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У мальовничій просторій
долині, де котить свої води підступна
примхливо покручена річка Тола,
між чотирьох гірських хребтів,
вершини яких навіть улітку часом

вкриваються снігом, лежить

столиця Монгольської Народної
Республіки Улан-Батор-хото місто

Червоного Богатиря. Таке горде
ім я дав колишній старій Урзі
народ країни, що другою після

Радянського Союзу пішла шляхом

соціалізму.
Місто виникло й почало рости

десь у першій половині XVII
століття побіля найкрупнішого в

країні монастиря Да Хуре, що

був резиденцією глави

ламаїстської церкви, а отже, й центром

релігійного й політичного життя

Внутрішньої Монголії. І хоч

перші півтора століття воно

кочувало разом з монастирем, раз у
раз змінюючи своє

місцеположення, датою його заснування
вважають 1639 рік. Отже, нині
Червоному Богатиреві 329 років,
вік для міста не завеликий, але

оскільки мова йде про сучасний
Улан-Батор, то й цей вік

зменшується до кількох десятків
років років переможного
поступу революції. За ці неповні п ять
десятиліть місто пройшло у
своєму розвитку незмірно більше, ніж
за всю попередню трьохсотрічну
історію.
Стара «повстяна» Урга

складалася в основному з кількох квар¬

талів прямокутних хашанів

(дворів), де за парканами тіснилися

присадкуваті закіптявлені юрти
або глинобитні китайські фанзи.
Вузенькі, криві вулички, сморід,
бруд... На північно-східній і
західній околицях містилися

монастирі. Яскраво розфарбовані
каплиці й щедро визолочені
покрівлі храмів різким дисонансом ви¬

ділялися серед загального

убозтва. Особливою пишністю
уславився велетенський храм бога

зцілителя сліпих Джанрай сегу,
або Ар яболо. Побудований на

узвишші, він здіймався над усім
містом, над його сірими
приземкуватими юртами, маючи

символізувати силу й непохитність
релігії. Храм цей і досі височить

Центральна площа монгольської столиці носить ім я

Сухе-ьатора (фото вгорі).

Храм Ар'яболо, Фото Ю. Кобцева



над містом, але давно померкли

його велич і слава. Сьогоднішній
день владно підступив до

самісіньких стін колишньо? твердині
буддистської теології. Недалеко
від храму виструнчила в небо

сталеве риштування телевізійна

вежа подарунок радянських

будівельників улан-баторцям до

50-річчя Жовтня; тут-таки, в

старому місті, вже розчищено
майданчик для висотного будинку

добровільного Товариства
сприяння армії. Невпинно змінюється
обличчя Улан-Батора
«повстяна» Урга йде в небуття.
На півночі й південному сході

міста зводяться нові житлові

масиви. Тисячі сімей назавжди

прощаються з дідівською юртою й

переїжджають у впорядковані
квартири з водогоном і ванними,

центральним опаленням і

гарячою водою. Швидкими темпами

йде будівництво майбутньої
окраси монгольської столиці 12

мікрорайону, розрахованого
приблизно на 14 тисяч жителів. Уже

понад рік приймає пожильців

комфортабельний готель «Алтай».

Нещодавно гостинно розчинилися

двері нового комбінату
побутового обслуговування, в

просторих залах якого вільно

розмістилися магазини, їдальня,

ресторан і кафе, кінотеатр, пошта,

перукарня, різні побутові

майстерні. Нове широке шосе

збігає на пагорб, ділячи мікрорайон
навпіл. До зимового свята Цаган-
сару1 обабіч нього виростуть

10-поверхові будинки-башти.
Якщо зійти з узвишшя, де

сьогодні ще гуркотить потужна
будівельна техніка й пил застилає

все навкруги, і поминути міст

через Сельбу, то потрапимо до

університетського містечка,
будівлі якого розтяглися на цілий
квартал. У смарагдовій ніжній
зелені модрин потопає головний

корпус Монгольського

державного університету одна з

найкрасивіших споруд Улан-Батора.
Безмірно далеким здається рік
заснування університету 1942-й,

коли поріг цього першого в

історії Монголії вищого

навчального закладу переступили

всього лиш 95 юнаків і дівчат. Десять

викладачів на трьох факультетах
готувалися передати їм необхідні
знання. В 1968 1969

навчальному році на десяти факультетах
МДУ (часто саме так скорочують

тут назву університету)
навчається 3000 студентів, у їх

розпорядженні близько 40 аудиторій і
47 лабораторій, розміщених у

чотирьох учбових корпусах.
У центральному районі Улан-

Батора теж ніщо не нагадує
колишню Ургу. Широкі, прямі

вулиці поспіль забудовані

багатоповерховими будинками. Зі сма-

і За монгольським календарем,

свято- Нового року; зараз відзначається
як День скотаря.

ком пофарбовані у веселі

світлі кольори жовтий, рожевий,
блакитний й оперізані попід

дахом вигадливим національним

орнаментом, ці будівлі надають

місту, завжди залитому сліпучим
сонячним сяйвом, якогось

ошатного, святкового вигляду.

Враження святковості посилює яскраво

вдягнений вуличний натовп в

Монголії люблять гарячі барви:

старі й малі, чоловіки й жінки

шиють собі делі1 з однаково
яркого блискучого шовку. Втім, і в

європейському одязі, який тут
носять нарівні з національним, теж

надається перевага кольорам

веселки.

Мабуть, щоб підтримати, а

може, ще й підсилити те

святкове враження, що справляє на

приїжджих їхнє рідне місто, улан-

баторці ретельно дбають про
його чистоту. Від самого рання до

вечора сміттярі й двірники
метуть і прибирають вулиці,
старанно збираючи у великі совки

папір та різні покидьки, що їх,

анітрохи не шануючи людську

працю, раз у раз приганяє зі

звалищ вітер. Навесні щонеділі,

тільки-но відтає задубіла од

морозів земля, тисячі городян

виходять чепурити й

впорядковувати подвір я, вулиці, сквери,
саджають дерева тощо.

В Улан-Баторі міського

транспорту не бракує, а до послуг

бажаючих завсіди готові

підперезані картатим паском «Варшави»,
що їх хвацько водять зодягнені
в яскравий шовк жінки

легковий транспорт в Монголії жіноча

парафія. У суботні й недільні дні

на головній магістралі столиці

розпочинає роботу
«диспетчерський пункт» так званого

«кінного таксі». За невелику плату тут

можна взяти у тимчасове

користування верхових коней і

гайнути усією родиною в гості до

друзів чи родичів; або просто
учвал промчати вулицею, що й

роблять з великою охотою хлоп-

ці-підлітки. До речі, вершники в

Улан-Баторі користуються
виключним правом їзди тротуаром,

мабуть з огляду на те, що кінь

вважається тут найблагороднішою
з тварин. Не обминають веселої

розваги й тимчасові улан-батор-
ці фахівці і робітники з

соціалістичних країн. Вони
видряпуються у сідло, аби похизуватися
перед знайомими, й залюбки

позують численним фотолюбителям,
яких немало серед веселого

натовпу глядачів. У ці дні вулиця
Миру сповнюється голосним

реготом, хвацькими вигуками,

дзвінким цокотом копит. У будні тут

значно спокійніше й вона більш

виправдує свою назву.

Густо засаджена вздовж

пішоходів уже чималенькими

деревами, влітку головна вулиця мон-

іі Національне вбрання.



польської столиці нагадує зеле- Новин, 12-й мікрорайон стане кращою частиною

ний бульвар. Та, на жаль, тепла
міста,

пора триває тут якихось чотири-

п'ять місяців, а всю довжелезну

сувору зиму дерева стоять голі,
навіть ялини скидають свій
гілчастий убір. На вулиці Миру
розташовані урядові установи,

культурні й учбові заклади, чепурні
особняки дипломатичних

представництв. Однак найпомітнішою

будівлею є білокамінний
універмаг по-сучасному оснащений
величезний торговельний заклад,

де працює понад 650 чоловік. Як

і всюди на підприємствах МНР,

це здебільшого молодь.

Щовечора семиповерхова

споруда універмагу освітлюється

різнобарвними неоновими

вогнями. Серед них на даху яскраво

палають червоні цифри: 1921
1968 вік Народної революції.
У новорічну н;ч вісімку замінять

на дев ятку. Монгольська

Народна Республіка стане старша ще

на один рік.

Напередодні революції в місті-

монастирі Урзі на ЗО тисяч

монгольського населення 20 тисяч

становили лами, ці
найавторитетніші й можновладні особи

феодально-теократичної Монголії. Університет.

Сьогодні постать бритоголового
лами в жовтогарячому халаті з

довгою низкою чоток у руці
викликає якщо не подив, то

обов язкову загальну цікавість.

Молодь оглядає дивну фігуру з

іронічною безцеремонністю, а

іноземці притьмом хапаються за

фотоапарати.

У колишніх монастирях діють
антирелігійні музеї. Один з

монастирів, побудований 1904 р.
для брата останнього богдо-геге-
на Чойджии-лами,
розташований у самому центрі містка. Тут
не бракує відвідувачів.
Екскурсантів приваблює зовнішня

краса буддійського храму, його іг-

рашково-вишукана архітектура,

довершеність яскравого, наче

щойно закінченого розпису.
Жерстяні дзвіночки, підвішені на

кожному куті вигнутої покрівлі, гой¬

на RV-ГТИІІЇ Mwov.



Двірники І прибиральники вулиць дбають про
чистоту і охайність свого міста.

даючись на вітру, безнастанно
мелодійно подзенькують. У

чотирьох невеличких кумирнях, де

розмістився музей, зібрана
багата експозииія предметів
релігійного культу ламаїстської
церкви: ритуальні маски, розкішні
гобелени і скульптури, окремо
виставлені бронзові фігури будд
і богинь роботи великого

монгольського художника XVII XVIII

століть Дзанабадзара, а також

привезені з Тібету та Індії

старовинні буддійські святині. І

серед усього цього багатства

відвідувачі ходят* вільно, їх не

супроводять ні наглядачі, ні

екскурсоводи.

Інший музей такого ж плану,

але із значно багатшою

експозицією, розташований на околиці
міста, в колишньому палаці бог-

до-гегена. Вартість його
експонатів обчислюється мільйонами

тугриків. Взагалі в МНР мистецтво

у великій пошані. В Улан-Баторі
є кілька музеїв, два виставочних

павільйони; приміщення
оперного й драматичного театрів
могли б стати окрасою будь-якої

столиці. Чимало в місті й

скульптурних пам ятників. Монгольські

різьбарі здавна володіють

секретами майстерності, що

передаються в сім ї з діда-прадіда. За

роки народної влади з умільців-
самородків виросло чимало

талановитих скульпторів. Роботи

багатьох з них нині прикрашають
вулиці, сквери й площі міста.

Пам ятник вождю монгольської

революції Сухе-Батору, що
стоїть на головній площі, відомий

далеко за межами країни. Його

часто друкують на листівках і 8
книгах про Монголію. Але мало
хто знає прекрасний, надзвичай*
но ліричний пам ятник

основоположнику монгольської

літератури, співцю Монголії Д. Нацаг-

доржу. Він встановлений трохи

осторонь од жвавих центральних

вулиць, біля входу до дитячого

парку. Гранітна фігура Нацагдор-
жа, піднята на високий постамент,

повернена, як того вимагає
давня монгольська традиція,
обличчям на схід. Поет сидить,
задумливо зронивши на коліна руку з

олівцем і втупившись поглядом

вдалину, де здіймаються його

рідні гори, які він палко любив
і так натхнено оспівав.

Улан-Батор часто називають

містом молодості. І не лише через

його новобудови. Майже
половину його жителів складають
неповнолітні громадяни, віком до
16 років. Отож у місті сила-си-

ленна дітей веселих, бешкет-

ливих, але уважливих до
старших і, на диво, самостійних.

Компанії таких незалежних підлітків,
як на цьому фото, можна часто

побачити в Улан-Баторі. Іноді то

буває справжній Інтернаціонал:
монголи, росіяни, болгари,
українці, угорці. І нікого тут не

дивує такий різноплемінний склад.

Останніми роками в МНР працює
багато спеціалістів з Радянського

Союзу та інших країн
соціалістичного табору. Вони приїжджають
сюди з сім'ями на 3 4, а буває

Виставочний павільйон Спілки монгольських
художників.

«Кінне таксі».



«Діти різних народів».

Поруч з драматичним театром зведено висотний оудинок.

Біля газетного кіоска.

й більше років, і їхні діти міцно
здружуються з своїми
монгольськими перевесниками.

Недавно монгольська столиця

збагатилася новим, дещо
незвичайним пам ятником «Червонозо-
ряний танк». На високому

постаменті, недалеко від в їзду в

місто, піднісся могутній танк

радянська бойова машина часів

Вітчизняної війни. Річ в тім, що
в 1943 році на кошти, зібрані
монгольськими трудящими, було

створено танкову бригаду
«Революційна Монголія» і

авіаескадрилью «Монгольський арат». Це

був дар Монгольської республіки
воїнам Радянської Армії. І от

9 травня 1968 року одна з

машин гвардійської танкової

бригади «Революційна Монголія», що

пройшла з боями шлях од
Москви до Берліна, була
встановлена обіч шосе на околиці Улан-

Батора як данина глибокої поша¬

ни монгольського народу

радянським танкістам, усій Радянській
Армії.
В годину найтяжчих

випробувань, коли народ Монголії

піднімався на захист надбань
Народної революції, Червона Армія
безвідмовно приходила йому на

допомогу. Багато синів Радянської
країни віддали своє життя за

свободу й щастя монгольського

народу у 1921-му в рік
становлення народної влади, і в

1939-му, коли незалежності МНР

загрожувала японська вояччина.

На честь загиблих героїв в Улан-

Баторі споруджено білий обеліск.

Він стоїть на високій сопці,
видний з будь-якого району міста.

Сюди приходять прості люди

арати й робітники, смагляві

чорноокі дітлахи й сивобороді діди,
колишні воїни богатиря Сухе,
приносять живі квіти й свою гарячу
любов до воїнів-визволителів, до
свого великого сусіда
Радянського Союзу.

Н. КОБЦЕВА.

Величний пам ятник воїнам Радянської Армії.



Так виглядає сьогодні місто

Коперника Фромборк.

М. ШЕЙНЕРТ,

польська журналістка

Фортечні мури з баштами.

Праворуч башта, в якій
жив Коперник.

У Фромборку ніколи не

налічувалося більше п яти тисяч

жителів. Це невеличке місто стояло

осторонь важливих шляхів і не

відігравало якоїсь особливої
економічної чи політичної ролі. Але,
незважаючи на це, саме з Фром-
борком понад тридцять років був
тісно зв язаний великий польський
вчений Міколай Коперник. Тут, у
1510 1543 роках він розробляв і

доповнював свою основоположну

працю «Про обертання небесних

сфер». Саме тут, буквально за

кілька днів до смерті він
розглядав приставлений йому з

Нюрнберга, щойно надрукований
примірник цієї книги, що зробила
переворот не лише в астрономії,
а й у всій тодішній науці.
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Фромборк лежить на півночі

Польщі, у Віслінській затоці,
відокремленій від Балтики вузькою
піщаною косою. Історична назва

цього краю, що простягнувся від
Ольштина до Фромборка, Вар-
мія.

Міколай Коперник вивчав науки

в найбільших столицях часів
Відродження в Римі, Болоньї,
Кракові й не дуже прагнув до

Фромборка. Проте його рідний дядько
і опікун, епіскоп Вармії Лукаш
Ваченроде закликав його на цю
околицю цивілізованого світу.
Перемогло почуття обов язку.
Коперник оселився у Фромборку.
Тут він нагледів собі готичну
башту в стінах фортеці й придбав її
у місцевого капітулу за 175

гривен. З башти відкривався чудовий
вид на затоку, але... неба зовсім
не було видно.

Нині цю башту дбайливо
реставровано і, як колись, її вивершує
конусний дах. Але де ж Коперник
робив свої нічні виміри, де він

розставляв свої прилади,
точнісінькі копії яких тепер можна
побачити в готичних кімнатах?

Може, він по внутрішній дерев яній
галереї переходив на

восьмикутну терасу сусідньої башти? А

може, спостерігав небо просто з
землі? Вчені прагнуть вивчити всі

найдрібніші подробиці, що
стосуються методів роботи геніального
вченого і відкривача. Вони
приїздять до Фромборка, озброєні
найчутливішими зондами, шука-
ють старі підземні платформи
прислухаються до сигналів, що

виходять з глибинних пластів

землі.

А тим часом історики й
біографи шукають відповідей на інші

загадки: чи брав Коперник участь
у проекті будівництва каналу, що

перетинає Фромборк й постачає

питною водою місцевий водогін

Ця система була справжнім
шедевром середньовічної науки й

техніки. Або, чи не лікував

Коперник (він був лікар за освітою)
хворих у каплиці святої Анни? Ця
будова вражає всіх приїжджих
своєю дивовижною архітектурою
чи то монастиря, чи то костьола.

чи то лікарні. І нарешті, чи

справді Коперник похований у
Фромборку?
Великий астроном скромний

каноник був похований під
підлогою в соборі. Місце це, однак, не

позначено. Лише через багато

років учені й епіскопи почали

розпитувати про нього. Тоді було
встановлено, що тіло Коперника
спочиває у південному нефі. Минали
віки, зростав культ Коперника.
1939 року в соборі провадилися

будівельні роботи і коли

робітники викопали яму в південному
нефі, вони натрапили на труну з

останками. Все це відправили на

експертизу. Але невдовзі почалася
війна і слід кістяка загубився, От-

Кафедральний собор, де
каноником був Коперник.

же, не відомо, чи перебуває прах
Коперника у Фромборку.
У 1945 році внаслідок війни

фромборкська фортеця башта

Коперника, собор, дзвіниця, єпі-
скопський палац, фортечні башти
й ст»чи являли собою суцільні ру¬

їни. Не менше потерпіло від
війни й саме місто. Уряд народної
Польщі ухвалив повністю
відбудувати в його первісній красі весь

чудовий комплекс історичних
пам ятників. Ці роботи були
розраховані на тривалий час, але вже у

1948 році було реконструйовано

Внутрішній вигляд
кафедрального собору.



ВСЕСВІТУ

Куточок музею Міколая
Коперника.

зруйновану снарядами споруду
білої канонії, де відкрився музей
Міколая Коперника. Цей музей,

створений у важкі роки
післявоєнних нестатків, свідчить про
глибоку повагу польського народу до

пам яті великого вченого.

Фромборк й тепер залишається

провінціальним містом, але на

нього чекають великі події
500-річчя з дня народження

Коперника. У 1973 році цю дату
відзначатиме весь цивілізований світ.
Ось вже кілька років над містом

шефствують польські піонери-хар-
цери. Кожного літа вони стають

таборами на околицях Фромбор-
ка. Ці табори надають містові
якогось нового життєвого ритму.

Вечорами численні відвідувачі
заповнюють терасу Водної
башти, що належить фромборкському
відділенню Товариства аматорів
астрономії. Це люди

найрізноманітніших професій, які, за їх

власним твердженням, відрізняються
від усіх інших тим, що
цікавляться таємницями зоряного неба.

Секретар відділення місцевий
фотограф Михалюне, ательє

якого розміщується на першому по¬

версі башти. Тільки-но спадають

сутінки, він піднімається
стрімкими сходами до дерев яної будки,
де стоїть телескоп. Харцери
часті гості астрономів-аматорів,
вони з великим інтересом
розглядають у телескоп сузір я і

супутники, користуючись докладними
поясненнями Михалюне.

З тераси башти видно, як від

берега відходить катер, на якому
можна дістатися до Криниці
Морської чудового приморського

курорту на Віслінській косі.

Всі, хто приїздять до Фромбор-
ка, увозять із собою також і

спогади про чудові концерти, адже

орган фромборкського собору,
зовсім недавно оновлений,
славиться тепер на весь світ.

До Фромборка слід приїхати,
звичайно, насамперед тому, що

це місто пов язане з пам'яттю про

Коперника. Але сюди варто також

приїхати й заради чудових
готичних пам'ятників, одного з кращих

у світі органу, лісів і пляжів,

заради неповторної атмосфери цього

тихого краю, облагородженого
історією.

ІСТОРІЯ З ВЕНЕРОЮ.
Фермер Джеррі Броксон з

містечка Рокдейл у штаті
Техас (США) замовив одг

ній нью-йоркській художній
фірмі копію статуї Венери
Мілоської. Одержавши
готове замовлення, фермер
дуже обурився тим, що

статуя не має рук. Те, що
Венера Мілоська і в

оригіналі не має рук, не дуже
освічений фермер, на жаль, не

знав. Він звернувся з
позовом до суду. Справу
розглядав суддя, який також

нічого не знав про

знамениту статую. Його вирок:
фірма повинна приставити
замовнику нову статую з

руками...

ГРОШІ З ВЕЖІ. Добрі

гроші заробляв один
дотепний житель італійського
міста Піза. З туристів, які

залишали свої автомобілі на

площі перед знаменитою

падаючою вежею, він брав
гроші й видавав їм якийсь
квиток. Туристи платили без

заперечень, вони були
певні, що з них беруть гроші
за право стоянки. Коли ж

один іноземець попросив
когось перекласти текст

квитка, він почув: «Ваш

автомобіль застраховано на

випадок, коли падаюча вежа

завалиться і пошкодить його».

НАДІЙНИЙ ЗАСІБ.
Одна італійська газета

порадила застосувати в

парламенті країни деякі звичаї
індіанських племен, що

живуть в штаті Мату-Гросу в

Бразілії. На зборах того

племені промовці можуть
1

говорити тільки певний час.

Якщо промовець не встигає

протягом цього часу
виголосити свою промову, він

має закінчувати її, стоячи

на одному коліні. Італійська

газета вважає, що такий

звичай швидко б покінчив з

довгими промовами, якими

славляться Італійські

парламентарії.
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надцятьма іншими південнокорєй-
цями, заарештованими на

батьківщині. Серед підсудних були
вчені, студенти, лікарі, митці, серед
них було й десять жінок. їх

обвинувачували насамперед в тому,

що всі вони підтримували
зв язки із Корейською
Народно-Демократичною Республікою.

Обвинувачені сидять в залі

засідань сеульського суду
впереміж зі своїми

вартовими.

J0 вітову громадськість
дуже схвилювало

тривожне повідомлення про те, що

південнокорейське Центральне
розвідувальне управління (назва,
зворушливо схожа на відповідне
відомство в США) викрало в

Західній Німеччині 17, в Австрії
одного й у Франції трьох
емігрантів з Південної Кореї й потай
вивезло їх до Сеула.
Подібні випадки траплялися й

раніше, зокрема в гітлерівській
розвідувальній практиці. Так, у

березні 1935 року гестапо

викрало із Швейцарії німецького

емігранта, журналіста Бертольда
Заломона, і того ж самого року

ще одного політемігранта із
Швеції. В обох випадках уряди

цих країн рішуче протестували
проти такого зухвалого

порушення елементарних норм відносин
між державами, тому гітлерівці
змушені були повернути
викрадених туди, де їм було надано
політичний притулок.

Уряд Федеративної Республіки
Німеччини, а також і уряди

Франції та Австрії, на жаль, не вжили

належних заходів. Південнокорей-
ських емігрантів, за винятком

шістьох, повернутих до ФРН, було
кинуто до сеульської в язниці й
після відповідної «обробки»
віддано до суду, разом із дев ят-
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Композитор Юн І Сан засуджений до довічного
ув язнення

В обвинувальному акті,
сфабрикованому сеульською розвідкою,
серед різних вигадок є, однак, й
вельми цікаве визнання. Молоде
покоління південних корейців,
записано в ньому, співчуває тезам,

висунутим керівниками Корейської
Народно-Демократичної
Республіки про возз єднання обох частин

країни мирним шляхом. Деякі
студенти, писалося далі, дійшли
до того, що потайки

обговорювали це питання з північнокорей*
ськими студентами в

прикордонному місті Панминьчжон. Цим
вони порушили південнокорейський
закон про те, що «всяка

організація, яка перешкоджає

діяльності уряду, вважається за ворожу

державі й підлягає покаранню».
Ця стаття закону діє досить

активно. Так, 1967 року було
заарештовано 341 прихильника
возз єднання і 232 з них засуджено
до страти. Та незважаючи на

жорстокі переслідування, число

борців за возз єднання весь час

зростає. І сеульські власті
вдаються до будь-яких «ефективних
засобів», аж до згаданого «кідна-
пінга» (викрадення), включно.

Коли кореспонденти газет

звернулися до одного з керівників
сеульської розвідки з приводу

фактів викрадення людей, він

удав, що вкрай здивований
самим цим запитанням:

Ви помиляєтеся, відповів
він журналістам, усі підсудні
приїхали до Сеула з доброї
волі!

Якщо це відповідає
дійсності, заперечили
кореспонденти, то як можна пояснити

історію із зникненням в Майнці, у

ФРН, південнокорейського
дитячого лікаря доктора Лі. Він увечері
був у гостях, додому не

повернувся, і його дружина лише через

кілька днів довідалася, що її

чоловіка викрадено й вивезено до

Сеула.
Бачте, він був настільки

схвильований нашою пропозицією
виїхати на батьківщину, що навіть

забув попрощатися з дружиною!
Кореспонденти не вгавають:

Скільки людей у Південній

Кореї ув язнено за політичними

обвинуваченнями?

Сеульський чиновник розводить
руками:

На жаль, у моєму
розпорядженні немає належних цифр. Я ж

тільки заступник начальника бюро,

Підсудних виводять із залу
суду. Вони в наручниках.

а мій шеф переобтяжений
справами й не міг прибути на цю

прес-конференцію.
Ходять чутки, що

західнонімецька поліція допомагала вам

викрадати корейських
політемігрантів. Що ви можете сказати з

цього приводу?
Лише те, що ви ставите

дуже цікаві запитання.

Може, ви все-таки відповісте
на них?

На жаль, ні. Ви мали б
спитати про це мого шефа.

Так ви ж сказали, що він

надто зайнятий, щоб прийняти
журналістів.

- Так, на жаль!

Скількох корейців
збираєтеся ви ще перевезти з Європи до

Сеула?
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На жаль, і на це запитання
я не можу відповісти. Розсліду»
вання їхньої діяльності триває.

Південна Корея нужденна,
економічно відстала країна з

тридцятимільйонним населенням.

Проте вона утримує армію в 600
тисяч чоловік жодна інша

країна світу не має такої великої

армії, порівняно до кількості
населення. У Південній Кореї
перебуває 50 тисяч американських

солдатів. Звичайно, слово

«возз'єднання» тут заборонено
якнайсуворіше, а Корейську
Народно-Демократичну Республіку називають -

«ворожою територією».
У 1961 році закон «Про

безпеку держави» був доповнений ще

«антикомуністичним» законом. Він

забороняє будь-який листовний чи

особистий зв'язок між Південною

Кореєю та «територією, яку
контролюють ворожі державі
організації». За спробу перейти на

територію КНДР передбачено
п'ять років ув'язнення. Тих, хто

знає про втечу і заздалегоди не

сповістив про неї поліцію,
карають ще суворіше сімома
роками. Натомість, для донощиків
передбачені грошові винагороди.
Викрадених з Європи політемі¬

грантів судили саме за цим

«антикомуністичним законом». Хто ж

вони, ці люди?

Ось, наприклад, студент Чо

Чонг Кіл. Його батько перебуває
в КНДР війна розлучила його

з сином. Молодий Чо прибув у
1964 році до ФРН і вчився в

місті Гісені. Одного дня він

поїхав у демократичний Берлін і

звернувся до посольства КНДР.
Він попросив дозволу відвідати
свого батька. Дозвіл йому було
видано, і Чо полетів до Пхеньяна,

де зустрівся з батьком. Через рік
після повернення до Гісена
його викрали й вивезли до Сеула.
Чо Чонг Кілу було пред'явлено

обвинувачення в «шпигунстві».
Таке саме обвинувачення
пред'явили й композиторові Юн І Сану,
добре відомому в Західній
Європі.

Ви можете засудити мене,
сказав композитор у своєму

останньому слові, але не по

обвинуваченню у шпигунстві. Світ

не мусить думати, що композитор
Юн І Сан є шпигуном.

Прокурор вимагав для

композитора смертної кари, а для його

дружини п'ять років ув'язнення.

Підсудних привезли до залу

суду у наручниках, дехто був
зв'язаний мотузками. Один
західний кореспондент розповідає:

Я сидів неподалік від одного
з обвинувачених Канг Гіін Ку і

звернувся до нього німецькою

мовою; він хотів мені щось

відповісти, та поліцай затулив йому
рота і силоміць повернув його

обличчя так, щоб він не міг

бачити мене.

Поруч нього сидить Чо, отой

студент із Гісена, що їздив на

побачення з батьком.

Кореспондент звертається до нього:

Чи правда, що ви з власної

волі потрапили до Сеула?
Чо хоче відповісти, та поліцай

затуляє йому рота рукою. Зате
встигає відповісти його сусід по

лаві підсудних:
Ні, нас вивезли силоміць!

Суд триває. Суддя виголошує
промову. Поряд сидить
вищезгаданий заступник шефа V бюро
розвідки. В руках у нього

друкований текст цієї промови. Він
стежить за кожним словом, і коли

суддя в чомусь відхиляється від
тексту, робить помітки на полях.

Суд засуджує чотирьох
обвинувачених на довічне ув'язнення,
двох на смерть, серед них Чун
Кін Міонга, асистента фізичного
факультету Франкфуртського
університету, що дев'ять років
прожив у ФРН. Решту засуджено до

різних строків тюремного
ув'язнення.

СУДДІ ПОВАЖАЮТЬ
ЗАКОНИ... Кожні дві
години дзвоник перериває
засідання лондонського суду в

справах неповнолітніх.
Голова суду леді Джеррік
оголошує перерву на десять
хвилин і поспішає на

вулицю. Вона сідає в свій

автомобіль, робить розворот по

площі й повертається в

приміщення суду. Перерва
потрібна їй для того, щоб
проїхати на своєму автомобілі
хоча б кілька десятків

метрів. Адже лондонські
правила забороняють залишати
машини перед будинками
державних установ більше
як на дві години.

ЗАХИСТ ВІД
ОБ'ЄКТИВІВ. «Фотографувати людей

заборонено!» Щити з таким

написом і зображенням
фотокамери, яку перекреслено
червоним хрестом,
встановлено скрізь у голландському

містечку Стапхорсті. Його

жителі досі носять
середньовічне національне

вбрання, і туристи спеціально

приїздять туди, щоб їх

фотографувати. Нове правило
запроваджене на вимогу
місцевих жителів, яким

набридло завжди бачити
націлений на них об єктив

фотоапарата.

РОЗПРОПАГУВАВ.
Капітан американської
військової поліції в Сайгоні

Джордж Брауер допитував
солдата Уїльяма Фассі,

заарештованого по
обвинуваченню в тому, що він хотів

дезертирувати з армії.
Очевидно, заарештований зміг

перемогти слідчого, бо

наступного дня обидва і

капітан, і солдат разом
дезертирували з Сайгона.

АНГЛІЙСЬКІ
ДИВАЦТВА. Власті одного
невеликого англійського
містечка зажадали від містера
Фреда Балмана сплати ста

фунтів стерлінгів за те, що
він протягом багатьох років
«користувався світлом від

вуличного ліхтаря для
освітлення своєї квартири». Як

підставу було висунуто
відповідний англійський закон,
виданий ще 1872 року.
Фред Балман не

розгубився, а подав на міські
власті зустрічний позов про
сплату йому ста фунтів за

«багаторічне порушення
його нічного спокою світлом

вуличних ліхтарів». Він
також послався на якийсь
закон минулого сторіччя.
Суд визнав за

справедливі обидва позови і
зобов язав місцеве врядування
обладнати той ліхтар дашком,
щоб його світло не
потрапляло до квартири Балмана.
За це Балман повинен,
однак, сплачувати щомісяця
по 42 центи, оскільки той

дашок «потребує
спеціального догляду».
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Мк Мерлій зустрічається з новим

лікарем, а копи йде від нього, її

починає мучити сумнів; лікар, проте,
теж вагається.

Ну й зустріч відбулася між Дороті Мерлій
і новим лікарем, коли вона вперше

прийшла до нього на прийом! Вони пильно

вивчали одне одного, мов ті геральдичні
тварини, що на гербах звичайно стоять обабіч

щитів. Дороті й лікаря замість щита
розділяв письмовий стіл. Дороті, такий собі

маленький казковий грифон
отруйно-зеленого кольору, так напружено дивилася
на лікаря, що шкіра на її скронях
напнулася, а пухнасте чорне волосся (досить міцно
стягнене в жмут, який вона називала

шиньйоном) трохи не повиривалося з корінням.
Доктор Хаббл, який нагадував величезного

носорога, в свою чергу уважно вивчав

Дороті.
Я бакалією не торгую, мовив лікар,

і оптових замовлень не приймаю.
Доктор Хаббл був четвертий лікар, до

якого Дороті зверталася протягом останніх



чотирьох місяців; тому вона вважала, що

досконало вивчила вже медиків, і,
звичайно, медицину теж, і, лікуючись, може

сама виявляти ініціативу. Вона знову

тицьнула лікареві під носа свій довжелезний
список, у якому значилися ліки від
гіпертонічної хвороби, таблетки від викликаної

попередніми ліками ожирілості, пілюлі від

депресії, що виникала внаслідок вживання

перших двох ліків, снотворні й

підбадьорюючі засоби, тонізуючі й заспокійливі

порошки.

Слухайте, сказала Дороті, адже

я більше від вас нічого не вимагаю. Хіба ви

мене не зрозуміли?
Зро... зрозумів, хай йому біс! мовив

лікар. Розгнівавшись, він почав заїкатися й

висловився грубо, як у дні своєї молодості.

Тоді він іще мешкав у Брікстоні й був не

багатий лікар, що оселився в найкращому
будинку найкращого кварталу найкращого,
на його думку, району Лондона Кенсінг-

тон, а бідний студент-медик.
Дороті підскочила.

Що?
День був теплий, навіть жаркий. Через

задуху лікареві здавалося, ніби Дороті вся

тремтить. Рудуваті будинки надворі теж

немовби вібрували, вдихаючи і видихаючи

солодку суміш випарів бензину й аромату

бузку, що зветься лондонським повітрям.
Я не зб... збираюсь прописувати вам і

половини цих ліків без належного огляду.

Опанувавши себе, лікар спробував
пом'якшити свій тон, удаючи, ніби він заїка.

Та ось до нього вернулася втрачена
рівновага, і він осудливо глянув на Дороті.

Ви повинні зрозуміти, місіс Хайнс...
Міс Мерлін.
Але ж ви записалися на прийом як

місіс Хайнс.
Мій літературний псевдонім міс

Мерлін.
Ви повинні зрозуміти: я не маю права

виписувати ліки незнайомій пацієнтці, не

пересвідчившись, що її організм і справді їх

потребує.
Виказуючи в нападі гніву своє плебейське

походження, Дороті заперечила, що на біса
їй усі лікарі, коли вона сама чудово знає,

де саме в неї болить і які ліки їй ковтати.

Я тільки прошу поставитись до мене,
як до людини інтелігентної,
схаменувшись, додала вона з усмішкою на устах і

негайно змінила стиль поведінки.

Лікар подумав, що своєї інтелігентності

вона поки що нічим не довела, скоріше
навпаки.

В усякому разі, голосно сказав він,
остаточно опанувавши себе, я повинен

почути від вас, на що саме ви скаржитеся?
Яке це має значення? Адже від усіх

хвороб мене виліковують мої таблетки,
відповіла Дороті. Та коли вам конче

треба знати...

Еге ж, конче.

...то я можу сказати: в мене часто

болить голова... особливо в суботу й

неділю, бо наприкінці тижня я дуже
стомлююсь. А надвечір у мене пухнуть ноги. До
речі, тоді я й ковтаю рожеві порошки.

По-перше, треба зміряти кров'яний
тиск.

Маючи себе за здібного діагноста з

досить розвиненим, на його власну думку,
шостим чуттям, доктор Хаббл ладен був
закластися, що тиск у неї дуже високий.

Передусім про це свідчили назви ліків,
прописуваних його попередниками, а також

зовнішній вигляд пацієнтки, їй було років сорок
сім, і доктор Хаббл не сподівався на втішні

наслідки огляду.
Я, здається, пояснила вам: тиск мені

вже міряли, сказала жінка. Недавно.
З півроку тому. І решту аналізів теж

робили.

Хтось. Але не я.

Я можу поінформувати вас про все,

що...

Ні, я волію сам діставати потрібну
мені інформацію. Ну, місіс Хайнс...

Міс Мерлін.
...підійдіть сюди, сядьте і дайте мені

руку...

Схрестивши на грудях свої худорляві,
всипані ластовинням руки, Дороті
багатозначно усміхнулася.

Ви такий зайнятий, докторе Хаббле,

навіщо ж вам гаяти на мене свій

дорогоцінний час?

Лікар демонстративно глянув на годинник.

Часу в мене й справді обмаль.
Даруйте, але я вважаю за потрібне

повідомити вас, що в літературному
середовищі ім'я міс Мерлін досить відоме.

Якщо крива усмішка може водночас

видатися приязною, то Дороті спромоглася
досягти цього ефекту.

Я відома поетеса. І драматург. Дехто
навіть гадає.,. А втім, не мені судити, чи

мають вони рацію...
То дасте мені руку чи ні?

Ні, не дам! Навіщо наполягати, адже

ви й так бачите, що справи мої кепські!

Коли б ви знали, докторе, яка мене часом

огортає втома...

Якби доктор Хаббл справді знав Дороті
краще, то з цього істеричного зойку й

подальшого депресивного спаду він одразу
визначив би, що терпець їй увірвався.
Поклавши на стіл свою пещену руку,

лікар ненароком змахнув на підлогу список

ліків.
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Буркнувши щось собі під носа, він підняв
папірця і вручив його своїй пацієнтці.
, Вибачайте, міс Мерлін, але...

Здався! Нарешті! Дороті знову приязно
усміхнулася.
- ...я мушу ретельно оглянути вас,

інакше несіть свій список кудись-інде. Оце
й усе.

Дороті рішуче підвелася.
Я звикла, щоб зі мною поводилися як

з інтелектуальною пацієнткою.
Хіба я заперечую вашу

інтелектуальність? Одначе власний інтелект підказує
мені, що все-таки я повинен оглянути вас.

Гаразд, я обміркую вашу пораду,
мовила Дороті.

Добре, сказав лікар і, глянувши на

годинника, натиснув кнопку дзвінка*
Поклавши свій список у сумку, жінка

швидко попрямувала до дверей, не

чекаючи, поки лікар проведе її.

Надворі стояла спека, ідучи до зупинки

таксі, Дороті раптом уповільнила ходу. їй

спало на думку, що це, мабуть, не остання

її зустріч з доктором Хабблом.

Вона сіла в таксі й поїхала на Корк-стріт.
Був день зведення рахунків. ! що б там

Дороті не думала про себе, одного свого

хисту вона не визнала б нізащо в світі,
вважаючи його принизливим для представниці
світу красного письменства. Річ у тім, що

Дороті чудово зналася на бухгалтерських
рахунках.

РОЗДІЛ ДРУГИЙ

Читач знайомиться з книгарнею,

фотографом я дівчиною зі своєрідним

виразом обличчя.

В розпалі літа (коли трапляється, що

справді настає літо) Лондон нагадує

солодку, м'ясисту, ароматну м'якоть перестиглого

кавуна. Незважаючи на нарости новобудов,
Лондон, як і раніше, це місто невисоких

будинків, отож здається, ніби столиця
присіла навпочіпки, щоб погрітися на осонні.

Взимку гротескних фантастичних
персонажів Вудгауза

1
в місті й духу нема, але

влітку лондонці походжають уздовж Мелла 1 2 і

Сент-Джеймс-стріт так, немовби зупинився

час, і надвечір лакеї, як і в давнину,
хизуються у вітальнях білими краватками й

фраками.

1 Вудгауз, Пелхем Гренвіл сучасний англійський пи-

сьменник-гуморист.
2 Алеї в парку Сент-Джеймс у Лондоні.

На Корк-стріт ділки й аматори мистецтва

(а дехто поєднує обидві ці якості в одній
особі) швендяють по художніх галереях
Роланда, Браузе, Дельбанко, Редферна.
Неподалік, у вітрині магазину капелюхів,
символічно виставлено блискучий циліндр, що

лисніє, немов вичищений кіт на виставці
котів в Олімпії. Зупинившись біля вітрини,
юнаки видивляються на цей циліндр. Певно,
їх мучить якийсь незбагненний, нездоланний
нуд. Поряд з магазином капелюхів крізь
вітрину своєї книгарні дивиться на Корк-
стріт містер Космо Хайнс, чоловік у
ретельно застебнутому на всі гудзики піджаку.
Його дружина Дороті працює в цей час у

підсобній кімнаті.
Влітку в торгівлі книгами, як правило,

настає затишшя, але для Космо, чия

крамниця вважається найфешенебельнішою в

районі 3-1 *, всі пори року однакові. За
винятком днів передріздвяної метушні та

щорічних нальотів американських туристів, у
крамниці ніколи не юрмляться покупці.
Проте ті, що заходять сюди, мають досить

грошей, аби придбати зараз три-чотири
книги, хоча, ясна річ, готівкою тут ніколи

не платять.

Того жаркого літнього дня в крамниці
було навдивовижу прохолодно. Якийсь сер

гортав томик Ненсі Мітфорд, поряд
дипломат проглядав роман Евеліна Во 2, а

елегантна літня леді, замислившись, зважувала
на долоні книгу мемуарів з життя

королівської родини. Очевидно, леді збиралася
платити за книгу залежно від її ваги, а

може, вона просто пригадувала, скільки важив

пиріг під час одного з заміських пікніків.

Зайчики світла, спіймавши на верхніх
полицях кілька пилинок, весело бавилися ними.

Космо відійшов од вікна, дав лад новим

романам і поетичним збіркам на круглому

столику посеред крамниці, пожалкував, що

доводиться тримати на складі весь тираж
останніх дитячих віршів Дороті, терплячи

при цьому великі збитки, а потім знову став

роздивлятися перехожих.

Помітивши, що Дункан Мосс зайшов до

будинку навпроти, де він нещодавно

влаштував на другому поверсі своє фотоательє,
Космо зітхнув і подумав, що фотограф, хоч

і погладшав, видається молодшим за свої

сорок років. Дункан і Дороті уже
припинили ті сумнівні стосунки, котрі звалися

дружбою під час спільної подорожі за кордон

Космо, Дороті, Дункана і Метью Прайара
навесні 1957 року, Дунканові останнім
часом таланило, отож він не хотів більше

вислухувати тиради Дороті. Шкода, проте, що

1 3-1 (3ахід-1) поштовий індекс фешенебельного району
Лондона

2 Во, Евелін англійський письменник, автор романів
«Озброєні люди», «Офіцери та джентльмени».
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Дункан не вяаштував свого фотоателье
десь-інде.
Помітивши на вулиці перехожого, який

скидався на Прайара, Космо замислився, що

ж Метью робить тепер. Метью одружився з

найвідомішою і найекспансивнішою з усіх
американських мультимільйонером а

оскільки Дороті здуру глузливо побажала

молодятам щастя, він після того тільки раз
завітав на Корк-стріт і відтоді нагадував про
себе лише різдвяними листівками. А шкода!

Космо симпатизував Метью (якщо,
звичайно, старий взагалі вмів симпатизувати лю-

дям).
Раптом на Космо глянули дівочі очі, і він

відступив у глиб крамниці, щоб побачити
обличчя дівчини, яка уважно роздивлялася на

вітрину книгарні.
Невисока на зріст, дівчина була одягнена

в коротку спідницю з шотландки, картаті
панчохи інших, ніж спідниця, барв і довгий

пухнастий чорний светр.
На мініатюрній голівці недбало

підстрижені попелясті кучері Вона скидалася на

кицьку: кирпатий носик, коротка верхня

губа, маленьке трикутне підборіддя. А от очі,
що дивилися крізь скло на Космо, справді
були гарні блідо-зелені, кольору
відшліфованого морем пляшкового скла, з

великими чорними зіницями, трохи розкосі,
облямовані густими світлими віями.

(Нагадаємо що Космо виробив собі суто
класичний ідеал краси, який, певна річ, не

мав нічого спільного з зовнішністю його

дружини Дороті).

Дівчина вагалася Вона похмуро оглянула
книги, виставлені у вітрині, й іронічно
посміхнулася. Потім рушила далі й, очевидно,
тільки мимохідь глянула на блискучий
циліндр у вітрині магазину капелюхів, бо за

мить знову опинилася біля книгарні. Вона

рушила була до дверей, та тут же

вернулася. Космо збагнув, що хоч він зазирнув

дівчині у вічі, вона його не побачила.

Нарешті дівча наважилося, випросталось і

рішуче увійшло до книгарні.
Відповівши на привітання, Космо пішов за

стойку. Він не мав звичаю заводити першим

розмову з покупцями. Усім їм навіть цій
дівчині надавалась абсолютна свобода
вибору, всі вони повинні були втрачати тут

відчуття часу, усвідомлювати, що для

хазяїна такої книгарні гроші важать небагато.

Окинувши Космо поглядом, дівчина
рушила вздовж полиць непевною ходою,

майже шкутильгаючи. З того, як неуважно
дивилась вона на корінці коштовних видань,

Космо зрозумів, що дівчина прийшла
недаром, в усякому разі не для того, аби

щось купити. Нарешті, немов тріпотливий
метелик, вона завмерла біля стенду з

новими романами.

Узявши до рук книгу, дівчина спочатку
для годиться уважно вивчала

суперобкладинку, потім навмання розгортала її, хутко
проглядала кілька сторінок і ставила на

полицю, звичайно, вже на інше місце.
Нарешті, нервово ковтаючи слину, вона

наблизилася до Космо.

Слухаю вас, мадам.
Я не бачу тут нового роману Прінгл

Мільтон.
Космо явно розгубився.

Нового?.. Пробачте, але боюся, що в

мене його зараз...

Густо почервонівши, дівчина ущипливо
зауважила з помітним акцентом
лондонського «кокні» 1:

Вам належало б знати цей її останній
роман. Всі газети здорово хвалили його!

Та Космо ніяк не міг збагнути, який саме

роман вона має на увазі.
Він зветься «Пересичені».
Ви кажете, це її останній роман?

Пробачте, але я...

Правду сказати, це і перший її роман.
Тут Космо пригадав, що якось на останній

сторінці літературного додатку до газети
«Тайме» він бачив маленьку рецензію на

книгу, написану сімнадцятирічною дівчиною.
Космо пригадав також, що рецензія
закінчувалася словами: «Не з її хистом писати

романи». Сивоголовий літературний критик
міг би, звісно бути зичливішим до дівчини.

Боюся, що в нас цієї книги немає

навіть на складі, та я можу замовити її

спеціально для вас.

Не розумію, як це її у вас немає.
Адже про неї всі говорять, буквально всі, з

ким мені доводилося розмовляти.
Космо збрехав, що в таких книгарнях, як

ця, ніколи не тримають великого запасу
книг.

А я чула, що це чудовий роман!
уперто повторила дівчина й зашарілася.

Отже, я маю приємність
познайомитися з самою міс Прінгл Мільтон? поштиво

мовив Космо.
Роззявивши здивовано рота, дівчина не

до ладу відповіла:
Сподіваюсь, що так.

В такому разі, дозвольте привітати у
вашій особі юну генерацію вітчизняної
літератури.

Я не вірю в літературу.
Тобто як?
Я не створюю літературу, я просто

пишу.
О, звичайно.

В цю мить з підсобки вискочила

розлючена Дороті.
Уяви собі, цей чортів Брекенрідж з

липня минулого року заборгував нам п'ят¬

1 Уродженця Іст-Енда, лондонського кварталу бідняків.
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надцять фунтів одинадцять шилінгів і шість

пенсів...

Люба, дозволь познайомити тебе з

наймолодшою представницею юної
генерації нашої літератури. Міс Прінгл Мільтон.
Міс Мільтон, це моя дружина Дороті
Мерлін.

О, я дуже рада познайомитися з

вами, міс Мерлін. Безперечно, я чувала про
вас.

Було б дивно, якби ви нічого не знали

про мене, серденько, сердито
витріщивши очі, сказала Дороті й криво
посміхнулася.

Навідуйте нас частіше, квапливо

мовив Космо. Нам приємно
усвідомлювати, що ми заохочуємо не тільки маститих

літераторів, а й початківців.
Проте у вашій книгарні немає мого

роману. Яке ж це заохочення?
Космо промимрив щось, намагаючись

заспокоїти дівчину.
Але ж його у вас немає!

Міс Мільтон узяла книгу віршів Дороті,
удала, ніби гортає її, потім запитала:

А над чим ви працюєте зараз, міс

Мерлін?
Дуже приємно, що вас цікавить моя

персона. Я зараз працюю над антивіршова-
ною п'єсою.

Антивіршованою?
Так.

Ідеться про якусь прозову річ?
Ні, не прозову, розлючено

відповіла Дороті. Я задумала щось
діаметрально протилежне.
Відчинилися двері, й в ореолі сонячного

сяйва до крамниці зайшов боржник Дороті.
Мій шановний лорд Брекенрідж!

вигукнув Космо, а Дороті усміхнулася, хоч і

не найблискучішою зі своїх усмішок.
Як ся маєте? Цю манеру лорд

Брекенрідж запозичив у своєї тітоньки місіс

Джоунз. О цій порі року почуваєш
себе туристом.

Ви ніколи не станете для нас чужим,

лорде Брекенрідже, запевнив його

Космо.

Недавно я повернувся з Америки.
Фантастична країна. Бачив Мета Прайара.
Мешкає тепер над Гудзоном. Помітивши

Прінгл, Брекенрідж здивовано витріщився
на неї. Ви ще не бували в Америці, міс...

Це міс Прінгл Мільтон, чий роман ви,

безперечно, читали. Наймолодша
представниця юної генерації...

Як ся маєте, міс Мільтон?
Міс Мільтон, дозвольте

відрекомендувати вам лорда Брекенріджа.
Прінгл ще раз почервоніла як жар,

уперлася обома ногами в підлогу, немов

готуючись до бійки, й бундючно мовила:

А як ся маєте ви? Гадаю, вам треба
сказати...

Космо, сказала Дороті, коли

скінчиш розмову, я мушу поговорити...
...що я не вірю в лордів, випалила

Прінгл. Вигляд у неї при цьому був такий,
ніби вона ось-ось заплаче.

Зніяковілий Брекенрідж нарешті отямився

й ласкаво мовив:

Не варто хвилюватися, дитятко. В

усякому разі доти, поки лорди вірять у вас.

Дівчина рушила до дверей, але там

наштовхнулася на відвідувача, який саме

входив у книгарню. Той перепросив її й хотів

був дати їй дорогу, та раптом, уважно

глянувши на дівчину, скрикнув:
Ні, заждіть!

Ухопивши дівчину за лікоть, він потяг її

до книгарні.
Космо, салют! Дороті, тобі дуже ли-

чить ця зелена сукня! Салют, Вулфрік, сто

років не бачились! Слухай-но, Дотті, ти

можеш позичити мені гросбух? Так, так,

гросбух, не дивуйся. Величезний, грубий
гросбух і, бажано, червоного кольору. Я хочу,
щоб на ньому мені позувала дівчина.

Авжеж, ми можемо його тобі

позичити, любий Дункане, але хіба тобі

невтямки, що від цього так і тхнутиме
претензійністю?

Слухай, Дункане, сказав

Брекенрідж, ти хіба знайомий з міс Прінгл
Мільтон?

Ось із цією? Дункан нарешті
помітив, що він усе ще міцно тримає дівчину
за руку. Ні, але хотів би познайомитись.

Дозвольте відрекомендувати вам

містера Мосса, крижаним тоном сказала

Дороті. Він фотограф.
Гадаю, ви повинні знати... почала

Прінгл.
Ні, ні, не треба, спинив її

Брекенрідж. Певен, що ви вірите в фотографів.
Містер Мосс весь із плоті й крові. Навіть,
я б сказав, у нього плоті надміру.

Я примушу вас повірити в мене,

єлейно запевнив дівчину Дункан.
Містере Хайнсе, мовив

Брекенрідж, чи можна придбати у вас повен

комплект гравюр Сертіса?
Повний комплект коштує тридцять

дві гінеї, мовила Дороті.
Надішліть його мені, друже Хайнсе,

гаразд?
Будьте такі ласкаві, звернулася

Дороті до лорда Брекенріджа, чи можна

вас на кілька хвилин, щоб...

Надішлете Сертіса, і я сплачу одразу
весь рахунок. Слово честі.

Не давши Дороті відповісти, Брекенрідж
приязно помахав усім рукою і вийшов із

книгарні.
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Hi, Космо, Сертіса я йому но пошлю...

Гаразд, люба, поговоримо про це
пізніше. А тепер...

А ось я хотів би поговорити про

вас, грайливо звернувся Дункан до

Прінгл. І коди люб'язна Дороті принесе
мені гросбух, ми неодмінно побалакаємо.

Не розумію, про що саме.

Я хочу вас сфотографувати.
Нізащо в світі! Прінгл позадкувала

до дверей.

Голубко моя, це зовсім не ті фото,

що ви думаєте. Не вередуйте. Надягнете
светр і взагалі, що схочете. Мене цікавить
лише ваше личко. Нумо, ходім, я працюю

навпроти.
Я зовсім не знаю вас і не піду.
Космо, вигукнув Дункан, скажіть

цьому чарівному створінню, що я людина

цілком порядна!
Репутація в містера Мосса

бездоганна, слухняно мовив Космо і тут же

подумав, що Дункан зсунувся з глузду.
Міс Мільтон, наполягав на своєму

Дункан, я сподіваюсь... Звичайно, я ще

не зовсім певен, але гадаю, що ваше

обличчя абсолютно нового стилю. Дозвольте

мені зробити пробні фото, щоб остаточно,

переконатися.
Ви помилилися. Я не маю бажання

фотографуватися. Мене нітрохи не цікавить
моє обличчя. Я письменниця,

Дункан запевнив дівчину, що обличчя

мають усі письменниці, а іноді вони

бувають навіть дуже милолиці.

Повернувшись з підсобки, Дороті кинула

на прилавок гросбух.
Ось цей годящий?

Дотті, ти чарівниця...
Не забудь віддати.

Коли Дункан обернувся до Прінгл, м вже

не було, Він притьмом кинувся до дверей,
розчинив їх, але дівчина встигла зникнути,

немов розтанула.
Бісова личина, втекла! Космо, я мушу

її знайти. У неї напрочуд оригінальне
обличчя. Я переконаний у цьому, хай йому

чорт!
А як на мене, вона просто

грубіянка, заявила Дороті, і до того ж

бридка, мов...

Дотті, серденько, ти знаєш, як високо

я ціную твою думку в усіх питаннях. Але

тут дозволь мені судити самому, на

обличчях я розуміюся сам. Ця дівчина може

заснувати нову моду, новий стиль. Це буде
щось оригінальне, про що ніхто досі і
гадки не має, запевняю вас.

Спробуйте звернутися до її видавця,
масно усміхаючись, запропонував Космо.

Проте Дункан і в думці не мав того, на

що натякав Космо.

Боже, як я сам не додумався! А хто

її видавець?
Я можу з'ясувати.
Дункане, мовила Дороті, і лице її

вкрилось зморшками, мов печене

яблуко, це просто чергове дівчисько, на

яких ти такий ласий. І що вони бридкіші,
то більше тебе вабить до них. Подумати
лиш, скільки років я змарнувала, щоб
прищепити тобі добрий смак...

Космо, прошу, будьте ласкаві,
довідайтесь адресу її видавця.

Навіщо ти товчеш, що

фотографуватимеш цю дівчину, коли тебе цікавить
зовсім інше? заверещала Дороті й ляснула

гросбухом по прилавку, здійнявши цілу
хмару пилюги.

А тому, дурненька моя Дотті, що я

справді хочу її фотографувати, спокійно

відповів Дункан.

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

Міс Мерлій відвідує театральну
виставу в супроводі приятеля, про
якого ми чуємо вперше. Приятель вель-

ми збентежений, бо на те, з чого

дехто ладен посміятися, він дивиться
зз огидою.

Гом Гаріот запросив Дороті Мерлін до

театру, щоб винагородити її за виявлену до
нього доброту. Так принаймні вважала сама

Дороті. Насправді ж вона просто йому
остогиділа.

Доброю Дороті не була взагалі, просто
одного дня, ідучи до студії Дункана Мосса,
вона побачила біля дверей сусіднього
помешкання п'ять повних пляшок молока. А

оскільки Дороті тайкома захоплювалася

кримінальними романами, вона негайно

збагнула, що когось убито. Спочатку Дороті
спробувала з'ясувати це, натиснувши на

кнопку дзвінка, але ніхто не одчинив, і

вона хутко зателефонувала до поліції, звідки
незабаром надіслали детективів.

Насправді ж Том, виїхавши на п'ять діб
до Парижа, просто забув повідомити про

це молочаря.

Ось так нові приятелі міс Дороті
Мерлін і викладач структурної лінгвістики

Лондонського королівського коледжу містер
Том Гаріот потрапили до театру, де йшла
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п'єса, яку критики називали комедією.
Право вибору Том надав Дороті, а вона,

звичайно, повірила одній з рецензій, в якій
писалося: «Діалог аж пашить злістю так

часом шкварчить крапля води, упавши на

розжарену плиту».
Але тут, здається, настав уже час

пояснити, яким дивом викладач структурної
лінгвістики спромігся найняти собі помешкання
на Корк-стріт, хоча, правду сказати, в

цьому поясненні для читача не буде жодної
несподіванки. Просто Том належав до

старовинного роду (один із його предків
навчав математики сера Уолтера Ралея !), а

отже, йому не бракувало грошей. Але це
не заважало йому працювати. Хоча доля

обдарувала його певним письменницьким

хистом, Том, проте, не сподівався на успіх
на літературній ниві. Закінчивши
університет із досить пристойними оцінками, він

вирішив стати викладачем. Читання

нормативного курсу англійської мови видалося

йому надто легкою справою, тому він

обрав структурну лінгвістику, дисципліну
більш складну, а для студентів неймовірно
важку. Працював Том багато. Часто-густо
він до півночі просиджував над учнівськими
роботами, тому не відмовляв собі ні в

комфорті, ані в приємному товаристві. До
цього він звик змалку. Отож цілком спокійно
Том найняв на Корк-стріт помешкання з

двох кімнат із ванною.

Чому жінка, що приходила поратись по

господарству, не забрала пляшок з

молоком? Тому, що Том надав їй на п'ять днів
оплачену відпустку.
Том був високий, худорлявий і

навдивовижу блідий. Ніяковіючи через свій зріст,
Том звик горбитися, але це аж ніяк його

не старило, навпаки, він скидався на

довгоногого незграбного одинадцятирічного
хлопчика, який будь-що хоче зіграти роль
Полонія1 2. А проте йому вже сповнилося

тридцять два роки. Він мав довгасте

обличчя, рівне волосся, круглі карі очі, довгий
ніс, добродушний, м'яко окреслений рот з

завжди напіврозтуленими губами. Том був
ще неодружений і ніколи нікого не кохав.

Природа створила його щасливим

анахоретом.

Слухайте, звернувся він пршепки до

Дороті в середині третьої дії: Це
жахлива річі
Дороті здригнулася, нагородивши його

крижаною посмішкою. Лише тепер Том

збагнув, що вона про п'єсу зовсім іншої

думки.
В п'єсі йшлося про трьох психопатів, що

мешкають разом зі своєю старою глухоні¬

1 Ралей, Уолтер (1552 1618) англійський мореплавець,

державний діяч і поет.
2 Полоній королівський радник в трагедії Шекспіра

«Гамлет».

мою матір'ю в передмісті Базілдон-Нью-
Таун. Вони здають кімнату повії.

Наприкінці другої дії повія, розпочавши бійку з

глухонімою, кидає її з інвалідної коляски

на підлогу і вбиває дерев'яною колотівкою.
Вбивство відбувалося лиш частково на очах

у глядачів, бо, правду кажучи, старенька

одразу опинилася за розібраною газовою

плитою, що стояла на сцені. В кінці п'єси
психопати погодились узяти вбивство на

себе, оскільки давно вже мріяли скінчити
життя на шибениці. Вони по черзі
штрикають мертву матір кухонним ножем, аби

забезпечити собі такий жаданий кінець.

Глядачі, серед яких було чимало

священнослужителів і літніх дам, заповзято

коментували п'єсу й реготали, хоч і дещо ніяково.

Адже тут усе точнісінько як у

житті, лагідно прошепотіла Дороті.
Неймовірно правдиво!
Згодом, під час загального радісного

пожвавлення в залі, Дороті стиха мовила:
^

Це майже... звичайно, не зовсім...

майже антипоезія... і непомітно скинула
з розпухлих ніг черевички.
Тома мучила гнітюча думка, що ця п'єса

йтиме принаймні кілька місяців. Маленька

зала, п'ятеро дійових осіб, протягом усієї
вистави одна й та сама декорація: три голі

стіни з діркою замість дверей в одній з

них, стіл, газова плита та інвалідна коляска.

І в залі зовсім не чути осудливих реплік.
Намагаючись не дивитись на сцену, Том

уважно вивчав Дороті. Вона сиділа рівно,
мов проковтнула жердку, задерши голову,

вищиривши зуби й сумлінно слідкуючи за

дією, і тільки вряди-годи кидала очима на

всі боки, щоб пересвідчитись, чи впізнав її

хоч хто-небудь із публіки.
Коли вистава скінчилася і вони вийшли на

вулицю, їх огорнула свіжість лондонського

вечора. Сподіваючись, що це йому

допоможе уникнути розмови про п'єсу, Том

запитав Дороті, як ся мають it діти, хоч іх

він не бачив ніколи в житті (вони мали

пишномовні імена вікторіанської епохи:

Альберт, Огастес, Уїльям, Фредерік, Уїлфред,
Персіваль і Джеймс).
Дороті пишалася своїми синами,

щоправда, не ними самими, а тим, що вона

спромоглася їх народити.
З ними все гаразд, лаконічно

відповіла вона. Іноді мені кортить побачити

їх, але не знаю, чи хочуть вони побачитися

зі мною. Чи маю я право вимагати, щоб
вони теж прагнули зустрічатися зі мною? Та

ліпше облишмо цю тему.

Зайдімо в «Артс» вип'ємо чогось*

запропонував Том, оскільки мусив же він

якось почастувати її після вистави.

Вони перетнули вулицю. Було ще душно,

але з Темзи вже віяло прохолодою й трохи
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пахло світом ,героїв Діккенса морем,
рибою та смолою. Запах цей був не надто

приємний, але долинав він із прохолодним

вітерцем.
В клубі «Артс Сіетер» теж було душно.

Коли вони сіли за вільний столик і Дороті
весело помахала рукою кільком абсолютно

незнайомим людям, аби створити

враження, що всі тут її знають, дискусія про п'єсу
поновилася.

Дозвольте мені називати вас Томом.

Будь ласка.

Я просто в захопленні від цієї чудової
п'єси. «Чорна комедія»... Це справді так,

але вона навдивовижу життєва. Я певна, що

ви теж це відчули.
Мені досі не траплялося нагоди

спостерігати подібну ситуацію, ввічливо

відповів Том.
Ви маєте на увазі свій внутрішній жит¬

тєвий досвід чи зовнішній? допитувалася

Дороті. 3 якого погляду ви розглядаєте

п'єсу? *

Зі звичайнісінького, допотопного.
І вам вона видається такою дивною?

Легкодумний смішок, зведені брови,
Дороті в своєму репертуарі. Echte 1 Дороті.

Дуже дивною. Слухайте, може,

замовимо чогось міцнішого?
Ні, ви скажіть, чому? Чому? Невже

боїтеся визнати, що все в цій п'єсі,
буквально все, якоюсь мірою стосується і

вашого характеру? Хоча б потенціально?

Ну, скажіть правду, Томе. Невже ви такий

страхополох?
Том на мить замислився, потім сказав:

«Ні» і крадькома глянув на годинник.

Але ж власні інстинкти лякають вас,

так?

У мене немає інстинктів. Мені просто

не сподобалася п'єса, але я радий, що ви

задоволені.
О, Майкл!

Дороті підхопилася й замахала рукою

котромусь із чотирьох чоловіків, що
розмовляли біля стойки. Повагавшись трохи,
всі четверо по черзі помахали їй у

відповідь.
Невже усіх чотирьох звуть

Майклами? здивувався Том.

Ні, лише того присадкуватого,
рудого... Це режисер Майкл Уїнг. Я надішлю
йому свою антивіршовану п'єсу.

А я трохи знайомий із тим, що стоїть

поряд, сказав Том. Це Майкл Шонес-
сі. Він теж режисер.

Том помахав рукою своєму знайомому,
але у відповідь теж дістав вітання від усіх
чотирьох.

І справді вони всі МайклиІ

1 Справжня (нім.)>

В Дороті одразу ж зіпсувався настрій
вона сподівалася, що режисер підійде до
неї й познайомить зі своїми

співрозмовниками. Вона рвучко відсунула келих на

високій ніжці й трохи не перекинула його.
Том підхопив келих.

Ходімо? сказав він.

Ходімо, мовила Дороті.
Дороті всю дорогу дулася. Подякувала

вона Томові за приємний вечір лише тоді,
коли він звелів водієві одвезти її додому
в Кенсінгтон. Схопивши Тома за рукав,
Дороті зацокотіла:

Хіба можна бути таким вразливим,
Томе?

Можна, особливо коли протягом
шести років маєш справу з «Котом у
чоботях». Якщо подумати, то це така собі

вульгарна казочка.

«Кіт у...»
Я просто добираю звідти лінгвістичні

приклади. До побачення, дякую за все.

Томе, не ображайтесь. Людина може

очиститись від душевного бруду тільки
глузуючи з нього. Так, саме глузуючи І

Сатира свята річ, а святості, в свою чергу,

притаманний гумор.

Мабуть, я помиляюся. Я взагалі рідко
буваю правий. Мені дуже приємно...

Послухайте, Томе! Я хочу пояснити...

я...

Співчуваючи Томові, водій таксі раптом
різко загальмував. Дороті не тримала вже

Тома за рукав і тому мало не випала з

машини.

Обережніше, голубко! пролунав
голос водія. Такі дамочки тепер
трапляються рідко, шкода їх розсипати по дорозі.
Дома Том поринув у задуму. Через

деякий час він, незважаючи на те, що

годинник уже показував чверть на дванадцяту,

підійшов до телефону й набрав номер.
Гарольде, ти ще не спиш?

Не сплю. Як ся маєш, старий?
Гарольдів голос бринів бадьоро, неначе

зараз була сьома година ранку. Гарольд
мешкав аж на пагорбах Хайгейта, але з

чіткого і ясного голосу можна було
намалювати портрет його власника: блакитні

очі, вродливе лице, тендітна статура.
Власне, саме таким Гарольд і був.

Нічого, все гаразд. А як ся має Зена?

Діти?

Чудово.
Я був сьогодні у театрі. Знаєш, я

дуже рідко відвідую театри. 1 ось тепер мені
якось недобре.

А що саме ти дивився?
Вистава зветься «Запрошуємо

посміятися».

А якого біса ти на неї йшов?



Я ж не сам обирав, куди піти. А ти
її дивився?

Півтори дії. До речі, який там фінал?
Традиційне театральне вбивство?

Гадаю, що таке вбивство можна

класифікувати, як театральне. Хоч воно дуже

скидається на справжнє. Але дійові особи
якісь химерні. Глухоніма бабуся...

Знаю, старий, знаю... До цього я

досидів. А після антракту Зена застрайкувала.
Викинь усе з голови й лягай спати.

Певно, ти сам хочеш спати.

Я не хочу, але Зена хоче. А втім, хай
почекає.

Гарольд Баултон і Том училися разом у
школі і в університеті. Тепер Гарольд
працював страховим агентом, але кохався в

красних мистецтвах. Він щасливо
одружився і мав двох синів та двох дочок
приблизно однакового віку.

Пам'ятаєш, Гарольде, колись я

написав одноактівку для
'

аматорських гуртків?
Це було дуже давно. Я й досі отримую за

неї авторський гонорар від семи з

половиною до п'ятнадцяти шилінгів на рік.
Скажи, лорд-камергер

1 нині дуже лютує?
Я добре пам'ятаю ту річ, вона

невинна, мов голубка. Навіщо тобі дозвіл
цензури?

Як ти вважаєш, спроквола мовив

Том, чи можна написати таку гидку

п'єсу, щоб жодному театрові нізащо в світі
не дозволили її поставити?

А що ж ти тоді з нею робитимеш?
Не маю найменшого уявлення,

відповів Том. Як ти гадаєш, чи можна

написати таку п'єсу в наші дні? Я хотів би

спробувати. Просто щоб переконатись, чи

здатний я на такі речі...

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ

Дороті прагне влаштувати публічне
читання своїх віршів, чоловік

намагається відрадити її, а Прінгл Міль-

тон відвідує тим часом перукарню.

Хоча всі вважали, що Космо не прочитав
за своє життя жодної книги, проте він був
справжній книжник і протягом тижня легко

міг упоратись із десятком щойно виданих
томиків. Щоправда, Космо любив читати

тільки романи про божевільних, а перед
минулим різдвом навіть примудрився
продати близько тридцяти примірників одного

1 Урядовець, що здійснює цензурний нагляд.

з таких творів. Подобались Космо і
книжки про наркоманів, але його клієнти цією
темою не цікавилися.
Уперше за останні два тижні ранок

видався хмарний і прохолодний. Дороті
закінчила свою антивіршовану п'єсу і
прибрала урочистого вигляду. Так вона робила
щоразу після закінчення нового твору.
Дороті на всі заставки лаяла чоловіка, бо той

спромігся продати лише один примірник її
віршів для дітей. Книжку купив Брекенрідж,
очевидно, сподіваючись, що завдяки цьому
з його рахунку буде скинуто всі борги, бо
сам лорд вважав, що боржникам слід
вибачати.
Шия Дороті вкрилася червоними, мов

журавлина, плямами.

Чому ти торочиш, ніби не можеш

збути мої книжки? Якби добре постарався,
то продав би все.

Але, Дотті, хіба я не старався? Та з

цього нічого не вийшло.

Отой Брекенрідж, що унадився в

нашу книгарню, як свиня в моркву, на сто

років відстав од життя. Твоє завдання

прилучити таких, як він, до цивілізації.
Ні, люба. Я книгар і моя справа

торгувати книгами.

А що, коли якось увечері я влаштую
читання своїх віршів? Мабуть, наб'ється
повно людей.
Запалившись цією ідеєю, Дороті на

якийсь час утихомирилася. Вона взяла свою

збірку віршів для дітей, розгорнула її й

весело прочитала лагідним голосом:

Яблука і груші
На горищі сушать.
Ох!
Хай посохнуть груші
То в утробі душить
Наші грішні душі
Бог!

Ось бачиш, Космо, менторським
тоном мовила Дороті, може, попервах ці
рядки видаються легковажними

каламбурами, але насправді, щоб їх написати,
потрібна неабияка техніка. Ці вірші слід
розглядати у двох площинах...

Як на мене, то я б не влаштовував

читання віршів, Дотті. Невже ти не

відчуваєш, що для дітей ці вірші звучать трохи
непристойно?
Дороті мало не луснула зі злості. Для

такої мініатюрної жінки, як вона, це було б
справді геройським подвигом.

Еге ж, вірші досить відверті! Але хіба

не наш батьківський обов'язок бути з

дітьми відвертими? Таким чином ми

вводимо дітей у світ уявлень дорослих людей.
Не проповідями, ні! Не повчаннями. Діти
не терплять повчань. Саме відверті натяки

їм і потрібні.
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Під час війни побутував непристойний
вислів «Ходитй вдвох по яблука і груші на

горище», втомлено мовив Космо.

От бачиш, на це я й натякаю. Тут
саме такий підтекст. Чому ж мені не можна

влаштувати публічного читання своїх
віршів?

Космо згадав, що сім чи вісім років
тому ім'я його дружини набуло популярності
після виходу в світ ЇЇ віршованої п'єси

«Радісна утроба». Деякий час Дороті ще могла

декого дурити, але він, Космо, розумів, що

ті щасливі дні давно вже лишилися позаду.

Бо ніхто на нього не прийде.
А я певна, що прийдуть усі!
Ми не можемо пускатися на подібні

авантюри, голубко.
Дороті впала в крісло й заревла. Космо

не знав, що йому робити, бо таких нападів
відчаю в дружини він досі не помічав.

Ти позбавив мене усього! Усього! Ти

забороняєш мені народити ще одну

дитину!
Облиш... Тобі вже пізно...

Ти забороняв, коли ще не було пізно!
Ти спустошив мене! Я відчуваю таку

душевну порожнечу! І ось тепер, на додачу,

ти не хочеш продавати мою збірку.
Замовкни, сказав Космо. Хтось

іде

Увійшов якийсь покупець, погортав
останні сторінки п'яти чи шести томиків,
загадково посміхнувся й пішов собі.

Дотті, невпевнено мовив Космо,
коли вони знову лишилися сам на сам, як

ти гадаєш, може, краще було б написати

про утробу якось по-іншому...
Нізащо в світі. Я бачу, ти анітрохи не

знаєшся на поезії.

А може, ти написала це для рими?
Ти чудовисько, мовила Дороті й

знову залилася слізьми.

Для цього в неї були всі підстави. Космо

й справді часом ставився до неї жорстоко,
і чоловік із нього теж був далеко не іде*
альний. Проте якби Дороті виконувала свій

материнський обов'язок не тільки на

словах, із Космо міг би вийти і гарний сім'я-

нин. Одним із дивацтв Космо друзі Дороті
вважали його батьківську любов до синів:

він не міг пробачити дружині, що врна так

рано одіслала з дому малих Уїлфреда й

Персіваля. Прощаючись на вокзалі

«Вікторія», вони гірко плакали, а схвильовані

батьки тим часом, ховаючи за фальшивими
посмішками один своє горе, а друга

полегкість, махали їм услід руками. Дороті
тоді сказала йому: «Я мушу працювати.
Невже ти вважаєш, що діти поважатимуть
мене і самих себе. якщо я дозволю їм

заважати мені? Коли вони виростуть, то
все зрозуміють».
А надто Космо любив маленького

блідого Персіваля, який у свою чергу
обожнював батька й на вокзалі розпачливо
чіплявся йому за шию своїми худенькими
рученятами, схожими на коріння вирощеного
не в землі, а в воді гіацинта. Очі в

Персіваля були, мов у газелі, а волосся біляве,
як девонширські вершки.

Облиш, Дороті, мовив Космо. Не

говори грубощів.
З підсобки вийшла міс Ф'ю помічниця

й права рука Космо.
- Містере Хайнсе, чому ми замовили

тільки сто примірників «Звичаїв і
костюмів»?

Це помилка. Замовляйте сто п'ятдесят.
Книжки дають прибуток, тільки якщо їх

продавати у великій кількості. Ви знаєте це

не гірше за мене.

Очевидячки, мовила міс Ф'ю, я

сама все переплутала. Сьогодні я вже

звірила чотири рахунки, а телефон деренчить
цілісінький день. Отже, сто п'ятдесят,
кажете?

Так, так. Техніка книготоргівлі,
задумливо мовив Космо, справа досить

складна...
Розкажіть це комусь іншому,

урвала його тираду міс Ф'ю.

Тоді ми зможемо покрити вартість
кількох непроданих примірників.

Авжеж, ваша правда, погодилася

міс Ф'ю і стрімголов метнулася до

підсобки, стріпнувши своїм зав'язаним у «кінський

хвіст» волоссям.

Це я наказала не брати більше
сотні! спаленіла Дороті. І нехай вона до

тебе не в'язне! Я сама добре знаю, чого

й скільки треба замовляти.

Але ж вона, як і завжди, має рацію.
А я? скрикнула Дороті. А я?

На щастя, в цю мить до книгарні вбіг
Дункан. Очі його нагадували незабудки, які

раптом згадали щось давно забуте,
Я відшукав її! Відшукав! Я посадовлю

її на клумбу серед квітів і гумових
гномів і зніматиму тільки голівку Чарівна
голівка поміж потвор! Вона має занадто

коротку шию, а тому доведеться закопати її

по саме підборіддя.
Кого закопати? поцікавився Космо.

Прінгл, звичайно! Якби ти знав,

скільки я побігав за нею! Уявіть собі, вона не

хоче, аби її обличчя було обличчям «ново-

го типу»!
На її обличчя неприємно дивитися!

заверещала Дороті. Будь ласка, не

думай, що я забула, як ти недавно вилаяв

мене! Якщо не вмієш поводитися пристой-
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но, то забирайся геть, щоб і духу твого тут
не було!
Дункан не звернув ніякісінької уваги на

слова Дороті. В думках він був далеко

звідси. Вона ж обтрусилася, немов той пес,
який щойно вискочив з води, і, грюкнувши
дверима, побігла геть.

Якийсь час чоловіки сиділи мовчки, поки

не почули, як Дороті розбила на дрізки
якусь скляну річ.

Любонька, лагідно мовив Дункан.
Хто? Дороті? Космо теж

заспокоївся і вже усміхався.
Звичайно, і Дороті теж. Це

безперечно, але я мав на увазі Прінгл.
Я замовив шість примірників її

роману. Завбачливість не заважить. Але досі

ніхто не купив жодного.

До дідька роман! Віднині Прінгл
хизуватиметься своєю голівкою. Хоч, правда,
вона в неї теж порожня, прозоро

натякнув Дункан, але тут уже нічим не

зарадиш. До речі, якщо у вас і справді ніхто

не купує цей роман...
Авжеж, ніхто.
...я взяв би один примірник. Спробую

улестити її. Коли вона позуватиме мені, я

заговорю про роман. Давайте скоріше.
Дівчина прийде до мене за півгодини.

Хіба ви встигнете його прочитати?
Ні, тільки продивлюся, але цього буде

досить, щоб скласти іспит. О боже!

Охоплений жахом, Дункан поглянув у
вікно. О боже, вона прийшла раніше! Але

річ не в тому... Погляньте на неї!

Прінгл, очевидно, щойно вийшла з

перукарні й тепер ходила сюди й туди біля

будинку, де містилася Дунканова студія, не

годна вирішити, що їй робити: заходити

досередини чи тікати геть. Попелисте

волосся Прінгл було збите кучмою й

змащене якоюсь клейкою рідиною. Зачіска була
зроблена не тільки з її власного волосся

перукар додав іще й оберемок чужого.
О боже, я ж не встигну повернути їй

первісний вигляд. Вона сама себе

занапастила. Хіба вона не знає, що «бабети» вже

давно вийшли з моди?
Дункан підбіг до дверей і зарепетував

на повний голос. Це на Корк-стріт
вважалося поганим тоном.

Міс Мільтон! Ходіть сюди, Прінгл.
Який біс намовив вас зробити з себе таке

опудало?
Прінгл залилася рум'янцем, прослизнула

повз Дункана до книгарні, стала й

судорожно стиснула кулаки.

В чому річ? Я ж прийшла. А ви добре
знаєте, що мені зовсім не хотілося

приходити.

Прінгл, мовив Дункан, і на очі йому
навернулися сльози. Чому ви не залиши¬

ли все як було? Працювати сьогодні ми

вже не зможемо, а я все підготував. О
Прінгл, Прінгл, що ви наробили!

А я сподівалася зробити вам

приємність. Взагалі я не хочу, щоб усе виходило

по-вашому, адже мені вся ця вигадка ні до

чого. Ви мене просто умовили.
Скільки часу вам треба, щоб вимити

голову?
Як на мене, то ця зачіска просто

шикарна! Вона коштувала мені п'ятнадцять
шилінгів.

Я питаю, скільки часу забере миття?
І не здумаю псувати зачіску! Я зовсім

не збиралася вам позувати. О, здається, ви

купили мій роман?
Я ношу його при собі, відповів

Дункан. Сльози, які знов навернулися йому на
очі через хворобу слізної протоки, аж ніяк
не псували його хитрощів. Не можу

відірватися. Вже дочитав до сімдесят третьої

сторінки й хотів би поділитися з вами

деякими міркуваннями.
-г- Я не бажаю розмовляти про свій

роман, хіба що з людьми

розумними, ущипливо відповіла Прінгл.
Мені до вподоби не те, про що ви

пишете, з ентузіазмом правив своєї

Дункан, а всі оті недомовки. Вони

просто-таки електризують читача!

Що ж саме з тих недомовок

сподобалося вам?
Взагалі вся ваша філософська

концепція. Написати відверто ви про це не могли,

еге ж?

Прінгл відповіла роздратовано, що краще

б він сам спробував щось написати.

Благаю вас, серденько, біжіть до

перукарні, ^она тут поблизу. Я заплачу, нехай

вам змиють голову. Далебі, я вам усе

поясню, поки ви сушитимете волосся.

Коли сидиш під феном, неможливо

слухати жодні пояснення,

Гаразд. Тоді повертайтеся з мокрим
волоссям. Так воно матиме навіть кращий
вигляд. Набагато кращий.

Я нікуди не піду, поки не довідаюсь,
які саме недомовки ви знайшли в моєму

романі.
Ну, скажімо, хоча б ота історія з

братом...

Там немає ніякого брата.
Авжеж, звичайно, мовив Дункан,

але в тому-то й річ...
Здивована Прінгл мовчки дивилася на

нього.

Вибачте, будь ласка, встряв у

розмову Космо, в нас починається гаряча

пора...

Еге ж! Ну, ходімо, Прінгл! Мерщій!
Дункан силоміць випхнув дівчину з

книгарні.
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А торгівля книгами тим часом

пожвавішала. За півгодини Космо продав працю про
птахів Одюбона, романи Мітфорд та Пау-
елла, шведський словник і один примірник
свого улюбленого твору під назвою «В

курильнях опіуму». (Цю останню книгу продав

нерішучому юнакові. Юнак шукав
подарунок для матері з нагоди її срібного
весілля).
Дороті не виходила з підсобки до самого

закриття книгарні. Вона розбила дві важкі
скляні попільнички, щоправда, дуже дешеві.

РОЗДІЛ П'ЯТИЙ

Читач довідується про дім, де Тома

Гаріота чудово розуміють, І пропер,

шу його зустріч з міс Мільтон. Важ»

ливий розділ нашої розповіді,

Том Гаріот подякував другові за

змістовного листа й додав:
І все ж таки я хотів би поговорити про

все з тобою віч-на-віч.

Гарольд відповів, що вся витівка з п'єсою

здається йому чистісіньким марнуванням
часу, але якщо Томові вже так кортить,
нехай він приїздить до нього в Хайгейт

обідати там можна буде й словом

перекинутися.

Том подався на станцію Кінгз-крос.
Родина Баултонів мешкала в гарному

будинку, що його Зена отримала в спадок від
свого батька. По всіх покоях були
порозкидані дитячі іграшки, непарні пантофлі,
гумові качки та нічні горшки.

Абсолютно неможливо, сказала

Зена, засуваючи ногою під диван якусь річ,
щоб дім, у якому живуть діти й коти, мав

фешенебельний вигляд. Існують так звані

знавці тварин, які рекомендують вирізати
котам кігті, щоб вони не дряпали меблів.

Казна-що! Тим, хто цінує свої меблі вище,
ніж дітей і котів, я б заборонила мати і тих,

і тих. До речі, якщо вже на те пішлося, то

й гарні меблі таким людям теж ні до чого.

Посеред усього цього гармидеру Зена

примудрялася зберігати елегантність. Зовні
вона дещо нагадувала Шарлотту Бронте з

малюнка Джорджа Річмонда (принагідно
зазначимо, що художник трохи прикрасив

письменницю). Зачесана Зена була
бездоганно і взагалі порядкувала в домі з легкістю

зразкової американської господині. Вона

ніколи не підносила голосу й не

стомлювалася на кінець дня. Зена завжди була
спокійна і лагідна.
По обіді Зена сказала, що лишає

чоловіків наодинці з їхньою нудною розмовою, а

сама піде дошивати платтячко одній із своїх
дівчаток.

При мені вам довелося б стримувати
себе, особливо Гарольдові, коли йому
спаде щось надто вже непристойне на думку.
Неприємно говорити про таке в присутності
жінки.

Той, кому пощастить загнати Зену на

слизьке, вартий премії, мовив Гарольд
навздогін дружині. Принаймні такої, як

Нобелівська. І не тому, що Зена не знає

бридких слів. Просто вона їх не підпускає
до себе, вони літають довкола неї, немов

кільця довкола Сатурна. Як ти гадаєш, чи

помічає Сатурн свої кільця? А тепер до
роботи! Отже, герой «він» чи «вона»?

Гадаю, що «він», серйозно відповів
Том, але він зовсім не герой, а

смердючий посмітюха.
Атож.
І патологічний тип, псих...

Та вже ж, притакнув Гарольд.
Але ж у наш час усілякі психи вже,

здається, вважаються майже нормальними
людьми. Я хочу сказати, що нічого нового

тут ти вже не відкриєш. У Хавлок Елліс
була психопатка, яка після смерті батька зако-

*
халася в трунаря й любилася з ним тільки

на цвинтарі. Та все це банально, правда?
Дитячі забавки.

Гарольд замислився.

Але ж у п'єсі діятимуть також інші

персонажі? Ти ж не прагнеш створити щось

доесхілівське? 1

Ні, якщо ми не хочемо набриднути
глядачам. А може, саме цього їм і треба?

Авжеж! Нині глядач, здається, радіє,
коли його примушують нудьгувати. Ось що

для мене абсолютно незрозуміло.
Але ж ми можемо обрати

протагоністом п'єси якусь темну особу, оточити її не

менш гидким хором і, написавши для них

текст на двадцять хвилин, потім повторити
його двічі, тільки вдруге уже в зворотному

порядку.

Ні, здається, щось схоже вже
'

робили
до нас... Джіммі! Марш негайно спати!

До кімнати вбіг маленький хлопчик і

голосно заверещав. Він був у нічній сорочечці,
приємно напаханій Зениними духами і

милом. Із швидкістю мангусти хлоп'я оббігло

кімнату й з розгону стрибнуло батькові на

коліна.

1 Доесхілівську драму виконував хор і один актор-опові-
дач. Есхіл запровадив у драму діалог, ввівши другого

- актора.
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Ага-ага-ага, татку, дурний старий татку!
Гарольд узяв хлопчика на руки, виніс за

двері й зачинив їх на засувку.
Ну, то як? На чому ми зупинилися?

Том налив собі вина.

Головний чоловічий персонаж відчуває
потяг до двох інших чоловічих персонажів...

Один із них негр?
А чи не здається тобі, поважно

мовив Том, немовби звертався до знавця, з

чиєю думкою він змушений не погодитись,

що такий сюжетний хід дещо застарів? Май

на увазі, що я цілком покладаюся на тебе.

Мабуть, ти маєш рацію. Наркотики? Ні,
навряд чи вони тут підходять. Теж

старомодно. Люди, яких трусить після ін'єкції

героїну. Надто вже бридко!
А два жіночих персонажі?
Одна, сказав Гарольд, це

дванадцятирічна дівчинка. А друга?
Я ще не придумав.

Розмова непомітно перейшла на інше. В

цю мить увійшла Зена, несучи таріль
пиріжків з сиром.

Щойно спекла. їжте, поки не

прохололи.

І знову вийшла, а друзі почали їсти
пиріжки.

Зена знає, що я люблю пиріжки з

сиром, зауважив Гарольд. Стривай... Ти

пам'ятаєш мого брата?
Того, що працював десь на Сході?
Він був окружним комісаром 1

на

Фіджі. Зі свого службового обов'язку він
вершив там правосуддя. І от якось до нього

приходить чоловік із гускою...

Розумію.
А довкола пурхатиме щось небесне,

згоден? Щось таке сніжно-біле. Одне слово,
chinoiserie * 2, сказав Гарольд
сентиментальним тоном.

У непрямій мові, зауважив Том.

Нізащо в світі, просто на сцені!
Але ж ніхто не дозволить...

Слухай-но, голубе, погодься, що саме

цього ти й домагаєшся!
Запала тиша.

Гуска, мовив нарешті Том. Так. І

другорядні сюжетні лінії теж.

Спочатку про головне. Як саме він

закохується в гуску? Слухай, ти ж хочеш

написати нецензурну п'єсу. Отож не забувай
про свою головну мету. А я тим часом

обміркую сюжет далі й напишу тобі листівку.

Чудово. А вбивство у п'єсі буде?
Вбивати гуску? Авжеж, і ми візьмемо

справжню гуску. Втім, це можна

зробити просто на сцені. Адже гуска не люди¬

5
Комісар урядовий чиновник в англійських колоніях.

2
Китайські речі (фрапц.).

на. Знаєш, зараз ходить багато безробітних
акторів, але я не думаю, щоб на Вардур-
стріт зібралося багато охочих зіграти роль

справжньої жертви. Навіть заради слави на

один вечір. А от у Смітфілді, чи де там

вони продаються, мабуть, повно гусок.

Уявляєш! Кров бризкає на перший ряд партеру.
Під час великих корид публіка ж проти
цього не заперечує?

Слухай, Гарольде, похмуро мовив

Том, це до дідька жорстоко.
Хіба ти й досі не второпав, весело

вигукнув Гарольд, що цього насправді
ніколи не буде? Адже ми прагнемо
створити таку п'єсу, якої не можна було б
поставити на сцені. Старий, ти дурний як пень.

А я й забувся! Даруй, сказав Том і

замислився. Потім додав зовсім іншим
тоном: Сподіваюся, що гуска не може

стати наркоманом. Гуска й ін'єкція героїну?
Гарольд задумався. По хвилі він повагом,

наче урядовець, який відмовляє прохачеві,
мовив:

Ні. Я хочу розвинути свою первісну
ідею.
Наступного дня, висівши на станції Кінгз-

крос, Том повернувся додому. Якусь хвилю

вовтузився з замком коло дверей. Раптом

він помітив, як зі студії вийшов Дункан з

молодою дівчиною.
Люба Прінгл, ви позували просто-таки

чудово, тим паче що до цієї роботи у вас не

лежить серце. Я ваш вічний боржник! Я вас

розшукаю!
І двері зачинилися. Глянувши на них,

дівчина тричі тупнула ногою, наче обурена
дитина. Вона не помітила Тома, який стояв під
своїми дверима.

Ви засмучені? спитав Том.

Прінгл підвела голову й тільки тепер
помітила Тома.

Хто ви?

Я сусід.
Чий? Цього типа?

Том здивовано помітив, що в неї

надзвичайно брудна шия, хоча то й не був
багатоденний леп, котрим так хизується сучасна

молодь.

Пробачте. Звичайно, це мене не

стосується, але я не терплю, коли люди

засмучуються. Я певен, що старий Дункан не міг вас

скривдити. Він, щоправда, охочий

побавитися з молодою дівчиною, але завше питає

дозволу, і якщо дівчина не схоче, він не

наполягатиме.

Нічого ви не розумієте. Я авторка.
Така заява видалася Тому вельми дивною,

і він мало не бовкнув: «Авторка чого?»
але вчасно стримався і сказав:
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Дункан часто фотографує
письменників. Грошей він у них не бере, але коли

письменник заживає слави, продає його фото
в газету. А вам він дасть один відбиток

задарма.

Але він знімав мене не як

письменницю.

Пробачте, але я вас не зовсім розумію.
Він фотографує моє обличчя. Ет! Хіба

ви в цьому тямите?

Нітрохи, лагідно мовив Том, але

я міг би вивчити цю проблему. Дозвольте
запросити вас на келих вина. Двері
залишимо незамкненими, а якщо хочете, то

можемо навіть відчинити їх навстіж.

Дівчина вагалася.

Прошу, заходьте!

Прінгл увійшла й погодилася пригубити
трохи хересу в передпокої.

Ви з ним знайомі? поцікавилася
вона.

Давно.
Він нормальний хлопець?

Том здивувався.
Цілком нормальний, відказав він.

Очі Прінгл потемнішали, і вона злякано

пояснила:

У нього в ящику ціла тонна землі. Він
закопав мене по шию, а поряд розставив
нейлонових гномів. Одного разу він уже
знімав мене так, але невдало. А вмитися як

слід там нема де.

Том почав запевняти дівчину, що все це

свідчить лише про Дунканові високі
естетичні вподобання.

Та він же не читав мого роману! А
вдає, ніби читав. Я знаю, що він бреше, бо
весь час товче про якогось брата, а в

романі про брата й згадки немає.

Давайте познайомимось. Я Том Га-

ріот. Я прочитаю ваш роман.

Прінгл Мільтон.

Гарне ім'я. Але я не бачу зв язку між

Дунканом і вашим романом.
Я б не заперечувала, якби він знімав

мене як письменницю! сердито
вигукнула Прінгл. З її шиї на підлогу сипалися

піщинки. Літераторам потрібна реклама, я

розумію. Але ж він каже, що я всього

тільки «нове обличчя».

Прінгл роздула ніздрі, а її величезні очі

кольору пляшкового скла зробилися ще

більшими. Том затопив у дівчину свій
погляд. Досі він не розгледів її як слід і
робив це зараз.

Чудове нове обличчя, підтвердив
він.

Дункану слід було б кинути пити! Як

ви гадаєте, чи можна його вилікувати?

Дункан п'є багато, але він не

алкоголік.

Правду кажучи, якось жаль бере, коли

дивишся на нього, несподівано заявила

Прінгл. Коли б він узяв себе в руки, то

досяг би успіху давно.
Том як умів запевняв дівчину, щр жаліти

Дункана не треба, що він досить-таки
модний фотограф і що ніхто з його друзів не

чув, щоб під час роботи Дункан дозволив

собі якусь непристойність.
Прінгл нарешті трохи заспокоїлась.

Мій роман зветься «Пересичені», якщо

ви ним зацікавилися, несміливо мовила
міс Мільтон.

Я обов язково куплю його. Завтра ж.

Тоді замовте його в книгарні навпроти,
коли ваша ласка. Дуже вас прошу.
Звичайно, якщо ви справді вирішили купити його.

Але майте на увазі він коштує
вісімнадцять шилінгів!

Гаразд, я позичу грошей у лихваря,
пожартував Том, попрощався, провів Прінгл
до дверей, що досі були відчинені навстіж,
і замкнув їх за гостею.

За хвилю хтось постукав. Відчинивши, Том

знову побачив під дверима Прінгл.

Вибачте, сказала вона, але

оскільки ми з вами вже познайомилися, то я

хотіла б, щоб ви дали мені пораду. Дункан
уже тричі знімав мене в ящику з землею, а

тепер хоче, щоб я позувала як Офелія
роботи Мілле 1

у Мерільбоунській комунальній
лазні. Він каже, що на це треба тільки

одержати дозвіл адміністрації. Ви нічого
поганого в цьому не вбачаєте?

Анічогісінько, глядіть тільки, не

застудіться там, як Офелія. Це єдине, чим ви

ризикуєте. І взагалі, що вам може

загрожувати в лазні?

Дівчина пішла, і Том незабаром забув про
неї. Час було братися до роботи. Він сів за

друкарську машинку і втупив очі у білий

аркуш паперу та червоно-чорну стрічку. Треба
хоча б для годиться щось написати. Цікаво,
чи вимагає сучасна драматургія авторських

ремарок? Чи, може, про це дбають
режисери? Тоді йому лишається розпочати п'єсу
просто з діалогу. А зробити це страшенно

важко, бо він не склав загального плану

п'єси, не визначив якихось певних

персонажів. Якийсь час Том сидів похнюпившись.

Потім до нього раптом прийшло
натхнення, так опівночі іноді раптом заяскріє
місячний промінь на плесі озера. Том

надрукував великими літерами назву,
підкреслив її...

1 Мілле, Жан-Франсуа (1814 1875) французький
художник, представник барбізонської школи живопису.

28



РОЗДІЛ ШОСТИЙ

Читач знайде тут відомості про
піднесений настрій Дороті, про його

причини, про її погляди на знтиліте-

ратуру, а також побачить містера
Космо Хайнса в новому світлі.

Дороті перебувала в піднесеному
настрої; зона навіть до деякої міри позбулася
депресії, яка останнім часом не тільки не

припинялася, але дедалі посилювалася.

Дороті сиділа в книгарні зі скромним і

водночас гордим виглядом депутата, якого щойно

обрали в парламент більшістю в п'ять тисяч

голосів. Вона ввічливо розмовляла з міс

Ф'ю, хоча останню м§нш за все цікавило
те, як саме звертається до неї Дороті, а

також досить стримано поводилася з Прінгл,
яка в перервах між сеансами в Дункана
навідувалася до книгарні.
Вересень цього року видався в Лондоні

вогкий і гнилий. Було ще не холодно, але

зима все-таки насувалася, і Прінгл раділа,
що трапилася можливість перебути якийсь

час у теплі й затишку. Вона, звичайно, мала

дах над головою, бо вкупі з подругою
наймала однокімнатне помешкання в районі
Ерлз-Корт, та аванс за роман кінчався, а тих

грошей, які їй щомісяця надсилали з дому і

які вона отримувала за сеанси в Дункана,
було замало. Тому вона раділа, що може

посидіти в теплі, а інколи й з'їсти сендвіч,
що його тайком, бува, тицьне їй міс Ф'ю,

якій дівчина припала до вподоби. Симпатія
міс Ф'ю дійшла навіть до того, що вона

умовила Космо виписати ще три примірники
«Пересичених» й сама один із них продала.

Дороті для піднесеного настрою мала всі

підстави. Напередодні вона закінчила

передрук своєї антивіршованої п'єси й
спеціальним кур'єром відіслала її режисерові
Королівського шекспірівського театру. В думці
вона вже розподіляла ролі й схвалювала

декорації. І ось тепер, сидячи біля столу в

центрі книгарні, спиною до чоловіка,
Дороті удостоювала своєю ласкавою бесідою
Прінгл, Дункана, Брекенріджа й ще якогось

безіменного юнака в надто вузьких штанях

із надто довгим чубом. Мабуть, саме з

таким виглядом вона вручала б страсного
тижня милостиню старезним пенсіонерам К

Я ще не вирішила, чи гратиму сама в

п'єсі. В «Радісній утробі» моє лице

проектувалося на екран, але тут цей сценічний
ефект зайвий.

Ти мала справді ефектний вигляд, Дот-

11 Страсного тижня милостиню пенсіонерам роздає сама

королева Англії.

ті, сказав Дункан. У мене зосталося

просто-таки незабутнє враження!
Дружні взаємини Дороті й Дункана сяк-

так налагодилися.

Не бачив, скрушно мовив Брекен-
рідж. Я тоді був у Адені.

Але антипоезія це новий жанр.
Його визначення потребує якнайточнішого
формулювання. А кому ж, як не мені

родоначальниці жанру належить це

зробити?

Звучить ефектно, сказала Прінгл.
Втім, будемо сподіватися, що не всі люди

одностайно відвернуть носа від антилітера-
тури. Хоч, як на мене, то саме вчас...

Знаєте людську вдачу? Не оберетеся сорому.
Дункан захоплено скинув очима на

Прінгл, хотів щось сказати, але промовчав.

Дурне дівчисько, сама не розуміє, що

верзе! Замовкни негайно! закричала

Дороті.
Потім спробувала обернути весь інцидент

на жарт і додала:
Не жартуйте, Прінгл. Ви мене

містифікуєте.
Так завжди буває з новими віяннями,

уперто наполягала Прінгл. Я дійшла

висновку, що мій роман вийшов друком саме

тоді, коли в літературі змінився напрям.
Тут їй у голові сяйнула ще одна думка, і

вона додала: Хтозна, може, невдовзі всі
«анти» теж застаріють.
Дункан слухав дівчину, немов

дельфійського оракула.
А що, як Прінгл має рацію, Дотті?

Твоєї п'єси це, звичайно, не стосується, але

якщо вона й справді говорить діло? А я весь

час помилявся?
У чому саме, цікаво знати?

зіщулившись, запитав Космо.

Щодо Прінгл! Хай їм грець, отим

ящикам з землею та Офелії!
Мене не цікавить... почала була

Дороті.
Ні, ні! Дай мені сформулювати свою

думку вголос! заволав Дункан,
подавшись уперед усім тілом. Саме так! Я

плентаюсь у хвості. Треба підшукати для вас

щось новеньке, ягідко. Він ущипнув
дівчину. І я підшукаю!

Якщо ви ще хоч раз викинете такого

коника, містере Моссе, я більше ніколи вам

не позуватиму.

Знаєте, втрутився в розмову Бре-
кенрідж, в дитинстві я просто-таки

марив про кицьок у кухлях. Пам'ятаєте,

кицьку садовили в кухоль для молока? Чудова
пухнаста мордочка, а інколи ще й дві
котячі лапки, що виглядали з кухля...

Брекенріджеві й на думку не спало, що

цими словами він визначив подальшу долю

Прінгл.
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Боже милосердий! мовив Дункан.
Боже милосердий!

Він метнув погляд на Прінгл, радіючи з

власної знахідки.
Якщо ви сподіваєтесь, що я полізу в

паскудний старий кухоль...
І з рожевим бантиком на шиї...

Прінгл позадкувала, Дункан ухопив її за

зап'ястя, але вона ляснула його по руці*
О, Прінгл! Я знаю чудового хлопця,

який виготовляє театральну бутафорію. Я й

раніше замовляв йому...
Терпець Дороті ввірвався. Тут, у книгарні,

було її царство.
Слухай, Дункане, мовила вона.

Ми з Космо, розуміється, до всіх вас

ставимося прихильно й любимо, щоб книгарня
правила за клуб, але перетворювати її на

базар не можемо.

«Анти» існуватиме вічно, різким
тоном заявив довговолосий юнак. А чом би
й ні, коли таке життя.

Яке ж саме? щиро зацікавився Бре-

кенрідж.
Антижиття.

Ясна річ.
Справедливо, стиха мовила Дороті,

переключивши всю свою увагу на нового

співрозмовника. Абсолютно справедливо.
Ви, бува, не пишете?

Ні, я граю.
О, де ж саме? сплеснувши в долоні,

спитала Дороті.
Запанувала тиша.

Я беру участь у музичному ревю...
і він назвав ідіотське ревю, котре не

сходило зі сцени ось уже протягом двох років.
Це не моє амплуа, але доводиться

підробляти. Немає чим платити за квартиру.
Я був на цьому ревю. Кого ж ви там

граєте? * поцікавився Брекенрідж.
По правді кажучи, я там не граю, а

танцюю.
Ви танцюєте? Дороті підвелася. В

моїй п'єсі є герой, який виконує танець
«П'ять людських жорстокостей». Чи не

змогли б ви...

Юнак здригнувся, серце йому закалатало.

А Брекенрідж попросив Дороті перелічити
ті жорстокості. Приходячи на Корк-стріт,
лорд завжди прагнув трохи розважитися.

Справді, ви змогли б, заявила

Дороті, пильно вивчаючи юнака. Ви саме

той тип, якого я шукаю. Залиште свою

адресу, і коли ми підшукуватимемо акторів...
Я буду вам щиро вдячний, міс Мерлін.
Ти б краще сказала, якщо ми

підшукуватимемо акторів, люба, зауважив
Космо. Не варто наперед подавати надію...

Атож, вона таки підшукуватиме
акторів, сказав Дункан. Адже так, Дотті?
А ми всі прийдемо на прем'єру й аплоду¬

ватимемо, наче навіжені. Ну, ходімо,
Прінгл, треба працювати. Я мушу вас

обміряти...

Едіто! гукнула міс Ф'ю, вибігаючи

з підсобки. Ти залишила ось це.

Красно дякую, мовила Прінгл,
беручи пакет з бутербродами, акуратно
загорнений у целофан і перев'язаний стрічкою,
наче то була книга. Щиро вдячна!

Що ж то за п ять людських
жорстокостей? знову спитав Брекенрідж, але ніхто

не звернув на нього жодної уваги.
Мені хотілося б довідатись, кого з нас

звуть Едітою? зацікавилася Дороті.
Мене, задирливо відповіла Прінгл.

Тепер ви зрозуміли, чому я не ставлю цього
імення на обкладинках своїх романів?

Ви сказали «романів»? Мені здавалося,

що досі вийшов тільки один...
На будь-якому з романів, які я ще

напишу.
Ходімо, ходімо, сказав Дункан і

вийшов, забравши з собою Прінгл.
Бачачи, що всі от-от розійдуться, і

бажаючи закріпити знайомство, молодий актор

купив у Космо книгу, надто дорогу для себе.

Ось моя візитна картка, міс Мерлін, Г

я сподіваюсь, що ви мене не забудете.
Я ніколи нікого не забуваю, суворо

запевнила його Дороті. Я вас повідомлю.
Але не раджу покладати надто великі

надії. Може статися, що через деякий час я

дійду висновку, що ви не підходите на цю

роль. Отже, гарантувати я вам нічого не

можу.
Авжеж! Авжеж!
А може, вона вам і сподобається.

Гадаю, що я зміг би виразити себе в

ній, сказав актор, обережно добираючи
слова. Бідолаха сподівався, що йому
нарешті поталанить.
Наостанці Дороті обдарувала його

найбільш солодкою зі своїх усмішок. її жовте

обличчя зморщилося, і виглядала вона не

такою вже й витонченою, як гадала.

Гаразд, потім побачимо.
Актор попрощався. Погомонівши трохи,

пішов і Брекенрідж. Він побіг доганяти

когось із своїх приятелів, помітивши його крізь

вітрину книгарні.
Люба, мовив Космр, я б хотів,

щоб ти рахувала курчат восени. Ти сама

себе дуриш. Я вже не раз казав тобі про це.
Піднесеного настрою Дороті наче й не

було.
Так, вона вже знає, що Космо завжди

вселяє в неї невіру. Але навіщо це йому?

Просто він заздрить її славі, хоче відтиснути
її в тінь, хоче зробити з неї крамарку. Мати

її попереджала, коли Дороті виходила

заміж за крамаря. Не через снобізм, звісно,
а тому, що торгівля псує людську гідність.
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В цю хвилину міс Ф'ю принесла чай із
тістечками. Вона розважила їх розповіддю
про те, що в підвалі один із пакувальників
умився юшкою і що вона, міс Ф'ю,
допомогла йому й викликала швидку допомогу.

Ви просто незамінна людина,
сказав Космо з відвертістю пастора, що йому

парафіянин приніс кошик продуктів.
Нешкідлива й корисна, відказала

міс Ф'ю.
Ці люди не повинні приходити на

роботу, якщо вони нездужають, заявила

Дороті. Зайві клопоти для нас усіх.
Певно, пакувальник це й сам

зрозуміє, виходячи з кімнати, мовила міс Ф'ю.

Наплив покупців на якийсь час відвернув
увагу Космо. Коли ж подружжя знову
залишилося сам на сам, він поцікавився, коли

Дороті знову збирається відвідати свого

лікаря.

Нізащо в світі! Він мені не

подобається. Його прізвище Хаббл.

Нема чого безнастанно міняти

лікарів. Хіба що знайдеш десь на задвірках
шахрая, який не обуриться, коли ти йому
тицьнеш свій оптовий список.

Мені не потрібен лікар.
Ну, годі, сказав Космо. Я зробив

усе, що міг.

Отже, тобі на мене начхати?

Так, мовив Космо, схилившись до

неї й майже торкаючись носом її носа.
Саме так, мені на тебе начхати!

Вражена Дороті мовчазно дивилася на

чоловіка. Вона обмацувала край стільця,
немовби боялася, що от-от упаде.

Космо теж мовчав, але посміхався. Потім

обережно вказівним пальцем полоскотав її
за вухом.

Ах, ти ж, мій дурник, полегшено

зітхнувши, мовила Дороті. Навіщо ги

кажеш, що чхаєш на мене? Адже це брехня.

РОЗДІЛ СЬОМИЙ

До Прінгл приходить слава, але

дівчина вважає своє життя пропащим і

б'є Дункана Мосса, а потім признає»
ться, що кохає малознайому людину.

Дункан тріумфував. Прінгл мало не

плакала з люті. Поговоривши по телефону,
фотограф посадовив дівчину в таксі й привіз
до Музею Вікторії і Альберта. Там упоперек
вулиці висіла перша реклама, зроблена за

його знімком. Фарби на величезному щиті,

який запрошував купувати молоко, ще не

висохли. Рекламу Дуйкан виконав з

вишуканою простотою. Посередині величезного

молочно-білого полотна немовби плавав

великий срібний кухоль, з якого виглядала
схожа на кицькину голівка Прінгл.
На чорно-білій рекламі яскравою плямою

вирізнялася рожева стрічка круг шиї Прінгл,
завгязана під лівим вухом кокетливим

бантиком. Прінгл нагадувала ситу, спокійну та

граціозну кицю, яка щойно умилася
лапкою. Здавалося, вона зараз скине очима на

пташку, що пролітає над нею, а тоді
скрутиться калачиком і засне. Величезні очі

Прінгл із світлими густими віями були
широко розплющені, а посеред райдужної
оболонки, що наче світилася зсередини,

чорніли звужені зіниці. Дункан
сфотографував її коротке, нерівно підстрижене
пухнасте волосся так, що воно скидалося на

котячу шерстку. Вся ж реклама в цілому
справляла кумедне і водночас зворушливе
враження, витончена краса дівчини навівала
навіть якийсь тривожний смуток. Дункан
прагнув зробити знімок- в стилі Макса

Ернста
1 і домігся-таки свого.

Прінгл обернулася до Дункана.
Але ж це усі побачать! Всі про це

знатимуть!
Саме так, серденько.
І я ніколи вже не зможу дивитися

людям в очі.

Ну що ви, ясочко, зможете. Десятки
разів, мовив Дункан, який у цей час

думав про своє.

Але тепер мене ніхто вже не

сприйматиме всерйоз, як письменницю. Ніколи!

Ну, годі. Зате вас сприйматимуть
всерйоз як «нове обличчя».

Зібрався гурт пішоходів, усі вони

захоплено дивилися на щит, усміхалися й хихикали.

Коли б я завтра написала «Війну і

мир», усе одно ніхто мене не поважатиме!
Ви занапастили мене! Не збагну, як я

дозволила вам це зробити!
А я певен, що будь-кого, хто завтра

напише «Війну і мир», поважатимуть.
Звичайно, поважатимуть. Не турбуйтеся.

А що, коли б людям показали

Толстого, що виглядає з кухля? закричала

Прінгл. Вона зовсім не мала почуття гумо-

РУ-
Часи, серденько, вже не ті. Тепер

нікому нічого поганого і на думку не спало б.
«Обличчя» от що зараз потрібно...
Побачивши попереду сімдесят четвертий

автобус, Прінгл кинула Дункана й побігла

навздогін. А Дункан навіть не помітив її

відсутності.

1 Німецький художник (нар. 1891 р.), один із
основоположників дадаїзму, напрямку, що закликав до
«безпосередності вільних інстинктів».
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Запевняв вас, міс, пробурмотів він,
звертаючись до того місця, де щойно

стояла Прінгл, вам зовсім не треба
хвилюватися. Напишіть справжню книжку, і всі

одразу забудуть про молочний кухоль...

Намилувавшися досхочу щитом, Дункан
попрямував до пивниці, де вихилив три

подвійні порції віскі за райдужні
перспективи, що відкривалися перед ним. Потім

випив іще дві пінти пива.

Надворі стояв чудовий жовтень. На тлі

яскраво-синього неба жовтіло сухе листя на

деревах. Дункан дійшов пішки до

обсадженої деревами вулиці, якою починався

житловий квартал Гародс, відомий тим, що тут

колись ховали померлих від чуми. А тепер

тут, мов метелики, пурхали з крамниці до

крамниці елегантні жінки.

Дункан трохи похитувався. Він був
щасливий. Помітивши нову рекламу з голівкою

Прінгл, він почав стиха мугикати:

Кітті, голубко, одружимось з тобою,
Кітті, голубко, хочеш чи ні?

Кітті, голубко, одружимось з тобою,
Ти мені скажи лише «так» чи «ні»...

То була весела, невинна і цнотлива

пісенька, непорочна, мов Дунканів знімок
(звичайно, якщо не брати до уваги слідів впливу
Макса Ернста), чиста, мов безхмарне небо,
весела і ясна, як майбутнє, що віднині
чекало на нього. «Кітті, голубко, одружимось з

тобою...» Ні, сам Дункан не має наміру
брати шлюб з Прінгл. Але може заприсягтися,

що тепер тисячі мужчин схочуть це
зробити.

Характерно, що Дункан, добра душа,
навіть не згадав про невдячність дівчини.
Його ставлення до Прінгл анітрохи не

змінилося б, якби вона й надалі залишалася

невдячною. Дункан був двічі щасливий за

себе і за неї.

Він зупинив таксі, вирішивши поїхати на

Ерлз-Корт, щоб спробувати укласти з

дівчиною контракт.

Прінгл удома не було. Доведена до

розпачу, дівчина ходила вулицями, не

звертаючи уваги на голод, що мучив її. Вона

підняла комір свого світлого плаща, щоб
сховати нижню половину обличчя, й насилу

пересувала ноги в черевиках з пряжками і в

картатих панчохах (фірми Ройал Стюарт),
щоразу здригаючись, коли помічала новий

щит. Не усвідомлюючи, що робить, Прінгл
увійшла до якоїсь книгарні й почала

блукати вздовж полиць, за звичкою шукаючи
очима свій роман. Помітивши десь у куточку
припорошений пилом томик, вона схопила

його, немов цілющий амулет.

До Прінгл підійшла дівчина-продавщиця.
Чи може вона допомогти пані?

Ні, прошепотіла Прінгл. Ні,
дякую.

І раптом почула:
О-о-о! Будь ласка, дайте мені свій

автограф! Хвилиночку, я тільки принесу
клаптик паперу.

Прінгл визирнула з-за коміра свого

плаща, немов черепаха з панцира. Серце їй
закалатало.

Звичайно, мовила вона. 3
радістю. Вам сподобалася моя книга?

Яка книга?
Ви не знаєте, хто я? вигукнула

Прінгл. Тоді навіщо ж вам...

Знаю. Авжеж, знаю. Ви дівчина-киць-
ка, я одразу вас упізнала! Будь ласка, дайте
мені свій автограф.
Сторопіло зиркнувши на неї, Прінгл

прожогом вибігла з книгарні.
Продавщиця дивилася їй услід.

Бач яка, пробурмотіла вона. Ще
й кирпу гне!
Тож, немов в'язень, що втік із тюрми і

шукає пристановища вдома, хоч розуміє,
що там на нього вже чигають полісмени,
Прінгл повернулася додому, де, природно,
знайшла Дункана. Він, похитуючись,

підпирав плечем одвірок.
Дункан не забув прихопити з собою

пляшку віскі. Умовивши Прінгл, хоча і не

без застосування фізичної сили, впустити
його до її убогого помешкання,
прикрашеного жалюгідними святковими листівками та

кольоровими репродукціями картин Пікас-

со, вирізаними з якогось тижневика,

Дункан примусив дівчину також випити. Вона,
звичайно, і слухати не хотіла ні про які

контракти, але розпач і випите натщесерце
віскі так розморили її, що вона почала

плаксивим п'яним голосом звинувачувати
Дункана в легковажності.

Я навіть не нарікала б на те, що ви

занапастили моє життя, якби ви спромоглися
взяти себе в руки. Коли ви не п'єте, ви

чудовий хлопець. Заради мене... Будь ласка,

киньте пити, хоча б заради мене.

Обійнявши Дункана, наче дитину, Прінгл
посадила його на ліжко.

О, Дункан! Ви такий талановитий

фотограф, усі це кажуть, погляньте ж, на кого

ви схожі!

Прінгл раптом випустила його з обіймів,
він повалився на спину і вдарився
потилицею об стінку.

Ви стукнули мене головою об стіну.
Це не я.

А хто ж?

Ви самі вдарилися, бо забагато п'єте.

Від удару Дункан трохи протверезився.
Коли хочете знати, ви самі п'яні, як

чіп, сказав він, але я, як бачите, не

читаю вам моралі. Нумо, Прінгл, помиримось.
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Адже я хочу домовитись з вами так, щоб
було вигідно і мені, і вам...

Не хочу ні про що домовлятися. І

бачити вас більше не хочу.

Вона почала злегка торсати Дункана.
Облиште негайно, бо візьму й

сфотографую вас в унітазі.
У відповідь Прінгл дала йому ляпаса.

В цю мить відчинилися двері й увійшла
міс Ф'ю. Взагалі ж у цьому візиті не було
нічого дивного, оскільки міс Ф'ю наймала

чудову квартиру за два квартали звідси і

вечорами, маючи вільну хвилинку, часто

навідувалася до Прінгл.
Тебе образив містер Мосе, Едіто?

запитала міс Ф'ю і, обернувшись до

Дункана, чемно привіталась: Добривечір.
Ні. Це зовсім не те, що ви гадаєте.

Я образив? Це звіря поводилось так

гидко, що я пообіцяв сфотографувати її в...

Прінгл знову замірилася на нього, а

Дункан похмуро потер щоку, хоча насправді
болю від першого ляща він майже не відчув:
допоміг грубий прошарок жиру.

В такому разі, вела далі міс Ф'ю,
звертаючись вже до Прінгл, ти

поводилася негідно.
Прінгл, похнюпившись, пробурмотіла:

Адже ви бачили оті штуки... Ви ж

знаєте, що він наробив...
Які штуки?
Оті молочні реклами.

Міс Ф'ю їх просто не помітила. Вона була
жінка діловита і, як правило, підсвідомо

ігнорувала все, не варте уваги. Саме завдяки

цій рисі міс Ф'ю і могла так довго

співіснувати з Дороті. Почувши, що Дункан
занапастив письменницьку кар'єру Прінгл, та й

взагалі все її життя, міс Ф'ю лаконічно

зауважила, що ніякої кар'єри поки що не

було, а життя штука довга. Потім вона

обернулася до Дункана, якого знову почало

хилитати на всі боки.

Містере Мосс, у вас сонний вигляд. На

вашому місці я б поїхала додому і лягла

спати.

Дункан вирішив, що для нього

найкраще погодитися з міс Ф'ю. Він досяг

небаченого успіху, а тепер волів спокійно

поміркувати і добре прожувати, наче смачну

солодку жуйку, думку про свій тріумф.
Коли він пішов, міс Ф'ю сказала:

Не думаю, щоб ви тут милувалися.

Звичайно ні. Якби він мені це

запропонував, я б нізащо не погодилася. Він мені
зовсім не подобається.

А хто ж тобі подобається?

Ви його не знаєте. Людина, з якою я

розмовляла всього кілька хвилин. Але тепер
він теж зневажатиме мене. Ніколи, ніколи
не зможу я вже спокійно ходити по землі...

РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ

Том влаштовує невеликий прийом,

розмова на якому набирає
філософського напряму.

Том Гаріот прямував додому. На

платформі метро він раптом помітив, що стоїть

перед величезним зображенням Прінгл у

молочному кухлі. «Ах, ось і ти, ясочко»,
мимоволі подумав він і тут-таки вирішив
запросити дівчину до себе в гості. А оскільки

він думав тільки про l'amour courtois 1, не

більше, Том вирішив також запросити
Космо, Дороті й Дункана. Він саме закінчив

роботу над другою дією своєї п'єси і хотів
якось відзначити це, Призначивши своє

скромне свято на найближчу середу, Том

одніс письмові запрошення до книгарні
Хайнсів і до студії для Дункана та

Прінгл. Розміркувавши трохи, він запросив
і Гарольда з Зеною, хоча й зн^в майже

напевне, що Гарольд прийде сам.

Том якось ще не усвідомив собі, що
протягом останніх трьох тижнів Прінгл стала

вельми популярною особою. Не будь вона

такою полохливою (і зарозумілою) і не
вважай вона славу такого гатунку ганебною,
Прінгл стояла б уже і на шляху до
багатства. Фотографи просто не давали їй

спокою, і Дунканові вдавалося тримати
дівчину при собі виключно через те, що вона

воліла жити на отримувані від нього гроші і в
похмурій самотині строчила новий роман.
Ближче знайомитись із світом, який, вона

гадала, не тільки зневажає її розум, а ще й

знущається з її обличчя, Прінгл не бажала.

Три режисери запропонували дівчині

пробні зйомки в трьох нових фільмах: про

аборти в Ньюкаслі, одруження між білими
і неграми в Ліверпулі та про солфордських
повій. Власники підприємств, що випускали

косметику, шоколад, проносне і міцні
напої, були готові обдарувати Прінгл своїми
щедротами. Кількість отримуваних нею

листів щодень зростала. Писали переважно
джентльмени похилого віку та школярки, а

Прінгл сумлінно відповідала всім

кореспондентам коротенькими манірними
записочками, які нагадували ті поздоровлення, що їх

пишуть за наказом батьків англійські діти у
святу неділю 1 2. їздити міським транспортом
Прінгл побоювалася, бо, придивившись до

неї, пасажири хором гукали: «Дівчина-
кицька!» Не бажаючи наражатися на

подібне знущання і відмовляючись від послуг во-

1 Поштиве залицяння (франц.).
2
За звичаєм у святу неділю англійські слуги, листоноші

та посильні отримують поздоровлення.

З ("«ВСЕСВІТ
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діїв таксі (як^м Прінгл не довіряла), вона

завжди йшла пішки від Ерлз-Корт аж до

вулиці Корк. В думці у неї був лише сюжет

нового роману, а коли одна з газет, якось

довідавшись про це, надрукувала замітку
під назвою «Інтелектуальна дівчина-киць-
ка», Прінгл проплакала цілісіньку ніч. її
новий роман «Жорстокі» мав розповісти про

нещасних хлопчиків-сиріт, які не склали

іспиту «одинадцять з плюсом» Ч

Прінгл змінилась тільки в одному, і то

завдяки Дункановій наполегливості. Вона

більше не ходила в пухнастому светрі й

картатій спідниці. Дункан хитро натякнув, що,

змінивши звичайний одяг, дівчина стане

невпізнаною. (Той факт, що пізнавали її тільки

з обличчя, якось залишився поза її увагою,
бо Прінгл була дівчина хоч і чарівна, але

безголова). Дункан винайшов для Прінгл

зовсім новий стиль одягу і умовив дівчину

додержуватись його. Відтоді її зовнішність

була одна і та сама: довга чорна або темно-

червона сукня з високим стоячим комірцем,
довгі рукава і жодної прикраси. Вона

носила також нейлонові панчохи і плоскі чорні
черевики без підборів із зав'язками

навхрест, черевики на зразок тих, у яких сорок

років тому діти навчалися в танц-класах.

Відчинивши Прінгл двері, Том зауважив
собі, що вона змінилася на краще.

А от і наша голубонька! з виглядом

життєрадісного Франкенштейна, що

знайомить із своїм страховищем, загорлав

Дункан.

Побачивши Тома, Прінгл почала хапати

ротом повітря.
Мабуть, у нас надто стрімкі та довгі

сходи, вибачаючись, мовив Том.

Заходьте,

Гарольд, який прийшов трохи раніше,
привітав Прінгл з притаманною йому
витонченістю.

Мені сподобалася ваша книжка,

зауважив він. Ми з дружиною буквально

видирали її одне у одного.

Він зовсім не був поінформований про ту

відразу, що її відчувала Прінгл до свого

популярного обличчя. Гарольд просто вважав,

що будь-який автор романів волітиме, аби
захоплювались не його зовнішністю, а його

творами.

О, спасибі! вигукнула Прінгл.
Щиро дякую! і вона несміливо взяла

запропонований їй Томом келих, а Том

посадовив дівчину в крісло, поклав їй за спину

подушку, підсунув під ноги ослінчик і

поставив поряд з кріслом маленький столик.

От здорово! сказала Прінгл.

Іспит що його влаштовують & Англії випускникам
початкової школи Ті, що склали його, мають право
продовжувати навчання далі

Не треба, зауважив Дункан.
Прінгл, голубонько, не треба більше
вживати ці слова.

Я ж не навмисне, винувато
відповіла дівчина.

Давайте вип'ємо за дальші літературні
успіхи! вигукнув Гарольд тоном містера
Піквіка.

Стривай, за це трохи пізніше,
відказав Том, а зараз вип'ємо за завершення

другої дії. Другої дії моєї п'єси.

Підбігши до письмового столу, він схопив

рукопис і помахав ним. Гарольд заплескав

у долоні.

Неймовірно гидка дія, скромно

зауважив Том, а третя буде ще бридкіша.
Але сюжет побудовано досить-таки

майстерно.

Том не зовсім усвідомлював значення

своїх слів, бо літературне марнославство вже

зачепило і його. Адже його п'єса аж ніяк не

потребувала майстерної побудови сюжету,
їй належало бути якомога недоладнішою.
Втім, пізніше Том це зрозумів і виправив
свою помилку, що безперечно свідчило про
його неабиякий інтелект. '

Оскільки Дункан був поінформований про
Томів задум, він іще раніше встиг

розповісти про все Прінгл, що її вельми

збентежило.

Ти згадав усі потрібні слова?
поцікавився Гарольд.

*

А їх тільки чотири. Дуже помиляється

гой, хто вважає, ніби в англійській мові є

багато неподобних висловів. У нас,
звичайно, чимало інфантильних лайок. Але це все

дитячі іграшки, чи не так?

Непомітно для себе Том виголосив свою

тираду менторським тоном.

Але ж ти зробив усе якомога краще?
Я маю на увазі лаконічність висловів.

Атож.

* Я не зовсім зрозуміла, мовила

Прінгл. Дункан запевняє, ніби ви не

хочете побачити на сцені постановку своєї

п'єси,

Я роблю все від мене залежне, аби

п'єсу не можна було поставити.

То навіщо ж тоді...
«Вона гарненька, подумав Том, але

дурна аж світиться»,

Я намагаюся довести, що усе в світі

має межі. Де саме ці межі пролягають, я

надаю право вирішити іншим людям.

Зайшли Дороті і Космо, привіталися.
Космо ввічливо, Дороті нетерпляче і

підозріливо. Коло серця їй шкребло, бо того

ранку вона отримала повідомлення, що

Королівський шекспірівський театр відхилив її

п'єсу.
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Ні, я не знайома з містером баулто-
ном, нервово огризнулася Дороті так,
ніби з власної ініціативи вона нізащо в світі
не знайомилася б з ним. Дункане, коли

ж ти, нарешті, повернеш мені гросбух? Чи

тобі сто разів треба нагадувати? Прінгл,
ваші ноги мені заважають. Посуньтеся, будь
ласка!
Том зручно посадовив і Дороті, але від

спиртного вона відмовилася.
Ні, дякую. Щось не хочеться.

Скидається на те, що люба Дотті
сьогодні не в гуморі, сказав Дункан,
вмощуючись поряд з нею. -г- Ти ображена,
Дотті? Ти не розповіси нам, в чому річ?

Та ні, зовсім не те. Просто мене трохи
стомило людське глупство.

Розслабившись, Дороті зітхнула і навіть дозволила
собі усміхнутися. Та хай йому грець, не

хочу про це й згадувати.
її п'єсу відхилили, встряв Космо, і в

очах його спалахнув сатанинський вогник.

Вірніше, п'єса не сподобалася трупі
Королівського шекспірівського театру.

Як прикро! сказав Гарольд.
Мій любий містере Баултон,

відповіла Дороті, повагом повернувшись до

нього, боюся, що ви не второпали суті
справи. Мене хвилює не відмова. Мене
непокоїть те, що я розумію, до чого призведе
їхня політика.

Саме це, Дотті, тебе непокоїть?

вигукнув Дункан, поплескавши її по коліну.
Мене засмутила не власна невдача.

Авжеж. Ніхто з нас з приводу цього не

має жодних сумнівів.
Мене засмутило тільки те, що театр

втрачає чуття нового.

Казала ж я вам, що незабаром усі
«анти» вийдуть з моди, пробурмотіла Прінгл.

Не про це тут мова, визвірилася
Дороті. Цікаво знати, звідки вона бере
оті відомості?

Прінгл сприйняла слова Дороті, як натяк

на молочний кухоль.

Адже я письменниця! Всі про це

забули!
Очі Дороті радісно заблищали. Спочатку

вона не мала наміру брати Прінгл на глум,
але тепер передумала. Вона вірила у свій

драматургічний хист, і невдача прикро
вразила її. Дороті нагадувала поранене
звірятко. А кумедні звірятка страждають од
болю не менше, ніж звірі статечні та

врівноважені.

Ще б пак! Про те, що ви

письменниця, нам допомогли забути лондонські
рекламні щити.

Прінгл заплакала.

Прошу вас, Прінгл, не плачте,

сказав Том, виконуючи обов'язки хазяїна. ?

Дороті, ви несамохіть пожартували занадто
жорстоко, що аж ніяк вам не личить.

Випийте, будь ласка, і вам одразу стане

краще. А ви, Прінгл, надто вразливі.
Як Том і завбачав, після його промови

запала могильна тиша.

До речі, вів він далі, коли

прийшли Космо і Дороті, ми саме

обговорювали мою п'єсу. Сподіваюсь, ви не

заперечуватимете, якщо ми продовжимо?
Прінгл захоплено звела на нього свої

мокрі від сліз очі кольору морської
водорості.

Вибачте, пробурмотіла вона.

Яку п'єсу? ще не зовсім

отямившись, спитала Дороті. Ах, ота ваша

експериментальна річ, про яку мені казав
Дункан. На мою думку, це все марнування
часу. А крім того, ви, здається, заміряєтеся на

свободу творчості.
Ти, ясочко, розумниця, заявив

Дункан, бач, поцілила просто в яблучко.
Дороті підхопилася, наче хто її вжалив.

Ви визнаєте цензуру? Хіба" ви не

знаєте, що поки існує будь-яка цензура,
неможливе справжнє, правдиве мистецтво?

Том сидів на бильці крісла Прінгл, і
дівчина відчувала, як завмирає її серце.

Адже ви не питаєте мене, Дороті, чи

визнаю я сонце і місяць? Цензура існує,
незалежно від того, визнаємо ми її чи ні. Ось

що я намагаюся довести.

Він намагається довести. Зрозуміло,
сказав Космо, наливаючи собі ще чарку
джину.

Мені нічого не зрозуміло. А тобі,
Дункане? Не вдавай, ніби щось розумієш, адже

насправді ти теж нічого не второпав.

Дункан сидів на підлозі біля ніг Прінгл,
поклавши їй руку на коліно. Чоловіки

підсвідомо милувалися дівчиною, але вона

цього не помічала. Принаймні на Дункана
вона ніяк не реагувала. Дороті ж

розгнівалася ще дужче, бо сама звикла перебувати
в центрі уваги. Помітивши це, Гарольд
одразу ж умостився біля її ніг, але вона

відштовхнула його, заявивши, що він заважає.

Дозвольте, я поясню, сказав Том.

Протягом багатьох років люди трактують

це питання невірно. Вони вимагають

остаточного скасування будь-якої цензури. А

це нісенітниця, адже зовсім скасувати

цензуру неможливо. Питання слід ставити

так: де пролягає межа дозволеного

цензурою?
Тут Дороті заверещала, що ніякі межі не

потрібні, бо не потрібна сама цензура.

Слухайте, вів далі Том, я наведу

один приклад. Ми бачили на сцені ситуації
непристойні, але, звичайно, виконувані умов-
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HOf оскільки жоден театр, попри всю свою

любов до мистецтва, в цьому відношенні не

вдаватиметься до натуралізму. Зрозуміло
і те, що на наших сценах не буває
справжніх убивств. Ми з Гарольдом колись

дійшли висновку, що навіть найчестолюбні-

ший з акторів навряд чи погодився б грати

роль справжнього смертника.
Але цензури все це аж ніяк не

стосується. На таке самі актори нізащо не

погодяться, сказала Дороті.
Авжеж, мовив Том, цензури це

не стосується. Але уявіть собі, що вам

покажуть в театрі якусь...

Тут він так почервонів, що, здавалося,

вже ніколи не зможе збліднути.
...е-е-е, непристойність, закінчив він.

Тьху, яка гидота! сказала Дороті, а

Том іще раз вибачився.

А втім, як ви гадаєте, дозволять чи

ні? наполягав Том.

У маленькому гамбурзькому театрі,
сказала Дороті, пригадую, я бачила якось

нечувану декорацію. На сцені стояв

величезний унітаз фіолетового кольору...

Як витончено, сказав Космо, як

вишукано.

....котрий сягав колосників. Суть
вистави полягала в тому, що жалюгідні людці,
приголомшені життям пігмеї, весь час

марно намагалися видряпатись на унітаз і

падали, падали...

Я не кажу про символи, заявив

Том, я мав на думці буквально те, що

сказав. Чи може хтось із вас уявити собі

цензуру, котра б дала на це дозвіл?..
Усі мовчали, не знаючи, що відповісти.

Треба покладатися на добрий смак

глядача, сказала Прінгл.
Всі чоловіки обернулися до дівчини.

Дороті навіть не ворухнулася.

На це покладати надії не можна,

зауважив Гарольд. Глупство глядачів, на

мою думку, безмежне. А більшість з них,

схиляючись перед «театром абсурду», не

помічає в ньому елементарного абсурду, з

маленької літери

Дороті підвелася.

Ну, друзі, мені час додому. Тут ми все

одно згоди не дійдемо, а сьогодні в мене

був такий важкий день.

Слухайте, Томе, гукнула вона,
обернувшись у дверях, дасте потім мені

прочитати п'єсу?
Коли двері зачинилися, Том налив у келих

вина.

Тож, ви бачите...

Старенька Дотті втратила всю свою
колишню принадливість, зауважив
Дункан. А шкода. То що ж ми бачимо?

Ви бачите безрезультатність моїх

спроб переконати хоч когось, відповів
Том. Я не прагну зміцнення цензурних
перепон. Але цензура існує й існуватиме в

тому чи іншому вигляді. Байдуже, хто саме

здійснює цензурний контроль, лорд-ка-
мергер чи хто інший. Я хочу примусити
людей замислитись, де має пролягати межа

дозволеного.

Трохи помовчавши, Том вів далі:
Наведу приклад. Візьмімо спортсмена,

який пробіг милю за чотири хвилини. Тепер
уже милю долають за менший час, а в

майбутньому бігатимуть іще швидше. Проте це

зовсім не означає, що милю можна

пробігти за відтинок часу, який не

вимірюватиметься хвилинами. Саме так і тут: треба
визначити межу дозволеного раз і назавжди.

Що там не кажи, а я хотів би
прочитати твою п'єсу, сказав Дункан. Але

зараз я хочу повести Прінгл повечеряти у

«Кларідж», де жодна душа не впізнає її, а

якщо й упізнає, то не покаже цього.

Не хочу я йти у «Кларідж». Я не

вірю...

Потрапите туди, одразу повірите.
Прінгл сумовито глянула на Тома,

сподіваючись, що він схоче піти разом з ними,
але Том сидів мовчки. Коли Прінгл з

Дунканом пішли, Том і Гарольд вийшли й собі
і попрямували вечірніми лондонськими

вулицями до пивнички на розі Стеффорд-
стріт.

Шикарне дівча, зауважив Гарольд,
і воно втелющилося в тебе.

Невже? Не може бути. Слухай,
Гарольде, прочитаєш п'єсу, подзвони мені.

А гуска там є?

Атож.

І всі слова?

Переважна більшість. На папері вони

виглядають досить-таки нудними. І здаються

вже неоригінальними.
А п'єса «жорстока»?
Огидна.
В стилі «театру абсурду»?
Мені важко змагатися з метрами

«театру абсурду», але я спробував їх
переплюнути. А як діти?

Ах, усміхнувся Гарольд, не питай.

Один з хлопчиків пропустив крізь машину
для віджимання білизни рукав моєї

найкращої сорочки, запхавши в нього перед тим

огірок. Справді дотепно,

Ти гадаєш, можна це вставити в п'єсу?
Як приклад жорстокості чи абсурду?
А якщо пропустити крізь віджимну

машину рукав сорочки разом з людською

рукою?

Спробуй, хоча це вже нагадує звичаї



часів Якова І 1. Я радий, що мої діти
нарешті почали працювати на користь людству.

Одна з дійових осіб п'єси встромлює
собі у вухо палець, а потім не може його

витягти.

Гарольд сказав, що епізод багатообіцяю-
чий.

До речі, ти вже придумав назву?
Вона виникла сама собою. «П'яна

креветка».

А ти не хочеш додати ще цифру?
запитав Гарольд. У його голосі бриніли
тепер поштиві нотки. Скажімо, «П'яна
креветка 614». Цифра це штука!
Том відповів:

Ні, не хочу. Боюся перебрати міру.

РОЗДІЛ ДЕВ'ЯТИЙ

Читач дізнається про вивчення

творчості Бальзака містером Метью

Прайаром та про халепу, в яку він

вскочив.

Незважаючи на стабілізатори, лайнер
хитало досить сильно. А втім, Метью Прайар
і його дружина Джейн на морську хворобу
не скаржились. Вони влаштувалися в салоні,
слухаючи «Пасторальну симфонію» 1 2, що

линула з корабельних репродукторів.
Інкрустовані геральдичними візерунками
дерев'яні панелі та ясно-блакитну оббивку канап

салону можна було побачити у будь-якому
фешенебельному готелі, тільки підлога,
що раз у раз підіймалася і опускалася,
нагадувала, що судно у відкритому морі.
Подружжя Прайарів полюбляло слухати

класичну музику. Напівлежачи у глибоких

кріслах, вони пили каву, що злегка

ритмічно плескалася в чашечках. На колінах у них

лежали книги з суднової бібліотеки. Метью
вивчав творчість Бальзака.

Дивно, але Метью (якого від тягаря
життя ученого врятував шлюб з місіс Мерль)
раптом відчув жадобу до знань. Колись він

легковажно пурхав літературним узліссям,
друкуючи в періодичній пресі витончені есе

про письменників. Есе ці не вимагали від
Метью великої працьовитості, але цілком
задовольняли його марнославство. Та ос¬

1 Яків І (1603 1625) англійський король*
2
Бетховен, 6-а симфонія фа мажор.

кільки місіс Мерль виявилася однією з най-

заможніших удовиць Америки, Метью

відчував якусь гнітючу непевність, хоч і не

шкодував, що одружився. Ні, Метью і його

дружина жили щасливо.

Йому вже минуло п'ятдесят сім років, але

виглядав він на сорок п'ять, не більше, а

Джейн, хоч і старша за чоловіка на кілька

років, заповзято молодилася. Зморшки на

ЇЇ маленькому гостроносому обличчі були
майже непомітні, трикутні очі усе ще не

втратили блиску, а волосся на скронях

завдяки фарбі здавалося не сивим, а русявим.

Джейн зберегла струнку статуру (хоча
останнє коштувало »и неймовірних зусиль),
поставу мала солдатську, а голос її гучав, наче

фанфара під час параду.
Сьогодні тут таки здорово нудить,

грайливо зауважила Джейн, коли завмерли
останні звуки «Почуття радості та вдячності
після бурі» й от-от мали прозвучати перші
акорди «Концерту для гобоя» Вівальді*.
Гадаю, що це не завадить мені втішатися

концертом.

Літня жінка, яка сиділа неподалік і
стоїчно терпіла хитавицю, враз підхопилася й

кинулася до дверей. Метью допоміг жінці
вийти з салону і передав її більш

компетентним особам.

Я соромлюся сказаних допіру слів,
Мете, мовила Джейн, коли Метью

повернувся і знову плюхнувся в крісло.
Він ніжно усміхнувся до неї і взяв

«La Rabouilleuse», книгу, котру щойно

читав.

Як перекласти цю назву? спитала

Джейн. У передмові сказано, що її

важко перекласти.

Я б переклав так: «Та, що каламутить

воду».

Саме про сьогоднішню погоду.

В цю мить лайнер здригнувся і нахилився,
а офіціант, що йшов з тацею в руках,
раптом простягнувся на підлозі поряд з

розбитим на друзки посудом.

Ох! Хай йому грець! скрикнув він.

Неспокійне сьогодні море, містере Прайар.
Зате під час вечері я буду єдиною

леді на кораблі, зауважила Джейн.

Гадаю, що на той час ми пройдемо милю з

чвертю, не більше, бо вже з півгодини, як

стишили хід.

Нічого, не хвилюйтеся, сказав

офіціант, зібрав розбитий посуд і пішов.

Концерт Вівальді вже розпочався, але

подружжя ще розмовляло.

Бальзак великий письменник,
заявив Метью. Він добре змальовує таких

* Вівальді, Ачтоніо (1678 1741), італійський композитор.
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людей, як дій з тобою. Звичайно, значно

гірших від нас. Але він помиляється,

вважаючи, що люди усвідомлюють свою

порочність.

Він трохи сухуватий, сказала Джейн,
бажаючи допомогти чоловіковій фантазії
розігратися. Пам'ятаєш оте жахливе

подружжя в «Le Cabinet des Antiques»?1
Хоча Джейн і Метью вживали

французькі назви Бальзакових романів, вільно читати

їх обоє могли лише англійською мовою.

Ця пара Діана та Віктюрньєн, вела
далі Джейн. «їхнє кохання тривало»...
Пам'ятаєш? Взагалі всі подружжя у нього

жахливі. Виняток я роблю лише для Урсу-
ли... Як її прізвище?

Спробую поговорити про Бальзака в

Англії. Моїм давнім друзям буде корисно

послухати про письменника, читати якого не

так-то й легко. Більшість людей, Джейн,
читають його романи поверхово, не доходячи

суті. А романи, звичайно, чудові, хоча

подеколи досить таки безглузді. Слухай, Джейн...
Море сьогодні і справді неприємне...

Бальзак, вів далі Метью,
повертаючись до попередньої теми, аж ніяк не

письменник для письменників. Його читають

виключно ті люди, яких він змальовував. Це,

звичайно, думка не оригінальна, але в

розмові з своїми давніми друзями я подам її

як свою.

Мете, Мете, сказала Джейн, ти

щось частенько згадуєш своїх давніх
друзів. Хто ж вони, цікаво знати?

Прайар зашарівся. Він мусив повідомити
жінці новину, яка (він був певний) не дуже
її потішить. Коли подружжя вирішило їхати

до Європи, організувати подорож Джейн
доручила Метью, і радісно, мов дитина,

спостерігала всі його дії. Проте він і досі не

сказав їй про те, де вони мешкатимуть в

Лондоні, а Джейн так полюбляла всілякі

несподіванки, що і не питала його про це.

Та будь-хто з давніх друзів. Знаєш, як

буває...
Чи не гадаєш ти, що з того часу

немало води спливло і я погоджуся, зустрітися з

міс Мерлін?

Слухай, Джейн...
Але ж ти розчервонівся, АЛОВ оті

герані, котрими ми обсадили минулого року
тенісний корт. Я певна, що тут щось не чисто.

Метью попросив офіціанта, який саме

повернувся до салону, принести дві великі

порції шотландського віскі,

Я питиму лимонад, заявила Джейн,
бо мені хоробрості не позичати. Отже, при¬

«Музей старожитностей»..

несіть одну велику порцію віскі. Ну, Мете,
розповідай.

Від звуку її голосу, що зараз нагадував

сурму, серце йому тьохнуло.

Розумієш, Джейн, я найняв напрочуд

гарну квартиру. Мені допоміг у цьому...

тут Метью, назвавши ім'я одного їхнього

приятеля, багатія, що мешкав то в Лондоні,
то в штаті Флоріда, змалював усі вигоди

помешкання.

Очі у Джейн лиховісно заблищали.

Звучить чудово, але де ж тут
каверза?

Ніякої каверзи. Ось тільки...

Ну, кажи...

Квартира на Корк-стріт.
Ой, леле! вигукнула Джейн.

Воронь боже, просто в лігвищі того твого

жахливого товариства, котре...

Ми з ними навіть і не зустрінемося. Ми
крадькома ходитимемо повз ту книгарню..,

Коли це ти бачив, Мете, щоб я ходила,

мов злодійка? розлютилася Джейн.

Навдивовижу гарна квартира,

пробурмотів він. Знаєш, Джейн, мені щось
їсти не хочеться. Після такого сніданку...

Ти їстимеш, крикнула Джейн,

заглушаючи голосом і спів гобоїв, і плескіт

хвиль, з'їси звичайний обід, а якщо теое

нудить, то це не через хитавицю. Тебе

мучить нечисте сумління. І я тебе не пожалію.
- Можна відмовитись од квартири і

оселитись у «Коннот».

Ні від чого ми не будемо
відмовлятись. Ти приготував нам ложе, і ми
спатимемо на ньому, навіть якщо доведеться

заради цього лізти в гадюче гніздо.
Том Гаріот тобі сподобається, сказав

Метью. А він з того товариства. І

Дункан теж хлопець непоганий.

Якщо ти маєш на увазі того дебелого
Мосса, то він якось зробив мені такі
ідіотські фото, що я їх не схотіла й брати.

Серденько, слухай...
Я витерплю все, заявила Джейн, "

тільки не примушуй мене приймати у себе

міс Мерлін. Гаразд? Правда, не виключено,

що я можу зустрітися з нею носом до

носа т о, яка гидота! . оскільки ми

житимемо на Корк-стріт.
Концерт Вівальді вже закінчився. Чутно

було тільки тихе потріскування корабля,
ревіння розбурханої стихії та хропіння
підстаркуватого фабриканта вермішелі, який

спокійно спав, прикрившися позавчорашньою
газетою.

Читай, читай свою книжечку, Мете,
мовила Джейн.
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РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ

Дороті наполягає на своєму 5

заганяє у вершу давнього приятеля.

Космо нізащо не дозволив би дружині
влаштувати публічне читання на Корк-стріт,
якби не дві обставини. По-перше, Дороті
дуже страждала, отримавши відповідь
Королівського шекспірівського театру, і
скиглила з подвоєною енергією. Була і друга
обставина. Десь за два. тижні перед тим,

під час прийому в одному з видавництв,

Дороті, випивши дві порції хересу, раптом
знепритомніла і впала навзнак на підлогу. В

зв'язку з цим у літературних колах одразу
поповзла, мов повитиця у занедбаному
садку, плітка про те, що Дороті п'є без

просипу. Лондонський літературний світ не

добріший і не жорстокіший за літературні кола

будь-якої іншої столиці, але тут він

навдивовижу однорідний, через що перша-ліпша
солідна плітка, попри всю свою

неймовірність, робить повний оберт протягом
сорока восьми годин.

Невдовзі чутка досягла самої Дороті:
одна поетеса, котра ненавиділа міс Мерлін,
подзвонила їй, щоб висловити своє дружнє

співчуття і запевнити, що особисто вона не

йме віри жодному слову цієї плітки. Дороті
так шаленіла з люті, що Космо злякався, чи

не збожеволіла вона. Через це йому
довелося капітулювати, коли Дороті заявила, що

тільки публічне читання може довести

абсурдність обмови.
Космо гостро відчував принизливість

ситуації. Він розумів, що подібне читання (у
книгарнях Гампстеда, Челсі або маленьких

навколишніх міст вони відбуваються досить

часто) на Корк-стріт виглядатиме кумедно.
Космо умовив дружину почати читання о-

пів на сьому, через годину після того, як

зачинялася крамниця. Втім, він так і не

спромігся перешкодити Дороті виставити у

вітрині книгарні об'яву. Вона також розіслала
запрошення п'ятдесятьом відомим

театральним режисерам Лондона та іншим

поважним літературним персонам, котрі
відповіли, як Космо і передбачав, ввічливим

старомодним: «На жаль, прибути не

зможу».

Протягом десяти жахливих днів Космо

отримував конверти з відмовами.
Запрошення прийняли відомий своєю всеосяжною

доброзичливістю уславлений поет та два

режисери, чим дуже здивували Космо. Це,

однак, трохи його втішило. Але в міру того,

як прибували відмови, знавісніла Дороті
розсилала нові запрошення другорядним,

на її думку, літераторам, а потім

третьорядним і, зрештою, визнавши поразку,

друзям. Потім її захопила ідея придбати
нову сукню, і вона почала радитися з Космо,
з міс Ф'ю і навіть з пакувальниками.

Край суперечкам поклала міс Ф'ю,
заявивши безапеляційним тоном, притаманним
тільки нянькам та досвідченим мамкам:

Шовкове джерсе кольору кротової
шкурки.

В книгарні одразу стало спокійніше, коли

Дороті вирушила на пошуки сукні,
породженої фантазією міс Ф'ю. Остання добре
знала, як важко (скоріше навіть неможливо)
буде відшукати джерсе кольору кротової
шкурки. А проте Дороті знайшла щось
подібне, хоч потім мало не посварилася з

міс Ф'ю, заявивши, що обов язково надіне

до нової сукні своє бурштинове намисто.

Не думаю, що воно личитиме чгюди,

місіс Хайнс. Бурштин, так би мовити, має в

собі певний натяк на алкоголізм. Його
звичайно надівають п'яненькі підстаркуваті
леді, які мешкають із своїми папугами у
старих флігелях Льюшема і щотижня

влаштовують спіритичні сеанси.

Дурниці! обурилася Дороті, я

краще за вас усіх знаю, що мені личить, а

що ні!

Бурштин вам безумовно личить, місіс

Хайнс. Просто в цей день я не радила б

вам надівати його, Хіба що маленьку

брошку.
Потім почалося складання програми

вечора. Дороті мала намір читати свої твори
не менше години. Спершу вона прочитає

дещо з «Несерйозних думок», старі вірші й

нові, у тому числі і кілька ще неопубліко-
ваних.

Це викличе сенсацію, зауважила
Дороті.
Далі вона прочитає останню дію своєї ан-

тивіршованої п'єси. А якщо буде час то

і уславлений монолог «Якщо сімох зачато в

одному череві» з п'єси «Радісна утроба»,
яка колись користалася успіхом.

Інакше я не виправдаю сподівання
слухачів.

Авжеж, не виправдаєте, підтакнула
міс Ф'ю. Ось і Полю Робсону теж

завжди доводиться співати «Стареньку
Міссісіпі».

Не бачу нічого спільного! Я не зірка
мюзік-холу! визвірилася на неї Дороті.

Як і Поль Робсон, до речі.
Обов'язково прочитаю «Якщо

сімох»! крикнула Дороті, скорочуючи
назву, як це роблять американські видавці,
коли іменують твір Селінджера просто
«Ловцем», а роман Голдінга «Мухами»1.

1 Йдеться про романи «Ловець у житі» Селінджера та

«Володар мух» Голдінга.

39



Та я не {іроти!
Тоді чому ж у вас такий скептичний

вираз обличчя!

Просто мені властивий скепсис,

парирувала міс Ф'ю. У кожному разі, так

усі вважають.

Читання вирішили влаштувати у підсобці,

де завжди сиділа міс Ф'ю, призначивши
його на останній вівторок жовтня.

Того вечора безперестану йшов дощ. Над

містом зависли важкі хмари, а з ринв вода

лилася потоками.

Дороті ретельно готувалася до прийому
гостей у книгарні Космо, вдаючи, ніби не

помічає негоди, хоча насправді серце у неї

щеміло. Вона поставила на стіл, за яким

працювала міс Ф'ю, вазу з незвичними в цю

пору року і тому дуже дорогими
червоними трояндами і бузком. Стіл Дороті

підсунула майже впритул до задньої стіни, зали*

шивши для себе тільки невеликий прохід.
Потім вона вишикувала в три ряди взяті

напрокат тридцять стільців.
Тим, хто спізниться, доведеться

стояти, недбало кинула вона. Сподіваюсь,
вони зрозуміють, що дістали по заслузі.

Раз по раз Дороті підбігала до вікна, щоб
пересвідчитися, чи не читає часом хто-не-

будь її об'яву. Вона чекала навали

сторонніх слухачів. І справді, дехто з перехожих,

ховаючись від дощу під дашком вітрини,
знічев'я вивчав об яву.

Не слід брати це так близько до

серця, старенька, зауважив Космо. Не

перевтомлюйся. Запуск ракети почнеться не

раніше, ніж за годину.

Через негоду в крамниці не було
покупців, отже, сподівання Дороті заманити

когось із них на читання виявились марними.
Коли книгарню вже мали зачиняти, прийшов
Брекенрідж, щоб оплатити свій рахунок, що
він кінець кінцем завжди робив. З
притаманною йому ввічливістю лорд сказав, що

залишиться трохи послухати, хоча чверть на

восьму він мусить бути у себе в клубі.
Першою ластівкою стала телеграма від

уславленого поета-доброзичливця, який
повідомляв, що, на жаль, приїхати не зможе:

«Зламав ногу». Оскільки поет брехати не

вмів, то це була чистісінька правда. Навіть

сама Дороті, попри всю гіркоту
розчарування, не насмілилася не повірити поетовій
телеграмі
Потім прийшли Прінгл і Дункан. Він був

п'яний і веселий. Ведучи його до стільця,
Прінгл бурмотіла:

Ох, якби ви кинули пити. Іноді я ладна

вас убити!
Дотті, Дотті! вигукнув Дункан.

Зовсім як за добрих давніх часів. Я завжди
твердив, що ти розумна жінка, чи не так?
Ось Прінгл може посвідчити... Космог па¬

м'ятаєте, я завжди казав, що Космо

чудове створіння... Ні, я хотів був сказати, що

Дотті чудове створіння, втім і ви, Космо,

теж.

Зрештою втихомиритеся ви чи ні?

закричала Прінгл.
Вона скинула свій мокрий плащ, сіла біля

Дункана і міцно схопила фотографа за

руку, щоб він не хитався. У своїй новій сукні
Прінгл виглядала напрочуд елегантною.

Не треба хвилюватися, міс Мільтон,
заспокоював її Брекенрідж. Гірше вже

не буде. Навпаки, він потроху
протверезиться.

Зайшов Том. Прінгл скоса зиркнула на

нього.

Том! зарепетував Дункан.
Правда ж, усе так, як за добрих давніх часів?
Хіба я завжди не твердив, що старенька
Дотті гарна і розумна жінка? Ти

свідок. Не смій говорити, ніби я цього не

казав, войовничо додав він, намагаючись

сидіти рівно.
Заспокойте його, зашипіла Дороті,

звертаючись до Тома. За якусь мить

сюди посунуть люди.

В кімнаті тхнуло мокрою гумою.
Все йде як слід, зауважив

Брекенрідж, намагаючись втішити хазяїв і
створити сприятливу атмосферу.
До кімнати увійшла міс Ф'ю і сіла в дру-в

тому ряду. Потім приїхали Гарольд Баултон*
і Зена. Дороті люб'язно до них привіталася:

Щиро дякую, що приїхали,
незважаючи на негоду. Ви справжні герої!

Годі-бо вам, відповів Гарольд.
Хіба можна в такому випадку зважати на

погоду? Така подія!
Коли лютує негода, приємно посидіти

в затишку, додала і собі Зена.

Минуло півгодини. З Космо і міс Ф'ю в

кімнаті зібралося вісім чоловік. Космо волів

цього вечора триматися осторонь.
Дамо їм іще десять хвилин, сказала

Дороті, виявляючи перші ознаки

занепокоєння. В такий дощ таксі часто

зупиняються.

Коли приїхав ще один гість, Дороті
зраділа неймовірно. Це був один з двох

театральних режисерів. Він вибачався за

відсутність свого колеги, а Дороті раділа. Саме в

цей час в кімнату зайшов якийсь невідомий,
поклав макінтош на спинку стільця і сів
собі збоку

Добривечір! вигукнула Дороті.
Вірніше, вечір зовсім не такий уже й

добрий! Як гарно, що ви прийшли до нас.

Дозвольте відрекомендуватися. Я _ Дороті
Мерлін.

А хто ж іще? відповів чоловік.
Моє ім'я Поплетт.

Це був невисокий худорлявий чоловік ро-
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ків двадцяти п'яти, але вже з лисиною. Він

мав гостроверхий череп, мертвотні очі,
плескатий ніс та жорстокий рот з тонкими

губами. Чоловік цей нагадував чи то сектанта,
чи то якогось з інформаторів сенатора

Джозефа Маккарті.
Гаразд, містере Поплетт, дозвольте

відрекомендувати вас присутнім.
Але гостям уже набридло сидіти мовчки,

вони попідводилися й жваво розмовляли.
Читання потроху перетворювалося на

безалкогольну вечірку. Космо не без жалю

подумав, що от-от доведеться подавати

гостям вино.

Обвівши присутніх очима, Поплетт
зупинив погляд на Дороті.

Хто ви за фахом? спитала вона.

Я сатирик.
Ти глянь! Хотів би я знати, де саме

сидить ваша сатира? закричав Дункан.
Цей жарт відібрав у нього багато енергії,

він захитався, але Прінгл одразу посадовила
його на місце.
Поплетт уважно подивився на Дункана і

назвав клуб у районі Захід-1.
Ось там, щоб ви знали, і сидить моя

сатира.
Весела робота, зауважив Гарольд.

В кожному разі, для вас вона весела.

Не розумію, чому ви вважаєте таку

роботу веселою. Це мій громадянський
обов'язок.

Ви правий чи лівий?
Усі ми ліві, відповів Поплетт,

скрививши рот у посмішці і показавши
присутнім величезні зуби.

А що саме ви критикуєте? Я маю на

увазі загальні питання.

Усіх. Усе. Що трапиться.
Але маєте ви якісь певні погляди?

наполягав Гарольд.
У нього тисяча поглядів, крикнув

Дункан. Як у Свіфта! А Свіфт був теж

чудовий і розумний дядько, Дотті. Ти ж

пам'ятаєш, я завжди це казав.

Свіфт зовсім не мав тисячі поглядів,
різким голосом зауважив Том. Свіфт
знав, чого прагнув.

Однак, зауважила Дороті з найлег-
коважнішою з усіх своїх усмішок,
сподіваюся, ви не хочете тут збирати матеріал
для своєї сатири?

В цю мить відчинилися двері, й двоє
дівчат у черевичках на каблуках-гвіздках
впурхнули до кімнати і, хихикаючи, сіли в

останньому ряду.

Дороті, набравши поважного вигляду, вже

стояла біля столу. Гарольд, Брекенрідж і
Зена заплескали в долоні.

Дівчата, що сиділи в останньому ряду,
дурнувато хихикнули й принишкли. Одна з

них, діставши з сумочки олівець, почала

фарбувати брови.
Я хочу, опанувавши себе, сказала

Дороті, розпочати це скромне читання

кількома уривками з своїх «Несерйозних

думок», давніми і новітніми. Схоплюєте
натяк на «Вечірні думки» Янга?1 Ні, краще я

прочитаю їх на «біс», згодні? Вона
схилила голову набік і, оскільки ніхто не відповів,
вважаючи питання риторичним, додала:

Тоді краще почнемо з п'єси. А зараз я

прочитаю (зауважте, «прочитаю», а не

«продекламую») свій, насмілюся сказати, досить
відомий вірш.
Дороті набрала в легені повітря і сплела

пальці рук.
«Якщо сімох...»

Бурхливі оплески. Аплодували Том,
Гарольд, Зена, Космо та Прінгл. Дункан
закричав був «ура», але Прінгл ляснула його

долонею по коліну. Сатирик і театральний
режисер мовчали. Дівчатка теж заплескали

в долоні, хоч і трохи запізно.

Поважна міна на лиці Дороті поступилася
місцем виразу невинного ягняти. Вона,
очевидно, вважала, що жінку з таким невинним

обличчям неможливо запідозрити в

алкоголізмі. Округливши рот літерою «о»,, Дороті
почала читати грудним голосом:

Якщо сімох зачато в одному череві...
Може видатися неймовірним, що в наш

час люди не тільки вважають подібну
нісенітницю поезією, а ще й прийшли її слухати,
але Дороті не перша і не остання

поетеса такого гатунку. Вона читала собі далі, не

помічаючи, як пішов геть Брекенрідж і

зникли двоє дівчат. Коли ж, закінчивши

зрештою читання, Дороті сіла, вона схилила

голову, слухаючи оплески присутніх і ті, що

звучали тільки в її уяві. Останні, втім, були
значно бурхливіші. Космо зітхнув з

полегкістю під час читання він так спітнів, що

аж сорочка змокріла. Він зиркнув на

сатирика, той сидів, закопиливши верхню

губу, схожий на похмурого кроля.
Далі розпочалося читання п'єси, про яке

детально розповідати не варт. Зазначімо

тільки принагідно, що воно тривало дуже

довго. Режисер, прослухавши п'єсу, теж десь

зник. Том, Гарольд і Зена сиділи з

вимученими усмішками на вустах. А Дункан
проказав крізь дрімоту:

Пробачте на слові, але вона таки

жахлива баба. А колись старенька Дотті була
справжньою ясочкою...

Дороті раптом зірвалася на рівні ноги і

голосом, який міг би примусити
задеренчати всі дзвони сусідніх соборів, викрикнула:

Яблука і груші
На горищі сушать...

Янг, Едвард (1883 1965) англійський поет.
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Зненацька \Дороті замовкла й застигла,

розкривши рота. Вона дивилася понад

головами слухачів, крізь двері й далі крізь
вітрину книгарні, на вулицю, де елегантний

мужчина в мокрому плащі, що блищав під
світлом ліхтарів, саме розраховувався з

водієм таксі.
Метью! зойкнула Дороті й побігла

на вулицю.
Побачивши цю мару, що немовби

вискочила з його минулого, Метью мало не

зомлів. Він нізащо не зупинив би таксі на

Корк-стріт, якби не вважав, що книгарня

давно зачинена і Хайнси вже поїхали до
себе у Кенсінгтон. Метью вже з місяць жив

з дружиною на Корк-стріт, але досі він
щасливо уникав давніх приятелів. Правда,
Метью зустрів якось Брекенріджа, який при-

сягнувся, що мовчатиме, і Тома Гаріота,
який взагалі нікому б його не виказав, а

Дороті й поготів. Джейн ходила всюди

вільно, бо ні Космо, ані Дороті не знали її

в лице, і Метью заздрив дружині. Він
почав розуміти, що помилився, найнявши тут

квартиру, дарма, що помешкання було
справді чудове. Метью до біса набридло
щоразу зупиняти таксі на Секвіл-стріт, а

потім, озираючись, скрадатися темними

підворіттями додому.
Метью, як чудово! кинулася до

нього Дороті, збивши по дорозі підпору, що

підтримувала дашок над вітриною, і

обіллявши себе і Метью з голови до ніг

дощовою водою. _ Заходь! Я влаштувала
читання, воно вже майже закінчилося.

О, це справді чудово, Дороті, але

боюся, що я, на жаль, не зможу зайти. На

мене чекає дружина, щоб...
О-о! Як ся має твоя Джейн?

Метью здригнувся.
О, я так хочу познайомитися з нею.

Ви мусите приїхати до нас у Кенсінгтон. Я

почастую вас скромним обідом. Звичайно,
не таким, до яких ти тепер, напевно, звик,
але я приготую чудовий шашлик...

Якось прийдемо, неодмінно, але зараз
я не можу. Слово честі, не можу...

Гаразд, гаразд! Я розумію, що було,
те за водою пішло. Але ти дещо мені
завинив. Знаєш, що саме?

Дороті, рішуче мовив Метью,
адже ти змокла сама і мене всього

обілляла.

Дарма, я швидко висохну.

Треба сподіватись, що висохнеш.

Ти обіцяв закінчити книгу про мою

творчість, а сам кинув її й узявся писати

про цього паскудного Скіптона.

Я її теж кинув, Дороті. Я тепер вивчаю

творчість Бальзака.

Який жах! Навіщо він тобі здався?
* А ти прочитала хоч один його ро¬

ман? _ спитав Метью, який, незважаючи на

лагідну вдачу, розлютився, почувши, як

Дороті гудить його улюбленця.
Читала, що треба, не турбуйся. Але ж

творчість цього письменника тепер нікого

не цікавить.
Французи його шанують.
А хто тепер цікавиться французами?

Хіба що їхнім «новим романом». Це все

одно, якби ти взявся писати про ЛанДзера *.

Слухай, Дороті, якби ти хоч трохи

зналася на образотворчому "мистецтві, то

зрозуміла б, що і Ландзер мав свої позитивні

якості. Він зовсім не малював самих лише

собак і левів, як ти, мабуть, гадаєш.

Метью не хотілося починати дискусію, та

це виходило якось мимоволі.

До дідька Ландзера. Ну ж бо, ходім.
Ти мусиш зайти до нас, сказала Дороті.

Дороті, я не можу. Я..,

Тим часом слухачі, яким уже набридло
чекати, почали розходитися. Вони зібралися
навколо Дороті на тротуарі, запевняючи її,
що дуже задоволені читанням.

Ми вже знайомі, пробурмотів Том,
коли Дороті намірилась відрекомендувати
йому Метью Прайара.

Мет! закричав Дункан, схопивши

його в обійми і розцілувавши в обидві
щоки. Чудово! Чудово! Давно приїхав? Де
живеш? Слухай, тут на читанні у Дороті був
один паскудник, він сидів і глузував з неї.

Напевне, він для того й прийшов, щоб
поглузувати з бідолашної Дотті...
Повз них проїхало таксі, оббризкавши

всіх брудною водою. Сатирик, не

попрощавшись, пішов геть, не звертаючи уваги на

дощ, але Дороті побігла за ним слідом і
схопила його за руку.

Містер Поплетт! обличчя в неї

стало пустотливе. Адже про мене ви не

напишете нічого сатиричного?
Ні, сказав він.

Обіцяєте? не вгамовувалася Дороті.
Читачам потрібні відомі імена. Ми,

звісно, могли б вас пропісочити, та ніхто не

второпав би, про кого саме йдеться. Отже,
вам пощастило.

Поплетт похмуро блимнув на неї і пішов.

Коли Дороті повернулася, Метью вже

зник, а Дункан садовив Прінгл в таксі, щось

розповідаючи про Свіфта. Том, Гарольд і

Зена теж прощалися. За мить Дороті
залишилася віч-на-віч з Космо.

Ну як, усе добре обійшлося?
силувано усміхаючись, спитала вона.

Прекрасно, ввічливо відповів Космо.

Майкл... як там його прізвище...
слухав п'єсу мов зачарований. Зрештою, мож-

11 Ландзер, Едвін Генрі (l«02~~187^j англійський худоа
ник-анімаліст.
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на поставити ЇЇ спершу в Ліверпулі, а потім
і на Вест-енді, чи не так?

Звичайно, люба.
Дороті розплакалася.

Чого ж ти плачеш? A-а,
перевтомилася. Я ж знав, що так буде.

роздал ОДИНАДЦЯТИЙ

Том дає друзям читати свою п'єсу, а

* бпотім запрошує Прінгл до нічного

клубу.

Гарольд згорнув рукопис і глянув на

Тома.

Прегарна річ! захоплено вигукнув
він.

От тобі й маєш! Як це прегарна?
вжахнувся Том,

Ні, я хотів сказати, старий, що п'єса

напрочуд бридка, згідно з твоїм задумом.
Вона абсолютно непристойна* і жодний

театр ЇЇ не візьме. Навіть театрик найгіршого
гатунку на околиці Сан-Франціско не

наважиться поставити «П'яну креветку».
Дякувати богові! А я злякався, що

вона справді тобі сподобалася.
Та ні, просто я віддаю їй належне, як

творові цілеспрямованому. Я захопився
твоєю майстерністю, бо не думав, що ти маєш

хист.

Гарольд шанобливо поклав долоню на

рукопис.

Немає такої мерзоти, якої тут не було
б показано. Тут є все. Це мистецький
витвір.

Ну, а як ти гадаєш, чи п'єса досить, так

би мовити, безсердечна? Чи не помітив ти

в ній натяку на якісь гуманні почуття?
Ні, здається, гуманності тут і сліду

нема. Але, можливо, я щось прогледів.
Наближалася північ. Друзі сиділи в Томо-

вому помешканні, де Гарольд і читав п'єсу
майже дві години.

Давай ще раз вип'ємо. За провал
п єси!

Абсолютний і беззастережний провал!
Скажи, друже, спитав Том, що ж

нам тепер робити?
А передати п'єсу до якогось

авангардистського театру.

Гаразд, хоч я й не доберу, як саме це

зробити. Адже я не можу підписати таку
п'єсу!

Стривай, сказав Гарольд, але це

означатиме, що ти хочеш уникнути

відповідальності.

Аж ніяк. Я не проти, аби керівництво
театру знало, хто її автор. Але підпишуся я

так: Том Груч.
Як саме? Скажи чіткіше.

* Г-р-у-ч. Так воно цілком асоціювати-
меться з духом п'єси *. А керівництво
театру, прочитавши прізвище на титульній
сторінці п'єси, одразу збагне, про що в ній

ідеться. А якщо вони допитуватимуться, я

скажу, що моє повне ім'я Томас Груч Гарі-
от. Слухай, тут раптом Томів голос

затремтів, скажи, що саме в п'єсі, на твою

думку, найбільш вдале?
Так і не спромігся Гаріот побороти в собі

митця, який будь-що прагне визнання.

Мені подобається початок, коли цей
телепень виходить на сцену і кричить оте

одне-однісіньке слово.

А не здалося тобі, що цей епізод
трохи нагадує початок «Короля Убю»? 2

Авжеж, але слово він кричить інше.

Ти скільки примірників надрукував?
Три. Один я надішлю до театру, один

залишу собі, а третій даватиму читати всім,
хто схоче. Правду кажучи, я хотів би," щоб
п'єсу прочитало якнайбільше людей.

Ну що ж, мовив Гарольд, мені

вже час додому, до Зени. Я вважаю цей
вечір історичною подією.

А я ще з півгодини постудіюю
«Синтаксичні структури».
Вийшло так, що після Гарольда першою

«П'яну креветку» прочитала Джейн.

Подружжя Прайарів затрималося в Лондоні
довше, ніж гадало. У Джейн знайшлося тут
безліч справ, а Метью виконував свою

програму зустрічей з давніми друзями, якими

Джейн анітрохи не цікавилася. Він якось

поїхав на уїкенд до Сомерсета, а саме тієї

суботи Джейн і отримала бандероль з

п'єсою, надіслану Томом на ім я Метью.
Читання п'єси відібрало у Джейн годину

з чвертю, значно менше, ніж вона гадала.

Очевидно, жінку підганяв жах, який «П'яна

креветка» вселяла в читача. Закінчивши

читання, вона втупила погляд у примірник
п'єси, що лежав перед нею, і якийсь час

сиділа нерухомо, бурмочучи:
Воронь боже, гуска! Воронь боже!

Який жах!

Коли ж повернувся додому Метью,

Джейн одразу ж напалася на нього:

Та чи ти хоч знаєш, що то за один, твій
Том Гаріот?!

Авжеж. Він чудовий хлопець.
То як же він міг таке написати?
Невже так кепсько написано?
Жахливо!

3 Прізвище «Груч» асоціюється зі словом «grudge», що
означає «недоброзичливість».

:
П єса французького письменника Альфреда Жаррі

(1873-1907)
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Аз сутд професійного боку невже

безпорадно?
Навпаки, п'єса написана майстерно.

Але хіба це має якесь значення? Адже вона

вкрай огидна, просто мерзенна.

Дякувати богові! відповів Метью,
значить, він таки здійснив свій задум. Який
молодець!

В кожному разі ця п'єса не для

жіноцтва. і взагалі нікому я не радила б з нею

знайомитися.
Коли Метью прочитав п'єсу, він цілком

погодився з жінчиними висновками.

Люба Джейн, Том досяг мети.

Жодний театр світу не погодиться поставити цю

п'єсу, сказав він, цілуючи дружину.
Не торкайся мене, озвалася Джейн,

я й думати не можу про поцілунки. Піду
зараз прийму ванну. Твій Том навіяв мені

відразу до будь-якої форми людських

контактів.

А мені сподобався монолог старого
картяра. Ти мусиш визнати, що цей монолог

досить-таки відвертий. А ще газовий

інспектор... Пам'ятаєш, отой, на прізвисько
Дитинча.

Не нагадуй мені, будь ласка, про
газового інспектора. Я хотіла б назавжди забути
про нього. Адже тут усі персонажі карні
злочинці?

Всі без винятку.
Я так і зрозуміла.
Ти правильно реагуєш на п'єсу, Джейн.

Том буде задоволений.
З ванної кімнати Джейн повернулася вже

заспокоївшись. Вона тягла за собою біле

купальне простирадло.
Коли наступного дня Том прийшов по

свій рукопис, Метью щиро поздоровив
його з успіхом. Приховавши свій жах, Джейн
приєдналася до чоловічих поздоровлень.
Том поніс рукопис Дун<канові.

Я чекати довго не можу. Завтра
ввечері зазирну до тебе, щоб висловити свою

думку з приводу п'єси, сказав Дункан.
Завтра мене вдома не буде, Я поведу

Прінгл до ресторану.
О-о! Бажаю тобі приємного вечора,

округливши голубі очі так, що його руді вії

утворили щось на зразок Джоттівського
кола *, сказав Дункан.

Не клей дурня. Я це роблю виключно

заради тебе. Джейн Прайар порадила мені

переконати Прінгл, аби вона облишила

нарешті грати в схованки. Спочатку я поведу

дівчину до «Чорного папуги», де ми

зможемо спокійно пообідати, а потім, якщо мені,
звичайно, пощастить її умовити, підемо до

одного з тих нічних вертепів, де поява

Прінгл одразу викличе сенсацію. Правда, це

і Італійський художник Джотто ді Бондоне (iJbb 1337),
перший накреслив ідеальне коло.

все одно, що штовхати невмілого плавця на

глибоке. Та нічого не вдієш, це єдиний
спосіб...

...По дорозі до Сохо Прінгл забилася в

куточок таксі, боячись торкнутися Тома

бодай краєчком своєї спідниці. А втім, вогні

реклам раз у раз освітлювали її обличчя, на

якому застиг блаженний вираз. Дункан
відібрав у неї горезвісний плащ на теплій

підкладці, а натомість замовив для неї (на свої
гроші) бездоганного крою шерстяні пальта.

Пальт було двоє: темно-червоне його

вона надівала на чорну сукню, й чорне
задля темно-червоної сукні. Дункан
зажадав також, аби Прінгл купила собі чорні
панчохи, щоб ноги її видавалися
стрункішими.

Бачачи, що Прінгл нервує, Том відсунувся
у протилежний куток. Він почав був вірити
друзям, які запевняли, що Прінгл закохана

в нього, але водночас вирішив її здихатися.

Дівчині не було ще й вісімнадцяти; вона

закохуватиметься ще не раз, перш ніж знайде
своє щастя.

Том дуже б стривожився, якби міг

дізнатись, що для Прінгл це був найщасливіший
вечір у житті. Серце їй калатало. Хіба

запросив би Том її до ресторану, якби вона

його не цікавила?
Що ви робили сьогодні? запитав

він, аби почати розмову.

Нічого, похмуро відповіла Прінгл.
Вона могла б розповісти, що сьогодні

позувала Дунканові, сидячи у величезному,

напханому квітами кошику, з ненависним

бантиком на шиї, а на ручці кошика

красувався ще один величезний бант. Дункан
платив їй тепер багато грошей, і дівчина

вважала, що мусить якось йому віддячувати.
Будь я на вашому місці, я б тільки те

й робив, що розважався, сказав Том і

зрадів, побачивши, що вона усміхнулася.
Уявляю собі, який кумедний вигляд ви

б мали в кухлі!
На жаль, моє обличчя не витримує

порівняння з вашим, тактовно відповів
Том. Як посувається робота над книгою?

Та не дуже. Мені завжди заважають.

А назва вже є?

Я вам уже казала. Ні, не вам, комусь

іншому... «Жорстокі»...
Ви пишете про людей, яких знаєте?
Яких бачу навколо.

Хіба досить тільки побачити людей,

щоб потім про них писати?

Прінгл нічого не відповіла. В цю мить

таксі зупинилося біля першокласного
фешенебельного ресторану. Метрдотель упізнав
супутницю Гаріота і запобігливо вийшов їм

назустріч. Том зажадав столик у ніші й зрадів,
побачивши, що Прінгл полегшено зітхнула.

Під час обіду Том з цікавістю спостерігав,

44



як жадібно вона їсть, а потім спробував
розпитати дівчину про її новий роман. Коли

ж подали каву, Том сказав, що всі друзі
Прінгл стурбовані тим, що вона весь час

ховається од людей.
Людям подобається ваше обличчя, то

й хай собі дивляться на вас. Тисячі дівчат

дали б собі вуха відтяти, аби зажити такої

слави, душі дияволові позаставляли б.
Ви говорите майже так, як колись моя

тітонька. Коли я була маленька і
відмовлялася їсти капусту, вона завжди казала, що

сотні голодних хлопчиків і дівчаток радо б
її з'їли. Єдине, про що я тоді мріяла,
віддати капусту цим хлопчикам і дівчаткам.

Жалкую, що схожий на вашу тітоньку.
А втім, люба Прінгл, я хотів би, щоб ви

розважалися. Хоча б заради мене. Спробуйте.
Прінгл заніміла. Кохання переповнювало

її вщерть, воно було в її очах, на вустах, в

тремтінні її маленьких рук. Том у думці
обізвав себе негідником.

Ну ж бо?
Хіба що заради вас. Але ж це буде

жахливо.

Тоді випростайтесь, не ховайтеся од

людей. Входячи до кімнати, думайте: «Ось
і я! Яка приємна несподіванка для всіх!»

Тут Том поклав свою долоню дівчині на

руку і вів далі: Ну ж бо, Прінгл,
спробуйте, заради мене.

В цю мить на стіл лягла чиясь тінь.

Привіт! Я не міг не забігти, бо саме

проходив мимо, і, знаючи, що ви пішли

сюди, бо ти ж мені сказав...

Привіт, Дункане, мовила Прінгл і

похнюпилася.

«Клятий Дункан», подумав Том.

Можна хвильку посидіти з вами? Ні, ні,
я не хочу нічого. Хіба що маленьку порцію
шотландського віскі. З водою. Слухай-но,
Томе, я прочитав п'єсу. Вона огидна вкрай.
Але щось в ній таки є.

Вона викликає нестримну нудоту.
Адже п'єсу важко забути. Попри всю

її безглуздість, якась правда в ній є. Кажу
тобі, щось таке я у «Креветці» знайшов.

Дідька лисого ти там знайшов!
розлютився Том. Вона абсолютно, цілком,
повністю нудотно огидна, і край.
Дункан плюхнувся на стілець і поклав

м'ясисті руки на скатертину.

Атож, атож! П'єса жахлива, бо ти

того і прагнув. Але щось у ній є. Воно
з'явилося в п'єсі всупереч твоєму бажанню. Ось

дай її Прінгл почитати. Хай вона прочитає.

Дункане, сказав Том, ковтай

хутчій шотландське віскі, бо ми зараз ідемо
звідси.
Том вельми занепокоївся. Дункан,

звичайно, йолоп, але йому, Тому, слід було
наперед завбачити всю глибину його глупства.

Ну, нізащо в світі я не хочу вас

затримувати, тим часом самовдоволено казав

Дункан.
Не пийте більше, звеліла Прінгл.

Ви й так уже напідпитку.
Не турбуйтесь про мене, серденько.

Коли підете до того клятого вертепу...
Який ще там вертеп? сердито

закричала Прінгл. Я нікуди не збираюся йти.

Метью сказав, що ви неодмінно
підете.

Ні, втрутився в розмову Том, ми

підемо до старомодного фешенебельного
нічного клубу з оркестром і співачкою.

А якщо я не схочу?
Схочете.

Прінгл здалася і глянула на нього

щасливими очима.

Коли будете йти додому, Прінгл,
візьміть з собою п'єсу. Кажу вам, що хоч Том

сам цього не розуміє, а в п єсі щось є!

Дункан пішов собі геть, залишивши

рукопис на столі.
Він дурний як пень, серйозно сказав

Том. Я не хочу, щоб ви читали п'єсу.
Це жарт, дрібничка.

Тоді мені не зашкодить, якщо я її

прочитаю, заперечила Прінгл. П'єса дівчину
анітрохи не цікавила, але вона сподівалася,
що, виставивши себе напоказ в нічному
клубі, в нагороду дістане від Тома хоча б

поцілунок.
Але дівчина погано знала Тома Гаріота.

Оскільки він не міг відповісти на її кохання,
то й не вважав такий поцілунок можливим.

А крім того, Тома надто турбували його

власні справи.

РОЗДІЛ ДВАНАДЦЯТИЙ

Йдеться про те, як місіс Джейн

* зПрайар відвідала в'язницю,

Джейн багато часу та грошей віддавала в

Америці філантропічним закладам, а тому

мала друзів-філантропів і в Лондоні. Одна
з таких її приятельок, австрійська баронеса,
що вийшла заміж за англійця і закінчила
медичний факультет, якось запитала, чи

траплялося Джейн коли-небудь відвідати
в'язницю.

Сьогодні я збираюся до Персі. Він
колись був моїм пацієнтом у народній
лікарні. Родичі його не визнають, навіть

ненавидять. Отже, аби він в дні побачень не сидів
у сумній самотині, я щонеділі їду до

в'язниці. Хочете, поїдьмо разом?
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А за що його ув'язнено?
Пограбування з насильством та одне

вбивство. Проте останнє він вчинив у стані
сп'яніння. За чотири роки він, мабуть, уже
вийде на волю. Персі хлопець чемний, не

дуже розумний, хоч і кмітливий; а втім,
побачите.

1 ось вони під'їхали до в язниці
неоковирної будівлі, з усіх боків оточеної
клумбами. Жінки зайшли до освітленої

неоновими лампами кімнати, що нагадувала
кав'ярню для водіїв вантажних машин. В кімнаті
стояли квадратні столики, оздоблені
зеленим, рожевим та жовтим пластиком.

Персі дозволяється під час побачення

курити, через це я й привезла йому
сигарети. Але взяти їх з собою в камеру він не

має права.

Титулована лікарка була висока на зріст,
густоволоса, білява, з суворим самовпевне-

ним обличчям.
Я не скажу йому вашого справжнього

прізвища, щоб, вийшовши на волю, він, бу-
ва, не пограбував вас.

Доти я вже буду по той бік океану.
Ох, не знаєте ви Персі! Йому пальця в

рот не клади.

До кімнати незграбною ходою увійшов
Персі, рудий чоловік років п'ятдесяти,
вдягнений у якусь сіру одежину.

Добридень, мій друже, сказала

доктор Еймз, як ваше здоров'я, Персі? Це
моя приятелька місіс Грін.

Персі вклонився, сів і простягнув руку до
сигарет.

Ви циркачка? Велосипедистка?
спитав він, дивлячись на Джейн.

О, ні! Аж ніяк.
Теж лікарка?
Ні, просто я приятелька доктора Еймз.
A-а. Гаразд, тоді радий з вами

познайомитися, підозріливо мовив Персі.
Як наше життя-буття, Персі?

бадьоро спитала австрійська баронеса, явно

пишаючись своїм знанням англійської мови.

Як завжди. Будьте певні, мене тут усі
добре знають. І ніхто не чіпає.

Персі на деякий час переводили до

Вейкфілдської в'язниці, пояснила доктор
Еймз, але тепер він повернувся.

Кому дали не один десяток, тих часто

переганяють сюди-туди, ясна річ. А я

радий, що знову опинився тут. Усіх знаю, ясна

річ. Не доводиться починати наново.

Що саме починати наново?
поцікавилася Джейн.

А от що, . сказав Персі й терпляче
почав пояснювати їй ситуацію: Ви

потрапляєте до нової тюряги, місіс Грін, де
вас ще ніхто не знає. Треба примусити їх

поважати себе, ясна річ. Це по-перше.

Джейн запитала, як саме він це робить.

Гут на вустах Персі вперше за весь час

з'явилася усмішка.
У кожного свій метод. У мене він

теж є.

Безперечно, а в чому ж він полягає?
Ви хочете знати, як це робиться? Будь

ласка; Скажімо, мене переводять до іншої

тюрми. Там мене ще ніхто не знає і, ясна

річ, жодної уваги на мене не звертають.
Тоді я облюбовую когось із в'язнів і як вріжу
йому. Мене пхають до одиночки, але я,

звичайно, не даюся, пручаюся. Чи довго дово~
диться сидіти в одиночці? Днів чотири-п'ять,
інколи з тиждень. Самому сидіти добре,
мені є про що подумати. А коли я виходжу з

камери, ясна річ, усі вже мене поважають.

Вони тепер знають, що я за один, а тому не

хочуть ризикувати.
Кого ж ви облюбовуєте?

зацікавилась Джейн.
Будь-кого. Хіба це має значення? Хай

навіть він і непоганий хлопець, дарма. Бо

мушу дбати про себе.
Джейн раптом забило дух, а доктор Еймз

ласкаво всміхнулася:
Поганий хлопчику. Зле так робити, я ж

вам казала...

Що ж тут поганого? відповів
Персі. Принаймні, мене вже ніхто не

чіпатиме.

А ви хотіли б вийти на волю?

Тільки, щоб побачити свою тітоньку,
відповів Персі. їй-бо недобре живеться.

І він почав правити теревені про свою

тітоньку єдину істоту в світі, яка,

здавалося, його хоч трохи цікавила. Тітка хворіє на

ревматизм, а лікарі нічого не можуть з її

хворобою вдіяти, та вона нізащо не

дозволить їм знущатися з себе в лікарні.
І ще її мучить артрит, додав Персі.
Коли ви вийдете звідси... * непевно

почала Джейн, відчуваючи, що це один з

тих випадків, коли вона не знає, як

поводитися із співрозмовником... ви

повернетеся додому?
Ви з Америки?

Джейн кивнула.
Я так і думав. Бували коли-небудь у

Лас-Вегасі?

Мені не щастить у грі. Одною разу
лише виграла в церковній лотереї рожево-
ліловий светр, і той завеликий.

Тут Джейн помітила, що Персі її не

слухає. її справи його анітрохи не цікавили.
Я хочу вас запитати... але ви можете

й не відповідати, якщо не хочете,

сказала Джейн. Ви додому не повернетеся?
Ну, там побачимо, мовив Персі.

Хто може знати, як воно буде далі? Ніхто,
ясна річ. А тут мені непогано, завжди
можеш зустріти цікаву людину. Ось бачите,
мене відвідують поважні особи... Тут і шпи-
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га зустрінеш, і психа... Доводилося сидіти і
в гірших місцях...

Як ся має ваша тітонька? швидко

спитала доктор Еймз.

Ця тема, очевидно, Персі ніколи не

набридала. Плаксивим голосом він почав

бурмотіти про те, що тітонька добра жінка,
варта шести таких старих корів, як його

дружина, і двох таких повій, як його дочка. Що

тітусі він завдячує всім на світі...
Тим часом Джейн помітила, що інших

в'язнів уже покликали, а їхні родичі пішли
геть. Але, здавалося, ніхто не збирався
забирати від них Персі. Тоді Джейн сказала:

Цікаво було з вами побалакати. Але
час уже йти, у мене ділове побачення.

Щасти вам!
Джейн вийшла, залишивши лікарку вдвох

з Персі. Вона, однак, далеко не пішла, бо в

цьому районі таксі не було, отже, довелося

чекати на баронесу в її машині. Джейн
просиділа мало не годину, дивлячись крізь
вікно автомобіля на відвідувачів дешевого

ресторану, й дуже зголодніла. Нарешті
прийшла баронеса.

Вибачте мені. Я ще хвилин п'ятнадцять
балакала з Персі, а потім з півгодини
розмовляла з начальником тюрми.
Джейн поцікавилася, що ж сказав

начальник.

Гадаю, що всі надії Персі посидіти по-

довше марні. З'ясувалося, що він не лише

торгує тут сигаретами, але й заробив уже
понад сорок фунтів, продаючи запасні

радіодеталі. Крім того, він уже двічі
накидався на тюремного наглядача. Начальник

тюрми тільки й мріє випустити Персі якомога

швидше, щоб нарешті здихатися його.

Гедвіго, а хто ж, на вашу думку,

постачає Персі оті запасні деталі?
Боюся, що я, почервоніла баронеса.

Я подарувала Персі транзисторний
приймач і вважала, що для нього потрібні
запасні частини. А Персі вимагав їх весь час.

Я навіть дивувалася, що ті деталі так

швидко псуються.

Почав накрапати дощ. Герані на клумбах
затріпотіли під вітром.

Прошу, сказала Джейн, їдьмо
мерщій звідси!

РОЗДІЛ ТРИНАДЦЯТИЙ

Різні люди по-різному сприймають

один 8 той самий мистецький витвір,

Пів на десяту ранку Космо запросив на

чашку кави своїх найближчих сусідів з Корк-
стріт. В цей час покупців у книгарні не було

Каву подавала в підсобній кімнаті міс Ф'ю,
бо Дороті, прибравши позу мадам Рекам'є,
возлягла на двох стільцях.
Запрошення прийняли тільки Дункан і

Прінгл. У Тома в цей час були лекції, Джейн
на власноручно написану Дороті листівку
відповіла, що у неї нежить, а Метью

пообіцяв прийти, хоч і не напевне.

Що ж, здається, всі ми вже прочитали

цю знамениту п'єсу, сказав Космо,
вмостившись так, щоб не випускати з поля зору
вхідні двері. Які ж ваші думки?

Не варт було взагалі її писати,
сказала Прінгл, похнюпившись. Хоча...

Наш старий Том справжній красунчик, і

як це він спромігся оце написати, диво та й

годі! встряв Дункан. Звичайно, п'єса
така гидка, що ніхто до неї і пальцем

доторкнутися не схоче... Втім...
А я відшукав у ній безліч досі

невідомих мені непристойностей. Там є таке, про
що мені протягом усього мого довгого і не

завжди невинного життя ніколи не

доводилося чувати, безтурботно усміхаючись,
мовив Космо. І все-таки...

Замовкніть, ви всі! закричала

Дороті, мало не впавши з своєї імпровізованої
канапи. Слухаєш вас і переконуєшся, що
ви нічогісінько не тямите. «Хоча!», «Втім!»,
«І все-таки»... Здуріти можна! Хіба жоден з

вас не бачить, що це викінчений,
незаперечний шедевр?!
Дункан запротестував. Прінгл

витріщилася на Дороті, ніби та щойно відкрила
Америку. Космо безтурботно усміхався.

* П'єса вийшла такою мерзенною, якою

Том і хотів її зробити, зауважила міс

Ф'ю, наливаючи Прінгл кави.

А я кажу, що це шедевр! Невже ви

думаєте, що я здатна на банальні заздрощі?
Невже ви гадаєте, що я не можу побороти
в собі професійні ревнощі, які відчуває
всякий літератор, коли читає твір справжнього

майстра слова? Дороті задихалася.

Ніщо людське не чуже мені. І я кажу це того

самого дня, коли мою власну п'єсу
відхилили. Ця ліверпульська тварюка...

На світі існують ще й інші театри,
серденько, сказав Космо.

Того самого дня, коли мою власну

п'єсу відхилили, я зберігаю повну
об єктивність і заявляю, що «П'яну креветку»
можна поставити на один щабель хіба що з

моєю «Радісною утробою».
Оце вірно, мовила міс Ф'ю,

докладаючи всіх зусиль, аби голос її звучав сухо
і діловито.

А я ж казав, у п'єсі щось таке є,

зрадів Дункан. Він був знайомий з Дороті
надто давно, щоб остаточно звільнитися

з-під її впливу, хоча протягом останніх двох
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років уже підсвідомо розумів, що вона

кумедна особа. Я і Тому казав!

Не слід було цього робити,
збуджено мовила Прінгл, адже ви знаєте, якої

думки він.

Дороті підвелася.
От що, дітки, таке її звернення

завжди передувало довжелезній промові,
ви вже досить старі й досвідчені люди,

отож уявіть собі, що коли письменник

щось говорить, насправді він розуміє під
цим абсолютно протилежне! Письменник не

може відповідати за те, що ми вбачаємо в

його творі. Якось я читала чудову книгу про

поему Ділана Томаса 1, в якій всі поетові

символи пояснювалися за допомогою

астрономічних термінів. І от якось знайомлюсь я

з жінкою, котра знала Ділана Томаса тоді,
коли він писав цю поему. І уявляєте, що

верзе ця дурна жінка? Вона каже, що під
час писання поеми Ділан знав одне-одні-
сіньке сузір'я Великий Віз, бо його

завжди було видно у вікно.

Не збагну, як можна вдаватися до

астрономічних символів, коли ти не відрізняєш
одного сузір'я від іншого? нахабно

зауважила Прінгл.
Відвідавши з Томом нічний клуб, вона

нарешті наважилася виходити на люди і навіть

подумувала про пробні зйомки для кіно.

Моє бідолашне дівчисько!
муркнула Дороті. Воно нічого не второпало!
Свідомо поет про зірки нічого не знав, але

своїм підсвідомим мисленням він чудово

розумів астрономію. Та облишмо Ділана

Томаса, адже йдеться про «П'яну креветку».
Хотів Том Гаріот чи ні, а він створив

справжній великий мистецький витвір. ! ми

докладемо всіх зусиль (бо відомі
письменники мусять допомагати початківцям), щоб
ця п'єса якомога швидше побачила світло

рампи.
Я не зовсім згодна з вами, сказала

міс Ф'ю. Едіто, ти щось схудла, мабуть,
мало буваєш на чистому повітрі.

Нікого не цікавить, згодні ви чи ні,
грубо відповіла Дороті, бо ви не митець.

Авжеж, не цікавить, Слухай-но, Едіто,
ти мала кращий вигляд, коли ходила пішки.

Шкода, що ти тепер повірила в таксі.

Прінгл криво посміхнулася.
Ну, Дункане, скажи ти,

напівсерйозно, напівжартома наказала Дороті.
Деякі місця в п'єсі хоч кого

розвеселять, це правда.
Жодна серйозна людина не

сміятиметься. А ви що скажете, міс Мільтон?

На мою думку, твір безперечно має

позитивні якості, сказала Прінгл, сама не

знаючи, кого вона зраджує своєю відповід¬

1 Ділан, Томас (1914 1953) англійський поет.

дю. Він мимоволі запам'ятовується, хоча,
звичайно, виходить за межі пристойності.

Виходить? здивувалася Дороті.
Куди виходить? Хіба жоден з вас не

зрозумів, що «П'яна креветка» розсунула межі

мистецтва? Після першої ж вистави «П'яної

креветки» в мистецтві впадуть усі кордони.
Космо! А ти що думаєш?

Скажіть Тому, що я ладен побитися з

ним об заклад. Ставлю десять фунтів у разі
відхилення п'єси...

Космо, у нас не так багато грошей,
аби кидати їх на вітер, сказала Дороті.

Люба, та ж я підтримую твою віру в

цей мистецький шедевр!
Глузуєш?
Ні, не глузую. Я просто б'юся об

заклад. От і все.

Дороті підозріливо глянула на нього, а

потім враз заспокоїлася.

Гаразд, сказала вона. Я сама

візьмуся за це діло. Слухай, Космо, в

четвер я піду на ту зустріч...
Яку зустріч! A-а, я думав, що ти вже

не підеш...

Ні, тепер неодмінно піду. Там я зможу
побалакати з... І Дороті назвала не

одного з чотирьох Майклів-режисерів, а якогось

Крістофера. Я сама домовлюся з ним

про «П'яну креветку».
Невже Том зрадіє, почувши цю

новину? спитав Дункан, коли вони з Прінгл
поверталися до студії. Адже це не п'єса,

а якесь паскудство, правда?
Хіба я знаю? сумно озвалася Прінгл.
Чи може й справді, попри все своє

паскудство, «П'яна креветка» шедевр,
га?

Не знаю. Мене нудило, коли я її

читала.

Очевидно, слід звикати до того, що

нас раз по раз нудить. Адже ми вже

дорослі люди.

Авжеж, хоча особисто мені це не до

вподоби.
В наш час своєрідність мистецтва

полягає в тому, сказав Дункан, коли вони

вже йшли сходами, що воно залишає

нас сам на сам з темними проявами життя.

Воно примушує людей сміливіше

спостерігати власні вади.

Я воліла б, щоб на світі жилося

веселіше, капризно мовила Прінгл.
Як же можна жити веселіше, коли на

всьому лежить тінь..,

Ох, Дункане, ви й справді іноді
верзете дурниці. Хіба ви не знаєте, що сенсація
з молочним кухлем от-от застаріє.
Принаймні того самого дня, коли хтось вигадає

щось інше, цікавіше. Ви самі це добре
знаєте, бо цілими днями тільки про те й думає-
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те, так навіщо ж удавати, ніби вам усе

байдуже.

Прінгл проказала це таким
роздратованим тоном, що Дункан, відмикаючи ключем

двері студії, подивився на неї з

шанобливим острахом.

Гаразд, облишмо цю тему. Давайте
вип'ємо.

Ні, зрання пити я не дозволю. Ви,

Дункане, і справді могли б стати приємною

людиною, якби...

Дункан дзвінко чмокнув її в щоку.
І ви теж, Прінгл, якби не чіплялися

завжди до мене. Чи знаєте ви, що єдина

жінка, до якої я навіть і не пробував
залицятися...

І не думайте пробувати! Бо схопите

ляща!

РОЗДВЛ ЧОТИРНАДЦЯТИЙ

Джейн потрапляє в пастку
наскільки така ситуація взагалі

можлива з особами на кшталт Джейн; І

міс Фгю підносить Хайнсам сюрприз.

Метью і Джейн стояли на розі Кондуїт-
стріт, чекаючи таксі й міркуючи, чи не

залишитися їм в Англії ще на кілька тижнів

(бо Джейн іще не владнала всіх своїх справ),
коли на них налетіла Дороті.
Вона давно вже стежила за вулицею. І

коли побачила, що вони пройшли повз

двері книгарні накинула пальто й помчала

слідом за ними, і тільки в останню мить, за

кілька кроків од них, прибрала вигляду
людини, що спокійно собі прогулюється.
Вийшло це в неї не дуже вдало, бо вона

захекалася, але Дороті здавалося, що вона

грає чудово.
Боже мій, кого я бачу! Метью! Оце

так зустріч! А це, очевидно, твоя Джейн.
Така фамільярність шокувала місіс Прай-

ар, але вона була добре вихована і тому
не показала цього просто мовчки

усміхнулася.
Джейн, мовив Метью, це місіс

Хайнс міс Мерлін. Дороті, познайомся з

моєю дружиною.

Ну, нарешті, нарешті, по стількох
роках! Ми ж так багато чули про вас.

Метью і Джейн не пощастило: того ранку
на вулицях було чомусь дуже мало таксі,
інакше вони втекли б.

Добридень, сказала Джейн.
Послухайте, я знаю, що ви обоє стра¬

шенно зайняті, але я певна, що ви могли б
викроїти якусь годинку на скромний обід зі
мною й Космо. Нічого шикарного, нічого
особливого я тільки зготую шашлик за

власним рецептом. А потім перехилимо по

чарочці-другій. Готова прийняти вас будь-
якого вечора на цьому чи на тому тижні.
Жінка менш світська й досвідчена

потрапила б, мабуть, у цю підступну й

низькопробну пастку, але Джейн Прайар уміло
обійшла її.

Я певна, що ми б чудово провели
час/ мовила вона, але, на жаль, у
мене немає з собою записної книжки, а без
неї я не можу сказати, якого дня ми могли
б прийти до вас. Я надішлю вам записку,
коли повернуся додому.

Дороті подарувала Джейн один із своїх
особливих поглядів, що мав означати німе
захоплення.

Метью, сказала вона солодким

голоском, тепер я нарешті розумію тебе.
І ні в чому не можу винуватити. Бог свідок,
не можу і не буду. Я піднімаю руки й
здаюся. Elle est ravissante! 1

Усе життя Джейн казали, що вона

чарівна, та вона давно навчилася розрізняти,
коли ці слова кажуть щиро, а коли ні.
Цього разу щирості вона не відчула. Але
посміхалася й далі

Ах, Мете, вигукнула Дороті, чи^
ти чув, що Томову п'єсу, цю чудову, чудову^
річ, очевидно, приймуть до постановки?

Вона назвала керівника театру, що
відзначався крайністю переконань і майже
цілковитим браком здорового глузду.
Звичайно, поки що це тільки чутки, але я

певна п'єсу поставлять. ! якщо це

станеться, то виключно завдяки мені!
О господи, та невже поставлять!?

сказав Метью. Почувши цю звістку він, на

відміну од Джейн, не спромігся зберегти
спокій. Це ж буде просто жахливо!

Ні, відказала Дороті з таким

урочистим виглядом, наче освячувала в цю

мить новий собор, щодо цього ти

помиляєшся. Це мудра й прекрасна п'єса.
Мене нудило, коли я її читала,

кинула Джейн.

Вона помахала рукою таксі, але машина

була зайнята. Тим часом з неба, що досі
мало цілком безневинний вигляд, почав

накрапати дощ.

Місіс Прайар, сказала Дороті,
Джейн, якщо ви дозволите мені вас так

називати, оскільки ми з Метью давні друзі...

Прошу, місіс Хайнс.

...чи не вважаєте ви, що ми повинні

дивитися фактам в обличчя? Бо саме в цьо-

1 Вона чарівна (франц.).
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му полягає, безперечно, дух нашого часу.
Ми не маємо права одвертатися від будь-
яких явищ, ви згодні зі мною? Хоч які
вони жорстокі, хоч які огидні, хоч які

жахливі...

Одна моя знайома, сказала Джейн,
німкеня, просиділа майже всю війну в

концтаборі Равенсбрюк. Почули б ви, що
означає зазирнути в обличчя такому

факту... Отож я надішлю вам записку.

їй нарешті пощастило зупинити таксі, і

вона вскочила в машину, смикнувши за собою

Метью.

Отож тепер я нарешті маю уявлення

про неї, сказала вона, коли машина

рушила.

Атож, маєш. Але ще далеко не повне.

Затям собі: я буду дуже зайнята аж

до нашого від'їзду. І ти також. В

крайньому разі нам доведеться виїхати в Уїлтшір
і провести решту часу в гостях у любої

старої Бетті Хедінгем...
Вона зараз у Лондоні.

Ну, тоді в моєї дорогої Луїзи, хоч у

неї страшенно холодний будинок. У кого

завгодно аби тільки подалі од твоєї

подруги місіс Хайнс!

Простодушна людина могла б подумати,
що зустріч з Джейн Прайар залишить на

серці Дороті неприємний осадок. Нічого

подібного! Вона була певна, що
сподобалася Джейн і поспішила поділитися своєю

радістю з Космо. Дороті саме співала
натхненні дифірамби Джейн, а заодно й собі,
коли двері підсобки розчинилися, і звідти
вийшла міс Ф'ю,

Чи не могли б ви й містер Хайнс

приділити мені кілька хвилин? Я хочу
побалакати з вами в особистій справі.

Ну, давайте, кажіть, що там у вас,

нетерпляче кинула Дороті.
Тільки не тут, не в крамниці. Давайте

зайдемо до підсобки, будь ласка.

Гаразд, гаразд, сказав Космо,
блиснувши своїми неймовірно рівними зубами.

Тільки що це за таємниця така?

Вони ввійшли до підсобки. Можна було б

подумати, що хазяйка тут міс Ф'ю, бо
вона відразу вмостилася за столом і

почекала, щоб сіли й вони.

Я змушена просити вас шукати мені

заміну
Космо ці слова приголомшили, багато

років він заощаджував на її заробітній
платні і добре розумів при цьому, що будь-хто
інший на місці міс Ф'ю, навіть одержуючи
вдвоє більше за неї, не міг би робити й
половини того, що робить вона. Міс Ф'ю
знана торговельну справу як свої п'ять пальців

Це дуже неприємна несподіванка для

мене. Але чому раптом?
Ні, ні, ви просто не можете піти від

нас, проскиглила Дороті. Як ви

можете казати таке? Ми вас просто не

можемо відпустити!
Я йду через те, що завагітніла,

відповіла міс Ф'ю.
Запала мовчанка. Щоб якось заповнити

паузу, міс Ф'ю написала листівку
покупцеві, який зволікав із сплатою грошей за

замовлені книжки.

Ви ж незаміжня, мовила нарешті
Дороті.

Атож.

Отже, ви не могли...

Ні, могла.

І ви вийдете заміж?

Навряд, спокійно відказала міс
Ф'ю.

Але ж ви вже не дівчинка...
Еге ж. Минає сорок другий. Але й у

моєму віці такі речі ще можливі. Власне, я

довела це. Певна річ, перш ніж

розрахуватися, я дам усьому лад. Я працюватиму у
вас до тридцятого листопада, отже, часу
вистачить.

Дороті висловила свій подив з приводу
того, що міс Ф'ю дозволила собі таку
необачність. В наш час, мовляв, такій
неприємності можна дуже легко запобігти. Міс Ф'ю
відповіла, що досі їй весь час здавалося,

ніби Дороті прихильниця щасливого

материнства.

В усякому разі, додала вона,
ніяко? необачності в даному випадку не було.
Навпаки ми зробили це цілком свідомо
й умисно,

Але подумайте про нещасну дитину,
про те, що на неї чекає в житті, про вічне
тавро...

Далебі, люба, перебив її Космо,
я гадаю, що це не наше діло...

О, ніякого тавра не буде. Мій друг
ще кілька років тому перемінив прізвище і
взяв моє. Я просто розпочну нове життя.

Міс Ф'ю глянула на годинника.

Переконавшись, що обідня перерва вже

розпочалася, вона зняла з вішалки своє пальто й

капелюшок і вийшла, мугикаючи якусь
веселу пісеньку.

Це дико! скрикнула Дороті. І
який тільки дурень наважився торкнутись ЇЇ...

Вона по-театральному пересмикнула
плечима мов святий Антоній, якого вперше
несміливо тицяє між ребра диявол в образі
черниці.

Ет, сам живи й іншим не заважай.

Давай краще дамо оголошення в газету.
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РОЗДІЛ П'ЯТНАДЦЯТИЙ

Том знайомиться з театральним

режисером і виявляє надзвичайну

впертість, Гірінгл Мільтон

примудряється збентежити і його, і саму
себе.

Режисер був дуже молодий і
ненормально довготелесий, з настовбурченим білявим

чубом і прищами на обличчі. Вдягнений він

був у сині джінси й зелену вицвілу
фуфайку, а за взуття йому правили білі спортивні
тапочки на гумовій підошві. Очі мав

маленькі, гострі, блідо-голубого кольору
вони здавалися якимись невидющими.

Звали його Крістофер. Він попросив Тома
прийти до нього в контору, яка виявилася

ванькирчиком на мансарді хеймаркетського
будинку, обвішаним театральними афішами й

фотографіями акторів. В кімнаті тхнуло
мишами Томові аж у носі засвербіло. Він

не думав, що слава має такий запах. А тим

часом Крістофер уже мав репутацію дуже
здібного режисера.
Том, елегантний як завжди, сидів на

ослоні в невимушеній наскільки це
можливо було позі й чекав, поки режисер
заговорить. Той уже хвилини дві сидів
мовчки, застосовуючи, очевидно, розрахований
на такі випадки прийом. Він посмоктував
французьку сигарету, тримаючи руки
глибоко в кишенях штанів, і обличчя його не

виражало нічого, а злинялі очі дивилися, не

моргаючи, на Томів лоб. Двічі молоденька
секретарка заходила до кімнати
очевидно, з такої самої сусідньої комірчини і

клала на стіл перед ним якісь записки. Але

режисер навіть не глянув на неї.

Нарешті він заговорив.
А знаєте, ви написали пікантну штучку.
Дякую.

Режисер припечатав кулаком рукопис
п'єси, накинутий йому Дороті.

Я б навіть сказав, до біса пікантну.
Дуже радий.
Я поставлю її.

Хоч обличчя його зберігало непроникний,
байдужий вираз, видно було, що йому
нетерпеливиться побачити Томову реакцію.
Він звик, що драматурги, почувши ці слова,

червоніють, що їм перехоплює подих і па-

морочиться в голові.

У вас нічого не вийде, сказав Том.

Що?

Байдужості мов не було. Сигарета
випала режисерові з рота.

До постановки ніколи не дійде. Тобто,
я хочу сказати, що жодна нормальна лю¬

дина не дозволить вам здійснити її.

Режисер підняв сигарету і встромив її в

рота, але не тим кінцем. Він люто

вилаявся й знову виплюнув ЇЇ.

Ну, от що, в мене день зайнятий.

А в мене вільний, сказав Том.

По вівторках у мене немає занять.

Ви шкільний учитель?
Майже вгадали. Я викладаю в

університеті.
Я міг би й сам догадатися про це.
А як же про це можна догадатись?

поцікавився Том.
Здебільшого ті, що надсилають нам

п'єси, роблять помилки в кожному слові.

Режисер наїжачився. Ну, словом, не

знаю, як там у вас, а в мене часу немає.

Давайте ближче до справи. Отож я покажу
це кільком людям можливо, Фінней

зацікавиться, чи Уорнер, а то і сам Бертон...
Я не вірю в те, що їх це може

зацікавити. 1 признайтеся адже ви самі не

вірите, що цю п'єсу можна показати зі

сцени, правда?
Ну, звісно, дещо треба буде змінити

на догоду отим клятим святошам, од яких

усе залежить у нашій клятій країні.
Ні, я не дозволю зробити жодної

зміни, сказав Том.

Прошу? перепитав режисер
голосом, що прозвучав на диво ввічливо.

Я не пристану на жодну зміну.
Запала тривала пауза.

Але ж послухайте, Гаріоте, чи як' вас
там...

Звіть мене Гручем. Або Томом, якщо
вам так більше подобається.

Послухайте, Груч, не забувайте, що ви

ще всього-на-всього нікому не відомий
аматор. Звичайно, ви обдарована людина. Ця
штучка пікантна. Але ви ще нічогісінько не

тямите в театрі. Під час репетицій,
скажімо, завжди доводиться робити в тексті
якісь зміни, а тому в залі сидить автор.

Дякую вам за те, що ви приділили
мені так багато уваги й пробачте за те, що

забрав у вас стільки часу, сказав Том.

Рукопис я візьму з собою.

Дідька лисого!
А я, далебі, не розумію, навіщо він

вам. Я ж вам сказав, я не дозволю

робити в тексті ніяких змін. Ні в якому разі.
І ні з яких міркувань.

Боже, хіба ж так можна? Ну, візьміть
хоча б отого типа - як його звуть? Згадав,
Грант. Так от, чому б Грантові не

розпочинати п'єсу з іншого слова? Те, що він каже

потім хай уже каже, чорт з ним; але оте

перше слово... Чи не можна його замінити
чимось пристойнішим...

А я гадав, що ви додержуєтеся
сміливіших поглядів, сказав Том.

Хоч як це дивно, режисер не образився.
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Він запалив нову сигарету, одразу просли-
нивши її наскрізь, і мовчки викурив

половину.

Що ж, може, вони й проковтнуть

такий початок.

Хто «вони»?
Та оті типи з цензури.

О, я певен, що вони цього не

зроблять.

Щодо цього ще можна

посперечатися. Але оця історія з гускою...

Залишається в п'єсі цілком без

будь-яких змін.

Ми могли б застосувати символіку...
В ремарках нічого подібного не

передбачено.
Та майте ж совість, чоловіче!

вигукнув режисер. Невже ви серйозно
вважаєте, що можна показати на сцені таку
гидоту?..

Ну, звичайно ж! Я бачу, що ви,

нарешті, починаєте розуміти мене.

Нічогісінько я не розумію!
Ну, то ще зрозумієте.

Режисер почав важко дихати.

Послухайте, Груч, Томе, якщо вам так

більше подобається. Мої друзі, до речі,
звуть мене Кітом.

Дуже приємно.
Ця п'єса може зробити фурор. Вона

не тільки талановита, вона просто геніальна!

Як ви написали її, я не знаю

сподіваюсь, вона написана вами, а не кимось

іншим?

Авжеж, мною.

Я спитав, бо на вас це якось не схоже.

Отож, як ви її написали, я не знаю, але

факт лишається фактом ось вона лежить

переді мною. Так от, давайте, починаючи з

завтрашнього дня
« я навіть можу

приходити до вас додому, якщо вам так буде
зручніше, візьмемося за неї вдвох, щоб

завершити роботу над нею. Коли ми

зробимо всі потрібні зміни...
Я ж вам сказав, ніяких змін не буде.

Ні на йоту.
Але в такому разі, як, по-вашому, ми

зможемо її...

Ото ж бо й воно. Саме про це і
йдеться.

Том підвівся.

Повірте, я дуже шкодую, що забрав
у вас так багато часу. Я знаю, що ви

людина зайнята.

Він рішуче взяв рукопис зі столу.

Режисер теж підвівся. Довготелесий
шість футів і сім дюймів на зріст він
височів над Томом, на п'ять дюймів нижчим

од нього.

Ану, віддайте!

Але ви все одно нічого з нею не

зробите, навіщо ж вона вам?

Я спробую що-небудь зробити!
Ви добре знаєте, що з вашої спроби

нічого не вийде.
Можливо, ви геній, сказав

режисер. Можливо. Але водночас ви псих,

я абсолютно певен цього. Навіщо ви

пишете п'єси, якщо не хочете, щоб їх ставили?
Щоб довести, відповів Том

терпляче, що коли-небудь і де-небудь треба-
таки поставити крапку. І коли цю крапку
поставлять, то вона вже буде остаточна, j
громадська думка думка розумних і

нормальних людей, а не отієї маленької й
* v

галасливої групки горлодерів, що в своїй

гонитві за безглуздям опинилися на межі

ідіотизму, громадська думка скріпить
цей факт.

Будь ласка, поверніть мені п'єсу.
Це ні до чого.

Дайте мені змогу хоча б спробувати...
Без будь-яких змін у тексті?

Гаразд, без змін, хай йому грець!
В такому разі, сказав Том, хай

допоможе вам господь.

Кинувши рукопис на стіл, він збіг
сходами і вискочив на свіже, п'янке повітря.
Навздогін лунали дикі, благальні зойки, але він
навіть не озирнувся.
О дванадцятій Том подзвонив Прінгл і

запитав, чи знайдеться в неї час на те, щоб
з'їсти ленч в його товаристві. Вони
умовилися зустрітись на Сент-Мартінс-лейн, і за

півгодини він здалеку побачив у натовпі її

радісне обличчя. Вона йшла, нікого й нічого

не помічаючи, дивлячись тільки на нього.

Вона з іще більшим, ніж завжди,
апетитом накинулася на галушки з маслом і си-

ром-пармезаном і з'їла все до останньої

смачної крихточки. В багатьох людях
кохання вбиває апетит, але цілком можливо,

що глибоке кохання незмірно збільшує
його.

Діло зроблено, сказав Том.

«П'яна креветка» потрапила до рук жахливого

типа, який у захваті від неї й ладен пробити
лобом кам'яний мур.

Я так боюся розсердити вас...

сказала Прінгл, вагаючись.

Тома її слова зворушили. Він ніколи досі
не вважав себе людиною, якої хтось може

боятися.
А як ви могли б це зробити?
Я вважаю, що це чудова п'єса!

випалила вона.

Ні, ні, це неможливо!

Тепер уже злякався він сам.

Ну. звичайно, її не можна назвати

приємною річчю, але її неможливо забути!
Вона така сильна! І така смілива! Така

неймовірно смілива!
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Ну, будь ласка, Прінгл.
Я правду кажу.
Ходім погодуємо голубів.

В парку було безлюдно: клерки вже

порозходилися по своїх конторах, а туристи
ще доїдали ленчі. Голодні голуби посідали
Прінгл на плечі й простягнуті руки, а один,

гладший за інших, схожий на геральдичне
зображення, вмостився у неї на голові.

Ой, як здорово! вигукнула вона.

Згодувавши голубам шість бляшанок

зерна, вони пішли прогулятися алеями.

Прінгл, сказав Том.

Що?
Він з радістю відзначив, що вона вже не

звертає уваги на зацікавлені погляди й

перешіптування стрічних.
Я хочу, щоб ви мені щось пообіцяли.

Вона довірливо глянула на нього

великими ясними очима, в яких не було й тіні

занепокоєння чи настороженості.
Усе, що завгодно.

Ні, такої широти не треба. Але ви

повинні пообіцяти мені, що не піддастеся
самообманові й більше не будете думати,
ніби вам подобається ця паскудна,
непристойна й пустопорожня п'єса. Для мене

ви юний, гарний весняний парк. І я не

хотів би, щоб цей парк було захаращено
сміттям та покидьками.

Вона зашарілася й одвернулась.
От бачите, ви сприйняли це як

грубість.

Тільки тому, що це сказали ви.

І все ж вас покоробило. Отож, якщо

ви сприйняли мої останні слова як грубість,
то як ви можете вдавати, ніби вам

подобається моя п'єса, що є суцільною
гидотою?

Але вона надзвичайно сильна...

Ну, будь ласка. Ви народжені не для

того, щоб співати в хорі. Пообіцяйте мені,
що будете згадувати її тільки з огидою, і

всім так і казатимете. Будь ласка,

пообіцяйте.
Вона зупинилася й подивилась йому в

обличчя. Дунканові на цей час уже вдалося

зробити її уособленням чистоти й

благородства.
Якщо ви наполягаєте...

Атож, я наполягаю.

Він обняв її за талію, й вони пішли далі.

Під рукою він відчував її тіло

піддатливе й м'яке. Він зняв руку, злякавшись.

Я кохаю вас, Томе, сказала вона.

Вам це тільки здається, люба.

Ні, кохаю!

Блідо-блакитне небо прозирало між

рідким золотим листям,

Не треба. Розумієте, люба Прінгл, я

не гідний справжнього кохання. Я щасли¬

вий тільки сам один, я егоїст. І вам такий,
як я, зовсім не потрібен.

Ви ще покохаєте мене от

побачите!
Невже ви не розумієте, серйозно

сказав він, що можете кинути собі до ніг

будь-якого молодого чоловіка в Лондоні?
Адже ви те, що називається

законодавиця краси. Чи знаєте ви, що крамниці
зараз розпродують платтячка фасону «Прінгл»,
мов гарячі пиріжки?

Справді? Я цього не знала. Уявляю

собі, які вони потворні.
Якщо ви глянете праворуч, то

побачите, що саме в цю мить до нас

наближаються два таких платтячка. Ну, а те, що вони

справді потворні й з вами ніяк не

асоціюються не має ніякого значення.

Я не хочу дивитися праворуч.

Ну, то й не треба. Люба, ви

піднімаєтеся зараз на вершину що то за

вершина я, щоправда, не знаю, але ви

піднімаєтеся на неї. А мене, мушу вам сказати, ніякі

вершини анітрохи не приваблюють.
Вони знову зупинилися. її нижня губа

тремтіла, як у маленького телятка.

Ну, будь ласка, Томе. Я обминатиму
всі вершини, якщо тільки ви...

Ні, це неможливо. Вам не буде від
мене ніякої радості. До того ж я майже

вдвоє старший за вас. Але ви чудова

дівчина, і я завжди думатиму про вас тільки так.

Вона закам'яніла на мить, і м'язи ЇЇ ніг

напружилися. Потім мовила:

Гаразд.
От і молодець.
Я кажу «гаразд», але це тільки на

час, сказала вона визивно. Я писатиму
книжки і здобуду зовсім нову, іншу славу.

І тоді ви вже не будете соромитися мене

через те, що я на кожному кроці муляю
вам очі з отих ідіотських рекламних кухлів
і кошиків. От!

Прінгл, я ніколи не соромився вас. Як

ви можете думати таке. Послухайте, річ
зовсім не в тім. Я...

Та вона вже бігла геть і майже розпачливо
махала рукою, зупиняючи таксі. Він стояв,

сумно дивлячись їй услід, і думав про те,

що, здається, робить усе не так, як треба,
а навпаки.

РОЗДІЛ ШІСТНАДЦЯТИЙ

Ми дістаємо відомості про Персі й

стаємо свідками кризи на Корк-стріт.

Ми не будемо розповідати, як Персі Чі-

мароза (а він мав таке прізвище) втік з

в'язниці, бо це було б не тільки відхиленням од

53



нашої теми, ^ле й безвідповідальним актом.

З досвіду Персі могли б скористатися інші

особи.

Поліція вжила звичайних у таких випадках

заходів: влаштувала засідки у нього вдома

й на квартирі в його тітки, але Персі був
стріляний горобець і до тих місць навіть
близько не підходив. Вибравшись з в'язниці,
він подався до перукарні, що притулилася

під тюремним муром. Власником
перукарні був його давній приятель. Персі
переодягнувся, пофарбував волосся і провів у

перукарні чотири приємних дні, перш ніж

майнути геть. Поліційні оголошення по

телебаченню ніяких наслідків не дали.

Доктор Еймз вирішила, що Персі навідається
до неї очевидно, з ножем, а тому
поклала в шухляду свого столу револьвер і

тепер без будь-яких особливих емоцій
чекала на його появу; але Персі не з'явився.

Минуло десять днів,
На Корк-стріт, місці, дуже далекому від

схованки Персі як за відстанню, так і за

атмосферою, Космо з Дороті гарячково

шукали заміну міс Ф'ю. Сама ж міс Ф'ю
спокійно готувалася передати всі справи
своїй наступниці. На благання хазяїв

залишитися в крамниці ще хоча б на два

місяці вона відповідала категоричною відмовою.
Розумієте, мій друг вельми

старомодна людина, казала вона Дороті,
і він нізащо не погодиться, щоб я

працювала далі.
Був суботній ранок початку листопада,

Прінгл із сумним виглядом увійшла до

крамниці, сподіваючись зустріти там Тома,
якого вона не бачила після прогулянки в

парку Сент-Джеймс. Вона тепер менше

працювала в Дункана і дедалі частіше

знімалася в ательє інших фотографів-профе-
сіоналів. Пояснювалося це тим, що
Дункан, здавалося, закохався в неї. Удаючи

грайливого хлопчика, він весь час упадав
коло неї. Щоб здобути її прихильність, він
навіть прикидався, ніби менше п'є, але

вона помічала, що він раз у раз зникає в

своїй лабораторії, а потім виходить звідти,
видихаючи густий запах віскі.

Ви! раптом вигукнула Дороті
так голосно й несподівано, що Прінгл аж

упустила книжку, яку тримала в руках.
Та це ж блискуча ідея!

Про що це ви?

Ви. Ви пишете. І, гадаю, трошки
знаєтеся на книжках. Чому б вам не піти до нас

помічницею? Я б сама навчила вас усього,

що треба.
Навіть Прінгл, дівчині дуже скромній, ця

пропозиція видалася дикою й зухвалою.
Невже Дороті могла серйозно подумати,
що після всього, що з нею сталося

(молодший брат лорда Брекенріджа, на прізвись¬

ко Малюк, запропонував їй руку й серце
минулого тижня, коли в нападі самотності
й туги за Томом Прінгл погодилася

вперше! провести з ним вечір у

ресторані), вона піде торгувати книжками?
Та Дороті говорила цілком серйозно.

І не подумайте, будь ласка, що це

нерозважна пропозиція, повела вона далі,
коли Прінгл їй не відповіла. Ми знаємо,

що ви зараз в моді, але це довго не

триває, правда ж? І може, мине ще багато
років, перш ніж ви заробите якусь копійку
на отих своїх книжках зараз, в усякому
разі, цим і не пахне. Отже, вам не

завадило б подумати про своє майбутнє й

здобути якийсь фах.

Прінгл не відповідала.
Ну, то що ви скажете на це?
Ні, дякую, сказала Прінгл. Дуже

вам вдячна, але мені це ні до чого.

Дороті посварилася на неї пальцем..

Ну-ну, не поспішайте так з

відповіддю! Ми могли б для початку платити вам

дванадцять фунтів на тиждень.

Таку суму я заробляю іноді за годи-

ну, твердо відповіла Прінгл, і потім

кладу гроші в ощадну касу.

Ну, якщо ви відмовляєтеся від
допомоги...

Дороті вже не на жарт розсердилася.
Звичайно, я вдячна вам за те, що ви

згадали про мене...

Зайшов Космо.

Згадали про що?
Місіс Хайнс була така люб'язна, що

запропонувала мені роботу, - сказала

Прінгл. Та хоч я дуже люблю вашу

крамницю, але прийняти цієї пропозиції не можу.

Космо глянув на Дороті з отією своєю

жахливою, наче безглуздою, посмішкою.
Ну, гаразд, гаразд, люто мовила

Дороті. Попиток не збиток. А Прінгл
нема чого кирпу гнути.

До крамниці енергійно ввійшла міс Ф'ю,

тримаючи під пахвою книги замовлень.

Ну, от і готово, містере Хайнс! Усе в

ажурі. В чім річ, Едіто?
Ні в чім. Я йду вже. і

Я забіжу до тебе завтра чи

післязавтра.

Будь ласка, я буду дуже рада. До

побачення!

Прінгл вийшла і не так, як виходять

школярки, а ходою, яку можна було б
навіть назвати величавою й сповненою

почуття власної гідності.

Подумаєш, теж мені цяця
знайшлася! сказала Дороті.
Міс Ф'ю кинула швидкий погляд на

Космо й знову зникла.

Ну, а тепер, сказав він, ходім-но
зі мною.
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Взявши Дороті за руку, Космо потягнув
її до маленької кімнатки свого

кабінету, гукнувши міс Ф'ю, щоб вона постояла

хвилин десять за прилавком.

Щільно причинивши за собою двері, він
сказав:

Ну?
Що «ну»?

Очі Дороті зробилися скляними. Вона

випнула підборіддя.
Невже ти не маєш і крихти здорового

глузду? Нащо тобі було пропонувати їй

роботу, а до того ще й ображати ЇЇ?

Це я не маю здорового глузду? Та

я ж дбала про ЇЇ майбутнє, а вона замість
сказати «спасибі» ще й пиндючиться. А що
вона образилася, то це її справа.

Хіба ти не розумієш, що ця дівчина
кінець кінцем вийде заміж за Малюка

Стентона, чи когось іншого, такого ж, як

він? І що ці люди наші покупці, що ми

цілком від них залежимо?
Та їй ніколи не вийти заміж за

Малюка Стентона. Адже вона не аристократка.
Знаєш, що я тобі скажу, люба?

мовив Космо. На мою думку, з усіх
дурних жінок у світі ти, безперечно, найдур-
ніша.

Здавалося б, подібне зауваження ще не

може спричинитися до справжньої кризи в

чиємусь особистому житті. Воно може,

звичайно, викликати бурхливий сімейний

скандал, але ніхто не подумав би, що такої

фрази досить, щоб зіпсувати комусь
життя. Дороті намацала рукою стілець і
опустилася на нього.

Принагідно зазначимо, що взаємини в

сім'ї Хайнсів не завжди бували гармонійні й

безхмарні; але відкриті бойові дії досі ще

не розпочиналися жодного разу. Зараз уже
важко уявити собі, що цей мовчазний і

незворушний чоловік із сивим м'яким

волоссям і налитими кров'ю очима був колись

молодою людиною, екзальтованою

настільки, аби повірити, що юна поетеса, до якої

прийшов (щоправда, манівцями) перший
успіх, годиться йому в супутниці життя. Як і

багато інших чоловіків, у зрілому віці зовні

непривабливих і похмурих, Космо замолоду

був романтиком-невдахою. Тепер від того

романтизму не лишалося й сліду. Дороті,
з її манією материнства, використала його,
а потім відштовхнула їхніх дітей так далеко

від себе, як це тільки дозволяла прибрана
нею поза матері-родоначальниці. Якийсь

час Космо ще втішався спорадичними
похвалами критиків на адресу своєї дружини,

товариством її друзів-літераторів, своєю

власною роллю мецената-відрядника (в тих

випадках, звичайно, коли в Дороті виникало

бажання підносити його до цієї ролі). Та

коли нарешті стало абсолютно ясно, що нічого

путнього з Дороті не вийде, останні
залишки чоловічої відданості й любові злетіли з

душі Космо, як злітають клапті шпалер із
стін розбитого бомбою будинка. її
зухвалість колись джерело таємної втіхи для

нього, бо він любив спостерігати
збентеження й безпорадність у інших людях

тепер видавалася йому чистісіньким
хамством...

Як ти смієш... почала вона.

Смію. Краще б ти сиділа вдома, в Кен-

сінгтоні, й вивчала кулінарні рецепти. Бо на

своєму нудотному шашлику ти слави не

заживеш. А в крамниці ти мені більше не

потрібна. Якщо мені пощастить знайти заміну
міс Ф'ю, то це буде людина, що знається

на арифметиці. Коли я згадую, як ти

затуркала мені голову й влаштувала в

крамниці отой свій «поетичний виступ»...
Космо, сказала Дороті, я

починаю підозрювати, що ти збожеволів. Я

знаю, що ти не п'яний. І я знаю знаю!

що ти любиш мене!

Так-таки знаєш, люба?

А що хіба це не так?

В таких випадках тільки вельми сміливий
чоловік може відповісти просто: «Ні!»
Звичайно, є багато чоловіків твердої вдачі,
яких не обходить, як вплине їхнє «ні!» на

співрозмовницю. Але якщо цією

співрозмовницею є дружина, то такому чоловікові

слід спершу замислитися (і він звичайно це

робить!) про те, які наслідки матиме це
«ні!» для нього самого. Бо якщо двоє

людей не люблять одне одного, але надто

втомлені чи слабохарактерні для того, щоб
переходити через болото розриву або

розлучення, то вони повинні залишати собі
шляхи для відступу.
Космо сказав:

Ні!

Дороті враз заторохтіла:
Дурниця! Ти чудово знаєш, що

любиш мене. Ти просто хочеш покарати мене

за те, що я, на твою думку, образила оте

нікчемне дівчисько.
Запала довга пауза. Космо взяв у руки

якийсь фоліант і почав гортати його

сторінки. До нього поволі повертався здоровий

глузд.
Нарешті він сказав:

Ет, золотко, «любов» це тільки

слово, правда ж? І «ні» це також тільки

слово.

Цього було досить, якраз досить для

того, щоб сімейне життя поволі покотилося

далі хоч відтепер уже в інвалідному
кріслі.
На щастя, до крамниці в цей час увійшло

кілька покупців, і Космо з Дороті мусили

приєднатися до міс Ф'ю; за мить вони вже

усміхались до клієнтів, як завжди робили
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це досі й як завжди робитимуть у

майбутньому, знову безмінному в їхній уяві.
Дороті опанувала себе. Вона вирішила,

що Простить Космо, простить цілком і
повністю. Вона навіть трохи раділа раділа,
що так спокійно повелася в цій жахливій
ситуації. В усякому разі, вона більше не

думатиме про це. її* щоправда, трохи лякало

наближення ночі: вночі плин думок
зупинити не так легко...

РОЗДІЛ СІМНАДЦЯТИЙ

«Коли закоханий розпалює вогнище,

то він тим самим матеріально
виражає свої почуття», (Бальзак, «Етюд

про жінку»), Гарольд наочно

ілюструє це, поки його не зупиняють.

* зДіти спали і, здається, до ранку вже

прокидатися не збирались. В тих рідких
випадках, коли це траплялося, Зені звичайно

спадало на думку, що вони: а) захворіли, б)
вирішили, нарешті, змінити свою поведінку. Та
обидва припущення були помилкові: діти
спали просто тому, що втомилися.

Над хайгейтськими висотами могутні
вітри стогнали й завивали, немов злі духи, які

щойно завершили курс навчання в школі

для привидів. Гарольд, знявши на мить руку
з талії своєї дружини, підкинув ще одне
поліно в камін, і іскри знялися фонтаном над

фіолетовими язиками полум'я.
Гарольд і Зена були дуже щасливі зараз,

в одну з тих годин, коли вони

обмінювалися здивовано-захопленими поглядами,

радіючи знову й знову, що знайшли одне

одного, що їм так гарно живеться разом.

Гарольд, далекий від сентиментальності, не

часто замислювався над своїм родинним
щастям; і він, і Зена сприймали його як

щось цілком природне. Та випадали

хвилини, коли він бачив дружину такою, якою

вона була, коли вони вперше зустрілися
майже вісімнадцять років тому...

Він ніколи не ревнував її, бо,
незважаючи на її вроду й приємну вдачу, вона,
здавалось, не приваблювала як жінка інших
чоловіків. Можливо, тому, що не хотіла цього.
Чоловікам вона подобалася, вони ставилися

до неї дуже приязно, але не упадали коло
неї і це цілком влаштовувало Гарольда.
Мабуть, він здивувався б, трохи

засмутився, а трохи й зрадів, якби дізнався, як

часто Зена ревнувала його. На відміну від
жінчиної, його зовнішність була вельми

оманлива; він справляв враження якщо не сер¬

цеїда, то принаймні гульвіси. Насправді ж

він був взірцем подружньої вірності.
Гарольд знову обняв дружину за талію.

Щось ми давно не мали ніяких звісток

від Тома. Що б це могло означати?
О боже! Зена рвучко підвелася.

Я зовсім забула. Він сьогодні дзвонив,
сказав, що прийде до нас.

Коли ж саме?

Напевно, буде з хвилини на хвилину.

А, хай йому біс.
Та насправді і він, і вона зраділи. Так

само, як багато інших щасливих пар, що вже

давно одружилися, вони інстинктивно

відчували, що сцени неприхованого блаженства

не повинні тривати надто довго.
Отож вони обоє заметушилися,

випорожнюючи попільнички, готуючи лід для
коктейлів.

І як я могла забути, повторювала
Зена, адже він був такий схвильований,
коли розмовляв зі мною по телефону!
Розумієш, Пітер у ту мить, як на те, кинув
свою калошу в мийницю з чистим посудом,
і в мене все вилетіло з голови.

Хтось подзвонив.

Ну, ми, здається, встигли все

зробити, сказала Зека, оглядаючи кімнату.
Вона була не дуже вимоглива щодо чистоти

в квартирі. Не гнівайся, будь ласка, що
я не встигла попередити тебе.

Гарольд простив їй.

Том увійшов з гамлетівським виразом на

обличчі. Оскільки в його натурі нічого
гамлетівського звичайно не було, вони обоє

стривожилися. Мало того, що він з'явився
в чорному костюмі; весь вигляд його був
якийсь зловісний і зацькований водночас.

Господи! вигукнув Гарольд. Що
сталося?

Дайте мені чогось випити.

Том вихилив півсклянки віскі і тільки тоді

заговорив. Він сидів, а вони стояли над ним,

як стурбовані лікарі під час консиліуму.
її хочуть поставити, сказав він, і

я неспроможний перешкодити цьому.
Це ти про п'єсу?
А про що ж іще? Сьогодні вранці

мені дзвонив отой клятий Крістофер.
Спочатку він ніяк не міг роздобути грошей, хоч

п'єса всім страшенно подобалася. Бо всі,
звичайно, розуміли, що театральна цензура
її не пропустить. Він сунувся був у театр

«Артс», та йому відмовили. Але тепер о

господи! він домовився про те, що
поставить її в театрі КОБРИ.

Кого? зойкнула Зена.

Правда, здорово звучить? КОБРА
це Коледж британської репертуарної
асоціації. Театральна школа в Голлоуеї з

новісіньким театральним приміщенням. Що б

вони там не ставили, критики злітаються* як
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мухи на мед. і оцей клятий Крістофер
каже, що вони погодилися поставити п'єсу
без змін. Він силувано посміхнувся.
Навряд чи треба вам казати, що ні Фінней,
ні Бертон, ані Уорнер не виявили бажання

грати роль Гранта.
Але вони не можуть обійтися без

змін, сказала Зена.

Що ж, відповів Том, опустивши
очі, я погодився тільки на одну. Гуска
на сцені буде бутафорська.
В даному разі перемогла його любов до

безсловесних істот: він не хотів, щоб через
нього щовечора нова жертва йшла під ніж

різника.
Проте я не уявляю собі, додав

він, як вони зможуть точно виконувати
на сцені мої ремарки, не вдаючись до

символізму. А втім, навіть і в символізованому
вигляді це буде страшенно гидке видовище.

Але навіщо ти взагалі погодився на

постановку? Мені доводилося читати деякі
жахливі речі, але всім їм далеко до твоєї
п'єси.

Я радий чути це від тебе. Бо знаєш,

яку зловісну тенденцію я зараз
спостерігаю? Дедалі більше людей висловлюють
своє захоплення п'єсою. А на твоє

запитання, Зено, дозволь відповісти таким

запитанням: а що я міг вдіяти? Адже я

залишив п'єсу Крістоферу. Я просто не можу
знову йти до нього й забрати її.

Він допив віскі й простягнув склянку, щоб

йому налили ще.

А коли ти дізнався про це? спитала

Зена.

Сьогодні вранці. Цей тип подзвонив в

університет, і мене викликали до телефону
з аудиторії, мовляв, хтось хоче передати
мені «приємну новину». Він і справді гадав,

що я зрадію.
А що ти йому сказав?

Том відповів, що він подякував Крістофе-
рові й хотів був повісити трубку, але

режисер, який не тямив себе від щастя, змусив
його вислухати також звіт про свої

подальші плани.

Він уже підібрав акторів на більшість
ролей. Вже є виконавці ролей Гранта, Ру і
Шкіпера, але роль Дитинчати ще вакантна.

Почули б ви, як гордо він про все це

розповідав!
А кого він узяв? спитав Гарольд,

мимоволі починаючи цікавитися деталями.

Не пам'ятаю. Я ніколи раніше не чув

про жодного з них. І найстрашніше те, що

це вже починає лякати мене. Адже я навіть

не підозрював раніше, що здатний на

таке. А тепер прокидаюся серед ночі й

запитую себе, що я за монстр, коли можу

цілком свідомо й при здоровому розумі

кидати весь цей бруд в обличчя порядним,
невинним, лагідним людям?

Починаючи жартувати, я інколи вже не

можу зупинитися, спробував
підбадьорити його Гарольд. Ти ж знаєш, з людьми

буває таке.

Том звів на нього свої холодні, прозорі,
вишневого кольору очі.

Я хочу взяти з вас обіцянку. З вас

обох.

Будь ласка, любий, сказала Зена.
Вона дивилася на нього в цю мить по-

материнськи але зовсім не так, як Доро-
ті. Якби він кинув обидві свої калоші в

мийницю з чистим посудом, вона б для
годиться відшльопала його, але нізащо не лаяла б.

Якщо ви коли-небудь почуєте від мене

хоч слово на захист цієї п'єси будь
ласка, топчіть мене ногами.

Гарольд завагався.

Невже ти справді боїшся, що таке

можливо?

Не знаю. Дункан каже, що в ній щось
є. На думку Дороті, це шедевр. Щодо
Прінгл я насилу стримую її ентузіазм.

А Метью Прайар?
Він і Джейн вважають, що вона

огидна.

Гарольд так радісно ляснув Тома по

плечу, що той мало не впав у камін.

Ну, то візьми себе в руки! Давай свою
склянку, я наллю ще віскі. Адже все

гаразд, і чорні хмари розвіялися.
Розвіялися? Чому?
А тому, що Зена і я вважаємо твою

п'єсу паскудною, і ти теж так вважаєш, і ми

ніколи не змінимо своєї думки. А з Прай-
арами нас таких уже п'ятеро!
Том зітхнув з полегшенням.

Дякувати богові. Знаєте, у мене вже

починалися кошмари...

Так, так, старий, це було помітно, але

тепер покинь думати про це.

Я все ще не розумію, чому ти не

можеш забрати п'єсу. Кругле обличчя Зени
виражало здивування.

Том пояснив їй свою ідею. Тільки для

того, щоб перевірити, які непристойності
можуть переварити театральні режисери, не

варто було й починати все це. Зрештою,
всім відомо, ще вони можуть переварити

що завгодно. А от справді цікаво з'ясувати
інше: як довго терпітимуть це глядачі, що

прийдуть на прем'єру (а серед них,

очевидно, навіть за статистичними даними
мусить бути якийсь процент людей із

здоровим глуздом).
А скільки глядачів вміщує зал?

підозріливо спитала Зена.

О, це досить великий театр. Чоловік

п'ятсот.
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Ну, з пятисот процент буде
невеликий, скривився Гарольд.
Зена спитала, коли має відбутися

прем'єра.
Коли на те буде воля господня, то за

три тижні.

О боже, сказав Гарольд,
виходить, Прайарів на той час уже не буде в

Лондоні. А я сподівався на їхню моральну

підтримку.
Ну, не можна ж мати зразу все...

Можливо. Так, ти, очевидно, маєш

рацію. Але тут молитви не допоможуть.
А я все одно молитимусь, щоб Прай-

ари затрималися в Лондоні, сказала

Зена. Бо нам потрібна буде, напевно,
кожна людина, на моральну підтримку якої ми

можемо сподіватися. Ти, мабуть,
страшенно голодний, Томе. У мене є паштет, і я

підсмажу грінки. Паштет справжній!
Коли Том трохи під'їв, рум'янець (якого,

до речі, в нього не було перед тим, як він

почав працювати над п'єсою) знову
з'явився на його худих щоках.
Вони почали, хоч і вельми обережно,

обговорювати постановку. Всі троє знали, що
в цій дискусії для них дуже важлива

безсторонність, що їм дозволяється виявляти

спокійну зацікавленість і забороняється
навіть найменший вияв емоцій.

Зайшовши до залу, сказав Том,
глядачі побачать майже порожню сцену.
На ній будуть тільки газовий лічильник і
наполовину схований унітаз.

Чому «наполовину схований»?

підозріливо спитав Гарольд.
Том закліпав очима.

Невже я виявив таку надмірну
пристойність? Гаразд. Його видно буде цілком.

Чи не означає це, що ти робиш
зміни? сказала Зена.

А я не казав, що я не робитиму змін.
Я тільки заборонив Крістоферу робити їх.
В усякому разі, чим непристойнішою
робитиму я п'єсу, тим краще буде для нашої

справи.

Ну, а що потім? спитав Гарольд.
Отож глядачі побачать на сцені...
Боже, зітхнула Зена, як я

скучила за гарною оксамитовою завісою! Оті

нудні конформісти позбавили людей
половини втіхи, що її дає театр. Ти вже не

відчуваєш радісного трепету, дивлячись на

смужку світла під завісою бо світла
рампи теж не існує. Ніякого приємного
передчуття! Актори виходять на сцену з

ідіотським виглядом, мов барани. А як вони

мучаться без завіси у фіналі вистави,
особливо, якщо це шекспірівська п'єса!

Пам'ятаєш, люба, сказав Гарольд,
оту постановку «Короля Ліра», коли

наприкінці вистави їм треба було позбутися

кількох трупів і тендітний Едгар тягнув на

собі здоровезного Едмунда? Я сидів у
першому ряді і ледве стримувався, щоб не

кинутися на допомогу бідоласі.
Ти завжди такий, любий, ласкаво

сказала Зена, віддаючи належне його

високим моральним якостям,

Ні, про те, щоб «Креветка» мала

завісу, не може бути й мови... з виглядом

професіонала почав був Том, але його

зупинила ворожа тиша. Пробачте. От у

цьому й полягає страшна небезпека.
Небезпека того, що непомітно для себе

переходиш на серйозний тон.

Ні, вона полягає не в цьому, суворо
мовила Зена. Небезпечно називати цю

п'єсу отак фамільярно, як оце ти зараз

«Креветка». Бо так можна й зблизитися з

нею, розумієш?
Розумію. Прошу пробачення. Отож,

як я казав... Чорт, я вже забув, що я казав.

Ага, згадав. Отож завіси немає,
освітлення тьмяне. З'являється Грант, його
освітлюють вогні рампи...

їх немає.

Знаю. Зено, я відчуваю свою

нікчемність. Він підходить до краю авансцени й

вигукує...
Ми знаємо, що він вигукує. Заяложене

слівце, яке спочатку було
звуконаслідувальне, а потім почало сприйматися як

непристойне.

Зено! Гарольд був явно шокований.

Але ж за походженням воно таки

звуконаслідувальне!
Ну, будь ласка, не треба, люба.

Як би там не було, ми знаємо про
нього все. Отож будемо вважати, що ти

його вже промовив.

Том ще ніколи не бачив її в такому

благодушно-поблажливому настрої. Вона

нагадувала зараз практичну і врівноважену
хазяйку замка, що впевнено керує всіма

справами в своєму палаці, тоді як її чоловік

байдикує десь у далеких хрестових походах.

Гаразд, вів далі Том, він

вигукує це слово і, сподіваюсь, публіка відразу
починає обурено протестувати.

Не будь наївним, сказав Гарольд.
Для протестів ще надто рано. Люди

стримають своє обурення, якщо воно

взагалі виникне в їхніх душах.

Може, ти й маєш рацію. Але, може,

після перших п'ятнадцяти хвилин...

Раптом він позіхнув. Ви навіть не уявляєте,
як ви мені допомогли. Він поцілував їх

обох, нахиляючись, мов лелека, що ловить

рибу. А тепер я, мабуть, піду і,
нарешті, добре висплюся.
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РОЗДІЛ ВІСІМНАДЦЯТИЙ

Джейн І Метью залишаються в

Лондоні у відповідь на молитви

Зени.

В розпорядку денному й способі життя

подружжя Прайарів не залишалося вже,

мабуть, жодної деталі, невідомої Персі. З
власних спостережень він знав, що десь о

6.15 вечора Метью регулярно виходить з

дому, прямуючи до одного з своїх клубів,
і точно о 7.30 повертається, абсолютно

тверезий, і разом з дружиною їде обідати до

ресторану. Він знав також, що Джейн
приїхала в Лондон без своєї покоївки, а тут
тимчасово найняла дурнувату на вигляд

дівчину. Він знав і розташування кімнат на

другому поверсі їхнього будинку:
вітальня, їдальня, дві спальні (одна з

гардеробною кімнатою), кухня і дві ванних кімнати.

В будинку були газ і електрика. Уважно

простудіювавши відповідні рубрики газет,

він довідався також про дату від'їзду
Прайарів до Сполучених Штатів.
Отже, напередодні тієї дати, о 6.30

вечора, переконавшись, що Метью вийшов з

дому, Персі, в уніформі інспектора Управління
газового господарства, натиснув на кнопку
дзвоника біля парадних дверей.
Двері відчинила покоївка, дівчина

балакуча, але, як він і сподівався, дурненька.
Чого це ви так пізно?
Нас повідомили, що десь на цій

вулиці помічено витік газу. Доводиться

перевіряти всю лінію. Не думайте, що мені

подобається працювати наднормово. Де ваш

лічильник?

Вона, звичайно, не знала.

У супроводі покоївки, яка не відставала
від нього ні на крок, Персі понишпорив по

кухні, зазирнув в обидві ванні кімнати
(дівчина, видно, абсолютно нічого не знала про
те, де встановлюються газові лічильники

інакше вона б одразу запідозріла, що тут
щось не так).

Хто це там прийшов? долинув до
них голос, що мелодійністю своєю

нагадував звук срібного ріжка.
Це інспектор з Газового управління,

пані. Він каже, що у нас десь витікає газ.

Ну, то скажіть йому, щоб він скоріше
знайшов, де саме.

Персі вказав на якісь двері й спитав,

куди вони ведуть.

До комори. Можливо, лічильник там.

Давайте глянемо. Його могли

встановити де завгодно.

Він пропустив її вперед і зачинив за

собою двері. А тоді, застосувавши старий
випробуваний прийом, звалив її різким
ударом по потилиці, підхопив, щоб вона,

падаючи, не наробила шуму, і поклав у куток.
Вийшовши, він замкнув за собою Двері,

голосно сказав: «Красно дякую!» і пішов
засвідчити свою пошану місіс Прайар.

Вона була в спальні саме пакувала

маленьку валізку; решту речей покоївка вже

розклала по чемоданах. На ній була
розкішна рожева вечірня сукня; побачивши її,

Персі з принципу презирливо скривився,
але в глибині душі змушений був визнати,

що давно не бачив такого гарного

видовища.
Він зупинився на дверях, піднісши двё

пальці до козирка. Джейн Прайар
випросталася й звела на нього прозорі
зеленкуваті очі погляд, що його людина,
наділена багатшою уявою, порівняла б з

променем смерті.
Та це ж Персі! Який сюрприз,

сказала вона, відразу його впізнавши,
незважаючи на пофарбоване волосся.

Повернувшись додому за три чверті
години (бо приятель його не прийшов на

домовлену зустріч), Метью з подивом

побачив, що дружина його, замість того, щоб
готувати коктейль перед виходом до

ресторану, лежить, мов султанша, на своєму
рожевому ложі.

Ти повернувся раніше, Мете! Це дуже

добре. Тож виклич, будь ласка, поліцію, а

також лікаря, бо я, здається, роздробила
колінну чашечку. І будь ласка, хутчіш, без
зайвих запитань. До ліжка мені пощастило

дістатись, але знову підвестись, щоб
підійти до телефону, я вже не змогла. Телефон
на письмовому столі. І який дурень
встановив його так далеко? І ще одне коли

розмовлятимеш з поліцією, скажи, що ми

затримали містера Чімарозу.
В своїй розслабленій позі вона була

зараз прекрасна, як букет троянд. Дивлячись
на неї, ніхто б не догадався, що її мучить
сильний біль, бо на її трикутному обличчі

було не більше зморшок, ніж завжди.

Метью пополотнів.
Кого?

Персі Чімарозу.
Де ж він?

У ванній кімнаті. Тільки він уже
давненько не подає голосу мабуть, з

дурного розуму вирішив спробувати втекти

через вікно. ! тепер, очевидно, сидить на

підвіконні, неспроможний ні вистрибнути, ані

повернутися назад. Якби він не був такий
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дурний, то мені не вдалося б замкнути
його у ванній. Я ж казала тобі, що він дурний.
А тепер, будь ласка, Мете, подзвони в

поліцію, а потім виклич лікаря. Для мене.

Можливо, звичайно, що Персі він теж буде
потрібний. І ще мало не забула
випусти сердешну Дорін з комори.
Сподіваюсь, він її не покалічив.

Поліція прибула дуже швидко, однак до
її появи Метью все ж устиг визволити

покоївку, яка хоч і стогнала, та була ціла й

здорова. Він поклав її в ліжко й
повернувся до дружини, яка розповіла йому все, що
сталося,

А сталося ось що: Персі з грізним
виглядом зажадав од неї грошей і коштовностей.
Джейн дала йому чотири фунти всю

готівку, що була в її сумочці, і звеліла йому

забиратися геть.

Що ти йому сказала?
Так і сказала: «геть!» І знаєш, була

мить, коли мені здалося, що він так і

зробить.

Однак Персі знов почав вимагати

коштовностей, і тоді вона сказала йому, що вони

замкнені в шухляді туалетного столика у
ванній кімнаті. Але, додала вона, там замок

із секретом.
Сердешний Персі. Я просто не

розумію, як він досі жив у цьому підступному
світі. Він такий довірливий!

О боже! жахнувся Метью. Він

був озброєний?
Так, якщо вважати за зброю хліборіз-

ний ніж. Адже в нього стандартне
мислення одні й ті самі прийоми.
Отож вона пішла з Персі до ванної

кімнати і вказала на шухляду з коштовностями.

Нічого не підозрюючи, він дозволив їй іти

ззаду.
Поки він відмикав шухляду, я

непомітно вийняла ключ з дверей. Потім
позадкувала в коридор. Та, видно, він почув
шурхіт мого плаття. І в ту мить, коли я

зачиняла двері, він наліг на них зсередини.

Ну, а потім?
Я щосили налягла на них з цього боку,

ще й коліном підперла, і таки замкнула
його. Тоді й скалічила собі ногу. Він
дубасив у двері, та я знала, що зламати їх він
не зможе, і покульгала до ліжка. А
дістатися до телефону вже не змогла. І весь час

дуже турбувалася за Дорін. Як добре, що
ти повернувся раніше! Я вірю в

провидіння, а ти?

Відімкнувши двері ванної кімнати,
полісмени й справді побачили Персі на

підвіконні, де він сидів, непорушний, як статуя.
Він так і не наважився стрибнути звідти на

подвір'я, хоч це могла б зробити навіть
дитина. Коли його виводили, він, здавалось,
був щасливий, що все так скінчилося.

Полісмени із задоволенням вислухали

заяву Прайарів про те, що їм доведеться

відкласти від'їзд до Сполучених Штатів,
поки в Джейн не загоїться нога: Прайари були
потрібні їм як свідки.
Нарешті прибув і лікар. Йому звеліли

оглянути спочатку Дорін. Покоївка була в

стані шоку, і її нудило; ніяких інших

небезпечних ознак лікар не виявив.

Колінна чашечка у Джейн була не

розбита, а тільки зміщена. Щоб вправити її,
треба було застосувати анестезію, а поки що

лікар зробив їй укол, примусив
проковтнути якісь рожеві й голубі таблетки, і вона

заснула із щасливим виразом на обличчі.

Наступний день Джейн провела в

лікарні, а коли повернулася додому, то

побачила, що в квартирі повно квітів. Газети

одностайно називали її героїнею.
Це так зворушливо, бурмотіла

вона, переглядаючи пресу, так

зворушливо! Мене ніколи раніше не хвалили за мої

моральні якості. З якою теплотою вони

пишуть про мене. А Персі теж, на мою думку,
поставився до мене дуже тепло. Як ти

гадаєш, дозволять мені пересилати йому у
в'язницю радіодеталі? Ах, як ці газети

гарно пишуть!
Цілий день вона розважалася, приймаючи

кореспондентів провідних газет.

На третій день Джейн уже ходила,

накульгуючи, по квартирі, хоч покоївка все

ще лежала в нервовій прострації й

потребувала догляду.
Прийшла до ней і Дороті Мерлін. Джейн

не зраділа, побачивши її. Та хіба ж можна

бути нечемною з жінкою, що витратила

тижневу виручку на букет лілій для тебе?

Ви така люб'язна. змушена була
сказати Джейн.

А ви така смілива! вигукнула
Дороті. Така неймовірно смілива! Джейн,

якщо ви дозволите так називати себе...

Авжеж, місіс... тобто Дороті. Авжеж,
називайте. Це дуже люб'язно з вашого

боку.
Ми всі надзвичайно радіємо, що ви

ще якийсь час побудете з нами. Вся Корк-
стріт радіє з цього приводу! додала

вона урочистим тоном.

Звичайно, якби я любила літати, то ще

могла б повернутися додому вчасно, як

планувала, але я віддаю перевагу
пароплавам, а в цю пору року море частенько

буває неспокійне, і палуба не дуже зручне

місце для кульгавих.
Отже, ви зможете подивитися ту

чудову Томову п'єсу!
Справді?
Авжеж! Я подбаю про те, щоб він

надіслав вам квитки на прем'єру.
Ви маєте на увазі п'єсу, яку я читала?
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Оту «Креветку», чи як вона там

називається?

Дороті підтвердила, що йдеться саме про
неї.

Якщо хтось справді збирається
показати цю вельми незвичайну річ, то я

обіцяю, що обов'язково прийду подивитись.
Ми підемо всі разом, сказала

Дороті, і Том матиме в залі своїх клакерів!
Знаєте, я так радію за нього, що навіть

забула свої власні тимчасові прикрощі. А

втім, додала вона кокетливо,

можливо, ці прикрощі обернуться ще для мене

удачею. Я послала свою п'єсу КОБРІ, і
якщо виявиться, що вони там настільки

відсталі, що не зрозуміють її, я перешлю її

у ВМЕТЦ Валаамський Малий

експериментальний театральний цех. Це трупа нова,

але, кажуть, надзвичайно перспективна. І

взагалі, я палка прихильниця ідеї
експериментального театрального цеху.

А мені вона не дуже подобається,
задумливо сказала Джейн. Такі театри у
мене чомусь асоціюються з паяльними

лампами, стружкою й людьми, що важко

дихають. І в театрі, на мою думку, треба
показувати п'єсу, а не її напівфабрикат. І

актори повинні міняти свої костюми, а не

носити водночас камзоли й джінси.
Дороті з ласкавою усмішкою відповіла,

що все це, мабуть, упирається в питання

поколінь.

Безперечно, кивнула Джейн.
Але хоч те, що я зараз скажу,
вважається за єресь, мені здається, що покоління

бувають різні одні кращі, інші гірші. Хіба
я не маю рації?

РОЗДІЛ ДЕВ'ЯТНАДЦЯТИЙ

Том, зглянувшись на Прінгл, бере її

з собою на репетицію.

Прінгл тепер регулярно з'являлася на

сторінках «Тетлера» й «Квін»!,
сфотографована звичайно в товаристві юного лорда
Стентона, а зрідка й поряд з Дунканом.
Мета, яку вона цим переслідувала, була
водночас героїчна й зворушлива: дівчина
хотіла в такий спосіб збудити ревнощі у Тома.

їй не спадало на думку, що він ніколи не

бере в руки ці журнали. Плітки з життя

лондонського «вищого світу» абсолютно не

цікавили його. Тим-то він не знав, що Прінгл
зустрічається з Малюком, а якби й знав,

11 Журнали-плетуни, розраховані на невибагливого читача

то, напевно, сприйняв би це досить

байдуже.

Взагалі ж Прінгл йому подобалася чимраз
більше, і коли б дівчина не збентежила
його своїм освідченням і не захоплювалася

б так його ненависною п'єсою, він охоче

запросив би її знову на прогулянку.

Дункан усе ще бурмотів їй про своє

кохання, але тепер слова і голос його вже

звучали непереконливо. Надто вже

відрізнялася Прінгл від дівчат, з якими він звик

мати справу, і це позбавляло його

самовпевненості. Дункан навіть одружився б з

Прінгл, якби та погодилася піти за нього:

він часто думав про те, що вже час

обзавестися сім'єю. Та він знав, що Прінгл
дівчина не для нього, і тому крадькома
(хоч їй було однаково, робить він це
крадькома чи ні) приводив до свого ательє нових

і нових Клар, Полін і Ліз.

У Дороті, яка спостерігала все це із своєї

крамниці через дорогу, поведінка Дункана
викликала страшенну лють. Вона завжди
ненавиділа молодих подружок Дункана, і

раніше, коли він ставився до неї із значно

більшою прихильністю, успішно вбивала в

самому зародкові його численні любовні

починання. Ніхто не міг би сказати, що сама

вона закохана в Дункана, проте, коли
Дороті бачила, як він жваво вистрибує із свого

ательє слідом за черговою Кларою, Полі-
ною чи Лізою, обличчя її темніло.
Вони й досі не знайшли заміни для міс

Ф'ю, яка погодилася залишитись у них ще
на два тижні. Міс Ф'ю дратувала тепер

Дороті, бо демонстративно ходила в сукнях
для вагітних жінок, хоч була тільки на

третьому місяці.

Прінгл сподобилася великої честі: міс
Ф'ю познайомила її з своїм коханцем. На

подив Прінгл, він виявився надзвичайно
вродливим чоловіком середнього віку.
Вони були віддані одне одному, як Гарольд
і Зена Баултони, а цим уже багато сказано.

Прінгл дорого дала б за те, щоб
дізнатися, що ж заважає їм одружитись, але ні їй,
ані будь-кому іншому вони цієї причини так

і не розкрили.

Дівчина помирилася з Дороті, бо їй не

хотілося відмовлятись від книгарні як

чудового пункту спостереження за Томом

(«Чому б вам не купити бінокль?» якось

спитала Дороті, догадавшись, що саме

приводить дівчину до крамниці), і звичайно раз
на день навідувалася туди.

Зустрівши Тома на вулиці, Дороті,
керуючись бажанням, яке у людини з

легковажнішою вдачею можна було б пояснити

пустотливістю, але в неї пояснювалося чіс-

тісінькою й простісінькою злобою,
розповіла йому про хитрощі Прінгл.
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Я спиталё в неї, чом вона не купить
бінокль.

Я певен, що ви помиляєтесь,

відповів він.

Ах, ці мені дівчатаї грайливо
вигукнула Дороті.
Вона примусила Тома замислитися. Друзі

вважали його людиною доброзичливою,
відданою, твердою, але дещо холодною.

Насправді ж він мав добре серце й дуже
не любив завдавати болю ближнім своїм.

Отож він подзвонив Прінгл і запитав, чи

не погодиться вона піти з ним на

репетицію.
її хвилинне мовчання, а потім

придушений щасливий вигук переконали його, що

Дороті мала рацію, і він навіть

пошкодував, що подзвонив. Та потім подумав: «Ет,

хай буде, що буде!»
Відтоді, як у театрі почались репетиції,

він побував там лише раз, і то для того

тільки, щоб пересвідчитися, що ні текст, НІ

авторські ремарки не зазнали ніяких змін.

Його поява в товаристві Прінгл, за

тиждень до прем'єри, здавалось, підбадьорила
всіх учасників вистави. До цієї хвилини всі

вони були страшенно пригнічені й

роздратовані, і тому появу уславленої Прінгл
сприйняли як дар божий. Всі відразу
зажадали, щоб їх відрекомендували їй. Вона
вийшла на сцену своєю невпевненою ходою,

мов дівчина-підліток, яку вперше привели
на бал, нахилила, як завжди, голівку і,
повертаючи її, струшувала волоссям, мов

кобилка, якій надокучають мухи. Вона вже

починала засвоювати, і досить успішно, якої

поведінки чекають од неї люди.

Послухайте, Томе, сказав режисер,

я хочу змінити два слова. Тільки два

слова.

Ні.

Якщо ми не змінимо їх, то все може

піти внівець. Адже є межа людському
терпінню.

Я дуже радий чути це від вас. Ви

підтверджуєте моє оптимістичне переконання.
Ви мусите дозволит мені...

Я сказав «ні», відрубав Том і

додав: любий хлопчику, звертання, що

його, як він встиг помітити, полюбляють

актори. Він ужив його, добра душа, щоб хоч

трохи пом'якшити удар. Але мені спало

на думку, що, можливо, слід було б
зробити одну зміну...

Яку саме?
Чи подобається вам назва п'єси? Я оце

подумав, чи не краще було б назвати її...

Він сказав слова настільки бридкі, що

Крістофер позадкував і боляче вдарився об

крісло.
Господь з вами! Та нам же не

дозволять вивісити афіші!

То, може, тим краще? вкрадливо
запитав Том.

Ні! Послухайте, коли ви казали

ніяких змін, я ж погодився! То давайте вже

так і домовимося. Ніхто не робить більше
ніяких змін ні ви, ні я. Гаразд?
Том, який однаково не мав наміру

наполягати на своїй останній абсурдній
пропозиції, милостиво погодився.

Згода. То продовжуйте репетицію.
Ми з міс Прінгл сидітимем тихо, як миші.

Він поспішив сховатися в напівтемряві
ложі, бо відчував, що густо почервонів.

По-моєму, ваш другий варіант назви

не такий вдалий, як перший,
пробурмотіла дівчина, не дивлячись на нього.

Радий чути це. 1 ви вже більше не

вважаєте цю п'єсу гарною?
Так, якщо ви наполягаєте на цьому.

Але в голосі її ще бриніла вперта нотка.

Послухайте, гарикнув режисер,
я вимагаю абсолютної тиші в залі! Не

вовтузьтеся там, бо ви заважаєте і мені, і

акторам.

Пробачте, сказав Том своїм чітким,

серйозним голосом.

Гаразд, продовжимо! Шкіпер, одсту-
піть на крок назад. Отже, Грант лежить на

підлозі, корчиться, кашляє й харчить. Ви з

Дитинчам задкуєте. Потім робите
хвилинну паузу. Дитинча виконує войовничий
танок. А далі ваша репліка, Дитинча.

Чому він мертвий?
Тому що він старий.
А чому він старий?
Тому що він мертвий.
Ходім куди-небудь вип'ємо чаю,

сказав Том.

Ш-ш-ш, відповіла Прінгл.
А де ритм, де ритм, чорт забирай?

вигукнув Крістофер. Стоячи на сцені, він
здавався справжнім велетнем. Його зелена

фуфайка була розідрана на спині і вся

вкрита великими білими плямами, немовби
він терся об побілену стінку. Нумо,
повторимо.

Чому він мертвий?
Тому що він старий.
А чому він...

Ходімо, рішуче сказав Том.

Вони вийшли на схожу на тюремні сутінки
Голлоуей-род. Це був похмурий район
Лондона, і людська уява робила його ще

похмурішим, ніж він був насправді. Недалеко
від театру і один від одного тут донедавна
жили два відомих убивці Кріппен,
симпатичний на вигляд чоловічок, який розрізав
на шматки свою дружину (потім, на суді,
один із шматків показували на тарілці
присяжним), і скнара Седдон, який убив свою

пожилицю і сховав її труп у спальні на

другому поверсі.
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Почав накрапати дощик.

Тут нам таксі ні за що не впіймати,
сказав Том. Давайте шукати автобусну
зупинку.
Прінгл бачила, що він дуже засмучений

чимсь, і обачливо мовчала. Раптом він
схопив ЇЇ за руку й потягнув назад, до театру.

Що ви робите? Куди ви? Я не встигаю

за вами!..

Вони влетіли в театр. Все ще тримаючи

Прінгл за руку, він пробіг між кріслами до

сцени й вигукнув:

Годі! Припиніть це!
Режисер і актори витріщилися на нього.

На бога, припиніть це! Припиніть це

паскудство!
Ви що збожеволіли?
Ми всі, всі збожеволіли! Так далі

тривати не може,

Та чи розумієте ви, скільки в це вже

вгачено грошей...
Я компенсую всі витрати. Тільки

припиніть це, благаю вас!

Режисер стрибнув зі сцени в зал, мов

леопард.
Заткніть пельку й забирайтеся звідси.

Ви мені вже остобісили, Грант, Груч, чи як

вас там. Вам що захотілося, щоб з

вашої дурної примхи ці люди залишилися без

роботи? Знайте ж, що я тут хазяїн, це мій

театр, отож забирайтеся геть звідси, і щоб
вашої ноги тут більше не було!
Том мовчав. Вони стояли й дивилися один

на одного, режисер нервово кусав нігті.

Актор, що грав Гранта, це був уже
літній чоловік з непоганою репутацією, який

надто довго ходив без роботи, підійшов
до краю сцени і, присівши навпочіпки,
сказав Тому:

Будь ласка, не треба. Мені дуже
потрібна робота, яка б вона не була. А щодо
п'єси, то я цілком згоден з вами.

До нього приєдналися Дитинча й Шкіпер.
Грант вів далі:

Я б не наважився сказати це вам, якби
не чув те саме від вас. Мене від цієї п'єси
просто нудить.
^ Спасибі, мені приємно почути це,

відповів Том.
Але на протязі останніх дев'яти

місяців я тільки двічі виступав на другорядних

ролях по телебаченню, заборгував за

квартиру і мене можуть викинути на вулицю. Я
не можу дозволити собі випити чарку віскі,
а тим часом це єдине, що я ще люблю на

цьому світі. А тут у мене є хоч надія, що

критики зацікавляться цією страхітливою
п'єсою і, можливо, мене знову візьмуть у
«Ройял-корт»І. Через це я й зголосився

працювати з Крістофером.
По довгій паузі Том, нарешті, сказав:

1 Один з провідних лондонських театрів.

Гаразд. Я більше не приходитиму
сюди аж до прем'єри.

А на якого біса вам на неї приходити?
заверещав режисер. Він розсердився, як

іноді сердяться люди, яким щойно
врятували життя.

Бо вважаю це своїм обов'язком.
Коли вони знову опинились на вулиці, під

дощем, уже досить густим, Прінгл сказала:

! як ви тільки можете...

Не тільки можу, а мушу...
Все одно влаштувати таку сцену

це...
А чому це вас так зачіпає?

Тому що ви думаєте тільки про себе.

Ці бідні актори...
О, розумію. Бачили очі, що купували...

А знаєте, я дуже гидлива людина, Прінгл.
Ви можете не вірити мені, але це правда.
Коли вони нарешті зупинили таксі й сіли

в нього, вона заплакала, поклавши голову
йому на груди,

Ах, пробачте, пробачте мені.
Дозвольте мені кохати вас, Томе, мені більше
нічого не треба, і я не вимагатиму у вас нічого
взамін, обіцяю!..

Звичайно, я не можу заборонити вам.

Але я сподіваюся, що це скоро вам

набридне.
Ну, скажіть хоч, що ви дозволяєте

мені. Адже це вас ні до чого не зобов'язує,
правда?

Якби я сказав, що дозволяю, то тим

самим, звичайно, зобов'язав би себе.
Я б не стала тягарем для вас.

Авжеж. Але я почував би себе винним,
а тим часом я не винен ні в чому
зокрема, перед вами.

Я знаю. ! взагалі я вважаю, що ви

ідеальна людина.

Ну, це вже ви киньте. І давайте

домовимось, що ми питимемо чай у приємному,

веселому настрої. Я винен, що привів вас на

це паскудство, я шкодую, що зробив це, і

хочу спокутувати свою провину. Але якщо
ви не перестанете плакати, то я вилізу з

таксі й пересяду в автобус. Кажу вам це

серйозно.
Вона випросталася, шморгнула носом,

висякалася. Він подивився на її профіль на тлі
вікна і взяв її руку в свою.

От і хороша дівчинка.
В усякому разі, намагаюся нею бути.

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТИЙ

Прінгл зазнає тяжкого розчарування.

Прінгл сиділа в конторі свого

літературного агента. Вона ледве стримувала сльози.

Містер Кроппер був кремезний вусань,
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що насилу вміщався у своєму кріслі. Він
належав до тих дуже гладких чоловіків, на

обличчі яких поєднується водночас вираз
веселий і зловісний, з переважанням
останнього елементу. Він мав гарну контору

це була, власне, єдина гарна кімната у

великому й неоковирному будинку на Мей-

ден-лейн.
Послухайте, золотко, ми вже

перепробували все, що могли. Ні-ні, ви спочатку

вислухайте! він замахав руками, хоч вона

ще й рота не розкрила. Ми можемо

спробувати звернутися до..., або ..., або... Він

назвав три маловідомі видавництва. Та

навіть якби одне з них погодилося

надрукувати вашу книжку, а я в це, пробачте,
вірю дуже мало, то однаково в нього

нічого не вийшло б, бо йому бракує і коштів,
і комівояжерів, і засобів реклами. Ні,
давайте глянемо фактам в обличчя цього разу
ви програли.

Ви могли б запропонувати її..., Прінгл
назвала одне вельми модне й багате

видавництво.
І ви серйозно вважаєте, що в нього

знайшлося б місце для ваших «Жорстоких»?
Та будьте ж розумною, золотко. Думка

рецензентів вам відома. Жахлива, правда? А
скільки продано примірників вашої першої
книжки? Вісімсот двадцять два. Який же

видавець погодиться після цього ризикувати?
А я певна, що вмію писати, сказала

Прінгл, втупившись поглядом у свої

шнуровані черевички.

Містер Кроппер підвівся і, заклавши
маленькі ручки за величезну, гладку спину,

підійшов до вікна. Він намагався створити

атмосферу поразки, і це йому вдавалося.
* Я хочу тільки одного: писати,

сказала вона жалібно.

Містер Кроппер загрозливо різко
обернувся до неї.

Охоче вірю вам. Але у вас нічого не

вийде, доки ви не почнете писати про речі,
які знаєте. А що вам відомо про все це

чортовиння, він стукнув кулаком по

рукопису, про оцих наркоманів, алкоголіків,
недолюдків із статевими збоченнями? Звідки
ви знаєте, що люди роблять у ліжку та

ще й у таких деталях? Ладен закластися на

що завгодно не з власного досвіду.
Ні, з власного! збрехала Прінгл.
Мене ви не обдурите. Нічого ви про це

не знаєте. Так само, як і про життя людей,
яких ви змальовуєте в цій книжці. Мода на

такі речі ось єдине, чим ви керувалися,

коли писали її. Ще й назву яку придумали

«Жорстокі», ха! Зараз він дуже нагадував

Прінгл її тітку. Та вам і невтямки, що

таке справжня жорстокість. Адже у вас

серце м'якіше за шоколадне суфле.
Він знов^опустився в крісло.

Візьміть сигаретку. Ну, візьміть, не

бійтеся, я вас не вкушу. І послухайте, що я вам

скажу. Можливо, колись ви ще напишете

книгу повторюю, можливо. Але цього

разу книги у вас не вийшло, золотко. ! я

чудово розумію видавців, які не хочуть
ризикувати. Бо вони бізнесмени, а не

благодійники.
Ті, що відмовляються підтримувати

молодих... почала вона.

Я прагну підтримувати молодих.

Попудріть свій носик, і ходімо зі мною, я

замовлю для вас розкішний ленч у ресторані
Бульстена.

Дякую, я не хочу їсти.

Вона побачила у вікні за його плечем, на

рекламному стенді по той бік вулиці, своє

власне обличчя, що визирало з величезного

чобота. Під її лівим вухом рожевів бантик,
її пересмикнуло.

Хочете, хочете. До того ж з'явитися на

людях у вашому товаристві це нині
велика честь. Ви б потішили моє старече

самолюбство.

Ні, хай це робить хтось інший. А я не

можу після того, як ви зробили спробу
розчавити моє.

Він втупив у неї масний погляд.
Та облиште вже, облиште! Я ж роблю

це для вашого ж добра. Коли хочете знати,

я до вас ставлюся по-особливому, не так, як

до всіх. Я хочу бути вашим порадником і...
Нічого ви не хочете. Вона

роздушила сигарету. На очах у неї блищали сльози.

Колись усі ваші видавці пошкодують

про це.
Вони б шкодували вже зараз, якби

надрукували те, що ви принесли. Ну, годі вже,
всміхніться! Що б ви сказали про камбалу
по-нормандськи?
Сльози покотилися в неї з очей. Він

простягнув їй аркушик промокального паперу.
Візьміть, це краще, ніж носовичок.

Якби ви знали, скільки сліз пролито було в

оцій кімнаті!
Уявляю собі, сказала Прінгл.

Папірець і справді виявився не гірший за

хусточку.

Кажуть, навіть Генрі Джеймс плакав

тут колись. Як дитина.

Ну, годі вже...

Він провів пальцями по вусах, можливо,

щоб приховати усмішку.
А Мередіту навіть валер'янку

довелося давати. Певна річ, він був тоді
молодий. Отже, як бачите, ви зовсім не повинні

думати, що життя для вас скінчилося. Хо-

дімте поїмо, а потім можете бігти додому
писати свій новий шедевр.
Вона взяла свою сумочку.

Містере Кроппер, я мушу сказати вам

щось. Мені не хочеться це говорити, але ви
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мене до цього змушуєте. Боюся, що мені

доведеться передоручити свої справи

іншому агентові.

Хо! дуже чітко вимовив він.

Що це має означати?

Ваші «справи»! Послухайте, не можна

ж бути такою злою дівчинкою, ви

розбиваєте серце старій людині. Та чи знаєте ви,
який прибуток я мав з вашої першої
книжки? Менше дев'яти фунтів стерлінгів. А з

цієї суми треба відняти поштові витрати,
витрати на розсилання примірників з

пропозицією купити права на переклад (ніким не

прийняту) тощо. Отож мені залишилося

щонайбільше шість фунтів. А ще ж і податки я

мусив сплатити. Ну, то хто з нас

жорстокий ви, чи я?

Я прошу вас повернути мені поштою

все, що я вам надіслала. Віднині я сама

вестиму свої справи.
Він натиснув долонею кнопку дзвінка.

Ввійшла секретарка.

Кора, поверніть, будь ласка, міс Міль-

тон усі її папери. І якнайшвидше. Вона
відмовляється від наших послуг. Для нас це

страшний удар, після нього ми навряд чи

зуміємо знову стати на ноги.

Прінгл почекала, поки дівчина вийде, а

тоді сказала напрочуд спокійним голосом:

Ви зробили це, щоб принизити мене.

Я не хочу вас більше бачити. Прощайте!..
Повернувшись додому, Прінгл з

півгодини проплакала, а тоді вмилася й

подзвонила на кіностудію. Вона вирішила нарешті
прийняти пропозицію пройти кінопробу.
О п'ятій їй подзвонив Малюк Стентон. Він

запросив її на обід до ресторану. Вона і на

це відповіла згодою. Того дня їй сповнилося

вісімнадцять років.

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ПЕРШИЙ

Тут йдеться про різні речі, приємні
та неприємні, а також про нічні

роздуми Космо Хайнса і про те, як

Дорогі розпочала свою нову поему.

Космо скинув черевики у вітальні й

навшпиньки рушив сходами нагору. Він

повернувся з дуже веселого клубу, де мав

приємність милуватися пишнотілою

негритянкою, що лежала у ванні, наповненій
мильною піною...

Сходами він піднявся дуже тихо, бо знав

кожну шпаринку в дошках підлоги.
Роздягнувшись у ванній кімнаті, прослизнув до

спальні й надів піжаму. Але не ліг одразу

поряд із своєю дружиною, чий сон аж ніяк
не можна було б назвати тихим, а сів у
крісло й закурив сигарету. Найменший звук
завжди будив її, але на світло й запах вона

уві сні не реагувала. Чимало приємних
хвилин проводив він у тому кріслі,
перебираючи в уяві події минулого дня.
Місяць світив Дороті в обличчя, маленьке

й зморщене, мов горіх. її куца кіска, на якій
удень тримався шиньон, лежала впоперек

подушки. Спала Дороті з розкритим ротом.

Завтра її рот, певна річ, не

закриватиметься від ранку й до ночі.

Подружжя Хайнсів з великим комфортом
влаштувалося в своєму кенсінгтонському
будинку. Килими на всю підлогу були такі
пухнасті, що, здавалося, під ногами в тебе
лежать впритул один до одного смирні й

піддатливі коти. Меблі переважно шведські,
де-не-де поміж ними «старовинні речі»
(принаймні такими їх вважала Дороті), і хоч

у вітальні висіли репродукції з картин Кан-

динського, другий поверх був обвішаний
зображеннями мадонни літографськими
копіями з творів голландських та італійських

майстрів. Дороті лежала на ложі під
балдахіном, за яке вони віддали силу грошей. На
ньому Дороті виглядала зовсім

малюсінькою.

Сидячи в своєму кріслі, Космо любив

пофантазувати. і сьогодні він думав про
великих убивців Седдона й Кріплена,
Армстронга й Пальмера.
Отож немає нічого дивного в тому, що,

згадуючи про їхні злодіяння, він раз у раз

зупиняв свій погляд на Дороті. «Ах, якби ж
її не було тут!» думав він.

Вона робилася дедалі вередливіша й

сварливіша. Вона вже майже не всміхалася

принаймні, до нього. Дівчині, яку вони

найняли замість міс Ф'ю, вона просто не

давала дихати, і Космо не сумнівався, що

вона в них не затримається довго.

Піднявши з крісла подушку, він тихо

підкрався до ліжка й заніс її над обличчям

дружини. «Як здорово це було б!»
подумав він з жалем, бо, звичайно, це була
тільки гра

Я не потерплю цього, пробурмотіла
Дороті вві сні.

Затамувавши подих, Космо тихесенько

повернувся до крісла. Гра йому сподобалася.
Він удав, ніби виливає щось у свою чашку з

кавою, а потім міняється з нею чашками,

її рука підносить чашку до рота... Але що
буде потім, як йому вдасться замести сліди?
В уяві його виникла лабораторія
судово-медичної експертизи. Ні. А може, натягти

мотузок на сходах? Закріпити на тоненьких

цвяшках, а потім швиденько витягти їх і
замазати дірочки?..
Зрозуміло, все це було не всерйоз. Він
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просто дозволив своїй уяві розігратися, I

тепер з насолодою спостерігав себе то в

одній, то в другій ролі. Та захопившись, він

надто енергійним рухом роздушив

недокурок сигарети, і попільничка полетіла на

підлогу.

Дороті схопилася, сіла.

Космо! Це ти?

Авжеж я, люба. А хто ж іще
Отелло?

Ти прийшов так пізно.

Я був у кіно, на останньому сеансі.
А чого ж ти не ліг?

Боявся розбудити тебе, Дотті. Ти

спала тихо-тихо, мов дитина.

Вона ввімкнула лампу на тумбочці коло

ліжка.

Ну, зате тепер я вже більше не сплю!

І можеш бути певен, що не спатиму ще

кілька годин.

Він попросив пробачення.
Вона спитала, котра година, і він відповів:

за десять четверта.

Ну, коли вже ти розбудив мене, то

приготуй, будь ласка, для мене склянку

какао.

Він пішов на кухню. А на той час, коли

повернувся, вона вже трохи заспокоїлася.

Спасибі. Ні, не лягай, поки я не вип'ю,
бо ще підштовхнеш, і я обіллю простирала.

Послухай, щось воно в тебе невдале
вийшло! Має якийсь бридкий присмак.

Це тобі так тільки здається, люба,

відповів Космо.
Але він збрехав: щоб хоч на кілька

хвилин продовжити милу його серцю гру

фантазії, він кинув у какао щіпку соди.

Знаєш, сказала вона, коли я

сиджу, то почуваю себе краще. А коли лягаю

то іноді починається біль.

Ішіас, сказав він.

А хіба він буває в грудях?
Він буває де завгодно. Але ти зовсім

не виглядала так, ніби тобі щось болить.

Спала без задніх ніг.
А мені снилося, що біль мучить мене.

Ні, Космо, не треба запалювати другої
сигарети. Засмердиш усю кімнату.

Він відклав сигарету й сірники.
Дороті раптом заговорила по-товарись-

ки:

А правда ж, усе це дуже приємно?
Тільки ти і я в утробі ночі.

А це непоганий образ.
Нам з тобою бувало затишно разом,

еге ж?

їм ніколи не бувало «затишно» разом, але

вона зараз забула про це.

Атож, люба.

В утробі ночі, замріяно повторила

Дороті. Світло лампи під рожевим
абажуром оживляло колір її щік. Тільки ми

удвох. Знаєш, Космо, іноді я почуваю себе

страшенно самотньою.

Чому? Адже я завжди з тобою.
Воно так. Але іноді почуття самотності

все ж охоплює мене. Немовби мене

оточують люди, але до найближчої людини
сотні миль.

Як ти можеш казати таке ти, з

незліченними прихильниками твого таланту!
Прихильниками... Ну, певна річ, вони в

мене є. Але я маю на увазі щось зовсім

інше.

Він глянув на Дороті й на мить відчув щось
схоже на жаль до неї. Вона була така

маленька і, здавалось, злякана. Він запевнив

її, що вона не самотня: хіба ж може бути
самотньою жінка, що має чоловіка й сімох

синів.

Я вся спітніла, сказала Дороті.
Це через какао.

В утробі. Чи, може, краще «в

обіймах»?

«В утробі» краще.

Знаєш, щодо моєї антивіршованої
п'єси. Можливо, я поспішила з нею. Публіка
ще не підготовлена до сприймання таких

речей.
Можливо, ти маєш слушність. Знаєш,

Дороті, я б уже ліг. Давай уже мені свою

чашку...

І ні слова ні від КОБРИ, ані від

ВМЕТЦ'а. А ще називають себе авангардист- -

ськими театрами, тоді як авангардизмом
там і не пахне! це було сказано таким

знайомим Космо пронизливим голосом.

Ти завжди була в авангарді, попереду
інших, заспокійливо мовив він.

Знаю, знаю. Але можна було б
подумати... А, хай їм, лягай уже, якщо тобі так

хочеться.

Він ліг і вимкнув лампу.
Я напишу нову поему, поему, що буде

п'єсою, а не п єсу, що є поемою.

Космо страшенно хотілося спати.

Заплющивши очі, він побачив північне сяйво.
Потім зелену мавпочку на червоному дереві
побачив цілком виразно й чітко, і хотів був
затримати це видіння, але воно зникло.

Космо, ти не почистив зуби!
Почистив, запевняю тебе, люба.
Якби ти скористався з тієї жахливої

електричної зубної щітки, то її дзижчання

розбудило б мене.

Звичайно. Через те я й не скористався

з неї.

Але іншої в тебе немає!

Немає. Я просто взяв електричну
щітку і почистив нею зуби як звичайною.

Що ж, сподіваюсь, що ти таки

почистив їх. Бо якщо ні, то краще піди й
почисти.

» Я почистив.
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Сподіваюсь, що ти кажеш правду.
Вона сказала це досить-таки неохоче. Ну,
а як тобі моя нова ідея?

Яка ідея?

Щодо п'єси.
Я обміркую її завтра, на свіжу голову.
Я назву її «В утробі». Або «В обіймах».

Що тобі більше подобається?
«В обіймах».
А п'ять хвилин тому ти сказав «В

утробі».
Послухай, Дотті, мені дуже хочеться

спати. Давай обговоримо це завтра.
На початку буде пролог від

автора так само, як я зробила колись у

«Радісній утробі». «Ось ми в обіймах...» Що-

небудь на зразок цього.
Космо снилася чудесна рожево-лілова

негритянка в блакитно-зеленому шумовинні.
Вона простягала до нього мокрі, блискучі
руки.

Прокинься, чуєш? У мене вже є цілий
рядок. Ось послухай: «Ось ми в обіймах,
бігме, у торбі утроби, в утроби торбі».
Космо, ти слухаєш мене, чи ні?

Чудово, чудово.

Негритянка питала його: «Чи лахи на

плахах то птахи? Чи з торб утроб одоробла?
Утроб боротьба і з торб барабан»... В торбу
б Дороті. Торбу б на голову Дотті надіти.
Бодай тобі, Дотті...

Дотті...
Дотті...

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ДРУГИЙ

Дороті домагається свого, а Джейн

Прайар знаходить потрібне слово.

Метью не належав до тих чоловіків, що

вперто чіпляються за спогади минулого, але

деякі речі він просто не міг пустити в

непам'ять. Він ладен був забути своє

дитинство і юність, і війну, але спогади про
веселі часи перед війною і після неї були йому
надто дорогі. Він ніколи не відчував
особливої симпатії до Дороті, але не без
приємності розважався в товаристві, що

оточувало її. До того ж у той період свого

життя період інтелектуального снобізму
він переконав себе, що вона справжня

поетеса, і навіть хотів був написати статтю

про її творчість. Щоправда, справа не пішла

далі назви «Дороті Мерлін: спроби на

шляху до синтезу образів» але хіба це
не був гарний початок? Втім, істина вчасно

відкрилася йому, і він відмовився од свого

наміру, щоб написати натомість книжечку
про Даніеля Скіптона яку, до речі, теж

не завершив. Отже, він вважав себе трохи
винуватим перед Дороті, а тому вчора,
коли вона зупинила його на Корк-стріт і
почала благати, щоб він із Джейн (тут він, як

завжди, мимоволі скривився) хоч на кілька
хвилин зайшли до неї випити по чарці, він

відповів, що порадиться з дружиною.
Коли він заговорив про це з Джейн, та

подарувала йому голубий металевий
погляд так новопризначений капрал

дивиться на новобранця, в якого відірваний
гудзик і нечищені черевики.

Я можу сказати їй, що у нас

залишається надто мало часу, сказав він з

майже запитальною інтонацією.
Ні, не треба, бо ти вже зайшов надто

далеко в цій історії. Зрештою, я перша

запропонувала тобі руку й серце, Мете, отже,

якщо ти серйозно надумав зробити візит
Дороті, я піду на це заради тебе. Подзвони
їй і скажи, що ми завітаємо до неї на

годинку по дорозі до Бетті.

Більше вона не згадувала про це ні вчора,
ні сьогодні. Тим-то Метью вирішив, що вона

про все забула, а нагадати їй не

наважувався.

А знаєш цілком можливо, що ми

чудово проведемо час! весело вигукнула
вона. В житті бувають такі
несподіванки!..

Дороті почала з того, що зробила
дурницю. Вона затримала на годину

прибиральницю спеціально для того, щоб та

відчинила гостям двері й оголосила, що вони

прийшли.
Містер і місіс Брайант, пробубоніла

стара, похмуро зиркнувши на годинник.

Дороті у безформній сукні з буро-
жовту і рожеву смужку підвелася, щоб
привітати їх. Ступивши кілька кроків їм
назустріч, вона зупинилася й простягла руку
так, щоб їм довелося пройти до середини
кімнати, аби потиснути її.

Мої дорогі, як чудово, що ви знайшли

хвилинку, аби навідати нас! Джейн, ви,

здається, не знайомі з моїм чоловіком, хоч,

напевно, бачили його на Корк-стріт.
Космо, вищіривши рівний ряд зубів,

висловив сподівання, що місіс Прайар знайде
хвилинку й для того, щоб побувати в його

крамничці.
Ах, називай її просто Джейн!

проспівала Дороті. Ти ж знаєш, що вона не

образиться.
Космо запитально підняв брови.

Авжеж, будь ласка, сказала Джейн,
яка дала собі слово поводитися добре.

Звичайно, почала Дороті,
запрошуючи їх сідати й енергійно збиваючи на тахті
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тверді яскраві подушки, що правили за

спинку, звичайно, вам бракує часу на

читання книжок.

Читаю потроху, відповіла ^Джейн.
Оскільки вона народилася в бідній сім'ї

й батьки не могли послати ЇЇ в^ коледж,

Джейн, живучи з першим чоловіком-міль-

йонером, весь вільний час віддавала на

самоосвіту. Тим-то припущення Дороті їй не

сподобалося.
Коли Космо наповнив чарки, Дороті сіла

на підлогу перед каміном і пустотливо

звела на них очі.

Ну, от! Нарешті я заманила вас у свій

барліг!
І такий затишний барліг, сказала

Джейн, відводячи погляд від Дороті й

оглядаючи кімнату.
Космо всміхнувся до своєї дружини.

^

Все це заслуга Дороті. Спитайте ЇЇ

вона вам скаже, в таких речах я абсолютно

безпорадний.
Ах, любий! закудкудакала Дороті.

Ти ж знаєш, що в тебе чудовий смак,

навіщо ж так говорити? Вона знову

зосередила свою увагу на Джейн. Ви навіть не

уявляєте, як чудно нам усвідомлювати, що

ви тут, серед нас. Адже ви були для нас

воістину історичною постаттю...

Джейн наїжачилася, та одразу ж

опанувала себе й мило всміхнулася.
...правда ж, Космо?

Я б скоріше сказав казковою

істотою з іншого світу.
Дякую, містере Хайнс.
Будь ласка, називайте його Космо.

Навіщо ці формальності? До того ж ми давні
друзі Метью.
Це була неправда, але Метью вирішив не

заперечувати.

Дякую, Космо, слухняно сказала

Джейн.
І ми всі зустрінемося на прем'єрі

п єси нашого любого Тома Гаріота, правда ж?

Метью відповів, що волів би не

дивитися її.

Ах, золотко, - мовила Дороті, ти

ж, сподіваюсь, не належиш до міщан? Я
була певна цього.

У вдачі Метью було щось від місіонера-
проповідника. Коли він чув про якогось

бездушного типа, що зруйнував усе на

дитячому майданчику, або про хулігана, який

покалічив старого продавця заради двох
пачок сигарет, йому завжди здавалося, що,
хоч півгодини поговоривши з цими людьми,

він з'ясував би причини їхньої ненормальної
поведінки й розтлумачив би їм, чому така

поведінка небажана для суспільства. ! він

чесно вірив, незважаючи на досвід багатьох
минулих років, що може примусити Дороті
мислити раціонально

Отже, він детально пояснив, як

народилася ідея створення цієї п'єси, і які відразливі
інгредієнти Том навмисне змішав у ній.

Зрештою, ти ж розумна жінка, Дотті.
Ця п'єса може обманути багатьох, але не

тебе.

Це розгнівало її.

Що значить «обманути»? Невже ти

гадаєш, що я така дурна? Невже ти вважаєш,

що, побачивши спонтанний витвір генія, я не

можу оцінити його? Ні, я теж додержуюся

правила: «Вір оповіданню, а не

оповідачеві».
Я волію вірити Тому.
До дідька твого Тома! Що він може

знати про такі речі?
Джейн ніжним голоском попросила

Дороті не лаяти Тома, бо він дуже гарний
хлопець.

Але ви мусите знати, що я більш, ніж
звичайний критик! Дороті витягла шию

суху й жилаву. Звичайно, я не вважаю це

своєю заслугою. Це у мене від
народження. Але в мені сидить знавець. Красу речей
я відчуваю всіма фібрами своєї душі. І

ніколи, ніколи не помиляюся. ! зрештою,
Дункан теж на нашому боці.

Так, ми чули про це від нього.

Джейн, сказала Дороті, ви,

мабуть, не читали цієї п'єси?
Я прочитала ЇЇ всю.

То скажіть нам, якої ви думки про неї.^
Джейн попросила звільнити її від цього.

! не просіть! під награною

категоричністю в голосі Дороті бриніла лють.

Хай Космо наллє вам ще... Не треба?
Гаразд. То будь ласка, кажіть. Нам треба
знати думку людини, що не має абсолютно
нічого спільного з літературою.
Джейн замислилася на мить. Вона

поклала ногу на ногу, витягнувши носки. Дороті,
звичайно, не знала, що в такий спосіб

Джейн прибирає бойову позу.
Що ж, дайте подумати. Певна річ, я не

знаю всіх отих термінів, якими ви

користуєтеся. Я маю на увазі спеціальних
термінів.

А вони й не потрібні. Люди без
спеціальної літературної освіти дуже часто
дають найточніше визначення, знаходять, так
би мовити, потрібне слово.

Послухай, Дотті, поспішно
втрутився Метью, може, Джейн і не має

спеціальної літературної освіти, але вона

прочитала гори.

Ну, от вам, будь ласка, приклад
неточності! Хто ж може читати гори?!

Боюся, що ти починаєш хвилюватись,
моя люба, сказав Космо, а тобі не

можна цього робити, ти ж знаєш.

Замовч. Я хочу почути думку Джейн
про п'єсу
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Справді хочете, Дороті? Незважаючи
на те, що я в цій справі абсолютний
профан?

Та я ж уже сказала, здається, що

хочу!
Гаразд. Я назвала б цю п'єсу,

задумливо промовила Джейн, повертаючи на

пальці перстень з величезним сапфіром, я б
назвала її запліснявілою купою гною.

В Дороті відвисла щелепа. Космо затулив

рот рукою і одвернувся.
Метью пирснув і, не в силі стриматися,

зареготав.
Дороті ця реакція була дуже знайома.

Вона відразу згадала найнеприємніші
хвилини з того минулого, коли вони з Метью

бували в одному товаристві. Вона схопилася.

Перестань! Ти тільки й здатний
реготати.

Не наважуючись зігнати свою злість на

Джейн, вона накинулася на Метью.

Пам'ятаєш, як ти зіпсував нам усім той

вечір у Брюгге?
Ой, не треба, він задихнувся на

мить, гикнув і перестав сміятися. Будь
ласка, не треба, Дотті.

Ладна закластися, що своїй дружині
ти про це не розповів!

Мабуть, нам час уже йти, сказала

Джейн, підводячись. Усі піднялися разом з

нею. Ти ж знаєш, Мете, як Бетті

сердиться, коли хтось запізнюється хоча б на

хвилинку.

Один чоловік, провадила далі

Дороті з виглядом неохочого свідка
обвинувачення, якого безжалісний перехресний
допит змушує розкрити гірку правду, повів
нас у Брюгге на один з отих смішних і
трагічних «спектаклів». Звичайно, ніхто з нас не

пішов би туди, якби ми знали, про що саме

йдеться.
Ну, ми побігли, сказав Метью.

їй-богу, нам уже треба бігти. Дякуємо за

гостинність.
Там на сцені чоловік і дівчина,

підвищила голос Дороті, зображали Леду й

Лебедя. Це видовище було відразливе, але

водночас і зворушливе в своєму убозтві,
майже прекрасне, і, передусім, Справжнє.
Потім дівчина... ну, народила Близнят, і ваш

Метью все зіпсував, бо раптом зареготав,
мов божевільний, як оце зараз неначе

якийсь дурний школяр. Я ніколи в житті так

не сердилася. Це було нечемно не тільки

щодо нас, а й щодо тих одухотворених
нещасних, фізично змучених людей, які

стільки зусиль вклали в організацію цієї вист...

Космо за мить до цього вискочив і

швидко повернувся з їхніми пальтами в руках.

Може, викликати для вас таксі?

Нас чекає машина, відповіла Джейн.
Лагідність і доброта сповнювали її тепер

вона навіть торкнулася щокою щоки
Дороті. Ми чудово провели час. Велике,
велике вам спасибі.

Виходячи з дому, вона краєчком ока

побачила, що Хайнси готуються до битви.

Машина рушила в напрямку Челсі. Метью

сидів мовчки. Нарешті Джейн промовила:

Ну, про що це ти так глибоко

замислився?

Я повинен був сам розповісти тобі цю

історію. Вона була безглузда від початку до.

кінця слово честі! А втягнув нас у неї

Даніель Скіптон. Він підробляв на таких

речах. Хай їй дідько, отій Дотті.
Атож, хай їй дідько. Але це я вже

знала.

Знала? Звідки?
З вами тоді був Мосс, а він страшний

плетун, ти, мабуть, навіть не здогадуєшся про

це. Отже, Мосс розповів Бетті, а Бетті

розповіла мені ще сто років тому. І добре
зробила, що розповіла, бо інакше я б і досі

дивувалася, чому ти тримаєш у своїй шафі
з білизною рожеве пластмасове яйце. Ти ж

бо не схожий на людину, якій дорогі дитячі
спогади, пов'язані з Великоднем.

Джейн, ти золото.

Ти мав догадатися про це раніше.
А я й догадувався. ! мені страшенно

сподобалося оте твоє визначення п'єси.

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ТРЕТІЙ

Тома викликають на більш-менш

важливу для нашої історії розмову.

Том сидів з десятком студентів за довгим

подряпаним столом у кімнаті, яка давно

потребувала ремонту і яку ніхто ремонтувати
не збирався. Тут, в аудиторії Лондонського
університету, він був господарем

становища, бо саме цю роботу роботу
університетського викладача вважав своїм

покликанням.

Заняття тільки починалися, коли до

аудиторії ввійшов молодий чоловік і щось
прошепотів Томові у вухо.

Гаразд, іду, відповів Том і,
звертаючись до студентів, сказав: Аналізуйте
далі розділ п'ятий. Я зараз повернуся.
Його викликав декан, людина приємна,

але в даний момент чимсь збентежена.

А, це ви, Гаріот. Сідайте. Закурюйте,

будь ласка.

Том похитав головою й запитливо глянув

на декана.
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Це конфіденційна розмова, Гаріот.
Я чув, у вас незабаром вийде п'єса?

Професіонал сказав би не «вийде», а

«піде», сер, хоча, очевидно, в цьому

випадку обидва терміни рівнозначні.
Декана це на мить спантеличило, але він

не любив марнувати час і тому пояснив, що

його племінник має певне відношення до

постановки працює в тому театрі
помічником режисера.

Певна річ, він ще зелений у цих
справах, зате має велику амбіцію.
Том відповів, що Лондон це велике

село, і замовк.

Декан почав розпитувати його, і після

кожної Томової відповіді обличчя його

дедалі смутнішало.
Можливо, я чогось не розумію. І,

звичайно, я безнадійно відстав від моди. А ви

вважаєте, що публіка прихильно зустріне
вашу п'єсу?

Сподіваюсь, що ні, сер.
Декан не зрозумів.

Це дуже складна й заплутана

історія, сказав Том і спробував пояснити

деканові мотиви, якими він керувався, але

той, вислухавши його, повернувся до своєї

перерваної думки.
Отже, публіка може поставитися до

вашої п'єси неприхильно. Але в такому разі
мені дуже неприємно казати таке це
може позначитися на вашій роботі в

університеті.

Якщо на світі є справедливість, то

інакше й бути не може, чорт забирай! палко

погодився Том.

Тоді декан сказав слабким голосом, з

виглядом людини, що, потопаючи, хапається

за соломинку:
Ми дуже цінуємо вас як викладача. І

нам здавалося, що ви любите свою роботу.
Люблю, сер.
В такому разі, чи не думаєте ви...

Я вже думав. Я намагався покласти

край усій цій історії. Але це означало б

приректи на безробіття зайнятих у п'єсі

акторів.
Коли я був молодий, замислено

сказав декан, в таких випадках говорили:

«Краще я буду вулиці підмітати».
« Так. Але ви знаєто,, що коли люди

справді опинялися перед таким вибором, то

ніхто з них за мітлу не брався.
Вирішивши, що розмову на цьому

закінчено, Том підвівся. Декан також підвівся і
поклав руку йому на плече.

Я завжди вважав вас чистою й

порядною людиною, Гаріот.
І я теж був такої думки про себе. Але

тепер дійшов висновку, що, на жаль,

помилявся. Бо інакше як же я міг би зробити те,

що зробив?

Ви пояснили мені, і, сподіваюсь, я

зрозумів вас правильно, що все це робиться
в ім'я доброї справи.

Так, я мав саме такий намір.
Декан зробив паузу, обличчя його

страдницьки зморщилося.
Може... Може, я міг би вам якось

допомогти?

Як саме, сер?
Якби я подивився виставу, то якого

ставлення до неї ви чекали б від мене? Та,
напевно, квитки вже давно розпродані.

Я чекав би від вас осудливого

ставлення. Дістати для вас два квитки?

Один, відповів декан. Одного
вистачить. Моя дружина дуже делікатна
жінка. І, можливо, трохи старомодна. Отож ви

гадаєте, що запобігти неприємностям уже
ніяк не можна?

Мені жаль акторів, сер. Жаль чудових
людей, які мріяли про роль Гамлета, а
змушені будуть мукати з телевізійних екранів,
рекламуючи консервований суп. Ви б не

погодилися на таке, сер.

Так. Але мені здається, що я міг би

рекламувати суп не гірше за тих, хто робить
це зараз по телебаченню. Можливо, я

надто самовпевнений і наївний, але, на мою

думку, це все-таки річ нескладна. І декан
несподівано продекламував:

Яскравий зелений горошок,
Зелений, мов ізумруд.

І яловичини трошки

Вам снаги нададуть!

Том сказав деканові, що з нього вийшов

би чудовий продавець.
В такому разі, я б усе ж таки

продавав суп, а не якісь непристойності,
відповів декан, переходячи на серйозний тон.

І куди менше заробляли б...
Гаріот, я нічого не можу пообіцяти

вам, Я тільки прошу вас: обміркуйте все ще

раз. Багато що залежатиме від цього.
До своїх студентів Том повернувся

засмучений. Він з болем думав про те, що,
мабуть, йому незабаром доведеться
попрощатися з ними назавжди.

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ

Про одну вечірню зустріч.

Дункан надудлився. Цілий день він

фотографував молодих жінок з нудними
обличчями всі вони збиралися виходити заміж

і фотографувалися перед весіллям, і коли

остання клієнтка пішла, він випив півпляшки
віскі за три чверті години.
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Прінгл, яка забігла до нього на хвилинку

(сподіваючись зустріти на сходах Тома),
прочитала йому лекцію про шкідливість
алкоголю і є ж, виходить, на світі
справедливість! була за своє добре діяння
винагороджена: виходячи на вулицю, уздріла в

дверях Тома.

Вона мріяла про цю зустріч, але,
побачивши його, зніяковіла. Том, проте, зрадів
їй і запропонував зайти до нього випити

по чарці.
Бо, сказав він, чарка мені зараз

конче потрібна, а сам я пити не люблю:
мені робиться сумно. Ви сьогодні напрочуд
гарна, Прінгл!
Вони сіли вдвох коло вікна того самого

вікна, на яке вона так часто з тугою
поглядала з вулиці. Можливо, за завішаними й
сяючими вікнами наших мрій і справді
ховається якесь щастя; та ніколи не

знаходимо ми там того райського блаженства, про
яке мріяли, коли воно видавалося нам

недосяжним. Ще два дні тому Прінгл мріяла
тільки про те, щоб побути з Томом отак

сам на сам у теплому затишку його
кімнати. Що ж, їй і справді було зараз гарно
але повного щастя вона не відчувала.
З нами завжди так буває.
Том сказав їй, що не може сьогодні

обійтися без випивки; отже, у нього якісь

неприємності. Вона спитала, що його

засмутило.

Скидається на те, що мене можуть
зняти з роботи. Або мені доведеться піти

самому.
Він усе розповів їй.

Це їх не обходить! вигукнула вона

гнівно. Невже ви не маєте права на

особисте життя?

Маю. Але я можу зрозуміти їхню
позицію.
Вона запитала, чи великим ударом буде

для нього втрата роботи в університеті.
У фінансовому відношенні ні. Але

річ у тім, що ця робота мені дуже
подобається. Навіть тоді, коли мої студенти дурні,
мов телята. Я люблю спостерігати, як вони

ввалюються до аудиторії і як сидять потім,
підперши обличчя руками. Я люблю
дивитись на їхні визивні, зухвалі гримаски, з

якими вони виголошують якусь чарівну
нісенітницю. Я люблю їхні довгі, як у мавок,

зачіски. Люблю їхні светри й панчохи з

візерунками і їхні страшенно паркі черевики, що
так псують ноги, і те, як заручені парочки

тримають одне одного за руки під столом,

удаючи, ніби вони зовсім не знайомі. Як

бачите, я люблю все, що пов'язане з моєю

роботою.
Прінгл зісковзнула з стільця й сіла коло

його ніг. Том з тривогою стежив за нею,

поки вона не вмостилася на підлозі. Цим ні¬

мим поривом своїм вона хотіла

продемонструвати йому свою відданість відданість
беззастережну й безмежну.

Томе, я знаю, що ваша п'єса вам

ненависна. Та якщо люди почнуть казати, що
вона гарна ви могли б тоді написати

п'єсу, яка вам самому подобалася б?
Він похитав головою.

Томе!

Що?
Я ще нікому про це не розповідала,

навіть Дунканові. Я знялася для кінопроби.
! те, що вийшло, всім сподобалося. Я не

знаю, що буде далі, але я не хочу бути
кінозіркою.

То й не треба!
Я повернулася додому зі студії така

стомлена, що на ногах не стояла, а тут мені

подзвонив Малюк і питає, чи можна йому
прийти до мене. І в мене навіть не було
сили сказати, щоб не приходив.

Отже, він прийшов. І що ж далі?
Він досі часто жартома запитував, чи

не вийду я за нього заміж. А цього разу я

побачила, що він уже каже про це цілком
серйозно. То виходити мені за нього чи ні?

На бога, дівчино, хіба ж я можу
вирішити це за вас?

В кімнаті було тепло, і лампи нагадували

золоті соняшники. Ця кімната
заспокоювала як заспокоює лікарняна палата дуже

хвору людину; це було одне з тих тихих

приміщень, де люди ставляться до вас із

чемною, професійною добротою і де вам

кажуть «ні!» завжди лагідним голосом,
даючи зрозуміти, що відмовляють в ім'я

вашого ж власного добра. Прінгл не

наважувалася звести очі вище кістлявих Томових

колін.
Але ви ж знаєте, що зі мною

робиться.

Знаю. Це мине.

Тоді вона запитала його, чи відчуває він,
що зможе коли-небудь її покохати; або,
навіть, якщо не зможе, то чи не згодиться

він задовольнитися коханням і відданістю,
що їх вона даруватиме йому завжди,

незмінно, до кінця.
Том помовчав, а тоді сказав своїм чітким,

твердим голосом:

Ні, моя люба Прінгл, хоч ви й чудова

дівчина. Мені дуже шкода, що ми наче

помінялися ролями, але вам доведеться

примиритися з цим. Мені буде дуже прикро,

якщо я втрачу вас як друга, але я ніколи не

одружуся ні з вами, ані з будь-ким іще.
Вона глибоко вдихнула повітря й

закам'яніла.

(Звичайно, цей факт не має особливого

значення для нашої розповіді, але через
п'ять років Том, сам з того здивований і
навіть занепокоєний, одружився з гарненькою

71



й бідною вдовою, яка мала дворічного
сина).

Гаразд, сказала Прінгл і підвелася.
Вона не дозволила Тому допомогти їй

надіти пальто, не дозволила й провести її

вниз. Вона навіть не доторкнулася до своєї

чарки, і коли дівчина вийшла, Том втупився
очима в цю чарку, думаючи, як вона гарно

відсвічує бо думати про щось інше він

не наважувався.

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ П'ЯТИЙ

Про ніч напередодні прем єри І про

дівчину, яка з'являється в нашій

історії лише для того, щоб назавжди

зникнути з неї.

Чутки про Томову п'єсу ширилися
протягом кількох тижнів, і багато в кого вже

текла слинка. Квитки на прем'єру були,
звичайно, розпродані. Том замовив для себе
тільки один квиток в третьому ряду
бельетаже. Прийти на генеральну репетицію він
відмовився.
На цей час режисер уже ненавидів його.

Звичайно він ненавидів усіх авторів, бо, по-

перше, вважав, що вони нікому не потрібні
і без них взагалі можна обійтися (на його

думку, ідеальною п'єсою була б така, що
зовсім не має заздалегідь написаного

тексту й створюється акторами під час

репетицій). Він ненавидів авторів, по-друге, тому,
що на репетиціях вони весь час плуталися
під ногами, втручаючись не в свої справи, а

коли надходив час роздавати режисерські
зауваження учасникам вистави,
вискакували раптом звідкись із своїми власними

безглуздими ремарками. Здавалося б, у

даному випадку він мав би бути задоволений
з того, що йому, нарешті, не заважають; але

його страшенно дратувала цілковита
Томова байдужість. Він підозрював, що Том має

його за ніщо, хоч ніяких доказів того у

нього не було.
Репетиції проходили не завжди добре, бо

Грані і Ру ставилися до своїх ролей з

огидою, а Дитинча раптом уподобав
академічний метод гри, який давав йому змогу
хизуватися не тільки перед глядачами, а й

перед своїм же братом-актором. А на

практиці це означало, що його колегам

доводилося щоразу вистоювати по п'ять хвилин

поспіль у зкам янілих позах, поки він,
зупинившись край сцени, тремтів, гарчав, стискав

кулаки й виробляв жахливі гримаси. Він

твердив, що робить усе це, аби «вжитися в

образ».
Але ж ніякого окресленого образу тут

немає, сказав Ру. Чого ж ви

стараєтеся?

Дитинча зверхньо пояснив йому, що під
час навчання в театральній школі від нього

вимагали перевтілення в інвалідне крісло
без коліс, в годинника, що зупинився, і в

грудку крейди а характеризація даного

персонажа, мовляв, вимагає не менших

творчих зусиль.

Шкіпер четверта дійова особа
ненароком наступив на бутафорську гуску й

відламав їй голову. Режисерові довелося
оббігати півміста в пошуках іншої гуски, і це

довело його майже до істеричного стану.
А тим часом, уже напередодні прем'єри,

Томові студенти раптом почали вітатися з

ним з усмішечками вельми двозначними й

іронічними, і це, звичайно, аж ніяк не

поліпшувало його настрою. Після останньої

лекції того дня він подзвонив Герольдові й

запропонував прогулятися.

Зустрівшись, вони повільно попрямували
в напрямку яскраво освітленої Оксфорд-

стріт. До різдва було вже недалеко, і на

вулицях вивішували прикраси, серед яких

переважали червоно-брунатні олені та

яскраво-червоні й жовто-зелені вінки,
підвішені між ліхтарями від тротуару до тротуару.
На розі вулиці два Діда Мороза поскидали

з себе рекламні щити й почали битися.

Гарольд і Том приєдналися до натовпу зівак.

Маленька дівчинка раптом голосно

заплакала: у неї на очах розвіялася казкова

ілюзія...

Неподобство, кинув Том і силувано

посміхнувся.
Вони зупинилися перед великим щитом з

афішами й оголошеннями. Якийсь індійський
святий обіцяв поліпшити життя тих, що

мешкають у районі Холборн. Реклама фільму
«Велика, коричнева, гола» спокушала
глядачів словами: «Ого-го-гола! Гола-ола-ла!» На

іншій афіші була зображена дебела
дівчина в нічній сорочці, прив'язана до спинки

ліжка. її широко розплющені очі виражали
чи то жах, чи то похіть. У Фестивал-холлі
мав відбутися концерт Ріхтера.

На тротуарах валялися недокурки, клапті

газет та інше сміття. Довжелезна черга
стояла перед «Академі-сінема», де

демонструвався якийсь португальський кінофільм.
Лондон, сказав Гарольд.
Процесія на ешафот, сказав Том.

І тут сталося несподіване. Останнім часом

Тома переслідували репортери; хоч як він їх

уникав, його фото й ім'я з явилися в

газетах. І ось тепер перед нимй зупинилася
дівчина в пальті із штучної шкіри, з гладко

зачесаним назад волоссям.
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Ах, містер Груч! Дозвольте взяти у вас

автограф!
Вона вихопила з кишені порожню

коробку з-під сигарет, розірвала ЇЇ й простягла

йому квадратик картону. І авторучка в неї

теж знайшлася.
Том на мить розгубився, але відразу ж

опанував себе. Він з цікавістю зазирнув в її

великі пусті очі.
Що ж, будь ласка.

Щоб зручніше було писати, він під
клаптик картону підклав кишенькове видання

Чосера, яке носив з собою для душевної
рівноваги.

Як вас звуть?
Кого, мене?
Вас, звичайно.
Іоланта.
Як?!

Іоланта. Моя матінка кохалася на

старовині. Але моі друзі називають мене

Ланті.
Том старанно накреслив:
«Ланті, з проханням ніколи не попадатися

на гачок таким людям, як Томас Р. Груч».
Вона охнула й захихотіла.

То ви он який!
Який?

Ну, якийсь такий. А що означає оце
«Р.»?

Розамунда, відповів Том.
Дівчина закліпала очима.

Моя матінка кохалася на...

Та вимовивши перші слова цієї фрази, він

раптом з жахом подумав: «Що це я

верзу?» і замовк. Йому здалося, ніби хтось

чужий вселився в його тіло й проштовхує

крізь його уста одну банальність за одною.

Він хотів знову заговорити, але йому
забракло слів. Гарольд дивився кудись убік

на неонового оленя, і губи його були
складені так, ніби він свистить, хоча свисту

не чутно було.
Очі дівчини вже не здавалися пустими.

Дякую за автограф, але навіть якщо
ви відомий письменник, вам нема чого

задаватися переді мною.

Тоді він вигукнув, охоплений пекучим
соромом:

Будь ласка, пробачте. Я не хотів

образити вас. Я дуже шкодую.. Ходімо, вип'ємо

чого-небудь.
А от цього, відповіла вона., що б

ви про мене не думали, я не роблю. З

незнайомими я не п'ю.

Вона повільно розірвала клаптик картону
на чотири частини, кинула їх на бруківку й

пішла геть.

О боже, сказав Том, дивлячись їй

услід, який же я негідник!
Поки на світі є отакі Ланті, людство не

повинно втрачати надії. Отже вище

голову!
Невже ти не бачиш, як я деградую?

Я ж поводився, як справжнісінький ідіот!
Раптом він обернувся й кинувся

навздогін за дівчиною. Він наздогнав її коло

станції метро.

Будь ласка, вислухайте мене!

Відчепіться, сказала вона.

Я хочу попросити у вас пробачення.
Я вже чула це. Ви вибачилися вдруге.

А тепер дайте мені спокій. Я поспішаю

додому.
Я більше не проситиму вас випити з

нами, бо це теж було нечемно. Але будь
ласка, будь ласка, дозвольте мені дати вам

інший автограф.

Скориставшись з того, що вона

завагалася, він видер з книжки Чосера форзац і
написав на ньому: «Ланті з повагою й

найкращими почуттями Том Гаріот». Він
простягнув аркушик їй. Вона взяла його, все

ще вагаючись, прочитала й сказала:

Гаразд. Це вже краще.

Натовп коло квиткових автоматів

поглинув її.

Гарольде, сказав Том, коли вони

знайшли один одного* якщо я

коли-небудь знов поведуся так, будь ласка, спини

мене. Мені загрожує небезпека: через те,

що я намагаюся виправити деякі речі, які
вважаю потворними, я можу зазнатися.

Як ти гадаєш, чи прийде ця дівчина
подивитися мою жахливу п'єсу7

Прийде напевне. Але можеш бути
спокійний: вона піде з театру в першому ж

антракті. Отож іди додому й думай про неї

як про свого ангела-спасителя, бо саме від
таких дівчат і надійде порятунок для нас

усіх.
Ти гадаєш? пробурмотів Том.

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ШОСТИЙ

Прем'єра.

Том сидів у третьому ряду бельетажа,

дивлячись на публіку, що швидко

заповнювала зал.

Всі провідні газети були представлені
своїми театральними критиками. Том з надією
глянув на А., низенького чоловічка
кришталево-чистої душі, який любив похизуватися
своєю незворушністю, але насправді
особливим терпінням не відзначався й легко

скипав, надто в тих випадках, коли зі сцени

лунало якесь богохульство, А в «П'яній

креветці» богохульства було, звичайно, більше

ніж досить. Том помітив також гарненьку

73



чорняву міс Д.%Він подумав, що в цю мить

вона, напевно, гарячково обмірковує одну
з своїх епіграм, яку потім вставить у
рецензію; на неї було мало надії, бо вона

чіплялася за спідницю моди, мов дитина, яка

боїться, що її розлучать з матір'ю.
Том побачив також Прінгл у білій сукні

вона сиділа нерухомо поряд з Дунканом
Моссом; Дороті в яскраво-червоному
вбранні, а біля неї Космо; Джейн у
чорному мережаному платті і Метью Прайара;
міс Ф'ю в квітчастому костюмі
спеціального фасону для вагітних жінок. Шістьох

своїх студентів. І декана.
В театрі панувала атмосфера радісного

чекання. Якби в цю мить з'явився гість з

Марса, то він би, напевно, не зрозумів, чим

вона викликана. Сцена декорована: високі
темні стіни, що мають викликати асоціацію
з в'язницею, унітаз, два ослони, газовий

лічильник і машина для викручування
білизни. Ніяких підстав для веселого настрою це

видовище не давало. Але публіка однаково

раділа як радіє кіт, що відчуває запах

смаженої риби.
Навіть сидячи тут, на своєму непомітному

місці, Том привертав загальну увагу. Люди
шепталися, штовхали одне одного ліктем у
бік. Він почував себе, як маркіз де Сад,
випущений на добу з божевільні. Його
високий зріст у цю мить гнітив його. Том

заздрив зараз Гарольду, який першої-ліпшої
миті міг зробитися невидимкою: для цього

йому досить просто опустити голову.
А до речі, де ж це Гарольд?
Ось він заходить до партера попідруч

із Зеною... Гарольд глянув угору й
перехопив Томів погляд. Том жахнувся,
подумавши, що він зараз помахає рукою, але його

делікатний друг, звичайно, цього не зробив.
Та в цю мить Тома помітила Дороті.

Агов, То-оме! То-оме! Щасти тобі,

чуєш!
Вона несамовито вимахувала рукою,

наполовину підвівшись у своєму кріслі.
Том відповів їй кривою, блідою

посмішкою й зробив нерішучий жест рукою.
Космо вже теж дивився на нього,

посміхаючись, мов гієна.

Дозвольте, сказав Том. Він

пробрався до виходу й не повертався в зал, аж

поки не вимкнули світло. По дорозі назад
він наступив кільком людям на ноги, і його

вилаяли, але, на щастя, в залі було вже

темно.

Тьмяний жовтий ліхтар освітив сцену, й
запала тиша. Серце Тома болісно
закалатало. Він утік би, якби не боявся, що знов

доведеться наступати людям на ноги.

«Ну, все, подумав він, зараз
почнеться...»

На сцену вийшов Грант, 3 хвилину він по¬

ходжав по ній з таким виглядом, наче десь

заблудив і тепер не знає, що робити.
Потім наблизився до краю сцени й проревів
оте своє перше і єдине слово.

Том заплющив очі. Що зараз буде? Чи
зніметься зараз гвалт, чи залунають крики
протесту?
Проте нічого не сталося. Публіка тільки

слабо захихотіла. Те слово аж ніяк не

шокувало її. Його перший постріл виявився

холостим.

Грант почвалав у глиб сцени й почав

гатити поліном по підлозі. Це тривало досить

довго, але ніхто з глядачів не виявляв

ознак нудьги, ніхто не крутився в кріслі. Потім
ввійшов Ру, тримаючи гуску за шию,

зробив свій перший жест, голосно відхаркався
і «П'яна креветка» почалася...

Том ніяк не міг вловити настрій публіки,
але сподівався, що всі глядачі вже
скипають гнівом. Та якби він мав більший досвід
у цій справі, то звернув би увагу на вельми

промовисту ознаку: в залі ніхто не кашляв.

Абсолютно ніхто.
По закінченні першої дії оплесків не

було, бо, власне, догадатися про те, що вона

закінчилася, можна було тільки з того, що

в залі спалахнуло світло. З таким же

успіхом дія могла б закінчитися п'ятнадцятьма
хвилинами раніше чи пізніше: адже ніякого
логічного розвитку, ніякої послідовності тут
не було. Люди потяглися в коридори

курити, і Том приєднався до натовпу. Він чув

уривки розмов, але їхній зміст зовсім не

відповідав тому, що він сподівався почути.
Отже, я сказала, якщо ти не покинеш

чіплятися до неї, я розповім Алісі.
О, ревматизм, як завжди.

Ми виїхали за місто, але цілий день

періщив дощ.
«Жізель» я ладен дивитися ще і ще!
Ні, ви подумайте тільки бляшанка

бобів подорожчала на два з половиною

пенні!

Вона хотіла пересісти на інший поїзд
на Черінг-кросс, але я сказав, що не варт.
У вестибюль Том не йшов, щоб не

зустрітися із знайомими.
Він саме почув першу фразу, що

стосувалася його п'єси «О господи, бідна
гуска!» коли його відшукав декан. Декан
був у пальті.

Боюся, що залишатися тут далі я не

зможу.

Я дуже шкодую, сер.
Можливо, я відстав від часу. Іншого

пояснення я знайти не можу.
Я розумію вас.

Мені треба буде поговорити з вами

завтра.

Розумію, сер.
Випити в маленькому барі годі .було й
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сподіватись: його обліпив величезний

натовп. У вбиральні теж не можна було
сховатися, бо перед дверима її вишикувалася
довга черга. Знайшовши найвідлюднішу, як

йому здалося, місцинку, Том швидко
викурив сигарету. Це була його перша сигарета
за півроку.
Потім його відшукала Дороті, слідом за

якою поспішав Космо.

Ну, хіба ж я не казала вам, що це

прекрасно? вона важко дихала. Якщо вже

я кажу, що пишалася б, якби ця п'єса була
написана мною, то можете мені повірити!
Том дивився на не? нещасними очима.

Я міщанин і профан, сказав

Космо, і тому не зовсім розумію
прихованого змісту цієї речі. Будь ласка, поясніть

мені.

Ніякого прихованого змісту в ній
немає.

Дороті зразу ж накинулася на свого

чоловіка.

Навіщо тобі шукати зміст? Це чисте

мистецтво, абсолютно без будь-якого
змісту. Невже ти не можеш просто сприймати
його таким, як воно є?

Пробачте, сказав Том і
повернувся на своє місце.

Він помітив, що Джейн і Метью,
очевидно, не виходили із залу. Рожеві, чисті,
сяючі, вони розмовляли про щось так, як

можуть розмовляти тільки добре забезпечені
люди, що живуть щасливою сім'єю. Прінгл
поверталася на своє місце. Вона не

дивилася вгору. І, очевидно, не помічала реакції
публіки на її появу. Вона була лагідна й

сумна і в цей момент скидалася на дитину.

П'єса була дуже коротка, і режисер, щоб
розтягти час, зробив двадцятихвилинний
антракт. Том дивився на сцену, на машину для

викручування білизни, з якої все ще падали

на підлогу червоні краплі кетчупу, на

шкарпетки Ру (дійові особи в першій дії довго

сперечалися, смердять вони чи ні),
акуратно покладені в центрі державного прапора...

Коли розпочалася друга дія, Том помітив,

що настрій публіки змінився. Коли ситуація
давала хоча б найменший привід для сміху,
люди починали сміятися майже істерично;
мовчання ж залу було сповнене напруження.
Може, глядачі нарешті обуряться! Не
можуть же вони так і просидіти мовчки до

кінця, слухаючи цинічні й непристойні
нападки на все, з чого складаються цінності
їхнього життя! А Том у п'єсі насміявся над

усіма святими для них поняттями. Перед
тим, як розпочати роботу над нею, він склав

список усіх можливих соціальних,
політичних і релігійних цінностей і потім

поглумився з них. Так, у душах людей уже назріває
протест, вони молодці, молодці! Ще хвияи-

на-дві і зніметься буря гніву! Він був уже
певен цього.
На сцені Дитинча ударив Гранта ногою

спочатку в зуби, а потім у живіт. Хтось у
залі охнув, хтось захихотів публіка
відповіла реакцією, природа якої була цілком
очевидна.

І тут з Томом щось зробилося. Серце
його несамовито закалатало, щоки

почервоніли, а на лобі проступив холодний піт. Він

затремтів і схопився з місця.
Люди, що сиділи позаду, сердито

засичали, а якась жінка смикнула його за піджак.
Він стояв мовчки, поки шум, що знявся

довкола нього, не долинув у партер. Люди
почали озиратися, чорні овали потилиці
перетворилися на рожеві овали обличчя.

Слухайте, або сідайте, або виходьте!
придушеним голосом люто вигукнув хтось

позад нього, і цей вигук почули актори на

сцені.
Ру затнувся посеред одного із своїх

жахливих монологів і замовк.

Припиніть цю мерзоту! вигукнув
Том своїм сильним, чистим голосом. Це
ж ганьба!

В залі зразу ж знявся галас. Люди
підводилися з своїх місць, намагаючись

розгледіти, хто заважає їм дивитися виставу.

Залунали крики:
Сідай!
Замовч!
Заткни пельку, дурню!
Покличте адміністратора, хай його

виведуть!
Виставу було зірвано. Грант, який ще

мить тому удавав мертвого, сів і почав
здивовано озиратися. На сцену вибіг режисер.
Він підніс руку, але на нього не звертали
уваги.

Я написав цю п'єсу, і ганьба мені за

це, сказав Том. Але ганьба і вам за

те, що ви дивитеся й слухаєте її.

Він більше не боявся. Це була
найурочистіша хвилина в його житті, і він з

гордістю прислухався до свого сильного й

чистого голосу. Мабуть, з нього самого

вийшов би непоганий актор.
В залі спалахнуло світло. До бельетажа

поспішав адміністратор.
Дороті схопилася, заверещала:

Ти ідіот, ти безголовий ідіот! Це ж

шедевр! і знепритомніла.
Космо узяв її під пахви, підняв і плюхнув

у крісло.
Чудово, хай йому біс! кричав

Дункан, вже на підпитку і вельми збуджений.
Чудова вистава! Прекрасна!
Принаймні половина глядачів голосно

лаяла Тома. Друга половина начебто вітала
його але як автора п'єси, а не людину

то протестує.



Том підніс ру$у і цим жестом домігся
того, чого не міг зробити режисер: публіка
принишкла.

Спершу він звернувся до адміністратора:
Прошу вас не підходити до мене, бо

ви пожалкуєте про це. Мені дуже шкода,

але я кажу це цілком серйозно.
Потім він заговорив до публіки.

Я навмисне вставив у цю п'єсу всі
непристойності й збочення, все аморальне й

просто безглузде, що тільки міг придумати.
Зал зустрів цю заяву гнівним гарчанням:

обдурені обурилися.
Міс Ф'ю із задоволеною усмішкою на

обличчі рушила до виходу, виставивши

вперед свій живіт,

Ні, ні, я не мав наміру обдурювати вас.

Я гадав, що ви почнете протестувати після

перших же п'яти хвилин дії. Я був цілком
певен цього. Моя п'єса є знущанням з цієї
сцени, з усіх театрів узагалі, знущанням з

акторів і знущанням з усіх вас.

В цю мить Прінгл вискочила в прохід між
рядами й на мить відвернула увагу
глядачів. Вигляд вона мала водночас

переляканий і відчайдушний. Дункан спробував був
схопити її за руку, але вона різко
відштовхнула його від себе.

Том має рацію! закричала вона.

Він має рацію! Адже це жахливо! Невже

ви не бачите, що ця річ жахлива?! і,
істерично розридавшись, дівчина вибігла з

театру.
Том не міг, звичайно, уявити собі, чого

коштував Прінгл цей жест підтримки він
міг тільки догадуватися про це. Насправді
п'єса не викликала в неї почуття огиди чи

образи. Дитина своєї епохи, вона не знала

навіть, що в таких ситуаціях подібні
почуття можливі, а тим паче дозволені. Прінгл
подолала свою страшенну соромливість, аби
довести, що стоїть на його боці і що б там

не було, навіть якщо вони з Томом ніколи

більше не зустрічатимуться завжди на

його боці стоятиме.

Люди здивовано витріщалися їй вслід, і

режисер, скориставшись із цієї паузи,
опанував становище. Він заговорив
незграбний, неохайний, злий:

Ви всі знаєте, що це чудова п'єса.

Так?

Схвальні вигуки.
Я не знаю, що задумав Груч. Але

всупереч собі самому він написав гарну п'єсу,
і ми будемо грати далі, як тільки він
перестане псувати іншим людям приємний

вечір і забереться звідси геть.

Схвальні вигуки.
І тоді Том закричав:

Ганьба!

І Метью, дуже чітко й мелодійно, але

голосно, мов корабельний свисток,
підхопив:

Ганьба!
Ганьба! Ганьба! радісно

приєдналася до них Джейн. Вона замахала рукою, і

всі її діаманти заяскріли.
Гармидер, що знявся після цього, вже

не міг би припинити ніхто. Кричали всі і

кричали з явною насолодою.

Адміністратор протовпився нарешті до Тома і тепер

відчайдушно смикав його за рукав.
Заспокойтеся, сказав Том. Я йду

звідси.

Відчуваючи на собі погляди всього залу,
Том підняв з-під крісла своє акуратно
згорнуте пальто й повільно, з гідністю
попрямував до дверей. Дехто почав аплодувати,
залунали й схвальні вигуки. Він не знав,

кого ці люди вітають у його особі

драматурга чи мораліста? Він вирішив, що
однаково залишається загадкою для них і в

тому, і в тому аспекті.

Двері в зал надійно ізолювали шум, і в

благословенній тиші коридору він подумав,
що, нарешті, залишиться сам. Його вже не

обходило, чи галас усе ще триває, чи

виставу буде показано до кінця, чи Дороті
ще непритомна. Він запалив сигарету й

рушив сходами вниз.

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ СЬОМИЙ

Про те, як Том на якийсь час вдався

в розпач, а потім побачив промінь
надії,

Прокинувшись вранці й узявши в руки

ранкові газети, Том відразу побачив, що

став героєм дня. Це його не здивувало.
Але, всупереч його сподіванням, вистава

сенсації не викликала. Незважаючи на

зусилля режисера, завершити перерваний
скандалом спектакль так і не вдалося, а

рецензувати річ, яку вони не додивилися до

кінця, критики не наважувалися. Хоч п'єсу
й характеризували такими епітетами як

«смілива», «тривожна», «новаторська»,
«сучасна», та все ж репортажі про скандал під
час прем'єри майже витіснили критичні
оцінки. Том побоювався тепер одного

що сьогодні ввечері всі критики знову
прийдуть у театр, а потім міс Д. вмістить

панегірик у своїй недільній газеті.

В університет Том не пішов. Він навіть не

встав з ліжка. Викликавши кур'єра, віддав

адресовану деканові заяву про відставку.

Тепер Том лежав у ліжку, обклавшись
газетами, і пив чай чашка за чашкою. Він
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зняв з гачка телефонну трубку, а

прибиральниці звелів не знімати ланцюжка, коли

вона відчинятиме двері, й ні в якому разі не

впускати репортерів.
В цю мить на світі воєн не було, цебто,

були але не більше, ніж звичайно, ніхто
з членів королівської родини не перебував
у закордонному турне, жодна країна не

випробовувала нової бомби, жоден футболіст
не накидався з лайкою на суддю. Отже,
Том являв собою сенсацію номер один в

усіх популярних газетах, і навіть солідна
«Тайме» присвятила йому майже півколонки

на видному місці.
Том приєднався до сонму тих, хто,

бажаючи, щоб було якнайкраще, зробив
якнайгірше. Всі зусилля його пішли нанівець
Він нічого не спромігся довести своєю

паскудною п'єсою і, до всього, втратив

роботу.
Сівши в ліжку, він підклав подушки під

спину й знову переглянув заголовки.

«ВИКЛАДАЧ УНІВЕРСИТЕТУ ЗАСУДЖУЄ
ВЛАСНУ П'ЄСУ». «СЕНСАЦІЯ ПІД ЧАС
ПРЕМ'ЄРИ». «ГИДОТА! ВИГУКУЄ
ДРАМАТУРГ ГРУЧ». І найгірший з усіх:
«САМОРЕКЛАМА? АВТОР ОСВИСТУЄ ВЛАСНУ П'ЄСУ».

Хтось подзвонив, і прибиральниця
прочинила двері, не знімаючи ланцюжка. Том

почув знайомий голос.

Я певна, що містер Гаріот прийме нас.

Отже, будь ласка, скажіть йому, що ми

прийшли.

Відчиніть! вигукнув Том.

До кімнати ввійшли Метью і Джейн. В

руках Джейн був величезний букет
троянд; вона кинула його на ліжко.

Вітаємо героя! Ми цілком на вашому
боці.

Дякую, Джейн.
А знаєш, ми вчора чудово провели

вечір, сказав Метью. Слово честі, ми

давно так не розважалися. Джейн дуже
рада, що пошкодила собі коліно інакше-бо
ми не побували б на цій прем'єрі. Можна
сісти на край твого ліжка? Ти ж,
сподіваюсь, не захворів?

Ні, не захворів. Будь ласка, сідай. А
зи, Джейн, вмощуйтеся в оцьому кріслі,
воно досить зручне. Спасибі за чудові квіти.
Місіс Хілл! Поставте, будь ласка, цей
букет у воду.

Джейн суворо глянула на нього.

Отже, ви не встояли на ногах.

Що ви маєте на увазі?
Киснете в ліжку. Ви ж мусили знати,

на що йдете.
Знав. Та одна річ, коли уявляєш

собі щось, і зовсім інша коли переживаєш
це насправді. А я думав, що ви вже поїхали.

Ми вилітаємо сьогодні ввечері до

Франції і в Шербурі сядемо на пароплав,

відповів Метью. І невже тобі ще не

набридло киснути?
Чи знаєте ви, сказав Том, люто

відштовхуючи від себе газети, що в усій цій
колекції нісенітниць немає жодного натяку

на те, що я мав якісь підстави для

протесту?
Ну, не будьте таким нетерплячим,

відказала Джейн. Сердешних критиків
надто приголомшило те, що вони побачили,
їм ще треба все як слід обміркувати.

О, так, і я подав заяву про відставку,
перш ніж вони встигли опам'ятатися.

А яким героєм виявилася бідолашна
Прінгл! Вона плакала. Ви, мабуть, не

помітили цього.
Чого ж, помітив.

До речі, ми зустріли її на вулиці, коли

йшли до вас. І вона попросила вам дещо

переказати. Скажи йому, що саме, Мете.

Метью всміхнувся.
Що ти поводився чудово, Томе. І що

вона вирішила покінчити з своїм старим
життям.

Тобто, як? підскочив Том.
Вона погодилася зніматись у головній

ролі у фільмі про згвалтування на якійсь

експериментальній студії, відповіла
Джейн.

Ет, це їй не зашкодить, втрутився
Метью. Фільм, напевно, матиме успіх, і

для неї справді почнеться нове життя. І

видавці, мабуть, надрукують її нову книжку,
бо зможуть рекламувати її, як твір
кінозірки.
Знову пролунав дзвоник. Цього разу

прийшли три репортери, і місіс Хілл не

впустила їх. Вони пішли геть дуже незадоволені.

Ну, тепер не ждіть од них пощади в

майбутньому, сказала Джейн, яка давно

поклала собі за правило бути в добрих
стосунках з представниками преси.

Маєте рацію. Тільки в мене немає

майбутнього.
Очі його підозріло заблищали.

Та не будьте ж ви таким

безхребетним, Томе! промовила Джейн твердим
голосом. Невже ви справді вважали, що
йти проти вітру так легко? Ні, в таких

випадках треба бути готовим до того, що

тебе відкине на кілька кроків назад!
Шкода, що ми з Метью мусимо вже

повернутись додому. Вам зараз конче потрібна
чиясь підтримка. І я хочу зробити вам

одну пропозицію.
Видно, це був експромт, бо Метью

насторожився.
Ви втратили роботу? Це вже точно?

Так, Джейн.

Тоді я хочу запропонувати вам от що.
Найближчим же часом ви приїдете до нас

у Нью-Йорк і не прибіднюйтеся щодо
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витрат на переїзд, бо ми добре знаємо, що
ви не бідняк. А там я допоможу вам

улаштуватися. У вас є вчені звання, а до того ж

вас іще деякий час супроводитиме слава

отже, знайти місце викладача в якомусь

університеті вам буде неважко.

Ви кажете це серйозно?
вихопилося в Тома.

Хоч він не хотів показувати цього, слова

Джейн зворушили й потішили його.

Звичайно, тікати від житейських прикрощів за мо-

ре-океан, це боягузтво. Але що міг би він

зробити, якби залишився тут? Кому
приємно грати роль живої мішені?

Цілком. Та передусім вам треба як

слід відпочити. На вашому місці я б
замовила каюту на «Маврітанії». Вона

відпливає у вівторок.
Джейн, я глибоко вдячний вам, але...

Які тут можуть бути «але»? Адже ви

не хотіли б до кінця днів своїх

байдикувати, правда? Вона не дала йому відповісти.
Ну, гаразд, ми вже мусимо йти. І вітаю

вас ще раз. Ми цілком на вашому боці.

Попрощавшись з Прайарами не

назавжди, бо він уже певен був, що за

тиждень стоятиме на палубі «Маврітанії»,
Том підвівся з ліжка й попрямував у ванну
кімнату. І поки лилася вода, він стояв перед
дзеркалом і розглядав своє обличчя.

РОЗДИЛ ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМИЙ

Читач дізнається про дальшу долю

майже всіх наших героїв, а Космо

розмовляє з лікарем,

Корк-стріт ніжилася в теплі одного з тих

погожих ранків, що інколи випадають

напередодні різдва. Чисте й свіже повітря,
сонце кольору білого вина, безхмарне небо
немовби віщували весну неначе між

ненажерливим, комерційним різдвом і

весною й справді не було трьох пронизливо-
вологих, холодних місяців. Сміливіші жінки

поскидали пальта і, хизуючись своїми
довгими ногами, прогулювалися в елегантних

костюмах од вітрини до вітрини. В магазині

капелюхів зранку продали три капелюхи й

приняли замовлення на четвертий
особливого фасону.

Прайари повернулися до Америки, і Том

Гаріот поїхав туди слідом за ними,

капітулювавши нарешті перед успішними
намаганнями недільних журналів і газет хвалити

п'єсу хвалити, навіть не згадуючи, про

що саме в ній ідеться.

Одна рецензія, проте, вкинула Тома в

розпач.
«Ця п'єса допомагає нам скинути з

плечей нудний тягар моносексуалізму.
Гомосексуалізм, гетеросексуалізм які це

застарілі й тривіальні поняття! Містер Груч
відкриває, нарешті, людству зі сцени нові

обрії людського буття».
«П'яна креветка» ще йтиме місяць на

сцені КОБРИ, та потім, оскільки жодний
комерційний театр навіть найсміливіший
не наважиться поставити її, тихо сконає.

(Щоб відбити охоту деяким надто завзятим

ентузіастам, Том зробив заяву для газет, у
якій твердо зазначив, що не дозволить

робити в п'єсі ніяких змін). Зал КОБРИ

завжди був переповнений, люди хихотіли,
широко розкривали очі, іноді вигукували: «О
господи!» і зразу ж забували те, що
бачили. В антракті вони розмовляли про свої

справи, про свої турботи й хвороби, про

зростання цін та про постановку «Жізелі».

Дороті в книгарні вела всю бухгалтерію,
а коли випадала вільна хвилинка

відшліфовувала пролог до своєї нової п'єси.

Молода дівчина, яку взяли замість міс Ф'ю,
ще й досі не знала, яка книжка де стоїть,
і Космо був певен, що вона ніколи цього
й не знатиме.

Дункан опублікував оголошення про

продаж свого фотоательє: він знайшов
більше й краще приміщення на Бонд-стріт.

Прінгл знімалася на експериментальній
кіностудії й ніяк не нагадувала про себе
та й навіщо їй було робити це? Але з

рекламних плакатів і досі просто в душу
людям зазирали її величезні очі.

Дороті переробила перші кілька рядків
прологу:

Ось ми в обіймах, бігме, мов тромби в торбі утроби.
Підборами буримо ребра обурення бурі мікроби.

Ми птахи, ми плахи, ми лахи,
Ми квилимо в корчах відчаю!

О, що це усе означає?

Це була сама довершеність. Вперше за

багато місяців задоволення сповнило її

душу, задоволення генія, що спромігся само-

виразитися. Поставивши крапку, вона

заплющила очі, але зразу ж розплющила
їх бо в неї запаморочилося в голові.

Послухай, сказав Космо, який у цю

мить дивився на неї. Це ж нікуди не

годиться. Якщо в тебе й далі щохвилини буде
паморочитися в голові, то ми не зможемо

навіть до сусідів у гості ходити. Тобі треба
піти до лікаря.

До якого?

Ну, хоча б до того, в якого ти була
востаннє. До Хаббла, чи як його там.

Він свиня.
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Він не гірший за інших.

Ну, гаразд, зітхнула Дорогі.
Зроблю це ради тебе. І ради наших дітей.
Бо цього вимагає, очевидно, мій

материнський обов'язок.

Безперечно, сказав Космо. Бо

коли ти одужаєш, їм не доведеться

проводити ще одне літо в своєї бабусі. Ти ж

знаєш, як вони не люблять жити в неї.

Заради наших дітей я ладна на все!

Але бухгалтерія забирає у мене зараз
стільки часу! І моя творча робота, хоч ти

зневажаєш її...
Ні в якому разі, люба.

Дай мені закінчити. Отож чим менше

я бачу наших синів, працюючи над поемою,

тим більше я жертвую заради них собою.

Проте чи зрозуміють вони це коли-не-

будь?
Навряд, відповів Космо. Жоден з

них не наділений особливим розумом.
Наступного, не менш погожого ранку До-

роті прийшла на другий прийом до доктора
Хаббла.

Гаразд, місіс Хайнс чи міс Мерлін,
сказав він байдужим голосом, давайте
оглянемо вас. Він потягнув до себе
ширму й жестом запропонував Дороті зайти
за неї. Роздягніться, будь ласка, до
пояса.

І корсет теж зніміть, наказав він,
коли вона вийшла з-за ширми.
Оглядав він її майже цілу годину, а на

прощання дав півдюжини таблеток
кількість для неї сміховинну і звелів прийти
знову за три дні.

Тоді ми оглянемо вас іще раз. В
п'ятницю об одинадцятій, будь ласка.

Я цілком здорова, сказала вона

Космо, повернувшись на Корк-стріт. І

нащо ти ганяв мене до цього чудовиська, ко¬

ли добре знав, що мені це зовсім не

потрібно? Все» що я звідти винесла, це
шість таблеток. Одне слово пошилася в

дурні!
В Космо чомусь зіпсувався настрій, але

вона не помітила цього.

Наступного дня в крамниці задзвонив

телефон, і Космо зняв трубку. Почувши, хто

з ним розмовляє, він сказав:

Хвилиночку, будь ласка, я перейду до

другого апарата, а тоді зайшов до свого

кабінету й замкнув за собою двері.
Доктор Хаббл почав давати пояснення,

намагаючись говорити так, щоб було
зрозуміло людині, яка не знається на медицині.

Ви певні цього? спитав Космо.
Тиша панувала в цій кімнаті, бо сюди

ніколи не долинали звуки вуличного руху.
Космо виразно чув дзвінок у крамниці, чув
звуки розмови, то долинали звідти і

нічого більше.
Його обличчя не відбивало ніяких

почуттів; можна було б навіть подумати, що він

боїться, що хтось нишком стежить за ним.

Нарешті він сказав:

Розумію. Що ж, дякую.

Отже, як бачите, нічого втішного,
додав лікар. Мені дуже шкода.

Що ж, сказав Космо. Він дістав

сигару з коробки, що призначалася для

особливо поважаних покупців, і вправно
запалив її однією рукою. Власне, він дозволив
собі тим самим розкіш, бо, будучи
людиною ощадливою, такі дорогі сигари курив

дуже рідко. Що ж, нічого не поробиш.
А тоді після секундного вагання додав:

Адже тут і справді вже нічого не можна

зробити, так?

З англійської переклала Ірина ГАЛИНСЬКА
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В. ІВЛШОВА

ПРО МОДНЕ" МИСТЕЦТВО
САТИРИЧНИМ ПЕРОМ

Памелу Хенсфорд
Джонсон знають у нашій країні
здебільшого як дружину й

соратницю письменника

Чарлза Сиоу, як активного

громадського діяча, аніж як

романіста. А тимчасом в

Англії ім я її як романіста
відоме ще з середини 30-х

років 1, а тепер Джонсон
одна з найвидатніших

письменників Великобританії.
Зрозуміти, в якому

напрямку і як саме

еволюціонувала Памела Джонсон

прозаїк, можна, лише

зробивши екскурс в історію
англійської прози за останні

тридцять років. Без цього

екскурсу творчість її

зокрема творчість 1935 1957
років можна тлумачити

неправильно.

Іноді у нас люблять

говорити про модернізм на

Заході, мало знаючи літературні
факти. А без фактів
абстрактні міркування деяких
теоретиків зависають у дю-

вітрі і можуть переконати
лише людей необізнаних.
Особливо легковажними є

міркування про модернізм у
Великобританії.
У деяких статтях про

модернізм у нас ще пишуть про
Вірджінію Вулф, Джеймса

1
Памела Хенсфорд Джонсон

дебютувала в англійській літературі в 1935

році. Найбільш відомі її романи
«Покірлива істота», «Останній ресурс»,
трилогія «Кам яний проспект» та

«Неймовірний Скіптон». Російською
мовою перекладено не кращий з

романів Джонсон «Крістіна».

Джойса, Т. С. Еліота та Ез-

ру Паунда. Але ж ці імена,
широко відомі в 20-х роках,
уже в 30-х, за винятком хіба
що Еліота, почали відходити
в тінь, незважаючи на високу
художність творів того чи

іншого із зазначених

письменників. Сьогодні метри
модернізму, справді впливові
півстоліття тому, тобто

напередодні і в перші роки
після першої світової війни,
цей вплив фактично
втратили.

Безперечно, Джойс є

одним з найвидатніших
художників XX століття, але

англійська проза в своєму
розвитку пішла убік від нього.

Вірджінія Вулф, один з

дуже популярних теоретиків
модернізму в 20-ті роки,
сьогодні вже надбання
істориків літератури. Значно

відчутнішим протягом багатьох

років був вплив Еліота, але

й цей безперечно один з

найвидатніших англійських
поетів XX століття, притому
«поет-модерніст» і лідер
англійського «авангарду»
замовк як поет задовго до

своєї смерті (1965 р.), а якщо

й створив школу, то скоріше
за межами Великобританії
(як, втім, і Джеймс Джойс).
Модернізм в Англії не

прижився. Не прижився в прозі
метод потоку свідомості, хоч

прийоми його й були
використані багатьма і різними
письменниками від Гр. Грі-
на до Джона Уейна. Не при¬

жилися і формалізм та

експериментаторство в поезії,
хоч їм і віддали данину
свого часу великі й талановиті

художники, що залишили по

собі слід в літературній
історії. Драматургія абсурду в

Англії виникла, але набула
зовсім особливого характеру,
порівняно з іншими
країнами Європи. «Велика»

література на британських
островах «перехворіла»
модернізмом у перші десятиріччя
після першої світової війни
і пішла в своєму
магістральному розвитку річищем
національної традиції,
закладеної Чосером і Шекспіром,
Свіфтом і Філдінгом, Дік-
кенсом і Джорджем Еліо-
том.

Модернізм в Англії
сьогодні не «модний», а

літературні моди там ніколи не

бувають тривалими.
Модерністські шукання, такі поширені
в 20-х роках, сьогодні так

само застаріли, як проза
«сердитої молоді» початку 50-х

років або «робітничий
роман», що набрав такого

розголосу наприкінці 50-х і на

початку 60-х, а сьогодні

пережив себе як явище.

Ключові позиції у великій

літературі (звичайно, цей
термін вживається умовно,
щоб відокремити її від

літератури комерційної) посів

реалізм, але форми його

надзвичайно різноманітні.
Поряд з безліччю авторів,

що пишуть в дусі традицій
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критичного реалізму (тобто,
що йдуть по-своєму,
звичайно шляхом,
прокладеним класиками критичного

реалізму), саме в Англії

здавна, можна навіть

сказати точніше з кінця
XVIII початку XIX ст.,
тобто від Джейн Остін, існує й
інший вид реалізму
реалізм камерний, мистецтво
великої досконалості, але

малих тематичних

діапазонів, роман «малої теми».

Кожний школяр знає у

нас, що прозаїки
критичного реалізму змальовують
долю окремих людей в живому
зв язку з долею суспільства,
конфлікти індивідума
показують у взаємодії з

конфліктами часу і суспільства. Але
в Англії XX ст. не всі

реалісти писали і пишуть так.

Прозаїки «малої теми» з

великою досконалістю

літературної техніки, з великою

тонкістю психологічного

аналізу показували вузький світ,
обмежуючи себе
зображенням долі і навіть передусім
внутрішнього світу окремих
людей. Мистецтво
реалістичного роману «малої теми»

певною мірою бере початок

від Г. Джеймса, хоч

класиком його є не Джеймс, а

Джейн Остін, письменниця,
не випадково популярна в

Англії й досі.

Прозаїків «малої теми»,
чудових майстрів стилю,
тонких аналітиків душевного
світу людини в Англії,
можливо, більше, аніж в інших

країнах Західної Європи.
Вони, справді, здебільшого
зосереджують увагу на

зображенні внутрішнього життя

своїх героїв, та зовсім не

обов язково (як і їхній
талановитий вчитель Джейн
Остін) «йдуть проти життєвої
течії»!. Вони справді не

акцентують громадських
конфліктів, але змальовують
своїх героїв не поза часом і

простором. Щоб у цьому
переконатися, досить
прочитати романи Леслі Хартлі або

11
С. М. Урнов. Уеллс проти

Джеймса. «Вопросы литературы», 1966, № 7,

Френсіса Юнга. Та найбільш

виразні особливості роману
«малої теми» в творах
«англійського Пруста» Е. По-

уелла (я маю на увазі його

серію «Музика часу») і,
можливо, в ранніх романах
Памели Хенсфорд Джонсон.
Усе написане нею в 30-ті
50-ті роки можна було б
назвати класичним взірцем
англійського роману «малої
теми».

«Мене завжди цікавило і

цікавить посьогодні

насамперед зображення неповторної
в своїй своєрідності особи,
людської вдачі, нюансів
душевного життя, сказала

мені письменниця під час

однієї з наших розмов у 1965

році. Досі мене більше

хвилює вивчення і
зображення окремих людей. Що
може бути цікавішим за

розкриття внутрішнього світу
часто трагедії тієї чи

іншої особи! Мене завжди
найбільше вабив внутрішній світ

людини. Хотілося показати

його якнайкраще, якнай-

переконливіше. Звичайно, я

показувала людей свого часу
і ніколи не відривала не

могла відірвати їх від епохи,
в якій ми живемо. Але я так

боялася натяжок! Чи не

здається вам, що люди

навколо нас часто-густо
абсолютно байдужі до великої

політики і історія немовби

проходить поза ними? І чи

можна цих людей
переконати в тому, що вона

безпосередньо зачіпає і навіть прямо
визначає їхнє життя? Вони,
звісно, не помічають і тим

більше не усвідомлюють, що

являють собою частину
великих подій, які
відбуваються в світі... Живуть собі
своїм життям, іноді смішним і

жалюгідним, іноді

трагічним, і тільки воно, це життя,
хвилює їх над усе. Дуже
мало людей стурбовані всерйоз
подіями, що хвилюють земну

кулю. Як ви гадаєте?»

Наші погляди тут не

збігаються, та було не місце і не

час починати з

письменницею суперечку в питанні про

естетичні критерії реалізму,
а тим більше нав язувати їй
свої погляди критика і

літературознавця. Моя

співрозмовниця висловила погляд

цілого ряду письменників

Заходу щодо завдань

художника, причому письменників

аж ніяк не рядових. Було б
важко сперечатися з тим, що

їхнє мистецтво має право на

існування, як мистецтво

реалістичне.

Аж до останнього часу

романи Памели Хенсфорд
Джонсон були написані саме

так, як диктувала її творча
програма, викладена мені
нею в жовтні 1965 року.
Цією концепцією своїх завдань

як митця був продиктований
її перший роман, що вийшов

за тридцять років до

згаданої розмови, тими самими

критеріями керувалася
письменниця, коли створювала
«Неможливий шлюб» («Крі-
стіна»), «Останній ресурс»,
«Покірливу істоту», а втім, і
всі інші свої романи 30-х
початку 50-х років. Злам
намітився наприкінці 50-х
років, коли письменниця

опублікувала роман
«Неймовірний Скіптон» книгу, дуже
несхожу на все, написане

нею доти.

У «Неймовірному Скіпто-
ні» у фокусі уваги
талановитий, але невизнаний

письменник, англієць Скіптон,
що живе у Брюгге. Невдаха
Скіптон одчайдушно
чіпляється за останню видимість
людської гідності і
намагається будь-що приховати свої

злидні. Щоб якось звести

кінці з кінцями, він
змушений іти рішуче на все, аж до

огидних авантюр. За
жалюгідні копійки Скіптон

влаштовує своїм співвітчизникам-

туристам більш ніж сумнівні
розваги у найбрудніших
вертепах міста.

Хенсфорд Джонсон тонко

показує кричущі
суперечності, що живуть в душі
Скіптона. Вона розкриває
душевну муку письменника,
що стоїть на порозі старості,
над усе відданого мистецтву,
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але змушеного**брехати, йти

на приниження й підлості,
аби не вмерти з голоду.

І життя, нещадне до

невдах, бере гору. Скіптону не

вдається обманути долю,
тобто утриматися на

поверхні світу, що належить

багатим. Психологічний портрет
Скіптона великий успіх
письменниці.

Задовго до того, як всіма

обдурений і всіма покинутий
дурисвіт умирає самотній на

своєму вбогому горищі,
починаєш відчувати щось

схоже на симпатію до цього

типового антигероя. Читачеві

огидний регіт самовдоволе-

ного любострасника Космо,
який радіє з того, що Скіп-
тон пошився в дурні. Не
може викликати співчуття і

цілковита байдужість до

добра і зла Метью Прайа-
ра багатого гульвіси. Все
його існування
прогулянка для розваги по різних, але

завжди схожених і

второваних іншими стежках та

дорогах. Спершу смішить, але

потім дратує і відштовхує
Дорогі Мерлій нездара, що
вважає себе носієм

ультрасучасного і
«найдосконалішого» модерністського
мистецтва. Хоч би який

злий, хитрий, часом

морально неперебірливий був Скіп-
тон, не він, а лондонські

туристи з Дороті на чолі є

мішенню сатиричного сміху
письменниці.

Хенсфорд Джонсон уже
тісно в межах самого тільки

аналізу душевного стану
навіть найскладнішого і

найсуперечливішого. У книзі про
Скіптона вперше в її
творчості починають чітко

проступати соціальні мотиви.

Обдертий, майже завжди

голодний, невизнаний геній,
що вперто приховує свої

злидні, Скіптон змушений
розважати самозакоханих

нероб. Мотив не новий, але

письменниця обігрує його

по-новому. Найбільшого

напруження сюжет досягає

тоді, коли Скіптон, не

витримавши своєї ролі блазня, по¬

встає проти своїх
благодійників.
У «Скіптоні» Хенсфорд

Джонсон вперше виявила

високу майстерність гумориста.
Але тут-таки вона показала
себе і як талановитий

сатирик. Якщо «Неймовірний
Скіптон» і не соціальна
сатира, то елементи її у
романі безперечно є. Тільки на

початку книги Скіптон і його

пригоди можуть видатися

кумедними й смішними.

Екскурсія в жалюгідний вертеп,
що її Дороті з своєю

компанією здійснює за допомогою

Скіптона. вистава,
організована тут для неперебірливих
лондонських нероб
найбільш гротескний епізод
книги. Але й тут ще сильна

комедійна стихія. Та зовсім не

те епізод «літературного
вечора», на якому Дороті
читає свої «абстрактні» вірші.
Тут, як і в наступній сцені
«бунту» Скіптона, Хенсфорд
Джонсон виступає як

сатирик і викривач. Вона

показує справжню ціну
безглуздого псевдомистецтва та

його носіїв, викриває і
суспільство, яке зробило можливою

трагедію Скіптона.

Наступний роман трилогії
про Дороті Мерлін «Ніч...
Мовчання... Хто там?» не
містить у собі похмурих
мотивів і від початку до кінця

витриманий в комедійній
інтонації. Але нюанси сміху
письменниці різноманітні, і
характер створених нею

образів не такий простий, як

спершу може видатися.

Роман «На Корк-стріт,
поряд з магазином капелюхів»
є продовженням
«Неймовірного Скіптона» та «Ніч...
Мовчання... Хто там?» лише

остільки, оскільки читач тут
знову зустрічає Дорогі
Мерлін та інших знайомих
персонажів. Але кут зору
зсунутий, і хоч ми й зустрічаємо
знайомих осіб, книга
написана про нове і по-новому.

Якщо не придивлятися
пильно до суті задуму
роману, то «На Корк-стріт»
дотепно написана книга, ви¬

тримана в тому ж

комедійному ключі, що й «Ніч...

Мовчання... Хто там?». Багато

знайомих дійових осіб хоч

багато й нових і всі

сходяться на Корк-стріт у
книжковому магазині Космо
(чоловіка поетеси Дороті
Мерлін). Дія відбувається цього

разу не в Америці, а в

столиці старої Англії, але

комедійна стихія тут як і раніше
панує, переважають комічні

епізоди, становища і

персонажі.

Смішна ситуація, у якій
постає Прінгл Мільтон
юна особа, що уявила себе

романісткою і мріє про
літературну славу. Вона стає

популярною в усій Англії, але

не як романістка, а як... «но

ве лице»! Помітивши, що

вона чимсь нагадує кицьку,

фоторепортер Дункан
продає фото її голівки для

реклами молока. За кілька днів

безутішний автор
бездарного роману «Пересичені» вже

не може з являтися на

вулицях Лондона: з усіх
рекламних стендів і плакатів міста
на неї дивиться її власна,
схожа на котячу, мордочка,
що визирає із глека з

молоком. Прінгл спершу
ховається від захоплених поглядів

перехожих, що впізнають

дівчину-кицьку, а потім
намагається замаскуватися,
начепивши перуку і
вигадуючи нові моделі суконь.
Джейн Прайар
(американська мультимільйонерка,
одна з героїнь роману
«Ніч... Мовчання... Хто

там?») незадовго до від їзду
з Лондона чинить мужній
опір озброєному бандитові,
що вдерся до її кімнати,
оглушивши покоївку. Вона
перемагає досвідченого
грабіжника і замикає його у
ванній. Англійська преса
всіляко розмальовує її подвиг...

Дороті Мерлін знову, як і в

Брюгге, організує читання

своїх абстрактних віршів,
але (знову невдалий)
літературний вечір перетворюється
на низку кумедних казусів.
У всіх цих і багатьох подіб¬
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них епізодах яскраво
виявляється мистецтво Хенсфорд
Джонсон комедіографа 1.
Але автор не просто
розважає свого читача.

Центральна постать

книги молодий лінгвіст Том

Гаріот. Головна тема

(заради якої і написаний

роман) його рішення
створити п єсу-експеримент і

перевірити, як далеко сягає

всеїдність англійських

театральних режисерів і
глядачів.
Молодий вчений побував у

театрі і подивився п єсу, яка

його страшенно обурила, але

ще більше стривожила. У
ній ішлося про трьох
безперечно ненормальних
суб єктів, які жили в приміському
домі своєї глухонімої
матінки. Вони пустили в дім

жінку, яка виявилася

повією, причому з

протиприродними нахилами. Нова
мешканка викидає стару з

крісла і на смерть забиває її
на підлозі кухні. Усе це

відбувається почасти на очах

глядача, почасти за старою
газовою плитою. Оскільки

усі три психопати завжди

мріяли бути повішеними,
кожен з них угороджує ніж у
труп матері, щоб прискорити
цю приємну подію.
Можна сказати: яка

нісенітниця! Але зміст п єси,
переказаної Томом, пародійно
нагадує п єсу Е. Бонда
«Врятовані», а та дістала
скандальну популярність під час

театрального сезону 1965

року 1 2.

Цинічна відвертість, з

якою перед глядачами де¬

1
Памела Хенсфорд Джонсон

писала для театру і навіть виступила з

цікавою працею про прозаїчну драму,
що була опублікована разом з текстом

її драми «Корінфський дім». Проте її
майстерність комедіографа виявилася

насамперед у її прозі.
2 П єса була поставлена на сцені

театру Ройал-Корт у Лондоні в
листопаді 1965 року і одразу викликала
запеклі суперечки. У п єсі Бонда молодик з
покидьків великого міста на смерть
забиває камінням свою дитину.
Памела Хенсфорд Джонсон, яка писала
книгу в 1964 році, не могла знати

змісту цієї п єси, навколо якої
розгорнулися палкі суперечки в наступному
році, але збіг мотивів свідчить про те,
як вірно автор сатиричного роману
схопила спільну тенденцію так званої
«драматургії жорстокості».

монструється зі сцени театру

ряд непристойностей,
примушує молодого чоловіка

замислитися над тим, чи існує
взагалі межа дозволеного в

театрі. Ризикуючи своєю

академічною кар єрою, Том

вирішує написати

п єсу-експеримент: у ній будуть
зібрані усі можливі статеві

збочення, усі можливі

притому найогидніші нецензурні
слова, непристойна лайка;
будуть натуралістично
показані такі ситуації, які й не

снилося побачити на сцені

жодному театральному
діячеві. Він береться до роботи,
консультуючись з своїм

найкращим другом
зразковим сім янином і чудовою
людиною Гарольдом Баул-
тоном. Так створюється

ультранепристойна і ультра-
огидна у своїй відвертості
п єса «П яна креветка». Том

переконаний, що своєю

п єсою доведе (не тільки
іншим, а й собі), що є межа

дозволеного, є межа

всеїдності.

В міру того, як п єса

наближається до завершення,
Гаріот придумує нові й нові,
дедалі непристойніші
епізоди й мотиви,

нагромаджуючи їх у п єсі-монстрі. Він

втратив душевну рівновагу,
його весь час нудить від ним-

таки вигадуваних
непристойностей.

На початку вистави перед
глядачами має постати

унітаз, мовби символ того, що

буде показано. Перше слово,

що глядачі почують зі

сцени, це найнепристойніша
лайка, яка тільки існує в

англійській мові, і це слово

виголошує «головний герой».
Позбавлена сюжету, п єса
покаже любителям сенсацій
одне з найогидніших

збочень, причому саме покаже;

Том запевняє друзів, що

вимагатиме натуралістичного
зображення без будь-яких
перифраз...

До останньої хвилини

молодий учений переконує
себе, що його п єсу всюди з

обуренням відкинуть. А втім,

його бентежать перші
відгуки про її текст, прочитаний
в рукопису. Чудесною, ба
навіть геніальною визнає її

Дороті Мерлін, але й цілком

урівноважені і розумні люди

починають твердити, що в

ній «щось та є» і

висловлюють думку, що п єса буде
схвалена.

Всупереч усьому, Том

вірить, що жоден театр і

жоден режисер навіть не

подумають всерйоз про те, що

щось подібне можна

поставити на сцені. Та ось робота
над п єсою завершена, і її

одразу береться ставити

охочий до сенсацій театральний
діяч, а Том відчуває, що вже
не може зупинити хід подій.
Після того, як він висуває
свої умови (жодного

пропуску, жодного фігурального
зображення все

натуралістично оголено!) і ці умови
прийнято, «П яна креветка»
вже не належить своєму

творцеві. П єса піде!

Сатирична напруга
роману наростає в міру розвитку
сюжету. Своєї кульмінації
сатира досягає у розділі
«Прем єра». Тут читач

довідується про те, як була
прийнята глядачем «П яна
креветка». Іде другий акт, і То.м
починає відчувати зміну в

настроєності залу. Він хотів

би вважати, що ця зміна є

ознакою протесту: «Коли

ситуація давала хоча б

найменший привід для сміху,
люди починали сміятися

майже істерично;
мовчання ж залу було сповнене

напруження. Може, глядачі

нарешті обуряться! думає
Том. Не можуть же вони

так і просидіти мовчки до

кінця, слухаючи цинічні й

непристойні нападки на все,

з чого складаються цінності
їхнього життя...»

Сідаючи писати свою

пародію, Том Гаріот склав

список усіх існуючих (і
можливих) цінностей
соціальних, політичних, релігійних
і послідовно поглумився з

них. «У душах людей уже

назріває протест... Ще хви¬
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лина-дві і зніметься буря
гніву!». Так хоче думати
Том. Але нічого подібного
він не бачить, і матері
сімейств разом з молодими

людьми різного віку
жадібно дивляться на сцену,

приглушено хихикаючи. Тоді

нарешті автор «П яної
креветки» підхоплюється з свого

місця і волає на весь зал:

«Припиніть цю мерзоту!».
Фінал пародійно

загострений: тоді як автор п єси-

експерименту захворює,
переживши тяжке нервове
зворушення, його творіння й
далі живе на сцені, а газети

висловлюють обурення, але не

виставою, а вихваткою

грубіяна, який мало не зірвав
прем єру.
Проти кого І чого ж

спрямована книга Хенсфорд
Джонсон і, зокрема,
найбільш гострі, сміливі й
пародійні розділи, присвячені
виникненню задуму,
створенню і постановці «П яної
креветки»? Проти
«авангардизму» та авангардистського
театру? Але ж я намагалася

показати, який малопопу-

лярний «авангардизм» в

Англії 60-х років.

Висміювання абстрактної
поезії (Дороті Мерлін), уль-
трамодерністського роману
(«Пересичені», Прінгл Міль-

тои) і театру жорстокості
(якоюсь мірою п єса, що
дала привід для експерименту
Тома і «П яна креветка») в

романі наявне. Не можна

інакше тлумачити і
змалювання поетичної діяльності

Дороті, і її вірші, прочитані
перед здивованою

аудиторією, і, нарешті, короткий
діалог між Дороті МерлІн та

її чоловіком під час

прем єри Томової п єси. «Хіба ж я

не казала вам, що це

прекрасно? шепоче,
задихаючись від захвату, Дороті.
Якщо вже я кажу, що
пишалася б, якби ця п єса
була написана мною, то

можете мені повірити!» Але

Космо, скромно визнаючи

себе профаном, просить
дружину пояснити йому

прихований зміст того,
що відбувається і

виголошується зі сцени. «Ніякого

прихованого змісту в ній
немає... Навіщо тобі шукати
зміст? обурюється
поетеса, що досягла у своїх

віршах досконалості

безглуздя. Це чисте мистецтво,

абсолютно без будь-якого
змісту. Невже ти не можеш

просто сприймати його

таким, як воно є?».

Та якщо «На Корк-стріт»
якоюсь мірою справді
сатира (притому дуже влучна)
на творчість авангардистів,
то не в цьому полягало,

цілком очевидно, завдання

письменниці. В останні роки
Памелу Хенсфорд Джонсон
дедалі гостріше, дедалі
більше хвилювало одне глибоко

актуальне питання: чи існує
в сучасній Англії межа

дозволеного? Чи є щось таке,
що не може, не повинно бути
показане на сцені? Інакше

кажучи, велика і не

проста проблема горезвісної
свободи друку та її меж.

Письменниця
розпрощалася з камерним романом уже
в «Скіптоні». В романі «На

Корк-стріт» вона підійшла
до краю поля бою і

опустила забрало. Вона знала, що

на неї чекає, і кого й що вона

зачіпає, торкаючись питання

«дозволеності».

Порнографічна і напівпорнографічна
література, порнографічна
чи напівпорнографічна
вистава прибутковий бізнес,
а «свобода» писати що

завгодно, включаючи

зображення будь-яких найогидніших
збочень, друкувати що
завгодно, в тому числі колись

«нецензурні» слова,

«цінність», яку завзято

захищають в Англії як

безпосередньо зацікавлені, так і люди

та людці, які просто не

замислюються над наслідками
такої свободи.

Зрозуміло, питання не

просте, і це було очевидно

Ще тоді, коли заборонили
роман Д. Лоуренса
«Коханець леді Чегтерлі». Але
Памела Хенсфорд Джонсон

і не гадала, починаючи бій,
що бій цей скидатиметься на

святкову прогулянку: мечі з

картону і замість крові
клюквовий сік.
Не можна плутати два

уявлення (а це роблять у нас

ще досить часто і багато

хто) уявлення про
модернізм (або авангардизм) у
мистецтві (явище
надзвичайно складне і

суперечливе) і уявлення про
комерційне мистецтво, що
часто-густо опльовує (як це бачимо

у «П яній креветці») усі
людські цінності одну по

одній.

«Тайме літерарі саппле-
мент» тижневик, що
ніколи не відзначався

прогресивністю, в останні роки почав

частенько робити вірні
спостереження і одверті
визнання. Одне з них зроблено
в 1966 році у статті «Злочин

для нової епохи»:

«Ламаються переділки, що

відокремлювали колись високу

літературу від літератури
споживчої. Як прозаїки, так

і критики починають

проникати в ті сфери, які раніше
зневажливо обминали».

«Поп арт» тобто

мистецтво для масового вжитку

набуло особливого впливу і

поширення з кінця 50-х

років. Це дуже прибутковий,
організований на широку
ногу бізнес, що давав
величезний зиск. Грунтом, на якому
зійшло і зміцніло це

комерційне псевдомистецтво,
значною мірою була зросла з

кінця 50-х років купівельна
спроможність масового

споживача, головним чином

молоді, навіть так званих «ті-

нейджерів», тобто підлітків,
його розвиток одна з

сумних ознак часу, і про неї

дуже тривожно заговорили

в англійській пресі уже на

початку 60-х років. Цей
вплив за останні п ять-шість

років так зріс, що його

навіть почали (свідомо чи ні

то байдуже) відчувати на

собі визначні письменники

наших днів.

Незважаючи на високу
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культуру акторського
мистецтва в Англії, наявність в

країні видатних драматургів
та режисерів, телебачення
дедалі більше витісняє театр
і навіть кіно, а в кіно й

театр дедалі більше
проникають елементи комерційного
мистецтва. Масового

глядача зваблюють дешевою

комедією, пошлим

беззмістовним фарсом, особливо
детективним або еротичним «тріл-
лером». Відчуття жаху, що

межує з нервовим шоком,
викликається зображенням
страшних убивств і

катувань, здебільшого убивств у
поєднанні з насильством,

еротичною патологією.

Недарма кіно (не так часто

театр) ваблять глядачів
відповідною рекламою, яку
можна побачити в усіх без

винятку містах Англії.

Розширені в агонії страху очі, гола
чи напівгола жіноча фігура,
спрямоване на жертву дуло
револьвера чи автомата. Віт¬

рини книжкових кіосків на

вокзалах, майданах, вулицях
рясніють «пейпербеками»
(тобто дешевими книжками

у м яких палітурках), з яких

на перехожого дивляться ті
самі очі, ті самі голі

красуні, та сама зброя.
«На Корк-стріт» умисно

доводить мерзенність такого

мистецтва, «комерційного
мистецтва», до абсурду. І

автор це всіляко підкреслює
«Не торкайся мене,

каже чоловікові Джейн Прай-
ар, прочитавши п єсу Тома
Гаріота, я й думати не

можу про поцілунки. Піду
зараз прийму ванну. Твій Том
навіяв мені відразу до будь-
якої форми людських

контактів». Навіть

фоторепортер Дункан завжди
напівп яний і ненадто охайний у
житейській поведінці,
каже, звертаючись до того ж

таки Тома: «Я прочитав
п єсу. Вона огидна вкрай».
Щоправда, він намагається

знайти у «Креветці»
приховані достойності, але сам

Том його перебиває: «Вона
абсолютно, цілком, повністю

нудотно огидна, і край».
Памела Хенсфорд

Джонсон добре вміє викликати

в неупередженого читача її
книги огиду до
псевдомистецтва на зразок «П яної
креветки».

«Навіщо ви пишете п єси,
якщо не хочете, щоб їх
ставили?» роздратовано
питає автора «П яної
креветки» режисер театру, що взяв

її до постановки. «Щоб
довести, відповідає Том Га-
ріот, що коли-небудь і де-

небудь треба-таки поставити

крапку. І коли цю крапку
поставлять, то вона вже буде
остаточна». Щоб довести це,

писав свою п єсу герой Па-
мели Хенсфорд Джонсон.
Щоб довести це, писала

вона свій роман «На Корк-
стріт, поряд з магазином
капелюхів».

85



«Гарячим» назвали минуле

літо у Сполучених Штатах. Сотні
вбитих і тисячі поранених на

вулицях північноамериканських
міст, переважно в районах
негритянських гетто.

Бронетранспортери й танки проти

населення, гранати із сльозоточивим

газом, потужні помпи, що
викидають десятки кубометрів води в

хвилину, аби розігнати юрби
демонстрантів; походи бідняків,
«міста надії» у Вашінгтоні. озброєна

Мартін Лютер Кінг належав до поміркованого

крила негритянського руху за свободу. На цьому

фото він зайнятий підчас славнозвісного походу
голодних у 1064 році. Метою походу було звернути
увагу правлячих кіл США на становище

негритянських мас і домогтися його поліпшення. Куля
найманця расистів вбила доктора Кінга.

Мільтон Генрі воліє фотографуватися з

гвинтівкою в руках.

до зубів варта на сходах Капі-

толія. Ці й тисячі інших ознак

глибоких струсів, що розхитують
до самої основи громадський лад

у головній цитаделі сучасного

капіталізму, знаменували собою
минуле літо. Найгострішими з усіх
виявилися сутички між

доведеним до відчаю негритянським
населенням США І властями

країни. Чого ж прагнуть

північноамериканські негри, чого вимагають,

за що борються?
У західній пресі нещодавно

з явилися інтерв ю з

керівниками різних негритянських
організацій у США. Слід нагадати, що
в негритянському русі тут є

кілька течій від поміркованих, які

Наступник убитого д-ра Мартіна
Лютера Кінга, керівник
поміркованої течії в негритянському

визвольному русі в США пастор Абер-
неті.



вважають за потрібне
відстоювати права негрів у конституційних
межах і аж до одверто
терористичних і екстремістських.
Прихильником легальної боротьби
був, зокрема, доктор Мартін
Лютер Кінг, недавно вбитий пострі-

ГІолінін розправляється Із школя
рами.

Карта, на якій показано
процент чорного населення
в Сполучених Штатах. У
штатах, позначених чориою
фарбою, мешкає близько
десяти мільйонів білих і п ять

мільйонів чорних
американців,

лом з гвинтівки з оптичним

прицілом; нині його місце заступив
також священик, як і Кінг,
доктор Абернеті.
Про сподівання й вимоги

керівників найбільш крайніх кіл
американських борців за права

негрів яскраво розповів один
із них, Мільтон Р. Генрі, який
очолює в США рух негритянських
сепаратистів Генрі та його

однодумці назвали себе так тому, що
вони вимагають від уряду США

віддати чорному населенню

територію п'ятьох штатів на

південному сході країни, де проживає
основна маса негрів з тим,

щоб заснувати там незалежну

негритянську республіку. Це
штати Луїзіана. Міссісіпі, Алабз-

Національні гвардійці,
озброєні до зубів, затримали
негра. Та вони почувають
себе не дуже певно: один із
них оглядається чи не

з явиться негр з рушницею
з-за рогу'Л



Картинка «гарячого піта». В одному з

американських міст повсталі негри підпалили будинок.
Багато з мого мешканців мусили рятуватися з

полум я напіводягноні. Пожежники іі озброєна
рушницями поліція в захисних шоломах намагаються

погасити пожежу іі встановити лад. «Все

виглядало, як у В єтнамі», казали очевидці.

ма, Джорджія й Південна Каро-
ліна, де негри становлять від 28

до 42 процентів усього
населення. Негритянські сепаратисти спо¬

діваються на відселення із цих
штатів усіх білих, з тим, щоб на

їхні місця переселити негрів.

Ми вимагаємо віддати нам

ті штати США, де працювали
наші батьки, заявив Генрі. Білі

завинили нам цю землю, бо

вона оброблена неграми й все на

ній створено руками негрів. Ми

вимагатимемо, щоб нам віддали

тут усе: промислові підприєм¬

ства, радіостанції, будинки,
аеродроми. Все це належить нам. І

тоді ми покажемо цілому світові,
що здатні побудувати державу,
в якій кожен житиме, як

належить людині. Ми встановимо
нормальні дипломатичні відносини з

США й з усіма іншими

державами світу. Що ж до тих

поодиноких білих, які схочуть
залишитися жити на нашій території,
ми дамо їм таку змогу, і в

усякому разі ніхто з них не

зазнає жодної дискримінації, яку
зустрічаємо ми на кожному

кроці.
Мільтон О. Генрі далі каже:

Назву для нової держави ще

не визначено, але, очевидно, ми

дамо їй ім я однієї з

місцевостей континенту, з якого наших

предків сюди вивезли, Африки.
Наш національний прапор
матиме кольори червоний,
зелений і чорний. Сполучені Штати
муситимуть дати нам кошти,

потрібні для організації нашого

державного паду. Нам потрібні
також будуть на перших порах

білі фахівці з різних галузей
державного й економічного

життя та, звичайно, ми запросимо
їх не із Сполучених Штатів. У
нас обов язково буде своя

армія адже нам напевне дове-

Полюоання па людеіі. Негра вбито. Поліцай лізе до кишені за новим
патроном.



деться колись захищати свої

кордони. Щодо штату Флоріда, який
буде відрізано від основних

Північноамериканських штатів, ми,

очевидно, дозволимо США

прокласти до нього коридор.

Треба сказати, що про
проекти негритянських сепаратистів
довідалися, зокрема, губернатори
вищезгаданих п'ятьох штатів.

Один із них, губернатор
Луїзіани Джон Маккейтен, заявив, що
він, звичайно, проти утворення
негритянсько? держави, але,
додав він іронічно, «якщо її

все ж таки утворять, то чому б

Генрі не взяти собі Нью-Йорк
або Каліфорнію?»

Генрі вважає, що ідею
утворення негритянської держави
підтримують три чверті чорного
населення країни решта, це, на

його думку, негідні поваги раби,
які згодні залишатися в США на

становищі чорних покидьків.
Сепаратисти мають намір
звернутися до Організації Об єднаних
Націй, до уряду США і до всіх

Двох негрів убито посеред вулиці. їхній товариш
перевіряє: може, хто з них іще дихає?

А. про цю пожежу в Детройті мер міста сказав,
що вона нагадала йому Берлін наприкінці війни



У таборі «Раііогсвіль» у
Джорджії проходять
навчання спеціальні військові
загони, що готуються до боїв
з неграми. Роль
«бунтівників» грають спеціально
одягнені ісольорові й білі

солдати

держав світу з проханням
підтримати їхні вимоги.

Недавно Генрі відвідав свою

прабатьківщину Африку.
Там я побачив своїх

братів, сказав він. Звичайно, вони

бідні, зате щасливі. Вони мають

власну культуру, вони живуть

власним життям і я певен

цього вони багатші за нас. Та ми

не повернемося до Африки, ми

будуватимемо свою державу тут,

у Сполучених Штатах.
Кореспонденти сфотографували

Мільтона Генрі в одному з літніх

негритянських таборів, де він

вправлявся із стрільби з

гвинтівки і вчив стріляти інших

негрів. Він заявив: «Білі й негри
наввипередки купують зараз
зброю. Незабаром життя в США
стане справжнім пеклом».

Про найближчі плани
негритянських екстремістів у США
Мільтон Генрі висловлюється
цілком недвозначно:

Білі обіцяли чорним права
людини, людське життя. Що ви-

До наступу готуються й
негри. В Понтіаку, поблизу
Детройта, вони вчаться

стріляти з напівавтоматичної

гвинтівки, яку можна

купити за 220 доларів у першій-
ліпшій крамниці зброї.

йшло з цих обіцянок? Нічого! Ми
живемо по-старому, як раби, але

тепер цьому настав край. Ми не

хочемо мати нічого спільного з

цією країною, з її брехнею, з

гангстерами, які нею керують.

Ми не хочемо жити у щурячих

норах гетто. Ми вимагаємо

життєвого простору. Якщо нам його

не дадуть білі потім
пошкодують. Ні на що добре від білих
ми вже не сподіваємося. Вони
базікають про потребу
поліпшити наше життя, а тим часом

щури нападають на наших дітей.

Білі відмовляються вести з

нами переговори про утворення

негритянської держави ну що ж,

Сполучені Штати перетворяться
на пекло, тут побачать такі

пожежі, руйнування і вбивства, яких

сьогодні ще не можна уявити.

Настане день, коли білі

зрозуміють, що для них було б
дешевше задовольнити наші

вимоги, ніж продовжувати свою

расистську політику. Хай вони

знають: ми воліємо краще вмерти,

ніж жити так, як живемо зараз.

Ця країна, США, вже не

житиме мирним життям. Та я

сподіваюся, що не треба буде
вбивати багатьох, аби втовкмачити

білим, що вони повинні пристати
на наші вимоги. Я певний, що
мої кольорові брати повстануть,
щоб вибороти свої права. Я
певний, що вони викриють перед
цілим світом брехню, яка панує в

США. Я чекаю, що вони

битимуться не у В єтнамі, а тут, у

Міссісіпі, за свою свободу й

майбутнє, тут, в Алабамі, а не в

Сайгоне. 1 я гадаю, що

пробудження білих буде страхітливим!

* * *

Звичайно, не можна

погодитися з усім тим, що сказав

кореспондентам газет лідер крайніх
негритянських екстремістів США
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ЛЛільтон Генрі, і зокрема з його

кваліфікацією всіх «білих» у

Сполучених Штатах, як ворогів

негритянського населення, Дійс-

Касіус Клей, негр
екс-чемпіон світу з боксу,
позбавлений цього звання й
переслідуваний за виступи на

захист прав негритянського
населения США,
демонстративно відмовився від свого

імени й прізвища і назвав
себе Мохамедом Алі. Він
написав книжку на захист

прав негритянського
населення Північної Америки
«Послання про чорну

людину».

Клей користується
величезною популярністю серед

негрів США, які на численних

зборах вимагають

повернути йому незаконно

відібране звання чемпіона світу.

ність показує, що серед білого

населення Північної Америки
велика кількість і простого
народу, і прогресивних діячів
відстоює права своїх чорних
співвітчизників. Досить нагадати
імена доктора Спока, багатьох його

друзів, імена американських

комуністів, які невтомно

виступають на захист прав
негритянського населення країни, спільні

демонстрації негрів і білих, які

вимагають покінчити з расовою

дискримінацією і злиднями в

країні. Немало білих загинуло
від кулі расистів, виступаючи на

підтримку прав негритянського
населення. Ґ ті крайні погляди,

що їх проповідує Мільтон Генрі,
не вільні від односторонності і

суб єктивності.
Та ми наводимо його

висловлювання, щоб показати, до якого

напруження, до якого вибуху
ненависті довела расистська
політика американського капіталізму
чорне населення країни. «Гаряче
літо» 1968 року стало

справжньою репетицією нових расових і

соціальних заворушень у США,

які, очевидно, не примусять

довго на себе чекати. Сполучені
Штати тепер скидаються на

театр воєнних дій. Озброюються
обидві ворожі сторони і

гарячково купована вогнепальна

зброя починає стріляти дедалі

інтенсивніше.

ВСЕСВІТУ
\ ЗАКОН Є ЗАКОН! Одна
\ чікагська дама, вмираючи,
( заповіла свої

заощадження 550 доларів
улюбленому песику. Власті не
знайшли ніяких підстав для
того, щоб скасувати цю
духівницю. Вони лише
зажадали, щоб той песик
сплатив на користь державної
скарбниці Сполучених
Штатів 35 доларів. Бо, за
законом, спадкоємці, які «не

перебувають з померлим у
спорідненні першого коліна»
платять певний податок.

ЗАГАДКА. Міністерство
фінансів Австралії дуже
спантеличило своїх

службовців новим порядком
виплати заробітної плати.
Віднині гроші їм видають у
заклеєних конвертах, на яких
написано таке: «Якщо сума
грошей в конверті не

відповідає належній, слід
протягом трьох днів подати

заяву. Заяви приймаються
лише в тих випадках, коли

конверт залишиться
нерозпечатаним».

СМІТТЯ З ХАТИ...
Парламентський кореспондент
цюріхської газети «Блік»

Шарль ла Роше віднині
позбавлений права бути
присутнім на засіданнях

парламенту. Нещодавно в

одному із своїх звітів,

надрукованому в газеті, він назвав

прізвища двох депутатів, що
спали під час дебатів. До
необережного кореспондента
було застосовано закон,

який в Швейцарії карає за

«образу окремих депутатів
або парламенту в цілому»...

МОДА НА КИЙКИ. Одна
велика фірма гумових виро- \

бів у Дюссельдорфі (ФРН) 1

рекламує гумові кийки у та- (
кий спосіб: (

«Гумовий кийок річ, (

потрібна не самій лише по- J
ліції. Ними варто наділяти }
також і службовців охорони
фабрик та заводів,
наглядачів парків тощо. Гумовий
кийок може бути також

корисний і для хатнього

вжитку».
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ЛЕСЯ УКРАЇНКА

НА БОЛГАРСЬКІЙ ЗЕМЛІ

Погожого липневого ДНЯ

1894 року три фаетони
звернули з софійської вулиці
Денкооглу в напрямі села

Владая. В одному з них

сиділи сестри Лідія і Рада

Драгоманови та гостя сім ї
Михайла Драгоманова,
викладача Софійського
вищого училища. Звали її
Лариса Косач. Лише небагатьом

було відомо, що це

українська поетеса Леся Українка.
Не знали цього, мабуть, і

агенти III Відділення в

болгарській столиці...
Леся Українка почала

виявляти інтерес до Болгарії
задовго до приїзду в нашу

країну. Ще в грудні Г889
року вона запитує свого

дядька М.

Драгоманова, як у нас святкують
різдво, чи співають у
Болгарії колядки, цікавиться

болгарськими легендами й

ліричними піснями, станом

нашої літератури. Михайло
Драгоманов регулярно
надсилав їй книжки, в тому
числі болгарську «Збірку
народних творів, науки та

літератури».
Готуючись до поїздки в

Болгарію, Леся Українка за

допомогою болгарських
студентів у Києві, серед яких

був і медик Герасим Клісург-
ський, почала вивчати

болгарську мову.
«Тут до нас приходив Клі-

сургський, пише вона

М. Драгоманову 5 січня
1894 року, обіцяв
принести мені болгарських
книжок. Він дуже здивувався,
що я можу вимовить

болгарський ъ зовсім так, як

він! Ми з ним будемо один

одного вчити, він мене по-

болгарськи, а я його

по-українськи».
В той час українська

студентська молодь брала
активну участь в

революційному русі, спрямованому на

повалення царського

самодержавства. Активну участь
у цьому русі брали і

болгарські студенти, члени

підпільних революційних
організацій, що перевозили

нелегальну літературу з Заходу
через Болгарію в Росію й на

Україну. Леся Українка
мала можливість зустрічатися
в Києві й розмовляти з

революційно настроєними
болгарськими студентами.

Поетеса прибула до Софії

27 червня 1894 року. її

приїзд до нас збігся з

бурхливими подіями в політичному
житті країни відставкою

уряду Стефана Стамболова
і приходом до влади так

званої «народної партії» на

чолі з К. Стоіловим; по суті,
на зміну одній диктатурі
прийшла друга. Таким

чином, Леся Українка стала

свідком нестримного терору
реакції, актів насильства,

ряду політичних вбивств,

фальсифікації виборів тощо.

І, немовби прагнучи бути
подалі від усього цього,

Михайло Драгоманов їде
лікуватись у Францію, а Леся

Українка разом з

двоюрідними сестрами вирушає до
села Владая. Розташоване
біля підніжжя гори Вітоша,
воно було, як нам відомо,
єдиним курортним місцем
де відпочивала влітку
софійська інтелігенція. Дачники
влаштувалися в

двоповерховому будинку братів
Петрових. Цей будинок був зведе-

нйй за часів турецького

панування і вважався

найбільшим і найкращим в усій
софійській околиці. Тепер на

цьому місці встановлено ка¬
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мінь з написом про
перебування поетеси в Болгарії.
Оточена піклуванням

Лідії та Івана Шишманових,
Леся разом з меншою

дочкою М. Драгоманова
Радою цілими днями гуляла в

навколишніх лісах та по

схилах Вітоші, збирала
квіти, купалася у Владайсько-
му потоці і навіть
спостерігала з пагорба військові
маневри поблизу села. «Моя
лісова душа заспокоїлась,
дерева єсть, чагарі єсть

чого ж іще, пише вона

М. Драгоманову в Париж.
Окрім того, я, en та qualite de

poetesse, знаходжу, що Вла-
дая похожа на Парнас, з

різними гіпокренами і кас-

тальськими потоками. Поток

tyr дуже славний, він
шумить у мене під вікном день

і ніч, наче велика ріка... Тут
чогось моя натура

перемінилась, я почала вставати

рано... і лягати рано. Я все

брожу і роздивляюсь на

околиці і через те до

вчорашнього вечора пера в

рухах не держала...»

До дачників часто

приїздили з Софії знайомі
Шишманових і Драгомано-
вих. Розваги, читання, довгі

філософські розмови з

Радою все це захоплювало

Лесю Українку, переносило
її в зовсім інший світ. У

Владаї вона познайомилася
з видатним нашим письмен-

ником-сатириком Алеко Кон-
стантиновим.

Велику радість приніс
Л. Українці традиційний
ярмарок, що влаштовувався в

селі на церковному подвір ї
28 серпня з піснями,
веселощами та обрядовою
трапезою. Поетеса з

задоволенням дивилася, як танцюють

селяни, убрані в барвисті
національні костюми.

Дуже подобалося Л.

Українці старовинне
болгарське місто Пловдив (Філіп-
пополь), яке вона відвідала
наприкінці літа чи восени

1894 року разом з Радою
Драгомановою. Це місто з

будинками в турецькому

стилі, з мечетями та

мінаретами, з тісними вулицями
та базарами викликало в

неї захоплення.

Повернувшись до Софії й

влаштувавшись у кімнаті, де
містилася велика бібліотека
М. Драгоманова, Леся

Українка починає читати

соціалістичну та іншу заборонену
в царській Росії літературу,
в тому числі галицькі та

буковинські видання, описує
у формі новели свої
болгарські враження, вивчає

болгарську, англійську і

французьку мови, пише статті,
вірші, листується з Іваном

Франком, Михайлом
Павликом.

Важливе місце в

софійському періоді життя

поетеси посідає її публіцистична
діяльність. Перебуваючи
далеко від Галичини та

Буковини, вона пильно стежить

за політичним і культурним
життям цього «П ємонту»
України, і саме на

болгарській землі пробує свої сили

в жанрі памфлета. Так
з являються статті
«Безпардонний патріотизм» і
«Пророчий сон патріота»,
спрямовані проти західноукраїнських
клерикалів і Ватікану. В

Болгарії вона написала і

невеличку статтю «Лист до

товаришів», в якій звертається
до молоді України із
закликом брати активнішу участь
у революційному русі й

підтримувати морально та

матеріально українську
демократичну пресу у Львові

журнали «Народ» і

«Хлібороб». У Софії поетеса

почала й статтю «Джон Мільтон».
Ця стаття, що залишилася

незакінченою, присвячена
життю і творчості видатного

англійського поета Джона
Мільтона. В ній Леся
Українка порівнює ситуацію в

Англії часів Дж. Мільтона з

політичним рабством у
Росії й гнівно таврує
державно-поліцейський апарат

царату. В Болгарії написані й

«Волинські образи», про які
вона згадує в своїх листах

до М. Павлика.

В Софії поетеса робила
також переклади з

французької і російської мов на

українську.
Перебуваючи далеко від

«всевидющого ока» царської
цензури, поетеса мала

можливість написати, а потім

опублікувати у Львові свої

найреволюційніші твори. До
них відносяться вірші «Ма-

ти-невільниця», «І все-таки

до тебе думка лине»,

«Ворогам», «Північні думи» й

«Товаришам», що ввійшли, до

циклу «Невільничі пісні». Ці
вірші висвітлюють деякі
подробиці з життя Л.
Українки в Болгарії, зокрема її

зустрічі з українськими
революційними емігрантами. її
бесіди з ними були
справжньою політичною школою

для молодої поетеси. У
статтях та віршах цього періоду
вона закликає своїх друзів
на Україні влитися в лави

борців проти царату:

О, не забуду я тих днів на

чужині!
Чужої й рідної для мене хати,

Де часто так доводилось мені

Пекучу, гірку правду вислухати.
Уперше там мені суворії питання

Перед очима стали без прикрас;

Ті люди, що весь вік несли тяжке

завдання,

Казали: «Годі нам, тепер пора на

вас,

На вас, робітники незнані, молодії!

(«Товаришам»)

Залишивши тимчасово

рідний край, Леся Українка ні

на мить не забувала про

нещасну долю своїх

співвітчизників. Туги за

батьківщиною сповнений її вірш
«Північні думи»:

Кличеш? Я йду! За тобою усюди
полину,

Знов повернуся у той
занапащений край,

Де, може, волі не буде мені до

загину,

Мріє новая, з тобою і там буде

рай!

Фізична недуга заважала

Лесі Українці брати
безпосередню участь у
революційному русі (саме це було
причиною того, що М.

Павлик відмовився від свого на-
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міру попросити її перевезти
нелегальну літературу з

Болгарії на Україну в 1895

році). Вона, однак,
виявляла великий інтерес до

політичного та громадського
життя в нашій країні. Про
це свідчить, перш за все, той

факт, що взимку 1895 р.
Леся відвідувала засідання
Народних зборів в Софії,
де мала можливість слухати

словесні змагання в

парламенті. «Була я тут і в

їхньому парламенті («народно
събраиие»), сподівалась
щось дуже цікавого
побачити чи почути. Ну, спершу
воно й цікаво, як князь з

великим парадом приїздив од-

кривати «собрание», говорив

річ, а потім в перший раз
мені вдивовижу була вся

парламентська процедура,
та тільки як я те все

постигла, то так скучно стало, що
я й ходити покинула. Більш

там воду товкли, ніж діло

робили», повідомляє Леся
Українка А. С. Макаровій
11 січня 1895 року.

Крім того, поетеса

цікавилася, як відбуваються у нас

вибори, і навіть заходила до
одної з виборчих дільниць.
Леся Українка мала

можливість спостерігати життя

різних верств нашого

суспільства. Вона була
розчарована умовами, в яких

жила жінка в нашому
буржуазному суспільстві, її

нерівноправним становищем.

Про тяжку долю
болгарської жінки Л. Українка
згадує в ряді своїх листів до
Ольги Кобилянської, М.
Павлика та інших.

Українська поетеса

познайомилася з деякими

болгарськими митцями й вченими.

Це були вже згадані Іван
Д. Шипіманов і А.

Константинов, а також поетеса

Мара Белчева, етнограф
Д. Матов та інші. Можна

припустити, що Леся
Українка й Мара Белчева
читали одна одній свої вірші,
але, на жаль, ми не маємо

щодо цього цілком певних

відомостей, за винятком

опублікованих листів Л.

Українки, в яких вона

цікавиться М. Белчевою і просить
надіслати її фотографію.
Розглядаючи софійський

період життя поетеси, не

можна залишити поза

увагою другий важливий
момент, а саме

співробітництво Л. Українки з М. Дра-
гомановим і вплив

останнього на її творчість. В Софії
українська поетеса не лише

впорядкувала бібліотеку
свого дядька, але й

допомагала йому в науковій праці,
а Драгоманов заохочував
свою небогу до перекладів з

французької, переглядав її

публіцистичні та поетичні

твори, давав поради, робив
зауваження. Можна

припустити, що Л. Українка
слухала лекції Драгоманова у
Вищому училищі.

Поетеса дуже високо

цінила знання та діяльність свого

дядька, вона мала досить

чітке уявлення про особу

Драгоманова вченого з

європейським ім ям,
видатного мислителя-демократа,

самовідданого і чесного

трудівника. Не випадково в

листі до М. Павлика від
27.11.1895 р., відповідаючи
на комплімент львівського

друга і помічника

Драгоманова, Леся Українка пише:

«Багато честі для мене

зватись правою рукою дядька,

добре було б, якби мене

можна було назвати одним

пальцем на його руці, а то

вже велика претенсія. Більш
він мені потрібен, ніж я

йому, се певне...»

Смерть М. П.
Драгоманова була неповоротною
втратою й безмірним горем для
Лесі Українки. Поетеса
приїхала на похорон свого

улюбленого дядька. Тут
вона знайомиться з молодими

болгарськими соціалістами,
слухає їх виступи над
труною Драгоманова, сповнені

ненависті до царського

самодержавства. На

батьківщину вона від їздить з

твердою рішучістю боротися за

визволення народів Росії від

царизму.

Для мене, сестро, щастя не бажай

(Ми з ним чогось не можемо

ужитись!),
Ти побажай мені одваги й сили

більше
Сповняти той великий заповіт,
Що я несу з собою на Вкраїну... :

каже Леся Українка Раді
Драгомановій в день свого

від їзду з Софії у вірші «На
пам ять 31 іюля 1895 року».
Але й по від їзді поетеса

не припиняє своїх зв язків з

Болгарією: вона

зустрічається з болгарами в Києві,
листується з рідними в

Софії, і далі виявляє інтерес
до політичного й

економічного становища в нашій

країні, стежить за

розвитком болгарської
літератури. Відомо, що в наступ-
му, 1896 році вона посилає

нелегально в Софію
Людмилі Драгомановій свою

статтю «Голос однієї російської
ув язненої». Через Людмилу
Драгоманову українська
поетеса пересилає Івану
Франкові у Львів багато
своїх поетичних творів
революційного змісту. Леся
Українка підтримувала тісні
зв язки і з двоюрідною
сестрою Лідією Шишмановою,
яка передавала їй з Софії
нелегальну літературу й

твори болгарських
письменників. Українська поетеса,

зі свого боку, посилає Лідії
Шишмановій твори
українських письменників і

композиторів, серед яких і дві

збірки М. В. Лисенка.

Перебування Лесі
Українки в Болгарії, її

співробітництво з М. П. Драгомано-
вим на болгарській землі,
зустрічі з українськими
революційними емігрантами й

діячами болгарської науки
та літератури становлять

яскраву сторінку історії бол-

гаро-українських
літературних і революційних зв язків

кінця минулого століття.

Петко АТАНАСОВ

м. Софія.
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П. ЛЕЩЕНКО

БРАТСЬКІ

ЗОЛОТІ

ЧОВНИ

Продовжуючи традиції
Т. Шевченка, М. Стариць-
кого, І. Франка, ГК Грабов-
ського, Максим Рильський

своєю творчістю,
перекладацькою діяльністю,
особистими контактами з

видатними зарубіжними митцями

багато зробив для

зміцнення дружби слов'янських
народів.
У грізні роки Великої

Вітчизняної війни ідея
слов янського єднання для
спільної боротьби з

фашизмом набирає в творчості
Рильського особливого

значення.

Поет славить великий

російський народ, який зробив
вирішальний внесок у

боротьбу проти гітлерівців;
зореносну Москву, що стала

символом нашої єдності,
символом перемоги; зусилля
трьох братніх
східнослов'янських народів, які разом із
усіма народами Країни Рад
нищили ненависного ворога.
Водночас поет знав, що в

окупованих ворогом
слов янських країнах патріоти не

впадуть на коліна, не

скоряться фашистам. У вірші
«Голос сина» Рильський

підкреслює:

Ні, ні! Подавиться недолюдок

поганий,
Уміре з кривавого вина!

В однім Дунаї скупані слов яни,
І воля в них одна!

Рильський наголошує, що

дружба слов'ян
споконвічна, що вона випробувана
часом. В поезії «Великий

перегук» автор показує це
на прикладі трьох великих

поетів слов янства:

... Пушкін з простертою гордо
рукою

Встав над землею, мов пісня сама!

Бачиш він знов на «Трибуні
народів»,

Славний Міцкевич, борець і
пророк!

Бачиш піднісшись народам на

подив,
Сяє Шевченка терновий вінок!

Чуєш гримить всім трудящим
язикам

Спів огнекрилий народних
співців:

«Тісно єднайтесь в змаганні

великім

Проти кривавих катів-ворогів!»

Рильський закликає всі

народи світу об'єднатися
для спільної відсічі

зухвалому агресорові:

Всі племена, всі народи земнії,
В битву за сонце, за вітер

дзвінкий!

З почуттям
відповідальності за долю всього

людства поет у вірші «Лист до

українців в Америці»
закликає зміцнювати
пролетарський інтернаціоналізм,
дружбу з радянськими народами-
братами:

З Дніпром співають голосом

одним

Москва-ріка і Волга, добра мати,
В степах азійських в ється

дружній дим,
З Кавказу поклик лине на

Карпати.

Недарма поезію
Рильського «Лист до українців в

Америці» передрукували всі

прогресивні газети США
і Канади.
Для вірша «Друзям по

союзу» Рильський одним із

епіграфів узяв знамениті
слова Т. Шевченка: «Щоб

усі слов яни стали добрими
братами».
Вірш закінчується такими

натхненними словами поета:

Ві-ч-на клятва: в радості і в горі
Йти нам опліч, вольності сини,
І в ворожім не потонуть морі
Наші братські золоті чбвни.
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У вірші «С$ово гніву» він

таврує гітлерівських
недолюдків, які «чеські білі села

у пута куті повили...»

Поет уважно стежив за

боротьбою польського

народу проти фашистських
окупантів. У вірші «До
поляків» він висловлює радість з

того, що

І пое-стає земля Тадеуша
Коетюшка,

Скида ярмо своє Домбро-в-ського
земля.

Поет кличе патріотів
братнього польського

народу під знамена спільної

боротьби з фашистами:

Сини МІцкевича, Словацького,
Шопена,

Сини Коперника, заковані сини!
Рвіть ланцюги тяжкі! Хай згине

тьма шалена,

Хай сяє голубінь народної весни!

Цікавою є й поезія

Рильського «Чаша дружби», епі¬

графом до якої поет узяв
такі промовисті слова

М. Старицького: «До броні,
слов яни, до броні!» Автор
образно розкриває
непорушну дружбу і єдність народів,
кінцеві слова вірша звучать
як афоризм, як гімн

справедливій боротьбі проти гіт-

леризму:

Тож підносьмо вище чашу

клятви,

Хай загине ворог наш лукавий,
Хай шумить єдиним світлим

шумом
Синій Дніпр і срібновода Вісла.
Вольна Волга в славному

роздоллі,
Світ слов янський голубий

Дунай!

Ствердження Рильським
ідеї слов янського єднання,
його заклик до боротьби із
спільним ворогом мав під
час війни з фашизмом
велике мобілізуюче значення,

надихав радянських бійців і

борців руху Опору в

слов янських країнах на

безсмертні подвиги в ім'я

перемоги над коричневою
чумою.

У післявоєнний час поет

особливо активно

прокладав містки дружби між

народами: побував майже в

усіх слов янських країнах,
багато перекладав, писав

дослідження й статті про
творчість слов янських
письменників. У 1950 р. за переклад
поеми А. МІцкевича «Пан

Тадеуш» Рильському була

присуджена Державна
премія; широкі творчі зв язки
поета з Польщею відзначені
також польською

національною премією.
Цілий ряд творів

Максима Рильського присвячено

будівництву нового життя в

братніх соціалістичних
країнах.
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У таких автотанкерах в Італії перевозять вино.

Як відомо, одного разу !сус
Христос сказав своїм

прибічникам: «Виповніть ваші келехи

водою!» Коли його наказ було
виконано, він додав: «А тепер я

перетворю воду на вино!» І, як

свідчить Євангеліє від Іоанна, цей

трюк йому вдався. Вода стала

вином.

Протягом майже двадцяти
століть перетворення води на вино

лишалося, так би мовити,

таємницею Ісусової фірми. Та за

останній час її було не лише розкрито

і з успіхом застосовано в

масовому масштабі, але самі методи

чудесних метаморфоз перенесено
на багато інших продуктів
харчування. Зокрема, в сучасній Італії.
Не так давно цілий загін

поліцаїв і карабінерів під
командуванням полковника Назо провів
складну операцію проти
виноторгової фірми «Каза вінікола Фера-
рі» в Північній Італії. Операція
була спрямована проти великих

оптовиків, адже згадана фірма
постачає вином десять процентів усіх
італійських рестораторів.
З величезних винних цистерн і

автотанкерів було взято проби. Як
довів хімічний аналіз,
«благородне італійське вино» цієї фірми
складалося із примхливої суміші
цукру, поташу, води з природних

джерел (брати воду з водогону

було небезпечно, бо лічильники
могли показати дивовижний для
винарні відбір), бичачої крові та

етилхлоркарбонату.
Скандал з фірмою «Каза

вінікола Ферарі» набув великого

розголосу, і міністр охорони здоров'я
Італії Луїджі Маріотті змушений

був заявити, що, мовляв, віднині

переслідування різних
фальсифікаторів буде посилено і винних

каратимуть якнайсуворіше. Але
чомусь і досі судовий процес над

шахраями «софістикаторами»
(так називають різних
фальсифікаторів в Італії) не розпочато.

Може, тому, що в Італії їх

розвелося надто багато, і Христові
методи поширилися на інші

галузі харчової індустрії?
Так, нещодавно на гарячому

було спіймано шахраїв з

торговельної фірми в Мілані, що належала

якомусь сеньйору Паскуале.
Останнього було навіть засуджено на

два місяці ув'язнення. Фірма

Паскуале торгувала так званим

«чорним молоком». Дев'яносто тисяч

літрів розбавленого водою

(бачите, який це незамінний інгредієнт!)
молока було перевезено до Рима

в автоцистернах, в яких раніше
возили вино й машинне масло.

Після того, коли в пляшці з молоком

було знайдено здохлу мишу, цей

продукт стали продавати лише в

стерильних пакетах. В італійській

газеті «Мессаджеро» було
репродуковано фото однієї з мільйонів

пачок сигарет популярної в

Італії марки «Націоналі»,
пошкодженої гризуналли.

Тут фальсифікують
найрізноманітніші продукти харчування,
включаючи такі, як риба.
Звичайно, салаку на кита ще не

навчилися перетворювати, операції
провадяться переважно з мороженою

рибою. В італійських річках та

прибережних морських водах
риби майже не залишилося:
виловили. У пошуках здобичі траулерам

Я рекомендую вам наше чудове вино з води, цукру, бурди, бичачої крові
й поташу!»

Карикатура з американського журналу «Л»айф».

Сигарети «Націоналі», погризені
мишами, йшли в продаж.

доводиться ходити бозна-як

далеко, а виловлену рибу заморожу-
вати.

Щоб надати їй вигляду свіжої,

таку рибу протягом кількох годин

«відсвіжують» у спеціальних

басейнах, потім зверху кожної

корзини кладуть одну чи дві справді
свіжі рибини, й продають всю

корзину за вищою ціною.

Поліцейська бригада «антисофі-
стикаторів», яку очолює згаданий

полковник Назо, прозваний
місцевими гумористами «Антихристом»,

викрила чимало інших методів, до

яких вдаються послідовники
Христових перетворень. На одній
фермі знайшли, наприклад, велику
кількість засушеної свинячої

крові, призначеної для виготовлення

фальсифікованого вина, цистерни

з подвійним дном (зверху
справжнє вино, а внизу «Христове»), в

численних схованках зберігалися
різні апарати. За сумісництвом ця
ж зграя «софістикаторів»
виробляла «справжнє» оливкове масло з

вершкового масла, а «справжнє»

вершкове масло з китового

жиру, сої, кокосового масла,

риб'ячого жиру й сироватки.

За чотири роки бригада Назо
викрила шість тисяч фальсифіка«
торів. Було влаштовано 1546

кримінальних процесів. Проте тільки
110 осіб було засуджено до
ув'язнення. Мабуть, сам бог-син
допомагає своїм наслідувачам...
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Сліди панування
загарбників XVI століття: руїни
португальської фортеці
Рас-ель-Кавала.
побудованої у 3 521 році.

А це вже ознаки
американського панування:
містечко Авалі, де все
належить некоронованому
нафтовому королю
Рокфеллеру та його «Стан-
дард ойл компані».



«Країна сліз, ярмарок рабів,
кубло піратів». Так називали Бах-

рейнські острови протягом семи

сторіч. Такими їх бачив і описав

невтомний Марко Поло. Такими
їх знайшли і португальці, ці
провісники «високої європейської
культури», що на початку XVI

сторіччя вдерлися в район
Персидської затоки. Такими залишалися

острови й тоді, коли після півто-
растолітнього панування
португальці змушені були піти звідти,
поступившись місцем новим

завойовникам персам. Зрештою,
1784 року персів вигнали з

Бахрейну кувейтські шейхи; вони тар¬

ним пориванням» незваних гостей
і відхилив їхні залицяння. Тоді

загриміли гармати. Гриміли вони

навколо островів кілька
десятиріч. Шейх маневрував: то

об єднувався з піратами проти
англійців, то, навпаки, разом з

англійцями полював на піратів.
Та довго так тривати не могло.

Довелося з двох лих обрати
менше. І шейх врешті-решт обрав
англійців, бо вони, крім іншого,
пропонували й гроші, чого не

можна було чекати від піратів.
Внаслідок капітуляції бахрейнсько-
го владики у 1861 році на світ

з явилася хитромудра угода, за

якою шейх погоджувався «на

захист та сумісну боротьбу проти
работоргівлі». Після цієї угоди
одна по одній укладалися й інші,
поки бахрейнські шейхи остаточно

не заплуталися у британському
колоніальному павутинні.

Цікава річ: хоч фактично
Бахрейн справжнісінька британська
колонія (юридичний її статус

протекторат), Джон Булль й досі

вперто грає у «благородство».
Формально князівство незалежне,

воно навіть не входить до

Британської співдружності націй, а

«перебуває у договірних
стосунках з Англією»: так краще

грабувати і легше панувати. Мовляв,
нас сюди запросили.

Власне, грабувати тут майже
нічого. Але британцям було
потрібне інше, те саме, що колись

приваблювало сюди
середньовічних морських розбійників. «Ми

гадаємо, що Персидська затока є
і буде нічим іншим, як

англійським озером», так відверто
заявляли тоді апологети

британського світового панування. !

Бахрейн став у центрі цього «озера»

грізною фортецею, головним

опорним пунктом колоніалістів.

Поки англійці зводили казарми,
будували аеродроми,
впорядковували гавані, пристосовуючи їх для

потреб військово-морського
флоту, старанно обплутували острови
колючим дротом, сюди проникли

всюдисущі американські «вільні
підприємці». Вони швиденько

виторгували у шейха ліцензію на

розвідку надр та експлуатацію
їхніх багатств, в разі коли ті

будуть виявлені.

У 1932 році англійцям довелося

кусати власні лікті, бо на Бах-

рейнських островах вдарив
перший фонтан нафти. Та вже було,
звичайно, пізно: американці
мертвою хваткою вп ялися у здобич.
Відтоді й повелося дядечко,

Американські танкери в
nopTv Манами.

міново посадили на трон одного
з своїх численних родичів і
проголосили Бахрейн незалежним

арабським князівством.
Звичайно, крім піратів і

работорговців, на цих островах жили
й прості, чесні люди. Точніше не
жили животіли, бо були
приречені на довічну тяжку працю:
проливали ріки поту на мізерних
клаптиках землі в оазисах,
рибалили у небагатій на здобич
Персидській затоці або пірнали у її

глибини, шукаючи перлини на
всесвітньо знаменитих Бахрейнських
обмілинах...

Але ось на сцені з явився сер
Уїльям Люс. Проте спершу
з явився він в особі одного із своїх

предків, бо цілком імовірно, що

саме такий був серед британців
на кораблях, які на початку
минулого сторіччя кинули свої якорі

у незатишних бухтах
багатостраждальних Бахрейнських островів.
Мовляв, ми з явилися сюди з

благородною місією: надати

шейхові допомогу у боротьбі з

піратами.

Але шейх Бахрейну зовсім не

був захоплений цим «благород-



Сем ссе бахрейнську нафту, Джон
Булль його охороняє.
«На першому плані пальми. За

ними ліс радіощогл, антени аж

десяти радіостанцій. Поруч
водонапірна башта, далі ряди
сучасних дво- і триповерхових

будинків; позаду стрункий
мінарет, а за ним... встромлені у небо

труби нафтопереробного заводу.
Вінчають панораму два пагорби:
один усіяний велетенськими

сріблястими тушами цистерн, на

другому руїни старовинної
португальської фортеці. Таким
побачили ми Бахрейн з борту
пароплава».

Так пише про Бахрейнські
острови мандрівник, який вперше
побачив цей край.
Отже, навіть поверхового

погляду цілком досить для того,

щоб визначити головні риси полі-

тико-економічного обличчя

сучасного Бахрейну. Нафта і військові
бази. Вони обумовлюють тут
майже все.

Почнемо з нафти.
Американська «Бахрейн петролеум компа-

ні» (БАПКО дітище
Рокфеллера) щороку викачує з надр

князівства понад два мільйони тонн

«чорного золота» і збирається це

робити аж до 2024 року, як

обумовлено концесійною угодою.
Ще 8 мільйонів тонн надходить

сюди по морському

нафтопроводу, який сполучає острови з

містом Дахран на східному
узбережжі Саудовської Аравії. Все це

багатство переробляється на

американському заводі і плине у

танкерах в різні краї, де

реалізується по цінах, у 15 17 разів
вищих за собівартість. Який зиск

має з цього пан Рокфеллер, це,
звичайно, найсуворіша таємниця;

приблизно він дорівнює 50 60
мільйонам доларів на рік.

Крім родовищ нафти та

заводу, американцям належить навіть

ціле місто Авалі, спеціально
побудоване для службовців
компанії. До речі, вони, як і всі «білі»,

користуються на Бахрейні правом

екстериторіальності.
Про військові бази говорити

важче: вони захищені колючим

дротом і оповиті покровом
військової таємниці. Та, незважаючи
на це, дещо все-таки відомо

Найстаріша з них військово-

морська база в місті Ель-Джафа-
рі; з часів другої світової війни
англійці ділять її з американцями.

Тут, у постійній бойовій

готовності, перебуває чималий флот:
авіаносець, дивізіон есмінців, кілька

загонів торпедних катерів. База
здатна забезпечити паливом,

водою та іншими матеріалами, а

також ремонтними засобами, й

значно більшу ескадру.

Безпосередньо (і не без

певного сенсу) біля столиці князівства

міста Манами розташована
велика сухопутна база Хамла, де

розміщені підрозділи піхоти, а також

танкові та артилерійські частини.
Найбільша з авіаційних баз

міститься на маленькому острівці

Муххарак, що сполучається з

Ель-Бахрейном (і Манамою)
довгою дамбою. Тут збудовано один
з найвпорядкованіших аеродромів
на всьому Близькому Сході,
здатний приймати будь-які літаки.
Частина аеродрому віддана
військовим (тут завжди чергують не

менше трьох ескадрилій винищувачів

Місцеві шейхи воліють відсиджувя
тися за отакими мурами.



та бомбардувальників); на другій
порядкують кілька західних
авіакомпаній. Зрештою, найтаємніша
з баз аеропорт Ель-Сахір біля
Манами притулок стратегічної
авіації Великобританії та США.
Загалом на Бахрейнських островах
налічується понад 50 тисяч

англійських та американських
солдатів.

Проте зараз є всі підстави
гадати, що у найближчому
майбутньому їх стане значно більше: і

баз, і військових. Невдачі у
здійсненні горезвісної британської
доктрини «на схід від Суеца»,
грізні для колоніалістів події в

Адені і на всьому Аравійському
півострові змусили англо-амери-
канських політиків і стратегів
сконцентрувати свою увагу саме на

Бахрейні. Найсерйознішим чином

обговорюється план «перенесення

Адена на Бахрейн», тим більше,
що англійцям довелося-таки
залишити Аден. Тому думка зробити
Бахрейн «єдиною й
непереможною фортецею Заходу на

Близькому Сході» має під собою
реальний грунт.
Це на папері. Та дійсність,

як відомо, значно складніша
Правда, автори плану
перетворення Бахрейну на «непотопаючий

авіаносець» добре розуміють, що
такий варіант можливий лише при
умові збереження в країні
існуючого суспільного ладу (тобто
поки на троні «незалежного

князівства» сидітиме шейх).
Зараз на ньому затишно

умостився 32-річний Іса ель Халіфа,

якого наьпь англійці (звичайно,
поза очі) кличуть бовдуром, бо
керує він у своїй країні лише

власними кіньми та квітниками. Та

якщо придивитися пильніше, той

Іса не такий вже й бовдур.
Перш за все, він один з найза-

можніших людей Близького

Сходу; адже БАНКО відраховує
шейхові третину своїх прибутків.
Формально ці гроші ідуть до
державної казни, та оскільки Бахрейн

абсолютна монархія, то

«державна казна» це, власне,

кишеня їси.

До недавнього часу шейхи

Бахрейну мали чималий зиск від
продажу та перепродажу перлин. Та

коли японці винайшли засіб
штучного вирощування перлин, слава

Бахрейну, як всесвітнього їх

постачальника, дуже підупала. Саме тут
Іса і виявив свій неабиякий

комерційний талант: дозволив
вільно продавати алкогольні напої,
хоча правовірні його «брати»
володарі сусідніх арабських
князівств суворо засудили
молодого шейха за цей жахливий крок.

Проте Іса не відступився, і його

розрахунок виявився цілком
вірним. Особливо припало до смаку

рішення бахрейнського шейха

іноземним службовцям відомої
компанії АРАМКО теж рокфелле-
рівського нафтового спрута, що
розкинув свої щупальця по

всьому Аравійському півострову.
Задихаючись від спраги у країнах
«сухого закону», вони тепер

щомісяця «відводять душу» на

Бахрейні. А Іса має з цього подвій¬

ний зиск: з торговців спиртним і
з споживачів, бо за візи вони

сплачують шейхові чималі гроші.
Проте у іншому англійці

цілком праві: ані сам шейх, ані так

звана адміністративна рада, що

покликана давати поради своєму

повелителю, не мають ніякої

політичної влади у «незалежному
князівстві». Всі більш-менш

важливі питання остаточно

вирішуються у великому, пишному

будинку в центрі Манами палаці
британського резидента,
вищезгаданого сера Уїльяма Люса, без

дозволу якого на Бахрейні й муха
не зліта.

Але таке становище все менше

й менше влаштовує бахрейнський
народ тих 160 тисяч трударів,
що гнуть спини в оазисах,
пірнають по перлини або працюють на

американському заводі,
одержуючи за це жалюгідну платню. Все

частіше спрямовують вони свої

погляди на південь, де їхні бра-
ти-араби ведуть запеклий бій з

британськими колоніалістами; все

чуткіше прислухаються до палких

слів лідерів Фронту національної
незалежності Бахрейну, що гаряче
закликають народ викинути з

країни іноземних поневолювачів
цих піратів XX століття. І не

тільки прислухаються. Вибухи
народного гніву спостерігалися у
1959 та 1961 роках; тепер вони

стали звичайним явищем. І серові
Уїльяму Люсу не так вже

спокійно спиться у резидентському

палаці під охороною строкатого
«Юніон Джека».

т

ВСЕСВІТУ

КОМЕДІЯ З
ПЕРЕВДЯГАННЯМ. Урядова
комісія по розслідуванню
расової дискримінації в

Сполучених Штатах була
приємно здивована, коли
відвідала лікарню в місті Амери-
кус в штаті Джорджія.
Білі та негри мирно лежали

поруч у піжамах в

одній і тій самій палаті.

Коли ж комісія залишила

лікарню, всі пацієнти-негри
одразу ж залишили свої
ліжка. Просто вони були
різними служителями в тій

лікарні, а все це було
лише комедією з

перевдяганням.

А МОЖЕ, ЕСКІМОСИ
КУПЛЯТЬ ЛІД? Світову
економічну пресу облетіло
повідомлення про
оригінальну торговельну
операцію: Фінляндія продала
Саудівській Аравії 3200
тонн... піску. Нагадаємо,
що майже вся територія
Саудівської Аравії
складається з піщаних пустель

Аравійського півострова.
Втім, не думайте, будь
ласка, що фінни
нечесні експортери, а арабські
купці наївні люди.
Предметом операції був
спеціальний пісок для
фільтрування води, якого в

Саудівській Аравії немає.

АЛЬЯНС БАБУСЬ. 27-

річну Лілі Хейдей з Гвіани

обрано президентом
«Міжнародної спілки наймолод¬

ших бабусь» (виявляється,
існує й така міжнародна
організація!). У цю спілку
приймають бабусь віком не

старше 35 років. На
недавній конференції «Спілки»,
яка відбулася в Борімуті
(Англія), її статут
доповнено новим пунктом:

кожна учасниця цього

об'єднання, яка в 35 років стане

прабабкою, дістає довічне
звання почесного члена

«Спілки».

СПРАВЕДЛИВЕ
РІШЕННЯ. Звання
«найкращого торговця року»

надано в Англії Джону Прічар-
ду. Коли в Ліверпулі
проходив «конгрес» бітлів,
людей, що, як відомо, ніколи

не стрижуться і не

зачісуються, Прічард зумів там

продати півдесятка
гребінців.

і



ЛЕОНІД ПЕРВОМАЙСЬКИЙ

Кілька слів

про поезію Франсуа Війона

Три десятиріччя на

переламі XV століття, в які

вміщується коротке життя

першого великого

французького поета Франсуа
Війона (1431 1463), були повні

подій всесвітньо-історичного
значення. Найважливіші з

них г закінчення
Столітньої війни, падіння під

ударами турків
Константинополя, що означало

остаточну загибель Візантійської

імперії, і нарешті винахід

Гуттенберга, який відкрив
можливість масового

друкування книжок і поклав

початок демократизації
освіти.
П ятнадцяте століття

почалося смертю Тамерлана і

завершилося відкриттям
Америки. Кінчалися
середні віки. Передсмертні
конвульсії віджилої доби були
водночас і родовими
схватками: народжувалась нова

епоха світової історії.
Саме цей неспокійний

час, коли ше не остаточно

відмерли інституції і

світогляд середньовіччя і
недостатньо вкорінилися в умах
людей нові ідеї, а в

суспільстві нові стосунки, з

небувалою до того силою

ліризму відбився в поезії

Франсуа Війона.
Син незабезпеченої

паризької родини, після
батькової смерті Франсуа Мон-

корб є (інакше Делож)
малим хлопцем залишився

на руках набожної
неписьменної матері, його
всиновив священик Гійом Війон,
можливо, материн родич.
Згодом Франсуа прославив
ім я того, хто, за його
власним висловом, був йому
«більше, ніж батьком» і
піклувався ним «ніжніше, ніж
рідна мати». Слід вірити
щирості цього визнання.

Можна, проте, мати сумнів
у тому, що прижиттєва
слава названого сина завдала

багато втіхи бідному
священику. Про посмертну
світову славу поета, яка не

минає ось уже п ятьсот

років, він, звичайно, не міг
нічого знати.
У дванадцять років

Франсуа вступає на

підготовчий факультет і у
вісімнадцять закінчує
Сорбонну з званням бакалавра.
Через три роки він уже
ліценціат і магістр мистецтв,
це дає йому право
викладати або ж зайняти посаду
клерка. Ні того, ні іншого
не сталося. Паризькі
школярі обійшлися без

Франсуа Війона, а французькі
суди довідалися про нього

тільки як про підсудного.
Все життя Франсуа
Війона це низка нещасливих

випадків і свідомих
правопорушень, які зблизька по¬

знайомили його з

середньовічним правосуддям. А в

тридцять два роки,
вигнаний з Парижа і за межі

Паризького графства після

смертного вироку за напад
на папського нотаріуса, в

якому він був тільки

свідком, Франсуа Війон
залишає французьку столицю і

зникає назавжди, хворий
і виснажений попереднім
життям, він, мабуть,
ненадовго пережив дату свого

останнього вигнання

5 січня 1463 року.
Але не будемо спинятися

на загальновідомих фактах
біографії поета

(дослідникам пощастило по крихті
відновити їх за хронікою
давніх правопорушень та

арештів, за судовими

вироками, апеляціями і
просьбами про помилування, які

збереглися в архівах
паризьких судів).
Що може привабити

сучасного читача в творчості
середньовічного волоцюги,
який, можливо, ще на

університетській лаві знався

не тільки з театральними
братчиками, але й з

професійними злодіями та

грабіжниками, жебрущими
ченцями і повіями, а згодом

став постійним
відвідувачем паризьких щинків і
кубел розпусти?
Життя Франсуа Війона
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зіткане з разючих протиріч.
Відомо, що його не

цуралися ні багаті купці, ні

урядові чиновники, відомо

також, що він не раз на воді
та хлібі чекав смертної
кари у в язниці. Ним
цікавилися вельможні меценати.

Можливо, він був
прийнятий навіть при дворі
короля Рене Анжуйського.
Незаперечним фактом е не

лише короткочасне
перебування Війона в замку
витонченого поета герцога
Карла Орлеанського, але й

найщільніші його зв язки з

«кокіллярами»
корпорацією професійних волоцюг і

злодіїв.

При дворі Карла
Орлеанського Франсуа Війон
написав знамениту «Баладу
поетичного змагання в

Блуа» на тему, підказану
самим герцогом. На

злодійському жаргоні «кокілля-

рів» він створив сім балад,
які й досі не пощастило

повністю розшифрувати.
Франсуа міг би стати

«вченим» поетом або

придворним віршомазом в

дусі своєї доби. Творчість
його сповнена відгуками
схоластичної освіченості, він
вивчав літературу, історію
й філософію, улюблений
його твір «Роман про
Троянду», написаний у XIII
столітті Гійомом де Лоррі-
сом і Жаном де Мен; він

пересипає свої строфи
історичними, біблійними і

міфологічними іменами
Арістотель і Аверроес,
Александр Македонський і

Мафусаїл, Паріс і Єлена

сусідствують в його рядках
з паризькими гулящими
дівками, лихварями,
катами, шинкарями, купцями і

перекупками, стражниками
поліції, ченцями і судовими
слідчими, яких він знав з

особистих стосунків, не

тільки здаля і по іменах.
Всю свою майстерність,

весь арсенал надбань своїх

попередників Франсуа
Війон сміливо і вільно

використовує для втілення зов¬

сім нового змісту,
нового не лише для нього, але

й для всієї французької
поезії його доби.

Правопорушник у житті,
він ніколи не порушує
канонічних форм його

строфіка, метрика, римування
витримали б найсуворішу
критику середньовічних
гурманів від поезії, які

вважали, що найголовніше у
віршах подолання

технологічних труднощів ремества.
Архаїчна мова Війона

вже найближчим
поколінням була незрозумілою без

докладних коментарів.
Численні натяки на події,
відомі тільки сучасникам, та й

то, можливо, лише в

найближчому поетовому
оточенні, ще більше
затемнюють його твори і
утруднюють їх розуміння.

І разом з тим є в

творчості Франсуа Війона те,
чого не було ні в кого з

його попередників, за

винятком, можливо, Рютбефа, і

ще не скоро мало
з явитися у Війонових наступників.
його творчість руйнує

зсередини не тільки норми
сучасної йому французької
поезії, але й виходить

далеко за межі догматичного

середньовічного
світосприймання і мислення.

Звичайно, Франсуа Війон
вірить і в бога, і в

короля король звільнив його
з в язниці, а бог помилує,
коли не на землі, то на

небі. Але поза цими

найвищими представниками
земної та небесної ієрархії для

Франсуа Війона немає

нічого святого. Слуги короля
і слуги бога судді,
чиновники, вельможі, кати,
ченці і епіскопи, живі і

мертві, стародавні і
сучасні, поет не тільки

ненавидить їх лютою ненавистю

трагічно упослідженої
людини він глузує з них, і
це ще страшніше для тих,
хто потрапляє на кінчик
його гусячого пера.
Не ставши ні вченим, ні

придворним поетом, що да¬

ло б йому можливість піти
по магістральній лінії

французької поезії XV

століття, Франсуа Війон, у силу
своїх кровних зв язків з

життям паризьких
соціальних низів, пішов зовсім
іншим шляхом, його
поезія плід міської

культури, на яку він, за висловом

одного дослідника,
дивиться «знизу», ми сказали б,
з самого суспільного «дна».

Корінням своїм вона

зв язана з неофіційним
мистецтвом міського театру
(Війон і сам брав участь у
блазенських виставах

різних театральних компаній),
а також з творчістю
середньовічних мандрівних
школярів і кліриків, які писали
шкільною латиною і
протистояли офіційній поезії

часу.
Але на відміну від них

Франсуа Війон пише мовою

паризької вулиці, тільки її
любить і визнає, лічбу си-

лаб у своїх віршах він

провадить тільки на підставі

паризької вимови.

«Паризька мова гостріша від
усіх», декларує поет у

віртуозній «Баладі про
парижанок».

Залишаючись у середніх
віках за традиційною
зовнішньою формою своєї

поезії, за відносним
багатством схоластичної

вченості, а також за макабрич-
ним світовідчуванням, яке

було одною з найпитиміших

ознак часу, сутністю
своєї творчості, її
плебейським змістом Війон
належить уже новій добі, його

устами промовляють ті
соціальні низи французького
суспільства, які до нього не
знаходили для себе виразу
в творчості інших поетів і
взагалі в мистецтві.
Два струмені творять

поезію Франсуа Війона

могутній ліризм і нещадна

іронія. В ній є вірші,
писані на замовлення, і

принагідні композиції, зразки
вимушеної дидактики і

ходульної риторики, але все
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краще в творчості поета

пов язане з його особистим

трагічним життєвим

досвідом і особистими

почуттями, сумнівами і

розчаруваннями.

Життя повернулося до

нещасного поета не тим

своїм парадним фасадом,
яким мали можливість

милуватися його «більш
щасливі» сучасники, і Війон з

незвичною для його епохи

одвертістю, а часом і з

зовсім безсоромною щирістю
зробив своє життя

темою і джерелом своєї

творчості. Говорячи про с е-

б е, він говорив від
імені усіх про всіх, хто,
подібно до нього, був
«покидьком життя».

Поезія Франсуа Війона

відбиває разючий контраст
між блиском розкішних
палаців і вбогістю брудних
шинків, пишнотою єпіскоп-
ських мантій і смердючою
соломою монастирських
в язниць, лицемірним
королівським милосердям і

професійною жорстокістю
королівських суддів,
вилощеною мовою придворної
поезії і вуличним, міщанським
і злодійським жаргоном
площадних віршів, якими

задовольняла свої естетичні

потреби юрба
середньовічного міста.

Спадщина Війона
кількісно невелика: шістнадцять

віршів і дві більші речі, які

умовно можна назвати

поемами («Малий Тестамент»
і «Великий Тестамент», в

який вмонтовано кілька
балад і рондо).

«Великий Тестамент»
написано взимку 1461 1462

року після того, як король
Людовик XI, на ознаку
свого проїзду через місто

Мен-на-Луарі, звільнив
Війона разом з іншими
в язнями з в язниці, де його

тримав на воді та хлібі
менський епіскоп Тібо д Ос-
сіньї.

Переховуючись у
Парижі, хворий, в передчутті

близької смерті, Війон
вкладає в строфи «Великого

Тестаменту» підсумкові
думки про своє і не своє

життя весь свій гіркий
досвід.

Л. Пінський, автор
передмови до російського
видання творів Франсуа Війона,
так говорить про «Великий

Тестамент»:

«У «Великому Тестамен-

ті» поет назавжди

прощається з життям... Усе

суспільство, яке відкинуло
поета, усі ланки міського

устрою, представники
порядку та їх піддоглядні,

верхи й низи, послідовно,
як на святі дурнів,
дефілюють у блазенських строях
спадкоємців та душопри-
кажчиків, розпорядників та

учасників блазенського «по*

хорону» бідного школяра...
Умовні в поемі не тільки

сюжет, але до певної міри
й пародійність «заповіту».
Поема Війона його
справжня духівниця, його сумні
роздуми над життям і

смертю. Буфонада, сама себе

знімаючи, зникає, і тон стає

серйозним. Сліпцям
Парижа Війон по-блазенськи

відказує свої окуляри:
нехай на цвинтарі
розбираються, де могили панів, а

де чорного люду. А втім,
він не жартує: і справді «їх

розпізнати не легка

праця». ...«Великий Тестамент»,

крім того, літературний
заповіт поета, його основний

твір. До своєї поеми що

було новацією в розвитку
жанру він вмонтував
кращі, з його погляду,
гідні уваги нащадків, вірші,
обрамлені інтимними
визнаннями. З цього боку
«Великий Тестамент» нагадує
«Нове життя» Данте,
автобіографічну повість з

вставними віршами, створену на

півтора століття раніше
(але навряд чи Війон її

знав)».
Чи слід відзначати, що

ця подібність чисто

зовнішня, формальна?
Життєвий і душевний дос¬

від авторів «Нового життя»

і «Великого Тестаменту»,
якщо й можна співставляти,
то хіба що за разючим
контрастом.

Розкриваючи свій

внутрішній світ з простодушною
одвертістю, яка нібито не

знає різниці між добром і

злом, Франсуа Війон увесь
на стороні безсилого
добра проти всесильного

зла, що панує в сучасному
поетові суспільстві. Його
вбивча іронія спрямована
не лише проти тих, хто

захопив перші місця «на

бенкеті життя» багатіїв,
пещених ченців, неправедних
суддів, бундючних
епіскопів, але й на самого себе: в

останньому випадку це

скорботна іронія, яка,

можливо, з найбільшою силою

виявляється в чотирьох

рядках, написаних у
чеканні страти за останнім

несправедливим вироком

(до речі, їх любив
повторювати в російському
перекладі Володимир Маяков-

ський):

Я Франсуа, - намилив кат

Вже зашморга три рази.

І скільки мій заважить зад

Довідаються в язи.

Франсуа Війон був
відомий, як поет, уже за свого

життя. Його вірші були
потрібні сучасникам і
поколінням найближчої по

смерті поета доби. Не
випадково першою книжкою

французької лірики,
виданою в Парижі після

запровадження друку, були вірші
Франсуа Війона. Сто років
вони привертали незмінну
увагу. Потім від
середини шістнадцятого
століття сто вісімдесят років
їх не видавали.

Цікавість до творчості
Франсуа Війона відродили

французькі романтики
Віктор Гюго, Теофіль Готьє,
пізніше Поль Верлен. Тепер
його поезія перекладена
багатьма мовами світу.
Українською мовою

кілька балад Франсуа Війона
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переклав Микола

Терещенко.

Але протягом п'яти

століть не припинялася увага
не тільки до творчості, але

й до особи поета. Вже

Рабле пише про нього в

четвертій книзі «Пантагрюеля», на¬

водячи апокрифічні
відомості про останні роки Війона,
нібито блазня при дворі
англійського короля та

постановника містерій в Пуату. В

новіші часи Війонові
присвятили свої твори на

Заході Р. Л. Стівенсон, Ф.

Карно, К. Едшмід та інші.

Російський радянський
поет Павло Антокольський

звертається до образу
середньовічного
французького поета в позначеній
блиском непересічного таланту,

яскравій і глибокій

віршованій драмі «Франсуа Вій-
он».

ФРАНСУА В Ж Й О Н

(1431 1463?)

ВЕЛИКИМ ТЕСТАМЕНТ

(Уривок)

!

Коли минув мені тридцятий,
Не дурень бувши й не мудрець,
В біду потрапив я за грати;

Спив лиха не один корець.
На те усе був рішенець
Тібо д'Оссіньї самого...

Побий того святошу грець,
Я відрікаюся від нього!

II

Хай він сеньйор, хай пастир щирий,
Від нього я й на півшага

Не мав ні віри, ні довіри,
Не раб йому я й не слуга.
Все літо, ждавши батога,
Прожив я на воді та хлібі.
Хай бог йому допомага,
Я не скажу йому спасибі.

IllIll

Але з молитвою зв'яжу
Благання: хай між іншим ділом
Господь йому біду чужу
Дасть пережить душею й тілом.

IV

Коли сумління в нього чисте,

То не хотів би й я грішить,
Але на нього, Сусе-Христе,
Не зглянься ти у смертну мить.

Ох, правда, церква нам велить

За ворогів своїх молитись!
Хай бог розсудить нас, болить,
То мав би я іще й хилитись?

V

Клянусь небіжчиком Котаром,
Чи в пеклі він, а чи в раю,
За д'Оссіньї я незабаром
Молитву вознесу свою

В душі, так в фландрському краю
Пікари моляться, і в Ліллі,
Свій борг йому я віддаю:
Хай він опиниться в могилі!

! не коліть мені ви очі, у|
Що переходжу я межу!
Про нього я супроти ночі Хотів би він, щоб я молився

Лихого слова не скажу, За нього вголос, та дарма!
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Він в розрахунках помилився.

Щоб я кричав? Дурних нема!
Говорить нам псалтир сама,
В саф'яні й у воловій шкірі,
Рядком відомого псалма:

Найголосніш кричать нещирі!

VII

Я обітниці не порушу;
До того я молитву шлю,

Від кого маю тіло й душу:
Дай бог здоров'я королю!
Що він мене, нікчемну тлю,
З хурдиги визволив не диво;

Отож Людовика, молю,

Благослови, пречиста діво!

VIII

Нехай він слави Соломона
Зазнає з милості творця,
Надія наша й охорона,

Йому ми віддали серця.
Достойний він свого вінця.
Ти, боже, в світі маєш силу

Йому дай щастя без кінця
І віку, як Мафусаїлу!

IX

Дванадцятеро принців гожих

Хай жінка дасть йому в житті,
В завзятті з Шарлеманем схожих

І з Марціалом в доброті.
Коли ж земні свої путі
Людовик виходить до краю,
Нехай він зійде під густі
Благословенні кущі раю.

X

Я чую сили в мене стало

Ще менш, ніж грошей в гамані.
Тож сповна розуму (хоч мало

Господь вділив його мені),
В свого життя останні дні
Я заповіт цей укладаю,
І всі скарби свої земні
Поміж людьми розподіляю.

XI

Пишу в шістдесят першім році,
Коли король мене з тюрми

Звільнив, де я на кожнім кроці
З катами знався не з людьми,

На світло вийшовши з пітьми,
Я буду перед ним схилятись

Весь вік із вдячнйми слізьми

Добро не мусить забуватись.

XII

Моєї долі примхи люті
Списати всі не стало б слів;
Я вік в біді прожив і скруті,
Без співчуття я сльози лив.

В стражданні розум мій зміцнів,
Коли в багні я брів по пояс,

Я так життя порозумів,
Як не зумів би й Аверроес.

ХНІ

Відкинув я гірку спокусу,
Мені відкрилася мета.

Я йшов, немов до Еммаусу,
Без посоха і без хреста,
Але ж свята Надія й та

Від мене раптом відцуралась,
І грішникові гіркота
Туляння вічного зосталась.

XIV

Не криюсь грішник я, одверто

Грішив усе своє життя.

Та бог, він не моєї смерті
Бажає тільки каяття.

Як я зміню своє буття
Й покину шлях свій многогрішний,
Віддасть на вічне забуття
Усі гріхи мої Всевишній.

XV

З «Роману про Троянду» знати

Уже давно на цілий світ,
Що треба молодість прощати
І старість шанувати слід.
Та на запеклий людський рід
Не покладаю я надії,
Завжди з моїх страждань і бід
Він зловтішається й радіє.

XVI

Коли б я лад чи нелад в світі
Своєю смертю міг змінить,
Порвав би існування ниті,

Помер би за людей ту ж мить.
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XXIIГай-гай, нікому не болить,
Чи я вже стлів, чи тільки хворий:
Для бідняка, дарма й молить,
З підвалин не рушають гори.

XVII

До Александра в давні віки
Людця приставили на суд

(Мовляв, злочинець він великий

І через те в кайданах тут),
Був Діомед не страхопуд,

Недурно ж вибився в пірати.
Цареві правив добрий люд,

Щоб засудив його до страти.

XVIII

І мовив грізно цар могутній:
«Ти защо, ланцю, люд дереш?»
Розбійник засміявсь на кутні:
«За що мене ти ланцем звеш?
За те, що біля узбереж
В малім човні живлюсь поволі?

Коли б мені твій флот я теж,

Як ти, сидів би на престолі!

XIX

Бо що ж ти хочеш? Вільна воля

Звабніш від горя і нужди!
Куди тебе жене недоля,

Туди й пливеш і так завжди.

Прощай мене, а чи суди,
Та слухай пильно з свого трону:
Від бідняків уже не жди

Поваги, царю, до закону!»

XX

І цар на мову ту зухвалу
Сказав піратові: «Катам

Тебе не кину на поталу
Тобі багатство й щастя дам,
А честь собі здобудеш сам,

Бо став злочинцем не з добра ти».

І як Валерій свідчить нам,

Вельможу цар зробив з пірата.

XXI

Коли б і я в своїй напасті

Такого Александра стрів,
Щоб дав мені багатство й щастя

І співчуттям мене зігрів,
Я сліпо у житті б не брів,
Не рахував би дні пропащі...
Нужда спотворює людців
І еовка грлод гонить з хащі.

Шкода, що юність знов не квітне...
Як я розкошував тоді!
Підкралась старість непомітно,
Минули роки молоді,
Неначе в безвість лебеді
її взяли на білі крила,
Залйшила мене в біді,
А більш нічого не лишйла.

XXIII

Минула молодість, і нині,
Знанням і розумом бідняк,
Голодний, без шматка в торбині,
Сумний сиджу свищу в кулак.
! найпослідніший родак
Спішить від мене відцуратись.
Я прогорів, а якщо так

Навіщо їм зо мною знатись?

XXIV

Не вірю, щоб за марнотратство
Який суддя мене скарав.

Сумлінність ось моє багатство.
Вертав я, коли набір брав.
Звичайно, пив я і гуляв
І без нагоди й при нагоді.
Той ще не злодій, хто не вкрав,

Говориться у нас в народі.

XXV

Любив я, коли був спроможний,
Замолоду, любив би й ще!
Та як на шлунок ти порожній
Любитимеш? На серце тще
Тебе жага не пропече.
Хай той, у кого повний шлунок,

Жирує днесь і гаряче
Кохається на мій рахунок.

XXVI

Авжеж, коли б я пильно вчився,
Не був шаленцем молодим,
Я без кутка б не опинився,
А мав би тепле ліжко й дім.
Я кинув школу, а за цим

Усе й завихрилося в шалі...

Пишу, шкребу пером моїм,
А серце рветься від печалі.

XXVII

Еклезіастову пораду
Я перевиконав. «Радій,
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Він каже, % насолоджуйсь радо,
Юначе, в юності твоїй!»

Тепер, коли нема надій,
Відчув я серцем інші змуси:
«Даються в молодості тій
Нам тільки незнання й спокуси».

XXVIII

Мої, як вірити Іову,
Не вернуться колишні дні.
Як не відновить ткач основу,

Так юність не вернуть мені,

Згоріла, наче у вогні,
Кінчивсь уток, не жду добра я

Тепер ні наяву, ні в сні:

Смерть всіх рівняє і змиряє.

XXIX

Ох, де ж ті джигуни зухвалі,
З якими знався я колись?

Де їх слова, де співи шалі,

Що так щасливо почались?

Померли, з прахом геть злились!

Дай у раю їм місце гоже

Чи в пеклі, а до нас схились

Живих, живих помилуй, боже!

XXX

З живих хто вибився ПО ЗМОЗІ
В значні пани, кого й не чуть,

Одні конають голі й босі
Й не знають, як той хліб печуть,
Обрали інші кращу путь:
В ченці вписалися, святоші,

Одправлять месу і жеруть...
їм що, аби харчі та гроші!

XXXI

Спокою й миру в цьому світі

Дай боже визначним панам,
Вони й наїджені й налиті,

Про це ти добре знаєш сам!

Даруй терпіння біднякам,
Що під вікном стоять з торбами:
Нам все одно чи храм, чи крам,
Бо ти нас обділив харчами.

XXXII

Ох, як жеруть і п'ють нероби!
Курчат, і риби, й каплуна
Усього досить, хліба й здоби,

Тортів, цукатів і вина...

А нам би на куліш пшона,
То й раді вже були б трудяги,
І слуг не треба кожен зна,

Як наливать з барила браги.

XXXIII

Та я від теми ухилився.

До лиха з тим, я ж не монах

І на суддю також не вчився,

Щоб в людських бабратись гріхах.
Я наймізерніший з бідах,
Мене Всевишній наскрізь бачить.
Але єже писах писах,
Нехай попи мені пробачать.

XXXIV

Я знаю те, з чим ви не згодні:
Є інше лихо у житті,
Є недолугі і голодні,
Не лиш вельможі і святі;
Є жебраки в своїм дранті,
Є в світі бідність неймовірна,
Хоч ще німує в німоті,
Вона вже мислить, непокірна.

XXXV

Я бідняком був звіку-роду,
Хоч, може, свині і не пас.

Гаразд, що мали хліб і воду
І батько мій, і дід Орас.
Наш рід убогий повсякчас

Нужда провадила до ями:

Лежить в могилі кожен з нас

Не під дворянськими гербами.

XXXVI

Сьогодні каже серце й вчора:

«Живи надії не втрачай!
Що ти бідніший Жака Кьора,
Хай не бере тебе одчай.
Ти на землі здобув свій пай,
Бо ж краще під рядном суворим

Знаходити живому рай,
Аніж в могилі гнить сеньйором».

XXXVII

Сеньйором? Тож яка огида!
Вже оддзвонив по ньому дзвін.
Ніколи, за псалмом Давида,
Я не довідаюсь, де він.

Немало в мене є причин

Про той світ не здіймати мови.

Куди пішов він на спочин

Про те хай дбають богослови.
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XXXVIII XL

He ангел я, що й добре знаю,
Ні діадеми на чолі,
Ні крил за спиною не маю;
Мій батько спить уже в землі,
І тнуть щодня мене жалі,
Що помирає бідна мати,
Хоч з нею зустрічі мені
Не довго доведеться ждати.

XXXIX

Я знаю: бідних і багатих,
І йолопів, і мудреців,
І королів, що ходять в шатах,
І в рясах пещених ченців,
Шляхетних дам і молодців,
Красунь, яким рівні немає,

Повій, розпусників, скопців
Всіх смерть без винятку хапає.

Чи то Паріс, а чи Єлена

Приходить кожному пора:
Жовч виллється чи лопне вена,

В скорботі кожен помира.

Кінчається житейська гра,
Клич чи не клич ніхто не чує,

Ні брат, ні віддана сестра
Ніхто тебе не порятує.

XLI

Смерть зломить кості, зсушить тіло,
Провалить ніс, спотворить вид,

Вузлами скрутить м'язи й жили,

Червою виповнить живіт...
О плоть жіноча! Ніжний цвіт!
Невже все це й тебе чекає?
Питати страшно та й не слід
Живому в рай шляху немає.

КАТРЕН

Я Франсуа, намилив кат

Вже зашморга три рази,
і скільки мій заважить зад

Довідаються в'язи.

З французької переклав
Леонід ПЕРВОМАИСЬКИИ
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АУГУСТ ГРОДЗІЦЬКИЙ

СУМІСНІСТЬ
НА ПСУІЬСЬМИ
СІІШІІ

Театр у своїй
проблематиці завжди повинен бути
сучасним, навіть тоді, коли на

його сцені йдуть п єси,
написані сто чи тисячу років
тому. Театрові необхідно бути
сучасним, якщо він хоче
мати глядачів і впливати на
них. Адже глядач шукає в

театрі ситуації, які йому
близькі, шукає проблеми,
які непокоять, і відповіді на

питання, що його хвилюють,

шукає правду про людину і

про світ. Ігноруючи це,

театр стає чимось мертвим,
костеніє, перетворюється на

музей. Порушувати
проблеми сучасності театр може не

тільки за допомогою творів
сучасних письменників. Цю
роль можуть виконувати Ес-
хіл і Шекспір, Мольер і

Гоголь, Грибоедов і Чехов.
Кожної епохи ті чи інші
письменники промовляють зі
сцени по-іншому, і раз у

раз чогось нового шукають
в їхніх творах театри й

глядачі. Шукають саме того,

що їм видається

актуальним, злободенним.
З цього погляду,

приміром, в театрах Польщі
протягом останніх десяти років
твори Шекспіра й Міцкеви-

ча, можна сказати,
заполонили сцени. Візьмемо інший

приклад: Бертольт Брехт,
письменник соціалістичний,
твори його, навіть написані

тридцять років тому,
лишаються і зараз актуальними.
Своєю поетикою він зробив
неабиякий вплив на

польський театр, його п єси
ставлять у Польщі дуже часто,
в них знаходять

животрепетні проблеми, що

хвилюють і сучасне суспільство.
Твори радянських

драматургів; пройняті
революційною романтикою, такі як

«Любов Ярова», «Загибель

Тадеуш Ломницький у п єсі
Леона Кручковського

«Перший день свободи».

ескадри», «Людина з

рушницею», «Шторм» та інші,
були надзвичайно актуальні в

післявоєнні роки в Польщі.
Так само по-сучасному
звучить «Лазня» Маяковсько-

го, яку знову й знову
ставлять у театрах нашої

країни.

Навіть драматургічні
твори Леона Кручковського
можна вже сьогодні
віднести до історії польського

театру, однак більшість з них

не втратили й досі своєї

актуальності.
Такі приклади можна

було б ще довго помножувати,
але слід зазначити головне,

що польські театри в

пошуках сучасності в давній і
недавній, польській і неполь-

ській класиці виконують
свою роль з великим

почуттям відповідальності і

можуть пишатися значними

досягненнями.

Але, з самої тільки

класики, як актуально вона не

звучала б, театральний
репертуар не складеш. Театр
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повинен, насамперед, жити

безпосередньою сучасністю,
новими творами і переважно
власними, національними, а

не імпортними.
Польські глядачі постійно

чекають нових
драматургічних творів, які
відтворювали б сьогоднішнє життя

країни, що будує соціалізм,
співзвучних епосі, в якій

живемо і яку формуємо.
Сучасна тематика в

драматургії це, насамперед,

моральні, суспільні,
політичні проблеми, пов'язані з

нашим сьогоденням. Цій
тематиці протипоказані
поверховий схематизм і натуралізм.
Тому польські драматурги
намагаються досягти

глибокого, правдивого
реалізму, який збагатив би наші
знання про світ та процеси,
що точаться в ньому. Вони

роблять це часто-густо не за

допомогою традиційних
театральних форм, а через
поетичний образ, метафору
й гротеск. І ці прийоми
походять, власне, від

найкращих класичних традицій
польського театру. Адже
таким був польський театр
прекрасного періоду
романтизму, театр Виспянського і

Ст. І. Віткевича.

Величезною популярністю
у польських глядачів
користуються п єси Тадеуша Ру-
жевича, одного з найвидат-

ніших поетів Польщі

середнього покоління. Ружевич
дебютував як драматург у
п ятдесятих роках. В його

першому творі «Картотека»
(1959) відбилися пекучі
проблеми того періоду в

житті Польщі, його герой,
це поляк, загартований
війною, роками повоєнної

відбудови країни. Цей і
пізніші драматичні твори Руже-
вича є поетичною реакцією
на певні актуальні явища

життя Польщі. Сатирична
комедія «Група Лаокоона»

(1961) висміює псевдоінте-
лігентів та снобів, які
крутяться навколо них.

З польською дійсністю
пов язана також п єса Ружеви-

ча «Свідки, або Наша мала

стабілізація», написана ще

1962 р., але показана у

Варшаві тільки 1966 р. в театрі
«Атенеум». «Мала
стабілізація», яку таврує
письменник це споживацькі дріб-
номіщанські ідеали деяких

прошарків населення, це

атмосфера байдужості й

егоїзму. Ружевичів вираз «мала

стабілізація» став

крилатою фразою в Польщі.

Тадеуш Ружевич написав

ще кілька п єс, серед яких

«Вийшов з дому», показана

Сцена з п єси Я. Абрамова «Ангел на вокзалі».

«Нічна повість». Кшиштофа Хоїнського,
поставлена варшавським театром «Атенеум».
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«Театр вспулчесіш» поставив п єсу 0

впча «Приходжу розповісти

Краківським «Театром
Стари» та «Театром Народо-
вим» у Варшаві.
На передній край

сучасної драматургії виходить

молодий комедіограф
Ярослав Абрамов. Він постійно

співробітничає з

варшавським «Театром сатири». В

п єсі «Дербі у палаці»,
поставленій вперше в 1966 р.,
Я. Абрамов малює галерею

правдивих образів,
вихоплених з нинішньої польської

дійсності. У Дій комедії, як

і в попередній «Ангел на

вокзалі», він застосовує, за

власним виразом,
«натуралістичний гротеск». Все тут
правдиве, всі події, що

відбуваються на сцені,
грунтуються на фактах з життя,

описаних у пресі. Абрамов
філігранно шліфує мову
своїх персонажів, вона

безпомилково характеризує
кожний образ його п єс.

Кшиштоф
Хоїнський нове ім я в польській

драматургії. Світло рампи
побачили поки що тільки дві
його п єси, але обидві
позначені справжнім талантом. Це

5. Брошке-

«Хрестовий похід», твір,
присвячений
морально-етичним проблемам, і «Нічна

повість», яка розповідає про
молодь.

В багатьох театрах
республіки ідуть п єси Єжи

Брошкевича. Драматург
звертається до
найрізноманітніших театральних
форм драми, комедії,

фарсу тощо але всі його п єси

присвячені проблемам
сучасності. Майже в усіх
театрах країни ставилися

п єси Є. Брошкевича «Скандал
у Геллберзі», «Приходжу
розповісти» та інші.

В коротенькій статті
неможливо перелічити всіх
польських драматургів, які

черпають натхнення з подій
та явищ сьогоднішнього
життя. Є серед них автор
комедій та п єс на побутову
тематику Здзіслав Сков-

ронський, гострі сатирики
Єжи Юрандот і Марк До-
манський та багато багато
інших.

Скорочений переклад
з польської

Ш=ШЕИ'
ГОЛОВНЕ ТОЧНІСТЬ! )

Західна преса повідомила, \
що минулого року в Італії, \
Франції, Голландії й Бель- (
тії було знищено «лишок»

овочів і фруктів у 16 тисяч

тонн. Керівництво
«Європейської економічної
співдружності» обвинуватило пресу
в «неточності». Мовляв,
було знищено зовсім не 16, а

лише 15 тисяч тонн, до

того ж, «в інтересах
економічної кон'юнктури».

ОЩАДЛИВІСТЬ
ДОБРА РИСА! Управління
метрополітену в Нью-Йорку по- /

відомило, посилаючись на )
досвід своїх контролерів, J
що 75 процентів усіх паса- \
жирів, які намагаються про- ,

їхати без квитка це

жінки. «Ліга американських
жінок» прокоментувала це

повідомлення так: «Ми зав¬

жди твердили, що жінки

більш ощадливі, ніж
чоловіки. Тепер є ще один

незаперечливий доказ того, що ми

мали рацію»,

ПЕРЕВАГА. Один
американський знавець права про- '(
тягом тривалого часу вивчав

судову справу в Південному
В'єтнамі з метою її

реорганізації. Його висновок: тут

слід якнайскоріше
застосувати електронні лічильні \
машини, які правили б за \

суддів. Крім інших, амери- (
канський експерт вказав і (
на таку перевагу електрон- /
ної машини перед живим |
сайгонським суддею: маши- )

на, принаймні, не братиме \
хабарів... \

ВАЖКЕ
ВИПРОБУВАННЯ. Ірландець Чарлі
Солтер, якому минув 71 рік,
взяв участь у традиційному
18-кілометровому кросі
навколо свого містечка й

прийшов перший, випередивши
багатьох юнаків. Коли ре- (

портери запитали його, чи |
не був той крос занадто )
важким для нього, Чарлі )

Солтер сумно відповів: \
«Труднощі були але ви- \

ключно морального порядку. (
Дуже важко було бігти (

повз численні шинки й

жодного разу не зупинитися».
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НІКОС Н І К О Л А ї Д І с Мал. В. I г н а т о в а

ПОВІСТЬ

Міняйло Павлос, на прізвисько Скелет,
відклав газету.
«Лихо! Справжнє лихо, що спіткало

тепер багатьох людей», подумав він, і

губи його скривилися в гіркій посмішці. Під
жалобним заголовком із зображенням
черепа, браслета й стегенної кістки Павлос

прочитав повідомлення поховального

бюро:
«Ті, що бажають перенести тіла

померлих в інше місце, повинні поквапитися, бо

в разі порушення терміну адміністрація
цвинтаря без попередження передасть
кістяки до загальної остеотеки».

Він знову взяв газету й кинув оком на

другу шпальту. Ще одне повідомлення!

«Кредиторів померлого Т. повідомляємо

про те, що протягом п'ятнадцяти днів вони

мають з'явитися в бюро управителя
покійного п. Д. і подати свої претензії...»
Павлос кинув газету, й вона зсунулася на

підлогу. Він затарабанив пальцями у скло

вітрини. Його небіж Тірілліс сидів на

низенькому стільчику й пошепки читав

підручник з антропології. Розгорнена книжка

лежала в нього на колінах.

Черепна кістка... лобова кістка... дві

скроневі, дві тім'яні... бубонів хлопець,

показуючи пальцями на голові місце, яке

називав. Почувши стукіт, він підвів голову.

«Таляри не ведмеді, що танцюють під
бубон!..» подумав він і зайшовся

пискливим сміхом, від якого йому заболіла
ліва щелепа.
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Скелет довге тарабанив пальцями по

вітрині, і думки про минуле огорнули його,
почали шикуватися лавами, наче військо,

зачувши бій барабана.

Десять років тому Павлос замкнув двері
своєї кімнати й підпалив мангал із

вугіллям, аби «покласти край нестерпному
життю», як він написав на папірці. Запах

вугілля, що йшов із відчиненої кватирки,
виказав його, і його знайшли напівживого на

підлозі. Прибігли двоє лікарів. Очунявши,
Павлос почув голос свого господаря; «Я

зайшов до нього взяти борг за квартиру, і

раптом мені в ніздрі вдарив запах

вугілля».

Паскуда! Коли ти раз по раз приходив

набридати мені, тебе не турбував запах

мого голоду!.. пробурмотів Павлос.

Один із лікарів, член-кореспондент
фізіологічного інституту, сказав йому
піднесено, як кажуть компліменти справді
гарним жінкам, що в нього не скелет, а диво!

Наше «Товариство» могло б
виплатити вам чималу суму, якби...

Облиште, докторе, урвав його

другий лікар, сміючись, я бачу, ви хочете

стати работоргівцем!..
Коли б ви віддали свій скелет

нашому «Товариству», я б нарахував вам...

лікар на мить замовк, обмацуючи його

спину та коліна, я б вам дав...

Павлос, що ладен був продати навіть

душу, роздягнувся, аби лікар міг оцінити
його скелет.

Знадобився метр, і господар охоче побіг

по нього до сусідки-кравчині. Лікар крутив
Павлоса на всі боки, згинав удвоє,

розгинав, знову згинав, розглядав його

змарніле з голоду тіло, обмацував кістки й
ретельно вимірював їх.

...вісім, а то й десять тисяч франків!
Павлос купив крамничку в міняйла, що

процвиндрив усе своє майно, і став міняй-

лом-лихварем. За капітал йому правив
скелет. Як людина, що знає діну грошам,
Павлос був ощадливий і скупий. Лише на олію,
хоч яка була вона дорога, грошей не

шкодував і завжди засвічував незгасну лампаду
на славу Мамони, що зглянувся над ним.

Усі добре знали цю історію і прозвали
Павлоса Скелетом. Він сам часто, сміючись,
розповідав подробиці продажу свого

скелета й завжди закінчував так:

- Не дали мені здохнути з голоду, дурні.
Ховаючи мене, вони могли б і так забрати
мої кістки!.. Ха-ха-ха! Хочуть якомога

швидше дістати мого скелета, а самі, телепні,
платять мені гроші, щоб я міг жити!

Зустрічаючи на вулиці лікаря, Павлос що*

разу випростувався й дивився на нього пиль¬

ним глузливим поглядом, наче модистка, що

стала великою кокоткою, на свого звідника.
До свого скелета Павлос ставився, як до

речі, що її продано за добру ціну готівкою
і по неї покупець пообіцяв прийти згодом.
Якось сусіда під час сварки погрозив, що

поламає йому ребра, і Павлос відповів;
Таж вони продані!.. Цим ти завдаси

шкоди науці!..
За кілька днів йому заболів зуб, і він

пішов вирвати його.

Тут лише маленька дірочка, а сам зуб
міцний, сказав лікар, краще поставити

золоту пломбу.
Скелет не зобов'язувався лагодити свої

продані кістки, а надто прикрашати зуби
золотом, і відказав:

Виривай!
Але ж зуб міцний, виривати його

просто гріх. Ти чоловік у літах, а маєш усі зуби.
Це тобі не абищо! Для чого виривати

здорового зуба?!
Виривай!..

Тільки після того, як лікар сказав, що зуб
має міцний корінь і, вириваючи, його
можна пошкодити, Павлос погодився на пломбу.

Він довго тарабанив пальцями по склу

вітрини й пригадував усе, що було в його
житті до того дня, коли він замкнувся в

кімнаті, аби вкоротити собі віку. Він чітко
пам'ятав той день, коли йому призначили суму за

скелет, і ту хвилину, коли нарешті
перелічив одержані гроші, ніби перемірявши
зерно після обмолоту нового врожаю.

Ось позавчорашній день із солідними

виграшами... та й учора...
Сьогодні теж... уранці... опівдні... Картини

минулого, здавалося, пройшли й завернули
за ріг.

Він підвів голову й побачив Тірілліса, що

кинув читати і дивився на нього, дурнувато
посміхаючись.

Чого смієшся, ти?
Нічого...

Тірілліс завжди сміявся отак без причини,
і коли його запитували, чого він сміється,
він нічого не відповідав, поки не діставав
два-три ляпаси. У вухах Скелета гуло, наче

зсередини хтось бив по них здоровенним
києм, голова була важка й водночас

порожня. Мозок не працював, наче вражений
мігренню.
Коли він тепер думав про майбутнє, то

бачив, ніби живе серед мурашок, бачив

свою смерть і далі ще щось...
З голови не виходив сьогоднішній

полудень. Перед очима стояла газета, що ЇЇ він

допіру кинув читати й що досі лежала в

нього під ногами. В одній колонці було
повідомлення адміністрації цвинтаря для
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тих, що хотіли доглядати могили

померлих, а в другій оголошення довіреної
особи небіжчика, що залишив гроші, аби
віддати їх своїм кредиторам.
Скелет вихопив фразу з одного

повідомлення, слово з другого і, думаючи про
свого бридкого небожа Тірілліса, написав

про себе таке:

«...Оскільки небіжчик Скелет не має

кредиторів і не має інших спадкоємців, окрім

Тірілліса, підлого Тірілліса, Тірілліс, цей об-
ридник, повинен з'явитися, щоб одержати
його майно. Оскільки й Скелетові кістки

продано інститутові і вони не будуть
покладені в окрему скриню, ані кинуті до
загальної остеотеки, представник інституту
має з'явитися й зажадати...»

Він здригнувся, ніби прокинувшись зі сну.
До нього заговорила жінка, показуючи
кілька дрібних монет та перстень.

Мені потрібні три таляри... Візьми

цього персня... він гарний... дай два

таляри... і за ці монети дай один таляр.
Павлос узяв персня й оглянув його.

Потім забрав монети й перелічив їх.

Перстень не вартий двох талярів, він

коштує лише таляр.

Але мені треба три! Заради спасіння
душ померлих кревних твоїх... заради
спокою їхніх кісток... дай мені три таляри.

Залиш й оце, сказав він,
показуючи на її обручку, зношену, стерту від

щоденної праці, і одержиш два й один

три таляри.
Жінка почала знімати дешеву обручку,

що, здавалося, приросла до пальця. Вона

знімала її й несміливо роздивлялася
навколо.

Пошкодиш собі пальця, пані...
Павлосові очі глузливо посміхнулися.
Бідна жінка застогнала. Вона щосили

смикнула обручку і зняла її. Взяла три

таляри та квитанцію. Скелет згадав, що йому
вже час іти до лікаря вставляти золоту

пломбу.
«Вставимо та й по всьому», подумав

він, поклав у залізну касу весь виторг і

вийшов.
У цю мить хлопчик сусіди-кухаря вийшов

з тарілкою кісток і висипав їх у кошик на

сміття, що стояв біля дверей.
До загальної остеотеки,

пробурмотів Скелет.

Від лікаря Скелет повертався парком.

Ще сяяло сонце.

Золото здавалося йому чужорідним
тілом, він торкав його пальцем і язиком,

увесь час розтуляючи й затуляючи рота.

Скелет ніби жував цю золоту грудочку, що

мимо його волі з'їла частину тих грошей,
які він одержав за скелет.

Повз нього проїхав візок із двома

дамами; перед ними стояла скринька з

полірованого горіха та бронзовими ручками.
Звідси було недалеко до цвинтаря.
Скелет пригадав оголошення

цвинтарного управління і з цікавості пішов
подивитися, що діється на цвинтарі.
Перед брамою на дошці вицвілими

літерами було написано, що «за зберігання
кісток у поховальній урні треба платити

вчасно». Увійшовши в браму, він побачив на

першому ж кипарисі щойно вивішене
оголошення (адміністрація цвинтаря прагнула
якось уникнути невдоволення людей від
збільшення платні за палісадники й
лампади на могилах): «Ми підвищуємо ціну
через брак і дорожнечу олії, а не з жадоби
до грошей»...

Ідучи далі, Павлос почув, скільки коштує
могила.

Два метри завдовжки й метр
завширшки! Клапоть землі!.. прошепотів він.
Доріжками й алеями цвинтаря ходили

юрби жінок та чоловіків. Усюди розкриті
могили, мов роти, які щойно знищили

зелень із довколишнього масного грунту, але

не змогли перетравити кісток і знову
просили їсти. Кістки одних небіжчиків

валялися на сонці, інші збирали родичі, сумно
відсіюючи жменями землю. Якийсь

чоловік разом із гробарем шукав могилу своєї

дружини й лаявся, що не може її знайти;
біля одного надгробка скупчився великий

гурт людей: вони сміялися з горя якоїсь

старої, що заплатила гробареві, аби він
розкрив могилу її дочки, і знайшла там

кістки маляти.

Скелет побачив силу скриньок; деякі з

них були з полірованого горіха або з

коштовного дерева, інші з мармуру, а

більшість із звичайного дерева; вони стояли на

поличках і долі, на кожній було одне-двоє
імен. Знизу до поличок були прибиті
цвяхами мішечки та пакунки з кістками, що

попротикали гнилу тканину й стирчали

звідти, наче очищена цибуля.
Трохи далі Павлос побачив велику яму,

до половини засипану кістками, а довкола

розкидані, як попадя, мішечки та

скриньки; деякі з них подерлися, порозбивалися,
і з них висипалися жалюгідні рештки.
Довкола зібралося багато люду.

Розмовляли про марність людського життя.

Ось що лишається від людини!..
Якийсь сухорлявий обдертий чоловік

жваво жестикулював, і його постать

особливо чітко вирізнялася на тлі мармурових

надгробків, поховальної урни та «загальної

остеотеки». Це був соціаліст, що знайшов

слушну нагоду пропагувати свої ідеї!

Віддалік пухлощокий товстун перекидав
на купі скриньки, Він шукав потрібне ім'я;
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оч! його були ^запалені, жилет увесь у мас-

них плямах, немовби він плакав жиром.

Нарешті він прочитав батькове ім'я на

розбитій скриньці. Коли відчинив її, череп

глянув на нього так жалібно, наче питав: «Не

впізнаєш мене, синку?!»
Потім Скелет побачив, як розкопують

могилу. В око йому впав онук^ небіжчика,
дорослий уже юнак. Хоч як він намагався

надати своєму обличчю скорботного
вигляду, проте однаково був схожий на

наглядача під час археологічних розкопок.

Швидше, хлопці, швидше, бо вже

сутеніє...

Гробарі розкопували могилу,
обливаючись потом; часом вони перекидалися до-

тепами, весело філософуючи.
Від Шекспірових часів до наших днів

гробарі, копаючи ями, співають, жартують,
філософують із чарівною
безпосередністю.

Скелет спостерігав, як розкопують
могилу, переймаючись веселою філософією
гробарів. Коли лопати застукали об віко на-

півструхлявілої домовини, юнак сказав:

Обережно! Не бийте по кістках... по

голові

Чому?! з цікавістю запитав

Скелет. Чому?
У нього були всі зуби! відповів

юнак гордо. Помер у сімдесят років і
мав усі зуби!
Гробар смикнув за гнилу дошку.

Юнак і Скелет скривилися.

А ви що хотіли? Як відчинити
спальню, де переночує людина, то звідти
вдарить сморід, а старий кипить тут ось уже

три роки...

Другий гробар узяв щелепу й простягнув
юнакові.

Ти ба! Справді цілі всі зуби!
А де друга? Де горішня щелепа?
Ось! Справді! Всі зуби! ще раз

сказав гробар, показуючи черепа.

Юнак сумно похитав головою, кинув

гробарям по кілька монет і пішов.

А він хіба не забиратиме кісток свого

небіжчика? запитав Скелет.

Ха! Він просто хотів подивитися, чи

правду каже мати, розповідаючи, що

діждусь помер з усіма зубами. Він був в

Америці й повернувся по тому, як помер
старий... Примха! додав другий.

Ти сказав допіру, що... він кипить!

Пробачте... Це правда, що кипить?

запитав Скелет.

Гробар не відповів. Його товариш
перепитав:

Він таки справді кипить?

Цей добродій дуже чіпляється до

слів, мабуть, він професор, буркнув
перший гробар.

Але невже він кипить, колего?

Гробар хотів щось сказати, але потім

повернувся до Скелета, підозріливо оглянув
його й мовив:

Кипить він чи смажиться...

нагрівається чи замерзає... яке це має значення?
Скелет хотів уже був піти геть, але

раптом спинився біля прямовисно? плити й

почав читати: «Тут поховано»...

Мабуть, цей пан професор,
промимрив гробар. Зачекай, адже я тобі

нічого не кажу, мовив він глузливо,
гадаючи, що Скелет уже далеко.
Послухай, колего. Я вже чотирнадцять літ копаю,
а ти лише з рік... я знаю таємницю

могили... Згодом і ти дізнаєшся, але нікому не

кажи про свої муки... З кожної розритої
могили ми крадемо одну річ останнє

слово небіжчика. Тисяча могил тисяча

слів, чуєш? Тисяча слів це вже розмова,

це більше, ніж півтаємниці!..
Скелет захоплено слухав.

Про те, що бачиш, що помічаєш ні

пари з вуст, завважив гробар. Бери
приклад із закритих могил!.. «Таємничість і

мовчання!»

Скелет пішов. Він поминув дві могили.

Над однією молився навколішки
мармуровий янгол, над другою жінка в чорному.
Постояв трохи і в задумі вийшов із

кладовища, не зупиняючись біля жебраків, що

просили христа ради.
«Чого доброго, ще подумають, що я

заздрю цим надгробкам».
Вечоріло. Він пішов найкоротшим

шляхом повз поле, де зсипали сміття. Міські

прибиральники о цій порі саме

випорожняли тут свої візки.

Загальна остеотека, весело

пробурмотів він.

II

Скелет дуже добре розумів, про що
саме казав йому внутрішній голос, і

намагався будь-що приспати його. Він думав про
свою крамницю, але серед прострочених
векселів і застав, що спливали в його

пам'яті, якось дивно нагадували про себе
оголошення в газеті, що він читав опівдні,
кладовище, надгробки, поховальні урни та

загальна остеотека.

Удома на нього чекав Тірілліс. Він ще не

визубрив усіх кісток голови й сидів у кутку
на низькому стільчикові з розгорненою
книжкою на колінах:

Дві скроневі... дві тім'яні...
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Годі тобі, роздратовано сказав

Скелет, берись за інші завдання або чи*

тай собі нишком.

Хлопцеві легше було поміняти завдання,
аніж не читати вголос, і він узяв до рук
іншу книжку.
Лежачи на канапі, Скелет думав про

гробареві слова.

Якийсь новий внутрішній голос озвався в

ньому, звинувачував його в тому, що він

продав свої кістки й мріє про пам'ятник.
Скелет намагався якось протидіяти цьому
голосові.

«Поїм і піду до пані А.», вирішив він.
Але раптом щось згадав і вигукнув:

Чорт забирай!..
У пані А. була манія перекуповувати

коштовності, і за своє життя вона продала
багато прострочених застав. ,

Чорт забирай!..
У її домі якось цілу ніч точилася

розмова про продаж його скелета.

Чорт забирай!..
Вони зачепили його, і він розповів з

усіма подробицями про те, за яких обставин

продав свій скелет.

Чорт забирай!..
Хіба можна було про це комусь

розповідати?!
Йому здалося, що хтось гукає: «Скеле¬

те!.. Пане Скелете!», і він сердито
оглянувся. «Ні! Більш не відгукуватимусь, якщо

будуть так кликати. Що я, не маю імені?

подумав він. Не буду навіть
розмовляти, коли хтось заговорить про мого

скелета. Це вельми делікатне питання...

І навіщо я розповів тієї ночі в їхньому
чистенькому будиночкові про всі

подробиці?! А вони? Покидьки! Хотіли й собі

продати свої кістки! Ха-ха! Пані А.

шкодувала, що вона дрібненька, кістки її тоненькі,
і їй за них нічого не заплатили б, якби
трапилася така нагода. Вона гадала, що можна

продати будь-який скелет!.. А її ятрівка
подумала, ніби її габарити теж чогось

варті, і визначила за них найвищу ціну; вона

трималася так, наче біля неї вже стояв

покупець із повним гаманцем; жартувала,
реготала, немовби її лоскотали попід ребра!..
А ще отой митець в обтріпаних сірих
гетрах, що казав: «Ні! Хіба я знаю? Ні, ні!»,
але не міг сказати, чому ні...

«Ні». Одне слово, але як ви його

вимовляєте, добродію! Припустімо, що ти не

маєш ніякої роботи, бідуєш. Якби ти,
скажімо, не був маляр (а надто портретист,

котрому платять ті, що бажають увічнити
себе на полотні). Але поезія і проза теж не

мають у нашому краї попиту. Як би ти

жив? Скажи, як би ти жив?! Дозволяв би

кожному поганенькому видавцеві
визискувати себе?! Але ж ти знаєш дуже добре,

що в нас немає навіть визискувачів
письменницького таланту!.. Нема нікого, крім
покупців скелетів. До тебе раптом
приходить людина й пропонує за твій скелет

певну суму. Що ти скажеш, га? Візьмеш, щоб
налагодити своє життя? «Ні! Ні!» А чому?
Поясни мені! «Жах, жах!» Чому? Поясни й

не затуляй вух, не кричи! Тут ти ладен

віддати живі кістки, а тобі пропонують десять
тисяч франків за те, щоб узяти їх по твоїй

смерті! Скелетове чоло вкрив холодний
піт. Яка радість! «Годі! Жах! Так, я не

можу цього пояснити, не можу чітко

викласти, але продавати свої кістки, друже,
продавати свій прах! О, який стоїцизм, який

цинізм!»
Скелет знову відчув огиду, яку тієї ночі

викликав у нього маляр у вітальні пані А.

Тірілліс перелічував, що роблять з

волом після його смерті:
З його кишок виготовляють струни

для музичних інструментів... З рогів
роблять ручки до ножів... Кістки його
вживають...

Для чого?
Для виготовлення цукру! відповів

дурник. Він хотів сказати, що з волових

кісток роблять спеціальне вугілля, яке

вживається для очищення цукру.

А як поводиться віл? Він дозволяє
себе годувати, щоб у його кістках утворився
цукор, сказав Скелет, намагаючись

удати з себе байдужого.

Вони сіли їсти. Скелет накраяв великим

кривим ножем хліба, помідорів, солоного

сиру. Жували повільно, скоса позираючи

один на одного, як собаки, що їдять з

однієї миски. Тірілліс глянув на дядьків рот і

зайшовся верескливим сміхом.

Чого іржеш? схопився Скелет I

хотів ударити його ручкою кривого ножа,

котрим розрізав помідор.
Нічого. З твого зуба... там золото

блищить, золото!
Скелет хотів усміхнутися, та раптом

насупив брови від думки про те, що Тірілліс
його спадкоємець!

Бридка приблудо! Підла душе! Він

глянув на хлопця з ненавистю. Хіба

такий, як ти, прийде засвітити свічку на моїй
могилі? Хіба найме відправу?

Він пригадав молодика на цвинтарі, що

хотів побачити щелепи свого дідуся й

посміхався; тепер він став порівнювати того

хлопця з Тіріллісом, а кістки старого зі
своїми.

«Оцей негідник прийде на мою могилу?!
На яку могилу?.. На яку могилу?!
Валятимусь, поки не згниє моє тіло. Якого біса?

Не кинуть же мене у вапно! Цей негідник
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прийде й викопає мене... з цікавості, з

цікавості! Ні! Він згадає про зуба з золотою

пломбою і прийде забрати її- Ой,

адміністрація цвинтаря матиме з ним клопіт,
судитимуться! Він скаже, що це дозволяє

йому право спадкоємця,..» Скелет раптом
подумав про те, який він самотній, і знову

спохмурнів.
Його, як опівдні, огорнули журні думки.

Вони крутилися в голові, мов нитка

навколо клубка.
Він думав про своє минуле та майбутнє.

У якомусь дивному півсні Скелетові

мариться, ніби він помирає, лежачи на

брудній постелі. Тірілліс сидить на стільчикові і,
хоч минуло вже чимало років, здається

таким самим маленьким і досі не вивчив

кісток голови. Сусідка виходить, затуляючи

носа, й каже: «Бруд і сморід доконають

його, він умре від скупості раніше, ніж

судилося!» Тірілліс схилився над

книжкою й наспівує пошепки: «Мені все зали¬

шиться! Мені все залишиться!»
«Мерзотник! Огидна тварюка», Скелет із люті

скрегоче зубами» Тірілліс підводиться і

показує пальцем на золотий зуб: «Мені все

залишиться! Мені все залишиться!» Скелет

хоче закричати, підвестися і вбити ціпком
гидкого хлопчиська, але не може

поворухнутися. А Тірілліс нахабнішає. Він регоче,

закладає йому пальця в рот, торкається

золотої пломби й дражнить: «Ага! Ага!

Ага!» Скелет аж запінився зі злості, але не

може й поворухнутися. Він може тільки

ворушити головою, напружує щелепу і, коли

небіж засовує йому пальця в рот, хоче

його вкусити: клац! клац! але Тірілліс
швиденько відвертається, каже: «Ага! Ага!»,

знову засовує пальця й доводить дядька до

сказу.

Чує, як хтось гукає його: «Скелете, гей

£келете!» Це йде по нього смерть. Вона

думає, що як тільки змахне золотою

шаблею, то дістане гроші! Скелет підводить
очі й бачить перед собою маляра, такого

жалюгідного в своїх подраних гетрах. «Я б

зроду не продав своїх кісток... Хочеш, я

тобі скажу, чому? Зараз мені дуже легко

викласти це і прозою, і віршами...»* «Ні!..
НП Не треба Тепер і я відчуваю, яка то

жахлива річ знати, що...»

Він відчуває, як його схопила невидима

рука за волосся й почала розкручувати,
мов пращу. Не боляче, лише перехоплює

подих; всередині наче відкрилася солодка

жила, його нудить і хочеться блювати.

А ось він уже звивається між двома

долонями...

Йому здається, ніби він сидить за

столом, за тим, де щовечора їсть із Тіріллі-

сом бутерброди з сиром, і бачить себе

мертвого на дерев'яному ліжку посеред
хати. По підлозі повзе ящірка, він знає, що

це його душа, котру він щойно виблював.
«А, то моя душа була ящірка! А в інших

вона крокодил, павич, свиня». Бачить на

підлозі дві руки. Одна біла, янголова,
друга чорна, з кривими лазурями, рука
диявола. Кожна намагається хитрощами й

спритністю перетягти ящірку на свій бік. «Куди
вона піде? Куди вона піде?!» Ящірка
наближається то до однієї, то до другої руки і

нарешті залазить у чорну долоню. Янгол

затуляє обличчя крилом і відлітає. Диявол
хоче вийти, затискуючи ящірку в долоні (як
затискував небіжчик за життя свої
прибутки за день), і натикається на якогось

огрядного пана з ^борідкою та в золотих

окулярах. Це представник інституту, він сидітиме
вночі коло небіжчика; потім подивиться,

де його поховають, аби згодом викопати

скелет. А диявол не йде. Наче знає, що

незабаром має статися щось вельми

кумедне, й хоче посміятися. Він стоїть біля

віконниці й вичікує, зиркаючи то на

представника інституту, то на Тірілліса, котрий
удає, ніби читає. «Що буде? Що буде?»
гадає Скелет, позираючи то на своє тіло

на дерев'яному ліжку, то на свою душу,
затиснену в чорній долоні. У нього таке

враження, ніби він сидить уночі з

представником інституту біля свого трупа. Одна
із свічок похилилася, топиться. «Хай його

простить бог, але небіжчик був

шахрай!» «А що ж я таке робив?» Ящірка
підводить голову: «Що я робив? Така вже

моя професія...» Ящірка знову схиляє

голову. «Несправедливість... лихварство...

брехня...» Диявол регоче з задоволення й

гладить розпластану ящірку. «Правда, а крім
того, скнарість і, як ото казав митець у

сірих гетрах... стоїцизм... цинізм...»
Представник інституту куняє й раз по раз

протирає окуляри. «Гаразд, хай цинізм, але

стоїцизм, хіба це зле? Він хоче запитати

представника інституту, той бо ж людина

вчена й має голову на плечах. Пан Ніко-

лаїдіс ужив слова «стоїцизм» і скривив
свою пику, прошу пояснити, чи то справді
зле, коли людина добровільно пристає на

якусь умову, бо зрештою не може

вчинити інакше?» Учений не відповідає. Він
куняє, очі йому злипаються, позіхає. Тірілліс
підіймає свою пику й .задоволено поглядає

на змореного вченого. Диявол бачить, що

наближається мить його тріумфу. «На

бога!..» Але коли той має рацію, люди

повинні завше обурюватися й скиглити, хоч

іде дощ, а хоч хмариться... Він бачить, що

свічки топляться й обростають восковими

сталактитами. «Зніми те, що нагоріло».
«Ні». «Ні?!, Кажеш, ні?» - «Так!»
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«Бридкий хлопчисько!.. Звичайно, я ж

мертвий, то ти й не зважаєш на мене!»

Воскові сталактити поволі набирають
форми перснів, браслетів і звисають, наче

плетениці коштовного каміння. А він аж

тремтить, дивлячись на них, і його опановує
жадібне почуття лихваря. Представник

інституту заснув. «Варта заснула», каже

диявол і заходиться холодним сміхом.
«Учений заснув», мовить Тірілліс,
підводиться, обережно йде, аби не розбудити
його, й хоче підняти з землі кривого ножа.

Скелет силкується підвестися й розчавити
йому пальці, але ноги його неначе прикуті.
Тірілліс підходить до ліжка.

«Коштовності!.. Коштовності!» Скелет гадає, що
небіж хоче забрати дорогі прикраси, які

висять на свічках, але Тірілліс засовує ножа в

рот покійникові й розтуляє йому щелепи.
«Що він робитиме? Що він учинить із
моїм прахом?.. Ага!.. Він хоче вийняти зуба з

золотою пломбою! От негідник! Ой-ой!

Чому ж не прокинеться представник

інституту й не стане на захист скелета?» Кривий
ніж орудує в щелепах небіжчика. «Зуб має

дуже міцний корінь, і, витягаючи його,
можна витягти з тебе душу». Він пригадав
слова зубного лікаря й відчув страшний
біль. Тірілліс натужується, аж почерзонів з

напруги, повернувся й дивиться, чи не

прокинувся вчений. «Не прокидається!! Ой-
ой!..» Скелета мучить біль, він лютує, що
не може захистити своє тіло, а тільки
кричить і безнадійно розмахує руками.
Тірілліс кинув ножа й засунув пальці йому в

рот. «Ось я його вкушу, відгризу йому
пальці! Скелет зціплює зуби, але він

мертвий, м'язи не рухають мертвих губ. »

Ой!.. Ой!..» скрикнув він.

Тірілліс уже давно спав. Почувши крізь
сон дядьків стогін, він прокинувся й упав
додолу. Прокинувся й Скелет і подумав,
що представник інституту проснувся саме

в ту мить, коли небіж вирвав дядькового

зуба й хотів його забрати. Скелетові
приверзлося, ніби спадкоємець його майна й

спадкоємець його кісток б'ються через зуб
із золотою пломбою. Він накинувся на Ті-

рілліса та його тінь із кулаками.

Що я тобі зробив?! Що я зробив,
дядьку?

Зуб! Мерзенний хлопчисько!

J раптом він згадав, що то був тільки сон.

Але він усе ще чує дияволів сміх, що
долинає з-за віконниць. І йому дуже болить

зуб.
Мацає пальцем у роті.
Сон!..

Скелет роздягся й ліг. Довго валявся в

ліжку з гіркими думками й докорами сум¬

ління. На якусь часинку він заснув, га тут
же прокинувся, бо йому примарилася
повна зала студентів, що слухали лекцію
літнього професора з остеології. У залі на

роликовій підставці стояв великий скелет.

«Черепна кістка... лобова... показував

професор коротенькою лінійкою, дві
скроневі... дві тім'яні...» Щелепи в скелета

рухалися, і було видно, що в нього цілі всі
зуби, крім одного.

«Знову те саме!.. Ніде нема мені

спокою, якийсь напуст!»
Скелет намагається думати про щось

інше.

«Завтра неділя. Піду до церкви, я ж бо

теж християнин. Поставлю свічку...»
І він уже бачить себе, як увіходить до

церкви. Ставить богові свічку. Хреститься...
Вклоняється й шанобливо зупиняється.
Слухає псалми, і на серці йому легшає.

Слава тобі, господи! Слава тобі!..

Починаються святі таїнства. Він складає

руки на грудях. Заходить диякон з

курильницею, стає перед ним, починає його об-г

курювати. Скелета оповиває дим ладану.
«Безбожники! Невже немає пахучого

ладану, що вони обкурюють мене ладаном

смерті?»
Диякон знову заходився обкурювати

його, і Скелет почув слова: «Померлого раба
твого, що...»

Ой-ой!
Він хоче звільнити свої руки, притиснені

до грудей простирадлом, наче саваном.

«Піду в неділю до міняльні, там, либонь,
буде рух».

Йому ввижається, ніби він стоїть біля

прилавку й «робить» прибутки. Курить нар-

гілє, міняє іноземну валюту. Веде облік

векселів. Бере розписку від одного

негідника, багатого спадкоємця «без гарантії» й

дає йому гроші.
Слава тобі, господи! Слава тобі,

господи.

Приходить відвідувач та й каже;

«Добридень, пане Скелете!» Він гнівається, але не

показує цього Заходить інший: «Привіт,
Скелете!» Скелет шаленіє, але відповідає
лагідно: «Доброго здоров'я, не зви менё

Скелетом, я ж маю ім'я, не хочу, щоб мене

називали Скелет». Відвідувач глузує з

нього: «Отакої! Що тобі, пане Скелете?»

Розлючений Скелет лається й показує йому
кулака. Приходить іще хтось: «Добрий
день, пане...» Скелет випереджає його:

«Прошу вас називати мене моїм ім'ям. Моє

ім'я Павлсс. Коли воно вам не до вподоби,
то я маю прізвисько: Вардалабумбас, так

мене прозвали в дитинстві». Цей відвідувач
вихована людина, він обіцяє, що
постарається звикнути до його імені або дитячого

прізвиська. «Знаєте, пане... Вар-да-ла-бум-
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бас, нелегко відзвичаїтися від того

прізвиська, коли знаєиі, що продано...»
Ой-ой!.. Скелет падає з ліжка.

Нікуди я не піду!.. Сидітиму вдома.

Він сідає за стіл. Немовби їсть голову
ягняти. Відчуває її смак і запах. П'є вино.

Пригадує веселі пиятики в гостях.

Слава тобі, господи! Слава тобі,

господи!

Тірілліс усе збирає кістки біля нього.

Гризе їх, мов кіт.

Та годі вже... годі... Піди вмийся,
візьми книжку й читай.

Добре, дядьку! каже Тірілліс і

починає мурмотіти, обсмоктуючи кістки:

Черепна кістка, лобова кістка. Дві
скроневі, дві тім'яні...

О господи ісусе!..
Може, йому втекти з міста?

«Сяду на перший-ліпший поїзд, зійду в

сусідньому селі... Так! Чудово проведу

неділю на природі...»
Йому мариться, ніби раннього ранку він

їде залізницею і з вагонного вікна

милується красою ланів та садів, що повільно

набирають фантастичних форм.
«Неймовірно! Колись я справді

подорожував, але як усе це збереглося в пам'яті?

Адже я ніколи не згадував про нього! Так

довго лежало приховане».

Радість наповнює його, і він починає в

думках розмову зі своїми супутниками про
життя на лоні природи.

Слава тобі, господи! Слава тобі,
господи.

Він мовби їде через невеличкі білі села.

Від багатьох схилів та поворотів залізниці
поле видається безмежною танцювальною
залою, де дерева й хатки танцюють

кадрилі. і в кожному селі є огороджене низьким

муром кладовище, що з вікна вагона

скидається на шахівницю, де невідомі
несамовиті гравці пересувають чорні та білі
хрести!..

На чолі йому виступає холодний піт.

Чує, наче супутник каже йому: «Люди
завжди вибирають найкраще місце в селі,
де найбільше сонця й повітря, і роблять
там гробовище...» «Так, так!.. Це
справді так, бо тут останнє мешкання людини,

тут вона лягає, тут вічно спочивають її

кістки...»

Ох-ох! Господи боже мій!..

Павлос крутиться по кімнаті, мов

примара, наче кіт, що йому прив'язали до хвоста

якусь залізяку.
Уже йде! Іде! Хіба можна так жити?!

Хоч би про що він подумав, усе
автоматично стає могилою й скелетом.

Дуже болить зуб, і ні на мить не

вгамовується справедливе обурення на пройди¬

світа-лікаря, що запломбував його абияк!

Зуб почав боліти ще першої ночі.

Вулицею йдуть люди.
«Скінчилася вистава в опері. Уже,

мабуть, перша година ночі».

Хтось верескливо співає:

«О, немає солодшої речі...»
«Як родинної ватри тепло...»

«О так! Хатина, родина! Дружина
догляне, коли ти хворий, закриє очі, коли

помреш... Одне-двоє діток, твої спадкоємці...
А потім?!. А потім?.. О ні! Ні! Надгробок!
Щасливий той, хто має надгробок... має

власну могилу!.. Два метри землі...
залізний хрест та кипарисик!.. О боже, що

найбільше потрібне людині! Якби я міг це
мати, то сказав би: «Дякую... Дякую,
господи... дякую...»
Пригадую прохання одного вбогого

чоловіка: «Трохи м'якої землі для кісток і
затишний куточок раю для моєї душі...»

І хатину... родину! Дружину, спадкоємця.
Те, що гоже людині й конче потрібне їй.

О, який я став вибагливий! Так багацько
хочу! Досить з мене надгробка. Навіть
куточка в поховальній урні. Навіть місця в

«загальній остеотеці»... Мене не цікавить
життя... мені байдуже до душі... Будьте
прокляті всі ідеали, всі віри! Я не боюся

пекла, не мрію про рай. Я шалапут, і моя

душа ящірка. Ніколи не обернутися їй у

голубку... хоч би ще не стала тарганом... не

стала б тарганом...»
Павлос ляснув себе по лобі й упав на

ліжко.

«Чорт забирай!.. Не міг додуматися до
такої простої речі! Треба повернути

інститутові десять тисяч, нарахувати відсотки і

врятувати свого скелета!»

Він поринув у солодкі меланхолійні мрії,
що навіювали йому романтичний настрій.

Країна, що про неї він мріяв, була
НАДГРОБКОМ!

«Так... надгробком! Я лежатиму там...

мертвий!..»
Він випростався, склав навхрест руки й

ноги, і серце його солодко забилося.

Йому здалося, ніби над ним усе нижче

опускається стеля, зближуються стіни,
звужується кімната й стає могилою...

спокійним... міцним... кам'яним склепом.

«Ох! Як чудово почувають себе мертві в

могилі!»

Він лежав так дуже довго, і йому
здавалося, наче він живе потойбічним життям:

життя те повне пригод, завдяки яким

«вічне чекання» позбавлене суму.
«Котра година? Певне, розвиднятиметься

скоро».

Надворі знявся сильний вітер і гуде в

листі дерев.
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«Що це таке? Що це таке?.. А, то

знадвору, а життя. Життя питає смерть, а ки-

парис-приймач передає запитання в

могилу. Мене питають! Треба відповідати...
відповідати! Але нема слів. Є лише одна

фраза, котру я чув за життя: «Фосфоресцен¬
ція гнилизни». «Смерть нагромаджується в

спочинку» це теж фраза життя... ЇЇ

пишуть у книжках. Насолоду, що огортає
кістяк і наповнює порожнини розкиданих кі-

чсток, не можна описати й висловити...

Мовчання. Таємничість і безмовність.

Годинник відмірює час. Котра година? Один...
Два... Три!»

Він заснув.

Мертві не лічать!

ІВІ

Прокинувся пізно. Квапливо одягнувся й
вийшов.

Мерщій до лікаря...
Він біг у якійсь гарячці, наче сон його й

досі не скінчився.

Зупинився біля трунарні. Учора, якби
хтось попросив його показати трунарню,
він міг би обійти все місто й не знати, що

неподалік од його крамнички є двері з

такою гучною назвою: «Великий ощадник».

Прошу, пане сусідо, сказав йому
власник трунарні, вам щось потрібне?

Не тепер... не тепер... але чи не

можна...

Заходьте.
Павлос увійшов і почав роздивлятися

труни.

Чудово! Чудово... І скільки коштує
одна?

Від п'ятдесяти до п ятисот...

Прекрасно! Прекрасно... І могила

п'ятсот. Тисяча. Хрест, залізна огорожа,
кипарис... Триста. Попередня плата

«Товариству збереження насаджень та

світильників на могилах» років на три (поки
підросте кипарис). Сто п'ятдесят... Тисяча

чотириста п'ятдесят... Чудово... Чудово...
Як бачите, характерна риса нашої

продукції це дешевина. Бо хоч смерть і

великий ощадник, та влаштувати похорон

складна річ. Ми беремо на себе все,
пов'язане з похороном, а також копання й до*

гляд могил.

Чудово! Чудово, я звернуся саме до
вас.

Можете оглянути готові труни різних

гатунків та розмірів.
Я хочу, щоб для моєї труни ви зняли

мірку. Щоб вона була ні широка, ні

вузька...

Хе-хе-хе! Ні довга, ні коротка... Хе-
хе-хе!

Павлос побіг до лікаря.
Лікар був зайнятий. Скелет сидів у

великій чекальні, прикрашеній малюнками з

анатомії. На них були зображені м'язи,
кістки; він бачив вуха, очі, нутрощі з

кольорової порцеляни, а вгорі на полицях

вишикувалися скляні посудини, де в жовтій

рідині плавали серця, селезінки, нирки і
недоношене дитя.

Скелет із цікавістю розглядав усе це й

думав про десять тисяч, що вирішив
повернути інститутові.
«Чорт забирай, треба віддати ще й

прибуток. Хай подарують мені його, а я

віддам їм Тірілліса. Під склом поруч із цим

недоноском він матиме чудовий вигляд!»

Лікар здивувався, побачивши його,
окинув не дуже привітним поглядом і запитав,

чого йому треба.
Розумієте, я прийшов у тій справі...

Ідеться про мого скелета, що його через
ваше посередництво десять років тому
купив інститут...

Лікар зареготав.
Знаєте, вів далі Скелет, я

змінив думку, не хочу віддавати вам своїх

кісток...

Як це ти додумався до цього через
стільки років? запитав лікар і зайшовся
сміхом.

Я ладен, роздратовано правив
своєї перекошений від злості Скелет, я

ладен сплатити збитки. Як зазначено в угоді.
Справді, серед моїх паперів є копія

угоди, і доручення інституту, але... «розрив

угоди однією з договірних сторін не

передбачається...» Це звичайний акт продажу і,
щоб викупити скелет, треба... Але це ви

добре знаєте й без мене.

Так, знаю, промимрив Скелет.
Ви не знаєте лише того, що це має

ухвалити на своєму засіданні рада, до

складу якої вже не входять особи, що

підписували угоду і...

Так, я знаю дуже добре, перервав
його Скелет нервово, знаю дуже добре,
що це важче, ніж викупити душу в

диявола...

У якомусь раптовому збудженні він упав
у крісло біля письмового столу, похилив

голову й почав прохати лікаря, щоб той

допоміг йому, як може:

Врятуйте мене, лікарю, врятуйте, бо
то такий жах, коли...

І Скелет заходився розповідати про
муки людини, що живе й мріє про
надгробок.

Лікар поблажливо слухав його.

Я не знаю, чим можуть тобі

допомогти всі ці романтичні подробиці..,
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О, вони допоможуть зрозуміти, як

несправедливо пЬзбавляти людину життя в

могилі, коли воно таке солодке. Сьогодні
я його зазнав, воно таке солодке, таке

солодке.

І Скелет з огидними подробицями,
породженими його хворою уявою, почав

малювати жахливу картину розпаду й

розкладання кісток у землі.

Ліпше напишіть самі, мовив лікар,
я не хочу ще раз устрявати в цю

справу... Рада не збереться в тому самому

складі, та й з інститутом я тепер не маю

зв'язку... Краще напишіть самі, а ще

краще не писати взагалі. Що за химери! Ви

сприйняли все це надто романтично. Яка

різниця...
Ці слова довели Скелета до сказу. Він

насупив брови і з ненавистю подивився на

лікаря.
Це ти винен у моєму нещасті!.. Але...

я врятуюся! Ви мені перешкоджатимете, та

я не здамся, нізащо!
Його пройняла нервова дрож. Він

називав лікаря вбивцею і не давав йому змоги

виправдатися.

Ви хворі, вам недобре...
Облиште! Я здоровий! Ох! Ох! Я

дуже добре себе почуваю. Може, я

збожеволів, але я не помру від цього... Ви

візьмете мої кістки, але це буде ще нескоро.
Ні ви, ані хтось інший із тієї ради,

пробачте...

Він щосили тарабанив пальцями по

столу, аж підстрибували каламарі й усе інше,

що на ньому було. Лікар насилу
стримувався.

Не бійся, сказав Скелет лагідним

голосом, я не розіб'ю кісток на

пальцях... не лякайся, і жалібно заплакав.

Ти хворий, у тебе гарячка, сказав

лікар і хотів помацати його пульс.

А! Ти хочеш знову перевірити мій
скелет, чи не помилився тоді, коли міряв його

кравчининим метром?! Чи, може...

Скелетові очі горіли гнівом. Чи, може,

хочеш обмацати мої кістки, погладити їх?

«Мої, мовляв, це кістки, мої, бо я їх

купив!» Як гладиш плечі й стегна своєї

коханки: «Це моє тіло, моє, бо я його

купив!..» Але я тобі цього не дозволю. Вони

ще не твої. Скелет заридав. Вони

будуть твої, коли згниють і розсіються, як

бурштинові чотки з розірваної нитки...

Скелет написав безліч листів і не дістав
жодної відповіді, тоді вирішив поїхати до

інституту сам. Він піднявся сходами й

зайшов до директора інституту, але не зміг

як слід пояснити суті справи. Він прохав,

благав, щоб його не позбавляли надгроб¬

ка, лаявся й погрожував. Його мали за

божевільного й обіцяли все, що він хотів, аби
тільки спекатися його. На другий раз його
не впустили, а коли він пішов пробоєм,
швейцар покликав поліцейського. Щодня
він писав прохання й годинами чекав на

відповідь, стоячи на вулиці. Побачивши, що

виходить хтось із професорів, він підходив
до нього з капелюхом у руці:

Даруйте... я той, що продав свій

скелет... Прошу дати мені відповідь...
Але мужі науки зовсім не зважали на

нього або щось обіцяли йому, як обіцяють
дітям, хворим чи божевільним; дехто

оглядав його з голови до ніг і казав:

Справді! Скелет розкішний!

Додому Павлос повернувся
напівбожевільний. Про що б він не думав, куди б не

дивився, завжди бачив перед собою кістки.

Часом на нього находило справжнє

божевілля. Одного дня він ішов повз

крамницю, що була зачинена на перерву, і

побачив на дверях оголошення: «Продаються
кістяки». Він зайшов до крамниці й почав

благати господаря не робити такого лиха.

«Це жахливо продавати кістки!»

Він не міг терпіти Тірілліса. Дорікав
йому за шматок хліба і бив нещадно. Ні на

мить його не залишала думка про те, що

Тірілліс буде його спадкоємцем і витягне

зуба з золотою пломбою.

«Забере моє майно, мої гроші, а це ж

мій надгробок. Забере мої кістки».

Щоб заснути, вживав опій і щоночі
бачив той самий сон. Аудиторія. Студенти й

професори. Великий скелет стоїть на

чорній підставці з роликами, щелепа

рухається, як у верблюда на масницю, бракує
тільки одного зуба.

«Життя! Хай я помру! Хай помру... Але

потім... потім! О жах! Ні! Краще жити,

жити, але яке в мене життя?»

Павлос хотів утекти до якогось великого

міста, щоб ніхто не знав, як він житиме й

помре.

«Тоді я матиму свій куточок у загальній

остеотеці. Але... чи залишить мене цей

страхітливий щонічний сон?»

Павлос намагався вести розкішне життя.

Вживав зміцнювальних напоїв, добре
харчувався. Зовсім не дбав про роботу,
тратив усі гроші на їжу, але день у день

марнів. Тіло його стало виснажене й кволе.

Якось, роздягаючись, він подумав:
«Коли вони дізнаються, в якому я стані,

то прийдуть по мене. Мене вже нема, є

лише мішок із кістками».

У нього був жар. Розігрілися навіть
кістки. Вони тремтіли й тріщали, немовби їх

охопила паніка й вони прагнули втекти,

сховатися під землею, щоб ніхто не міг їх БИ-
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копати; бували хвилини, коли Скелетові

здавалося, що скелет його то

божевільний, який намагається вирватися з гамівної

сорочки.
І раптом йому спав на думку страшний

спосіб звільнитися від життя, від бридкого
спадкоємця та від страху перед людьми з

інституту фізіології.
Він продав свою крамничку, ломбард і

всі гроші програв у карти.

Купив смоли.

Вигнав з дому Тірілліса.
Щільно зачинив двері й позатикав усі

дірочки.
Вилив смолу посеред порожньої

кімнати.

Рухи його були механічні, бездумні.
Він забув, що десять років тому робив

те саме...

IV

Тірілліс і лікар, представник інституту,
стояли над купою холодного попелу.

Лікар відмовився від свого права на

спадщину.

Бридкий Тірілліс нахилився, розгріб
пальцем попіл і підняв маленьку грудочку
золота.

З грецької переклав
Олександр ПОНОМАРІВ

ВСЕСВІТУ

ЗАБОРГОВАНІСТЬ. До
адміністрації лікарні в

місті Ньюарку (США)
нещодавно прийшов літній
чоловік і, вибачившись за те,

шо не міг зробити цього

вчасно, сплатив 75 доларів
за 15 днів перебування в

лікарні й операцію, яку
йому зробили... 1932 року.
Бухгалтер здивовано глянув
на нього і зазначив:

«Щасливчик! Зараз така

операція обійшлася б вам у 900

доларів»...

МАТЧ З ПРИГОДАМИ.
Рідкісний футбольний матч

відбувся в аргентинській
столиці Буенос-Айресі.
Грали дві команди одна

складалася з одружених

гравців, друга з

холостяків. Метою цього матчу
було виявити футбольні
здібності обох категорій
чоловіків.

Гру, однак, не довелося
довести до кінця. Коли
суддя призначив пенальті у
ворота команди одружених,
присутні на стадіоні
дружини гравців цієї команди

кинулися на поле й
вчинили такий скандал, що гру
було припинено.

ПОЕЗІЯ З
РЕЗОНАНСОМ. У Ліоні (Франція)

відбувся своєрідний
поетичний конкурс. Ішлося про
вірш на найбільш

оригінальну тему, до того ж

такий, що мав би найбільший

резонанс серед читачів.

Жюрі присудило першу
премію одному
віршованому шлюбному оголошенню.

Той, хто надрукував це

оголошення, дістав понад
700 пропозицій від дівчат.

РІДКІСНИЙ ВИПАДОК.
Поліція містечка Мілаццо
на острові Сіцілія
зареєструвала дивовижну
автомобільну пригоду: зіткнення
легкового автомобіля з...

яхтою!

Автомобіль, втративши
керування, з їхав з шосе на

берег у той самий момент,
коли туди якимось чином

викинуло з моря яхту.
Автомобіль залишився майже

непошкоджений, яхту ж

рознесло на друзки. Поліція

Мілаццо ніяк не могла

встановити, хто з двох

водіїв більш винний, бо

подібних випадків у практиці
італійської поліції ще не

траплялося.

123



L -»
ський помер недавно,

проживши 68 років. Останні

двадцять із них він провів у
космічних мандрах, але заговорив про

це лише у 1967 році. Саме
тоді почалася друга серія ще

незвичайніших пригод; друкування

міжзоряних спогадів, інтерв'ю
газетам і різним високим особам, у
тому числі її величності королеві
нідерландській Юліані.
На зустріч з містером Адам-

ським, крім королеви, прибули
професор Амстердамського
університету Рой, шеф
військово-повітряного штабу дивізійний
генерал Шапер, президент
Нідерландської королівської
авіаційної^асоціації М. Кольфф і доктор Йонг-
блед, з фаху професор медицини.
Був також присутній принц-кон-
сорт Бернар, чоловік Юліани.

Преса докладно повідомляла,

що під час цієї розмови королева
Юліана була одягнута в світло-
блакитне плаття (мабуть, із
симпатії до кольору неба). Що ж до

містера Адамського, то на ньому

не було ні скафандра, ні якогось

небаченого на землі венеріан-
ського модного одягу
звичайний чорний піджак у дрібну
клітинку і краватка. Перед ним

поставили столик з чашкою кави і

пачкою сигарет. Розмова почалася

з того, що Джордж Адамський

відрекомендувався як філософ і
міжпланетний мандрівник. Щоб не

подумали, що він вигадав оту

свою подорож, Адамський
урочисто заявив, що ні з кого не бере
й копійки за свої розповіді, а

живе з прибутків, які дає йому
крамничка в одному американському

містечку. Відтак, закуривши
сигарету, він заявив, що готовий

відповідати на запитання!

Після цього вступу, підчас
якого Адамський все ж таки «забув»

повідомити, що виступає з
публічними лекціями про Венеру, що
має власного імпресаріо, який
забезпечує йому за них чималі

гонорари, і що крім того він

випустив у світ дві книжки «Літаючі

тарілки приземлилися» й
«Всередині літаючої тарілки»,
почалася бесіда.

Чи правда, що ви літали в

«космічній тарілці»?
Безперечно.

Адамський пред'являє королеві
фотографію. На ній зображено
шість світлих плям. У нижній, яка

трохи нагадує силует

малолітражного автомобіля, видно якусь

чорну крапку.
От у цій тарілці я й

подорожував!
Чи можете ви розповісти, як

сконструйовано ці тарілки?
Вони нагадують наші ракети

«Експлорер» і складаються з двох

корпусів з двома магнітними
полями, які взаємно

нейтралізуються. Завдяки цьому тарілка може

подорожувати куди завгодно. А

от і малюнок, на якому

зображено венеріанця, Адамський
витягає з кишені начерк:

довговолоса особа невизначеної статі,
спортивний одяг, широкий пояс,
взуття, схоже на наші тапочки.

А це ще один доказ!
Адамський демонструє другий
малюнок, на якому накреслені
кільканадцять ієрогліфів і зображення
одної з літаючих тарілок. Що
там написано, я сказати точно не

можу, пояснив він* Оцей
папірець передали мені венеріанці.
Над текстом, записаним

ієрогліфами, зараз працює сила

експертів, та поки що вони його не

розшифрували.
Королеві все ясно: Адамський

таки побував на Венері,
заприятелював з її жителями, і тепер

лишається тільки, щоб він розповів
подробиці.

Як венеріанці поставилися

до вас?

Тут Адамський відчуває
потребу вдатися до філософського
узагальнення. Він починає в

піднесеному тоні:

Усі ми створені з одної пло¬

ті й одної крові. І всі ми можемо
ставитися до наших контактів з
жителями інших планет без будь-
якого почуття страху, навпаки

з великою радістю. Так само, як

і ми, вони прагнуть до знайомства

з жителями інших планет і до
встановлення великого
космічного спілкування живих істот. Щодо
венеріанців, то можу запевнити

вас, що вони збираються
подарувати людству мільярди років
щасливого життя, знищивши

шкідливу для здоров'я радіацію.
Щось мало зрозуміле, але

все ж таки втішне. Обличчя
королеви розпливається в радісній
усмішці, а присутні обережно
запитують далі:

Це вони вам самі сказали?

В голосі Адамського звучать
урочисті нотки:

Мої венеріанські друзі
доручили мені передати сердечний
привіт жителям Землі!

Відчуваючи, що одної патетики

мало, Адамський переходить до

докладної розповіді:
Все дуже просто.

Дев'ятирічним хлопцем я приїхав з

Польщі до Сполучених Штатів і
зацікавився астрономією. До 1919
року я перебував на військовій

службі, а по закінченні її
оселився в Каліфорнії і пішов учитися
до Коледжа сферичної
теософії.
Присутні хапаються за голови:

«сферична теософія»!
Шарлатанське вчення, яке намагається

переконати легковірних людей у
можливості за допомогою

особливих містичних методів увійти в

безпосередній зв'язок із

«потойбічним світом» і досягти
«пізнання божества»! І оцей «маг»

безборонно морочитиме голову їхній

королеві?! Та Юліана подає
величний знак рукою, вчені

стихають, і Адамський, тріумфуючи,

розповідає далі:

Двадцятого листопада 1952

Містер Адамський влас-

ною шахрайською
персоною.
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року я вперше зустрів літаючу
тарілку. Я сфотографував її кілька

разів, а потім побачив за 400

метрів од себе людину, краса
якої перевищувала все, що я до
того бачив. Я їй сказав

по-англійському «Земля». А вона мені

відповіла: «Венера!»
Після п ятихвилинної розмови

мій співбесідник чистісінькою
англійською мовою заявив мені
таке:

Ми, жителі Венери, озброєні
куди глибшими знаннями, ніж ви,

земляни. Ми дотримуємося
законів нашого Творця й на відміну
від більшості землян відкидаємо

матеріалізм.
Трохи подумавши, містер Адам-

ський додав, що пантофлі на ве-

неріанці були кольору бичої
крові.
Королева Юліана поринула в

містичні міркування. Та присутні
не вгавали:

Коли венеріанці прилетіли
ще раз, вони взяли вас із собою.
Ви побачили Місяць. Що помітили
ви на його боці, невидимому для
людей?

Селеніти виробляють собі
там власне повітря на великих

фабриках, оточених житловими

будинками.
Чи були у вас ще якісь

зустрічі з венеріанцями?
О так, і не одна. їх можна

зустріти всюди на Землі. І
багато землян, в свою чергу,
мандрують на Венеру. В наші дні їх

налічується, приблизно, півтори
тисячі чоловік. Багато хто з них

наперед замовляє собі квитки в

теософічному Національному
агентстві венеріанського транспорту.
Земляни люди злі, часом вони
мені дошкуляють...

Чи правда, що ви лікували
хворих венеріанців?

Містер Адамський аж сіпнувся
всім тілом і широко розкрив
рота, готуючися вибухнути довгою

тирадою. Та раптом він побачив,
що присутні повелися досить

дивно: вони якось загрозливо на

нього подивилися, а принц-кон-

сорт аж кулаки стиснув.

Адамський ковтнув повітря й ухильно
відповів:

Я... я радив хворим не
робити космічних подорожей...
Розмова тривала вже півтори

години. Саме надходив слушний
час, коли можна було подякувати
містеру Джорджу Адамському,
одібрати в нього каву й цигарки
і, підвівши цього шарлатана до

дверей, спустити зі сходів. Та

королева Юліана з усіх
вищевказаних процедур обмежилася лише

першою.

Назавтра, звичайно, газети

роздзвонили по всій Голландії про цю

незвичайну зустріч. Вона

викликала, як пише преса, глибоку
тривогу серед населення країни. 1

зовсім не тому, що голландці не

вірять запевненням містера Джор-

Фото «літаючих тарілок»,
на яких мандрувала

фантазія Адамського.

дії цю Грет Гофман стали
називати «Распутін у спідниці».

Минуло цілих три роки, поки

вдалося вигнати Грет Гофман з

палацу королеви і позбавити Юлі-

ану її шкідливого впливу. А

тепер оцей самий Джордж
Адамський з його венеріанцями й з

перспективою зайняти вакантне

місце довіреної особи при
королівському дворі! І саме тому
навіть ухильна відповідь
Адамського про його лікування венеріанців
сполохала всіх голландців.
Однак гастролі Адамського на

тому візиті до королівського
палацу й закінчилися, він

повернувся до США, де засів у своїй

крамничці. Може, часом він і літав

на тиждень-другий у відпустку на

Венеру але тепер Джорджа
Адамського вже немає, і світ

нічого більше не дізнається про
ці подорожі.

Може, хто з наших читачів

розшифрує ці венеріанські
ієрогліфи?

джа Адамського про лагідний

характер венеріанців, і не тому, що

не мають надії ближчим часом

побачити зворотну сторону
Місяця. Причина інша, і куди більш
земна.

Іноземна преса пише про те,

що в голландському

королівському домі панує тепер приблизно
така сама атмосфера, як і в колі
останніх Романових. Роль
горезвісного Григорія Распутіна при

нідерландському королівському
дворі відігравала останнім часом
якась «цілителька» Грет Гофман.
Ця пройдисвітка взялася лікувати
хвору принцесу четверту дочку

королеви Юліани якимись

знахарськими способами, оседилася в

королівському палаці, й королева

потрапила під її вплив. У Голлан-

Типовий венеріанець. Чи не
правда чудові астро-та-

почки?
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ЯН ПАРА кд ОРСЬКИЙ

ПИСЬМЕННИК І ЧИТАЧ

В широкому колі питань літературознавчих, і зокрема питань

психології творчості, проблема взаємозв язку та взаємовпливу письменника і

читача в українській літературі розроблена чи не найменше.

Першим привернув до неї увагу при постановці загальних питань

культурного розвитку на Україні М. Драгоманов у своїй статті

«Література російська, великоруська, українська і галицька». Пізніше

зупиняється на ній Б. Грінченко у розвідці «Перед широким світом», в якій

простежує процес розширення кола українських читачів та приймання
ними літературних явищ.

В радянському літературознавстві цій проблемі ще в 20-х рр.

академік 0. І. Білецький присвятив свою статтю «Про одне з чергових

завдань історико-літературної науки (вивчення історії читача)».
«Принципової ролі читача, як історичного чинника, не можна заперечувати,

пише він, особливо після відомої книги французького критика Еннеке-
на («Спроба побудування наукової критики», 1888), адже визнано

необхідність вивчення не тільки літературних творів, але й соціальних
груп, що їх «споживають» і знаходять у них співзвучний вислів своїх
ідеалів і смаків та задоволення естетичних вимог. Визнано, теоретично,

що історія літератури є не тільки історія письменників, але й також

історія читачів; бо без маси, яка сприймає художній твір, неможлива й

сама творча продукція; що історія літератури мусить цікавитися

поширенням серед мас літературних форм, їх боротьбою за існування й за

перевагу в читачівському середовищі».
Трохи згодом, в другій половині 20-х рр. 0. І. Білецький ще раз

звертається до цієї проблеми у статті «Читач, письменник, література».

Практичному дослідженню проблеми читачівства у конкретному

застосуванні до поезії Івана Франка присвячена стаття відомого

літературознавця Є. 0. Ненадкевича «Франко і проблема читачівства», але й

вона датується 20-ми роками. Такого роду дослідження на цьому,

здається, і закінчуються, хоч актуальність проблеми читачівства відтоді
анітрохи не поменшала.

Явно недостатня увага української критики до цієї проблеми робить

цілком слушною ініціативу літературознавця С. П. Пінчука, який

пропонує українським читачам у своєму перекладі присвячену цим питанням

статтю Яна Парандовського «Письменник і читач».

Польський повістяр Ян Парандовський, широко відомий як знавець

античної культури та перекладач Гомера, в своїх літературознавчих

роботах багато уваги приділив також питанням психології творчості. Його

стаття «Письменник і читач» є один з розділів присвяченої цим

питанням книги «Алхімія слова», що вийшла у Польщі вже другим виданням.

Борис ТЕН

Літературний твір не існує
поза суспільством. Ні в язень, ні

пустельник, закріплюючи на

письмі свій життєвий досвід,

переживання, роздуми, не

перебувають поза суспільством: перший
сподівається повернутись до

нього, другий, зрікаючись
суспільства бодай навіть назавжди, все ж

плекає надію, що слово його

буде знайдене й прочитане.

Щоправда, є записи, про які

кажуть, ніби вони не

призначаються для публікації: сповіді,
звернені до себе самого, нотатки,

листи. Але ж таємниці існують

саме для того, щоб їх
розкривати. Не слід гадати, що надмірна
цікавість до посмертних паперів
спалахнула після того, як у

світі запанувало друковане слово.

Об єктом такої цікавості ще в

І ст. де нашої ери було
листування Ціцерона. Лист це зрадник:

хто довіряє йому свої думки, хай

не сподівається, що вони

залишаться в таємниці. Навіть

розрізнені робочі нотатки можуть

придатися дослідникові, який відкриє в

них компрометуючі для автора

секрети ремесла, як-от

запозичення чужих думок, або, навпаки,

реабілітує автора, розвіявши
безпідставні закиди на його адресу.

Так, ІОзеф Біркенмаєр,
переглянувши нотатки Сенкевича, довів,
що автор «Вогнем і мечем» знав,

читав і продумував праці,

незнання яких йому закидали.

Ще тільки беручи в руку перо,
ми відчуваємо, як глибоко зв яза-
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ні ми з людьми, як пильно

стежать вони за нами і

підслуховують нас навіть у найглибшій

самотині. Ренан1, будучи
відгородженим од світу, ще далеким од

літературних намірів
семінаристом, схиляючись пад зошитом

своїх потаємних звірень,
поводиться так, ніби майбутні
покоління заглядають йому через плече.

Що ж до митців слова, які

ведуть особисті щоденпики, то

вони підкорилися долі й стали

заздалегідь передбачати публікацію
своїх записних книжок. Не
вдаючи більше, ніби вони ведуть

розмову сам на сам з власного

душею, літератори перейшли до
публічної сповіді. Літературна
сповідь має велику традицію, коло

джерел якої стоять «Роздуми»
Марка Аврелія1 2, «Сповідь»
Августина3 * 5. Руссо не видав

«Сповіді» за життя, а його
наступникам набридло зберігати
делікатність щодо його посмертних

таємниць. Вже Гонкур розголошував
за життя томи щоденника, якого

писав разом з братом. Нарешті в

нашу добу особистий щоденник

став окремим літературним
жанром, зокрема у Франції, де

присуджують за найкращі твори цієї

категорії навіть національні
премії. Все, що викладається на

письмі, має иеухильпу тенденцію
одірватися від автора, щоб як твір
мистецтва ввійти у світ похвали

й огуди, блиску й забуття.

Іноді письменник згадує про

оточення, в якому йому
доводиться бувати. Перші статті Сент-
Вева про Шатобріана кадять най-

першосорткіший фіміам з

товариських міркувань і задля

прекрасних очей пані Рекам є. Щоб
не вразити вельможних дам,

думкою яких він дуже дорожив,
критик відкладає свій суд на

пізніший час. Коли ж цей світ
поволі вимирає, Сент-Бев оголює

Шатобріана і виставляє цю бліду

1 Ренан, Ернест-Жозеф (1823 1892)
французький філософ-ідеаліст, історик
релігії, семітолог (Тут і далі
примітки перекладача)

* Марк Аврелій Антоній (121 180)
римський імператор, останній великий
філософ стоїчного напрямку.

5 Августин (354 430) епіскоп із
Гіппона, ранньохристиянський філософ
і теолог.

тінь минулої слави напоказ своїм
новим читачам.

Тісне коло близьких і знайомих
не тільки стримує, а й

підштовхує, підказує ідеї, теми,

формує уяву письменника більше,
ніж він сам, мабуть, погодився б
визнати. Архілох1, сперечаючись
із своїм тестем, створив
особливий жанр в їдливої поезії.

Ще тісніше зв язаний
письменник із своїм найближчим

літературним оточенням друзями,

колегами, товаришами по професії.

Приділяючи так багато уваги
оточенню літератора, ми надто

довго залишаємо в тіні

найважливішу особу справжнього
читача. Хто ж цей читач

прихований союзник чи ворог?

Читач, навіть не догадуючись

про це, бере участь у написанні

літературного твору задовго до

того, як цей твір потрапить йому

в руки. Автор відчуває на собі

його погляд, чекає па його

усмішку чи сльози, ладен

відступити назад, помітивши на його

обличчі зморшку нетерпіння,
невдоволення чи гніву.

6 письменники, які

сподіваються підтримки тільки від жінок,
інші пишуть для молоді,
інтелігенції, селян. Вони зважають на

їхні почуття і те, що пишуть,
намагаються привести у

відповідність з ними, пристосуватися до

їх понять, а коли й зайдуть у

суперечність з ними, то все одно

зважатимуть на їхні примхи
або ж, відхиляючись від їхніх

упереджень, будуть промовляти

до них так, щоб не викривити

своїх намірів і водночас не вийти

з кола інтересів своїх читачів.
Така таємна угода може на

цілі віки забезпечити певній
суспільній верстві чи певним

поглядам перевагу в літературному
житті. В польській літературі
минулого її мали поміщики. їх

життєві ідеали, уподобання і
упередження, їх образ Польщі та її

історії формували й тих

письменників, які до поміщицтва не

належали, ба навіть тих, що
ставилися до нього неприхильно. В

1 Архілох (середина УП ст. до нашої

ери) найвидатніший представник
давньоіонійської лірики.

інші епохи, в інших суспільствах
такою самою владою

користувалися міщанство, вояччина, селяни,

духівництво, каста урядовців.
За винятком дуже розсудливих

і архіпередбачливих початківців,
які одразу (і здебільшого
безпомилково) орієнтуються на певну

категорію читачів, всі інші
дебютанти, люди звичайно молоді,
несталі й безтурботні, працюють
наосліп. Перша книжка це крок

серед ночі, письменник не знає,

хто його почує і хто йому
відгукнеться. Він сподівається на все,

крім мовчання. Здається
неймовірним, щоб у великому людському

муравлиську не знайшлося

жменьки людей, які схочуть його

вислухати, відчути, полюбити. Але
така неймовірність трапляється.

Севедж Лендор
1
продав тільки два

примірники своєї першої
книжки. І цього було досить, щоб
Севедж Лендор не почував себе
самотнім. До того ж цей
аристократ мав досить грошей, щоб з

гордовитою незворушністю
сприймати байдужість світу, якому

віддячував такою ж байдужістю.
На протязі всього життя

людину переслідує голод оцінки.
Кожний її вчинок, бодай найдріб-
ніший, кожна жменька слів,
пов язаних думкою, мусить дістати

оцінку від інших людей. Це
бажання властиве ще дитині, яка

бавиться серед своїх іграшок. А

хто позбудеться цього голоду, той

прирікає себе на самотність і

розпач. Письменникові, який є

чимось більшим, аніж звичайна
людина, і це почуття властиве у

більшому масштабі, ніж іншим
людям. Свого голоду оцінки він не

вгамує кількома голосами і, як

Гете, вважатиме, що не варто

писати, коли не можеш

сподіватися на мільйон читачів.

А тут тобі й тисячі не

набереться. Мовчання. Слабодухих воно

ламає відразу, вперті не

піддаються: ще з більшим завзяттям

ідуть своєю дорогою, як от

Стендаль, книгу якого «Про
любов» було продано кільканадцять
екземплярів (тепер про коленого

з її покупців існує мало не моно-

1
Лендор, Уолтер Севедж (1775 1864)
англійський письменник,

революційний романтик, оспівував французьку
буржуазну революцію.
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графія), більшість прислухається
до зловісної тиші й шукає в ній

собі науки. Бальзак спочатку

штурмував публіку трагедіями та

історичними романами (він
сподівався натрапити на ту саму

золоту жилу, що й Вальтер Скотт).
І тільки мовчання читачів

вивело його з манівців на власний

шлях. Драматург має можливість

бодай поверхово збагнути свою

публіку з облич, вбрання,
жестів, і, коли схоче, може

щовечора стежити за її негайною

реакцією, почути під час антрактів
уривки розмов про свій твір.
Письменник не бачить читачів

ніколи або дуже рідко. Вони

дають про себе знати листами, але

пишуть тільки найсміливіші.

Дивною соромливістю відзначаються

читачі, які часто роками

борються з собою, поки зважаться на

лист до автора. Адже це
особлива подія, коли з імли, де
ховається безіменна юрба, раптом

вирине чиєсь ім'я, кімната чи

хатинка, де гостює наше слово, де

воно користується любов'ю і

пошаною, вривається в чуже

життя, часом навально і болісно.
Письменник може бути зненацька
вражений голосом, якого ніколи
не сподівався. З являються
постаті неначе дуже далекі від сфер
його впливу, вони спонукають до

нових роздумів, підкреслюють
значення книжки і відповідальність
за колене слово. Іноді
зав'язується листування, знайомство,
приязнь, ба навіть глибші почуття.
Пані Ганська ввійшла в такий
спосіб у життя Бальзака.

Якщо складний поет, на

зразок Браунінга1, може собі
дозволити адресувати свою творчість
лиш невеличкій жменьці
споріднених людей, то популярний
письменник не сміє про це і

мріяти. Він прагне бути в усьому

ясним і зрозумілим середньому
читачеві. Він не дозволить собі
вжити рідкісний вираз, надто
вишукане порівняння, і так само

уникатиме незвичайних героїв,

зокрема тих, що живуть глибоким

інтелектуальним життям, мають

надто тонку психологію і

потрапляють у виняткові емоційні ста-

і Браунінг, Роберт (1812 1899)
англійський поет, представник
консервативного романтизму, творчість його
відзначається ускладненістю стилю.

ни й ситуації. Отож він мусить
взяти на себе весь тягар

банальності й часом витримує його

героїчно.

Останні слова стосуються

несподіванок, які приносять
посмертні папери, покинуті чи не-

закінчені начерки, накидані на

них мимохідь думки. У автора

широко відомих повістей і

театральних бойовиків ми з подивом

відкриваємо цілком несподівані
висоти. Було б помилкою думати,

що подібні жертви складають
тільки на вівтар золотого тельця,

часто вони виникають з благородних
мотивів: вболівання за народне

благо, обстоювання гуманних

ідей. Польський письменник

Болеслав Прус, розумніший,
інтелігентніший, освіченіший від маси

своїх читачів, ніколи не

показував перед ними своєї вищості,
розмовляв з коленим як рівний з

рівним, ставлячись до нього з

доброзичливістю і повагою. Таким
самим він був і щодо своїх

героїв.

Не варто заходити надто
далеко в такому виправданні
популярних письменників: найчастіше
буває так, що їм нема чого більше
сказати. Сенкевича збіднив том,
виданий кілька років тому, куди
ввійшли промови, відповіді на

анкети, інтерв'ю, статті. А яким

наївним був поза своїм
мистецтвом Флобер! Пруст проаналізував
його порівняння і спостеріг, що

жодне з них не виходить за

коло інтересів його власної особи.
Листи Флобера, які належать до

кращих літературних зразків, в

яких найповніше відбита
боротьба за слово і пристрасна любов

до мистецтва, водночас
вражають убогістю думки, наївністю

поглядів і суджень про все, що
лежить поза гармонією красивих

речень.

Небагато є письменників,
життя яких плине рівно і спокійно

від початку до кінця, позначене

одними й тими самими поглядами

та ідеалами.
В літературному житті Франції

дуже цікавим був період справи
Дрейфуса, коли група визначних

письменників раптом розкололася
на два ворожих табори. Період
цей ще й нині є предметом

наукових досліджень. Як на долоні,

видно там вагання і неспокій

поруч із сміливими рішеннями,

обережність і відвагу, розрив із

своїм середовищем і перехід до
нового. Завдяки численним

спогадам ми чуємо таємничий шепіт,
мало не думки тих, що завтра

втратять своїх видавців і доступ
в журнали, де працювали, в

домівки, де раніш їх залюбки

приймали, втратять і своїх читачів.

Бачимо, як на терезах хитаються

вшановане минуле і невідоме

майбутнє. Бачимо також вплив усіх
цих подій та боротьби на

творчість, як у Жюля Леметра \

Не завжди слово «світ» мало

одне і те саме значення. За
часів греко-латинських імперій
воно, власне кажучи, не існувало:
ніхто не писав творів, скажімо,
для китайців. Дві мови

грецька і латинська, грецька в більшій

мірі, охоплювали всю літературну
громадськість.
В середні віки латинська мова

не знала ніяких кордонів. Не
було їх також і в гуманістів, які
мислили в європейському, а не

крайовому масштабі. Петрарці
одного і того ж дня Париж і Рим
підносили поетичний лавр, твори

гуманістів з являлися скрізь,
незалежно від походження і місця
проживання автора. Пишучи, він
бачив перед собою не читача-спів-

вітчизника, а читача з тією ж, що

в нього, розумовою культурою,

ким і де б він не був.
Розвиток національних

літератур воскресив ті далекі часи,

коли римляни писали по-грецьки,

щоб викликати зацікавлення і

подив греків, а греки, як от

Полівій1 2, писали, зважаючи на

римлян. Деякі літератури здобували
іноземного читача без зусиль,
завдяки розповсюдженню їх мов.

Перш за все слід назвати

французьку літературу: її мовою вже

в XIII XIV ст. писали навіть

іноземці (Марко Поло3, Брунет-

1 Леметр, Жюль (1853 1914)
французький письменник і критик.

Завданням критики вважав тлумачення

суб єктивних вражень від того чи іншого

твору. Під час справи Дрейфуса
проявив себе як крайній реакціонер і
шовініст.

2 Полібій (нар. біля 201 помер
біля 120 р. д. н. е.) видатний
старогрецький історик. Основна праця
«Загальна історія».

3
Марко Поло (1254 1323)

італійський мандрівник. Відвідав Китай,
опис його подорожей виконаний

старофранцузькою мовою.
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то Латіні*. В окремі періоди
висувалися вперед італійська та

іспанська літератури, значно

пізніше англійська (на зламі
XVIII XIX ст.) і німецька, яка

увійшла в ширший світ на

протязі минулого століття. Всі інші

здобували собі зарубіжного
читача перекладами.

Англійські і французькі
письменники рідко зважають на

зарубіжного читача, їм і на думку

не спадає з огляду на нього

змінити щось у своєму творі.
Трапляються винятки, продиктовані
спеціальним розрахунком,

наприклад, прагненням здобути
великий ринок, яким на протязі
кількадесяти літ була Німеччина, або
яким може бути Америка з її

примхливими бестселерами, або
коли хтось прагне Нобелівської

премії. Зате письменники інших

країн, як тільки їм відкривається
дорога в світ, починають брати
до уваги упередження, звички,

уподобання чужинців. Свідомо, а

іноді й несвідомо, письменник

починає цуратися певних тем,

наприклад, національних, надто

зв язаних з історією і звичаями

свого краю, певних композиційних
засобів, стилів, настроїв,
моральних оцінок людей і речей. Я знав

польського автора, який,
передбачаючи переклади свого твору,

уникав імен з важкою вимовою

і орфографією, а фабула цього

твору була настільки позбавлена
місцевого колориту, що навіть

польський краєвид він уважав
ніби за перешкоду. В цьому
напрямі можна зайти так ганебно

далеко, як одна голландська авторка,
яка протягом чверті століття

боролася за емансипацію і права

жінок, а здобувши німецький ринок
і боячись його втратити в

гітлерівські часи, почала прославляти

ідеал покірливої жінки-домогос-

подарки, яка родить дітей і

штопає панчохи.

Невидимий союзник читач

має над літературним твором
владу, якої сам не усвідомлює. Він
вирішує питання про літературні
жанри своєю відданістю одним і
відразою до інших, нав язує або

J Брунетто Латіні італійський
письменник XIII сторіччя, написав

французькою мовою «Книгу про
скарб» великий твір
енциклопедичного характеру.

відкидає теми, втручається в

композицію, характеристику осіб,
діалоги, словник. Якими ж

деспотичними були старі французькі
салони невблаганні до

нехлюйських, недоладних зворотів, і нехай

би спробував прикметник у вірші

відколотися від свого іменника і

стати в другий рядок!
«Serait-се deja lui? C est
bien a l escalier
Derobe...» 1

Так починається зухвалий і
бунтівничий «Ернані» Віктора
Гюго. Цим ламаним віршем
романтизм кидав виклик канонам. Але

половина залу аплодувала то

були нові, високоцінні союзники,

і відтепер саме їх мали на оці

лірики, драматурги і романісти. В
Польщі це сталося на десять

років раніше. Письменники-ро-
мантики половиною своєю величі

завдячують ентузіазмові читачів,
який надавав їм сміливості,
викликав у них творчу щедрість
душі, і вони з піднесенням
линули назустріч новим формам,
новим ідеям.

Літературний твір
призначається для слухачів і читачів. Кожен

хоче, щоб його вислухали, і хто

твердить інакше, той або дурить

себе, або себе не знає. Так
зване «писання для себе» є

привілей розчарованих старих дівиць,

які, зрештою, чигають на

нагоду відчинити перед кимось

шухляду, де поклади рукописів
спочивають серед пахощів мила і

монпасье.

Розчарування або гіркота може

приректи на самоту творчість
навіть великого письменника. Так

було з Фредро* 2, який перестав

публікувати і ставити свої

комедії. «Бо я вже пишу тепер

тільки для шухляди», каже він

зворушливим віршем наприкінці
своїх спогадів «Три по три».

Флобер був наляканий і
вражений зміною, яка сталася в його

житті, коли він віддав до друку
свою першу книжку «Мадам
Боварі». Поки він її писав, поки

серед хвилин піднесення і відчаю

формував свою прозу, він

почував себе вільним і гордим, та

коли сам разом із своїм твором
вийшов із захистку, йому здалося,

«Невже це він? Так, він вже тут
на сходах потайних...» (франц.).

2
Фредро, Александр (1793 1876)

видатний польський драматург.

ніби запродався в неволю.

Одразу ж його обсіли всі кошмари,
які споконвіку терзають
письменників: доброзичливі порадники,
цензура і суд критики,
вередливі і невдоволені читачі,
насмішники і жартуни. Самітник з

натури і за способом життя, він не
міг переносити галасу, серед
якого раптом опинився.

Двадцять століть тому було
сказано: «odi profanum vul-
gus» l. Але ніхто в цій зневазі
до «юрби» не заходив так далеко,

щоб відцуратися її похвали,
бодай навіть вважав її за

збіговисько дурнів. Це одна з найгидкіших

рис літературного словоблуддя.
Хто не шанує своїх читачів, той
не шанує самого себе і свого

твору, а крім того, хибує на брак
уяви, не розуміючи, як його твір

помножується, розширюється,

збагачується, набуває нових значень

і нових сил саме завдяки тим

невідомим і безіменним естафетам,
які несуть його полум я крізь
простір і час. Але найчастіше це є

проявом позерства, снобізму і
фальшу, а письменники, які

підкреслено демонструють свою

зневагу до громадської думки,
найбільше прагнуть її прихильності.

Літературний твір є акт віри
й відваги. Посилаючи його у світ,
письменник відповідає за всі

наслідки цього кроку, важкого не

лише для початківців. Власне
кажучи, після кожної нової книжки

доводиться зазнавати тих самих

турбот, що й після появи

першої. Навіть певне становище в

літературі, навіть слава їх не

зменшує. «Ох, дорогий мій, писав

Конрад до Голсуорсі в 1908

році, який страх охоплює, коли

питаєш: чи це піде? Нема нічого
нестерпнішого, ніж отак

борсатися між власним потягом і цим
питанням, яке для мене далебі є

питанням життя і смерті. Бувають
хвилини, коли страх вимітає
мені з голови всяку думку». Ніколи
не можна бути певним, чи буде
новий твір прийнятий так, як

попередній, чи, може, ним

злегковажать і визнають його за

зниження льоту. Старість навіть для

найвидатніших не шкодує гіркоти,
яку приносить їм свідомість сво-

1 «Ненавиджу темну юрбу» (Гора-
Цій).
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го відчуження в|д нового

покоління, що відвертається від них.

Літературне життя е арена

боротьби, гри, риску. І якщо

несміливі, полохливі натури

вступають на цю арену, то лише

тому, що в них прагнення тріумфу

сильніше за страх. Тріумф тут не

означає самої лише

популярності, грошей, привілеїв; ідеться про

підкорення душ, про виділення з

великої людської маси певного

числа тих, яким можна буде

довірити свої думки і мрії.

В цих зауваженнях ми надто

близько підійшли до порівняння
письменників з політиками, щоб

тепер від нього ухилитися. Яв

кожна, так і ця аналогія має свої

вади, але відступити від неї
означало б розписатися у незнанні

історії літератури, або визнати, що
ми пробігли по її тисячоліттях

наївним поглядом. Так само як

і в політиків, найчисленнішимй

серед письменників були ті, які

вибирали групу, в даний момент

найсильнішу, що забезпечувала
їм успіх без зайвого клопоту.
Здебільшого вони виходили не з

тверезого розрахунку

вирішальне значення мали тут

походження письменника, його

виховання, сукупність почуттів і

переконань, які він виніс із свого

середовища. Однак у літературі
набагато частіше, ніж у політиці,
виступають революціонери, що

стають на службу групі, яка

позбавлена влади, але сповнена

прихованих сил і горить
справедливими прагненнями.

Трапляються також зовсім самотні на

початку митці, до яких

починають приставати інші неспокійного

духу люди і згодом утворюють

навколо них згуртовану і сильну

когорту.

Цілковитий конформізм став

правилом у модних літераторів і
винятком у великих

письменників.

Літературна громадськість,
залежно від авторів і творів, може

бути або невеличкою жменькою

вибраних або цілою суспільною
верствою, ба навіть цілим
народом. Втім, останнє трапляється

досить рідко. Щоправда,
літературна громадськість складається

з індивідуумів, кожен з яких

відчуває і мислить по-своєму, але

як сукупність підлягає законам

психології мас. Сили, що керують

судом і чуттєвими реакціями
літературної громадськості, не в

автономні: вони залежать від

усього, чим живе суспільство.
Так виникає те, що трохи

містично називають «духом часу».

Тепер цей термін не надто

популярний, та коли про нього не

говорять, то це не значить, що

він перестав існувати або

втратив значення. Цей деспотичний
дух часу є не що інше, як

сплетіння проблем і справ, які в

певний момент тяжіють над

суспільством у вузьких межах однієї

країни, або в широких цілого

континенту чи навіть
цивілізованого світу.

Проте не треба спускатися в

підземелля літератури, щоб
натрапити на все ще нерозв язане
питання про літературний успіх. Ось

уже протягом століть пишуть про

ентузіазм, який забезпечив
безсмертя Гомерові, але, вже

читаючи Софокла, губимося в здогадах,

чим здобули прихильність афінсь-
кої громадськості невідомі
трагіки, що перед ними геніальний

творець «Антігони» так часто

мусив поступатися першістю і

нагородами. Ніхто нам тепер

цього не пояснить, так само як ніхто

не відтворить розумового стану

людей того часу.

Не в далекому майбутньому, а

зразу ж, на другий день після

виходу в світ книжка перестає

коритися владі автора. Вона стає

здобутком інших умів, і з їхньої

волі або звеличує його, або

зраджує. Твір ніби множиться, став

тисячами інших творів, зовсім не

схожих один на одного. Залежно

від своєї освіченості та

розумового рівня кожев читач бере з

книжки свою частину, вона може

бути такою дрібною, що

зводитиметься до одного речення, яке

запам яталося, або ж такою

великою, що переростає самий твір.
Той «Еміль», якого читав Кант,
відзначався ширшим горизонтом

думки, ніж «Еміль», що вийшов

з-під пера Руссо, бо його береги
вкрилися роздумами геніального

філософа. З начерків, зауважень,
розмов, в яких великі мислителі
і письменники розмірковують над

прочитаними книгами, ми бачи¬

мо, як у скромних творів
виростають орлині крила.

Автор ніколи не може

передбачити, що саме з його твору

вичитає та чи інша людина. Кожен

письменник одержує листи

читачів, які приголомшують його

несподіваними претензіями і
закидами. Найсмиренніший читач не

може стриматися від вписування
своєї душі в чужий текст. Так

само буває і з критиками,

незважаючи на те, що вони неохоче в

цьому признаються. Куди
щирішими були імпресіоністичні
критики, князь яких Анатоль Франс
назвав свої критичні нариси

«пригодами своєї душі серед
книжок!» Так само слід розвіяти міф

про те, нібито історики
літератури здатні на бездоганно
об єктивний розгляд твору і нібито
вони нічого не вносять у цей
розгляд з власної психіки. В кожну

наступну епоху книжка, якщо їй

вдасться виплисти за межі свого

часу, живе іншим, нерідко
фантастичним життям, в якому ніхто

з попередніх читачів не міг би

її впізнати. Але найсумлінніше
дослідження неспроможне
воскресити перед нами враження, що

його справляв твір не тільки на

віддалених, але і на недавніх
сучасників.

Незалежно від своєї
майбутньої долі книжка передусім є

твір свого часу: вона написана

для нього, зв язана з ним

тисячами ниток, і він найчастіше
визначає дальше її життя. Невідомі

слухачі, які першими почули
незабутні слова «Гнів, о

богине...» *, передрекли своїм

ентузіазмом безсмертя Гомерові.
Тільки сучасники можуть

відчути в однаковій мірі як головну

мелодію твору, так і ті побічні

тони, що доводять до розпачу
пізніших коментаторів. Бо ж марна

справа ловити завмерле

відлуння. Слова, які нащадкам
здаються сірими, яскріли в атмосфері
свого часу, мов ті метеори. Це
особливо видно в творах,

наскрізь пройнятих актуальною

проблематикою, наприклад у
комедіях Арістофана. Сьогодні ми

входимо в них, наче запізнілі
гості, котрі з багатої феєрії
застали лише кілька сцен, що своєю

11 Початков» слова «Іліади».
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чарівністю дають можливість

відчути, яка сліпуча і різнобарвна
була вона в своїй первозданності.
На щастя, Арістофан був
великим ліриком і, неспроможний
тепер розсмішити нас так, як своїх

співгромадян, він, проте, здатний
глибоко нас зворушити.
Життя книжок, повз які

сучасники пройшли байдуже,
назавжди знівечене. Навіть найбільша

слава у нащадків не поверне

весни, якої не зазнали ці твори.
Літопис літератури рясніє іменами
авторів, яких знехтували і

забули у свій час, як от Словацький
і Норвід1. їхній пізніший успіх не

відшкодував втрат, спричинених

знехтуванням їх творчості тоді,
коли вона була свіжою і пашіла
жаром своєї історичної хвилі.

Невпізнана і несприйнята краса

це засипане джерело. Норвід, який
через півстоліття встав із могили,

загорнутий у коментарі, наче

воскреслий Лазар у саван на

старих іконах, не міг дати для

розвитку польської поезії і

громадської думки того, що, без

сумніву, дав би своїми дисонансами
в епоху бронзових віршів Міцке-
вича і дзвіночків Залеського1 2.

Знехтування Словацького було
ще більшою катастрофою. Перший
маститий польський драматург не

міг працювати для сцени, ніколи

не бачив на ній своїх

драматичних видінь, так само як не бачив

їх тоді ніхто інший. Ніхто не знав

про них навіть з книжок. Цей

факт збив з пуття розвиток

польської драми. Не важко уявити, що

розвиток цей мав би зовсім інший

вигляд, коли б ішов у промінні

театру Словацького і за його

активною участю.

Ми розчулюємось від пророчих
слів Стендаля, звернених до

читачів, які ще не народилися, але

мало хто розуміє трагізм тих слів.

В них чути розпачливий зойк

творів, від яких тікає їхня епоха.

Літературний твір має дуже

великі обов'язки перед своїм часом, і

все, що стає перепоною на шляху

до їх здійснення, є зловісне і

1 Норвід, Ціпріян Каміль (1821 1883)
польський поет

2 Залеський, Юзеф Богдан (1802
1886) польський поет Народився на

Україні. Належав до групи романти-
ків-демократів, що боролися за
незалежність Польщі, ідеалізував
панування польської шляхти на Україні
Мотиви кращих творів черпав з

українського фольклору

шкідливе. Але непорозуміння між
письменником та його епохою

може статися також з вини самого

письменника принаймні,
найчастіше виправдовуються так ті,
що його недогледіли і

недооцінили. В зв язку з цим знову

пригадується Словацький. Він привіз
в еміграцію1 справді прекрасні
вірші, в які перелив час своєї

юності, але вони одразу

посварили його з тими, хто боровся і
страждав, хто з високого

піднесення впав у прірву поразки і

не міг більш ні про що

говорити і думати. Ці люди з

погордою відверталися від «Ченця»,

«Гуго», «Змія», від того

несвоєчасного байронізму, так само як

від «Години мислі», котра
споглядально і мрійно розповідає про

дитинство. Звикли думати, що від
Словацького не можна чекати

слів, необхідних, як хліб, і це

привело до того, що слів цих не

шукали в нього і тоді, коли їх

було вже немало.

Але, що вражає найбільше, так

це сліпота критики. Нема

суворішого присуду над польською

критикою, як той, який вона сама

собі винесла, не помітивши

Словацького і Норвіда.
Критика в особі її

найвизначніших представників сама

становить частину літератури і може

послатися на твори, часто кращі
від тих, які в них

розглядаються. Але вона залежна від
літератури, як від свого товариша.

Вона досліджує її, аналізує,
пояснює і оцінює. Може обрати собі

скромну роль посередника між

творцем і читачем, але може

також зайняти судейську трибуну і

виносити вироки. Тоді вона

лишається вірна своїй етимології:

дієслово, від якого походить її

назва, означає «судити». Назва,
як і саме явище, винахід
греків. У вельми далеку добу, а

саме в VI ст. до н. ери, докучливий
доктринерський вид критики

знайшов собі патрона в особі

філософа Ксенофана з Колофона, який
знущався з Гомера в ім я чистоти

релігійних понять, Зоїл, епонім2
усіх дотеперішніх «зоїлів», також

1
Після поразки польського

повстання 1831 р. Словацький жив в еміграції
у Франції. Італії та Швейцарії до
кінця життя

2
Епонім (грец.) той, що дає

чомусь своє ім я.

вигострив свої кігті на Гомері.
Цей «гомеромастікс», тобто бич на

Гомера, застосовував такий

улюблений з того часу прийом
висміювання героїв і дії поеми. А

сотні фейлетоністів, які перейняли

цей прийом, не можуть бути
навіть вдячні своєму пращурові, бо-

нічого про нього не знають. Іще
не вимерло також потомство

середньовічних критиків, які в

кожному творі, навіть «Мистецтві
кохання» Овідія, шукали прописної
моралі.

Критика молодша від
більшості літературних жанрів, які
розвинулися, зміцніли, перше ніж
про них почали писати. Але й
пізніше критика часто пригасала,

замовкала, в цілих періодах
літератури її майже зовсім не було.
Чи можна, наприклад, говорити
про критику в Польщі до XIX

століття?

Письменники нечасто бувають

задоволені критикою, що вона

сама пояснює їх зарозумілістю. Не
можна заперечити того, що

творчість, або здатність викликати

до життя нові душі, незвідані
досі почуття, красу, з якою не

зрівняється дійсність, саме

панування над словом і його

тріумфальний відгомін породжує у

письменника і обгрунтовує почуття
вищості, незвичайності, гордості.
Можна було б скласти антологію

письменницької гордості, й на

картках першим стояв би Гора-
ціїв «Пам ятник».

Але що дратує творця
найбільше, так це неспівмірність між
його працею і зусиллям читача,

яким, по суті, є також і критик.
Хто ж не відчує болісного
стискання в серці, чуючи про свій

твір: «Прочитав одним духом, за

кілька годин!» Сказані цілком
доброзичливо, схвально, ці слова

несуть у собі жорстоку іронію. За

кілька годин! Це рсє одно, що

прудке полум я, яке пожирає

сотні, тисячі творчих годин. Навіть

у кадильному диму письменник не

може позбутися гіркоти,
дивлячись, як критик проскакав

галопом по його книжці. «Я прошу
тільки однієї ласки, писав Мон-

теск є у вступі до «Духу
законів», і побоююся, що її не буду

удостоєний, а саме: щоб ніхто не

осуджував на підставі короткого
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читання праці двадцяти років».
Цю ласку роблять йому тепер.

Тільки класики можуть

сподіватися на дбайливу увагу

дослідника, який схилиться над кожним

їх словом. Але тоді історик

літератури займає місце критика.
Сучасність же навіть своїх великих

слухає неуважно.

У Еонрада є такий вислів:

«Добрий є той письменник, який

дивиться без особливої радості й

надмірного суму на пригоди своєї

душі серед критики». В цьому
значенні «добрий письменник»

це людина, мужня не тільки в

своєму мистецтві; вона свідома
своїх достоїнств, не маскує їх

удаваною скромпістю і не

підпирає пихою. її письменницьке

сумління спокійне. Не може ввести її

в оману будь-чия думка. Автор
почуває себе у своїм ділі як

господар, що не терпить

безцеремонного порушення його

кордонів, знає свої володіння і не

дозволить. аби перший-ліпший його
повчав. Ніщо так не дратує, як

менторство критиків, та ще коли

воло не обгрунтоване ні знанням,

ні культурою, ні талантом.

У передмові до «Панни де Мо-

пеп» Теофіль Готьє1 перелічив
мало не всі найголовніші гріхи

критиків з точки зору

письменників. Якби тепер, через сто

років, йому довелося знов готувати

цю передмову до друку, він

нічого не змінив би у своїй філіппіці.
Оскар Уайльд нехтував критику

і всупереч їй уклав союз з

громадськістю, яка зрештою

забезпечила йому такий великий

тріумф, шо критика мусила здатися

або принаймні замовкнути.

Користуючись з цієї тиші, заговорили
ті, хто бачив у ньому видатного
письменника. Не тривало
недовго. Після ув'язнення Уайльд зник

з літературного життя Англії,
його ім я було приречене на

забуття. Тепер його вимовляють знов,

і критики, коли пишуть про

нього з нагоди нових видань і

театральних вистав його п єс,
виправляють старі помилки

розважливістю, спокійністю і почуттям

міри.

Керуючи пером письменника,

Ґотье, Теофіль (1811 1872) -

французький поет і прозаїк,
представник «чистого мистецтва». На основі

розроблених ним творчих Принципів

утворилася група «парнаспів»

читач так само, як і глядач у

театрі, лишається безіменним.

Один кількістю проданих

екземплярів або неторканим тиражем,

другий оплесками і аншлагом

або свистом і порожнім залом

дають знати про своє ставлення.

Критик же промовляє до читача

безпосередньо і недвозначно.

Письменник знає своїх критиків,
якщо не завжди знайомий з ними

особисто чи з вигляду, то в

усякому разі добре поінформований
про їх погляди та симпатії, і
може наперед прикинути, хто буде
проти нього, а хто за. Інколи

письменник вступає з критиком в

інтимну приязнь і знаходить у

ньому помічника, який розкриває
і спонукає до розвитку

можливості, затаєні в глибинах

письменницької душі. Так впливав на

Конрада Річард Керл. А яка дивна

була роль Генкеля, редактора
«Бібліотеки варшавської»! Із своєї
жалюгідної комірчини він
порядкував долею багатьох книжок,

серед яких є кілька шедеврів.
Але бувають письменники, які

ні від кого не приймають порад і

переконані, шо ніколи не

піддаються чужій думці. Вони з

обуренням відкинули б усе тут

написане, як негідний наклеп. А

даремно. Так само, як ніхто не

знає свого голосу (як ми

дивуємось, коли чуємо його з стрічки
звукозапису!), оскільки він
підлягає законам внутрішньої
акустики, цілком відмінної від

зовнішньої, письменник сприймає
свій твір не таким, яким він є:

разом з усім, що відчував і

думав, створюючи його, і що не

ввійшло в його зміст. Кожне

речення має для автора довгу і

багату історію, котра пояснює його

і сповнює ширшим звучанням. Та

коли воно, відірване від цієї
історії, опиняється на сторінці в

своїй немилосердній стислості,
речення не володіє ніякими
засобами, аби відтворити в чужій
голові своє мальовниче життя.

Замість симфонії, яку чує в нім

автор, для всіх інших людей воно

відгукнеться самотнім акордом.
Треба знати, як слухають і

розуміють наш твір інші, і не

можна будь-які відмінності між
нашим та їхнім сприйманням
пояснювати тупістю читача.

В архівах літератури можна

знайти безліч доказів дивовижної
скромності, часто й покірливості
великих письменників, які
вносили зміни у свої твори під
впливом читачів, коли бачили, що

зауваження останніх продиктовані
непідробною щирістю і
глибокими переживаннями.

Читач любить уявляти собі

автора подібним до його героїв,
шукає його серед них,
помиляється, іноді ж йому вдається його

знайти. Дуже важко розпізнати
серед героїв книг тих творців, які

залюднили світ багатьма

привабливими або відразливими
постатями. Хто, наприклад, знайде

Бальзака в юрбі його героїв? Або
Шекспіра серед його королів,
коханців, блазнів, гультяїв,
злочинців? Треба мати натхненні очі
Жанни д Арк, яка впізнала

дофіна в натовпі дворян. Однак
більшість читачів неможливо

переконати, що Гамлет це не

Шекспір. Інколи ж знайти

автора дуже легко Франса відразу
ж розпізнали в постаті пана Бер-
жере, і він став синонімом свого

автора, так само як Рене 1 став

синонімом Шатобріана.
Якщо не можна зосередитись на

персонала, визначальний тон

творчості письменника і

вважається виразом його характеру.
Ніхто не сумнівається в тому, що

Рабле був ненажера, п яниця,

розпусник. Тоді як насправді це

один з найрозумніших і наосві-
ченіших людей XVI століття.

Руссо завдяки «Новій Елоїзі»

та «Емілю» нав язав себе світові
як втілення чулості і доброти, а

потім вирішив показати в

безпосередньому звіті про своє життя

і свою душу те, що з цих творів
виникало тільки як умовивід. У
«Сповіді» він змалював себе

таким, яким хотів постати перед

наступними поколіннями. Він не

взяв до уваги істориків, що

нишпорять по всіх письмових столах,

шафах, архівах, книгах запису

актів громадянського стану, аж

ніяк не підозрівав, що незнайомі

люди через сто чи двісті років
можуть так зіпсувати його образ.
Шатобріан протягом усього свого

життя намагався справити вра-

лсення більш значної особистості,
ніж був насправді.

Романтизм особливо дбав про

Герой лобіст? Шатобоіана «Рене».
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вгамування тієї потреби серця,
яка спонукав читачів уявляти
собі улюблених авторів відповідно
до їх стилю. Байрон навчив усіх,
як можна задрапуватися іронією,
меланхолією, пристрастю, як

зірвати кілька темних променів з

корони слави самого сатани, як

говорити про себе під машкарою
корсарів, рицарів, таємничих

князів, Каїна і Дон Жуана, і
водночас бути справді поетичною

натурою. Тепер більше подобається
поважність, спокій,
інтелектуальний погляд, письменник може

перебувати в оточенні книжок, а з

віком у колі численної сім ї.

Ніщо так не розчулювало

поклонників Клоделя \ як вигляд

цього патріарха в оточенні

кількадесяти своїх нащадків але до

третього покоління.

За цим веселим фасадом
ховаються речі серйозні, гідні
пошани. Читач вимагає від
письменника величі, благородства, відваги,
справедливості, мужності,
доброти, щедрості серця чеснот* які

супроводять людське життя як

його ідеали і яким творче слово

служить уже протягом тисячі літ.

Не тільки найбільші шедеври, але

і найбільша кількість

літературних творів відповідає цим

прагненням всіх епох і рас. Не

молена знайти прикладу, щоб народ

обрав предметом своєї гордості і

схиляння твір без честі й вірності.

1 Клодель, Поль Луї Шарль (1868
1955) французький поет, драматург,
есеїст, запеклий клерикал, поборник
католицизму. Користувався величезним

успіхом у буржуазної публіки.

Аретіно 11 * ззавжди вважали

шалапутом, навіть у часи, коли перед

його пером тремтіли королі.
Позбавлений молеливості

спостерігати авторів в їх

повсякденному житті, читач придивляється

до них у книжках і під час їх

публічних виступів. У своїй
творчості письменники є, звичайно,
кращі, аніле у лситті. А втім,
трапляються такі вперті, як Стендаль,
який сам натякав на те, що він

цинік і розпусник, а був
людиною спокійного сумління і

благородної душі! І все ж Міцкевич
висловив загальну істину у

віршованому рядку: «Важче добре
прожити день, ніж написати

книжку».

Письменники завжди були
промовистими, гідними цього ймення

виразниками людської совісті.
Довкола певних ідеалів, таких як

свобода і справедливість,
гуртується найпрекрасніший ансамбль
творів, які були гордістю і
любов ю століть. Від «Іліади», де

стільки Гекзаметрів схиляється

над долею людини, де безсмертно
яскріє розмова Ахілла з Пріамом,
співчуття творить найбільш

натхненні сторінки європейської
літератури. Таким самим

живлющим джерелом воно б є у всіх

літературах Сходу.
Є якийсь внутрішній голос, що

його чує письменник у годину

1 Аретіно, П єтро (1492 1556)
італійський письменник, драматург,
публіцист епохи Відродження. За дотепні
памфлети проти папського двору і

монархів Європи дістав прізвисько «бич

державців». Використовував свій
талант для цинічного шантажу багатіїв
з метою наживи.

творчості. Це голос перестороги і

наказу. Наче сіть, кидає
письменник слова в людський
потік, що плине в сутінках ранку.

Ті, кого він зловить, довіряють

йому свою долю на час розваги

і забуття, або на довгі роки, чи

навіть на ціле життя. Він може

змінити їх погляди, знищити або

вселити віру, викликати довір я,
пробудити надію або вкинути в

розпач.

Створені письменником образи
ідуть у світ, мішаються із
справжніми людьми, їх беруть за

приклад, взірець, науку,
пересторогу. Почуття відповідальності за

душі створювані й душі, що

сприймають, настільки зростає з

величиною письменника, що в

найбільших золотіє німбом

святості.

Громадська думка про

письменника, яка складається під впливом

його творів, може змінити навіть
його характер: боягуз заблисне

громадянською відвагою, хитка

людина виявить рішучість, стане

вагомим слово «батьківщина»,
хоч доти використовувалось лиш

як стилістичний орнамент. Коли

письменник не знаходить у собі

досить сил, щоб зберегти свою

гідність, він почерпне їх у
почуттях суспільства, зв язаних з

його ім ям. Це чи не найбільша

допомога', якої він може

сподіватися від свого прихованого

союзника.

Скорочений переклад з польської

Степана ПІНЧУКА
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Японська мова дуже багата, э

ній існує, наприклад, три
визначення ранку: одне це

загальне поняття, друге окреслює
ранок незадовго до сходу і третє

після сходу сонця. Таке саме

відбувається і з займенником «я»:

одне «я» використовується в

розмові з шефом, друге з

колегами, третє вдома. А от

японський імператор має своє власне

«я» - «хін».

Однак, незважаючи на

багатство японської мови, фахівці

підрахували, що в ній існує понад

10 тисяч слів, запозичених з

англійської мови після другої
світової війни.

З нагоди роковин імперії
токійське телебачення влаштувало
спеціальний опит населення.

Семистам особам було поставлено
кілька запитань, які стосувались
«хіномару» японського

національного прапора. Питали

дорослих і дітей, робітників і вчених,

бідних і багатих; питали на

вулицях, у під їздах, у приймальнях

лікарів тощо.

На запитання, чи є вдома

прапор, переважна більшість

опитуваних відповіла «так», хоча

майже ніхто не знав, коли й звідки
він взявся. На запитання, що

означає червоне коло на прапорі,
більшість відповіла «сонце», дехто

«кров». Майже ніхто не знав,

у якому відділі універмагу
можна купити прапор (хтось навіть

відповів, що у відділі іграшок).

Були в анкеті й такі запитання:

«Чи є у тебе друзі за кордоном?»
«Якщо вибухне війна, ти будеш
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битися з ними й вбивати їх?»
тільки одна жінка відповіла «так»,
інші ж сказали або «ні», або «не

знаю».

Деякі цифри

У Токіо налічується 8488
мостів великих і малих, шосейних,
залізничних і пішохідних.
Щодоби місто споживає 3 мільйони

кілограмів рису і 1,5 мільйона
кілограмів риби. В середньому у
Токіо щоденно виникає 25 пожеж і

З землетруси, відбувається 650
злочинів, реєструється 480 нових

громадян, продається 6 мільйонів
залізничних квитків, зводиться 2
нових великих будинки.

В місті є 57 тисяч заводів і

фабрик, 38 тисяч барів і ресторанів.
З тисячі нічних клубів. Ціна
квадратного метра землі в центрі
столиці (Гінза) становить 1500

доларів.

Привілей
дві могили

В країні здавна існує звичай
спалювати небіжчика. Попіл

померлих вміщують в урну, яку й

ховають на кладовищі. Але часто

родичі тримають цю урну в

своєму помешканні.

Раніше як це робиться зараз
в Індії небіжчика спалювали на

вогнищі. Тепер цей процес
вдосконалено: померлого спалюють в

електропечі за якихось 10 хвилин.

У цей час родичі зосереджено
п ють чай.
Оскільки в Японії й після

смерті не існує рівності, то багатії

мають привілей дві могили.

Зуби небіжчика, що залишилися у
попелі після спалювання, ховають

в одному місті, а сам попіл в

другому.

Риба

окраса життя

Японці дюблять рибу. І не

ТІЛЬКИ їсти, але й розводити. Риба
становить (разом з рисом) основу

раціону,, але, крім того, вона є тут

окрасою й радістю життя.

Навколо імператорського палацу в

наповненому водою рові плавають

юрмища золотих коропів. У Токіо
на кожному кроці вуличні
продавці пропонують десятки видів

декоративних рибок.
У деяких крамницях

встановлені невеличкі басейни, повні

красивих різноколірних рибок, яких

за невелику плату можна спро¬

бувати спіймати. Покупцеві дають
довгу «ложку» з паперовою

склянкою на кінці, що досить швидко
розмокає й розповзається. Тільки

майстрам або щасливчикам
вдається зачерпнути воду разом з

рибкою.

Шлюби

й розлучення

Поняття родини в Японії
значно ширше, ніж в Європі, бо воно

охоплює десятки родичів.

Головою родини вважається

батько-патріарх. Шлюб це

справа, що стосується всіх членів

обох величезних родин, і на

нього потрібна згода всіх родичів.
Шлюби й до цього часу

(переказують, що у 80 випадків із 100)
влаштовуються «сімейним
старшиною», а молоді звичайно

безмовно погоджуються з його

рішенням.

Найстарший син автоматично

стає спадкоємцем померлого

батька; він залишається

господарем у домі й навіть мати повинна'

йому коритися в усьому. Коли в

сім ї немає сина, а лише дочка,

то для неї шукають чоловіка, що
одружується і бере прізвище своєї

дружини.
В Японії існує юридичне

розлучення, а також (хоча й значно

рідше) «розлучення за

взаємною згодою», яке обумовлюється
молодими ще при укладенні
шлюбу. Але оскільки розлучення в

очах суспільства принижує
гідність жінки, то часто укладають

шлюб без його реєстрації. Коли
ж внаслідок такого зв язку
народжується син, то шлюб

реєструється, а коли дочка

партнери розлучаються. Таких

«природних» шлюбів існує більше, ніж

законних.

Люди
й машини

У сільськогосподарсько лісовій

окрузі в районі Токіо (Асакава) є

мініатюрні поля (в середньому
0,5 га землі на родину з 5 осіб).
Це, переважно, невеличкі рисові
ділянки. 1 хоча японські селяни

здатні на цих клаптиках землі

вирощувати найвищі в світі врожаї,
зібраного зерна родині не

вистачає, тому селяни наймаються

на роботу до інших, багатших.

На рисових плантаціях

сновигають люди й маленькі трактори

«мотохахіоджі». І люди, і
машини хворіють від цього вічного пе¬

ребування у воді, але запасні
частини мають тільки машини...

Неподалік у лісі працюють

лісоруби. Вони більше нагадують
солдатів у бойовому
спорядженні, ніж робітників, бо працюють
у шоломах, користуються
спеціальними механізмами, що
стягують великі стовбури кедрових
дерев в одне місце, вони озброєні
сокирами, ножами й автопилка-

ми, які здалеку виглядають немов

ручні кулемети.
Ці пилки, що ритмічно дрижать

в руках, викликають також дрож
в усьому тілі лісоруба і завжди

призводять до тяжкого

захворювання, першим проявом якого є

підвищення кров яного тиску.

Рекламні

картки

Серед тисяч книжок, брошур і

рекламних проспектів, які

розписують іноземцям красу країни,
звертають на себе увагу
кольорові картки («картки щасливих

подорожей»), які дотепно і цікаво

пропонують різноманітні
атракціони. Ці картки мають широку

тематику, наприклад, «Гейша», «Віл
найкращий у світі», «Перли на

замовлення», «Кімоно» тощо. А

реклама відомих порцелянових
зубів японського виробництва
звучить так: «Твої зуби й Тутан-
хамон».

На зворотному боці карток

надруковані рекламні звернення
фірм, що пропонують відповідні
товари або послуги.

Школярі
й студенти

Роль школи в Японії значно

більша, ніж в Європі. Практично,
дитина проводить у школі або з

школою цілий день. На кожний

виїзд з міста, навіть з батьками
на канікули, треба одержати
дозвіл керівництва школи.

Японська початкова школа має

6 класів. Найважливішим
предметом є вивчення головних

китайських ієрогліфів, а також 45-ти

знаків японського алфавіту.
Саме за ці 6 років у дітей дуже
псується зір, і тому так багато

японців носять окуляри. Дальшу
освіту одержують у 6-річній
середній школі.

Для вступу у вищу школу
потрібно скласти іспит, а конкурс

тут іноді становить 7 10 осіб на

місце. Хто не склав іспит, вчиться

ще рік-два (а то й п ять!) вдома
і знову робить спробу вступу.
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Існують державні учбові'
заклади, а також приватні й церковні,
є дешеві (40 доларів на рік) й

дорогі (500 доларів). Існує також

система стипендій, які
призначаються різними установами й
приватними фірмами з умовою, що

стипендіати в майбутньому
відроблять ці гроші. В самому Токіо

налічується 102 вузи, в тому
числі такі великі університети, як

Мейджі, Хосеї, Васеда, Кейто, де
навчається по 20 40 тисяч

студентів, а також Ніхон, з його 76

тисячами студентів і 5400

викладачами. Кількість студентів у
Токіо становить половину всього

студентства Японії й дорівнює пів-

мільйона!

Тисячі

ієрогліфів

Японці користуються одночасно
китайським і японським

алфавітом з тим, що частина населення

знає тільки один з них.

Скільки всього існує ієрогліфів,
точно ніхто не знає. Для
початкової освіти дається 1800

однозначних ієрогліфів, але відомо, що
їх є набагато більше і що існують,

крім того, ще більш складні
сполучення. Один і той же знак

читається по-різному: розрізняють
китайський і японський методи.
За традицією, ієрогліфи

пишуться і читаються зверху вниз.

Але все частіше починають

застосовувати горизонтальний спосіб
написання. У газетах тексти

друкуються вертикально, справа

наліво, але заголовки пишуться в

зворотному напрямку, а іноді й
горизонтально. В рекламних
виданнях дозволено будь-який
напрямок друку, за винятком

«знизу вверх». Книги пишуться

переважно «з кінця», але з кожним

роком видається все більше книг,

надрукованих «нормально».
Китайці погано розуміють

японські ієрогліфи. Це письмо

з'явилося в Японії у VI сторіччі.
Відтоді воно частково видозмінилося,
частково зберегло всі архаїзми.
Японський алфавіт звичайно

використовується наприкінці листів,

статей, книг тощо.

У цих заплутаних джунглях
піктографічного письма, коли
людина з середньою освітою повинна
знати кілька тисяч знаків, коли

один ієрогліф може складатися з
25 рисочок, кількість

неписьменних, однак, за офіційними даними,

дорівнює нулю.

Трюки
з дверцятами

Задні дверцята японських таксі

відкриваються водієм
автоматично. Ця зручна процедура,, яка має

на меті заощадити пасажиру

зусилля, часто призводить до

конфліктних ситуацій. Європейці чи

американці, що не знають цього

трюку з дверцятами або ловлять

гав, часто одержують дверцятами
по зубах, либонь лякливо

відступають від автомобілів.

Коли на привокзальну площу чи

до готелю під'їжджає довгий ряд
автомашин і дверцята тих машин

майже одночасно «самосильно»

відкриваються, виникає уявлення,

що це духи померлих портьє

прибули для виконання невидимої
служби.

Японське прислів я каже, що

«докази краще аргументів».
Сподіваюсь, що читач саме так

поставиться до вищенаведеного добору
фактів, даних і цифр.

«МАВПЯЧИЙ ЛІТАК».

Протягом довгого часу між

американським містом .Ма-

йамі та перуанським Ікітос

регулярно курсував
вантажний літак, названий
«Мавпячим». Він
постійно вивозив до зоосадів у
США багатющу перуанську
фауну: мавп, змій-анаконд
і боа-констрикторів,
крокодилів тощо.

Та незабаром
з ясувалося, що «Мавпячий літак»
поряд з експортними
операціями займається ще й

«імпортом»: на ньому пере¬

возилася контрабанда
телевізори, радіоприймачі,
ящики з віскі, сигарети та

багато іншого краму. У

контрабандних операціях
«Мавпячого літака» були
замішані перуанські
міністри, вищі чини армії,
депутати парламенту тощо.

НЕСПОДІВАНІ
ФУНКЦІЇ. Ейфельова вежа може

бути визнана однією з тих

унікальних споруд, які

виконують
найрізноманітніші, в тому числі й
зовсім несподівані функції.
Задумана вона була як

реклама Всесвітньої виставки
в Парижі. Потім на ній
розмістили фешенебельні
ресторани. З часу
винайдення радіо її

використовують як радіощоглу.
Нарешті, ще одним

призначенням цієї трьохсотметро-
вої вежі стало

«обслуговування» самогубців. Незва¬

жаючи на запобіжні грати,
за вісімдесят років з неї
стрибнуло вже 452 чоловіки.

ЧАС ПОКІНЧИТИ З
ГОЛОЮ НАТУРОЮ!
Одного червневого ранку,
вийшовши на вулиці свого

міста, мешканці Брюсселя
побачили, що всі бронзові
статуї стоять замотані

бинтами. Поліція тільки
розводила руками: вона була
до цього акту найвищої
цнотливості зовсім не

причетна.

Як з ясувалося пізніше,
несподіване «одягання»
історичних статуй було
свого роду актом протесту

проти ухвали місцевих

властей, які, виходячи з

міркувань «підвищення
морального рівня молоді»,
наказали власникам картинних

галерей наліпити на

відповідні місця в картинах з

голими тілами чорні
чотирикутники.

т



«Я хотів би, щоб ти згадав про
всіх тих маленьких бідолашок, які
не мають матусі».
Цей допис, надісланий

шестирічним Жаном, був, мабуть, най-

зворушливіший і найбезкорисливі-
ший з усієї тогорічної пошти

Пера Ноеля казкової особи,

французького Діда Мороза. Та
не завжди Пер Ноель

привітний дідусь з білою бородою і в

червоному кожушку. За певних
обставин він перетворюється на

велику групу поштарів у сірій
службовій уніформі.
У французькому місті Лібурні

(департамент Жіронда) існує так
званий Національний центр по

розшуку адресатів. Як свідчить
сама назва організації, тут
займаються встановленням осіб, яким

посилки чи листи надіслані на

неповну або неправильну адресу.
Але наприкінці кожного року

Національний центр по розшуку

адресатів стає поштовою

скринькою Пера Ноеля. Сюди надходять
листи від дітей, адресовані особі,

що кожного 25 грудня приходить
з подарунками у сім'ї, де є діти.

Минулого Нового року до Лібур-
на надійшло 70 000 таких дописів
з усієї Франції. Одні були з

марками, інші без них, на деяких

наклеєні вже раз

проштемпельовані марки або намальовані.

Адреси на листах не

позбавлені поезії. Пер Ноель найчастіше
живе «на своєму оболоку», «на
небі» або має більш точну
адресу: «вулиця Іграшок у Небесному
раю, на Небесній дорозі, 29-ий

поверх, біля воріт раю, Париж».
Його можна також знайти на

«99-ій зірці» або в «3-му
місячному кварталі», на «18-му
сонячному промені» тощо.

Ці дописи без марок, які

пошта акуратно відправляє до Лібур-
на, звичайно, не призначаються

для збирання, але їх обов'язково
читають. Тільки коли відправника
не можна встановити, листа

спалюють. Таких буває близько
половини. Однак, якщо пошта

знаходить ім я і адресу маленького

дописувача, Національний центр
неодмінно йому відповідає.
Французьке поштове відомство

виготовило з цією метою

спеціальні листівки, які надсилаються

дітям. На них зображено
листоношу на високій драбині,
приставленій до хмарини, на якій сидить

Пер Ноель. У посланні Пера
Ноеля говориться:

«Миле дитя, одержав твого
гарного листа. Мій приятель-листо-

ноша мусив стати аж на найвищий
щабель драбини, щоб подати
мені його на оболок. Він добре
знає цей шлях, бо мені пише

чимало дітей. Для них і для тебе
я покладу до своєї корзини

багато іграшок. Проте я вже старий,
і не зможу взяти з собою всього,

що^
в мене просили. Будь

розумний і працелюбний. Цілує тебе
твій дідусь Ноель».
У дописах на адресу Пера

Ноеля можна прочитати такі рядки:

«Ти видаєшся мені дуже гарним

з цією сивою бородою...»
«Я залишу тобі на столі чашку

з цукром і ложечкою. Кава буде
на плиті...»

«Я хотів би мати власний поїзд
«Форестьє» першого класу, в

каталозі під номером М464, і
вокзал для пасажирів першого класу,
в каталозі під номером 702С...»
«Ми вже великі, нам по вісім

років, і ми не віримо, що ти

існуєш. Але все-таки пишемо тобі
з Веронікою на випадок, якщо...»
«Принеси мені ляльку, яка п'є

з пляшечки, але не хоче їсти
шпинат і відвертає від нього голову.
Ляльку, яка вимовляє дванадцять
речень, а також електричний
вентилятор, ваги...»
Але Ноель може бути й зброєю

низької мстивості:

«Для мене зроби, що хочеш,
але не принось нічого сестрі, це
капосне дівчисько...»
Таких зворушливих, хитрих,

каверзних, смішних прохань дуже
багато серед численної
кореспонденції Пера Ноеля. Однак
особливу приємність йому справила
адреса, яку написав на конверті
п'ятирічний Алан:

«Перу Ноелю, найпрекраснішо-
му працівникові на світі».
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Про нього написано три

книжки, сотні статей, знято фільми,
його ім я ввійшло до

енциклопедій. Каталог його найбільшої

виставки в «Зехенті» (300 творів) був
чудовою монографією,
підготовленою Є. Занозінським. В

каталозі перелічені й дати 56

виставок індивідуальних та

загальних, в яких він брав участь 1.

Його роботи визначали

по-різному. Найчастіше як «наївне

мистецтво». Зараховували
доробок Никифора й до «народного

мистецтва», та хоч роботи його
й експонувалися на таких

виставках, визначення це для них не

підходить. Творець народного
мистецтва обмежений традиціями.

Никифор був обмежений тільки
своїми можливостями.

Він не був вундеркіндом.
Народився знедоленим і
фізично і морально. Син жебрачки без
імені і невідомого батька.
Глухий, недорікуватий, непристосова-
ний до життя. Він горнувся до

людей, майже позбавлений

можливостей порозумітися з ними.

Єдиною такою можливістю було

малярство. В його перших
відомих роботах 20-х років вже

видно було ознаки таланту, але ще

більше було в- них невміння. Він
не знав фантастичних спонтанних

зльотів. Знав тільки ЗО років
несамовитої виснажливої праці.
(Смерть обірвала її в жовтні
цього року).
На виставці в Римі в 1957 році

його відзначили медаллю як

«найкращого художника в галузі
самодіяльного мистецтва». Це

гарне слово «самодіяльний».
Той, хто сам наважився піти

дорогою мистецтва, сам,

самодіяльно робив на ній кожний крок.

Никифор мав найвище почуття
професійної гордості. Він не

вчився ні в кого, тільки у себе самого
і в навколишнього світу. Никифор
знав, що крім нього є інші ху-

1 Твори Никифора цього року
експонувалися в Києві та Львові.

дожники, але себе самого він

називав ім'ям Матейка *, бо для
нього це було ім'я справжнього
художника. Прізвище Криницький
надали йому офіційно зовсім

недавно.

Дослідники його творчості
легко знайшли зв язки між
роботами Никифора й православними
іконами в лемківських церквах.
Для професійного художника
ікона може бути об'єктом
вивчення і переробки. Для Никифора
вона була тільки імпульсом, і до
того ж одним з багатьох

імпульсів.

1 Матейко, Ян Алоїз (1838 1893)
видатний польський маляр.

а

к
а
ю
CG

Є

Никифор з Криниці.

В своїх картинах він прагнув
відтворити, передусім, місце і «дух»
місця. Пейзажі Никифор малював
з двох крайніх точок зору
вищого чи нижчого краю картини.

З перспективою йому було
нелегко. Перш» його твори

площинні. Згодом Никифор опановує
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Варшава і літак.

лінійну*" перспективу, опрацьовує
її в інтер єрах та сільських і

міських пейзажах. Поступово він
наближається до узагальнення,

надто у фрагментах, де

зображені ліси й поля. Ліси стають

кліточками чи лініями зубчиків на

зеленому тлі. Це не сваволя. Так

узагальнено виглядають рядами

висаджені однакові дерева
лісових масивів на Парковій Гурі й

Пан і пані в Криниці.

навколишніх криницьких
пагорбах. Поля смугасті. Вузькі
смуги різноколірних селянських нив.

Між горами зигзагоподібні
шляхи бруковані й залізничні. На

них тримається композиція
пейзажів. Дорога відігравала 8

житті Никифора важливу роль: він

багато мандрував. Важливу роль

відігравала вона і в його малярстві.
На портретах часто повторюєть¬

ся стрункий чоловік у мундирі,
що нагадує парадну австро-угор-

ську уніформу. Так, мабуть, мав

би виглядати вимріяний батько

Никифора.

Першими прихильниками

Никифора були художники-колористи.
Никифор опановував колір так

само, як перспективу,

композицію непрофесійно. Зелене з

блакитним, жовте з оранжовим і

коричневим. Звичайно гама в

нього монохроматична. Барви
приглушені, багаті. Колись йому
підсунули флуоресцентні фарби
важкі і неслухняні в роботі. Він
змішував, приправляв їх доти,
доки вони не дали бажаний тон.

З неухильною впертістю

Никифор малював цілими серіями,
десятки, сотні криницьких садиб,

вокзалів, церковних інтер єрів,

фантастичних міст. Кожна

серія це вичерпна розробка
якоїсь теми або мистецької
проблеми. Одна з постійних тем -

він сам. Никифор іде на роботу.
Никифора вітають у сільській

хаті. Никифор розмовляє з

епіскопом. Никифор працює, вчиться.

Ніхто не знав, скільки йому
років. Але ім я його Никифор.
Це людина, яка створила не

лише світ власного мистецтва, а й

саму себе.

(За матеріалами польської
преси)
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БОЛГАРІЯ

ПЛАКАТИ

П ЯТИ

КОНТИНЕНТІВНа VII кінофестивалі у
Варні головну премію
«Золота троянда» здобув
болгарський фільм «Біла
кімната», поставлений Мето-
дієм Андоновим. Сценарій
написав Богомил Райнов за

мотивами свого роману

«Дорога в нікуди». Заслужений
артист Апостол Карамитев,
який виконує головну роль,
відзначений головним

призом за краще виконання

чоловічої ролі.

Софійська філармонія
відзначила 40-річчя своєї
діяльності ювілейним 2500-м
концертом. Симфонічний
оркестр філармонії здобув
загальне визнання високим

рівнем виконавської
майстерності, глибоким
проникненням у творчий задум
композиторів, тонкою і

вдумливою інтерпретацією
творів світового музичного
мистецтва.

Поповнилась «родина»
болгарських часописів з

питань мистецтва. Вийшов

друком перший номер
квартальний «Проблеми
мистецтва», що його видає
Інститут мистецтвознавства
Академії наук Болгарії.
У редакційній програмі

окреслено вельми широке
коло питань, які

становитимуть сферу інтересів
журналу. Це розробка
проблеми соціалістичного
реалізму; стильове і жанрове

Вдруге Варшава стала столицею

Міжнародної виставки плаката.

Понад 650 творів художників з усіх
п яти континентів експонувалося в

залах «Захенти». Виставка мала три
основні розділи: плакати на суспільні і

культурні теми та рекламні плакати.

Ще до відкриття виставки

міжнародне жюрі відзначило нагородами
найкращі твори. Золоту медаль по

розділу суспільно-політичного
плаката одержав польський художник Юлі-

Юсаку Камекура. Японія*

ан Палка за твір «Освенцім Бже-
зінка».
За кращий плакат на культурну

тему золотою медаллю нагороджено
американського художника Енді Уор-
хела.
З-поміж рекламних плакатів

найвищою нагородою був відзначений твір
японського художника Юсаку
Камекура яскрава реклама всесвітньої
виставки «ЕКСПО-70».

Нагородами й заохочувальними
дипломами відзначені також твори
польських та болгарських митців.
Водночас у Варшаві відбувся

міжнародний симпозіум, на якому

широко обговорювалися проблеми й

шляхи розвитку плакатного мистецтва, а

в колишньому королівському палаці
«Віланув» відкрився перший в Європі
музей плаката, де, крім творів
лауреатів першої і другої міжнародних
виставок, зберігатимуться найкращі пла-

Диглитр Т а с е в. Болгарія, кати з різних країн світу.



«ЕЛЕКТРА,

МОЄ

КОХАННЯ»

В одному з останніх номерів
нашого журналу ми повідомляли про те,
що на театральному фестивалі в

угорському місті Дебрецені великий

успіх у глядачів мала п єса Ласло

Дьюрко «Електра, моє кохання» в

постановці будапештського
Національного театру.

Автор п єси «Електра, моє кохання»

Ласло Дьюрко представник
молодого покоління угорських літераторів.
Свій творчий шлях Дьюрко розпочав

Сцена з спектаклю «Електра, моє
кохання» в постановці

будапештського театру.

ПРИВИДИ,

РІК 1968

На самотнього водія, що мчить

автострадою В-1159 /здовж північно-

східного узбережжя графства
Норфолк, чигає страшна небезпека

зустріч із Чудовиськом Гасборо.
Вигляд воно має воістину жахливий:

«Тулуб без ніг виповзає з моря на

суходіл і суне до шосе. В руках

чудовисько тримає клунок. Якщо
дивитися спереду, то створюється

враження, що воно не має голови».

Виявляється, то насправді голова

Ласло Дьюрко.,

як публіцист. Незабаром з являються
перші два романи письменника. Але

справжній успіх прийшов до нього,

коли вийшла друком книжка «Ленін,

Жовтень».

«Електра, моє кохання» перший
драматичний твір Ласло Дьюрко.

«Історія створення п єси, на мій

погляд, досить нескладна, розповідає
сам автор. Кожний письменник, про

що б він не писав, шукає передусім
відповіді на пекучі проблеми своєї
епохи. Це робив і я у своїй трагедії.
З усіх мотивів стародавнього міфа,
я вибрав той, який найбільше
хвилював мене, людину двадцятого

сторіччя, що пережила страхіття світової
війни, Освенцім, Хіросіму.
В основу «Електри, моє кохання» я

поклав лише конфлікт між Електрою
і Орестом, двома істотами, які

прагнуть справедливості, але виборюють
свої ідеали різними шляхами.

Я не хотів одривати цієї проблеми
від нашої епохи, тому надав своїй

п єсі сучасного звучання».

в чудовиська є, але вона відкинута на

спину, бо шия в нього перерізана...
Цей жахливий привид був колись

контрабандистом, на якого напали

бандити в ту мить, коли він зійшов
з човна на берег із своїм товаром в

руках.
Чудовиську Гасборо присвячений

один з багатьох розділів «Путівника
мисливця на привидів» Джона Гаррі-
са книжки, що вийшла в Англії

року 1968-го. Книжка належить до

категорії «серйозної» літератури.
Джон Гарріс пише без жартів. Як
зазначають із знанням справи

рецензенти, особливо вдалися йому описи

привидів, що гуляють по шляхах графств
Абердін і Банф у Шотландії в

місцевості, де виготовляють уславлене на

цілий світ міцне й прозоре віскі...

багатство болгарського
соціалістичного мистецтва;
традиції і новаторство;
розробка проблем промислової
естетики і таких видів
мистецтва, як кіно і

телебачення; висвітлення
психології художнього сприйняття і

творчості; боротьба із

занепадницьким буржуазним
мистецтвом і його теоріями
тощо.
Центральне місце у

першому номері журналу
посідає виступ академіка Тодора.
Павлова на урочистій сесії
Академії художеств СРСР з

нагоди 50-річчя Жовтня
«Про деякі основні
проблеми соціалістичного
реалістичного мистецтва».
Журнал містить статті

Димитра Аврамова
«Чистота і симбіоз мистецтва в

естетиці модернізму», Ди
митра Канушева «Історія,
сучасність, драматургія» і
багато інших матеріалів та

ілюстрацій.
Газета «Роботническо

дело» відзначає, що самий
факт появи нового

часопису більше, ніж радісний, бо
означає створення ще
однієї громадської трибуни,
надзвичайно потрібної в

обстановці гострої
ідеологічної боротьби між
соціалізмом і капіталізмом.

«Іконостас» це назва

художнього фільму, який
знімають болгарські
режисери Тодор Динов та Христо
Христов. Сценарій
написаний за романом Димитра
Талева «Залізний канделябр».

Дія фільму відбувається в
період турецького
поневолення Болгарії. Головний
герой народний скульптор
Рафа Клінчев.

ІТАЛІЯ

В Трієсті відбувся VI Між.

народний фестиваль
науково-фантастичних фільмів, в

якому взяли участь
тринадцять країн світу, серед них

Радянський Союз, який
привіз на фестиваль фільми;
«Туманність Андромеди»
(студія ім. Довженка) та
«Його звали Роберт» («Лен»
фільм»).

МНР

На кіностудії Улан-Батора
розпочалися зйомки фільму
про монгольську революцію.

Фільм, під назвою «Хто це
сказав» розповідатиме про
буремні роки становлення
народної влади в країні, пре
героїчного керівника
революції Сухе-Батора та його
зустрічі з Леніним.

В стрічку будуть
вмонтовані унікальні локуаденталь-
ні кадри.



Рік 1932-й. Радянський Союз. Ганс

Ейслер серед радянських піонерів.
Вони співали пісню, яку він для них

написав

Рік 1937-їі. Під небом Іспанії. Ганс

Ейслер серед бійців
Інтернаціональної бригади.

Рік 1938-й. В еміграції в СІНА.

В архівах німецької поліції часів Веймарської

республіки та архівах гітлерівського гестапо його ім'я

згадується багато разів. Поліцейські шпиги стежили

за кожним кроком Ганса Ейслера, агенти гестапо

полювали на нього навіть тоді, коли він уже перебував
в еміграції, в Сполучених Штатах. Його, композитора

Ганса Ейслера, називали на початку 30-х років серед

найкращих пропагандистів і агітаторів Комуністичної

партії. Про місце Ганса Ейслера в революційній
боротьбі найвиразніше сказав, мабуть, відомий

німецький письменник-антифашист Гюнтер Вайзенборн:

«Він поклав на музику революцію!»

Творчість Ейслера справедливо називали взірцем

партійного мистецтва. Напевне, саме це поєднання

великого таланту й загостреного почуття

революційного обов'язку й вивело Ганса Ейслера в перші



пави композиторів нашого століття. Завжди, на всіх

етапах свого творчого шляху Ганс Ейслер пам'ятав,

для кого він творить, заради чого пише свою

музику.

Розповідають про один цікавий епізод з творчої

біографії композитора. Це сталося десь на початку

30-х років, коли Комуністична партія Німеччини вела

боротьбу проти загрози фашизму, за єдність
німецького робітничого класу. У веддінгу, одному з

робітничих районів Берліна, комуністи організували
великий мітинг. Перед Ейслером поставили завдання

написати до цього мітингу пісню. І буквально за

лічені години він створив славетну пісню «Червоний

Веддінг», яка стала бойовим гімном берлінського

пролетаріату.

Пізніше, 8 40-х роках, коли горезвісна «Комісія по

розслідуванню антиамериканської діяльності»
викликала Ейслера-емігранта на допит, він сміливо виклав

своє політичне кредо комуніста. І його промова

пролунала тоді на цілий світ як маніфест незламного

борця проти фашизму й реакції.

В буремні дні 1937 року Ганс Ейслер був бійцем
Інтернаціональної бригади в Іспанії. Його музика,
його пісні стали й тут грізною зброєю антифашистів.
Позиція митця-комун*ста обумовила й ставлення

композитора до Радянського Союзу. Соціалістичне
будівництво в СРСР надихало Ганса Ейслера на

створення таких його відомих творів, як наприклад

пісня «Гора Магнітна». Перебуваючи в еміграції, в

Сполучених Штатах, композитор написав кілька пісень

про героїчний подвиг радянського народу та його

армії.
Ганс Ейслер мав надзвичайно широкий творчий

діапазон. Тут і лісні його найулюбленіший жанр,
і ораторії, і симфонічні твори, і музика для театру і

кіно. Він писав музику до вистав за творами Арісто-

фана і Шекспіра, Горького і Фейхтвангера, Фрідріха
Вольфа і Йоганнеса Бехера. Любов до театру

зблизила Ейслера з Бертольтом Брехтом. їхня, спільна
політична і творча позиція дозволила Гансу Ёйслеру
сказати і від свого імені, і від імені Брехта:
«Обидва ми учні робітничого класу. Ми не

могли бути іншими. І це зовсім не заслуга, не геройство,
і не доброчесність. Просто сумлінні учні наслідують

свого майстра».

Творчим спільником і близьким другом Ейслера

був також славетний німецький співак і актор Ернст

Буш. У виконанні Ернста Буша вперше прозвучали

найкращі пісні Ганса Ейслера, багато пісень

композитор написав спеціально для нього.

Тонкого і вдумливого виконавця своїх творів

композитор знайшов і з особі видатної актриси і

співачки Гізели Май.

Післявоєнні роки були для Ейслера періодом

великого творчого піднесення. Він написав на вірші
Йоганнеса Бехера гімн Німецької Демократичної

Республіки твір, відзначений Державною премією
І ступеня. В музиці цього гімна композиторові
вдалося передати і пафос соціалістичного будівництва
в НДР. і миролюбний характер першої німецької

держави робітників і селян, і мотиви історичної
перемоги над фашизмом. У співдружності з Й. Бехе-

ром Ганс Ейслер створив також чимало інших

визначних творів.
Ганс Ейслер прожив 68 років. Майже п'ятдесят з

них він віддав музиці й революції. Ці поняття були
для композитора неподільні.

Композитор з Ернстом BvmeM

Гізела Мэй чудова виконавиця
творів Ейслера.



НДР

Молодий німецький
письменник Ганс Вебер написав
свій роман «Стрибок крізь
гігантське колесо» у формі
розповіді від першої особи.
Оповідач учитель і
журналіст Іоахім Краузе,
розкриває перед читачем
становлення характеру свого

молодшого брата Маріо,
хлопця, що народився в рік
закінчення війни. Ганс

Вебер, перш ніж стати
професіональним літератором,
сам був вчителем,
журналістом. В особі Іоахіма

Краузе він прагнув створити
образ справжнього
педагога, зразкового вихователя

молодого покоління в
соціалістичному суспільстві.

Ганс Вебер.

Письменник розповідає
про життя і прагнення нової

німецької молоді, про
взаємини поколінь, складний

процес подолання
пережитків минулого в свідомості
німців.

« Це роман про нашу
сучасність, вартий великої
уваги», пише в газеті

«Берлінер цайтунг» критик
Маріанне ІІІмідт.

ПОЛЬЩА

В 1961 році двадцятивось-
мирічний, нікому тоді
невідомий композитор
Кшиштоф Пендерецькии створив
«Ораторію в пам ять
загиблих у Хіросімі», яка
принесла йому світову славу.
«Кшиштоф Пендерецький
великий музикант

нашого часу», писала тоді
польська преса.

Нещодавно композитору
К. Пендерецькому за

видатні досягнення в галузі
розвитку сучасної музики
присуджено Державну премію
ПНР і ступеня.
«Кожна з партитур цього

музиканта відрізняється
величчю, героїчністю, його
музика це втілення роз-

ПИСЬМЕННИК

І ЖИТТЯ

Мартті Ларні відомий фінський
письменник, твір якого «Четвертий
хребець» здобув популярність у
читачів Радянського Союзу і багатьох
країн світу.
Останнім часом Ларні віддав

перевагу публіцистиці. «Письменник,
каже він, мусить бути публіцистом, бо
публіцистика це гостра зброя в

боротьбі за новий, соціально
справедливий світ».
Нещодавно Мартті Ларні побував у

Болгарії як гість болгарських
літераторів і на прес-конференції,
організованій газетою «Литературен фронт»,
поділився своїми думками,
літературними планами.

«В своєму останньому романі «Пер-
вородний» я розглядаю проблеми
освіти і виховання фінської молоді,
які мене останнім часом дуже
непокоять. Мій роман, героєм якого є

мала дитина, звернений до батьків і

являє собою гостру сатиру на шкільне

ОБРАЗИ

СУЧАСНИКІВ

Кадр) з фільму «

виховання, яке у Фінляндії будується
на теоріях Фрейда».
Розповідаючи про стан фінської

літератури, Мартті Ларні сказав:
«Наша література це не лише

порнографічні, антикомуністичні або
взагалі абсурдні твори, яких, на

жаль, випускають у нас чимало. В

Фінляндії щороку виходить друком

вісімдесят нових книжок шістдесят
припадає на прозу, решта на поезію.

І серед них є справжні художні твори,
безумовно цінні за своїм ідейним
змістом і літературною майстерністю.
Мені хотілося б назвати кращі з них:

це чудовий роман Лаурі Віта
«Морена», історична трилогія «Тут, під
полярною зіркою» Вайно Ліна, роман
«Бідний і багатий» Пааво Рінтала та

інші».

Кажучи про місце письменника та

його творчості в суспільстві, Ларні
зауважив:
«Письменник не може бути

відірваним від суспільства, якщо він віддав
своє літературне покликання на

службу народові.
Література перестає бути однією з

рушійних сил прогресу, коли вона

відривається від народу. Людина це
головне у праці письменника, тому

літераторові конче потрібний тісний
зв язок з життям».

Новий телевізійний фільм
режисера Лотара Беллага «Час це щастя»
вийшов у Німецькій Демократичній
Республіці саме тоді, коли в країні
точилася творча дискусія навколо

проблеми так званого «виробничого

це щастя»,
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фільму». Фільм швидко завоював

визнання глядачів і водночас дав

відповіді на питання цієї дискусії.
Дія його відбувається на великому

хімічному заводі, його герої
робітники, майстри, інженери, партійні
працівники, а йдеться у фільмі про такі
начебто сухі й вузько-фахові
питання, як удосконалення виробництва,
взаємини між робітниками й майст-

ТЕАТР

З МІСТА

ДЕЛАНО

Луїс Вальдес.

Одного дня в 1965 році з міста

Делано в Каліфорнії вирушила колона

страйкарів сільськогосподарських
робітників. Вони прямували за 450

кілометрів до Міста Сакраменто, щоб
домогтися від властей штату
підвищення заробітної плати і,
насамперед, визнання першої американської
профспілки сільськогосподарських
робітників.
В дорозі страйкарі організовували

збори, мітинги. Тут же виступав з

піснями і темпераментними сценками
політичного змісту самодіяльний

«Театр Кампесіно», про який ми вже

згадували у «Всесвіті» № 8 за цей рік.
Цей ансамбль створив мексіканець

Луїс Вадьдес.
«Т§атр Кампесіно» відіграє неабияку

ро£Ь у боротьбі
сільськогосподарських робітників за свої права. Його

перші агітаційні вистави були
показані в Делано. Публіка сприймала їх з

ентузіазмом, і через деякий час

підбадьорений успіхом колектив вирушив

у турне по країні. Влітку 1967 року він
гастролював у Нью-Йорку, Чікаго,
Вашінгтоні, розповідаючи мовою

свого самобутнього мистецтва про

злидні й боротьбу робітників з Делано.

ром, підвищення продуктивності
праці тощо. Але талановиті актори Вольф
Кайзер в ролі майстра Фалька, Хорст
Шульце в ролі директора заводу,
Крістіна Шорн, Доріс Больцін, Клаус
Манхен та інші створили такі

переконливі й життєві образи, що глядач.-
впізнали в них і себе самих, і своїх

сучасників. Високу оцінку новом/
фільму дає газета «Нойєс Дойчланд»

дум і в, людяності
композитора, пише газета
«Трибуна люду».

У виступах нашого театру беруть

участь лише сім-вісім акторів,
розповідає Луїс Вальдес. Склад трупи
часто змінюється, бо головною

професією акторів лишається

землеробство. В творчому плані ми наслідуємо

Бертольта Брехта.

Програма театру має назву
«Загальний страйк». Окремі розділи її
короткі п'єси з самостійними
назвами: «Совість штрейкбрехера»,
«П'ятий сезон»; «Безсоромний договір».
«Два обличчя шефа» і т. п.

Наш постановочний стиль дуже
простий, пояснює далі Луїс
Вальдес. Головним елементом вистав є

агітація, а не розвага. Наша мета

організовувати робітників ферм і
популяризувати роботу нашої
профспілки. Кожна сцена, кожна думка, кожна

репліка підпорядковуються цій меті.
Наш колектив не обмежується чисто

акторською діяльністю. Разом з

профспілкою ми організуємо
демонстрацію кінофільмів, викладання музики,
читання лекцій освітнього характеру.

Кшиштоф Пендерецький.

США

7 лютого 1885 року в
невеличкому містечку Сок-
Сентрі (штат Міннесота)
народився відомий
американський письменник Сінклер
Льюїс.

Нещодавно на
батьківщині автора «Королівської
крові», «Головної вулиці» та
багатьох інших творів
відкрито музей.
«На жаль, зазначає

американська преса,
більшість жителів міста, де
народився письменник, не
читали «Головної вулиці»,
твору, який Сінклер Льюїс
присвятив саме їм».

Кінокомпанія актора
Джека Леммона зніматиме
фільм про трьох молодих
борців за громадянські
права, убитих
куклукскланівцями в штаті Міссісіпі в 1964

році.
Сценарій фільму

грунтуватиметься на книзі Уїль-

яма Бредфорда Тюї «Три
життя в Міссісіпі»

розповіді про звірячу
розправу й про судовий процес
над убивцями.

Сцена з вистави «Театру НамттеоТно*.

Новий роман відомого
негритянського письменника

Джеймса Болдуїна «Скажіть
мені, чи давно відійшов
поїзд» торкається тих самих

проблем, що й попередні
його твори. В ньому
йдеться про життя негрів в

американському суспільстві, про
долю митця в США.

Головний герой роману
негритянський актор Лео Трудхем-
мер захворює під час

спектаклю. Тканину роману
зіткано з спогадів Лео про
дитинство, що пройшло у Гар-
лемі, про батьків і родичів,
про роки навчання і важний

шлях актора-негра.

ю ^ВСЕСВІТ
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ТУРЕЧЧИНА

«Тула!» турецькою^ мо*

вою означає «повний мі:
сяць». Це псевдонім ново*
естрадної співачки з

Туреччини, яку часто порівнюють
з Джоан Баез. Тулаї має

чудовий голос, співає на

шести мовах

Популярність молодій
акторці приніс її репертуар.
Вона співає патріотичні
пісні різних народів
світу, при чому переважно
антимілітаристські. Щоб ці
пісні зберегли свої
фольклорні риси, Тулаї виконує
їх без акомпанементу.
Виконавська манера Тулаї
відзначається високим

професіоналізмом простотою,

чарівністю.

РЕЙ БРЕДБЕРІ

ЗАСУДЖУЄ

Аргентїнський журнал «Пропосі-
гас» опублікував інтерв ю з

американським письменником Реєм Бред-
бері. Наводимо розповідь Бредбері
з невеликими скороченнями:

їдучи поїздом з Нью-Йорка в

Лос-Анжелес, я купив книжку

Бернарда Шоу. Читаючи її, я зрозумів,
чому цей письменник ніколи не був
популярний у США. Американці не

любили Шоу, бо в його світогляді
панував парадокс. Він завжди питав

себе, де правда, і навіть якщо знаходив

відповідь, то лише для того, щоб
сказати вона не остаточна, не

вичерпна. Ми ж. американці, прагнемо до

спрощень в мисленні, в

переконаннях.

Ми хочемо жити і мислити за

прийнятою схемою. Тому ми просто не

розуміємо того, що відбувається за

межами Сполучених Штатів,
наприклад в соціалістичних країнах. Через
панічний страх перед комунізмом ми

не можемо зав язати дружніх
відносин з Росією. Ми помилились у
В єтнамі, такої ж помилки можемо

припуститись у Латинській Америці.
Тільки після вбивства президента Кен-

неді ми раптом зрозуміли, що
політичне вбивство це аморальна річ.
Ми претендуємо на те, щоб нас

вважали кращими за всіх. А тим

часом наш внесок в культуру

незначний. Єдине, чим ми можемо ще
похвалитись, це розвиток науки і

техніки.

Я не можу зрозуміти тих

європейців, які приїздять в Америку вивчати

нашу культуру. Єдине, що ми

можемо запропонувати, наприклад, в

галузі сучасної літератури, не боячись

компрометації, це
науково-фантастичні твори. Зате як часто ми зчиняємо

галас навколо письменників, твори
яких абсолютно позбавлені будь-якої
художньої вартості...

Турецька співачка Тулаї.

ФРАНЦІЯ

До Парижа з Мексіки, де

він зараз живе, приїхав
відомий іспанський
кінорежисер Луїс Бунюель. Він
зніматиме тут фільм «Млечна

Путь» розповідь про
пригоди двох пілігримів.
Бунюель заявив, що

«Млечна Путь» буде його
останньою роботою в кіно.

ЯПОНІЯ

Фільм режисера Тадасі
Імаї «Коли ти не можеш
вірити нікому» розповідає про
життя сучасної японської
родини. Ця тема останнім
часом стає провідною в

японському кіно *

літературі (сценарій фільму Тадасі
Імаї зроблено за
однойменним романом Савано Аріосі).

Головні ролі у фільмі
«Коли ти не можеш вірити ні.
кому» виконують актори Ва-
као Яяко, Міріко Окада та

Дзіро Тамія.

В ГОНИТВІ

ЗА

СЕНСАЦІЄЮ

Протягом місяця в нью-йоркському
«Лінкольн-сентрі» тривав «Фести-
валь-68», присвячений Треті Гарбо.
Було показано двадцять сім фільмів
за її участю.

Фестиваль, однак, мав типово

американський присмак скандальної
сенсаційності.
Відомо, що 35 років тому в

розквіті свого таланту славетна актриса
залишила кіно. Сьогодні вона уникає не

тільки репортерів, а й давніх своїх

колег.

В ЄТНАМСЬКІ

ВИДАВНИЦТВА

ЧИТАЧАМ

Видавництво «Ван Хаук»
(«Література») випустило нову книжку нарисів
відомого радянському читачеві
письменника Нгуєн Кхая «Лунає: «Мир!».
Це книжка Про війну, яку
американський імперіалізм нав'язав

в'єтнамському народові на Півдні й
Півночі, про священну боротьбу
в'єтнамців за врятування вітчизни.

Гострим і вправним пером описує

Проте шпальти газет і журналів
були заповнені сенсаційними
матеріалами, в яких центральне місце,
займає не аналіз майстерності актриси
а інтерес до її особистого життя.

Ось уривок з типового репортажу,
вміщеного в «Ньюсуїк»:
«Хоч Гарбо наймає розкішні

апартаменти в центрі Манхеттена, нью-

йоркці ніколи її там не бачать. Рідко
з являється вона і в Істсайді, де
мешкає вже понад двадцять років. Гарбо
виходить з дому лише для того, щоб
купити собі в старенькій крамничці на

3-ій авеню дієтичну балтійську рибу.
Обличчя вона прикриває крисами

капелюха, а очі ховає за величезними

окулярами...»

В такому ж дусі були витримані й

виступи по телебаченню й радіо
колишніх американських кінозірок Мір-
ни Лой та Джоан Грауфорд.

автор чорні діла американських
агресорів, героїзм і відданість захисників
батьківщини.

1968 року видавництво «Фу ни»

(«Жінка») випустило книжку спогадів

Нгуєн Тхі Дінь «Іншої дороги
немає» у записі Чан Хионг Нама.
Свої спогади заступник Верховного

головнокомандуючого Нгуєн Тхі Дінь,

яку Хо Ші Мін назвав «доблесним

генералом, славою Півдня, славою
всієї нації», починає з 1930 року, коли у
В єтнамі прокотилася хвиля революції.

В 17 років вона вже у вирі
революційної діяльності. Скоро виявилися її
неабиякі організаторські здібності.

«Іншої дороги немає» це книжка

про те, що тільки шлях, вказаний

партією і революцією, приведе народ до
щастя,
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ПАНИ 1 СЛУГИ Без волі аллаха,..

Ференц Ліст виступав з концертом у Вей-

марі перед високопоставленою публікою
при дворі самого ерцгерцога Саксен-Вей-

марського, який сидів у першому ряду
разом із своїм почтом.

Виконуючи прелюдію, Ліст помітив, що

ерцгерцог увесь час розмовляє із своїм

сусідом. Музикант урвав гру й обернувся
у бік ерцгерцога. Той здивувався і,
зробивши рух рукою, кинув Лістові:

Продовжуйте, маестро, продовжуйте!
Не смію, екселенц, чемно відказав

Ліст. Адже, коли пани розмовляють,

покірливі слуги повинні мовчати!..

ПРОСТИЙ ПІДРАХУНОК

Відомий французький математик

Пуанкаре їхав якось з одним своїм знайомим у
поїзді з Парижа до Ніцци. За вікном
вагона вони побачили велику череду овець,, що
паслися неподалік залізниці. Супутник
Пуанкаре запитав його, як швидко він міг би

підрахувати кількість тих овець.

О, відповів знаменитий
математик, а я вже підрахував сто п'ятдесят
шість]

Неймовірно! вигукнув його

знайомий. Як ви могли так блискавично це

зробити?
Дуже просто. Я полічив кількість

овечих ніг і поділив цю цифру на чотири!

Ну й дивно ж одягалися колись!
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КРАМОЛЬНИЙ СМІХ

Відомий віденський «Бургтеатер» приїхав
на гастролі до одного провінціального
міста. Театр мав тут показати якусь веселу
комедію Лопе де Вега. Бургомістр,
потішений такою честю, особисто займався

всіма навіть найдрібнішими справами,
пов'язаними з цим виступом.

Почалася вистава, але в залі ніхто не

сміявся навіть під час найдотепніших сцен.

По закінченню спектаклю бургомістр
прийшов за куліси подякувати акторам. І

вони попросили пояснити причину такої

дивної поведінки глядачів.
Сміятися? цілком серйозно

перепитав той. Ну-мо, покажіть мені таку

людину, що наважилася б сміятися під час

вистави такого відомого і шанованого

театру?

НЕПОТРІБНИЙ МУР

Власті одного невеликого містечка в

Сполучених Штатах, де кілька років проживав

Марк Твен, часто надокучали

письменникові своїми проханнями пожертвувати грошей
на ті чи інші громадські потреби. Одного

разу вони звернулися до Твена, щоб той

погодився фінансувати будівництво нового

муру навколо місцевого кладовища.

«Панове, відповів на це листовно

письменник, вважаю зовсім за

непотрібне зводити мур навколо кладовища. Я

певен, що ті, хто там лежить, не робитимуть
жодної спроби втекти. Що ж до тих

жителів нашого містечка, які поки що

перебувають по цей бік муру, то й вони навряд чи

з власної волі будуть дертися на

кладовище...»
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СЕРЕД ОРАТОРІВ

Відомий політичний діяч часів
французької буржуазної революції XVIII століття
Оноре Мірабо був блискучий оратор.
Одного разу хтось з його політичних
противників обвинуватив Мірабо в тому, що він,
мовляв, не готує сам свої промови, а

замовляє їх якомусь фахівцю в цих справах.
О, відповів на це Мірабо своєму

противникові, * ви ж маєте можливість
замовляти тому фахівцеві й ваші відповіді
на мої промови!

ЩАСЛИВИЙ

Йоганнес Брамс готувався до виступу в

концерті з одним віолончелістом. Під час

першої ж спільної репетиції композитор
переконався, що має справу з посереднім
музикантом. Віолончеліст увесь час

нервував, окремі місця концертної програми
йому погано вдавалися. Нарешті він
поскаржився, що, мовляв, Брамс грає на роялі
дуже голосно, і він навіть не чує звуків
своєї віолончелі.

Ви не чуєте себе? перепитав

Брамс. Який же ви щасливий!

ВИЧЕРПНА РЕЦЕНЗІЯ

До німецького письменника, професора
літератури Йоганна Якоба Енгеля звернувся
один початкуючий драматург з проханням
оцінити написану ним п'єсу «Люди, яких я

знаю». Через короткий час Енгель повернув

авторові його п'єсу.
Я висловив про ваш твір свою

вичерпну думку, сказав він драматургові.
Молодий автор марно шукав у тексті

якихось поміток Енгеля жодного слова!

І лише, глянувши на титульну сторінку, він
побачив, що у назві п'єси дописана лише

частка «не». Тепер назва виглядала так:

«Люди, яких я не знаю».

ХИТРІСТЬ

Бальзак написав листа власникові

будинку, де мешкав, вимагаючи, щоб той негайно

відремонтував дах. Минуло два тижні

ніякої відповіді. Тоді Бальзак написав

другого, потім третього гнівного листа, за-

у ПАТЕНТНОМУ БЮРО

Я хочу подати заявку на патент...

Раціоналізація.
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грожуючи, що негайно ж виїде з квартири.
Цього разу домовласник одразу ж

відповів.

«Вельмишановний пане Бальзак, писав

він, я такий пристрасний збирач
автографів, що не міг не скористатися з

можливості дістати й кілька ваших листів.

Запевняю, що дах буде негайно
відремонтований».

ЩЕ НЕ БАЧИВ БОГА...

Це було 1916 року. Кайзерівське
військове відомство замовило німецькому
скульпторові Ернсту Барлаху розп'яття для

солдатського кладовища. У певний строк
Барлах показав виготовлену ним модель.

Робота була позначена великим хистом і дістала

високу оцінку. Але якийсь генерал з

військового міністерства визнав роботу за

незадовільну, оскільки^ на його думку,

фігура Христа не мала ознак божественності.
Хіба справжній бог отак виглядає?

суворо запитав генерал у Барлаха.
Пробачте, пане генерал, відповів

скульптор, але я ще не мав нагоди

бачити справжнього бога.

ПІДОЗРІЛИЙ КУЇН

Уславлений англійський актор XVIII
століття Джеймс Куїн приїхав якось на

відпочинок у тиху сільську місцевість. Щодня
він робив далекі прогулянки верхи на

своєму баскому коні. Та одного разу цей кінь
зник. Засмучений Куїн марно шукав його

скрізь. Зустрівши десь у полі одного

селянина, він запитав, чи не трапляються часом

у місцевості конокради.

Ні, вельмишановний пане, відповів
селянин, тут у нас живуть чесні люди.
Але недавно сюди приїхав Джеймс Куїн,
то, може, саме він і вкрав вашого коня, бо

ці актори на все здатнії

ПОВІЛЬНА ОТРУТА

Один молодий лікар відвідав якось

увечері Вольтера. Було вже досить пізно, а

великий мислитель ще сидів за чашкою кави.

Ви п'єте каву о такій порі?
перелякався лікар. Невже ви не знаєте, що
кава це повільна отрута?

Дуже повільна, зауважив Вольтер,
надзвичайно повільна, бо я п'ю її отак

щовечора вже протягом шістдесяти років...

Чи точний у вас годинник, пане півнику?

Приборкання непокірного.
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На рибалці.

БЕЗ АВТОГРАФА

Німецький письменник XIX століття Юліус
Вольф терпіти не міг любителів автографів.
У всякому разі дістати в нього автограф
було справою дуже нелегкою. І от одна

берлінська дама вирішила вдатися до
певних жіночих хитрощів. Вона надіслала
письменникові ніжного листа, а наприкінці
просила повідомити, чи він уже одружений.
Через кілька днів до квартири цієї дами

хтось подзвонив. Жінка відчинила двері й
побачила на порозі хлопчика років
дванадцяти.

Милостива пані, чемно сказав він,
я маю до вас доручення від мого батька,
письменника Юліуса Вольфа. Він
повідомляє, що давно вже одружений, а я його

син!..

МАРНА ТРИВОГА

Генріх Гейне часто грав у більярд з

відомим італійським оперним композитором
Вінченцо Белліні. Обидва грали непогано,
але Гейне дратувало те, що його партнер

дуже довго розмірковує над кожним своїм

ударом. Одного разу, коли Белліні надто
вже довго примірявся до різних куль, Гейне

не витримав.
Не можна гаяти стільки часу,

закричав він. Невже ви не знаєте, що всі

геніальні композитори рано вмирали!
Белліні відклав свій кий і перелякано

звернувся до присутніх:
Панове, ви чули, що сказав зараз цей

безжальний чоловік? Він же добре знає, що

я не можу терпіти подібних розмов!
Заспокойтеся, маестро, відказав з

посмішкою Гейне. Чого це ви так

нервуєте? Адже ще не відомо, чи ви дійсно
геніальний композитор!
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Париж знають, як одне з найбільших і
найкрасивіших міст світуЛяк великий культурний і

мистецький центр. Але, виявляється, французька
столиця має ще одну, менш відому прикмету: вона є

також центром численних сект і всіляких віщунів,
ворожок, ясновидців і ясновидиць... Про це

розповідає французька журналістка Ж. Зіглер у
недавно виданій книзі «Таємна історія Парижа».
Ми друкуємо скорочений виклад одного з роз

ділів книги.

.Нинішній Париж, так само як і
в давні часи, залишається

осереддям .майстрів містерій, ясновидців
і чаклунів. Вони ходять поряд, з

нами, прибравши вигляду
звичайних перехожих чи пасажирів

метро; нічні обряди більш чи менш

диявольські, збирають своїх
палких прихильників і любителів

гострих відчуттів.
Секти і таємні товариства

налічуються тут десятками. Одне з них

«Лунники» було засноване

американцем Кросбі 1896 року.
Зайнятий не стільки магією,
скільки шпигунством, Кросбі був
пізніше висланий із Франції.
Першим папою «лунників» був

якийсь Альбер Пік. Вважається,
що свою «Книгу Одкровення» він
написав під диктовку самого

Люцифера. Висвячення нових

прихильників «лунників»
відбувається в оккультумі залі,
декорованому червоними й блакитними

драпіровками, прикрашеній
великими портретами Люцифера,
Молоха, Астарти. Щороку, у червні,
у Медонському лісі поблизу
Парижа влаштовуються ритуальні
танці. На біду для мене, у цю

секту допускають лише чоловіків і

невйсвяченим не відкривають

ніяких таємниць.

Навпаки, тим, хто живе на Мои-

парнагі, зовсім неважко потрапити

на обрядову церемонію «воду».
Один з членів цієї секти, який і

роздобув для мене запрошення,
настійно підкреслював, що,
йдеться про релігію, а не про
чаклунство. Я провела там ніч, пам'ятаю

шосе, але не відшукала б вдруге
подвір я-сад, розташоване між

двома похмурими будинками.
Коли ми прийшли, зібралося вже

щось чоловік з тридцять: багато

африканців, іале були також і

європейці. Стіл з білого дерева, на

ньому лампа «кажан» такі я

бачила у селах. Біля столу жевріє
невеличке багаття. Ніяких

тамтамів, ніяких вигуків. Очікуючи
початку, всі трохи нудяться. Та ось

з являється літній чоловік,
закутаний у біле вбрання,
влаштовується перед вогнищем і заспівує
BltyCb мелодію... Це головний

жрець, або Папалої.
Потім кілька^ жінок стають ко-

лбм це Мамалої, або жриці.
Вони танцюють довкола людини в

білому. Тим часом присутні
виявляють нетерпіння, вони
починають тупотіти наче в театрі, коли

завісу довго не відкривають.

Раптом Папалої жестом

фокусника витягає з своїх шат білу
курку, а два його помічники
приносять кадіб, повний пахучої рідини.
Блиснув ніж, кров курки хлинула
до кадоба. Одна з жінок мішає

«вариво» чималим ополоником.

Атмосфера стає гнітючою.
Дехто з присутніх поспішає до

жертовника, занурює у кадіб
дерев яні чарочки і, заспокоївши

спрагу, починає танок довкола Па-

палої, час від часу простягаючи
йому якісь предмети (я так і не

роздивилася, що воно таке), котрі
жрець закопує у землю. Інші

опускаються навколішки, охоплені

корчами, здригаються у
конвульсіях. В них, пояснює мій супутник,
вселився дух божества. Потім дух,
очевидно, залишає нещасних, і
вони потроху набувають
нормального вигляду.
Більшість присутніх глядачі,

вони, як і я, прийшли сюди,
керуючись виключно цікавістю, ?
тепер,- здається, відчувають
розчарування. Де ще можна побачити

церемоніал «воду»? Майже всюди,

стверджує мій «супутник: у Монсу-
рі, Нейї... «Але більшість з них

«липа».- У мене виникає підозра,
що спектакль на відкритому
повітрі, який я щойно спостерігала,

був такою самою «липою».

У Парижі кількість ясновидців
зростає фантастично. Префектура
поліції вважає, що число їх

щоденних «консультацій» досягає тут
300 тисяч.

І ось я в гостях у патентованої

ясновидиці, яка виявила бажання

прийняти мене, щоб розповісти
про свою професію. Вона
практикує вже тривалий час відтоді,
як помітила, що короткого спіл¬

кування з людиною для неї

досить, щоб розгадати її характер,
турботи, бажання. Так, йдеться
про посилену чутливість,
загострену до того ж пристрастю до
музики. Вона почала прорікати
спочатку, щоб розважитися, потім

щоб заробити...
Про що вас запитують

найчастіше?

Десять років тому зі мною

консультувалися, головним чином,

у сердечних справах. Сьогодні
це найчастіше здоров я й робота.

Чи багато серед клієнтів
чоловіків?

Ні, не багато, але ж які!..

Професори, адвокати, політики...

Жінок більше, і заклопотані вони,

насамперед, своїм господарством,

невірністю чоловіка чи коханця.

І вони просять вас

«повернути любов»?
Не думайте, що чесні

ясновидці можуть обіцяти повернути
любов так само як вони не

візьмуться повертати щастя. Все

це для шарлатанів. Тим, хто

хоче повернути чоловіка чи друга,

я даю звичайні поради,

продиктовані здоровим глуздом.

А як же з ясновидінням?
Це трапляється інколи, не

вмію пояснити як: розмовляючи з

клієнтом, я ясно бачу, що йому

загрожує лихо. Проте так буває
далеко не завжди, і тоді я

намагаюся дати розумну пораду,
заспокоїти стривожених,
переляканих, охоплених розпачем. Наша

професія якоюсь мірою
споріднена з професією психіатра. Люди
приходять до нас не тільки заради

консультації, але також щоб
виговоритися. Сповідь розважує
серце, як і надія. Якщо, приміром,
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завтра ясновидцям заборонили б

практикувати, кількість розлучень,

самогубств і злочинів,

безперечно, зросла б...

Можливо, це здравомисляча
ясновидиця (коли можна так

сказати^). На жаль, є чимало інших. їх

рекламу ви знайдете в журналах,
що виходять мільйонними

тиражами: «Дар надзвичайного
двоїстого бачення», «Регулювання
згубних припливів», «Чи придбали ви

свій талісман?» Існують жриці, що

пропонують священну омелу,
завдяки якій, ніби помахом чарівної
палички, зникають хвороби;
торговці «ланцюгом кохання» (з
позолоченого металу) і флаконами
«чудесної води», котра обіцяє

щастя у грі до Національної

лотереї включно.

Мій знайомий Р.

співчуваючий. люциферовець. Від нього я

дізналася про ті відмінності, що,

виявляється, існують між адептами

Люцифера і Сатани. Люциферизм

обгрунтований солідно. Всевишній,, і

мовляв, це деспот, який

полюбляє жертви і забороняє людині
вкушати плоди з дерева пізнання,

1

щоб та не зробилася надто
могутньою. Люцифер носій с.вітла,
добробуту, захисник свобод. Йому
служать меси, що дуже нагадують

християнські: різниця, власне,

тільки в молитвах. Щодо прибіч- .

ників Сатани, то вони, навпаки,
знають, що їх Сатана дух зла,

король злочину, Фантомас
сучасного суспільства, і свідомо
обожнюють його за заподіяне лихо.
Вони полюбляють клятви на

крові, чаклунство, секс...

Саме завдяки Р. я зустрілася з

чаклуном.

Вулиця Шато, майстерня дріб*
них виробів. Людина років
п ятдесяти працівник бюро, він же

'

художник, фахівець меблів. Про-1
те мій новий знайомий має ще
одну спеціальність: він майстер
наводити причину, замовляти

смерть і любов. Мене

рекомендувала чаклуну одна з його

постійних клієнток, отож він одразу

береться до роботи, готуючись
дати урок уявному ворогу, кілька
волосин і обрізки нігтей якого я

принесла. Йдеться не про те, щоб
вразити жертву на смерть

(волосини й нігті все ж мої власні!..),
але ж завдати їй болю
незрозумілого походження.

Констатую, що з часів

середньовіччя методи не поновилися: біля
ніг чаклуна коло, накреслене

крейдою, бронзова курильниця
для пахощів розточує пари

фіміаму. А господар коле шпилькою

маленьку воскову лялечку,
вимовляючи стиха заклинання.

Як він став чаклуном?

Це почалося тієї самої миті, ко>

ли він відкрив свою дивовижну

владу. Подібно до Альфонса
Алле, який зауважив якось: «Коли у
мене неприємності через якусь

особу, я гідразу спалахую бажан¬

ням бачити її мертвою», цей
скромний службовець пристрасно
зажадав смерті одного
пройдисвіта, що його одурив, і через
вісім днів побачив свого

кривдника мертвим! Відтоді він і
заробляє своїм грізним даром. Його

ціни помірковані, приступні,
адже, він «не якийсь шарлатан, а
тільки невідомий служитель
могутнього Владики». Сьогодні він

вдався до ляльки, тому що
йдеться лише про поганий жарт.
Серйозне чаклунство (я не
наважилася запитати, скільки вбитих на
його рахунку) це, насамперед,

граничне зосередження думки;

спершу, звісно, слід три дні пости-

тися й очиститися за допомогою
святої води.

О, він знає також спосіб

зруйнувати чари. Нічого складного:
визначаєте (компасом!) чотири
головні точки у своїй кімнаті,
утворюєте квадрат і, нарешті,
малюєте на стіні чотири соломонові

печатки (коло жовтою фарбою,
зірку блакитною): хвилі, що

йдуть від них,-знищать інші,
смертоносні.

Все це може видатися швидше

кумедним, ніж трагічним, але ж

будьте певні! чаклують у

Парижі всюди: у Сен-Жермен де
Пре, Сен-Меррі, Бельвілі, де тор-
говці-вірмени жалілися мені на

підступність своїх «колег». Єдиний
спосіб викрити зловмисника: зї-

брати десь за містом лишайник і*
зробивши з нього намисто, пові->

сити біля дверей. Коли чаклун
а він напевне десь поблизу спо*

стерігає за наслідками своєї
ворожби з явиться біля порога,
намисто почне викривальна
потріскувати. Залишається тільки,
схопити запідозреного і примусити1
його признатися.

Сен-Жермен де Пре, 11-та
година вечора. Яскраво освітлена

дзвіниця старої церкви Шільде-

бер сяє над натовпом, який

заполонив тротуари, квапливо

розтікаючись по кінотеатрах, кафе,
погрібцях. На вулиці Вісконті якийсь
пітній чоловік тиче мені в руку

листівку. Адреса шинку чи

ворожки? Але ні, це звернення до «Духа
Світла, дихання якого дає форму

всьому сущому, поряд з яким

життя людське лише бліда тінь»
тощо. В кінці примітка:
«прочитай і передай ще трьом, аби

створити магічний ланцюг».
Ізис, Анаель, древні жерці... їх

привиди живуть і сьогодні у

Парижі в епоху космонавтів,
одчайдушно протидіючи науці...



АРАБСЬКА ПОЕЗІЯ

НАШИХ ДНІВ
Антологія сучасної арабської
літератури. Поезія. Париж,

1967.

Ми вже мали нагоду на

сторінках «Всесвіту» писати про

дві книги, випущені паризьким

видавництвом «Сейль» під
загальною назвою «Антологія

сучасної арабської літератури»
1

Перша з них знайомила світ з

арабською прозою (романом і

новелою), а друга з жанром

есе. Третя книга, про яку

йтиметься нижче, присвячена

сучасній поезії арабів.
Підготували її до друку і написали вступ

Л. Норен та Е. Тарабей. Автор
передмови Ш. Ханейн.

Поезія в житті арабів

відігравала на всіх етапах їх історії
і відіграє в наші дні

виняткову роль. У арабів поетичне

слово користується великим

авторитетом, цю традицію

успадковано. мабуть, ще з далеких

часів, коли поет вважався

«віщуном» і «чарівником», наділеним

надприродними силами.

Відомий сходознавець Т. Нельдеке

писав, що в арабів поет був

1 Див. «Всесвіт» № 7, 1965 р., та

№ 1. 1967 р.

«пророком свого племені, його

вождем у мирні часи і героєм
під час війни» Поезія була і

залишається найулюбленішим

видом літератури усіх верств

народу: багатих і бідняків,
освічених і невчених, городян і

бедуїнів. Араб високо цінує

мистецтво поетичного вислову, і в

давнину поет міг прославитися
всього одним вдалим віршем, а

то й одним унікально
майстерним рядком. То ж не дивно, що

музи завжди мали багато своїх

адептів серед арабів, а історія

арабського письменства багата

на імена славнозвісних поетів

Розглядувана нами антологія

знайомить читача з новою

арабською поезією. Із представле
них у ній близько 130 авторів
лише декілька розпочали свою

творчість у минулому столітті,

решта ж поети XX століття

Заслугою упорядників
антології слід вважати те, що в ній

достатньо місця відведено не

тільки визнаним «метрам», а й

наймолодшій генерації арабських

поетів, які вийшли на

літературну арену в останні

десятиріччя
В антології вміщено твори

авторів із багатьох арабських
країн. Немає, на жаль, віршів
із Лівії, Йемену, Кувейту Мав-

рітанії та Південної Аравії. На

наш погляд, у такому широко

задуманому виданні треба було
знайти місце і для
представників країн, що не відіграють
провідної ролі у літературному
процесі, або ж хоча б кваліфі
ковано розповісти про них у

вступі. Але і в нинішньому її

вигляді книга цілком заслуговує

на похвалу, вона може бути

справді добрим путівником по

сучасній арабській поезії.

Цьому сприяє й те, що в ній

вміщено коротенькі біо-бібліогра-
фічні довідки про кожного з

представлених авторів. Не всі

вони, щоправда, рівноцінні за

своїм змістом. Нотатки ці

можна було б зробити
докладнішими, що значно підвищило б

їхню корисність для

європейського читача, який ще так мало

знає про арабських поетів
наших днів. В антології

друкується, як правило, один вірш
поета і лише кілька митців

представлені двома-трьома віршами

Такий «егалітаризм»
упорядники пояснюють своїм бажанням

надати кожному з авторів

однакову можливість промовляти до

читача й здобувати його

прихильність. Добре зробили
укладачі антології, вмістивши твори
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І тих поетів, які ще не видали

своїх збірок і тому маловідомі
і читацькому загалу, і

дослідникам.

Матеріал антології поділено

на чотири розділи: «Шаукі і

неокласики», «Джубран і

романтики», «Саїд Акл і

символісти» та «Нові часи». Отже,

в перших трьох розділах поетів

згруповано відповідно до

напрямків їхньої творчості, шкіл,

до яких вони належать. Лише

четвертий розділ названо за

хронологічним принципом. З
таким розподілом можна

погодитися. Хронологічно
«неокласицизм», романтизм і символізм

виникли і домінували в

літературі один за одним,

переплітаючись і ведучи взаємну

боротьбу. Існують ці напрямки і нині,
але «нові часи» не можна

визначити як період домінування
якоїсь однієї певної школи в

арабській літературі.
Сьогоденному літературному життю

арабських країн притаманно
багато напрямків, а також спроб
прищепити на арабському пні

всі можливі європейські «ізми».

1 все ж можна з певністю

сказати, що зараз переважають

традиційно реалістична поезія і

поезія модерністська, яка, в

свою чергу, розпадається на ба

гато шкіл та угруповань.

Сучасний реалізм в арабській

поезії виник на основі

класичних традицій як сплав

елементів класицизму з романтичним

баченням світу, під сильним

впливом ідей соціалістичного

реалізму після Великого

Жовтня. Романтизм додав класичним

формам поезії динамізму, вніс

дух боротьби і свободи в

поетичні твори, допоміг розірвати

пута багатьох середньовічних

канонів, які почали гальмувати

розвиток поезії. Соціалістичний

реалізм посилив інтерес до

соціальних, суспільних явищ,

показав зразки ідейності й

громадського пафосу. В творах
деяких передових поетів

елементи соціалістичного реалізму

проступають зовсім чітко. Поети-

реалісти застосовують як

традиційну, так і нову поетику, що

утвердилася вже після другої
світової війни під впливом

новітньої світової поезії.

Що ж до терміну
«модернізм», то в даному випадку з

ним треба бути дуже
обережним. Вживати його можна

тільки умовно, бо в арабській
літературі він найчастіше означає

зовсім не те, що в літературах

країн Європи. «Єгипетськими

модерністами», наприклад,
названо таких письменників, як

брати Теймури, Таха Хусейн
та ін.і які в 20-их роках

створювали реалістичну

новелістику Єгипту. В наші дні

модерністами в арабських країнах
називають усіх тих, хто

застосовує нову техніку вірша, тим-

то серед поетів-«модерністів» у
цій антології є і реалісти, які

перейняли кращі традиції
світової революційної поезії

нашої доби, і так звані

«авангардисти», що намагаються слідом
за своїми західними колегами

здійснити «переворот» у поезії.

Розпочинаючи розгляд
першого розділу антології «Шаукі і

неокласики», ми хотіли б

насамперед зазначити, що, на

нашу думку, застосування

терміну «неокласицизм» для

визначення поезії Шаукі та його

сучасників і послідовників не

виправдане. Цей напрямок в

арабській поезії краще

характеризувала б назва «продовження

класичних традицій». Бо саме

в цьому суть творчості Ахмеда

Шаукі та його школи Крім
того терміном «неокласицизм» в

історії арабської літератури
часто позначається період від
кінця першої чверті IX ст. до

початку X ст., коли в ній через

певні історичні причини
запанувала орієнтація на стародавні
ідеали і зразки. Отже цей
термін може спантеличити читача.

Антологія відкривається
іменем Ахмеда Шаукі (1868

1932), «еміра поетів», як його

називали, чиї твори були най-

популярніші в арабському світі

перед другою світовою війною.
Його творчості та її значенню

для дальшого розвитку поезії

арабів автори антології
приділяють велику увагу у вступі, де
досить переконливо показана

ррль поета як натхненника

«неокласичної» школи. Автори
вступу цілком слушно

зазначають, що серед продовжувачів

класичних традицій було і

більш радикальне крило, яке

сміливіше йшло в напрямку

засвоєння нового. Названих у

цьому зв язку поетів Халіля

Мутрана і Луїса Аввада багато

дослідників вважають

попередниками нової поезії, яка

відійшла від второваного шляху

класичних традицій. На жаль,

автори приміток не згадують

про таку роль X. Мутрана,
хоча, пишучи про Л. Аввада,

зазначають, що він стояв біля

джерел сучасної поезії.

Наведено в антології й

зразки творчості поетів Магрибу,
зокрема А. аль-Ід Халіфа з Ал-

жіру та М. аль-Сулеймані з

Марокко. В останньому автори
вбачають продовжувача
традицій андалузької поезії, яка

чотири століття тому завмерла на

землі Іспанії. Увага

упорядників до поезії західної частини

арабського світу є позитивною

рисою їх роботи, бо в інших

збірках література Магрибу
висвітлюється здебільшого
недостатньо. Шкода, що в наступних

розділах упорядники
відступили від цього принципу й
зменшили кількість зразків магриб-
ської поезії Це, безумовно,
збіднило антологію. В ній
зовсім мало (тільки чотири)
поетів з Алжіру.
Якщо ми звернемося до

Іраку, то побачимо, що укладачі
антології правильно

схарактеризували творчість і значення

такого поета, як Ма руф ар-Ру-
сафі співця обездолених,

лірика високого громадянського

звучання. Щодо іншого

визначного іракського поета, Джамі-

ля С. аз-За^ві (1863 1936),

автори припускаються

неточності, заявляючи, ніби форма його

віршів традиційна. Насправді
він був один з перших

арабських поетів, що виступили проти

деспотизму халілівського аруза,

і в 20-их роках писав вірші без

рими, виявляючи нечувану на

ті часи сміливість.

В першому розділі антології

не представлена, на жаль,

творчість таких поетів, як аль-Бару-
ді (Єгипет), Каземі (Ірак) та

Мардам-бей (Сірія).
Другим етапом відродження

арабської поезії автори вступу
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називають діяльність так званої

сірійсько-американської школи,

яка виникла в еміграції й
швидко поширила свій вплив на

письменників арабських земель,

давши поштовх народженню

романтичної течії в арабській
літературі. Біля колиски цієї
течії стояли такі письменники, як

Джубран X. Джубран, А. Рейха-
ні та М. Нуайме. Перебуваючи
за тисячі миль від своєї землі,

емігранти виливали тугу за

рідним краєм, свою любов до

нього у віршах, сповнених

душевної пристрасті, споминів, мрій.
Ці вірші контрастували із
статечно розміреними у своїй

філігранній відточеності творами
прихильників класичних

зразків. Але не тільки це було
новим у творчості еміграційних
поетів. Вони почали сміливо

відходити від канонів старої
поезії як у техніці віршування,
так і у мові. Під впливом Уїт-

мена вони пишуть вірші в

прозі, розхитуючи середньовічні

уявлення про поезію і

розширюючи горизонти творчості
поетів. З-поміж авторів цього

напрямку бачимо в збірці самого

Джубрана, представленого
трьома віршами в прозі: «О ніч»,
«Мовчи» і «Мої батьки
померли». Це філософські роздуми
в характерному для поета

песимістичному ключі. Л. Норен
та Е. Тарабей справедливо

нагадують, що
Джубран популярний письменник в

англомовному світі, особливо в США,
де він прожив багато років.
Славу йому приніс написаний
англійською мовою твір
«Пророк» (який, до речі,
перекладено російською мовою і

надруковано в шостому випуску

«Восточного альманаха»). Антологія
містить і два твори добре
відомого у нас видатного

арабського письменника Михаїла

Нуайме, який замолоду, перед

першою світовою війною, навчався

в Полтаві. Знаходимо в цьому

розділі й твори таких видатних

поетів-емігрантів, як Ілья Абу-
Мади та Фавзі Ма алуф.
Вище ми зазначали, що

творчість поетів

сірійсько-американської школи відкрила шлях

романтизмові в арабських
країнах. В Єгипті прихильники ро¬

мантизму групуються навколо

журналів «Аполло» і «Діван».
З їх середовища вийшли такі

відомі поети, як А. 3. Абу Шаді,
Аббас М. аль-Аккад, І. Нагі,
вірші яких теж знаходимо в

розглядуваній збірці.
Неабиякий вплив мала

романтична школа на розвиток

поезії в Судані, де виросли поети

X. аль-Малік Танбаль, «батько

суданського романтизму», Ат-

Тіджані Юсуф Башір та Ю. М.

ат-Тінні. Деякі з них

еволюціонували в напрямку реалізму,
щр відзначають і автори
приміток.

З романтичною школою

пов язане й ім я найбільшого

поета Північної Африки,
тунісця Абу-аль-Касема аш-Шаб-
бі (1909 1934). Твори аш-

Шаббі, який прожив тільки 25

років, побачили світ окремою
книжкою лише 1955 року, але

вплив його віршів і
теоретичної роботи «Поетична уява
арабів» (1929) на дальший
розвиток арабської поезії був дуже

великий. Цей вплив не

обмежився Тунісом чи Магрибом, а

поширився в інших арабських

країнах, як правильно зазначав

туніський вчений М. Ф. Вен

Газі. В антології вміщено два

вірші аш-Шаббі: «Серце поета»

і «Жага життя».

Третій розділ антології, як ми

вже зазначали, має назву «Са-

їд Акл і символісти». Але

автори вступу цілком слушно

пишуть, що «сповістив прихід

символізму» Джубран. Такі

його твори як «Пророк», «Притчі»,

а також Джубранів доробок у

малярстві дають всі підстави

для подібної заяви. Сьогодні ж

визнаним главою школи

символістів є Саїд Акл (нар: 1912 р.

в Лівані). Символізм прийшов в

арабську літературу з Франції
через Ліван, який здавна

відігравав роль моста для

проникнення європейських ідей в

арабський світ. Особливого розквіту
ця школа досягла в міжвоєнні

роки, коли після невдач у

національно-визвольній боротьбі в

Єгипті,, Сірії, Лівані та

Марокко в суспільному житті

арабських країн настав певний

занепад, породжуючи серед
буржуазної інтелігенції настрої песи¬

мізму і прагнення відійти від
активної діяльності,
замкнутися у вузькому колі особистих

переживань. В цей час

символізм з його культом «чистої

краси» й «абстрактної гармонії»
і знаходить своїх прихильників
серед арабських митців.
Звичайно, не всі вони залишилися

«чистими символістами», багато

хто, засвоївши естетичні

принципи й технічні прийоми
символізму, пішов шляхом

патріотичної діяльності, боровся своїми

творами проти колоніального

рабства. Починав як символіст

і найвидатніший сучасний
арабський поет-реадіст М. М. аль-

Джавахірі, людина передових
поглядів і друг нашої країни,

ним був і Ніззар Каббані,
популярний серед арабської
молоді поет-лірик з гострим

політичним пером і з схильністю

до нової поетичної техніки.

Тому дещо штучним видається

нам те, що їх, як і поета-пат-

ріота І. Тукана, вмістили в

одному розділі з нинішніми

«стовпами» символізму та їхніми

молодими послідовниками. Найви-

датнішими серед арабських пое-

тів-символістів були (їхні твори
репрезентовані в розглядуваній
книзі) ліванці Саїд Акл, Юсуф
Гасуб, Амін Нахле, Салах Ла-

бакі, сірієць Омар Абу-Ріша і

єгиптянин (за походженням теж

ліванець) Бішр Фарес (1906
1963), якого- деякі спеціалісти
схильні вважати поетом,

видатнішим за Саїда Акла.
Новітня арабська поезія

народилася під гуркіт останніх

канонад другої світової війни.

Перемога Радянського Союзу над

фашизмом, загальне

послаблення фронту імперіалістичних
держав, дали можливість і
арабським народам стати на шлях

переможної боротьби за

національне визволення з-під ярма

колоніалізму. У цьому вирі

боротьби і з явилася на світ

новітня поезія. Прогресивний
єгипетський критик Махмуд А. аль-

Алім писав: «Арабський
визвольний рух і арабська
література це нерозривна єдність».
Знайомство з творами

сучасних арабських поетів

підтверджує цю думку.

Не можна, ведучи мову про
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сучасне арабське письменство,
не згадати про діяльність

прогресивного бейрутського
журналу «Ат-Тарик», який активно

бореться за патріотичну,
ідейну арабську літературу проти
ідеологічних диверсій
імперіалізму та неоколоніалізму,
знайомить читача з прогресивною

літературою світу. Він доніс до

арабів твори Горького, Маяков-

ського, Вапцарова, Лорки,
Пабло Неруди, Арагона, Хікметата
інших видатних революційних
митців. І тільки необ єктивністю

можна пояснити той факт, що

упорядники антології ігнорують

цей журнал, як і деякі інші

прогресивні видання. Щоправда, у

вступі зазначено, що після

війни арабські поети наблизилися

до життя, активно включилися

в боротьбу свого народу за

свободу. Це не могло не

позначитися й на поезії, яка теж стала

на шлях оновлення і в змісті, і

в художніх засобах.
Революційний зміст вимагав і

революційної форми. Вузькі рамки
традиційної поетики не відповідали

характерові нової поезії. Отже,
вона почала шукати тої нової,

необхідної художньої форми,
яка перебувала б у діалектичній
єдності із змістом, породженим
сьогоднішнім днем арабського
народу. Пошуки тривають і

понині, що зрештою, є

нормальне явище. Але можна сказати,

що домінує школа «вільного

вірша». «Вільний вірш» звільняє

поета від необхідності

дотримуватися правила збереження
однієї рими в усьому^творі,
дозволяє вільне вживання стоп,

речення може продовжуватись у

наступному рядку, і не

обов язково рядок мусить бути
закінченою думкою. Це надає
поетичній мові природності, робить
вірш динамічним, гнучкішим,
виразнішим і сильнішим.

І досі на сторінках арабської
преси точиться суперечка про

те, хто ж перший застосував
«вільний вірш» у своїй
творчості. Ми згадували вище про

спроби порвати із традиційними
канонами аруза, але

безперечно рішучий і принциповий

розрив із застарілим стався в

сорокових роках у творчості
низки поетів Іраку та Лівану, а по¬

тім Єгипту. Цей розрив був
необхідним революційним
заходом, який вивів арабську
поезію на широкий шлях розвитку.

Велику роль у зміцненні
позицій поезії «вільного вірша»
відіграв заснований у 1957
році ліванськими письменниками

Юсуфом аль-Халем і Алі

Ахмедом Саїдом (псевдонім його

Адоніс) журнал «Ші р». До
речі, в антології його

заснування помилково датовано 1954

роком. Журнал і видавництво, що

виникло на його базі,

підтримували поетів нової течії,

допомагали їм знайти дорогу до

читачів. Навколо «Ші ра» почали

групуватися прихильники

вільного вірша з усіх арабських
країн.

Поряд з ліванцями активно

розвивали нову поезію митці

Іраку, і серед них рано

померлий Бадр Шакер ас-Сайяб

(1927 1964), який, попри
плутанину в своїх політичних

поглядах, вважається одним з

найбільших арабських поетів

сучасності, а також поетеса Назік

аль-Маляїка і добре відомий в

Радянському Союзі Абдель-
Ваххаб аль-Баяті. До цієї
когорти можна зарахувати і Ба-

лянда Хайдарі. Найвидатнішим
поетом нового напрямку в

Єгипті є Салах Абд-ас-Саббур.
Звичайно європейські та

американські дослідники новітньої
поезії арабів шукають у ній

прямі наслідування західних
зразків, відривають її від
конкретно-історичної обстановки,

принижують значення

культури арабських народів, що,

звільнившись від колоніального

гніту, стали на шлях незалежного

розвитку. Безперечно, не можна

ігнорувати вплив французької
поезії на арабську, особливо на

творчість символістів, як не

можна не визнавати й того, що

на повоєнну поезію в арабських
країнах величезний вплив мала

нова англо-саксонська поезія,

зокрема Т. С. Еліот. Але

процес зв язків і впливів не

можна подавати у спрощеному

вигляді, прямолінійно.

Серед вміщених у цьому
розділі віршів є кілька

прекрасних зразків патріотичної поезії.

от хоч би вірш алжірця Саліха

Харафі «Поранене свято».

Проте таких творів про
національно-визвольну боротьбу арабів у
книзі вміщено мало. Навіть

поети, які в примітці
характеризуються як революційні, часто

представлені творами ліричного
плану. Чому, наприклад,
замість вміщеного тут ліричного
віршика молодого поета Хіджа-
зі не надрукувати б уривок з

його поеми «Орас», присвяченої
героїчній боротьбі алжірського
народу за свободу? Нічого не

сказано і про участь поета

А. аль-Баяті в боротьбі проти
антинародного режиму Нурі
Саїда. Не висвітлено як слід
творчість поетів-палестинців.
Недостатня увага до творів,
позначених

національно-визвольними ідеями, є неабиякою

хибою рецензованої антології.

На нашу думку, у цьому ж

розділі слід було вмістити

матеріал про популярного
сучасного поета арабського народу аль-

Джавахірі, а також доповнити

розділ такими іменами, як аль-

Бафа (Єгипет), А. Адіб (Ліван),
А. аль-Уїтрі та М. С. Бахр-
аль-Улюм (Ірак), А. Саадалла
(Алжір), І. аль-Арід (Бахрейн).

Поряд з поезією «вільного

вірша» в усіх арабських
країнах і далі успішно
розвивається оновлена традиційна поезія в

класичному дусі, що, як і

раніше, має велику популярність.
Частина так званих

традиціоналістів поступово переходить на

бік модернізму.
Працюють в арабських

країнах і народні поети, що пишуть
на діалекті або літературною
мовою з домішкою діалектних
елементів. На жаль, ці твори,
як і багатий поетичний

фольклор, навіть не згадані в

рецензованій книзі.

Передмова Ж. Ханейна до
книги викликає багато

заперечень і рясніє хибними

твердженнями. Що ж до вступу, то він

написаний цікаво, але, на

нашу думку, його слід було б

зробити ширшим, більш повно

й глибоко виклавши історію
нової арабської поезії, а надто її

післявоєнного періоду.

Ю. КОЧУБЕЙ
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ла Ійєш. Сліди. Андраш Фодор.
Ленінградське кладовище. Мігай Ваці. Ще не досить!
Карой Іоббадь. Не байдуже. Вірші, № 1.

Ійєш Дюла. Добірка поезій, № 11.
Лідіо Дімас. Поезії, № 5.

Ліричні поезії, № 3.

Молоді болгарські поети. Вірші, № 7.
Нільсен Рудольф. Посвята в лицарі. Вірш,
№ 10.

Рільке Райнер-Марія. Самотність. Іспанська

танечниця. Ієремія. Сліпа. Останній день.
Вірші, № 2.

Ціммерінг Макс. Дитя жовтневих днів. Вірш,
№ 11.

Шотола їржі. Вірші, № 4.

РОМАНИ,

nowca

ОПОВІДАННЯ,

П'ЄСИ.

Андрич Іво. Обличчя. Шляхи. Мости.
Краєвиди. На камені у Почителі. Вино. Новели,
№ 7.

Війон Ф. Великий Тестамеит, № 12.

Вітторіні Еліо. Сіцилійські зустрічі. Уривки з

роману. Гарібальдійка. Повість, № 11.

Гамарра П єр. Соло. Роман, № 2.

Григореску Иоан. Шукайте його! Оповідання,
№9.

Гроу Фредерік Філіп. Хуртовина. Оповідання,
№ 4.

Джіугаріу Міхай. Перші кроки. Оповідання,
№ 9.

Джонсон Памела Хенсфорд. На Корк-стріт,
поряд з магазином капелюхів. Роман, № 12.

Ердінч Фахрі. Юшка з цвяхів. Труна безплатно.
Жива барикада. Висланець. Відкриття
Анатолії. Новели, К? 2.

Калчев Камей. Софійські оповідання, № 10.
Касл Джон та Гейлі Артур. 714 кличе на до¬

помогу. Повість, Ко 9.

Кодзяс Костас. Повернення. Драма, Kg 6.
Константін Теодор. І знову ранок. Оповідання,

Kg 11.
Лісковацькнй Ришард. Повернення з того

берега. Повість, № 8.
Маккензі Комптон. Розрідження мозку. Роман.

КоКо 7, 8.

Мрожек Славомір. Танго. П єса, № 2.

Нахбар Герберт. Дім під дощем. Роман, Ка 5.

Несін Азіз. Сатиричні оповідання, Kg 10.

Ніколаїдіс Нікос. Скелет. Повість, Kg 12.
Рига Джордж. Голодні гори. Повість, Kg б.

Сароян Уїльям. Сумна історія. Роман. № 1.
Сіменон Жорж. Справа Сен-Ф якрів. Роман,

Kg 10.
Фріш Макс. Штіллер. Роман, Кд№ 3, 4, 5.

СТАТТІ

Антонова Л. Від імені покоління, Kg 3.

Архипенко О. Про себе, Kg 1.
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Атанасов П. Леся Українка на болгарській
землі, N° 12.

Баглай Й. Франкове безмежжя, № 10.
Беляев В. Об єкт дослідження літературний

процес, № 8.
Білецький А. Світ народжується в Межиріччі,
№ 6.

Брандис Є. Пропагандист творчості Г. Гейне на

Україні, № 4.
Буговий М. Син Франції наш друг, № 1.

Букрєєва Н. «Незнайдені двері», № 10.
Василюк Д. Серцем і душею завжди з Ук¬

раїною. № 1.
Гаккебуш В. Віденський Бургтеатр, № 4.
Галинська І. Повоєнна проза США. № 7.
Ганусець О. Турецький новеліст. N° 2.
Едельман Л. Мовою скульптури, № 5.
Жомнір Ол. Шевченків «Косар» і його англій¬

ський переклад, № 3.
Заславський І. Слово німецьких славістів, N° 6.
Затонський Д. У пошуках самого себе. N° 5.

Івашова В. Бонд і антибонд, N° 4.
Івашова В. Про «модне» мистецтво сатирич¬
ним пером, N° 12.

Кидриньський Л. Зірки естради, N°N° 3, 5.
Копиленко Л. Видано за кордоном, N° 4.

Кочур Г. Здобутки й перспективи, N° 1.
Кочур Г. Про новітню французьку поезію,

N° 3.

Кроль А. Зустріч з прекрасним, N° 4.

Лещенко П. Братські золоті човни, N° 12.

Лівенцов В. Пам ятник Ярославу Галану. N° 7.
Лобановський В. Художник і світ речей N° 1.
Лозинський І. Ян Амос Коменський, N° 6.

Матузова Н. їх надихав Горький, N° 3.

Майфет Гр. - «Сонячна троянда» N° 1.
Мнкитенко О. Видавництво «Мистецтво» іно¬

земним читачам, N° 8.

Михайлюк Ю. Україніка в НДР, N° 10.
Наливайко Д. Поезія Райиера-Марії Рільке,

N° 2.
Неврлі М. Бард сонячної України, N° 1.
Оглядач. Мао лютує, N° 5.

Парандовський Я. Письменник і читач, N° 12.

Пащенко В У глибинах підсвідомого, або «Но¬

вий роман» Наталі Саррот, N° 9.

Первомайськнй Л. Кілька слів про поезію

Франсуа Війона, N° 12.

Пивоваров ML Сторінка братерської дружби
N° 9.

Полєк В. Польські голоси про І. П.

Котляревського, N° 7.

Покальчук Ю. У замкнутому колі, N° 9.

Полторацький Ол. /Ходімо до кіно! N° 2.

Полторацький Ол. Десять років, N° 7.

Полторацький Ол. Ін єкція отрути, N° 10.
Рекун-Владко М. Кіно і комерція, N° 1.
Ремізов Б. Історія однієї дружби, N° 5.
Соловйова Н. Еволюція «сердитого». N° 8
Скуратовський В. Символ нової культури,

N° 4.
Гиссовський Ю. Культурне життя Каїра, N° 8.
ПІалата М. Маркіян ІІІашкевич як перекладач.

N° 7.
Шахова К. В пошуках істини, N° 11.

«ВСЕСВІТ» ЗГАДУЄ,

«ВСЕСВІТ» НАГАДУЄ

Брандис Є. «Гігант» Надара і Жюль Берн.
N° 8.

Бароні М. Доля королівських клейнодів, N° 7.
Коротаєвський Г._ Скотленд-Ярд. N° 9.
Крейчі К Чарівний світильник. .No З

Лобановський Б. Таємниці матріархату, N° 10
Продель Гюнтер. За 45 миль від Лондона, N° 2
Продель Гюнтер. Справа Поля Ферраті, N° 4.
Утєвська П. Таємниця Розеттського каменя,

N° 7.

НАРИСИ

Два погляди на Помпеї, N° 11.

Дю Буше Ж. Під вітрилами через Сахару, N° 2.
Вільєрс А. Острови квітів, N° 6.
Галлівелл Л. Целулоїдний міф, N° 8.
Грімаль П єр. Міфи Вавілонії, N° 6.
Електорович Л. Там, де Фолкнер, N° 11.
Пейсел М. В князівстві Мустанг, N° 4.
Сімпсон К., Ангелоглу К. Сам на сам з океа¬

ном, N° 9.

ЧИТАЮЧИ

НОВІ

КНИГИ

Анджапарідзе Г. Запитання без відповіді,
№ 11.

Корунець І. 3 десяти мов світу, N° 6.
Кочубей Ю. Арабська поезія наших днів, N° 12.
Лідський Ю. Новітній американський роман.

N° 4.
Халемський Н. Молодим про їхніх ровесників,

N° 10.

РЕПОРТАЖ,

ІНФОРМАЦІЇ,

РІЗНЕ

«Агент 008», N° 1.
Алі Баба з Яблонця. N° 5.
Амулети на щастя, N° 9

Апостольська держава, N° 1.

«Батько» чудовиська, N° 10.

Берлін, Александерплац, N° 4.
Біля каменя Кааби, N° 1.
Біла смерть, N° 7.
Білі й чорні, N° 8.
Валах Я. «Сірий кардинал» виходить з-за

куліс», N° 6.

«Війна дзеркал» N° 9

Вічна шана, N° 2.

Викрадення «короля Джіма», N° 11.
Винаходи та перебільшення. N° 7
В об єктиві планета Земля, N°N° 2. 3. 5. 9. 11.
Гонитва за рекордами, N° 10.

Гонконг: неон і сампани, N° 6

«Гурни Шльонськ». N° 3.
Дерімов М. Мільярд кольорових обкладинок, N° 3.

«Діти-квіти», N° 3.

Дощі над ланами, N° 10.

Загадки оямпі-пуку, N° 10.
За подвійною завісою, N° 4.

Запчастини для людини, N° 6.
З маркою «Доу кемікл», N° 9.
Золото з Алмєтьєвська, N° 8.
його доля сліпота. N° 2.

Кобцева Н. Монгольський Адоніс, N° 7.
Кобцева Н. Арат перестрибує прірву, N° 9
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Коли хто народився? № 6.
Коли настає свято, № 10.

Копиленко Л. «Ікебана» живі квіти, № 11.

Копанов М. Варна дружить з Одесою, № 8.
Коротаєвський Г. «Електронне вухо» Картера і

К°, № 3.

Красновська Н. На батьківщині Наполеона,
№ 10.

Лаос як В єтнам! № 7.

Лихо «Африканської Швейцарії», № 6.
Малеїн С. Кінець «Нової Барбонії». № 1

Мафія в клітці, № 3.
Мехіко олімпійський, № 7.
Мисливці за скальпами, № 10.

Між миром і війною, № 5.
Мікробам вхід заборонено, № 10.
Мінковський М. Тисячолітня «Кірка на дюнах».
№ 1.

Мінковський М. Алжір зблизька, № 2.
Мінковський М. У Бейруті і Баальбеку, № 4.

Мінковський М. У «Великих Афінах», № 8.

Міста: сьогодні й завтра, № 1.

Молодість міста, № 5.

На зміну автомобілю, № 1.

«Насамперед без шкоди», № 4.

Непотопаючий авіаносець, № 12.

Ніколіч М. Подорож у країну друзів, № 4.
Овсянников Ю. Підземні сейфи Америки, №4.
Овсянников Ю. Справа генерала Де Лоренцо.
№ 7.

Океан, як ресторан, № 6.

Ольшанський Т. Червойий Чепель, № 7.
Осипов О. Монмартр серед хмарочосів, № 7.

Острови розбою, № 9.
Прем єра в Ейзенхюттенштадті, № 10.
Порт усіх морів, № 11.
Присяга Бушерона, № 8.
П ять тисяч троянд, №11.

Рембрандт, Моне, Пікассо та біржа, № 10.
Рік це тільки початок, № 4.

Рубинський Ю. Строкате Марокко, № 7
Сам собі держава, № 10.
Самотній мореплавець, № 8.
«Сат.і» сходить на вогнище, № 2

Святині Веймара, № 4.
Сім етапів до смерті, № 1.

Скільки років рекламі, № 4.

«Стріляючі штати Америки», № 10.

Софія, молодь, дружба, № 6.

Соромно бути американцем, № 6.
Страждання і мужність В єтнаму, № 11.
Таємниці Парижа, № 12.
Так вибухнула перша світова війна, № 11.
Традиції, традиції, № 4.
Турботи гігантів, № 4.
Убивці «згідно з законом» № 8.

У людей гордої країни, № 9.
У цей тривожний час, № 1.
Факультет у джунглях, № 4.
Франц Штангль та інші, № 1.

Хліб щоденний, № 8.
Хто є раб? № 5.
Церковер Е. Містер Сенко. № 6.
Шахраї століття, № 1.
Як їх викривають, № 2.
Як ми будемо пересуватися, № 7.
Яшин Я. Князівство мертвих душ, № 3.
Яшин Я. Затулене око Іптерполу, № 6.
Яшин Я. В язень камери № 621, № 8.

ВЕСЕЛІ СТОРІНКИ

Бейкер С., Герні Е. Як співіснувати з
неврастенічним собакою, № 7.

Гродзенська С. Незнайомий, № 8.
Еглер Г. П. Безсоромний шантажист, № 8.
Звандрлік М. Клопіт з третьою дружиною,

№2.
Квятковський М. Гості з космосу, №> 1.

Лєц С. Є. Непричесаиі думки, № 3.
Ожоговська Г. Я й Адам Міцкевич. Щоб ма¬

мі було веселіше. Кому кошенятко, № 6.
Осенка Я. Дідок, № 1.
Осенка Я. Сторож, № 5.
Сухий І. Чому кенгуру ще й досі в зоопарку?
№ 2.

Панну Гурвел Сінгх. Спис Джанака, № 9.
Потемковський А. Розлучення, № 7.
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