

тарілку супу. Якийсь хлопець облив
мене гарячим супом. Він стояв у
черзі за мною і в ту хвилину, коли я
виходила, підняв свою тарілку
догори і перевернув на мою голову.
Було страшенно боляче, але мені не
дозволялося навіть заплакати. Білі
діти п'ятнадцять разів
проскандували «Браво!»
Черговий поліцай» провів мене до

кабінету директора. І я, відчуваючи
пекучий біль, ще посміхалася...
Найгірше було під час уроків

гімнастики.

Не тільки хлопці, а й дівчата
бувають дуже люті... Вони ставали в
коло і виконували танець, який
називали «Убангі Дане». І при цьому
завжди лише на мою голову падали
гумові обручі і м ячі. Потім дівчата ці
зверталися до мене з запитанням:
«Скажи, твоя мати також чорна?»
А далі малювали на дошці різні
карикатури, стверджуючи, що це
портрет моєї матері. Хіба це можна було
терпіти?
На уроці гімнастики бувала ще

одна чофна дівчинка, і ми завжди
трималися разом. І завжди нас або
штовхали, або зачіпали. Коли я
робила йкусь вправу не зовсім точно,
всі реготали, з презирством
дивлячись на мене. Коли я помилялася,

читаючи вірш, або щось забувала, всі
плескали в долоні і аж заходилися
реготом.
З кожним днем цькування

посилювалося. Нам загрожували навіть
бомбами, і одного разу й справді було
знайдено в коридорі пачку динаміту.
Коли поблизу не було охорони, мені
завжди здавалося, що мене віддали
на поталу білих. Хлопці
підкрадалися до парти, щоб зненацька вдари-,
ти мене. Гірше бути не могло. Нас
обливали чорнилом. Одна біла
дівчина була особливо капосною, за це
її на кілька днів виключили зі
школи. Коли ж вона повернулася, діти
дали їй почесну назву «королеви».

* * *

Одного хлопця  Річарда Боклера,
німця за походженням, я боялася
найбільше. Одного разу я
зустрілася з ним на вулиці, коли його
відіслали додому за погано вивчений
урок. Він вдарив мене з усієї сили
в живіт. Я не могла утриматися і
завила від болю. Моя мати, яка
бачила цю сцену, покликала поліцая.
Однак той не тільки не рушив з місця,
але й повернув обличчя в інший бік.
Іншого разу, підійшовши до своєї

шафи для одягу, я зустріла там Френ-
кі Грегг, біляву ученицю нашої
школи. Вона вже давно переслідувала
мене, завжди вигукуючи мені в
спину: «ніггер, ніггер, ніггер». Спочатку я
взагалі не звертала уваги ні на неї, ні
на її образливі вигуки, які
повторювали її друзі. Я залишалася
спокійною навіть і тоді, коли вона
навмисне наступала мені на ногу або
давала стусана.
Цього разу я входила в клас, а

Френкі ще кричала «ніггер». Тоді я
не витримала, повернулася і
вигукнула: «Заткни, нарешті, пельку, біла
замазуро!»
Не встигла я дійти до парти, як

на мене посипалися сотні
образливих слів. Френкі кинула на мене
папку і почала бити пеналом по
голові. Я спочатку хотіла відповісти їй
тим самим, але стрималася, вийшла
з класу і попростувала до кабінету
директора. Френкі разом з
черговим поліцаєм прийшли слідом. Від
мене вимагали, щоб я вибачилася
перед Френкі за «страшні» слова
«біла замазура!»
Те, що вона переслідувала мене

протягом тижнів і називала «ніггер»,
била і чіплялася до мене,  не мало
ніякого значення.

* * *

Пізніше в класі білі учні
оточили Френкі і грозилися відплатити
мені. Я сказала вчительці, що хочу
додому: більше я не могла
витримати.

Я хотіла подзвонити матері, щоб
вона забрала мене зі школи. Але й
тут троє хлопців заступили мені
дорогу до телефонної кабіни. Під мас
обіду якийсь хлопець знову вилив
мені на голову гарячий суп і за це
був нагороджений п'ятнадцятьма
вигуками «Браво!». Він був героєм дня.
Увечері я дізналася по радіо, т°

за рішенням педагогічної ради я
покарана: мене до кінця року
виключили із школи.
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ВИХОВАННЯ

ЗЛОЧИНЦІВ

Нестримний культ
«зірок»  це щоденна
пожива, якою начиняють

читачів газет і глядачів
телевізійних передач у
США. Стати кіногероєм,
видатним бейзболістом,
солістом джаз-банда або
професіональним
боксером,
«по-американському» обезсмертити себе
до цього прагнуть
багато американських
юнаків. Проте не кожен
може відзначитись на

стадіоні або в
мюзик-холі. Для тих, хто не має
таких можливостей,
відкритий ще один «шлях до
слави»...

Завдяки видавцям і
телевізійним ділкам імена
вбивць і ватажків
гангстерських банд відомі
тепер кожному амери-.
канському хлопцеві.
Докладні репортажі
являють собою справжню
школу для молодих
злочинців.
Статистики змушені

констатувати, що
середній віковий рівень
злочинців у країні
знизився до сімнадцяти років,
що злочинство серед

молоді в останні роки
збільшилось до 55
процентів. Це найкрасно-
мовніша і найтрагічніша
оцінка американського
способу життя.
Фото 1. Нью-йоркський

тир: два постріли лише
за 10 центів! Ця невинна
розвага коштувала
життя шістнадцятирічному
Денні Брансу. Його
товаришеві набридло
цілитись лише у неживі
мішені  він навів зброю
на Денні...

Фото 2.
Тринадцятирічний Джіммі Томсон
застрілив свою матір 
кажуть, що приятелі
глузували з того, нібито він
матусин синок.

Фото 3. Ця дівчина
вбила виховательку.

Фото 4. Разом їм

тридцять три роки. Чарлі
Старкуезер вчинив
дванадцять вбивств.
Дівчина  його спільниця.

Фото 5. Такий кінець.
Група хлопців стоїть
перед судовим слідчим.
Вони будуть покарані. А чи
будуть покарані ті, хто
зробив з них вбивць і
насильників?



В дзеркалііноземної
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Свавілля

колонізаторів
Постійний оглядам

лондонської газети «Дейлі уор-
кер» Уолтер Холмз,
розповідаючи про подію, що
сталася нещодавно в
британському протектораті
Танганьїці, зауважує, що той
факт, що ця подія не
привернула ніякої уваги
буржуазної преси, лише
підкреслює її серйозність і
важливість.

Мова йде про
засудження до шестимісячного
ув'язнення двох африканських
журналістів з міста Дар-ес-
Салам за те, що вони через
місцеву газету висловили
свої думки щодо
англійського панування в
Танганьїці.
«Треба пам'ятати,  пише

Уолтер Холмз,  що
Танганьїка це лише
протекторат Великобританії.
Англійський же уряд вважає цю
країну своєю власністю, і
восьмимільйонне населення

Танганьїки страждає від
сваволі англійського суду».
Що ж містив виступ двох

африканських журналістів?
Уолтер Холмз наводить

абзац із статті, який
виявився вартим шести місяців
тюрми:
«Англійці п'ють нашу

кров та вивозять сировину
з країни не тому, що вони
добре ставляться до
нашого народу або бажають
навчити нас цивілізації та
. прогресу. Чим довше
англійці залишатимуться тут,
гим більше грошей та
сировини вони вивозитимуть
до себе».

«Але ж це точка зору на
англійське панування усього
народу Танганьїки,  пише
Уолтер Холмз.  І я
відкрито приєднуюся до думки,
висловленої в статті
африканських журналістів,
причому за англійськими
законами засудити мене за
таку заяву аж ніяк не можна.
Ось тут і виявляється, що

англійський закон для
громадян Великобританії і той
же англійський закон для
тубільців Африки  різні
речі І»

Налагоджування
контактів"

Американські солдати, що
перебувають на військових
базах Близького і
Середнього Сходу, одержали із
Сполучених Штатів «англійсько-
арабські розмовники». Мета
цього друкованого твору,
коли вірити передмові,
досить гуманна:
«налагоджувати контакти з місцевими
жителями».

Як саме?
Заглянемо в словник. Ось

кілька найважливіших

речень із розмовника, які
повинен знати заокеанський

окупант: «залиште буди¬
нок», «віддай зброю», «бери
лопату і копай тут», «ті,
хто відмовляться, будуть
розстріляні», «ви
арештовані», «всі жителі повинні
залишити село протягом 24
годин».

Здається, все зрозуміло?

Організація
західнонімецьких кінопромисловців
поширює зараз нове рекламне

гасло: «Влаштуй собі пару

приємних годин  піди до
кіно!»

Які ж фільми рекламують
західнонімецькі газети?

Ось два з багатьох
оголошень:

«Холоднокровні злочини 

непереборний жах, правда
про життя дна великих

міст  «За темними
вікнами».

«Жінка в джунглях пороку

й сенсацій  справжній
реалізм із пікантними

подробицями.  Репортери
викривають торговців жінками.

«Білий вантаж із Парижа».

Лише за один тиждень, як

повідомляє журнал «Рунд ум
ді вельт» (НДР),
кінематографія розважала глядачів
одного з великих міст

федеральної республіки такими

«шедеврами»: «Коли вибухає
бомба», «ЛілІ, дівчина

великого міста», «Безжалісне

серце» та ін.

Фільми, Імпортовані в

порядку «культурного обміну»
з-за океану, мали назви:

«Стріляй або умри»,

«Закляклий від жаху», «В тіні

шибениці», «Могильник»,

«Гола заложниця», «Палець

на курку», «Дозвіл на

вбивство», «Жінки за гратами»,
«Месник без зброї»,
«Назовні чатує смерть», «ЧікагськІ
пацюки», «Бомбардувальник
Б-52» та ін.

Як боротися з кризою
В Сполучених Штатах

дедалі більше дається взнаки
криза надвиробництва. Але
не думайте, що боротьба з
нею не ведеться.

Те, що зображено на
цьому фото, відбувається
не в балагані і не на
ярмарку, а на одній з площ
в серці Нью-Йорка Меді-
сон-сквері. Агенти по про-

дажу автомобілів апелюють
до патріотичних почуттів
ньюйоркців: «Підтримуйте
економіку!* Купіть собі авто*
мобіль  зараз!»
Та запобігти кризі не в

силі навіть виведений на
нью-йоркські вулиці слон 
жива емблема
республікансько? партії.
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З шаленою силою спадають

по величезному камінню

потоки води, ламаючи всі перепони

на своєму шляху. Ось вона 
грізна стихія! Страшно навіть
подумати, що людина може
насмілитись на єдиноборство
з нею,  загибель стереже тут
на кожному кроці. Але
людина вступає в поєдинок. Так
вимагає життя, іншого шляху
нема: тут є риба: якщо зловиш
п  матимеш з чого жити.

І людина, яка має лише

примітивну риболовецьку снасть, на-

Д?к. Ф. Е. Блосс: Ловля риби.

Дональд С. Херберт: Проникливий погляд

Доня.іьд С. Херберт: Розалінда

В. X. Квімбі: Шукачі пригод.



Дж. Руфус; Млин Альфонса Доде.

пружує всі сили. Про тяжкі,
сповнені небезпеки будні
невідомого трудівника
красномовно розповідає фото
англійського майстра Дж. Ф. Е. Блосса
одного з членів Англійського
Королівського фотографічного
товариства.

Товариство існує вже багато
років і об'єднує професіона-
лів-фотографів та аматорів
цього своєрідного жанру
мистецтва. Королівське товариство
щорічно організує в Лондоні та
в інших англійських містах
художні фотовиставки.. В одній
з цих виставок у 1956 р.
брали участь майстрі радянської
фотографії, роботи яких
одержали високу оцінку англійської
громадськості.
Ось робота Д. С. Херберта,

яка свідчить про те, що
майстер досконало володіє
мистецтвом світлотіні, вміє
створювати тонкі фотогравюри.
Не може не викликати

посмішки фото В. X. Квімбі, яке
має вдалу назву «Шукачі
пригод».

Фото Дж. Руфуса «Млин
Альфонса Доде» романтично
та тонко передає природу.

У світловому відношенні
оригінально виконано «Загарбни-
ків>> В. Мариновича. Але в
цьому фото відчувається вплив
абстракціонізму.
Це ж саме стосується і фото

Б. Дж. П'юга «Мислитель», на
якому бачимо неприродну
дерев'яну людську фігурку,
химерну «конструкцію» в центрі
та цілком реальне зображення
радянського супутника Землі.

В. Марпнопич: Зпгарбіїпкії

В. Дж. ГГіог: Мислитель



Життя мистецтва

НЕВІДОМИЙ ПОРТРЕТ ШЕКСПІРА!

АНГЛІЯ

НОВІ КНИГИ ДЖЕКА ЛІНДСЕЯ

Відомий англійський
прогресивний літератор Джек
Ліндсей нещодавно видав
перший том
автобіографічної повісті «Розповідь про
життя»  «Дитинство
австралійського хлопця».
На історичному тлі

тогочасної Австралії письменник
оповідає про свої дитячі та
юнацькі роки, про мрію
стати літератором і
численні перепони, що ставили
йому родичі, які бажали
бачити Ліндсея на
«безпечнішому та респектабельнішому
шляху».

Блискуче захистивши
університетський диплом,
Ліндсей пориває з сім'єю і їде
до Сіднея шукати роботи.
«Я не мав жодної уяви про
те, як житиму в Сіднеї, але
я сказав родичам, що
зневажаю їх лицемірний світ,
де роблять гроші та
кар'єру, не зупиняючись навіть
перед вигідним шлюбом»,
розповідає Джек Ліндсей.
Новий твір Джека Ліндсея

здобув високу оцінку преси.

* » *

Вчені та літератори, що
займаються англійською
історією, завжди вважали V
та VI століття найцікавішим

періодом в історії країни.
В цей час римляни, що
кілька століть володіли
Британією, залишили острів, а
англо-саксонська навала ще
не розпочалася.
Археологічних та письмових
пам'яток цієї епохи майже не
лишилося, що
перешкоджало досконалому
висвітленню її історії.
Письменник Джек

Ліндсей спробував розповісти
про цей період історії
Англії. Саме тому нова
книжка Ліндсея «Король Артур
та його епоха», яка вийшла
у видавництві «Мюллер»,
привернула увагу
англійської громадськості та
прогресивної преси.

В цій книзі, як і в своєму
попередньому творі «Тут
побували римляни»,
Ліндсей намагався відтворити
життя і побут епохи,
спираючись на існуючі
археологічні та літературні
джерела.
Рецензент газети «Дейлі

уоркер», позитивно
оцінюючи новий історичний твір
Джека Ліндсея, висловлює
сподівання, що незабаром
автор порадує читачів ще
одним екскурсом в історію
Англії.

Англійська преса
повідомляє, що три місяці тому
був випадково знайдений
портрет, на якому, як
гадають, зображений Уільям
Шекспір у віці близько
тридцяти років. Сталося це в
Глазго під час збирання
серед населення речей для
міської лотереї.

БОЛГАРІЯ

ВИСТАВКА ХУДОЖНИКА ВАСИЛЯ СТОІЛОВА

Творчість Василя Стоїло-
ва  одного з найкращих
майстрів пейзажу і
портрета користується
заслуженим успіхом у Болгарії.
Стоїлов уважно і з

любов'ю вивчає життя села.
Там він знаходить теми для
своїх творів, які вражають
глибокою переконливістю,
реалізмом.
Особливо цікаві побутові

пейзажі Стоїлова.
Відображуючи щоденне життя
сільських трудівників, він
широко використовує
етнографічні і фольклорні мотиви. Дівчинка з Бистриці. (Аква-
Нещодавно в Софії в га- рель на дереві. 1958 рік)-

Зараз над вивченням
портрета працюють
спеціалісти історичного живопису.
Якщо підтвердиться, що це
автентичний портрет велико-,
го англійського
письменника, то він буде єдиним
відомим зображенням Шекс-
піра, зробленим за його,
життя.
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лереї спілки художників
була відкрита виставка
творів Василя Стоїлова. На ній

представлено 60 картин 
портретів, пейзажів,
композицій і натюрмортів.

ІТАЛІЯ

ПРОТИ АБСТРАКТНОГО ЖИВОПИСУ

ЗБІРКА ТВОРІВ ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВА

Пенно Славейков  один
з найвидатніших
болгарських поетів, творчість
якого нерозривно поєднана з
долею і життям народу.
Нещодавно видавництво

«Болгарскі пісател»
випустило перший том повного

зібрання його творів, до
якого увійшли поезії з книг
«Щасливий сон» та «Епічні
пісні».

Італійський журнал «Ріна-
шіта» вмістив статтю
відомого художника-реаліста
Ренато Гуттузо, в якій він
гостро виступає проти так
званих «нових форм» у
живопису, проти абстрактного
мистецтва.

Гуттузо палко закликає

всіх художників виступити
проти згубної моди в ім'я
справжнього мистецтва,
«заснованого на досвіді і
вивченні дійсності, життя», не
«вдаватися до фальшивих
розумувань» і кинути гру в
красиві форми, позбавлені
будь-якого змісту.

ГРЕЦІЯ
КАНАДА

«ЛІКУВАННЯ З ДОПОМОГОЮ СНУ»

РОМАН ПРО ЖИТТЯ РОБІТНИКІВ

Прогресивна грецька
література поповнилася новим
твором письменника-реаліс-
та Андреаса Фрагяса 

романом «Люди й будинки».
Основною темою романа

є життя мешканців одного з

афінських робітничих

кварталів у перші роки після
війни. Письменник з

великою любов ю описує

простих людей, їхнє тяжке,

злиденне існування.
Картина життя робітників

Греції, яка постає перед
читачем романа «Люди й
будинки», типова для всіх

капіталістичних країн, де
безробіття стало цілком
закономірним явищем.
Висловлення одного з

героїв романа Козмаса може
повторити кожний робітник
будь-якої капіталістичної

країни світу:

«...Зараз заводи і
фабрики міняють робітників так,
наче вони надходять по

конвейєру. Ти знаєш робітника
чи інженера, який працював
би все життя на одному
місці? Немає у нас такихі»

Роман Андреаса Фрагяса
«Люди й будинки»
багатоплановий. Автор показує
долю багатьох героїв з
різних верств населення: тут

і інженер Арчіріс,

розумний, скромний трудівник; і
робітник Афанасій та його
численна сім'я; і

представник молодого покоління

Іліас  борець за
справедливість і щастя свого

народу-

Роман А. Фрагяса

написаний сміливо, яскраво, з

твердою вірою в краще

майбутнє Греції.

Під такою назвою у
канадському прогресивному

видавництві «Норсерн бук
хаус» нещодавно вийшов
переклад книжки українського
письменника та лікаря
Павла Бейліна «Повість про ве-

КИТАЙ

лику сім'ю», в якій
розповідається про методи
лікування сном у Макарівській
лікарні. Видавництво
повідомило, що книга користується
великою популярністю в ка-.
надських читачів.

ДРВ

ТЕАТРАЛЬНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

У Ханої проходив
театральний фестиваль, в
якому взяли участь тридцять

театральних колективів.

Поруч із п'єсами періоду
феодалізму, а також
стародавньою в'єтнамською
оперою, театри показали
багато творів сучасних
авторів на актуальні теми.

Наприклад, ідея п'єси «На
хвилях проти вітру» 
возз'єднання країни, п'єса
«Буйвол на дві родини»
розповідає про зміни на селі
після земельної реформи.
Головним героєм

більшості драматичних творів є
борець за незалежність
В'єтнаму, робітник чи селянин.

1 На відкритій в Пекіні
' ІИ-й Всекитайській ви-

} ставці графіки експонує.

І) ться 325 творів старих
> майстрів різьблення по
) дереву та металу і твори
{ молодих художників.

Вперше у такій виставці
беруть участь майстрі
графіки національних
меншостей країни.
Перше фото: «Віють

зерно» (кольоровий
дереворит Лі Хуань-міня).
Друге фото: «На
судноверфі», гравюра на міді
Лю Сі-нена.

>
>
)

І
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ПАН ТЕН-ШОУ  ПОЧЕСНИЙ ЧЛЕН АКАДЕМІЇ
МИСТЕЦТВ СРСР

Почесний член Академії
мистецтв СРСР, видатний
китайський художник Пан

Тен-шоу.

Уславлений художник,

майстер національного

живопису Китаю ГІан Тен-шоу,
нещодавно обраний
почесним членом Академії
мистецтв СРСР, народився
1897 р. у провінції Чжецзян,

повіті Нінхайбей, селі Гуан-
чжуан.

Батько художника Пан Бін-
чжан був майстром
старовинного розпису, і це
справило свій вплив на хлопчика.

В 7 років Пан Тен-шоу
вступив до приватної художньої
школи.

Закінчивши цю школу,
юнак вчиться в

педагогічному училищі в м. Ханчжоу.
Тут він знайомиться з
митцями старшого покоління.
Велику увагу він приділяє
вивченню мистецької
спадщини. Щодня молодий
художник робив по кілька
десятків малюнків.

В 1923 році Пан Тен-шоу
приїздить до Шанхая і
працює викладачем. Його фах
національний живопис.
Зараз художник очолює

Чжецзянське відділення
спілки художників КНР.
Він малює квіти, птахів,

пейзажі, іноді портрети.
Уславлені на всю країну
роботи художника «Гірський
струмок», «Орел на
сосні», «Нерозлучне
подружжя» («Мандаринські качки»).
Після 1949 року художник
оспівує нове життя
китайського села.

тичної Республіки під
керівництвом відомої
артистки, чудового майстра
хореографічного мистецтва Цой
Син Хі, яка побувала на
Україні позаминулого року.
Надовго залишалася в
пам'яті прекрасна, яскрава
виконавча майстерність
заслуженої артистки КНДР Ан
Сон Хі, дочки відомої
балерини.

Нещодавно Державний
корейський театр балету
ім. Цой Син Хі показав
прем'єру нового балету
«Легенда про озеро Ок Ран»
(в 4 діях, 7 картинах).
Постановник та художній

керівник балету народна
артистка КНДР Цой Син Хі,
балетмейстер-постановник
заслужена артистка КНДР
Ан Сон Хі.

...На березі голубого
озера, вкритого ніжними
квітами лотосу, зустрічалися
закохані Ок Ран та Ун Рім. За
наказом короля-тирана сю-,
ди «полювати» за красуня-
ми-дівчатами приходить
королівський вельможа. Не

скорилася схоплена

придворними дівчина Ок Рай;

вирвавшись з королівського
палацу, вона біжить
гірською стежкою до озера і в
холодних хвилях його
кінчає своє земне існування.
Проти короля-тирана

повстає народ, з тієї самої
скелі, з якої кинулася в
озеро Ок Ран, повстанці
кидають у хвилі ненависного
правителя.

Любов і мужність Ун Ріма
знову повертають до життя
русалку Ок Ран.

І навіть райдуга, що
піднімається з озера, радіє
щастю закоханих.

Корейська преса
відзначає, що в новому балеті
особливо високої оцінки
заслуговують групові танці
селян, «Тіндалле», «Танець
русалок» та ін.
Постановникам спектаклю пощастило

зберегти особливості
корейського національного танцю
і вдало збагатити «Легенду
про озеро Ок Ран»
елементами класичного балету.

КНДР

ПЕРЛИНА КОРЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нещодавно в Кореї
вийшла в світ збірка оповідань
геніального поета та

письменника Кореї Кім Сі Си-
ба (1435 1493 рр.). До
збірки увійшли п'ять оповідань,
які збереглися до нашого
часу: «Гра в кості в храмі
Монбокса», «Лі Сян та Цой
Лан», «Сон про південний
край, оточений кільцем
вогню» та «Банкет в

підводному палаці дракона».
З дитячих років Кім Сі Сиб

виявляв великі здібності.

Легенда розповідає, що ще

хлопчиком, побачивши росу
на сосновій гілці, він
написав вірш «Роса на сосновій
гілці схожа на бісер, наси-
ляний на зелену голку».
Збірка оповідань «Кимо сін-
хва» одне з найвидатніших
явищ середньовічної
літератури, яке сприяло

зародженню та розвиткові

корейської художньої прози.

Вустами одного з

персонажів письменник провіщав:

«Країна належить народові.

Хто діє проти волі народної,

того не врятує НІЩОІ»

Сцена з 3-го акту балету

МОНГОЛІЯ

«Легенда про озеро Ок Ран».

УСПІХИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

«ЛЕГЕНДА ПРО ОЗЕРО ОК РАН»

Бурхливими оплесками
нагороджували українські гля¬

дачі балетну трупу
Корейської Народно-Демокра-

Перші фільми
монгольського

виробництва кіножурнали почали демона

струватися в 1936 році.
Відтоді протягом десяти років
було створено кілька
художніх і документальних
фільмів: «Шлях Норжми»,
«Перший урок», «Вовча

зграя», «Випадок на
кордоні», «Незалежна Монголія»
та ін. Виробництво кінокар-.
тин різко збільшилося за
останні дві п'ятирічки (1947 *
1957 рр.).
Фільми «Новий рік», «Два

скотарі» користуються
заслуженим успіхом у гляда-
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чів. Документальні фільми
«Монгольська Народна
Республіка», «Сучасна
Монголія», художні фільми «Наші
мотиви», «Що нам
перешкоджає?» були удостоєні
нагород на міжнародних
фестивалях.

Монгольська кіностудія з
1947 року почала регулярно
випускати кінохроніку, а з
1956 року сатиричний
кіножурнал «Увага!». На
монгольську мову
дубльовано більше 10 радянських
і китайських фільмів. Серед
них «Сільська вчителька»,
«Повість про справжню

НОВА ЗЕЛАНДІЯ

АНТОЛОГІЯ НОВОЗЕЛАНДСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Як значну подію в
літературному житті зустріла
критика вихід першої антології
новозеландської поезії під
назвою «Вогонь і ковадло».
Упорядник антології поет
Джеймс К. Бакстер.
У великій передмові до

книжки Дж. К. Бакстер
розповідає про розвиток
новозеландської поезії. Він
відзначає, що новозеландська
поезія і досі розвивається

НІМЕЧЧИНА

НДР

ШЛЯХ ДО МАЙБУТНЬОГО

«Вулицею йшли, ледве
пересуваючи ноги від утоми,
два юнаки з гарними,
блідими, розгубленими
обличчями. За ними крокували два
французьких солдати... А
трохи позаду рухалася
купка юнаків і дівчат, також
мовчазних, переляканих».
Так починає німецька
письменниця Аннемарія Рейн-
хард розповідь про подію,
яка схвилювала всіх
мешканців містечка в Шварц-
вальді. Що ж сталося з
двома юнаками з порядних
бюргерських родин? Чому
їх заарештували французькі

людину», «За мир»,
«Кукурудза», «Аньшанський
комбінат» та ін.

Зараз на Монгольській
кіностудії провадяться
зйомки двох художніх і чотирьох
документальних фільмів.

З допомогою
Радянського Союзу монгольська
кіностудія протягом 1958 
1960 рр. буде
реконструйована, оснащена новою
технікою, що дасть можливість
щороку випускати 6
художніх і документальних
повнометражних фільмів та
більше 20 кіножурналів.

під великим впливом
англійської і американської
літератур.

В антології значне місце
відведено творам
найвідоміших у Новій Зеландії
національних поетів Адама
Ліндсі Гордона і Чарльза
Браша. Недоліком
антології є те, що в ній майже
зовсім не представлене
молоде, прогресивне покоління
новозеландських поетів.

окупаційні власті? Ці молоді
німці піддалися брехливій
пропаганді й були
завербовані до французького
іноземного легіону. Та
зіткнення з жорстокою дійсністю
ландскнехтського життя

розкрило хлопцям очі на

справжній характер їхньої
військової служби, і вони
дезертирували.
Роман «День у тумані»

розповідає про боротьбу
комуністів містечка,
очолюваних робітником Клаусом
Ренкле, за врятування
втікачів, яким загрожує кара.
Комуністам з допомогою ін¬

ших жителів містечка
вдається звільнити колишніх
легіонерів. Цим вони не
тільки рятують життя юнаків,
але й завойовують симпатію
багатьох людей доброї волі.
Клаус і його товариші
розуміють, що «всі люди, з
якими вони розмовляли
сьогодні і вчора, не можуть бути
ними втрачені» для
боротьби за спільну справу. В
центрі романа німецької
письменниці  сім'я Ренкле. Це
комуніст Клаус, його сестра
Кристина, молода, весела,
завзята дівчина, брат
Бернхард, колишній солдат
іноземного легіону, малий
племінник Йокль. Особливо
приваблює образ старої
матері Ренкле працьовитої
жінки, яка розуміє своїх
дітей і йде їхнім шляхом.

Складний і цікавий образ
Бернхарда Ренкле. Молодим
хлопцем він потрапив до
табору полонених, а звідти
його хитрощами заманив до
лав іноземного легіону

французький офіцер Пла-
валь. Тяжко склалося життя

Бернхарда. По закінченні
служби в легіоні він

прийняв французьке підданст¬

ОПОВІДАННЯ ВАЛЬТЕРА КАУФМАНА

Берлінське видавництво
«Нейєс лебен» видало
збірку оповідань Вальтера Кауф-.
мана «Прокляття Мара-
лінги». Щістнадцятирічним
юнаком письменник

нелегально залишив фашистську
Німеччину і через
сімнадцять років повернувся до
Німецької Демократичної
Республіки. Весь цей .час
Вальтер Кауфман прожив
в Австралії, де працював
поденно, збирав фрукти, був
вуличним фотографом і
портовим робітником,
солдатом і корабельним
кочегаром. Все це дало йому
змогу глибоко і всебічно
ознайомитись з життям

простого народу. Про свої
враження письменник розповів
у романі «Де належить
бути людині», який одразу ж
завоював популярність у
читачів. В оповіданнях нової
збірки також звучать
автобіографічні мотиви.

АРХІВ БЕРТОЛЬТА БРЕХТА

Секція літератури
Академії мистецтв Німецької
Демократичної Республіки

во, але не знайшов ні нової
батьківщини, ні друзів, ні
кохання.
Ренкле міг би стати ще

одним представником
«загубленого покоління», але
герой Аннемарії Рейнхард
знаходить інший життєвий
шлях. Бернхард приїздить
до рідного містечка
відвідати свою сім'ю саме в той
день, коли було
заарештовано двох дезертирів. Він
бере участь у подіях цього
дня і в боротьбі, яку ведуть
його брат і сестра. Це
допомагає йому знайти своє
місце в житті. Письменниця
змальовує прозріння героя
просто і суворо, без
дешевого оптимізму, не
приховуючи труднощів і
випробувань, які чекають у
федеральній республіці на
людину, що вирішила боротися
за соціалізм.

Всі події романа
відбуваються протягом однієї
доби, сюжет розгортається
захоплююче, динамічно.
Німецька критика

розцінює роман, як значне
досягнення в художньому
реалістичному зображенні
сучасності.

В цій збірці, як зазначає
газета «Зоннтаг», «реалізм
і правдивість поєднуються
з умілим добором типових
у соціальному та
психологічному відношеннях
ситуацій, і це робить найкращі
оповідання справжніми
літературними шедеврами».

Події, змальовані в
оповіданнях, відбуваються за

час від травня 1933 року І
до повернення автора на
батьківщину. Темою
кількох творів є хвилююча

дружба та солідарність між
простими людьми,
трудівниками. В оповіданні

«Прокляття Маралінги»
розповідається про злиденну долю
австралійських аборигенів,
яких англійці зігнали з
рідних місць: землю, на якій

вони жили, зробили
полігоном для випробування
атомної зброї.

провадить велику роботу по
вивченню літературної
спадщини видатного німецького
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письменника і театрального
діяча Бертольта Брехта.
В Берліні, на квартирі, де
еін провів останні роки
свого життя, зібрано великий
архів Брехта. Тут
зберігаються понад 120 000 сторінок
машинописного тексту,
численні рукописи, записні
книжки і щоденники
письменника. Серед матеріалів
архіву  оригінали відомих
творів Брехта, фрагменти,
варіанти п'єс і прозових
творів, плани і начерки
майбутніх робіт, різні нотатки
тощо.

Великий інтерес
становлять документи про роботу
Брехта в театрі. В архіві
зберігаються докладні
записи режисерських
обговорень п єс Брехта, його
вказівки акторам. Так,
матеріали репетицій відомої п'єси
Брехта «Життя Галілея»
становлять понад 1600 сторінок
тексту.
Всі матеріали

сфотографовані. Група
літературознавців під керівництвом
директора архіву іоахіма
Бунге закінчує
систематичний опис спадщини Брех-

ТВОРИ ВІЛЛІ БРЕДЕЛЯ

Трилогія відомого
німецького письменника Віллі

Бределя «Рідні та знайомі»

належить до кращих творів
сучасної німецької

літератури. Вона дає широку
картину життя Німеччини від
кінця минулого сторіччя до
розгрому фашизму в другій
світовій війні, показує
історичні причини приходу
фашизму до влади і його
поразки.

Тепер письменник працює
над новою великою серією
романів про сучасну
Німеччину. Вона охоплюватиме
період з 1945 року і до
наших днів і розповість про
життя в Німецькій Демократ
тичній Республіці і в
Західній Німеччині, про боротьбу

ПОЕЗІЯ МАО ЦЗЕ-ДУНА-НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ

Німецький поет і
перекладач Рольф Шнейдер
довгий час працює над
перекладами поетичних творів
Мао Цзе-дуна. Берлінське
видавництво «Фольк унд
еельт» випустило їх
окремою збіркою. В книзі зі¬

та. Співробітники архіву,
розбираючи записні
книжки і щоденники, знайшли ба-,
гато цінних матеріалів з
цікавими висловлюваннями

Брехта про літературу.
Крім рукописних

матеріалів, в архіві зберігаються
також численні плівки із
записами, зробленими під час
обговорень п'єс, репетицій,
і роботи Брехта з акторами
театру «Берлінер Ансамбль»,
який він заснував і яким
керував до самої смерті.
Найважливішим

завданням роботи з архівом
Брехта є підготовка видання
першого повного зібрання
творів письменника, яке
випускають Академія наук і
Академія мистецтв
Німецької Демократичної
Республіки. Це видання
складатиметься з 25 30 томів.
Перший том має вийти в 1960 р.

В розробці архіву і
підготовці видання творів
Бертольта Брехта бере участь
дружина письменника,
талановита німецька акторка,
директор театру «Берлінер
Ансамбль» Єлена Вейгель.

прогресивних сил
німецького народу проти
відродження фашизму.

Віллі Бредель уже закін-.
чив перший роман нової
серії  «Весняна соната», який
незабаром випустить
берлінське видавництво «Ауф-
бау». Дія романа
розгортається в Ростоку; в перші
післявоєнні місяці.

Другий роман, над яким
письменник тепер працює,
розповідає про події 1946
1948 рр. у Берліні, а також
у Західній Німеччині, в Гам-
бургу.

Берлінський тижневик

«Зоннтаг» надрукував
окремі розділи з романа «Весня-
на соната».

брано вірші Мао Цзе-дуна,
написані ним у період між
1928 1956 рр.
Газета «Нейєс Дейчланд»

та деякі інші газети
Німецької Демократичної
Республіки надрукували окремі
вірші, включені до збірки.

ФРН

ПРОПАГАНДА ВІЙНИ НА ЕКРАНІ

Газета «Берлінер цейтунг»
(НДР) вмістила статтю
«Кінофабрика смерті», в якій
аналізує становище в
сучасній західнонімецькій
кінематографії.
Процес мілітаризації

Західної Німеччини,
говориться в

статті, супроводжується кампанією шаленої

пропаганди в галузі
літератури та мистецтва і,
зокрема, кіно. Якщо кілька
років тому кінофірми ще не
наважувалися у своїх
фільмах одверто закликати до
нової війни, до реваншу, не
робили очевидних спроб
обілити націзм і возвести
на п'єдестал воєнних
злочинців та мерзенних убивць,
то тепер усе це робиться
з гарячковою поспішністю
та неприхованим цинізмом.
Критиці мілітаризму в
західнонімецькій кінематографії
покладено край. Кіно
рушило прискореним маршем,
узявши курс на війну.
Як сталося відродження

воєнної
пропаганди несподівано Ми після кількарічної
підготовки? Щоб відповісти
на це пйтання, треба,
насамперед, розібратися, чи
дійсно в західнонімецькій
кінематографії робилися
серйозні спроби критикувати
війну, вйкривати її
суспільно-економічні причини та
наслідки? Так, після 1945
року створювалися критичні
фільми, і в них
порушувались питання, що

хвилювали всіх людей. Проте в
жодному з цих фільмів не
доходило до розкриття

справжніх первопричин. В
таких картинах, як «У ті
дні», «Чудові часи»,
«Далекий шлях», «Останній міст»,
«Серце світу», відчувалося
чесне намагання кіномит-
ців ставити питання і не
уникати відповідей, підка-
зуваних тогочасною
дійсністю.

А втім, навіть у той час
даремно було б шукати у
Західній Німеччині такі
фільми, як «Рада богів», що
викривав усю кухню
підготовки до війни.
Невипадково цей та інші подібні

фільми, які висвітлювали

справжні причини воєн, були
створені на студії «Дефа» в
Німецькій Демократичній
Республіці.
«Тепер у Бонні знову

підвели голову ті, хто за часів
Гітлера і ім'ям Гітлера за¬

правляли німецьким
кіномистецтвом,  пише газета

«Берлінер цейтунг». 
Відродження кіноконцернів
«УФА» та «Баварія» було
завершальним кроком, а
керівники цих концернів,
звичайно, мають всі
підстави, щоб приховувати від
німецького народу справжні
причини останньої
катастрофи. Для цього ж треба і
фальсифікувати історію. Так
була розроблена ціла
система пропагандистських кі-
ноприйомів в усіх жанрах
від водевілю до нібито
серйозних «проблемних»
фільмів. У Бонні почали
виправдовувати фабрикантів
(«Зроблено в Німеччині»),
показувати благородних,
добросердих поміщиків
(«Зима в лісі»), а поліцаїв
та суддів представляти як
антифашистів («Ночі, коли
приходить диявол»).
Виняток становлять поки що

есесівці, але те, що зробив для
їхнього прославлення
книжковий ринок, незабаром
підхопить і кіно.

Звісно, ці фільми
доводять, що боннські генерали,
які служать у НАТО, були
проти Гітлера. На екранах
з'являється порядний
генерал, який бажає всім тільки
добра («Діти, матері і
генерал»). Далі знайомлять нас
із генералом, який взагалі
був проти Гітлера і лише
виконував його
плани(«Чортів генерал»).
Зовсім відмовлятися від

критики війни і фашизму в
цих перших фільмах було
неможливо. Але ця критика
була лише сухозлоткою,
вона не викривала, не
таврувала.

Однак уже в той час
велася підготовка до

загальної реабілітації, про що
свідчить випадок із філь-
мом «Капітан з Копеника».
З пісні у фільмі була
викинута третя строфа, бо в ній
таврується сучасний
мілітаризм. Там, де треба
зміцнювати братерство по зброї
зі стратегами НАТО, не
можна дозволити собі
розкоту такої критики, тим
більше, що американці та
англійці в деяких фільмах
уже натякали на те, що в
другій світовій війні вони
воювали проти німціб лише
внаслідок якоїсь помилки».
У Західній Німеччині по-
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малося створення ряду

фільмів, які містять у собі вже
не реабілітацію фашизму, а
прямий заклик до нової
агресивної війни. Цей ряд
починається з картин «Зірка
Африки» та «Це був наш
Роммель» і включає
недавні фільми 
«Капітан-лейтенант Прін», «Фронтова
сестра Карін», «Перемога і
падіння Бісмарка», «Туга за
батьківщиною, колючий дріт
та добрі товариші». А зараз
рекорд брехливості і
ненависті до Радянського Союзу
встановили фільми «Лікар із
Сталінграда» та «Тайга»,
демонстрація яких викликала
бурю протесту в Західному
Берліні.
Мюнхенська газета

«Культур» вважає за потрібне
заявити з приводу цієї кіно-
повіні таке: «Ми програли
дві війни. Тепер ми знову і
знову виграємо їх. На наших
кіноекранах  старі
«бойові товариші». В парадних
мундирах, з рицарськими
хрестами й палаючими
орлиними поглядами. У
численних фільмах про війну,
які нам тепер показують,
постановники більше не

вдаються до маскування.

Зараз виготовляється
більше фільмів про війну, ніж
за часів Геббельса...»

Ці західнонімецькі фільми
служать брехні. Вони
фальсифікують правду, бо
правда смертельна для
боннських реваншистів. Де
немає правди, там немає і
мистецтва. Народові «потрібна
правда,  пише «Берлінер
цейтунг»,  і це визнають
чесні кіномитці, які сьогодні
ще намагаються

порушувати в своїх творах гострі
актуальні питання (jjk
наприклад Вольфганг Штауде в
«Гарматній серенаді»). Але
ці спроби, незважаючи на
те, що робляться вони з
найкращими намірами, ще
надто безпредметні, надто
ізольовані від народного
руху, щоб справді стати
дійовими і створити якусь
противагу потокові
боннського кіноварива.
Тому-то й зростає

відповідальність кінематографії
НДР, покликаної давати всім
німцям відповіді на питання
сучасності, вказувати їм
вірний шлях. Для всіх чесних
сил західнонімецького кіно
це буде підтримкою в їхній
важкій боротьбі».

Сцена з п'єси «Поліцаї» Славоміра Мрожка в
постановці Варшавського драматичного театру.
На фото: начальник поліції  Станіслав Вінчев-
ський, генерал  Фелікс Хмурковський,
ад ютант  Ян Свідерський.

ОАР

ЗАГАЛЬНОАРАБСЬКА СПІЛКА ПИСЬМЕННИКІВ

В Об'єднаній Арабській
Республіці, Лівані та інших
країнах Арабського Сходу
розгорнулася підготовка до
створення загальноараб-
ської спілки письменників.
Це рішення раніше було
прийнято на третьому з'їзді
арабських письменників у
Каїрі.

Поети, прозаїки,
драматурги цих країн вносять
багато пропозицій щодо зав-і
дань спілки, виступаючи з
ними на сторінках журналів
І газет.

Відомий арабський
новеліст Махмуд Теймур пише в

ПОЛЬЩА

П'ЄСИ ПОЛЬСЬКИХ ДРАМАТУРГІВ

В новому сезоні театри вих п'єс, написаних сучасни-
Польщі поставлять ряд но- ми польськими авторами.

каїрському журналі «Ар-
Ріоаля аль-джазіда», що
«спілка має виявляти нові
літературні таланти, а також
дбайливо їх вирощувати і
заохочувати, пощирювати
культурні зв'язки між
арабськими країнами шляхом
обміну театральними
виставами, художньою

літературою, виставками, лекціями,
обміном делегаціями

письменників і діячів культури».
Він говорить також про

необхідність організації
спеціального видавництва для
друкування великими

тиражами творів арабської
художньої літератури.

Державний театр Лодзін-
ських земель покаже драми

Т. Карповича «Повертаємося
пізно додому», А. Стерна
«Солдат та біда» 1 Є. Жито-
мірського «Осінній
концерт».
Театр ім. Виспянського в

США

ДОЛЯ

Тридцять один рік
відділяє нас від того дня, коли
людство стало свідком
несправедливої та жорстокої
страти Сакко і Ванцетті.
Ганебний вирок
американського суду, якиїа послано на
смерть невинних, зірвав
маску з потворного обличчя
американської «демократії»,
довів, що «свобода особи»
в США існує не для
прогресивних членів суспільства.
Імена Сакко і Ванцетті й
сьогодні накреслені на зна-

Катовіцах інсценізує
«Поліцаїв» С. Мрожка, театр
«Вибжежа»  «Чужоземців»
С. Муската, драматичний
театр в Ченстохові
поставить комед і ю М.
Самозванець «Готель Белль Вю».

КАТІВ

менах міжнародного
робітничого руху.
Яка ж доля спіткала тих,

хто стратив Сакко і
Ванцетті? Про це згадується в
автобіографічній книзі
прогресивного американського
літератора Джозефа Норда
«Серед людей немає
сторонніх»...
Джо Норд був одним з

репортерів, присутніх на
процесі Сакко і Ванцетті.
Зараз, через три
десятиріччя, Норда зацікавило
питання, що сталося з тими, хто
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послав Сакко І Ванцетті на
смерть.

Норд розповідає не лише
про долю тієї людини, яка
виконала смертний вирок,
увімкнувши електричний
струм, а й про тих, хто
судив невинних та підписав
той вирок.

Автор книги розмовляв з
професіональним катом,
який за 250 доларів стратив
двох мучеників, і дізнався,
що той погодився стати
катом, бо в нього не було ні
грошей, ні надії на іншу
роботу.

Розповідаючи про нову
книгу Норда, рецензент
американської
прогресивної газети «Уоркер»
провідною її ідеєю вважає
думку, що той, хто стратив
Сакко і Ванцетті, був лише
найманцем інших, справжніх
катів, які брали участь у
цьому  ганебному процесі
зовсім не заради грошей.
Це, наприклад, тодішній гу¬

бернатор штату
Массачусетс мультимільйонер Алван
Фуллер, який, знехтувавши
семирічною кампанією на
захист Сакко і Ванцетті,
підписав їм смертний вирок.
«Коли, знехтувавши

світовою громадською думкою,
Алван Фуллер затвердив
вирок двом героям, він
якраз виставив свою
кандидатуру на пост
президента,  пише газета
«Уоркер».  Рішенням про
страту Сакко і Ванцетті він
затвердив собі політичний
смертний вирок».
Даючи високу оцінку

книзі Джо Норда «Серед
людей немає сторонніх»,
рецензент газети «Уоркер» на
закінчення пише: «імена

двох мучеників не
забудуться ніколи. Вони житимуть,
як живе ім'я Джо Хілла,
для того, щоб надихати
мільйони людей в їхній
боротьбі за «Республіку
Праці», яка, за словами Джо
Хілла, «неодмінно буде».

національну кінопромисло-
йість».

«Автори, актори, техніки,
всі працівники кіно вже
відчувають на собі ефект без-

РОМАН ПРО ЖИТТЯ СЕЛА

Видавництво «Терр»
випустило в світ перший
роман Жака Гільбо «Селяни
з Жалларі». Автор цього
романа, як зазначає
літературний критик в «Юмані-
те», «добре знає життя,
звички, побут, мову
трудівників села, він любить
землю, розуміє потреби й
прагнення трудового народу,
тому роман написано щиро
й правдиво».
Тема цієї книги

боротьба класів на селі.
Важко селянам

господарювати на роз'єднаних
клаптиках землі: поодинці
не використаєш техніку,
добре не обробиш землю.
Але як об'єднатися?

робіття, подібного якому не
було з 1948 року».
Федерація закликає

професіоналів та кіноглядачів
підтримати її вимоги.

В селі Жалларі  кілька
багатіїв, на їхньому боці
буржуазні закони, вони
прагнуть обдурити селян і за-:
гарбати найкращу землю.
Селяни розуміють, що
порятунок полягає у спільній
боротьбі за свої права.
В цій боротьбі вони
міцніють, загартовуються, росте
їхня класова свідомість.

На закінчення газета
пише: «Це повчальна, смілива
книга, яка переконує, що в
наш час найблагороднішою
справою є праця для

щастя людства. Які б не були
випробування й перешкоди,
людина знайде свій шлях».

ФРАНЦІЯ

ЧЕХОСЛОВАЧЧІІНА

СПОГАДИ ПРО ГОРЬКОГО

ВИДАННЯ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ
Сучасний французький

прогресивний письменник

Володимир Познер активно
співробітничає в пресі і
публікує не лише художні
гвори, а й статті, нариси,
памфлети. Ще перед
другою світовою війною
Познер видав «Антологію
сучасної російської прози», а
також «Огляд сучасної
російської літератури».
Автор кількох сценаріїв

та романів (один з них
присвячений темі Опору)
Володимир Познер випустив
зараз книжку під назвою
«Спогади про Горького».
«Ніхто не може розповіс¬

ПРОТЕСТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ВИДОВИЩ

Національна федерація
видовищ опублікувала
комюніке, в якому вона
«вимагає від державної влади
негайно поновити в силі

закон про підтримку та роз¬

ти краще про життя
Горького,  пише Познер,  ніж
він сам це зробив у
«Дитинстві», «Моїх
університетах» та багатьох інших
книгах».

Проте в своїй книзі автор
досить цікаво і захоплююче
розповідає про деякі
періоди життя великого
письменника, зокрема про

його перебування на острові
Капрі.

Книга Познера цінна ще
й тим, що вона ілюстрована
портретами Горького різних
років та факсиміле
письменника.

виток французької
кінематографії».
В комюніке

підкреслюється, що «непевна позиція
уряду в питанні поновлення
дії цього закону паралізує

Видавництва
Чехословаччини з року в рік дедалі
ширше знайомлять читачів
республіки з найкращими
класичними та сучасними
творами української
літератури.

Перший чеський переклад
п єси Т. Г. Шевченка «Назар
Стодоля» вийшов цього
року в празькому видавництві
«Орбіс». Післямову до
перекладу, здійсненого
Ганною Будіновою, написав
Ярослав Дудек. Вибрані
твори Марка Вовчка видало в
світ чеською мовою
Державне видавництво

художньої літератури, музики і
мистецтва. Переклад на
чеську мову цієї збірки, що
має загальну назву

«Панночка з пансіонату та інші
прозові твори», зробив
Рудольф Гулка, передмову до
неї написала Б. Йонова.
Словацькі читачі дістали змогу
ознайомитися з драмою
Івана Франка «Украдене
щастя» в перекладі Феро Ново-
градчана. П'єсу видало в
місті Мартіні видавництво

«Освєта». Незважаючи на
те, що перша постановка

«Украденого щастя» на

словацькій сцені відбулася ще
в 1909 році,  книжкою цей
твір виходить у
словацькому перекладі вперше.

В серії періодичних
публікацій «Познаваме
Советски Сваз» («Знайомимось з
Радянським Союзом»), що
її видає в ЧСР «Спілка
Чехословацько-Радянської
дружби», вийшла у Братіславі
1958 року брошура
чехословацького українознавця
д-ра М. Неврли
«Українська революційна
література». В ній автор у стислій
формі розповідає про
українську радянську поезію,
прозу і драматургію. В
другій частині публікації
подано в перекладах на

словацьку мову твори В.
Блакитного, В. Чумака, П. Тичини,
В. Сосюри, М. Терещенка
та Ю. Яновського.

Збірка віршів В. Сосюри
«Солов'їні далі» вийшла
цього року в празькому
видавництві «Свєт Совету». Пере-
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клад здійснила відома
чеська перекладачка М. Мар-
чанова. Післямову написав
Йозеф Рімлер. В цьому ж
видавництві вийшов твір

О. Довженка «Зачарована
Десна» в перекладі Г. За-
хової. Книжку ілюстрував
відомий чеський художник
Зденєк Майзнер.

ШВЕЦІЯ

МІЖНАРОДНИЙ КНИЖКОВИЙ КЛУБ
ОСТАННІЙ ТОМ «ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА»

В Празі вийшов з друку
останній том «Тлумачного
словника чеської мови».

Цей словник складений
колективом мовознавців-спів-
робітників Інституту чеської
мови при Академії наук
Чехословацької Республіки. Він
налічує 9 томів, має 11 ти,-
сяч сторінок і містить
близько 250 тисяч слів.
«Тлумачний словник» 

праця трьох поколінь
чеських філологів. Робота над
ним була розпочата ще в

1911 році, коли для його
складання було засновано
«Словникове бюро».

В 1935 р. з явився перший
том. У 1946 р. «Словникове
бюро» реорганізовано в
Інститут чеської мови.
В роботі над «Тлумачним

словником чеської мови»
брали участь найвідоміші
чеські мовознавці 
академіки Б. Гавранек, Ф. Трав-
нічек, професори М. Вайн-
гард, В. Махек, К. Горолек,
Й. Курц, Я. Белич та інші.

Видатний шведський
письменник і громадський
діяч, лауреат міжнародної
Ленінської премії «За
зміцнення миру між народами»
Артур Лундквіст виступив
на сторінках стокгольмської
газети «Експрессен» з
цікавою пропозицією. Він
запропонував утворити
міжнародний книжковий клуб,
головним завданням якого
має бути поширення
літературних творів з метою
зміцнення миру між народами.

Клуб має випускати
щомісяця нову книгу письмен»
ників різних країн, що своїм
змістом сприяє поширенню
миролюбних ідей. Книги
повинні видаватися в
перекладах на різні мови, щоб бути
доступними для читачів
багатьох країн світу.
Артур Лундквіст висловив

надію, що письменники
різних країн, яким дорога
справа миру, підтримають
його пропозицію.

 Бачиш, я прийшла вчасно.

(З журналу «Рогач». Чехословаччина)

 Це собака!
(З журналу «/сі Парі». Франція)
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ХРОНІКА КУЛЬТУРНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

ВКЛАД
У СКАРБНИЦЮ
СВІТОВОЇ
КУЛЬТУРИ

Культурні надбання українського народу
користуються все більшою популярністю в зарубіжних
країнах. Характерним свідченням цього є,
зокрема, той великий інтерес, який проявляють
численні зарубіжні делегації й іноземні туристи до
культурного життя Радянської України.
Так, наприклад, нещодавно з культурними і

науковими досягненнями Української РСР докладно
ознайомився представник Організації Об'єднаних
Націй в питаннях освіти, науки і культури
(ЮНЕСКО) Жан Шевальє, якого запросила на
Україну Комісія Української РСР в справах ЮНЕСКО.
Ось що розповідає Жан Шевальє про свої

враження від перебування на Україні:
«...Україна вже набагато перевищила той

високий рівень, якого вона досягла ще в передвоєнні
роки. Цифри, наведені мені компетентним^
особами, свідчать про постійне, зростаюче
піднесення культурного рівня радянського народу.
Збільшується кількість учнів і студентів, поліпшуються
методи освіти. Академія наук Української РСР
проводить дослідження, багато з яких уже
здобули світове визнання. Працівники бібліотек -і
музеїв, що показували свої заклади, вражали мене
як ентузіазмом у роботі, так і професіональним
знанням справи. Найбільше враження в
телецентрі на мене справили якість передач і велика
увага, що приділяється науковим і культурним
телепрограмам. Нарешті, під час концерту в
Київському Першотравневому парку я аплодував

прекрасному виконанню симфонічним оркестром
української, російської, італійської і французької
музики.

 Мабуть,  заявив на закінчення Жан
Шевальє,  в галузі міжнародного культурного
обміну Україна може дати дуже багато іншим
країнам».

Дедалі зростає за рубежем інтерес до
української літератури.

 Чим більше знайомиться наш народ з
українською літературою,  пише міністр культури
Китайської Народної Республіки, голова спілки
китайських письменників Мао Дунь,  тим глибші
почуття палкої любові до України і до
українського народу охоплює нас. Разом з тим китайські
письменники мають дедалі більшу можливість
учитися у своїх українських колег, збагачуватися
їх досвідом.

 Свідченням величезної любові в нашій
країні до української літератури, відзначає відома
чеська поетеса і перекладачка багатьох творів
української літератури Марія Марчанова, що
нещодавно побувала на Україні,  є вихід двох
антологій української поезії. Перший том
присвячений народній творчості і складається з балад і
пісень. В другому томі вміщені твори, починаючи
від Т. Шевченка до сучасних письменників і
поетів П. Тичини, М. Бажана, Л. Первомайського,
Відомо, що книжки віршів не так швидко
розкуповуються, як прозові твори, але антологія
української поезії розійшлася за три тижні. Цей
величезний успіх багато про що говорить.
Генеральний секретар Товариства об'єднаних

українських канадців П. Д. Прокопчак заявив:
 Зараз на канадській землі звеличують славу

українського народу, його кращі культурні
традиції; музеї титанів української культури
Шевченка, Франка відомі не тільки українцям, а всім
канадським громадянам. Пам ятники їм стоять
на канадській землі як символ гуманізму і
дружби, братерства й миру між канадським і
українським народами. Ми дорожимо ними, як
найціннішим культурним надбанням.
Велике культурне і мистецьке надбання

українського народу, яким широко цікавиться
зарубіжна громадськість, є цінним вкладом в
скарбницю світової культури, воно активно сприяє
зміцненню і розширенню зв'язків між народами
світу.

Журнал «Весь мир»
(На украинском языке)

Головний редактор О. І. Полторацький
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ВІДКРИТО ПЕРЕДПЛАТУ НА 1959 РІК
ВІТЧИЗНА"

літературно - художній та громадсько-політичний журнал Спілки
письменників України. Виходить щомісяця, обсягом 224 стор.

На його сторінках наступного 1959 року будуть надруковані > ові твори Олександра Корнійчука, Юрія
Смолича, Андрія Головка, Натана Рибака, Якова Баша, Миколи Рудзнка, Павла Тичини, Миколи Бажана,
Максима Рильського, Володимира Сосюри, Миколи Нагнибіди, Івана Нехэди, Тереня Масенка, Петра Дорошка.

Журнал Вітчизна*1 продовжуватиме друкувати оповідання, нариси, розповіді і документи а життя
видатних діячів науки, культури і мистецтва України, літературно-критичні статті з проблем літератури і
мистецтва, питань марксистсько-ленінської естетики, соціалістичного реалізму та рецензії на нові книжки.

Журнал Вітчизна" розрахований на широкі кола читачів.

Передплатна ціна на рік 72 крб., на півроку 36 крб., на 3 місяці 18 крб.

ЛІТЕРАТУРНА ГАЗЕТА"
орган Спілки письменників України. Виходить двічі на тиждень:

щовівторка і щоп ятниці.
Газета широко висвітлює новини літератури і мистецького життя, проводить творчі обговорення і обмін

думками з приводу важливих проблем літератури і літературознавства.
Газета висвітлює внутрішнє життя республіки, вміщує статті, присвячені проблемам виховання,

розповідає про життя літератур братніх радянських республік.
В розділі Зарубіжне життя" вміщуються статті про літературу країн народної демократії та

капіталістичних країн, подається цікава зарубіжна хроніка.
В газеті є розділ Сатира і гумор**.
Передплата на газету приймається без обмеження.

Передплатна ціна на рік 42 крб., на півроку 21 крб., на 3 місяці 10 крб. 50 коп.

СОВЕТСКАЯ УКРАИНА"
літературно - художній та громадсько-політичний журнал Спілки
письменників України. Виходить щомісяця російською мовою,

обсягом 200 стор.

В 1959 році в журналі будуть опубліковані твори письменників України: романи, повісті та оповідання
П. Чебаліна, В. Петльованого, Ф. Залати, В. Москальця, В. Некрасова, Т. Леонової, Ю. Чорного-Діденка, В.
Мельника, Н. Сказбуша, Л. Черкашиної, вірші і поеми П. Тичини, М. Бажана, А. Малишка, М. Нагнибіди, В. Сосюри,
П. Безпощадного, М. Ушакова, Б. Палійчука, Л. Вишеславського, Б. Котлярова, І. Рядченка, 6. Кривенка.

Журнал знайомить своїх читачів із найвидатнішими творами письменників братніх республік та країн
народної демократії. У перекладі на російську мову публікує нариси з життя міст і сіл, заводів, будов та
колгоспів республіки.

В журналі є відділи Наука і техніка**, Мистецтво**, По республіці", Сатира і гумор**.
На сторінках журналу друкуються літературно-критичні статті, матеріали по історії класичної й

радянської літератури та рецензії на окремі книги.
Журнал має багато ілюстрацій.

Передплатна ціна на рік 72 крб., на півроку 36 крб., на 3 місяці 18 крб.
Ціна окремого номера 6 крб.

Передплату приймають: місцеві відділи Союздруку , поштові філії, агентства з
листоноші та громадські уповноважені по збиранню передплати на підприємствах, у колгі
установах, організаціях і учбових закладах.

ДЕРЖЛІТВИДАВ У К РАЇ




