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АЛЕКС ЛА ГУМА

КАВА !
з

У ДОРОЗІ 1

Кукурудзяні поля лишилися позаду, і обабіч шосе простяглася

неозора напівпустеля, помережана долинами та червонясто-рудими
пласкими підвищеннями. Ліворуч увесь обшир поріс чагарником та

колючими кущами і скидався на величезний брудний килим. Праворуч
на обрії стомлено ворушив крилами металевий вітряк, мовби його

щойно розбудили і він спроквола взявся до своїх обов'язків

смоктати воду з цієї убогої землі. Автомобіль швидко мчав

асфальтованим шосе і лунко шерхотів шинами по смолистій його поверхні.
Я хочу ще сендвіча, промовила Зейда. Вона вмостилася

серед валізок, безладно накиданих на заднє сидіння. Зейді було лише

«...Коли я пишу, що бідняки в

Південній Африці змушені купувати у
своїх поневолювачів навіть воду, я
плекаю таємну надію, що написані
мною сторінки надихнуть когось на

боротьбу проти грабіжників, які

перетворили мою країну на

матеріальну й культурну пустелю для
більшості її населення».

Алекс Ла Гума народився 1925 р. в

Кейптауні в сім ї робітників. Дитинство
його пройшло в гетто для
«кольорових». з дитячих літ майбутній письмен

ник відчув жорстоку реальність життя,
соціальну несправедливість і
експлуатацію. расову дискримінацію. Ще в
молоді роки А. Ла Гума став на шлях
національно-визвольної боротьби. Його
перші літературні й публіцистичні твори
були надруковані на початку 50-х років
у політичному тижневику «Гардіан». що
видавався в Кейптауні. 1956 р., коли
А. Ла Гума працював у газеті «Ныо-
Ейдж», він був арештований,
звинувачений у «державній зраді» і пробув у
в язниці наступні чогири роки.
Перший роман А. Ла Гуми «Нічна про-
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шість років, і вона дуже втомилася від тривалої подорожі. Тї вже

не цікавив краєвид, що вабив спочатку, дівча понуро сиділо, не

звертаючи жодної уваги на обпалені сонцем яри і хирляві деревця, що
миготіли за вікнами машини.

Там ще лишилося кілька в бляшанці. Дістанеш сама? Жінка

за кермом не відводила очей від дороги. Може, й ти, Рею, хочеш

іще?
Я наївся, відповів хлопчик. Він сидів поруч з матір'ю і

дивився через напіввідчинене вікно на огорожу з колючого дроту, що
в цю мить промайнула повз машину.

Мамо, чи далеко ще до Кейптауна? спитала Зейда, жуючи
сендвіч.

Ми приїдемо туди завтра десь опівдні, відповіла жінка.
А тато чекатиме?
Певно ж...

Он вівці! вигукнув хлопчик. На випаленому сонцем

тьмяно-коричневому схилі тулилися приземкуваті прямокутні будівлі
ферми.

Мати сиділа за кермом цілу ніч і страшенно втомилася. Очі

почервоніли, ніби в них сипонули розпеченим піском... Повіки

налилися болем. Вночі вона ненадовго зупинилася перепочити. Машину
поставила біля шляху на околиці якогось містечка. Прилаштуватися
на ніч було ніде: готелі тільки для білих. Річ у тім, що в усіх цих

містечках жили самі білі, а решта, за винятком наймитів і прислуги,
животіла в напівзруйнованих мазанках у спеціальних селищах. А

знайомих у цих місцях вони не мали.

Світанок не розвіяв смутку і роздратування. Жінка, проте, всіляко

стримувалася, удавала, що добре відпочила, щоб не передати

поганого настрою дітям. Коли вони рушили далі, у неї дуже розболілася
голова. А тут ще й Зейда почала просити:

Мам, можна мені з'їсти тюфтельку?
і вона знервовано вигукнула:

Та годі вже тобі! Не чіпляйся! Он вони там, бери і їж!

Краєвиди змінювали один одного. Здавалося, це показують

кінофільм, крутячи плівку в зворотному напрямі. Червонувато-брунатні
смуги змінювалися жовтувато-червонуватими, потім

рожево-червоними. Скрізь поміж розламаних валунів стирчали колючі кущі.
Зненацька на сході виріс велетенський виступ химерне нашарування
гірських порід, мовби величезний конусоподібний пиріг, що складався з

пурпурових і бузкових шарів. Зверху його оздоблювали величезні

каменюки шоколадного кольору. Авто перетнуло дорогу, вкриту

гравієм, і потягло за собою довгий шлейф червонястої пилюки, схо¬

гулянка» опублікований 1962 р. у

Нігерії. В ПАР уряд заборонив і читання

цього твору.

У 1962 р. А. Ла Гумі, вже відомому

борцеві проти політики апартеїду,

забороняють відвідувати будь-які публічні

зібрання в Південній і Південно-Західній

Африці. Трохи згодом уряд накладає на
нього тривалий домашній арешт (його
могли відвідувати лише батьки й лікарі).
Саме тоді він пише свій другий роман
«І потрійний шнур». З 1966 р. А. Ла
Гума живе в еміграції в Англії. Тут був

виданий його третій роман «Кам яниста

країна» (1967). Оповідання, яке ми

друкуємо, взяте з «Антології афро-азіатсь-
ких оповідань» (т. І, Каїр, 1972).

. А. Ла Гума ветеран прогресивного

руху афро-азіатських письменників,

учасник міжнародних конференцій в

Бейруті, Делі й Алма-Аті. Заступник

генерального секретаря Асоціації
письменників країн Азії й Африки. Лауреат

міжнародної літературної премії
«Лотос». Брав участь у IV й V з їздах
письменників СРСР.
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жої на підпалену багрянцями пострілів димову завісу. Якась пташка з

хвостом, що майорів за нею довгий, наче стрічка, летіла уздовж

кущів край дороги, не відстаючи від автомашини.

Мам, поглянь, яка дивовижна пташка, вигукнув Рей і

притиснувся обличчям до скла, вкритого тонким шаром пилу.
Мати не звернула на його слова жодної уваги. її ноги механічно,

але вправно, натискували на педалі. Жінка думала про те, що
зручніше було б поїхати поїздом, але Біллі писав: йому конче

потрібний автомобіль. Може, в Кейптауні його справи підуть краще. Голова
все ще боліла, і жінка вела машину автоматично. Вона вирішила
доїхати до міста якнайшвидше.

Раптом Рей сказав:

Я хочу кави, і потягся за термосом, що лежав на поличці
під щитком. Рей уже був досить дорослий і в таких дрібницях не

потребував сторонньої допомоги.

Дай і мені, попросила Зейда із свого закутка між

валізками.

Не будь жадібною, буркнув Рей. А то все їсти, їсти, їсти.
Я не жадібна. Просто я хочу кави.

Ти вже пила каву вранці.
Я хочу ще.

Ой, яка ти жаднюга!
Годі вам, діти, знесилено зітхнула мати, не сваріться.
Він перший почав, тягла своє Зейда.
Облиш, гримнула на неї мати.

Рей відкрутив кришку термоса, витяг корок і зазирнув у
середину.

Мамо, там порожньо, похитав він головою. Кави більше
немає.

Шкода, відповіла мати.

Я хочу пити, запхикала Зейда. Я дуже хочу пити, хочу
кави.

Мати стомлено промовила:

Кава буде, але вам доведеться почекати. Ми дістанемо кави

десь дорогою. Домовилися?

У безхмарній блакиті неба брудною плямою, наче лискуча мідна
бляха, світило сонце. Випалений спекою навколишній обшир скидався
на величезний шматок підсмаженого хліба і тремтів у полуденній
імлі, виграючи жовтувато-брунатними барвами.

Жінка вела машину незважаючи на втому, на те, що голова
мало не розколювалася від болю. Гарне, темного кольору обличчя

індуски було зосереджене, навколо очей, прикритих сонцезахисними
окулярами, лягли червоні смуги. Вся вона була зібрана й напружена,
мов струни арфи. Здавалося, що від найменшого дотику могла

увірватися будь-яка з них. .

Дорога мчала повз них миля за милею. Обабіч виднілися сірі
горби й глибокі висхлі річища. Ген промайнула самотня, як загублена
душа, халупа пастуха, що притулилася на схилі. Час від часу по шосе,

пронизливо туркочучи, линули зустрічні автомашини. Сліпуче сонце

тремтіло в гарячому мареві.
Я хочу кави, вередливо повторювала Зейда. У нас уже

нема кави.
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Ми купимо кави, заспокоювала дівчинку мати. Ми купимо

кави, як тільки дістанемося до якоїсь кав'ярні. Помовч. Візьми ще

сендвіча.
Не хочу сендвіча! Я хочу кави.

У долині край дороги притулилася купка напіврозвалеиих хатин,

схожих на розбиті й розкидані кубики. З обори вибігла зграйка
темношкірих голопузих хлопчаків, які наввипередки кинулися до машини.

Вони розмахували руками й щось привітно гукали. Рей, сміючись,
помахав їм у відповідь. Трохи згодом з'явився металевий каркас

водяної помпи, промайнув і теж зник. Троє темношкірих чоловіків,
закутаних, незважаючи на спеку, у подерті запорошені ковдри, з

пожмаканими фетровими капелюхами на головах ішли

вервечкою вздовж дороги, дивились уперед, наче хотіли побачити, що їх

чекає у майбутньому. Вони не привітали автомобіль, коли той минав

їх, і твердо простували далі до якоїсь невідомої мети.

Машина уповільнила хід перед підвісним містком, проїхала
над засипаним уламками каміння сухим річищем струмка. Якийсь

чоловік, схожий на опудало, пас кількох овець із почорнілою від пилюки

вовною, що бродили поміж каменюками.

Вдалині промайнуло селище кольорових, а за ним мазанки і

збиті з дощок хатини африканців, розкидані по коричневому схилу.
Коло дворів і біля хатинок виднілися маленькі постаті людей, а

собаки були схожі на мурашок. На протилежному схилі забіліла

викладена галькою назва містечка.
Автомобіль минув склади біля запасної залізничної колії,

загороди, де тирлувалися вівці, перетнув переїзд і поїхав вулицею. Позаду
лишився темношкірий чоловік на велосипеді, непоказний брунатний
фасад «Залізничного готелю», крамниці і магазини. Далі за обгорілим
живоплотом іншого готелю, фасад якого імітував голландський
колоніальний стиль, стояли столи. Там пиячила компанія білих. їхні

засмаглі, обвітрені обличчя здавалися аж червоними. Вздовж
вимощеної гравієм, вкритої пилюкою вулиці цього невеликого містечка

стояло ще кілька машин: запорошені легкові автомашини, пікапи з

вм'ятинами і автофургон біля продовольчого магазину. Перед

крамницею старий темношкірий чоловік підмітав тротуар, і його очеретяна
мітла так пронизливо свистіла, наче з неї тугим струменем виходив
газ.

Двоє рожевощоких білих юнаків у сорочках і шортах кольору
хакі, вирячились на автомобіль, за кермом якого сиділа темношкіра
жінка. Вони кинули злостивий погляд на його лискучу новизну.
Незважаючи на тонкий шар пилу, машина виглядала так, мовби щойно

виїхала із заводу.

Мамо, як називається це місто? порушив мовчання хлопчик.

Не знаю, відповіла мати, хоч і зморена, але задоволена

тим, що може зменшити швидкість. Звичайне містечко, яких багато
в Керру

А що робить отой чоловік? визирнула з вікна Зейда.
Де? зацікавився і собі Рей. Який чоловік?
Ми вже проминули його, відказала мала. Треба дивитися

швидше. І помовчавши якусь мить, вона знову завела своєї:

А тепер буде кава?

*
Назва плоскогір я поблизу Кейптауна.
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Напевно, кивнула мати. Пристойно поводьтеся обоє, і тоді

буде кава. А може, вип'ємо чогось холодненького?
Ні, відмовив хлопчик. Після холодного знову хочеться

ПИТИг

Я хочу багато-багато кави, і щоб вона була солодка,
заявила Зейда.

Гаразд, погодилася мати. А тепер облиште зайві розмови.

Ось і кав'ярня. Перед вікнами, що були затінені маркізами, на

тротуарі стояли столи й стільці, над ними напнуто смугасті тенти.

Фасад кав'ярні оздоблювала стара реклама кока-коли і мальовані
меню. В бічній стіні був отвір завбільшки з квадратний фут, де

обслуговували темношкірих. Юрма кольорових і африканців у

подертому одязі терпляче тупцювала в курному дворі і намагалася

заглянути всередину, так що людські голови ніби злилися докупи.

Мати поставила машину біля входу цієї чепурної кав'ярні. Скрізь
було прибрано й чисто, вікна, двері і навіть венеціанські жалюзі

старанно витерті. Линули тихі звуки музики.
Дайте мені нашу фляжку, сказала вона і взяла термос у

хлопчика. Клацнули відчинені дверцята. А ви посидьте тихо,

наказала. Я не довго.

Жінка відчинила дверці, вийшла і спинилася на тротуарі, гостро

відчуваючи, як втомилася. Вона випросталась, і її розслаблені
м'язи солодко занили. Але цю короткочасну насолоду псував
безнастанний головний біль. Незабаром мозок знову охопила втома,
а тіло напружилося. Вона розправила свій елегантний костюм

шоколадного кольору, хоч жакет не застебнула. Тримаючи в руці термос,

перейшла тротуар поміж пластмасово-сталевими столами та

стільцями й увійшла до кав'ярні.
В приміщенні було прохолодно. Вздовж стін стояли скляні

вітрини з консервними бляшанками й коробками, що нагадували

експозицію музею футуризму. З кухні пахло смаженою картоплею, і чулося,
як вона шкварчить на сковороді. На поличці гудів вентилятор, а біля

задньої стіни вилискували паруючі кип'ятильники. Один з кавою,

другий з чаєм.

У кав'ярні був один-єдиний відвідувач: кирпатий білий хлопчик з

обличчям кольору стиглого яблука. Чуб на його голові геть вигорів,
і здавалося, ніби його пофарбовано у різні відтінки. Він був вбраний
у вилинялу сорочку з набивного ситцю та шорти; стопи його замур-
заних босих ніг загрубіли й порепалися. Липким рожевим ротом він

смоктав цукерку і переглядав обкладинки старих журналів, що

лежали на дротяній підставці.
За скляним прилавком і трьома кранами для газованої води

стояла широкоплеча дебела жінка в зеленій блузі і перебирала рахунки.
Вона не звертала жодної уваги на темношкірі обличчя, які зазирали в

квадратний отвір у стіні. На опасистому червоному обличчі виразно

окреслилися тугі площини щік. Кістлявий видовжений ніс роз'єднував
двоє очей тьмяно-сірого кольору. Рот схожий на глибокий шрам,
холодний і недоброзичливий, розтягнений наче у ящірки.

Хазяйка підвела очі, хотіла щось сказати, але раптом побачила

колір обличчя жінки, що стояла навпроти. Вона широко роззявила

рота, а її сірі водянисті очі мало не повилазили з орбіт.
Будь ласка, налийте мені в термос кави, сказала мати.
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Щілина на обличчі хазяйки розтулилася, і звідти залунав
пронизливо-скрипучий голос, наче там терли метал об камінь.

Кави? Господи боже мій! Куди ти вперлася, проклята кулі!
Очі Тї з жахом вдивлялися в коричневе гарне обличчя індуски в

сонцезахисних окулярах і модному костюмі.

Кулі, кафрам і готтентотам вхід заборонено! заверещала
вона. Невже ти, нахабо, цього не знаєш? Ти ба, вона ще й

англійською мовою розмовляє!
На одну мить мати застигла, вражено дивлячись на розлютовану

мегеру. Потім у неї всередині щось наче стрільнуло, наче

випросталася туго накручена пружина, штовхаючи до негайної дії... Вона

пошпурила термос у білу жінку, вигукнувши:
Ось тобі, біла наволоч! Сама ти кулі!

Не встигла біла жінка прикритися рукою, як термос влучив їй у
чоло. Почувся дзенькіт розбитої колби. Жінка за прилавком
зойкнула й поточилася. З рани над бровою бризнула кров. Хлопець викинув

цукерку і з вереском вискочив на вулицю. Темношкірі обличчя біля

квадратного отвору застигли, скам'янілі від жаху. Мати повернулась
і вийшла з кав'ярні.

її коричневе обличчя палало гнівом. Перейшовши тротуар, вона

рвучко відчинила дверцята машини. Темношкірі вийшли з-за рогу

будинку. Вони мовчки дивилися на неї. Ляснувши дверцятами, вона

запустила мотор.

Шаленіючи з гніву, жінка тримала кермо так міцно, що суглоби
крізь коричневу шкіру здавалися жовтуватими. Незабаром вона

отямилася і зменшила швидкість, щоб трохи перепочити. Поки мати

мовчки виводила машину за місто, діти пильно дивилися на неї,
відчуваючи, що сталося щось неприємне.

Потім Рей запитав:

Мамо, невже немає кави? А де подівся термос?
Ні, кави немає, відповіла мати. Мабуть, сьогодні будемо

без кави.

Я так хотіла кави, поскаржилася маленька Зейда.

Будь розумницею, сказала жінка. Мама стомилася, годі
вже базікати.

Ти загубила термос? допитувався Рей.

Помовч трохи, помовч, наказала мати, і діти принишкли.
Вони проминули околицю містечка, проїхали повз запилюжену

бензоколонку. Перед нею, мов вартові, застигли червоні помпи.

Промайнула постать чоловіка, який ніс на голові величезну в'язку дров.
А ось і останні будівлі міста безладна купа мазанок з курчатами

у дворі, скособочена повітка, де стрижуть овець, паки готової вовни...

Перед ними знову простяглася стрічка дороги, пронизуючи

жовтувато-червонясте пустельне плоскогір'я. Зникла зелень, що милувала
око. Сонце мовби танцювало і гойдалося у полудневому мареві над

безмовною землею. Шини тихо шурхотіли на чорному асфальті.
Попереду їхало кілька автомашин, але переганяти їх жінка не мала

охоти.

Мовчання в машині порушив хлопчик:

А тато братиме нас із собою в поїздки?
Братиме, запевнила його Зейда. Мені більше

подобається наш автомобіль, ніж дядька Айка.
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Він нас багато повозив, сказав Рей. Он знову один із

цих кумедних птахів.

Мамо, а кави ми дістанемо? не вгамовувалася Зейда.

Можливо, дитино. Побачимо, відказала мати.

Сухий, закурений обшир линув і линув обабіч дороги. Автома*

шини попереду зменшили швидкість і мати полегшила тиск ноги на

акселератор.
Подивись-но, який пагорб, вигукнув хлопчик Рей. Наче

чиєсь обличчя.
І таки справді обличчя? поцікавилася Зейда, виглядаючи з

вікна.

Ну й сказала, зауважив Рей. Як це може пагорб бути
справжнім обличчям? Просто він схожий на обличчя.

Мати загальмувала машину, висунула голову у вікно й побачила,
що дорогу заблоковано.

Маленький поліцейський фургон типу «Лендровер», вікна і

прожектор якого були вкриті сіткою з товстого дроту, стояв посеред

шосе, а навпроти нього ще один автомобіль; вони утворювали

вузький прохід, крізь який могла проїхати тільки одна машина. Біля

фургона, спершися на радіатор, стояв полісмен у сорочці і штанях

кольору хакі та пласкому кашкеті і тримав автомат. Другий полісмен
сидів за кермом автомобіля, а третій чатував біля вузького проходу,

пропускаючи машини і пильно оглядаючи водіїв.

Передня машина під'їхала до проходу і загальмувала, водій
визирнув, і полісмен, кинувши на нього погляд, відступив убік і махнув
рукою. Машина минула прохід і поїхала далі, набираючи
швидкість.

Піднявши догори руки, полісмен повернувся до наступної машини,
і мати за кермом раптом відчула, як у неї важко закалатало серце.
Вона загальмувала і стала чекати, оглядаючи одягнену в хакі постать,
що, мовби прогулюючись, наближалась до неї.

З-під лискучого шкіряного козирця виглядало молоде обличчя
з характерною для Південної Африки червонястою засмагою.

Полісмен злегка усміхався, але усмішка не сягала очей, що скидалися на

скалки граніту. На поясі в нього висів пістолет у кобурі. Він

повернувся до своїх і вигукнув:
Здається, вона.

Полісмен з автоматом випростався, але не рушив з місця. Його
товариш у кабіні автомобіля позирнув на жінку. Все ще усміхаючись,
полісмен сказав:

А ми на вас чекаємо. Ви не подумали про те, що нас можуть
сповістити, подзвонити телефоном? Га?

Діти в автомобілі принишкли, дивилися на полісменів
настороженими, широко розплющеними очима. Виглянувши, мати запитала:

В чім річ?
Спокійно, сказав полісмен. Ви знаєте, про що йдеться.

Він оглянув її і кивнув головою. Ха, темношкіра молода жінка в

коричневому костюмі і сонцезахисних окулярах. Ви заарештовані.
В чім річ? повторила своє запитання жінка. В її голосі не

відчувалось хвилювання, але вона непокоїлася за дітей.

Спокійно, спокійно. Ви про все дізнаєтесь, холодним тоном
мовив полісмен. Ще одна з тих підбурювачів, які порушують гро-
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мадський спокій. Гаразд, слухайте. Він пильно оглянув її твердим,

наче кремінь, поглядом і сказав: Ви розвернете свою машину,

тільки без вибриків. Наше авто йтиме попереду, а фургон за вами,

майте це на увазі. В його крижаному голосі лунала погроза.

Куди ви нас забираєте? Я маю відвезти дітей до Кейптауна.
Мене це не обходить, відмовив полісмен. Ви вчинили

бешкет і повинні відповідати. Він поглянув на поліцейське авто і

махнув рукою. Водій завів мотор і вирулив на шлях.

Поїдете за цим автомобілем, сказав полісмен. Ми

повернемося назад.
Жінка нічого не відповіла, мовчки завела мотор і за хвилину

вже стояла позаду поліцейського автомобіля.
Тільки глядіть без жодних витівок, знову повторив

полісмен.

Вона глянула на нього, і погляд її теж став крижаний. Полісмен

повернувся назад, вліз у свій фургон. Передній автомобіль рушив з

місця, і мати подалася за ним. Колону завершував маленький фургон.
Мамо, куди ми їдемо? запитала Зейда.
Сидіть тихо і не коверзуйте, сказала мати, не спускаючи

ока з поліцейського авто.

За вікнами червонясто-коричневою стрічкою миготіла курна
пустеля. Пласке блакитне небо танцювало й хилиталося, а під ним у

жовтуватому мареві сонячного проміння мліла обпалена й висхла

земля, покраплена колючими чагарниками.
Я так хотіла б випити кави, сказала маленька Зейда.

З англійської переклав

Юрій ЛИМАР
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СТЕФАН ГЕРМЛІН

Стефан Гермлін (нар. 1915 року)
відомий німецький поет, прозаїк, есеїст
(живе в НДР). Автор поетичних збірок
«Дванадцять балад про великі міста» (1945),
«Політ голуба» (1952), «Мансфельдської
ораторії» (1951). прозових творів «Час
спільності» (1949), «Оповідання» (1966)
та ін. Лауреат премій Генріха Гейне та
Державної премії НДР.

У ТЕМНОМУ

СВІТІ

ОПОВІДАННЯ

З Германом Р. я познайомився влітку 1933 року. Той, хто нас

звів, одразу ж пішов. Надворі було ще зовсім видно, в розчинене
вікно повівало прохолодою. Ми сиділи перед своїми кухлями пива, з

радіоприймача над нашим столиком гриміла маршова музика. В

невеличкій пивниці тієї надвечірньої години, крім нас, нікого не було.
Господар за прилавком ліниво полоскав пивні кухлі. Між ним і

нашою розмовою немовби стояла гуркітлива стіна. Якісь невідомі люди

прислали до мене, в керовану мною підпільну групу, Германа Р. Це

був новий інструктор.
Відтоді ми зустрічалися часто, власне, щотижня. Іноді Герман на

якийсь час зникав. Я здогадувався, що він здійснював нелегкі,
пов'язані з риском операції, і з нетерпінням чекав шифрованої листівки,
з якої мав довідатися, коли та де хотів він зі мною поговорити в

зоопарку, на Потсдамерштрассе чи біля Александерплац. Раз чи двічі
згадував він у розмові Амстердам, Париж міста, яких я тоді ще

не бачив і назви яких звучали для мене як щось фантастичне.
Дотримуючи наших правил, я ніколи не розпитував його про те, що
торкалося його особи, його діяльності, його подорожей. Коли якась подія
чи ситуація була мені незрозуміла, він на мить задумувався,
схиливши набік свою гарну голову. В такі хвилини його погляд ставав

немовби неуважним, але так здавалося тільки тому, що він

зосереджувався на чомусь дивовижному, доступному лише його зорові.
Він пояснював тихим, квапливим, а часом нерішучим голосом, і його

пояснення були бездоганні й переконливі, бо додавали до низки

доказів багато несподіваних, невідомих мені фактів. Я любив, більш
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того обожнював Германа Р.; майже мій ровесник старший лише

на кілька років він був значно досвідченіший, сміливіший за мене.

Конспірація має свої закони, і звичайно ми бачилися дві-три
хвилини. Завжди поспішаючи, Герман кидав: «Бувай...», дружньо

підморгував і вже крутив педалі свого велосипеда. Іноді наша зустріч
тривала лише якусь мить. Це бувало тоді, коли Герман приносив
матеріали для моєї групи кілька листівок або видрукувані на тонюсінькому
папері газети чи інші тексти, замасковані під рекламний проспект.
Одного разу це була нова, видана за кордоном книжка Генріха
Манна. В таких випадках ми зустрічались у визначену хвилину в одному
з шенеберзьких парків чи на лаві в Тіргартені. Кожен мав велосипед

і портфель. Мій був порожній. Ми непомітно обмінювались

портфелями і роз'їжджалися.
Іноді в Германа знаходився час. Тоді ми, ведучи велосипеди,

робили нескінченні прогулянки по нічному Берліну від Штегліца до

Курфюрстендам і звідти вздовж Шарлоттенбурзького шосе до

Декоративного парку й ще далі на північ. Ми весь час розмовляли. Мені

не заважало те, що про Германа я нічого не знав ні про його

минуле, ні де він жив, навіть не знав, чи то було справжнє його ім'я

Герман Р. Найбільше говорили ми, звичайно, про політику, про

підготовку нацистів до війни, лютневі битви в Парижі й Відні, арешти, про

неминучу революцію. Сперечалися про книжки, концерти, виставки,

бокс. Часом заходила мова і про дівчат. Герман був знайомий з моєю

подругою, що працювала в моїй групі. Не знаю, чи він когось

кохав; про дівчат він говорив без благоговіння, але й без
хвальковитих натяків, що їх так полюбляють молоді люди і які завжди
викликають у мене огиду. Двічі чи тричі він згадував свою молодшу сестру,

простодушно захоплюючись нею.

Оце дівчина! вигукував він.

А раз додав, жартівливо зиркнувши на мене:

З вас була б добра пара...
Я збентежився, бо голос його звучав серйозно.

Ви. мабуть, схожі одне на одного? запитав я, аби не

мовчати.

Не знаю. Думаю, що схожі... І ми звернули розмову на інше.

Бувши молодими, на сучасну нам дійсність ми дивились

серйозніше за багатьох своїх однолітків, прагнули змінити цю дійсність і
водночас кохали, не здогадуючись, що нас чекало безладдя, нестерпний
біль, розчарування і смерть. Ми боролись, як могли, але ще не знали

гаразд, з ким мірялися силою.

Про арешт Германа я довідався пізньої осені 1935 року, за кілька

місяців до того, як виїхав за кордон. Про обставини арешту ніхто

нічого не знав. Достеменно не знали й того, де сидів Герман;
можливо, на Прінц-Альбрехтштрассе. В нашому районі більш нікого не

заарештували. Я був певний, що Герман не назвав жодного прізвища.
Та іншого від нього ми й не чекали.

В подальші роки я іноді чув уві сні його то квапливий, то

нерішучий голос, бачив Германа в якихось країнах, якихось містах, під
бомбами, в бараці табору. Риси Германового обличчя дедалі втрачали
чіткість, проте я завжди впізнавав те обличчя. Воно було пустотливе,
задумливе чи спотворене й мертве.

Невдовзі після закінчення війни, повернувшись до Німеччини, я

відвідав у розбитому Берліні виставку документів та фотоматеріалів



про німецький рух Опору. На одній із стін я раптом побачив обличчя

Германа Р. Воно виринуло з туману збільшеної фотографії і

водночас з глибин моєї пам'яті. Скупі рядки під портретом свідчили, що
1940 року Германа Р. розстріляно в Бухенвальді. Тоді я і вирішив щось
написати про нього, зберегти усмішку з цієї фотографії. Багато з тих,

що знали його, були ще живі, і багато живих ще думали про нього...

Я також зустрічався з ним, хай і недовго, і мій обов'язок
розповісти про нього. От тільки я не уявляв собі, як це зробити. Справа була
не дуже термінова, але весь час стояла переді мною і раз у раз
будила спогади. Досліджуючи долю інших друзів, я намагався

розвідати щось і про Германа, але безуспішно. Те, що розповіли мені двоє
чи троє його товаришів по табору, мало що прояснювало.

Проте зволікати з цим я вже не міг, коли через кілька років
задумав написати невелику книжку про людей мого покоління, що

боролися проти Гітлера й загинули в цій боротьбі. Тоді я взявся за

Плутарха і вперше після школи перечитав Лівія та Светонія,
знаходячи в прозі цих істориків те, що варто наслідувати: змальовуючи своїх

героїв, вони відмовилися від фальшивого пафосу й недоречного
багатослів'я. До списку борців я включив і Германа.

Пошукавши Германових родичів, я встановив, що його мати ще
під час війни вмерла в Берліні, а сестра, та сама сестра, про яку він
часом говорив мені з такою похвалою і надією, жила за кордоном;
два роки тому вона вийшла заміж за британського офіцера й

перебралася з Берліна до Лондона. Тепер вона звалась місіс Юнг; мені
дали її адресу.

Я пояснив своє прохання в досить докладному листі. Образ
Германа, писав я, має бути рельєфним, а для цього мені потрібні деякі
факти, що стосуються його дитячих та юнацьких років, того періоду
його життя, який передував нашій зустрічі. Тому, мовляв, я

прошу дозволити мені ознайомитися з листами й документами, якщо

вони, звичайно, збереглися. Я висловлював надію, що моє прізвище
відоме їй, оскільки її брата зв'язувала зі мною дружба. «Ця
дружба, писав я, очевидно, буде запорукою того, що Ви допоможете
мені здійснити мій задум».

Відповідь не забарилась. Моє прізвище, прочитав я, не раз
доводилося чути авторці листа, вона пам'ятає ту теплоту, з якою її

брат говорив про мене, проте їй не хочеться випускати з рук дорогі
пам'ятки/а виготовлення копій справа нелегка; коротше кажучи,
вона вважає за краще колись поговорити про це в Лондоні, бо
приїжджати до Берліна вона найближчими роками не збирається. Я

подумав, що з нею буде нелегко.

Місяців через три довелось мені в службових справах поїхати до
Лондона. Я заздалегідь повідомив про це місіс Юнг. Від
передвоєнних років я не був у цьому місті, з яким мене багато що зв'язувало
і яке я добре знав, але не відчував до нього особливої

прихильності. Воно було мені як дуже далека родичка.
З вокзалу я поїхав до невеличкого готелю в Кенсінгтоні. Справу,

що була, власне, приводом для моєї подорожі, я швидко залагодив
і наступного ранку зателефонував місіс Юнг.

Так, це я, озвався голос. Чого ви бажаєте?
Я мовчав збентежений, і голос вів далі:

Пробачте, звичайно, я знаю, хто ви й чого бажаєте. Я часто

думала про ваш лист.
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Чи не могли б ми... почав я, але голос перебив мене.

Герман розповідав мені часто про вас, промовила вона

неквапно. Тобто не так часто, бо ми зустрічалися рідко, я і мати

бачили його вряди-годи й гаразд не знали, чим він займався. А вашого

імені він ніколи не називав, просто говорив про певного друга,
і коли ви написали, я здогадалася, що той друг ви.

Так, той друг я.

Вона говорила то квапливо, го нерішуче. Скоро я помітив, що,

слухаючи її голос, затамовую дух, сподіваючись почути інший голос,
глибший і твердіший, той, що одного разу сказав: «З вас була б
добра пара...»

Я дуже хотів би поговорити з вами про Германа.
Боже мій, вимовила вона, як давно це було. Ох, Герман,

мій старший брат... Він сушив собі голову, як допомогти людям,

хотів змінити світ. А потім сталося нещастя, якого ніхто не міг

передбачити.
Він думав і про вас, сказав я. Саме про вас він думав.

Він...

Я знаю, що ви маєте на увазі, перебив мене голос. Тепер
стало відомо багато такого, про що тоді не знали.

Може, ми могли б зустрітися, місіс Юнг, правив я своє. Я

охоче завітав би до вас.

У трубці щось зашаруділо.
На жаль, сьогодні я не можу, сказав голос по паузі. Цілий

день зайнята.

А завтра? запитав я. Чи післязавтра?
А ви настирливий, голубчику! В її голосі вчувалася іронія.

Я стрепенувся, бо чув тепер Германів голос, хоч говорила жінка,
його сестра, що, мабуть, була на нього схожа, що нею він пишався

вже уявляв її поруч зі мною.

Навіщо цей поспіх? Навіщо взагалі усе це знову витягати на

божий світ? Мертвим треба дати спокій. Всі ми тоді натерпілись біди.
Я прийду до вас, коли ви скажете, почав я вже злитися,

завтра чи післязавтра чи й ще пізніше. Візу видано мені на два тижні.
Я бачу, вас не так легко спекатися. Голос звучав удавано

весело, але я чув у ньому тільки роздратування. Слухайте, у себе

вдома я не можу прийняти вас. Нам краще зустрітися в місті.
Сьогодні ввечері, о восьмій. Вона назвала мені ресторан в Сохо.

О восьмій буду там, сказав я. Ви мене знайдете. На моєму
столику лежатиме «Файненшл тайме». Не думаю, що в цей ресторан
усі приходитимуть із фінансовою газетою.

Вона засміялась і поклала трубку.
Не знаючи, як згаяти час, я згодився літи з своїм другом Д.

в клуб «Севіл»; довго ходив по Олбені, роздивляючись, хто там коли

жив, почитав газету в Гайд-парку і за десять хвилин до восьмої

зайшов у ресторан, де вже було повно відвідувачів. Офіціантові я сказав,

що чекаю даму. Попиваючи «кампарі», я не спускав ока з дверей.
Було майже пів на дев'яту, коли офіціант підійшов до мого столика

і сказав, що, мабуть, це мене просить до телефону дама; будь ласка,

цим коридором і нагору, там кабіна.

Мені справді прикро, мовив голос. Але я боюсь, що не

зможу прийти...
Я схоче зачекаю вас годину-другу.
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Я все продумала... вела вона далі. Мені не хотілося б

приходити. Тільки розхвилююсь. Взагалі, справа давня, навіщо все це

ворушити...
Яв боргу перед ним, сказав я. Невже ви не розумієте?
Дуже добре розумію вас, мовив голос. Але сумніваюсь,

чи розумієте мене ви. Моє життя змінилося, і взагалі тепер усе
інакше. Я навіть рада, що так вийшло. Коли ви напишете про Германа
і ваша книжка з'явиться у нас, то я ще й неприємності матиму.
Голос тепер не мав нічого спільного з тим, другим. Він долинав з

якоїсь крижаної далини і нараз урвався.
Мені здається, сказав я, що ви зовсім даремно

турбуєтесь. Хто запідозрить вас у зв'язках з якимсь Германом Р., якщо ви

цього не хочете?

О, скільки є людей, що люблять сунути носа в чужі справи!
Хіба ви цього не знаєте? Тут багатьом відомо, що я німкеня, що

приїхала з Берліна, та й моє дівоче прізвище знають.

В мені наростала глуха, холодна неприязнь.
Не вірю, що ви це кажете всерйоз. Я заради Германа прибув

до Лондона, звичайно, не тільки заради нього, але насамперед він

привів мене сюди.

Я справді жалкую, бринів голос, щиро жалкую. До вас

я відчуваю симпатію, хоч ви один з тих, хто тільки й робить, що

копається в минулому й не дає спокою світові.

Який світ ви маєте на увазі? запитав я. Напевно, в світі
жилося б спокійніше й краще, коли б такі люди, як Герман, могли

щось сказати. Але його вбили.
Не хочу з вами сперечатися, відповів голос, не хочу

переконувати. Але на мене не розраховуйте.
Стривайте, стривайте, захвилювався я. Ви тільки

подумайте...

Я все сказала, відрубав голос. А втім, ще одне... Власне,
цього я не хотіла вам говорити. Та, мабуть, буде краще, коли ви

знатимете. Після того, як Германа заарештували, він більше не вірив
у це.

У що він більше не вірив? запитав я, відчуваючи, як поза

спиною в мене мороз пішов.

Ну, в це не вірив, почув я в трубці, у свої ідеї, у ваші

ідеї. У все це більше не вірив. Не вірив, що є в цьому сенс. Я

бачилася з ним у в'язниці перед тим, як перевели його до Бухенвальду, і
він мені сам це сказав.

Ви брешете! не витримав я. Тепер ви вдруге губите його.
Але це вам не вдасться!

Не треба патетики, озвався голос. На добраніч!
У трубці клацнуло, загуділо, зашепотіли невиразні голоси...

Відчиняючи двері телефонної кабіни, я спіткнувся об поріг. Не

пам'ятаю, як дійшов до свого столика. Думки роїлися в голові, і я ні
на чому не міг зосередитись. Замовив ще один «кампарі». Офіціант
приніс вино й сказав:

Мені здається, та дама хоче ще раз поговорити з вами.

Я кинувся до телефонної кабіни.
Мені справді не хочеться, щоб ми розсталися ворогами,

промовив голос. Ви ідеаліст і не можете збагнути, що нормальні
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люди прагнуть влаштувати своє життя так, як того вимагає час. Не

сердьтеся на мене...

Я вже сказав вам, не слухав я її, ви удруге губите його.

Адже тоді виказали його ви...

Знову зашептали голоси. Між нами залягло вперте, гнітюче

мовчання.

Так, нарешті вимовила місіс Юнг. Знову пауза і потім:

Що ви знаєте? Ви нічогісінько не знаєте, ви, з своїм тупим ідеалізмом.
Хоч я була на шість років молодша за Германа, проте мала досить

глузду, щоб зрозуміти, чим він займався і чим це пахло. Я не хотіла

його смерті, як ви собі уявили, він же мій брат. Його просто треба
було провчити, щоб думав і про свою сім'ю. Адже тоді всі говорили

про охоронний арешт, щоб в'язні могли схаменутись і влитися в нове

суспільство. Я не хотіла, щоб через нього мене виключили з гімназії,
не хотіла зіпсувати своє життя. Мати до самої смерті нічого не знала

про це. Та й він ні про що не здогадувався...
Я поволі одвів трубку од вуха, повісив її. Потім розплатився і

вийшов з ресторану.
Наче вві сні, бродив вулицями. Часом зринала в голові страшна

думка, що Герман міг запідозрити мене. Прокидаючись то тут, то там,

напівпритомний, я впізнавав якусь вулицю, якийсь майдан.
З вікон «Лайєнс-корнер-хауса» лилися звуки джазу. На Парк-Лейн

темними звірами принишкли перед під'їздами великі «ролс-ройси».

Зібравшись біля експрес-кафе, сміялись і співали молоді люди. В

півтемряві почувся чийсь голос: «Не забувайте нас, сер!» Придивившись,
я побачив чоловіка, він стояв нерухомо, втупивши погляд кудись

вдалину. На грудях у нього висіла табличка. Я підійшов ближче і
прочитав: «People living in a world of darkness desperately need your
help» . Нижче, меншими літерами, було написано: «The Royal School
for the Blind, Leatherhead, Surrey» 1 2. Я пошукав у кишенях, знайшов
кілька шилінгів.

Над містом висів ковпак з куряви, світла та гуркоту. В нічному
небі відблиск вогнів далеких вулиць. Над головою вили реактивні
двигуни. Я відчував, що десь у далекій далині вирушив мені назустріч
тихий, тупий біль. Щоб пройти всю відстань, треба багато часу. Але

я не сумнівався, що той біль зрештою дійде до мене.

З німецької переклав
Олекса СИНИЧЕНКО

1 «Людям, що живуть у світі темряви, вкрай потрібна ваша допомога».
«Королівська школа для сліпих, Летерхед. Суррей» (англ.).
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ГЕРМАН КАНТ

Герман Кант (нар. 1926 року)
відомий прозаїк і публіцист (живе в НДР).
Автор збірки оповідань «Трохи
південного моря» (1962) та романів «Актовий
зал» (1965) і «Вихідні дані» (1972).
Лауреат премій Генріха Гейне, Спілки
Вільної Німецької Молоді, Генріха Манна,
Генделя та ін.

ДОРУЧЕННЯ

ОПОВІДАННЯ

Великий маршрутний автобус, прилаштувавшись за яким Віллі

щоразу доїжджав на велосипеді до кінця вулиці, поїхав далі, і вони,
як завжди, розсталися на тому самому місці. Але сьогодні в голосі
Віллі вперше прозвучали якісь уїдливі нотки. Пауль учув їх,
незважаючи на гуркіт автобуса, в словах «Ну, тоді бувай здоровий!» і вже не

здивувався, коли на прощання той на ходу крикнув йому щось іще.
Хоч слова його майже заглушило ревіння дизельного двигуна, Пауль
їх добре розібрав, бо на таке в нього було гостре вухо. Віллі гукнув:
«І не попускай їм, старий!»

Ось що з цього вийшло: він піддався на умовляння, і тепер його

поривала злість.

А почалося все так. Уже кілька тижнів у цеху всі в одно

товкмачили, що треба щось робити, і насідали на нього мовляв, це
повинен зробити саме він. І ось він погодився, а вони віддячили йому
глузуванням, та й не тільки.

А особливо цей Віллі! А сам же репетував найбільше, коли не

було чого обробляти й доводилося зупиняти верстат. Саме він

ніколи не скупився на злісні погрози на адресу другої дільниці, через
прогули якої вони так часто опинялися на мілині. Хто як не Віллі
гукав майстрові другої дільниці, що у верстат слід закласти його

самого разом з усією його хамуватою братією!
А зараз Віллі поїхав додому. Скоро він узує свої капці,

смачненько повечеряє і тільки й клопоту, що чекати, чи й сьогодні

йому підморгне білява дикторка з телевізійного екрана. От горлодер!
Тим часом Пауль Віттіх натискав на педалі, поспішаючи в Гай-

нерсдорф міряти температуру! Йому ще й досі чулося, як після
зміни в душовій вони шпигали його: «Ти, Паулю, не дуже дослухайся
до байочок про температуру! Поміряй сам. Але не під пахвою, це не

точно. Так і скажи: «Колего Бруммель, довір'я добре, але контроль
ще краще. Ану роздягайся й лягай долілиць, та не сіпайся!»

17



Віттіх мало не налетів на жінку, що раптом зупинилася серед

вулиці, а тоді ще й вилаяла його вслід. Він увімкнув фару й
засумнівався, чи вдасться в таких сутінках знайти Бруммелів будиночок.

Йому спало на думку, що можна було б повернутися, а завтра

сказати, ніби не знайшов садибку; адже всім відомо, яке безладдя
в цих робітничих колоніях.

Та про це нічого й думати ніхто не повірить. Усі тільки весело

посміються, і тоді йому доведеться ще гірше, ніж сьогодні. Сьогодні
вони лише пускали шпильки, але потім матимуть його за боягуза.
Крім того, становищу, яке склалося в цеху і яке йому так само не

подобається, як і всім іншим, це не зарадить простої,
невиконання норм, чортма заробітку...

Залишалося тільки сподіватися, що цей Бруммель та ще Фріз,
до якого він теж мусить заїхати, лежать з льодом на лобі чи з

переламаною рукою. Тоді він перекаже їм привіт від товаришів, щось

промимрить іще для годиться, та й попрощається. Якщо вони

справді хворі, то, можливо, зовсім не помітять, чого він прийшов, і

тоді він зможе хутенько забратися додому до своїх капців, вечері
та дикторки телебачення, як Віллі.

А завтра вранці в цеху він щось знайде сказати щоб
товаришам не забаглося посилати його ще. Пауль Віттіх і раптом

провідувати хворих, зазирати їм, як сказав Віллі, в рот на гланди. К бісу,
тільки не це, тільки не Пауль Віттіх!

За треком він звернув на дорогу, що вела до колонії. На
воротах облуплений напис сповіщав: «У холодок». Третя алея ліворуч,
другий будиночок, сказали йому в цеху.

Якщо обидва справді хворі, товариші з токарного цеху побачать,

що він мав рацію, коли опирався, і що, нагадавши про тих нишпорок,
які колись приходили до хворих винюхувати, навіть до нього

самого, коли він лежав із запаленням легенів, аж ніяк не хотів подати
поганий приклад іншим, як це намагався витлумачити секретар парт-

організації. Ні, він ніколи б не згодився, якби обліковець другої
дільниці не тицьнув йому під ніс журнал і не показав, що Бруммель і
Фріз справді-таки частенько не виходять на роботу. Обліковець
навіть підрахував, як це позначилося і на заробітках його самого,
Пауля Віттіха. Не згодився б, якби вони не підлещувалися до нього,

твердячи, що саме він той, кого послухають, та про загальне добро.
«Якщо це взагалі кому-небудь під силу, то тільки тобі, Паулю»,
казали вони. ! він врешті-решт погодився.

Але вже після зміни, в душовій, вони глузливо перепитували в

нього, чи має він стетоскоп, а Віллі навіть роззявив рота й,
висолопивши язик, протягнув наче хворий: «А-а-а!»

Третя алея ліворуч, другий будиночок, ось тут. Десь у сусідів
загавкав собака, потім ще один, ще.

Хай би вам!.. буркнув Віттіх, ставлячи велосипед під паркан.
Погань клята, вилаявся він, навпомацки пробираючись садом.

Проте він мав на увазі зовсім не темряву.

Двері відчинила жінка, досить огрядна, не* нижча за нього і,
мабуть, ще ширша в плечах.

Добрий вечір! привітався він, торкнувшись пальцями

картуза. Я до Бруммеля.
Він саме миється, відповіла жінка. Заходьте.

Бруммель, до пояса оголений, стояв біля умивальника й намилю¬
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вав шию. Вода, що стікала з нього в раковину, була брудно-
коричнева.

Тут до тебе хтось прийшов, повідомила жінка. Бруммель
стер з обличчя мило, здивовано глянув на гостя й опустив очі на свої
сині робочі штани та замазані глиною гумові чоботи.

Привіт! кинув Віттіх. Приймаєш грязьові ванни?! Дивно,
але йому враз відлягло від серця. Бруммель, певна річ, буде невдо-

волений, зате не доведеться вибачатись.

Бруммель наче замислився над запитанням, потім повернувся
до дружини.

Хлів уже замкнула?
Вже, відказала та й підсунула гостеві стілець.

Бруммель заходився ретельно витиратись, аж Віттіх не витримав:

Гляди, не відірви собі вухо!
Господар натягнув сорочку.

Завтра я знов буду там, у вас, тоді й побалакаємо. Але не тут,

тут я розмовляю лише з тим, з ким хочу, кого запрошую.
Чого ти приндишся? обурилась жінка. Ти ж вдягнув

сорочку навиворіт! І що там у вас таке, що не можна балакати тут?
Пауль Віттіх підвівся і взяв шапку, але жінка похитала головою:

Куди ж це ви так поспішаєте! Він що, позичив у вас гроші?
Віттіх перевів погляд на Бруммеля, але той поводився так, наче

його сорочка мала сотню рукавів, з-поміж яких ніяк не вдавалося

знайти два потрібних.
Не в тім річ, відповів Віттіх. Я через роботу.
Хіба у вас знов є робота? поцікавилась господиня, і Віттіх

здивувався, почувши в її словах іронію. Та не встиг він відповісти, як

втрутився Бруммель:
То як там вечеря, Мето? Я ж сказав, що побалакаємо з ним

завтра. І баста!

А я тобі вже не раз казала, що не можу терпіти оцього
твого «баста»! відрубала дружина. Якби діло могло почекати до

завтра, то чоловік, либонь, не приходив би сьогодні.

Пауля знов розбирала злість; він проклинав і своє доручення, і

колег, які накинули його, і самого себе за те, що дав згоду, і

Бруммеля, котрий уперся і не давав йому виконати це доручення.

Він звів очі на жінку й раптом зрозумів, що чекає від неї
допомоги. Дивлячись на подружжя, запитав себе, яким вітром їх
пригнало одне до одного і, неначе зараз йому більше не було чого

робити, замислився над тим, чи зміг би він сам ужитися з такою жінкою,
як оця. Ні, сказав сам собі, ніколи в світі. Він повинен постійно

відчувати, що комусь потрібен, конче потрібен, а отака ніколи не

Залишить чоловікові шансів на це.

Послухай-но, Бруммель, мовив він. Найкраще буде, коли

ми залагодимо справу одразу. Ти ж не можеш просто сказати:

завтра я знову вийду на роботу, та й по всьому.

Бруммель наче не помітив примирливого тону.
Нема чого мені залагоджувати, вперто пробурчав він.

Що я роблю і що не роблю діло моє.

Цього разу й моє, заперечив Віттіх. Чи принаймні наше.

І моє теж! докинула жінка.

Бруммель постягав з ніг гумові чоботи.
Я б залюбки виставив тебе за двері.
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Дружина обернулась.
Чоботи вже давно треба було скинути. Тепер іще раз будеш

митися. А що я думаю про твої погрози, ти знаєш. Але я хочу кінець

кінцем знати, чого ти так приндишся. Твій товариш прийшов сказати,

що знов є робота, а ти лізеш у пузир!
Фрау Бруммель, ви весь час кажете, що робота є знов,

звернувся до неї Віттіх. Вона ж нікуди не дівалася, робота. Десь
дівся лише Бруммель.

Фрау Бруммель саме заварювала чай. На мить кип'яток полився

поза чайничок, і жінка нарешті сказала:

Авжеж. Мабуть, я щось переплутала. Вона зиркнула на

чоловіка й знов повернулась до гостя. Ну, то випийте з нами

чашечку чаю і забудьте цю історію. Буває, людина скипить, сама не

знаючи через що.

Буває, погодився Віттіх. Він узяв чашку і тут же розізлився на

себе за те, що сказав і що взагалі залишився чаювати. Власне, їй
треба сказати все, як є, подумав він, але враз збагнув, що тепер це

зовсім зайве, жінка й сама зрозуміла те, про що він тільки почав

здогадуватись, і вже якось та розбереться зі своїм чоловіком. А коли

отака вже візьметься за справу, то доведе її до кінця.

Бруммель сів до столу й нахилився над чашкою.

Гарячий, буркнув він.

Це корисно, відказала жінка, і тут Віттіх зрозумів, кого

вона йому так нагадує, сестру-жалібницю з одного госпіталю на

Україні, яка кілька тижнів, поки він лежав у гарячці, день і ніч,
повторюючи «це корисно», пхала йому в рот якісь противнющі ліки і

робила уколи він їх пам'ятає ще й тепер.
Він дуже добре уявляв собі Бруммелеву дружину в чепчику

сестри-жалібниці або що, власне, було зовсім інакше і водночас
те саме з шматочком крейди в руці біля класної дошки чи в

суддівській мантії. Те, що вона задовольнилася отаким Бруммелем та

його будиночком, викликало подив. Але в неї, безперечно, досить
мороки і з садом та всякою живністю, якої в них, певно, не бракує.
І коли вона й примирилася з Бруммелем, таким, який він є, то вже,

мабуть, знає чому. Бо кому ж як не дружині знати свого чоловіка.

Ну, мені пора, мовив Пауль. Треба зайти ще до одного,
який теж не знає, що знов є робота.

Він не міг утриматися, щоб не підкреслити багатозначно слова

«знов», але жінка вдала, ніби нічого не помітила. Зате Бруммель
сердито глипнув на нього, однак мовчки проковтнув те, що хотів був
сказати, і тільки спитав:

Хто ж це такий?

Фріз, коротко кинув Віттіх.

Бруммель злорадно ошкірився:
Ну, то бажаю успіху, той хлопець зубастий!
Я чув, відповів Віттіх. Дякую за чай, фрау Бруммель. До

побачення! І окремо Бруммелю: До завтра!
Коли він підвівся й рушив до дверей, в нього було таке

відчуття, наче він добряче хильнув. Тільки надворі до нього дійшло, що

він оце пережив. Ішов же сюди з наміром вибачитись і, якщо вже

цього не уникнути, разом з Бруммелем перемити кісточки всім тим,
хто умовив його зробити цей візит. Як бути, коли з'ясується, що

Бруммель справді б'є байдики, він не подумав. Ясно було одне: Па-
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уль був ладен залагодити справу мирно, довести, що він справжній
товариш, а не один з тих, що колись приходили до хворого й

заглядали йому в рот. Але цей тип, здається, взагалі німого не зрозумів;
він лише побачив, що Віттіх прийшов до нього за дорученням

заводу, тільки й того. Хтозна, чим усе скінчилося б, якби не жінка.
І все-таки зараз його злило те, що він дозволив їй втрутитись

у справу. Чого доброго, тепер обоє сидять собі в кухні й разом
сміються з нього!

Навіть коли в ньому щось і говорило на захист жінки, злість
усе-таки брала гору. Але він відзначав собі, що тепер ту злість

викликає не стільки його доручення й ті, хто його давав, скільки
Бруммель та Фріз. Що ж, у Фріза, про якого доводилось чути всяке,

йому, певно, не доведеться гамувати свої почуття.
На цей раз він не збирається вибачатись. І з бабою теж не

зв'язуватиметься, нехай хоч яку мадонну вона йому нагадуватиме. Тут
усе ясно: зайти, подивитись, чи він хворий, коли нездужає до

побачення; якщо ж здоровий, сказати йому все відверто, щоб знав,
як підводити товаришів і за чужими спинами байдикувати. А

прикидатиметься дурником, не чекати, поки дасть волю рукам, як недавно

в цеху, а зразу в пику.
Цей Фріз, судячи з того, що про нього розповідають, якийсь

дивний тип. Працює наче сумлінно якщо взагалі прийде на

роботу. Та річ у тім, що він частенько не з'являється зовсім!
Раніше він, кажуть, був досить тихий і товариський, але з

якогось часу з ним наче щось подіялось. Взяв та й затопив чоловікові в

пику і тільки за те, що той, бач, розповідає забагато анекдотів! Ні,
хлопче, Пауль Віттіх не стане розповідати тобі анекдоти і бити себе
теж не дозволить!

Кожного разу, їдучи дорогою за треком, Віттіх себе запитував,
скільки вже авторесор тут поламалося. Та зараз йому спало на

думку, що під час її прокладання, мабуть, також знайшлося кілька
отаких Бруммелів та Фрізів, і тому роботу не довели до кінця. Якщо
воно так і було, тоді годилося так само трохи пооббивати пороги, як

оце він сьогодні.
Віттіх знов згадав свого приятеля Віллі. Якщо доведеться

виконувати таке доручення ще колись, Пауль неодмінно візьме його з

собою. Сьогодні Віллі так розходився, що зовсім не завадить трохи
зняти з нього стружку. «Пауль, сказав він, з Фрізом треба весь

час бути насторожі, він лізе битись, а ти ж уже не молоденький!»
Віллі таки мав рацію; Пауль це зрозумів, коли долав сходи на

третій поверх. Зачекавши й віддихавшись, він натиснув кнопку.
Дзвінка не було чути. «Відключений, майнула думка. Знаємо ці
штуки, колись самі так робили, коли треба було платити за квартиру, а

грошей чортма». Він щосили постукав кулаком у двері.
Внизу, на сходах, хтось гукнув:

Не грюкайте, я йду!
Отакої, подумав Віттіх, товариш Фріз теж не в ліжку! Товариш

Фріз виходив на прогулянку, атож, на таку собі лікувальну
прогулянку! Так важко піднімається сходами, можна подумати, що він

перехилив чарчину, щоб швидше видужати... Ну, підходь, підходь!
Віттіх засунув руки в кишені й прихилився до стінки, яку вже

давно треба було пофарбувати наново. Тепер тільки не хвилюватись,

думав він, побачимо, що заспіває шановний колега!
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Нарешті Фріз показався на сходах. Важко дихаючи, він ніс двоє

відер вугілля. Гостя він упізнав, тільки коли підійшов зовсім близько.
Поставив відра і спитав:

Тебе послали? |
Віттіх наче й не бачив простягненої йому руки нехай Фріз

одразу зрозуміє, що його прихід немає нічого спільного з

товаришуванням.
Атож, відповів він, послали. І якщо хочеш зробити собі

і мені послугу, то тільки не розказуй, що на хвилинку встав з ліжка,
щоб принести вугілля, бо твоя дорогенька дружина, мовляв, така

тендітна, така слабенька...
Віттіх був на добру голову вищий за Фріза і щонайменше на пуд

важчий, і сама думка, що цей хлопчисько може полізти до нього

з кулаками, розвеселила його. Він дивувався, що дорогою сюди
взагалі міг подумати таке про Фріза. Адже йому вже не раз
траплялося бачити його біля верстата, в заводській їдальні, на зборах, у

душовій. І все-таки перед його очима стояв образ такого собі

здорового, як бик, розбишаки.
Але в цьому були винуваті оті жахливі історії, що їх розповідали

товариші з сусідньої дільниці. «Уявляєте, Макс, отой товстун, що

їздить на мопеді, саме осідлав свого коника й розповідає сотий

анекдот про психічнохворих. І тут цей Фріз зупиняє свій стругальний
верстат і вимагає, щоб Макс заткнув пельку. Слухайте, це був номер:
Макс і раптом заткнути пельку, та ще тоді, коли він розказує най-
смішніший анекдот! Макс, певна річ, базікає собі далі, а хлопці його

ще й підохочують. Тоді Фріз підходить до Макса та як затопить

йому в пику той так і перекинувся! Що ви на це скажете, га? Та він,

мабуть, сам психічнохворий!»
Фріз спокійно стояв і чекав, тільки під оком у нього посіпувався

якийсь м'яз. Нарешті він заговорив:
Ти з тих, кого легко не обдуриш, правда ж? Маєш власну

думку, і вона залізна, так? Він кинув погляд на кишені Віттіхо-

вої куртки.
Коли я сюди виїжджав, сказав Віттіх, то гадав, що ти

хворий, лежиш у ліжку. А тепер бачу, що ти здоровий. Чи, може,

ні? Він вийняв руки з кишень і заклав за спину.

Ну ось, тепер ти знаєш, що я не хворий, промовив Фріз.
От і добре. Він знов рушив до дверей.

Віттіх схопив Фріза за плече й накинувся на нього:

Послухай-но, в мене немає охоти отут, на сходах, гаяти з

тобою час. Годі базікати й корчити з себе скривдженого. Ти нас пошив

у дурні, не ми тебе; ти вже не раз робив прогули, а потім

розповідав баєчки про хворе горло чи щось таке. І завтра, мабуть, знов

зробив би так само, якби я не нагодився. І щоб ти знав: я не мав

особливого бажання іти сюди, я навіть упирався, але потім усе-таки
поїхав. Бо коли отакі, як ти, прогулюють, то плачуть і мої гроші. І я

тепер не шкодую, що приїхав. Бачиш, я вже був в одного такого, як ти,

з мене досить. Тепер можеш давати волю своїм ображеним
почуттям. Але спершу однеси мамі вугілля. Все інше поясниш завтра в

цеху коли, так би мовити, одужаєш...
Він випустив Фріза, який весь час спокійно слухав його, і,

переступивши через відра, рушив сходами вниз. Несподівано Фріз гукнув
його. Коли він спинився, Фріз узяв відра й штовхнув двері:
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Заходь, сказав він.
Віттіх примусив себе повернутися. Піднявши поліно, що впало

на порозі, ступив у коридор.

Фріз обережно поставив відра і майже пошепки запросив:

Ходімо в кімнату. Повісь куртку на вішалку.
Віттіх махнув рукою і не став роздягатися.

Кімната була обставлена, очевидно, зовсім недавно. Строкаті
завіски дуже пасували до світлих шпалер. Меблі, як видно, були
куплені в різний час. У Віттіха вдома все було майже так само, тільки
він не мав стільки книжок, та й картини у Фріза, здається, справжні.

Пауль глянув на невеличке крісельце, яке йому підсунув
господар, і нарешті скинув куртку.

Інакше я в нього не влізу, пояснив він.
Він зробив помилку, згодившись зайти. Треба було обмежитися

розмовою на сходах, а все інше вирішити завтра. Але він уже сидить

у цій затишній кімнаті і мусить миритися з цим. Зараз Фріз
запропонує йому сигарету, а потім розкаже яку-небудь сентиментальну
історію. Сигарету краще закурити свою, ще можна встигнути відбити

у цього типа охоту розповідати байки. Віттіх витяг з кишені пачку
«Казино» і, перш ніж запалити самому, простягнув Фрізові. Як і

годиться.

Фріз черкнув сірника.

«Пильнуй, чоловіче, мовив сам до себе Віттіх, тепер
головне правильно почати, а то все піде нанівець і ще доведеться
випити з цим пронозою по чарці». Він уже розтулив був рота, коли

раптом Фріз спитав:

Ти Віттіх, правда ж?

Так і є про це він і забув! Не можна ж отак нагрянути до
когось додому і навіть не назвати себе!

Авжеж, хутко відповів він. Пауль Віттіх.
Одружений? поцікавився господар.

«Нерви у нього міцні, подумав Віттіх, поводиться, наче ми

знайомимося десь у дорозі».
Одружений! відповів ущипливо. Скоро вже тридцять

років. Двоє дітей, хлопець майже такий, як ти, а дівчина теж уже
заручена. Дружині сорок вісім років, важить п'ятдесят шість кілограмів,
здорова, нівроку.

А моя ні, зітхнув Фріз. Він глянув на фотографію, що
стояла на книжковій полиці. Віттіх і собі перевів туди погляд, подумавши:
«Або цей хлопець надто дурний, щоб помітити іронію, або ж просто
нахаба».

На фотографії була зображена чорнява худенька жінка років
двадцяти.

Непогане фото, зауважив Віттіх. Однак, помітивши, що знов

підтримує пусту розмову, пробурмотів: У неї що, кір?
Ні, не кір, сказав Фріз і відвЗрнувся.

Віттіх хвилю зачекав, тоді повів далі:
Гаразд, виходить у тебе хвора жінка, і тому ти лишився

вдома. Жінка хворіє часто, бо ти часто лишаєшся вдома. Навіщо ж ти

кажеш, що хворієш сам?

Фріз довго дивився на гостя, потім, ніби й не чув запитання,

промовив*
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Ти любиш свою жінку?
«Що він хоче? подумав Віттіх. Яке відношення має моя

дружина до цієї справи? Йдеться ж про завод, роботу й більш ні про

що. До чого він хилить?»

Я живу з нею тридцять років, відказав він і вирішив:
«Цього, мабуть, досить».

Фріз знову перевів погляд на фотографію.
А ми чотири роки. Нашому хлопчикові теж чотири. Ми з ним

трохи поспішили. Зараз він у бабусі...
Нарешті Віттіх знов почув щось таке, за що можна було

вхопитися, щоб не потрапити в потік Фрізових спогадів.
А хіба вона не може доглянути й твоєї дружини? Ти ж

потрібен на роботі, чоловіче!
Ми пробували, зітхнув той. Нічого не вийшло. Він

роздушив сигарету й підвівся. Ми побралися рівно через рік після

того, як познайомилися, навіть того самого дня четвертого

листопада. Вперше ми зустрілися в бібліотеці, що на Арнсвальдерплац.
Надворі стояв густий туман, і на її волоссі виблискували краплинки.

Це вони у всьому винуваті. Вона мене не помічала, порпалася собі

серед книжок і, видко, ніяк не могла чогось знайти. А я все

дивився й дивився на ті малесенькі краплинки в її чорному волоссі. По-

моєму, я надто захопився, бо вона нарешті обернулась і глянула на

мене так, наче я від неї чогось хотів. Я вже хотів був вибачитись,
аж тут побачив, що такі самі краплинки позависали і на її віях,
немовби невеличкі перлини чи манюсінькі мильні бульбашки. Я стояв і

все дивився, дивився... Пізніше ми з нею часто про це розмовляли,
і вона теж не знає, чому їй так сподобалось моє остовпіння. В

кожному разі, вона теж якусь хвилину стояла мовчки, спостерігаючи,
як я розглядаю її обличчя. Кінець кінцем вона, видно, все-таки

зрозуміла, в чім річ, і дістала хусточку. І досі не доберу, звідки в мене

раптом взялася сміливість, я ж ніколи не відзначався рішучістю,
тим паче, в такому ділі. Але факт залишається фактом: я взяв її за

руку, а вона нічого не сказала. Я тримав її за зап'ясток, коли раптом
помітив, що лічу пульс. Вона, мабуть, подумала, що я божев...

що зі мною щось негаразд. Принаймні пізніше запевняла, що
мовчала лише зі страху, але я в це не вірю, я ж відчував її пульс, а він

був абсолютно нормальний. Зрештою вона розсміялась, і тут усі
чари минули, чи, скоріше, з тої миті почалися нові чари.

Так, тоді вона ще могла сміятись...

Один раз у житті я виявив здоровий глузд, і це було саме тоді:
я й собі розсміявся. Ми ніяк не могли вгамуватись, аж поки в наш

куток зазирнула бібліотекарка й поцікавилась, чи не треба нам

канапи.

Віттіх узяв фотографію Фрізової дружини і почав пильно її

розглядати. Авжеж, вона вміла сміятись. Він спіймав себе на тому,
що шукає в її волоссі краплини туману. Швидко поставив

фотографію на полицю й сказав:

Непоганий спосіб знайомитись. А тепер вона, виходить,

хвора?
Фріз кивнув і затягнувся сигаретою.

Я її провів додому. Вона жила в такій самій коробці, як оця,

в районі Бетцов. Тепер уже ні я, ні вона не пригадуємо, про що ми

тоді розмовляли, либонь, плели всілякі дурниці. Сусідські хлопці,
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що зібралися на розі, підійшли з погрозами, як це буває, коли

дівчину проводжає незнайомий. Проте до бійки не дійшло, і я певен,

що якби дійшло, то ця історія закінчилася б того ж дня, що й

почалася. Вона такого не любить і не стала б розбиратися, хто

винуватий. Я це збагнув досить скоро і завжди тримав себе в руках...
В усякому разі, коли вона поруч, швидко докинув Віттіх.

Фріз не зразу зрозумів натяк.

А-а, протягнув він нарешті, ти маєш на увазі ту пригоду
з Максом. Я попросив у нього пробачення. ПрЬсто я вже не міг

чути його базікання, кожного разу ті самі огидні історії...
Через таке не починають бійку, кинув Віттіх. Через

якийсь там анекдот!
Я знаю, погодився Фріз. Через анекдот не б'ються.

Віттіх нічого не відповів; він уже давно помітив, що в

співрозмовника щось накипіло на душі, і тому зараз очікувально дивився на

Фріза. Але той, видно, не мав наміру провадити цю розмову далі.

Певно, надто довго перетравлював усе це в собі.

Як і буває в таких випадках, заговорив він знову, відтоді
ми почали зустрічатися майже щодня. Вона вчилася на

приладобудівному факультеті, а я в профучилищі. Відпустку проводили в

наметі на Узедомі . З погодою нам спочатку щастило. Але одного

вечора раптом упав туман на морі буває, що погода міняється

несподівано. Ми бігли через луг, і в її волоссі знову з'явилися

краплинки. Вони теж пахли димом, як і туман. Волосся було геть

вологе й лице теж, я її міцно тримав за руку і думав, що так буде
вічно. Хіба ж я знав...

Пауль Віттіх не ворушився. Він відчував, що зараз єдине, що

йому лишається це слухати. Він уже давно забув про свою злість,
забув навіть, чого сюди прийшов. І не розумів, як це сталося. Історія
була цікава, але ж не нова, таке трапляється скрізь, причому,
досить-таки часто; колись він і сам це переживав. І все-таки в цій
історії було щось таке, чого не було ні в його власній, ні в інших, які він
чув. Він хотів знати, що ж було далі, і тому мовчки слухав.

Фріз розповідав:
Потім народився хлопчик, і ми одружились. її батьки спершу

бурчали, мої теж, але це вже давно забуто. Ми одержали
квартиру і, власне, тільки оце тепер якось умеблювалися. Щоразу, коли

в нас з'являлося щось нове, ми влаштовували невеличке свято.

Тепер на черзі був би телевізор, але від нього доведеться

відмовитись. Вона не може переносити навіть радіо...
Пауль зауважив, що Фрізові розповідати нелегко і що він

робить це немовби для самого себе.

Пауль Віттіх не міг спокійно спостерігати, як страждають інші.
Життя досить потріпало його в своїх жорнах, і він розумів, що в

людини на душі, коли вона зовсім занепадає духом. А Фріз,
здається, зовсім занепав.

Послухай-но, звернувся він до Фріза, силкуючись
пригадати ім'я, яке прочитав на дверях. Послухай-но, Вальтере, я не

знаю, чи варто себе отак мучити, я взагалі нічого не знаю; я просто
сиджу тут, як німий, і лише бачу, що в тебе якесь нещастя і ти з

1 Острів на Балтійському морі.
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ним не годен справитись. Я не маю жодного уявлення, чи можу
тобі допомогти, але якщо можу, то я це зроблю. І я не знаю в цеху

жодної людини, яка не зробила б так само... Твоя дружина тяжко

хвора?
Фріз мовчки кивнув.

І ти гадаєш, їй не стане краще?
Поки що їй стає гірше, більш нічого.
Але коли так, тоді чому ж вона вдома? Чому не в лікарні?

Я не збираюся тебе повчати, але я цього просто не розумію. До
того ж, можливо, їй там допоможуть.

Фріз підвів очі; по них було видно, як важко йому тримати себе
в руках. Він заговорив швидко, наче боявся, що ось-ось він не

зможе розмовляти:
Вона вже була в лікарні, кілька місяців. Лікар казав, що її

можна було б там залишити. Він ще сказав, що рано чи пізно, а їй

однаково доведеться лягти туди, і тоді вона вже не повернеться

додому. Вони знають, що з нею, але нічого не можуть зробити. Ще не

можуть, так сказав лікар. Можливо, пізніше, але їй це вже не

поможе. Вони дають їй ще рік, навіть менше. Я бачив, що вони ставилися

до неї добре. Але я бачив і те, що вона, незважаючи на це, відчувала
перед ними страх. Вона до себе нікого не підпускає, тільки мене, а

часом і мене не підпускає. Вона вмирає ні від чого іншого, як від
страху. Вона починає тремтіти, потім стогне і кричить, і її всю обливає

піт, і вона більше нікого не впізнає. А ти стоїш поряд, тримаєш її і

нічого, абсолютно нічого не можеш вдіяти. Потім береш її на руки,

говориш до неї, і самому хочеться закричати від страху й безсилля.

Але вона нічого не чує й тільки стогне, а піт стікає з її чола, мов

невеличкі горошини, скочується на брови, точнісінько, наче туман... І ти

бачиш, як у твоїх руках умирає те, що для тебе дорожче над усе, і в

тебе крається душа. Але потім лікар тобі каже, що коли їй щось і

може допомогти, то тільки твій спокій, і ти мусиш залишатися

спокійним. Але як можна залишатися спокійним, коли бачиш, що єдина

людина, яка взагалі спроможна знайти в тобі щось хороше, заради
якої ти ладен на все, як можна залишатися спокійним, коли

бачиш, що вона вмирає? Таке буває з нею не щодня, навіть не

щотижня. Тоді вона дуже весела, наводить у квартирі лад і зовсім не

здогадується, що з нею було. Але потім все починається знову. Я

помічаю, як вона поступово втрачає спокій, все переплутує й починає

говорити щось таке, що важко зрозуміти. Поки їй геть погіршає,
минає ще день чи й ніч, і я встигаю повідомити на завод, що в

мене щось негаразд із горлом...

Фріз і на думці не мав дорікати, але для Пауля Віттіха ці слова

прозвучали як докір. Він хотів вибачитись, але не став цього робити,
збагнувши, що його вибачення зараз ні до чого. Він навіть

пересилив бажання покласти товаришеві на плече руку і сказати, що

розуміє його, що тепер знає, як мали дратувати його оті ідіотські
анекдоти... Пауль поклав собі ніколи більше не слухати отих

анекдотів, хоча й розумів, що це по-дитячому. Звичайно, розповідаючи
таке, ніхто й на думці не мав нічого поганого. Куди важливіше було
інше. Куди важливіше було те, що нікому не спало на думку

поцікавитись, чому Фріз такий нервовий, чому він через таку дрібницю
збив чоловіка з ніг.
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Чому, чорт забирай, ніхто не поцікавився: що з ним сталося,
адже раніше він був зовсім не такий? Що сталося з нами, що ми

думаємо тільки про свій гаманець? Ні, тут щось негаразд! І як ми

дійшли до того, що вирішили: коли вже є один Бруммель, значить усі,
в кого щось не так, теж Бруммелі?! Що сталося з нами, що ми так

мало знаємо один одного?
Безпорадність Віттіха знов обернулася на злість, але це була

зовсім інша злість. Він лише відчував, що цього разу вона

справедлива, бо спрямована не проти чогось чи когось одного, а проти

черствих, зашкарублих взаємин, що давно склалися в їхньому цеху.
Певна річ, завтра на заводі він щось та розповість. Не те, що

збирався розповідати, коли вирушав до Бруммеля, сповнений

відрази до свого доручення і тих, хто глузував з нього, коли він

зрештою те доручення все-таки прийняв. І не те, що збирався
сказати, коли цей Бруммель вивів його з себе і він ладен був стерти
Фріза на порох. Ні, він розповість зовсім інше, і тоді щось
зміниться, бо ж після цього вечора змінився й він сам.

І, перш ніж у цеху хто-небудь спробує розкрити рота, він їм
порадить розплющити очі, прислухатись і трохи помізкувати. Коли
у вашій машині щось почне стукати, ви ж не кричите зразу на гвалт

і не заявляєте, що машина нікудишня. Коли в коробці передач щось

трісне, у вас відразу з'являється такий вигляд, наче ви лікар, і за

обідом ви раптом забуваєте про ложку, бо вам щось спало на

думку. А коли у вас однаково нічого не виходить, то ви берете
товариша від сусіднього верстата й разом усе обмірковуєте, поки не

з'ясуєте, в чім річ. Але чому ж ми, чому всі ми завжди залишаємо

собі тільки одну можливість, коли йдеться про нас самих? Ага, він
п'є? Значить, п'яниця! Що, б'ється? Хуліган! Іде провідати
хворого? Ну, тут усе ясно: заглядатиме небораці в рот! Ми вже давно

перестали робити так, як це робилося споконвіку. Ми навчилися

один більше, другий менше думати про свою роботу. Тепер ми

повинні навчитися думати і про самих себе...
Віттіх підвівся і натягнув куртку.

Коли ти не проти, сказав він, то я заходитиму до тебе
частіше.

Це було б непогано, відповів Фріз.
Вони тихо вийшли в коридор, і вже на сходах Віттіх спитав:

Лікар не сказав, чи може хтось допомагати тобі доглядати
за дружиною той, хто й сам не боїться і не вселятиме страх у
неї? Я зовсім не думаю, що це неможливо...

Фріз знизав плечима:

Ти ж знаєш, як у лікарні. Медсестри молоді, а коли й ні, то

в них стільки клопоту, що для такого випадку, як цей, просто не

вистачає ні часу, ні терпіння. Серед наших родичів і сусідів теж немає

нікого, у кого витримали б нерви. По-моєму, люди, що
мають чуле серце і вміють тримати себе в руках, трапляються дуже

рідко.
Звичайно, відповів Пауль Віттіх, таких, мабуть, треба

пошукати.
Він сів на велосипед. Він весь уже був у пошуках.

З німецької переклав
Олекса ЛОГВИНЕНКО

27



ЖОРЖІ АМАДУ

ТЕРЕЗА
X *

X ь

X®

§*

БАТІСТА
>»ас
X

о
U

ПРАГНЕ
X
д
и
д
q

X
<

ЖИТИ
О
«в
а
ю

3
о
о.

СПОКІЙНО
X
X
X

2
R

29

Наприкінці бентежного тижня, за вечерею, Магда, як найстарша
сестра, поставила питання на обговорення.

Він повинен освідчитися. Хай одна з нас стане його обранкою,
а решта з цим погодиться. Гратися отак з чотирма це неможливо:

адже він один.

Якби нас принаймні було дві... Адже він... почала Амалія,
згодна на будь-яку угоду.

Не мели дурниць, це смішно.

Найсмішніше те, коли стара жінка бігає за молодим хлопцем.

Магда образилася, вибухнула плачем.

Я не бігаю за ним, то він упадає біля мене. І я зовсім не

стара: мені за двадцять, як і вам, одказала вона, хлипаючи.

Амалія, розкаявшись (пробач, люба, мені теж не легко!), обняла

сестру, й обидві заплакали разом.

А для чого йому освідчуватися, коли він такий вродливий?
запротестувала Берта, найпоганіша з усіх сестер, вдоволена й

крихтами адже крихти краще, ніж ніщо, рада навіть тому, що

хлопець крутиться під вікнами, а тебе всю аж дріж проймає, коли

бачиш його.
І раптом Даніел десь пропав.
От біда! Та це ж кінець усім сподіванням, а далі нудьга,

журба, безпричинні сльози, ущипливі слова, ницість, облуда,
причіпки, дратливість, осоружне життя старих дівок. Так, Берта має рацію;
не треба його силувати, ставити умови, вимагати освідчень. І Магда

дає обіцянку святому Антонію, покровителеві шлюбу; Амалія йде до

ясновидця, незрівнянного в справах кохання, платить йому наперед

Продовження. Початок див. «Всесвіт» N° 5.
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велику суму грошей; Берта віддає перевагу негритянці Лукаї,
знахарці, купує в неї зілля й порошки для купелі, засіб безвідмовний.

Теодора ледь-ледь усміхається й мовчить, бо має вже досвід і
знає, що й до чого. Тепер, любі й осоружні сестриці, усе буде по-

іншому. Тео його не випустить, обкрутить, хай навіть доведеться

пустити в дію всі свої заощадження, ба навіть продати акції й житлові
будинки.

Обережними розпитами під час відвідин крамниці Даніел
з'ясував, коли Тереза зостається в крамниці сама: Шіку Прошва та

обидва продавці йдуть обідати, а вона лишається: може, в цей час

з'явиться якийсь покупець. Але для успішного здійснення плану Да-
ніелеві потрібна одна умова відсутність капітана. І Даніел пильно

вичікує, коли той поїде кудись за місто або на ферму.
Кілька днів нетерплячого чекання, і він з радістю відмовляється

од капітанового запрошення поїхати подивитись бій півнів. Це
недалеко, в маєтку Сержіпе. Виїдуть уранці й повернуться після обіду.
Щоправда, це десять миль розгрузлою від дощів дорогою, але

Терту Собацюра гарний водій і довезе за дві години, а це видовище

варте такої жертви. Даніел зможе заробити грошенят, поставивши на

капітанових півнів.
На жаль, Даніел не може прийняти це запрошення, бо саме

того дня його жде в затишному куточку гарна сусідка, і він боїться
прогавити цю нагоду й з ясувати всю правду.

Шкода, капітане, але...

Причина поважна, я не наполягаю, візьму вас наступного
разу. Капітан попрощався з юнаком й сів у кабіну поруч з Терту
Собацюрою. Ну, я поїхав: дорогою мені треба ще зазирнути на

ферму, бувайте здорові.
В обід, під час звичайної прогулянки під вікнами дачі, Даніел

напився води з глиняного глека, взявши склянку з Теодориних рук, в

її декольте звабливо сяяли груди. Тисячу разів я вдячний вам, що

вгамували спрагу закоханого, а тепер піду додому тамувати голод, до
побачення, чарівна русалко.

Вам не доводилось сідати до обіду з простолюдом? Не
хочете скуштувати страви бідняків? Теодора ніяково стоїть у дверях,

пропонуючи йому себе.
Іншим разом Даніел уважатиме для себе за честь прийняти

запрошення на смачний обід, а сьогодні його чекають батьки, він уже
й так запізнився; іншим разом, Теодоро, а може, й під час наступних

канікул, хто знає. Сьогодні я спробую пообідати, як бог, скуштувати
манни небесної, до побачення.

Вікна дачі порожні, вулиця безлюдна, Даніел вертається до

крамниці. Тереза, побачивши його в дверях, отетеріла, нездатна

бодай слово мовити чи поворухнутись. Ніколи ще так не почувалась
вона. Серце то гупало, то завмирало: це був не страх і не огида, а що

саме, Тереза не знала.

Він мовчки пригорнув її, притуливши своє розпашіле обличчя до

холодного Терезиного лиця. Його подих, волосся, шкіра, руки,
рожеві уста все запаморочливо пахло. Від капітана тхне кислим потом,

кашасою чоловік-самець не вживає парфумів. Не відхиляючись від

Терези, Даніел обхопив долонями її лице і, пильно дивлячись їй в

очі, припав устами до розтулених губ. Чому при своїй огиді до поці-
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лунків Тереза не одвертається, коли капітан цілує її? Бо тоді страх
сильніший за огиду.

Цей юнак страху в неї не викликає. То чому ж вона тепер
піддається, не відвертає обличчя, не прожене його?

Терезині уста стискаються. В грудях у неї щось нараз вибухає й

очі, втуплені в небесні очі ангела, наливаються слізьми невже

можна плакати через щось інше не через біль від побоїв, безсилу
ненависть, невимовний страх? Чи ж існують, крім цього, ще й інші

речі в житті? Вона цього не може сказати, бо звідала тільки найгірше:

чума, голод, війна ось і все життя Терези Батісти. За стіною
чується дзвін посуду, Тереза здригається, випручується з обіймів; Дан
притуляється устами до її мокрих очей і вислизає на вмиту дощем

вулицю.

ЗО

Дан цілував її очі, вуста, пестив волосся. Минуло вже чотири дні

від першого поцілунку, але Тереза й досі ще відчувала його терпкий
смак на устах.

Завтра ніч святого Жуана, мовив Даніел пристрасним

голосом, що розпалив вогонь у її грудях, а капітан, як він мені сказав,

повернеться наступного дня...

Знаю, він щороку їздить на плантацію Мундінью Алікаті.
Вийдіть завтра о дев'ятій до воріт, рівно о дев'ятій. У нас теж

буде свято.

І знов поцілунок в уста, Тереза легенько, боязко торкнулась
м'яких, як руно, кучерів юнака. Завтра в нас теж буде свято.

Зі

Навіть Доріс, законній дружині, а про Терезу, просту служницю,
годі й казати, капітан не мав звички доповідати про свої дії,
від'їзди, приїзди, задуми; жодній жінці він не сказав би, де проведе ніч з

«ею в її домі, чи в будинку розпусти Габі, чи десь у сусідстві, в

містечку, на фермі, чи, може, спостерігаючи бій півнів, кожен чоловік,
який поважає себе, повинен тримати жінку в шорах.

Але про капітанову поїздку до Раймунду Алікаті, що жив на

далекій плантації неподалік від цукроварні, Тереза знала, хоч капітан

їй і не доповідав, бо всі ці роки на святого Жуана він їздив гуляти
тільки туди. Цей Раймунду або Мундінью Алікаті, протеже Гедесів,

орендар Жустініану був популярною фігурою в тому краю: крім
вирощування цукрової тростини, він також продавав кашасу, амулети,

пророче дерево, живу воду, вічну молодість.
Народ сюди збирався з усієї околиці їхали хто верхи, хто на

возах, запряжених буйволами, хто вантажними та легковими авто, а хто

приходив пішки. Раймунду Алікаті різав свиню, козу, барана, курей
та півнів, щоб нагодувати донесхочу знатних гостей. Кавакіньйо, губні
гармонії, скрипки шкварили вальси, польки, мазурки, фокстроти,
самби. Танці тривали цілісіньку ніч.

Тереза накрохмалила й випрасувала капітанові білий костюм та
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блакитну сорочку. Випрана й суха білизна лежить на ліжку, скраю
сидить голий капітан. Тереза миє й витирає йому ноги, потім, трясучись
від страху, виходить вилити з тазка воду. То не був звичайний страх
перед знущанням і побоями, сьогодні вона боїться, що капітан

накаже їй лягти в ліжко, перш ніж одягнеться на свято. О боже, тільки
не сьогодні!

Вона вертається до кімнати. О боже! Капітан переклав білизну
з ліжка на стілець і вже лежить, чекає, дужий, відгодований, на

жирних грудях намисто з золотих кілець. Тереза знає свій обов'язок:
коли капітан лягає, має лягати й вона, не чекаючи наказу. Не
послухатись неможливо. Проте дівчина, вмираючи від страху, вдає, ніби

нічого не бачить^ підходить до білизни.

Куди, в біса, пішла?
Тереза йде до ліжка, ноги важкі, наче свинцем налиті. її нудить

ще дужче, ніж звичайно в такі дні, однак годі чимось зарадити
лихові.

Швидше. Ну!

Стоячи навколішках, Тереза натягає капітанові на ноги

шкарпетки, взуває черевики, потім надягає на нього сорочку, штани,

краватку, піджак і врешті підперізує його ременем з кинджалом та

пістолетом.

Капітанові хотілось би показати Терезу найстаршому з Гедесів,
власникові Північного Кажазейраса, нехай би позаздрив. Але

доктор Еміліану щойно поїхав у туристську подорож за кордон і
повернеться тільки через кілька місяців.

Ні, Терезу брати не варто, та й дівка сьогодні вже своє дістала.
Коли я вийду, гаси світло й лягай спати.

Так, сеньйоре, відповідає Тереза, зітхнувши.
Капітан Жусту виходить через крамницю, розчиняє двері. Дощ

ллє як з відра.
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Дворик виходив у вузький провулок: тут з машини й возів

вивантажували товари й складали в будинку, щоб не захаращувати
крамниці. Капітан під час своїх поїздок купував по дешевинці квасолю, каву
та кукурудзу, возячи з собою гроші, щоб платити готівкою; а що

брав оптом, то йому віддавали трохи дешевше. Виграти на закупці й

на продажу це був його девіз, хоч, може, й не оригінальний,
зате зисковний.

Дощ гасить на вулицях багаття, наливає в провулку калюжі води,

розріджує багнюку. На розі проти крамниці в гумовому дощовику
стоїть Даніел вдивляється в ніч, нашорошує вухо на кожен звук,
намагається пробити поглядом завісу дощу й темряви.

Повечерявши, він запитав у дони Беатріз:
Матінко, в тебе, бува, не знайдеться якої-небудь речі,

недорогої, але гарної, щоб подарувати одній дівчині? В тутешній
крамниці, на жаль, самий непотріб.

Мені не подобається, коли ти називаєш мене матінкою, Дане,
і ти це добре знаєш. Я не така вже стара й не така вже зношена.
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Пробам, мамо, це в мене просто така манера. Ти бальзаківсь-

ка жінка в повному розквіті сил: бувши моїм батьком, я б нізащо не

покинув тебе саму в Баїї.
І засміявся від власного дотепу.

Твій тато, сину, не дуже мене держиться. Зачекай, я зараз
подивлюсь, може, знайду яку підходящу для тебе дрібничку.

Коли батько й син зостались у вітальні самі, суддя сказав Даніє-
леві:

Мені стало відомо, що ти крутишся біля будинку сеньйорит
Мураес, мабуть, накидаєш оком на Теодору. Ходять різні плітки та

побрехеньки, мовляв, Тео дівка гарна, і не обійшлося без дурного
флірту. Раджу тобі бути обережним: це дівча зі знатної родини, і

скандал був би дуже небажаний. Зрештою, тут повно інших
доступних дівчат, які не мають ні кола, ні двора і не пащекують.

Не турбуйся, тату, я ж не маленький і не дам себе пошити в

дурні, не накличу ганьби на вашу голову. Ці дівчата приємні, я з

ними просто дружу оце й усе. А жодній не віддаю переваги.
Для кого ж тоді цей дарунок?
Для однієї з доступних. У неї теж ні кола ні двора, і не

пащекуха, можеш бути спокійний.

Ще одне: мати змушена мешкати в Баїї через вас. Краще б
вона жила тут, але як там залишити сестру одну?

Верінью? засміявся Даніел. Повір мені, тату: Верінья
це голова. Якщо вона вирішить вийти заміж за мільйонера, вважайте,
що так і буде. Коли Верінья чогось захоче, вона завжди доб'ється,
її нема чого глядіти.

Попри свою обачність, Даніел був ще й не меншим циніком.
Дона Беатріз повернулась до зали з маленькою фігою в позолоченій

оправі. «Годиться, синку?» «Чудова, мамо, дякую».
Чекаючи в провулку, на розі проти крамниці, Даніел грається

фігою в кишені плаща. Закурює під дощем сигарету. На вулиці згасає

велике багаття сестер Мураес, уже не чути потріскування дров, що
їх наносили служники. В ніч чудес святого Жуана вони самі сидять за

столом з кукурудзяним пирогом і напоями, четверо сестер чекають.
Злива перешкоджає прийти до них у гості сусідкам, далеким
родичам і деяким приятелям. А Даніел? У багатьох будинках зараз танці,
де ж танцює Даніел? А може, він одержав запрошення на фанданго
до Раймунду Алікаті? Даніел тим часом теж думає про сестер: усі
четверо симпатичні й аж горять бажанням використати свій останній

шанс; наймолодша ще досить соковита; треба завтра піти провідати,
пообідати в їхньому товаристві в товаристві чотирьох боязких

сеньйорит. Магда, Амалія, Берта й Теодора найкраще для нього

прикриття. Краплі дощу січуть обличчя. Якби в нього не зберігся на

устах смак Терезиного поцілунку, якби він ще й досі не відчував
дрож її стрункого тіла, не бачив зблиску вологих очей, то давно б

уже пішов геть.

Нашорошене вухо врешті ловить рокіт мотора машини, що
стоїть біля крамниці: капітан зараз поїде, сьогодні щось довго він

вибирається, сучий син. На розі, розсіваючи пітьму, зринає світло фар і

зникає за дощовою завісою. Даніел іде навпростець через вулицю,
підходить ближче, звідки видніше; злива не вщухає. Нарешті у
воротах розчиняються вузькі дверцята. В темряві Даніел впізнає мокре
обличчя, волосся, прилипле до чола. Це Тереза Батіста.
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Як собі знаєте, а я вірю в чудеса. Можете думати про мене що

завгодно, мені це байдуже. Ви от заходите здалеку, все намагаєтесь

ставити хитрі запитання, слухаєте, ні з ким нічим не ділитесь, все

собі на умі, вдаєте простака, щоб тільки більше вивідати в мене. Знав я

одного такого поліцейського. Чоловік він був непримітний, не

кричав, не бив, нікого не карав, хто попадався, говорив лагідно: «Цікаво,

розкажіть, зробіть таку ласку» і все околясом. Але ж ви не з

поліції, я це напевно знаю, я не хочу вас образити, ви так докладно

розпитуєте про Терезу Батісту, що це, видно, неспроста, бо диму без

вогню не буває. Навіщо вам це все? Хочете перший розповісти своїм

землякам з усіма подробицями? Бо знаєте, що тільки тут, на

ярмарку, вам набалакають повен міх про Терезу Батісту, і все до складу

й до ладу. Кожна розповідь варта трьохсот рейсів. Але що таке

триста рейсів? Хіба це гроші? В цьому світі, де за все правлять, як

за рідного батька, ви тільки у бідного люду знайдете справжню
поезію життя. Навзамін за дурничку ви дізнаєтесь, чого варта

Тереза Батіста.
Хай хоч що вам кажуть, а я твердитиму одне: чудеса таки

існують; якби в народу не було стільки святих та чудотворців, то що б
з ним сталося? Падре Сісеру Роман, свята Меланія Пернамбукська,
свята діва Афонсіна, святий прокажений з Пропріа, Арлінду Вираз-
куватий, добрий сеньйор Жезус да Лапа, теж причислений до лику

святих, зцілитель усяких хвороб, отож якби не було святих, які

рятують від посухи, чуми, повені, голоду, зціляють людей та

допомагають розбійникам у каатінзі 1
мститися за незліченні людські

кривди, коли б їх не було, то скажіть мені, сеньйоре, що б
зоставалося народові? Сподіватись допомоги від сильних світу сього? Не

доведи нам господи, залежати від уряду й можновладців, тоді сертан
і справді загинув би від голоду та хвороб. Якщо народ наш іще живе,
то тільки завдяки чудесам.

Розповідають, ніби архангел Гавриїл на власні очі бачив, як

зведено, зганьблено невинну Терезу, і він, мовляв, явив чудо, але хай

вас не турбує, коли хтось скаже, що чудо явила свята діва
Афонсіна, в неї в цьому великий досвід: якось вона попала до

вісімнадцяти розбійників, але зрештою зосталась така сама ціла й незаймана,
як і доти. Ангел, свята чи, може, обоє вкупі явили те чудо, тільки
всі знають, що зрештою Тереза Батіста залишається невинною

дівчиною.

Чудо та й годі, сеньйоре, цікавий чоловіче. Як собі знаєте, а я

вірю в чудеса.
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Ота ніч сто років завдовжки почалася в дворі під дощем.
Тримаючи Терезу в обіймах, Даніел цілує її обличчя, очі, щоки, чоло,

вуста. Як щось погане може за якусь годину обернутись у хороше,
нещастя в радість? З капітаном вона була напружена,

' Каатінга ліси. порослі чагарями.
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сповнена огиди й відрази до нього. Вийшовши з кімнати, коли він Тї

врешті відпустив, Тереза почала блювати.

Ситцеве платтячко липне до тіла, вона тулиться до Даніела, а

він шорсткою рукою торкається її персів, мокрими від дощу
губами обціловує обличчя; Терезу охоплюють невідомі досі почуття,
слабість розливається в ногах, пашать щоки, їй хочеться плакати й

сміятись водночас таку радість вона відчувала колись у селі,
торкаючись забороненої ляльки, тривога, щастя все змішалось

в одно.

Тільки-но вона зачула, як рушила машина, як розтав гуркіт
мотора, зразу ж побігла облитися водою, принесеною в тазку для
капітана той так і не помився, поспішаючи на свято. Виїхав з

запізненням: він ще тільки вдягався, коли дзвін на дзвіниці вибив

дев'яту.
Тут, біля воріт, Терезу миє й очищає дощ; її серце поривається

Дановому навстріч, і вона припадає до архангела Гавриїла, що

злетів з небес; його вуста володарі її вуст. У Терези ворухнулася
колишня ненависть, що палала в ній у перші два місяці життя з

капітаном, аж доки панічний страх не перетворив її на рабиню. Страх і

досі не минув, а ненависть Тереза притлумлює. Це перша перемога

цієї ночі відродження.
На якусь мить ненависть перемагає, заглушивши сум і радість,

вона вся напружується, аж Даніел зауважує в ній щось дивне й
припиняє пестощі. Дощ не дав йому побачити зблиску в дівочих очах,

а коли б і побачив, то чи зрозумів би?
Нічого не підозрюючи, він іде напролом крізь страх і

ненависть; Тереза піддається,, не думає більше про капітана, відчувши
полегкість на душі. Коли на якусь мить Даніел дає їй перепочинок,

вона ніяково всміхається й каже:

Капітан не повернеться до схід сонця. Якщо хочете, можемо

зайти досередини.

Дан підхоплює Терезу на руки й, притуливши її до грудей, несе

під дощем через двір до будинку.
Біля дверей опускає її додолу, не знаючи, куди йти далі. Тереза

бере юнака за руку, йде довгим коридором і розчиняє двері до

комірчини, заваленої мішками з квасолею, кукурудзяними качанами,

консервами, паками з в'яленим м'ясом і салом.

То що будемо тут? питає він.

Тереза ствердно киває головою. Даніел відчуває, як вона

тремтить певно, від страху.
Тут є світло?

Тереза повертає вимикач. При світлі підсліпуватої лампочки під
стелею Даніел бачить винувату усмішку. Ще зелене, зовсім зелене

дівча.
Скільки тобі років, люба?

Позавчора минуло п'ятнадцять.
Позавчора? А скільки ж ти живеш з капітаном?
Та вже понад два роки.

Навіщо він усе це питає?

Дощова вода капотить з Даніелевої голови, з Терезиного
платтячка, розливається калюжками на цегляній підлозі. Тереза не хоче

говорити про гидотного капітана. їй так гарно було в пітьмі біля

воріт, коли юнакові уста й руки пестили її. Навіщо ангелові знати, чи
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Жустініану був у неї перший і єдиний? Чого він усе розпитує, стоячи

перед нею й стікаючи холодними дощовими краплями? Перший і
єдиний, більше не було нікого, адже ангел і сам усе бачить і все

знає. Тереза уважно вислуховує запитання, аби тільки чути музику
його голосу, й не відповідає на них: як опинилась у капітановім

будинку, де її рідня, батьки, брати та сестри? Навіть не усвідомлюючи
цього, під заколисливу мелодію його голосу вона повторює те, що

зробив Даніел, коли вони вперше опинились віч-на-віч, бере в

долоні його обличчя й цілує в уста. Дан приймає цей перший
невмілий поцілунок Терези Батісти й продовжує його до нескінченності.

Я вгадав, що в тебе був день народження, й приніс
тобі дарунок, каже він і подає їй позолочений амулет.

Як ви вгадали? Адже тут про це знаю тільки я одна,

усміхнулась лагідно й радісно, розглядаючи маленьку дрібничку.
Гарненька, тільки я не можу її взяти, бо не маю де сховати.

Заховай де-небудь до кращих часів. В комірчині стоїть
вологий дух в'яленого м'яса й сала. Скажи, а тут немає іншого місця?

Є його кімната, але я там боюся.
Чого боятись, коли він не скоро повернеться? Поки він

приїде, нас там уже не буде.
Я боюся, він помітить, що хтось заходив до його кімнати.

А ще іншої немає?

Є, така, як оця, повна продуктів, але в ній спить Шіку, там

його ліжко і його речі. Ага, згадала, є ще одна з сінником.
З сінником?

Еге, одна така є тут, а друга на фермі. Туди він водить...

A-а, чув. Ходімо туди, бо тут погано.

35

Тут хоч немає бочок із салом, в'яленим м'ясом та солоною

рибою. Даніел вішає капелюха, піджак і краватку на цвях. Вражено
дивиться на ремінь, здригається при думці про біль від удару оцим
пасом із сириці.

Хто вона для капітана? Не дружина, не мати дітей, навіть не

коханка, не повія, а таке собі просте дівча. Стоїть ось тут і мовчки

чекає. Не вміє навіть цілуватись, уста нерішучі, невпевнені. Не

плаче, не бідкається, не скаржиться, не суперечить стоїть і чекає.

П'ятнадцятилітня дівчина тіло ще тільки наливається, й
водночас уже зріла, а на око й не скажеш, скільки їй років, та й хто зуміє
порахувати літа в календарі поневірянь? Звісно, Даніел столичний

лев, розбещений легкими перемогами, легковажний; для нього,
полюбовника старих сеньйор, Тереза глибока, нерозгадана
таємниця.

Однак він бачить красу тіла й лиця і знаходить у цьому

задоволення; Тереза вся мов з міді й вугілля тіло мідяне, а очі й
волосся вугляні.

Даніел усміхається, все ще не знаходячи слів для Терези. Він
знає їх чимало, і всі такі гарні, палкі, пестливі. Та всі вони страх як

заяложені, й годяться вже тільки для старих сеньйор, жагучих
молодиць, романтичних дівчат з кабаре та пансіонів, але зовсім не
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для дівчини, що стоїть перед ним. Даніел усміхається, й

Тереза відповідає йому усмішкою. Він підходить і пригортає її.
Пальці намацують шрам. Він нахиляється, щоб подивитись: слід від

давньої рани, посередині ямка. Що це, люба? Для чого йому все

знати, навіщо гаяти на розмови час, такий дорогий цієї короткої ночі,
яка? може, більше не повториться? То від пряжки. І часто її бив?

Ременем із сириці? І тепер б'є, але навіщо йому це знати? Чому це

ангел відступає, перестає її пестити, дивиться на неї стурбованим
поглядом? Чого він боїться? Хто його знає, може, він не вірить,
проте ангел з картини в кімнаті, на фермі, бачив усе: і ремінь, і

пряжку. Так, і зараз б'є, карає за всяку дрібницю, ні за що: трохи
помилилась у розрахунках і з'являється лінійка; але для чого йому так

конче треба все це знати? Не питай більше нічого, ангеле, ніч така

коротка, незабаром згаснуть вогнища, змовкнуть гармонії,
поклавши край фанданго та іншим танцям, а вдосвіта повернеться капітан,
знов заволодіє рабинею Терезою.

Та попри непогамовне зухвальство, поверхові почуття й

прагнення легковажної пригоди, юний Даніел зворушений чого тільки

не побачиш на білому світі! стає навколішки перед дівчиною і

цілує шрам.
Коханий мій! каже вона, вимовляючи вперше слово

«коханий».

Ніч така коротка, сто років завдовжки.
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Розтулені дівочі вуста безвольні й п'яні. «Ой, коханий мій!»

повторює в думці Тереза. Недосвідчена дівоча рука гладить юнакові

кучері, тоді, набравшись відваги, боязко спускається обличчям, далі

шиєю, плечем і врешті зупиняється на грудях. Та, що розцвіла
вогняною квіткою, пропонує себе, віддається, ніхто їй не наказує, і вона

нікого не боїться уперше в житті. Гарно було б навіть умерти при
такій нагоді, коли ніч святого Жуана, вмита дощем, загуготіла вогнем

кохання й переродила Терезу Батісту.
«Ой, коханий мій! знай повторювала вона від першої й до

останньої години, ой, коханий мій!»
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Тереза зовсім змінилася в ту коротку ніч, що промайнула в

пристрасті й забутті, довгу, як сто літ ніч відкриттів і винагород.
Отямившись після шаленої насолоди серця й тіла, вона відчула

поруч себе Даніела. Він обіймав її за стан, ніжно пестив і пригортав.
Люба моя, прошепотів він, легенько її цілуючи.

Тереза нічого не відповідала, тільки всміхнулася, зовсім знемо-

жена. Якби не соромилася, то сказала б йому, щоб він пригорнув її
знову, бо їм залишилось усього кілька годин, а потім уже більше
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нічого й ніколи не буде. Ця ніч напередодні свята Жуана єдина

для цього нагода: капітан гуляє в будинку Раймунду Алікаті. В ніч

перед святим Педру йому, напевно, теж забагнеться потанцювати,

але вже в пансіоні Габі, де він питиме пиво з дівчатами, а от коли

звідти повернеться, сказати важко. «Поквапся, ангеле мій, поквапся,

не можна гаяти жодної хвилини», сказала б йому, якби здобулась
на голос та відвагу.

Але вона не сказала нічого, обняла Даніела й устами
торкнулась Даніелевих уст.

Сліпа й німа, голодна й жагуча, Тереза сприймала все, наче

вперше; ще ніколи Даніел не почувався таким щасливим, для нього

усе з нею було відкриттям і новиною. Розгорівся у ніч напередодні
святого Жуана вогонь Терези Батісти, й, запаливши його, палав у

ньому й Даніел. Хто зна, чи розгориться ще коли такий жаркий вогонь...

Даніел дістав сигарету з кишені піджака й, поклавши голову на

гаряче Терезине плече, закурив. А вона перебирала його гарні кучері.
Даніел загасив недокурок об підошву черевика й сховав у

коробку в кишені піджака, щоб не залишити слідів. Знов поклав голову

на Терезине плече й незабаром заснув.

Тереза стерегла сон ангела, ще гарнішого в людській подобі,
ніж на кольоровій картині. Багато чого передумала вона, поки він
спав. Згадала дворового пса, Сейсау, Жасіру, хлоп'ят, іграшки з

кокосової пальми, тітку, дядька Розалву з вічно посоловілими очима,

переслідування в дворі, каблучку на пальці у тітки Феліпи, подорож
у машині, кімнатку на фермі, втечі, лінійку, ремінь, праску. Нараз
усе те опинилось далеко позаду, ніби муки грішних душ в історії з

привидом, що її розповідала колись дона Бріжіда, божевільна стара
здова. Рясний дощ цієї ночі напоїв суху потріскану землю, й над

дотеперішніми муками й панічним страхом дівчини забуяли ніжність
і радість. Ні за що в світі Тереза не захоче знов терпіти знущання
капітана.

Тепер можна і вмерти, це вже не буде смерть від злигоднів,
самотини й страху. Краще вмерти, аніж вертатись на капітанове
ложе. На фермі Тереза ходила дивитись на Ізідру, що повісилась на

дверях: чорний язик вивалився з роззявленого рота, в очах застиг

жах. Молодиця повісилась, дізнавшись про смерть свого Хуареса,
якого зарізали під час пиятики. В крамниці досить мотуззя, й після

того, як піде ангел, і перед тим, як повернеться капітан, у неї
вистачить часу, щоб накинути на шию собі зашморг.
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Цієї незмірної ночі, ночі без початку і кінця, ночі зустрічей,
прощань і нових, ніколи небачених світанків, Тереза, що сама

засудила себе на смерть, утекла від зашморгу, несучись чвалом на

вогняному коні.

Ангел небесний спав, а вона стерегла його сон; однак їй
хотілось знов побувати в його обіймах, іще бодай раз відчути дотик йо-
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го грудей перед розстанням навіки. Тереза боязко торкається його
обличчя. Ангели спускаються на землю, щоб виконати свою місію,
а потім повертаються на небо звітувати перед богом, казала дона

Бріжіда, обізнана .з ангелами й нечистою силою. Тереза хотіла б

умерти в його райських обіймах, однак умре на самоті, в зашморгу,
із висолопленим язиком, повісившись на дверях.

Від несміливого дотику дівочої руки Даніел пробуджується й

бачить сумні Терезині очі. Чого ти така сумна, люба? Ні, не сумна,
вона рада жити, рада і вмерти, це така чудова незрівнянна ніч, ніч

нескінченного щастя, ніч єдина, після якої не буде другої, наступної,
іншої, ще однієї такої, перш ніж вона помре, щоб не вертатись до

рабства, ліжка, сопіння Жустініану Дуарті да Рози. В крамниці повно

мотуззя, і зашморг вона вже якось зуміє собі зробити.
Дурненька, не кажи дурниць, хіба не буде більше таких ночей

або ще й кращих? Звісно, будуть. Даніел сідає, й Тереза схиляє

голову йому на груди. Ангелів голос розвіює сум, малює перспективи,

рятує від зашморгу смертницю Терезу. Хіба вона не знає про

капітанову поїздку до Баїї. Він поїде у справах і щоб трохи повеселитись

на свято: має запрошення від самого губернатора. Справ у нього

там багато: позов у суді, візити до державних секретарів і

постачальників крамниці, лист до Розалії Варели, співачки танго в «Таба-

рісі». Колись, люба, я тебе навчу кохати, як вона, ось капітан поїде

до Баїї, і всі ночі будуть нашим святом.

Головне мати терпіння, витримати ще протягом кількох днів
вимоги й грубощі капітана, виявляючи ту саму покору і нічого зовні

не показуючи. Але ж він напевне потягне її в ліжко, а це вже ні,
ніколи! Чому? Це не має значення, якщо Тереза поводиться

байдуже, як це вона робила й раніше, не відчуває насолоди в його

обіймах. В них вона відчуває тільки огиду, правда ж? От бачиш! Тож

треба підкорятись, як і досі: тепер їй буде легше, вона терпітиме
цю тварюку, щоб помститися за всі завдані їй страждання, ми йому
поставимо найпишніші роги, які тільки можна уявити собі, начепимо

цьому капітанові роги генерала.

Даніел докладно пояснив їй, як вона має себе поводити, в

таких справах він був досвідчений і хитрий. А сам, хай би що це йому

коштувало, піде завтра до сестер Мураес обідати, пити лікер,
говорити люб'язності це неприємно, але необхідно. Капітан іще раз
переконається, що Даніел залицяється до однієї з сестер,
наймолодшої. Завдяки цьому маленькому обманові він зможе постійно

бувати в крамниці й бачити Терезу, не викликаючи до себе підозри.
Крім того, може, навіть до капітанового від'їзду їм випаде ще
нагода зустрітись. Скажімо, в ніч перед святим Педру. Ні слова про

самогубство, не будь дурненькою, люба, світ наш, а коли б якогось дня

цей звір і застукав зненацька, не бійся я його гарно провчу, і він

носитиме свої роги покірно й слухняно.

З усього почутого Терезі тільки одне видалось справді
важливим: капітан має їхати до столиці, його не буде довго десять,

п'ятнадцять днів, а це десять п'ятнадцять ночей кохання. Вона бере
Даніелеві руки і з вдячністю цілує їх. Отже, найбільшою
перешкодою тепер для них буде Шіку Прошва. Як бути з ним? Підкупити
щедрими чайовими? Нічого не вийде, ангеле небесний. Ніякими ча¬
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йовими ти не похитнеш відданість Шіку капітанові, та цей кабра
2
нам

ніяка не завада; поки капітана нема вдома, він спить у крамниці, й

решта будинку до послуг Терези. Якщо Даніел заходитиме у

ворота двору й вони будуть зустрічатись у комірчині, Шіку Прошва
нічого й не помітить. От і гаразд, люба, все складається на нашу

користь, головне не викликати в Жустініану ані найменшої

підозри. Ані найменшої, розумієш, Терезо? Вона розуміє й не дасть

йому ані найменшого приводу до недовіри, якщо навіть для цього й

доведеться робити неймовірні зусилля.
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На світанку Тереза провела Дана до воріт, і вони попрощались,

обмінявшись палким поцілунком і зітханнями. Вернувшись до

будинку, Тереза підмела в кімнаті, перестелила постіль, залишила двері
відчиненими, щоб ранковий вітер вивіяв запах тютюну.

Слова, жести, звуки, пестощі цілий світ спогадів; лежачи в

темній капітановій кімнаті, Тереза згадувала кожну мить. Боже, яким

приємним може бути те, що досі було тяжкою мукою!
Капітан повернувся аж під вечір і, виходячи з машини перед

крамницею, зачиненою на свято, зачув сміх у домі сестер Мураес.
Зазирнув у вікно: у просторій вітальні серед чотирьох дівчат сидів
юний Даніел з келихом у руці, елегантний і гарний, і розповідав про
столицю. Капітан привітався з веселим товариством. Треба буде
сказати хлопцеві, щоб був обережніший і не заходив надто далеко

з Тео. Тут треба діяти тихою сапою і в рукавичках, тоді вона не

зможе пред'явити йому свої претензії. Інакше дівка захоче заміж,
зчинить галас, вибухне скандал, тим паче що Даніел син судді.
Він знизав плечима: «Чого це я турбуюсь за студента? Він і сам не

стане ризикувати».
У їдальні Тереза прасує білизну, в крамниці Шіку Прошва

відсипається після вчорашньої пиятики. Коли хазяїна нема вдома, він

ніколи не залишається в будинку наодинці з Терезою. Дебелий метис

дає хропака, відпочиваючи після щотижневої гульні. Взявши своє

як завжди, в суботу. Проте йому ще далеко до Жустініану Дуарті да

Рози, який може пити чотири доби підряд, утішатися з жінками, а

потім вирушати в дорогу верхи. Справді залізне здоров'я! Бачте, Шіку
хропе в крамниці, а капітан молодець: ніхто не скаже, що він пив

і танцював цілісіньку ніч, а вранці сів за кермо й поїхав на ферму,
Терту Собацюра звалився п'яний під лаву, де сидів з музиками, а

в кабіні поруч капітана коханочка, молода дівчина з лукавим

розпусним личком. Коли Раймунду Алікаті побачив його на танцях, то

підбіг до нього з улесливими словами, тягнучи за руку цю дівчину,
що вдавала з себе сором'язливу.

Та підніми ти голову, хай сеньйор капітан подивиться на твою

мордочку, нещасна.

Сучі діти ці Гедеси, один неодмінно стирчить на цукроварні, а

двоє інших гуляють у Баїї, в Ріо, в Сан-Паулу, якщо не в Європі чи в

Штатах: чергуються в роботі і в розвагах. Із них трьох найсерйоз¬

8
Метне від шлюбу мулатки й негра.
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ніший і найділовитіший доктор Еміліану, він фактично всім

верховодить, йому подавай лише кралю. А капітан удома має прекрасну

дівчину, лице й тіло без жодної вади, красуня на цілий край, такої
не знайдеш ні в місті, ні на фермах, ні на цукроварні. Не ге, щоб
вона була капітанові дорога, просто йому приємно знати, що доктор

Еміліану Гедес, найстарший з братів, вождь племені, чванько на

вороному коні з оздобленою сріблом збруєю, ладен її перекупити за

будь-яку суму. Аристократичні викрутаси й нахабний голос «Не

хочете продати свою утриманку?» неспроможні приховати його

зацікавленості, жадібності: ваша ціна моя ціна. А кому належить

оця така гарна й жадана дівчина у пансіоні Габі на неї вже

записалася ціла черга, і чоловіки приходять милуватися нею до крамниці?
Жусгініану Дуарті да Розі, прозваному капітаном Жусту, власникові

маєтку, худоби, крамниці з найрізноманітнішими товарами та

бойових півнів. Одного дня, коли він прикупить землі й будинків і після

цього зросте в очах усіх, він стане полковником Жустініану,
справжнім магнатом, таким же багатим і впливовим, як Гедеси. Колись він

заговорить з ними, як рівний з рівними, зможе тоді навіть мінятися
дівками. Але це буде колись.

Терезо, ходи-но сюди.

Почувши наказ, дівчина так і завмерла з праскою в руці. Боже,
чи ж стане в неї сили витримати це? Чому б не втекти з Даніелем
світ за очі звідси, від лінійки, ременя, праски? Від залізного тавра для

худоби й для тієї, яка посміє його зрадити. Але хто посміє? Не такі

дівчата дурні. А от Тереза посміла. Вона ставить праску, складає

білизну, набирається духу.

Терезо! В голосі бринять уже погрозливі нотки.

ІДУ-
Капітан простягає до неї ноги, і вона розшнуровує черевики,

знімає шкарпетки, несе тазок з водою. Ноги жирні, спітнілі, нігті брудні,
повростали, на пальцях мозолі. Даніелеві ноги це крила, щоб на

них літати, здійматися в повітря, худенькі, чистенькі, напахчені.
Утекти з ним неможливо. Син судді, столичний лев, студент, йому така

дівчина, служниця, не рівня, в столиці в нього дівчат хоч греблю
гати. Однак він казав їй: «Кохання моє, люба моя, ніколи ще я не

бачив такої гарної, ти ніколи мені не набриднеш, я покохав тебе на все

життя». Навіщо він їй таке казав, коли воно все неправда?
Вона миє капітанові ноги, старанно й швидко; треба все робити

так, щоб не викликати й тіні підозри, щоб він, бува, не передумав
їхати до Баїї, не наставив метисів у засідках, не наготував тавра для

худоби й зрадливих жінок. Тереза чула, як він сказав:

Якщо колись якась нещасна спробує мене зрадити, то перше,

ніж її уколошкати, я позначу їй рило і ще щось тавром для худоби,
щоб знала ім'я свого хазяїна. Пам'ятатиме до смерті.
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Потяглися дні тривоги й непевності: Тереза не була певна, чи

капітан поїде до Баїї. Лише одного разу, в обід, Тереза обмінялася з

Даніелем коротким поцілунком, і він повідомив їй підбадьорливу
звістку: капітан поїде напевно. Увечері Даніел залишив на прилавку
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зів ялу троянду, і з нею Тереза й прожила оці п ять днів
смертельного чекання.

Вранці в день святого Педру Жустініану заїхав машиною по Да-
ніела, щоб забрати його на бій півнів. Там вони й поснідали, і десь

тільки надвечір капітан повернувся додому. Тереза потай,

сподівалася, що він подався на фанданго до Раймунду Алікаті: тоді вони з Да-
ніелем мали б іще одну святкову ніч. Капітан навіть не переодягся
як був, так і пішов цмулити пиво до пансіону Габі, але повернувся

рано, щоб поспати. Тереза, згнітивши серце, помила йому ноги.

Вона ледве стримувала бажання піти й відшукати Даніела, на вулиці,
в будинку судді, на дачі в сестер Мураес, щоб утекти з ним світ

за очі. Вона так побивалася й тужила, що відразу й не збагнула слів

Жустініану: «Завтра я від'їжджаю поїздом до Баїї, приготуй мені

валізу й білизну». «Зараз приготую», сказала, витираючи йому
ноги. «Не зараз. Завтра вранці: ще є час». Коли вона повернулася,
виливши з тазика воду, він уже лежав у ліжку.

Наступного ранку Тереза наготувала капітанові валізу, поклавши

туди, як він наказав, кашеміровий блакитний костюм, пошитий на

весілля, надягнутий двічі чи тричі, вважайте, зовсім новий, найкращі
сорочки в достатній кількості, бо він мав намір затриматися в

губернаторському палаці.

Перш ніж вирушити на станцію, він оддав необхідні накази

Терезі й Шіку Прошві; вся увага на крамницю, не спускати ока з

продавців: без хазяїна вони можуть дещо й потягти, носити додому

продукти Як звичайно, Шіку Прошва спатиме в крамниці на розкладуш-

ці хай стереже товари, а передусім, мабуть, для того, щоб не

залишався на ніч у будинку вдвох із Терезою. Що ж до Терези, то їй

забороняється виходити й за поріг дому або крамниці, плескати

язиком з клієнтами: балакати з ними їй дозволено тільки про необхідне.
Після вечері Шіку зачиняється в крамниці, вона в будинку і
спати. Капітан не бажає, щоб про неї ходили плітки.

Без жодного слова, ні «бувай здорова», ні «до побачення»,
навіть не кивнувши на прощання, капітан вирушив на станцію; Шіку
Прошва ніс йому валізу. В кишені піджака разом із запрошенням
візитна картка до Розалії Варели, співачки кабаре, танцівниці арген-
тінського танго.

41

Минуло вісім, як одна, ночей на шлюбному ложі капітана, а одна

з них захопила й ранній недільний ранок, коли Шіку Прошва
відсипався пГсля вечірньої пиятики. В суботу ввечері він видудлив дві
пляшки кашаси, але в крамниці: коли капітан у від їзді, він нізаіцо
не покине товари, до яких приставлений сторожем. Невдовзі по

тому, як дзвін на церкві святої Анни вибив дев яту вечора, звіщаючи
кінець гуляння молоді на площі, Даніел підійшов до воріт двору і
вийшов з них, перше ніж блиснуло сонце. Ополудні (він проспав аж до

самого обіду), йдучи підкріпитись до сестер Мураес, заглянув до
крамниці, поцікавитись у Шіку, які новини від капітана. Ще не

прислав телеграми, коли'приїде? Американські сигарети Помпеу й

Роззяві, монетку Шіку, закоханий погляд Терезі. Він поглинав ласощі та
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кукурудзяні страви, бентежив чотирьох сестер недомовками та

багатозначними жестами троє старших зітхали. Теодора мало не тягла

його за руку в свою кімнату, хтозна, коли б не Тереза, то чи не

віддав би Даніел перевагу Тео, такій граційній і грайливій.
Та вже хто тішиться з Терезою, той не може думати про іншу.

За ці кілька ночей, коротких, як одна мить, вона невпізнанно розцвіла
з красі. Досі це була просто гарна дівчина, приваблива чаром своєї

оності, нині ж її обличчя аж світилося млосною втіхою, радість
любові запалювала в її очах той вогонь, що місяцями пік доктора
Еміліану Гедеса. Палкий і жадібний Даніел знав, коли скінчиться ця
коротка, на один сезон, пригода з Терезою, знав, що недовго
зосталось дівчині тішитися з ним. Тереза ж нічого не відала, та й не

бажала нічого відати, обговорювати, з'ясовувати. Втекти з ним і край,
рішуче постановила вона, одразу відкинувши всякі сумніви й вагання.

Адже Даніел ангел небесний, бог у подобі юнака, сама

довершеність.

Він пообіцяв забрати її з собою, визволити з капітанового ярма.

Чому не> тепер, поки Жустініану мандрує? Дан сказав, що чекає

грошей з Баїї, треба трохи підождати. Обіцянка туманна, пояснення ще

туманніше, упевнено звучить лише нахваляння: хай-но тільки капітан

спробує її вдарити, він його швидко присадить.
За ці ночі воскресіння ангел поєднав рай земний із небесним.

«Коханий мій!» промовляла Тереза.
Так воскресла та, що була вмерла від нагайки, ременя, праски.

Озлобленість, біль і страх поступово зникали; вертаючи себе по

часточці, відродилась наша знаменита Тереза Батіста, гарна, юна і

відважна.
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Ні Даніел, ні хто інший не помітили, як задовго перед дев'ятою

Берта, найпоганіша з усіх чотирьох сестер, привела Магду в темну
вітальню й обидві причаїлися біля вікна.

Онде він іде, бачиш?

Сховавшись, сестри побачили, як Дан завернув за ріг, почули, як

у завулку змовкли скрадливі кроки.
Підійшов до воріт, мабуть, заходить у двір.

Магда була вперта; свідома своєї відповідальності як найстарша
сестра, вона чатувала до ранку й бачила, як задоволений студент

вертав удосвіта після ночі, проведеної з Терезою. Цей негідник
прикривався сестрами Мураес, як ширмою, щоб приховати від

Жустініану Дуарті да Рози та міста свою розпусту зі служницею самовпев-

неного капітана.

У коледжі Магда мала найкращі оцінки з краснопису, але деякі
листи краще писати друкованими літерами, за розумною порадою
дони Понсіани де Азеведу...
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Тереза заснула. Покурюючи сигарету, Даніел думав, як краще
сказати їй про свій скорий від'їзд до Баїї, де його ждуть університет
і кабаре, колеги-однокурсники, богёма, старі сеньйори й романтичні
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дівчата: «Пізніше я заберу тебе, люба, не турбуйся й не плач,

головне, не плач і не побивайся, я про все потурбуюсь». Важко буде
пережити оту чверть години, неприємно. Даніел не любить сцен,
прощань, криків і сліз. А може, сказати їй в останню мить, коли вони

прощатимуться на світанку біля воріт?
Що йому залишається робити? Забрати її до Баїї, як обіцяв?

Про таке й думати годі, йому ніколи й на гадку не спадало таке

божевілля, просто він говорив, щоб уникнути Терезиного плачу та

розмов про зашморг.

Голос Жустініану Дуарті да Рози шпарко підхоплює Даніела з

ліжка, розбуджує зі сну Терезу. Капітан стоїть у дверях, у правій руці
широкий ремінь з сириці, з-під розстебнутого піджака виглядають

кинджал і парабелум.
Зрадлива суко, постривай-но, я з тобою поквитаюся, тобі

недовго доведеться чекати. Ще не забула праски? А зараз скуштуєш

тавра, сама його для себе й розпечеш. І засміявся коротким, злим

сміхом.

Біля стіни принишк Даніел, блідий, тремтячий, занімілий від стра-'
ху. Відвернувшись од Терези, він ще встигне поквитатися із цим
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зрадливим дівчиськом, капітан підступає до юнака й дає йому два

ляпаси, у того з рота тече кров: на пальцях у Жустініану Дуарті да

Рози повно перснів. Зляканий Даніел витирає губи рукою, бачить

кров, схлипує.

Сучий син, бабський лизун та як ти посмів? Знаєш, із чого

ми почнемо? З того, що ти мене кудись поцілуєш, і про це знатимуть

усі тут, і в Баїї.
Він розстібає штани. Даніель плаче, благально склавши руки.

Капітан міцніше затиснув ремінь, шмагає юнака по крижах. Той

жахливо скрикує, заточується.

Цілуй, негіднику!
Капітан знову заносить руку з ременем: будеш цілувати чи ні,

сучий сину? Даніел ковтає образу, ремінь свистить у повітрі, він уже
готовий послухатись, та раптом капітан відчуває гострий удар у

спину, холодне лезо, теплу цівку крові. Рвучко обертається: перед ним

стоїть Тереза з піднятою рукою, очі вергають блискавки, сліпуча
краса, незмірна ненависть. А де ж твій страх, Терезо?

Кинь ножа! Ти не боїшся, що я тебе зараз уколошкаю? Вже

забула?
Я тебе більш не боюся! Страхові кінець, капітане!

Вільний Терезин голос злетів над містом, розлягаючись на

багато миль навколо, перетнув сертан, його відлуння докотилося аж до

моря. В тюрмі, виправному будинку, в пансіоні Габі її названо

Терезою Убийстрах. Багато імен давали їй у житті, але отаке вперше.
Капітан придивляється до дівчини і не впізнає її. Це Тереза,

безперечно, але не та, яку він приборкав, яка боялась ременя, якій він

навіював страх і повагу, бо ж, скажіть мені, що було б зі світом без

послуху? Перед ним стоїть інша Тереза, Тереза Убийстрах: вона якась

дивна, ніби аж вища, ніби ото виросла на зимових дощах. Та й зовні

змінилася. Він бачив її тисячі разів нагою, клав її стусанами на

сінник, на широке ліжко на фермі, на це шлюбне ложе, однак ця

теперішня її нагота якась інша. Він залишив її заляканою рабинею, а

тепер це Тереза Убийстрах. Вона осмілилася зрадити його, тож мусить

умерти, після того як її буде позначено літерами тавра. Рана в

капітановій спині кровоточить, пече. Але його охоплює нездоланне

бажання потішитись із Терезою востаннє, а може, й уперше.

Жустініану Дуарті да Роза, для людей капітан Жусту, а для дони

Бріжіди Кнур, Страхопуд, облишивши Даніела, кидається до

Терези. Скориставшись із цього, той, ридма ридаючи, голий, як мати

спородила, тікає в будинок до сестер Мураес. Жустініану кидається до

Терези з наміром схопити її, розпороти живота, затаврувати,
здушити їй горло і в хвилину насолоди вбити. Та Тереза Батіста
випереджає його й по саму колодку вганяє в капітана кухонний ніж.

АЗБУКА

ДВОБОЮ ТЕРЕЗИ БАТІСТИ З ЧОРНОЮ ВІСПОЮ

А
А ви, друже, я бачу, не даєте людям ? передихнути: ковток

горілки й град запитань. Вам не здається, що кожен має право на

спокійне життя, до якого іншим зась?
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Народжена вільною, а потім продана, як рабиня, Тереза Батіста

одного дня врешті опинилась у своєму домі: вітальня й кезеличка

спочивальня, сад з квітами, двір, обсаджений крислатими деревами,
гамак, холодок, приємно було бачити її дбайливою, лагідною,
ніжною, в турботах. Терезині руки всьому давали лад: гарно прибраний,
охайний будиночок, смачні страви, веселощі, спів цикад, в Естансії,
дивному, багатому краї, не було такої, як ця, оселі. Ось вам, друже,
моя щира думка, така ж, як і в усіх тих, хто знав її і стрічався з

нею за докторового життя; не правлю за свою розповідь нічого,
крім оцих кількох ковтків кашаси, хоча, сеньйоре, люди вважають,

що ви питаєте вже забагато й краще не відповідати такому цікавому
чужинцеві, бо ж справді, навіщо все оте вам? Моя жінка каже, що у
вас дружні наміри. Може, воно й так, але в даному разі я раджу вам

облишити свої розпити, годі вже, дайте Терезі спокій.

Зробившись господинею дому, вона не зневажала слуг,

ставилася до них без зверхності й образливої доброти. Перейнявши
багато чого від доктора, вона дечого навчила і його, а саме що

вартість людини визначає не її багатство і не її становище. її треба
визначати хоробрістю, коли починається двобій зі смертю, в чистому
полі ось де видно чесноти людські.

Що ж до іншого згаданого вами доктора, любий друже, то той

не був її коханим, зовсім ні, а тільки, так би мовити, товаришем на

канікулах. З ним їй легше було відбиватись від загрозливих
претендентів така між ними була угода. Димом здимів доктор з

дипломом, коли обов'язок лікаря наказав йому очолити похід проти
епідемії. Сеньйоре, коли віспа завітала до Букіна, то на бій із нею

вийшли тільки повії на чолі з Терезою Батістою. Доти вона була
Тереза Чарунка Меду, Тереза Ніжний Легіт, а тепер стала
Терезою Чорною Віспою. Була медова, а вкрилася гноєм.

Б

Була їх жменька: Товпига, Марікота, Золота Рука, М'якушка,
шістдесятилітня Грегорія та Кабріта, дівчина чотирнадцяти літ, з яких

два вже відпрацювала; вони безстрашно вийшли на герць із чорною
віспою й перемогли її в Букіні, де вона й здохла, безжальна вбивця;
а в бій вела їх Тереза Батіста.

Страшна то була війна: коли б Тереза не очолила цих жінок із

вулиці Канкреу Люлі, то в Мурікапебському кварталі не зосталося б
нікого, хто розповів би, як усе те було. Мешканці його навіть не

встигли втекти, поступившись цим привілеєм перед заможними із

центру фазендейро, комерсантами, докторами починаючи з

медиків, ті перші дали дьору, втекли з поля бою один на цвинтар, а

другий з Букіна. Переляканий, навіть не попрощавшись, без речей
подався він в Аракажу по допомогу. А насправді сів на поїзд до

Баїї, не клопочучись, в який бік їде: що далі, то краще!
Віспа накинулася з несамовитою люттю, вона мала давню злість

проти цього краю, прибула сюди з рішучим наміром убивати й
робила свою чорну справу холоднокровно й жорстоко, косила народ,
гидка й погана смерть, бо це була найзаразніша віспа. «До і після
віспи», «за півроку до епідемії», «через три роки після пошесті»,
кажуть у народі, відлічуючи час за отаким календарем, беручи за від¬
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правну точку цю жахливу подію, безумний, непогамовний страх, бо
хто тоді її не злякався? Не злякалась тільки Тереза Батіста, а коли й

мала страх, то заховала його глибоко в собі.
Якби мурікапебці мали гроші та владу, то поставили б на

центральній площі Букіна пам'ятник Терезі Батісті, або Терезі Омолу,
богині хвороб, а надто віспи, та жінкам легкої поведінки, щоб увіковіч-
нити тих, хто виніс на своїх плечах цю пам'ятну битву.

В

Віспа та ще й чорна... Очниці порожні, з коси капає гній, уся в

виразках, смердюча; прибула вона до Букіна товарняком, що йшов

зі сходу від берегів ріки Сан-Франсіску, найулюбленішого з її

численних пристановищ: у тих краях пошесті укладають договори та

угоди, збираючись на конференції та конгреси тут і тиф в оточенні

зловісної родини тифозних хвороб та паратифів, і малярія, і
тисячолітня й вічно молода проказа, і тропічна пропасниця, і дизентерія
майстриня вбивати дітей, і стара проноза бубонна чума, сухоти,
лихоманки і врешті неписьменність мати всіх лих. Там, на берегах
Сан-Франсіску, в сертані п'яти штатів, у епідемій є могутні й

природні спільники землевласники, полковники, поліція, командири
ополчення, начальники, уповноважені, політикани і врешті уряд.

А союзників народу можна порахувати на пальцях: добрий Ісус
Папський, кілька святих та частина духовенства, жменька лікарів та

санітарів, кілька низькооплачуваних учителів маленький загін

проти численного війська зацікавлених у моровиці.
Бо ж якби не віспа, тиф, пропасниця, неписьменність, проказа та

інші знамениті болячки на широких просторах, то як же можна було
б розширяти межі фазенд, що вже з державу завбільшки,
підтримувати страх, прищеплювати пошану й належним чином визискувати

народ? Без дизентерії, правцю, голоду в справжньому розумінні
цього слова, знаєте, як ростимуть діти, що ставатимуть наймитами,

робітниками, орендарями, незліченними ватагами кангасейро3, а потім

збиратимуться на мітинги, де слухатимуть заклики відбирати и. ділити
землі? Хвороби потрібні як і посухи: як же можна без них

керувати організованим суспільством й стримувати народ найгіршу з усіх
пошестей? Уявляєте, мій любий, весь оцей люд здоровим і
освіченим? Яка то страшна небезпека!

г

Гнійна віспа вийшла з затишних притулків на берегах
Сан-Франсіску, з кам'яних печер Піраньяс. Вона сіла на поїзд у Пропрії й

висадилася в Букіні. Щоб випробувати свою зброю й не гаяти часу,

причепилася до кочегара й машиніста, але не поспішала, дала їм час

умерти в Баїї. почекала, доки з'являться тривожні повідомлення в

пресі. Кілька днів по тому телеграми з сертана виросли в семирядко-

ві шапки на перших сторінках: віспа атакує знову.

Щоб висловити подяку за ліквідацію віспи, малярії, тифу, прока¬

5 Кангасейро іак у Бразілії називають народних месників.
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зи та дрібніших хвороб, було влаштовано свято. Річ у тім, що під чає

інспекційної поїздки до Букіна завітали начальник служби охорони

здоров'я та його веселий почет (інспектори медичних установ).
Не минуло й тижня після патріотичних поминок пошестей, як

чорна віспа, висівши з товарняка зі сходу, випадково або й навмисне,

забрала серед перших префекта Вакцинокрада, прозваного так за те,

що, взамін за політичну підтримку, затіяв хитре шахрайство з

вакциною для худоби, яку розкрадали в муніципалітеті й продавали
сусіднім фазендейро, а не за повний брак (як про це писалось)
вакцини проти чорної віспи в добре устаткованому медичному пункті. В

даному разі він був не винний. Та й узагалі ніхто не був винний: по-

скільки віспа була геть викоренена й ніхто звідси не їздив за кордон,
у відсталі країни Європи, де ще могли спалахнути пошесті, то навіщо
ця вакцина, скажіть мені, люди добрі?

Щойно висівши з поїзда, віспа того ж дня забрала префекта,
поліцейського, паламареву дружину, візника, двох наймитів з фазенди
полковника Сімана Ламегу і, закінчуючи перелік згори донизу,
трьох немовлят та стару каргу, дону Аврінью Пінту, котра померла
від першого подиху хвороби, не дожидаючись, поки з'являться

виразки на обличчі, на руках, на ногах, на виснажених грудях, адже

вона не така дурна, щоб гнити в постелі в страшних муках її
обкидало гнійниками вже в труні, так що аж страшно було дивитися.

д

Де там викоренена! Чорна віспа знову розгулялася в місті й на

фермах. Це вже не була слабка й скоротечна біла віспа, постійна
супутниця сільського й приміського люду, роздавана задаремно оптом

і вроздріб на ярмарках. При висиханні гнійничків віспа робиться іще
заразнішою: на дорогах, ринках, ярмарках, вулицях вітер розвіває
мікроби, забезпечуючи їм постійне перебування в сертані.

Біла віспа не така вже й страшна небезпека, бо вбиває вона

небагатьох, окремих осіб, аби тільки показати, що виконує свій

обов'язок хвороби, і коли вона затримується в краї, люди дають їй раду,

призвичаюючись до неї і встановлюючи певні правила співжиття:

родина хворого на віспу не робить щеплення, не тривожиться, не

викликає лікаря, вживає дешеві ліки та трави, береже тільки очі, мало

турбуючись про інше; а віспа у винагороду за це робить лише

позначки на обличчі, дзьобає шкіру, тримає чоловіка кілька днів у

лихоманці. Спотворюючи обличчя, ніс, губи, біла віспа забирає ще й світло

з очей осліплює хворого; вона залюбки вбиває і дітей,
допомагаючи дизентерії в її оздоровчій роботі. Ця нікчемна віспа лиш трохи
небезпечніша за кір і вітрянку. Однак цього разу не вона, соромлива
й легковажна, прибула поїздом з сходу, з берегів ріки Сан-Франсіс-
ку, приїхала віспа чорна, і для того, щоб убивати.

Гостя одразу ж узялася до роботи. Поспішила до центру
Букіна й почала виконувати накреслену програму: почистивши дім
префекта й церковний будиночок, де мешкали священик і паламарева

сім'я, вона, не-гаючись,, рушила далі. Клята пошесть керувалась

честолюбним задумом: геть чисто винищити населення міста й

довколишніх ферм, не залишити жодного живого свідка, щоб усе було ши¬
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то-крито. За кілька днів з'явились перші наслідки: похорони, труни,
жалоба й плач.

Мурікапеба благодатне для віспи місце: болото, сморід, купи
сміття, тут віспа нагуляла собі боки, виросла, набираючи сили для

війни. Собаки й діти перегрібали гори сміття в пошуках їжі
недоїдків з міста. Грифи ширяли над глиняними халупами, вітер розносив
нестерпний сморід. Для віспи це був справжній бенкетний стіл!

Позамовкали в передмісті співучі голоси, акордеони й скрипки:
і з заможного центру міста, і з Мурікапеби на кладовище понесли

перших мерців. А що було далі, побачимо.

Е

Є в Мурікапебі, крім жерця макумби Агнело з його терейро та

знахарки Ардуїни обоє мали численну клієнтуру та гучну славу,

ще й два медики: доктор Евалду Маскареньяс и доктор Оту Еспіньєй-
ра, а також бездипломна медсестра Журасі, вигнана з Аракажу й

охоча туди повернутись, Масіміану Сілва, або Масі Негреня
санітар, сторож і хлопчик на побігеньках, та аптекар Камілу Тезоура: він
теж славився як лікар, бо приймав селян і прописував їм ліки.

Років десь під вісімдесят, не дуже сильний у діагностиці й

фармакології, доктор Евалду Маскареньяс плентався з візитами до

хворих, глухий, підсліпуватий і віджилий, як казав про нього аптекар.
Коли віспа висіла зі східного поїзда, старий медик не здивувався:
проживши в Букіні понад півстоліття, він не раз чув з уст чиновників

повідомлення про те, що віспу ліквідовано, й Щоразу вона поверталася

під руку зі смертю.

Доктор Оту Еспіньєйра з півторарічним стажем не заслужив

довіри в букінців як через свій вік (він не мав ще повних тридцяти літ, а

виглядав і зовсім молодим: ріденька борідка, дитяче, якесь ляльку-

вате личко), так і через те, що був неодружений і утримував

коханку це годилося для адвоката, а не для лікаря. Однак він не

бідкався, що його обминають пацієнти. Виходець із заможної
поважної родини, так званий державний лікар, який сяк-так закінчив

медичний факультет і проходив у Букіні шестимісячну практику, і

жодного дня більше, це вже давало йому право на підвищення, він не

ласився на клініку, маючи мету вищу, аніж бути лікарем десь у

провінції: мріяв ударитися в політику, стати федеральним депутатом, а

тоді, осідлавши мандат, податись на південь, де живеться гарно, не

так, як у Сержіпе, на думку досвідчених ледарів, практичних лікарів,
а також звичайнісіньких шахраїв.

Дізнавшись про перші смертні випадки в містечку від
захворювання на віспу, він страшенно перелякався і почав лаяти себе на всі

заставки за те, що повірив, дурень, промовам про ліквідацію віспи.

Щодо того, як її лікувати, як з нею боротися, то все прослухане в

університеті пригадувалося дуже невиразно. Зате він страшенно
боявся хвороб, а надто віспи ця жахлива пошесть, коли й не вб'є, то

знівечить. Уявив собі рябим своє обличчя, це смагляве, кругле й

гарне лялькове личко необхідний атрибут для* досягнення успіху -в

жінок. Адже тоді він уже ніколи не завоює жодної красуні.
Під час навчання у Баїї він звик до прихильності гарненьких дів->
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мат. Отож, коли Тереза Батіста, повертаючись з багатої пригодами
поїздки в Алагоас і Пернамбуку, знову з явилася в Аракажу (де якраз
перебував Оту, який утік на кілька днів з Букіна, щоб, мовляв,

обговорити з начальством місцеві проблеми охорони здоров'я), він
познайомився з нею й узяв її до себе. Та вона не змогла витримати більше

двадцяти днів сертанської спекоти.

Тереза мандрувала, сумна, покірна, не знаходячи ні в чому втіхи

й задоволення. Ні зміна клімату, ні нові місця незнані міста, храми

Пенеду, пляжі Масею, ярмарок у Куруарі, мости Ресіфе, ні оплески

королеві самби, ні палкі зітхання, ні залицяння й освідчення ніщо
не полегшило її страждань.

Опинившись в Аракажу без друзів, без роботи, Тереза знов

стала об'єктом зазіхань уже згадуваного раніше багатія, найбагатшого,
на думку тих, хто судить про чужі достатки, чоловіка в Сержіпе,
промисловця, сенатора й бабія. Наполегливий, звиклий швидко

домагатися свого, він розлютився, погрожуючи зробити її життя

нестерпним, якщо вона не пристане на його пропозиції, до речі, дуже щедрі.
Звідниця Венеранда не давала їй спокою: мовляв, тільки божевільна

може відмовитись від протекції такого впливового чоловіка.

Постановивши не піддаватись благодійникові батьківщини (адже це

означало б стати коханкою чоловіка в літах, ні, вона більше ніколи

так не ризикуватиме!), Тереза зважилася й прийняла запрошення
лікаря супроводити його до Букіна, не обіцяючи, проте, зоставатись

там на тривалий час просто проїхатися, трохи побути та й усе.
Хоч вона й не сподівалася знов побачити Жануаріу Жеребу,

якого зустріла колись у порту Аракажу й чия теплота оживила її мертве

серце (безнадійне й болісне, мов кинджал у грудях, кохання), Тереза
Батіста зберігала йому особливу вірність. Так, Венерандо,
божевільна, але ладна вмерти, якщо дійде до цього.

Жартуючи, Оту Еспіньєйра попросив Терезу врятувати його від
неминучих заручин і одруження: якщо він приїде до Букіна сам, то

йому важко буде відбиватися від матрон, котрі шукають зятя. Не

обіцяв їй нічого, крім спокійного відпочинку: в Букіні тиша, цілковитий
спокій, який ніщо не порушує, коли не рахувати двох поїздів, котрі
проходять тут щодня на Баїю і на Аракажу.

В супроводі такої жінки йому не загрожуватиме небезпека

потрапити в тенета до сеньйорини на виданні в глухому містечку й

несподівано опинитись у ролі нареченого (медики найцінніший товар
на вбогому шлюбному ринку) або підхопити від якоїсь повії сифіліс з

усіма його наслідками. Вродливим смаглявим обличчям, приємною
мовою лікар дещо нагадував Дана, першого, кого по-справжньому
покохала Тереза, однак не був на нього схожий: Даніел був
гнилий усередині, небачений брехун, фальшивий, як камінь на

каблучці, за яку тітка Феліпа продала її капітанові. При згадці про
Даніела Тереза завагалась, чи варто приймати докторове
запрошення. Та балакун і вродливець Оту Еспіньєйра з його веселою вдачею,

щирістю й скупими обіцянками, був пряма протилежність Данові, і
Тереза врешті пристала на його пропозицію.
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Боягуз і облудник, Дан удавав із себе доброго й сміливого,
чесного й справедливого, присягаючись їй у вічному коханні, обіцяючи
забрати з собою до Баїї, врятувавши від жорстокого капітана, а

насправді був готовий кинути її напризволяще, навіть не попрощавшись.

Про все те вона дізналась поступово, оповідачів їй не бракувало,
починаючи з Габі, а свідчення Дана в суді чула сама. Він

виправдувався, як тільки міг: звинувачував її в усьому від початку й до кінця,

твердячи, що то вона, розпусниця, шльондра, затягла його до спальні
капітана й там розіклалась перед ним: а що він, Даніел, не дерев яний,
то сталось те неминуче, до того ж безсоромниця заприсягалась, що
між нею й капітаном ось уже рік нічогісінько не було, що вона

тільки служниця в його домі. Якби він був знав, що вона ще й коханка

Жустініану, то був би відмовився від її наполегливої пропозиції, бо
ж він, Даніел, капітанів друг, шанує дім і власність свого ближнього.

Терезі гірко було в ту жорстоку годину слухати Данове свідчення:

досі вона знала просто поганих людей, але він перевищив усіх і став

їй чи не огиднішим за капітана.
Тим-то в тюрмі Тереза зробилась такою дикою, сиділа в кутку

камери, замкнувшись у собі, нікому не довіряючи. Коли з'явився Лулу

Сантус, посланий доктором із Сержіпе, вона не захотіла його й слухати,
хоч і повірила, що він адвокат, проте вважала його таким, як і всі

люди, котрим не можна вірити в цьому світі страждань і підлого

боягузтва. Довелось узяти на допомогу трьох метисів-наглядачів,

капрала й двох солдатів військової поліції, щоб зламати її опір. Але
навіть тоді, коли вони вирвали Терезу з тюрми й перевезли до

монастиря, залишивши її під наглядом черниць, що погодилися допомогти
їй допомогти? В-чому? вона однаково сумнівалася в намірах
Лулу, тож і втекла, не дожидаючись інших обіцяних їй благ, тим паче,

що адвокат з обережності не назвав імені доктора.
І тільки коли Тереза пізнала доктора (а спершу вона сумнівалася

й у ньому), то знов почала вірити в життя і людей. Чому вона

погодилася поїхати з Еміліану Гедесом, коли він завітав до неї в пансіон
Габі і, взявши за руку, сказав: «Забудь про минуле, відтепер для
тебе почнеться нове життя»? Вона бачила доктора всього раз іще
на фермі й, однак, не опиралась. Чому? Невже тому, що з усіх
знаних чоловіків він був найпривабливіший не красень, як Дан, і все

ж найгарніший, мав щось за душею, щось таке, що тоді було ще не

з ясоване, незбагненне для Терези. Через силу авторитету, владність?

Тереза так і не знала чому: всупереч страхові ще раз обманутись,
вона поїхала з ним й анітрохи потім не жалкувала, забула про минуле
й розпочала нове життя, як він їй і пообіцяв.

На противагу Данові доктор Оту Еспіньєйра не вдавався до

обіцянок, щоб прихилити її до себе, обіцяючи небо й землю, тривале й
палке кохання, він не говорив про любов, а тільки запрошував її на

пікнік, екскурсію може, вона хоч трохи розважиться. Через те, що
він так мало обіцяв, Тереза й вирішила дати згоду.

З

З колоніальних часів у ЕстансіТ збереглась -одна > споруда, ветха,
пофарбована -в:синій' колір, і якогось; .тихого дня доктор привернув
Терезину увагу до цього дива архітектури, відкриваючи їй очі на те;
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чого вона сама не зуміла б побачити й оцінити. Він уже не ховав її*,
а навпаки, здавалось, робив так, щоб його бачили з нею, щоб
показати її людям.

Промисловець (він тоді ще не був сенатором), присадкуватий і

гладкий, швиденько перетнув вулицю, щоб зробити докторові
Еміліану Гедесу комплімент, й зупинився з ним погомоніти; багатослівний,
неспокійний, він роздягав Терезу жадібними очима. Доктор урвав

розмову ввічливо, але швидко, і хоч як той набивався на

знайомство, Тереза трималася якомога далі, начебто остерігаючись, щоб цей
товстий багатій не торкнувся її навіть кінчиками пальців. І коли він

пішов, гостро зауважила:
Він як віспа, вбиває все, до чого доторкнеться, а коли й

не вб'є, то вимастить гноєм. Чорна віспа, зараза!
Тож щоб утекти тепер від цієї зарази, лиходія-фабриканта,

Тереза й поїхала до Букіна, супроводжуючи лікаря як служниця. А

невдовзі туди прибула справжня віспа, щоб винищити народ.
Погано вмирати, гниючи, а ще гірше жити з кимось, що з ним

тебе не єднають інші інтереси, крім грошей. Бути просто коханкою

не накладає ніяких обов'язків, не вимагає інтимності, та зовсім інша

річ бути подругою. Подруга це гарне слово, і Тереза його

зрозуміла, живучи з доктором. Вона й доктор Еміліану Гедес справді були
гарними друзями. І ні з ким вона більше так не дружила, а тим паче

з Оту Еспаньєйрою, цим доктором-невігласом і не вельми

привабливим чоловіком. Гай-гай, Жануаріу Жеребо, де ти зараз, любий мій

друже, моє кохання, чом не прийдеш по мене, навіщо залишив мене

помирати край гнійної ями?..

І

Інтимності ніякої, а ще менше кохання. Вона, мабуть,
прорахувалася в Аракажу, коли сподівалася знайти задоволення й радість у
домі доктора з ляльковим обличчям, гарненького й безсоромного,
бо жодного разу не забилось до нього її серце.

Тереза поїхала з лікарем, щоб утекти від погроз і переслідувань
фабриканта, щоб уникнути нових знущань і побоїв, наївно
сподіваючись спокійно провести в Букіні час.

Але її огорнув холод. Думала розважитись, забути смак солі,
запах моря, човна на хвилях. Тричі дурепа!

Лікар геть утратив через неї розум: ще не бачив він такої
жінки, жодна дівчина не могла зрівнятися з нею, не було в світі
коштовнішої речі! А Терезу гнітила одвічна важка нудьга. Ой,
Жануаріу Жеребо, чом ти не пробив навіки мої груди й моє серце!..

К

Красунчик лікар аж знемагав від бажання, вважаючи, що й Тереза
тішиться його ласками. «Нам більше нема чого робити в Букіні,
казав він, тож будемо вбивати час у розвагах, моя любко». Але
для Терези то був тільки тяжкий обов'язок. Та як сказати йому: «Я
йду геть, ніщо мене тут не держить, мені вже несила грати цю роль,
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ніщо мене так не стомлює, як отаке життя»? Як йому сказати, щоб
він її відпустив, коли він ставиться до неї співчутливо і навіть з

деякою ніжністю, породженою пристрастю? Як покинути його в цьому

містечку, де нема ніяких розваг і де нема чим заповнити час? Тож

Тереза змушувала себе жити з лікарем і далі, хоч уже не могла

носити на обличчі задушливу машкару.
Отак минуло чотири дні, коли в приреченому місті люди почали

вкриватися гнійничками.

л

«Ласкаво просимо» закликає примітивна табличка на дверях
шматок дерева з кривулястими, виведеними чорним чорнилом

літерами. А кращої реклами й не треба маленькій пивничці, де немає

навіть електричного світла, бо вистачає й підсліпуватого каганця.

Кілька чоловіків п'ють кашасу й жують тютюн у товаристві двох жінок.

Стара Грегорія й дівчина Кабріта, жовта, аж зелена, й кістлява,
видаються бабусею й онукою. Обидві чекають клієнтів, бодай якогось

заробітку, бо не щоночі трапляється можливість заробити.
Поріг переступає Закаріас, здоровенний парубійко, що наймитує

в сусідстві в полковника Сімана Ламегу, наближається до стойки,
освітлений каганцем. Місу, хазяїн пивнички, зводить брови в німому
запитанні.

На два пальці біленької.

Місу наливає кашаси, а наймит тим часом з цікавістю розглядає
дівчину, що стоїть під стіною. Витирає рота рукою, перш ніж
перехилити склянку. Погляд Місу перебігає з обличчя на руку клієнта.

Закаріас піднімає склянку, розтуляє рота, гнійнички довкола губ стають

іще помітніші. Місу знає віспу, як свого близького приятеля; він

зостався живий, але обличчя його й усе тіло геть подзьобане цією
недугою. Закаріас випиває горілку, ставить склянку на стойку, спльовує,

розплачується й звертає очі на дівчину. Місу бере монету й каже:

Даруйте, друже, ви вже знаєте, що у вас віспа?

Віспа? Та ні. Це чиряки.
Стара Грегорія тим часом з надією підходить до наймита: а

може, він візьме її, а не дівчину? З кожним днем їй усе важче

розжитись на клієнта. Зачувши слова Місу, вона пильно придивляється до па-

рубковогс обличчя. Вона теж пережила не одну епідемію віспи, а

сама так і не захворіла, хтозна-чому. Ніякого сумніву: віспа, та ще й

чорна. Стара швидко задкує до дверей, мимохідь хапає за руку

Кабріту й тягне її за собою.

Агов! Куди ж бо ви? Зачекайте! гукає Закаріас.
Жінки зникають в темряві. Наймит обертається до чоловіків, що,

схилившись, жують тютюн.

Це, мабуть, чиряки.
А, по-моєму, це віспа, відказує Місу, краще негайно

зверніться до лікаря. Може, ще не пізно.

Закаріас обводить поглядом кімнатку, мовчазних чоловіків,
відтак свої руки, здригається й виходить на вулицю. Оддалік Грегорія
тягне Кабріту, та опирається, не розуміючи, чому це стара не

дозволяє їй піти з хлопцем. Під ногами смердить багнюка, вгорі розкину¬
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лося безмежне зоряне небо. Закаріас, зігнувшись, поспішає до

центру.

м

Медичні установи теж мають свій розклад. І всі повинні

дотримуватись його, як закону. Розклад почеплено на дверях, де його всім

добре видно: прийом з дев'ятої до дванадцятої і з другої до п'ятої.

Що ж до лікаря, то він зовсім не дотримується розкладу й

приходить, коли йому заманеться вранці, після обіду, але завжди

поспішає додому. В разі негайної потреби санітарка або сторож біжать

через вулицю . будинок лікаря стоїть навпроти лікарні й кличуть
його. Як правило, вони щоразу піднімають його з постелі: він якщо не

з Терезою, то спить глибоким сном, забувши навіть про свої

честолюбні політичні мрії.
Закаріасові вже набридло стукати й гукати «Гей там, відчиніть!», і

тепер він гатить у двері кулаками. Аптекаря Тезоури немає в місті
поїхав до Аракажу, лікар Евалду поплентав до хворого, тож йому
залишилось тільки прийти до медичного пункту. Ошалілий зі страху, він
от-от висадить двері. На розі з'являється чоловік, спиняється перед

наймитом.

Чого вам треба?
Сеньйор тут працює?
Так, а що?
Де лікар?
Навіщо вам лікар?
Хочу, щоб він мене прийняв.
О цій порі? Та ви що, збожеволіли? Не вмієте читати? Гляньте

на розклад, там...

А хіба хвороба ходить за розкладом? мовить Закаріас
хрипким голосом і підносить до очей Масі обидві руки: Дивіться. Я думав,
то чиряки, а воно, здається, чорна віспа.

Масі мимоволі сахається. Він теж трохи розуміється на віспі й

відразу ж упізнає її ознаки. Або біла, або чорна. Десять годин
вечора, місто спить, доктор, мабуть, тішиться зі своєю ягідкою,
привезеною з Аракажу, чарівною метискою, яка так вабить Масіміану. Чи

варто будити його? Масі вагається. Воно так, але ж це чорна віспа,
як тут бути? Він повертає очі до наймита: пухирі коричневі, аж чорні,
типовий симптом клятої моровиці.

Ходімо, друже, до лікаря додому, це недалеко онде

навпроти.
На стукіт відповідає жінка, звуть її Тереза Батіста.

Це я, Масіміану, сеньйоро. Перекажіть докторові, що я на

пункті. Є випадок захворювання на чорну віспу.

н

Ні, вивчити медицину без практики неможливо, говорив
Елену Маркес, професор кафедри гігієни медичного факультету в Баїї,
починаючи курс лекцій про епідемії, поширені в сертані. Пізньої
ночі на букінському медичному пункті, обливаючись холодним потом,
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затамувавши подих, новоспечений доктор Оту Еспіньєйра
намагається вивчити на практиці те, чого не осягнув у теорії, а на практиці
воно іще важче, огидніше й страшніше. Очевидно це віспа в

найактивнішій формі, variola major, а по-народному, чорна віспа, і щоб це

знати, не треба було вчитися шість років на факультеті: досить лише

глянути на обличчя цього селюка з виряченими очима й перелякани/л

голосом.

Скажіть, докторе, в мене чорна віспа?

Поодинокий випадок чи* початок страшної епідемії? Лікар
закурює сигарету скільки вже він скурив їх відтоді, як Тереза принесла
йому цю страшну звістку. Зростає кількість недокурків на підлозі. На
якого дідька він погодився їхати в Букін? На якого дідька йому
кар'єра? Казав же йому колега Бруну, досвідчений чоловік: «Щоб мене

хто виманив з Аракажу та ніколи в світі! В глухих районах нас

ждуть тільки пошесті й нудьга, сеньйоре Оту». Він боровся з

нудьгою й урятувався від неї, привізши Терезу. Але як боротися з віспою,

ліквідувати її? Доктор кидає недокурок на підлогу, розтоптує
черевиком. Миє руки спиртом. Уже в котрий раз.

Хтось несміливо повертає ручку дверей до кімнати входить

доктор Евалду Маскареньяс, дибає з потертою валізкою в руці,
шукає короткозорими очима молодого лікаря й урешті знаходить його.

Я побачив світло, шановний колего, і зайшов довести до вашого

відома, що Рожеріу, тобто Рожеріу Калдас, наш префект, лежить при

смерті: дуже тяжкий випадок віспи, зовсім мало надії на одужання.

А найгірше те, що не тільки він один: Лісія теж злягла ви її

знаєте? Це дружина паламаря, а коханку його звуть Тука. Лісія от-от

помре. Не дай боже, якщо це епідемія... Але бачу, що шановний колега

вже все знає, раз пункт відчинено о такій пізній порі: напевно, щоб
ужити необхідних заходів. Треба почати, звісно, зі щеплення всього

населення.

Всього населення... А скільки ж це буде тисяч чоловік? Три,
чотири, п'ять, рахуючи містечко й довколишні ферми? Який запас

вакцини на пункті? Де вона зберігається? Він, доктор Оту Еспіньєйра,
завідувач медичного пункту, ні разу не бачив жодної ампули, та й

ніколи не питав, де в біса цей запас.

Доктор Евалду Маскареньяс проходить, човгаючи ногами, в глиб

кімнати, - зупиняється біля Закаріаса, намагається його впізнати: хто

це? Санітар пункту Масіміану? Усе обличчя його в плямах.

Доктор придивляється уважніше: ні, це не плями, це гнійники.

Віспа.

Цей теж заразився. Знаєте, шановний колего, це епідемія.
Доктор Оту Еспіньєйра жбурляє недокурок на підлогу, хоче щось

сказати, але не знаходить слів.

Що ж мені робити, лікарю? питає Закаріас. Я не хочу

вмирати. Чого це я повинен умирати?
Викликана доктором Оту, на пункті врешті з'являється санітарка

Журасі.
Це ви послали по мене, докторе, в гаку пізню пору? Для чо-

і о? запитала вона сердито, з викликом. «Сам відпочив, удень і

носа не потикає в медпункт, а інших будить уночі». Що за

нагальна справа?
Доктор не відповідає.
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Ради бога, докторе, допоможіть мені, не дайте вмерти,
благає Закаріас доктора Евалду, відомого в усій окрузі.

Санітарка Журасі вже більше не питає, чого її підняли з постелі
такої пізньої години: лице цього чоловіка все всипане виразками.
А доктор Евалду монотонно торочить своє:

Це епідемія, шановний колего, чорна віспа.

Хтось заглядає в двері:
Доктор Евалду тут?
Хто мене питає?
Та це я. Вітал, онук дони Авріньї, докторе. Моя бабуся

померла, отож я вас скрізь шукаю. Треба посвідчення про смерть.

Серце?
Може, й серце, докторе. Був жар, а тоді висип, не встигли

викликати сеньйора, як вона вже й захолола.

Висип? перепитує доктор Евалду, щоб упевнитись
остаточно.

Атож. На обличчі, на руках, скрізь, докторе. Бабуся
роздряпала все тіло і вмерла, коли почався жар, сусідів термометр
показував більше сорока.

Старий лікар повертається до свого молодого колеги.

Найкраще буде, шановний, коли ви підете зі мною. Якщо це

ще один випадок захворювання на віспу, то доведеться констатувати
вибух епідемії й першу смерть.

Вже з порога лікар Евалду велить Масі видати Закаріасові розчин
марганцевого калію й таблетки аспірину від жару. Що ж, хлопче, іди

додому, загорнись у бананове листя, уникай світла, лежи й чекай.

Чого чекати, лікарю? Святого чуда чи смерті?

О

Оплакувана сивою жінкою, на столі, в кімнаті, з якої винесли

зайві меблі, спить вічним сном Аврінья Пінту.
Доктор Евалду, доктор Оту й санітарка Журасі мовчки дивляться

на тіло старої.

Померла від віспи. Це епідемія... пошепки проголошує
доктор Евалду, здригається й заплющує очі, щоб не бачити

небіжчиці.

п

Послухайте, сеньйоре Масіміану Сілво: де ця клята вакцина, де

ви її так заховали, що я, завідувач медичного пункту, відповідальний
за здоров'я мешканців міста, ще й досі не зміг знайти її, хоч

вона зараз так потрібна? Чому я не пошукав її раніше? Коли я

погодився обійняти цю посаду, мене запевнили, що в Букіні
винятковий клімат, ідеальні умови для відпочинку й для здоров'я;
присягались, що Букін рай, загублений у сертані едем. А я бачу тут
привид страшного минулого, жах наших предків, «назавжди ліквідовану»
чорну віспу та й не тільки її, й усі інші пошесті, хай живе наш

рідний уряд!- Мене обдурили, далебі мене жорстоко обдурили! Де
ж вакцина, сеньйоре Масі? Треба негайно щепити людей, поки ще
є кого.
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Обдурили вас, ой, як обдурили, мій любий докторе, начальнички

з Аракажу. Самі вони втішаються життям за рахунок отаких, як ви,

гарних, розумних хлопців; мовляв, для переміни клімату, а також,

щоб просунутись по службі, їдь поживи в Букіні, місті-раю, а якщо

там з'явиться віспа, покажи себе медичним світилом. Розсмішили ви

мене, докторе: вас запхнули в глуху діру, кинули напризволяще.
Що ж до вакцини, то якісь рештки від останньої партії ще мають

бути в шафі з аптекарським товаром, онде в тому, де майже зовсім

немає медикаментів, ключ у донни Журасі.
Мерщій повертайте£я, донна Журасі,. робіть що-небудь, не

пхикайте, годі вже кривлятись і блювати; підготуйтесь, сеньйорито, і ви,

Масі, теж, так, сеньйоре доктор, підете щепити вакцину, за це вам

держава платить гроші. Візьмете скриньку з ампулами, інструменти,
а треба буде, го й солдатів, щепіть вакцину всім, починаючи з мене,

щоб подати приклад народові, а мені підняти дух. Я не піду з вами

тільки тому, що мій обов'язок бути тут, керувати операціями.
Запасу, що лишився у нас, сеньйоре доктор, ледве вистачить,

щоб зробити щеплення школярам та декотрим багатіям. Закотіть

рукав сорочки, я вам зараз зроблю щеплення, може, ще не пізно,
це ми побачимо потім; я можу прищепити й цьому служникові,
підлому нахабі. Мені робити щеплення не треба, я зробила його в

Аракажу перед від'їздом сюди, бо мій наречений казав, щоб я не

вірила балачкам про назавжди викоренену віспу. Тут поблизу, в будинках
багатих сімей, комерсантів я ще можу робити щеплення, але не роз-

раховувайте, що я піду по завулках і бараках щепити заражений
набрід; не для того я народилася, щоб торкатись хворих на віспу й

дивитись на гній, я дівчина чесна, з пристойної родини, не така, як

ота ваша приблуда й п'яниця, підібрана в брудному борделі,
котру ви водите вулицями серед пристойних людей, кидаючи виклик

добропорядним букінським звичаям. Якщо хочете щепити все

населення, гукніть свою волоцюгу і йдіть з нею.

Не ображайте мене, сеньйорито, я цього не заслужив, я завжди

чемно поводився з вами, а зараз вимагаю послуху, тож виконуйте
мій наказ: я лікар, завідувач медичного пункту, поважайте мене й

покваптесь, хіба ви не бачите, який я наляканий?
Коли відчинилась пошта, Масі Негреня побіг дати офіційну

телеграму в Аракажу, просячи негайно прислати якомога більше вакцини:
в місті з'явилась віспа й безжалісно косить людей.

р

Рятуючись, першою з міста втекла Журасі, санітарка другого

класу державного управління охорони здоров'я, колишній реєстратор
медичної консультації, без спеціальної освіти, без диплому, без

практики, але донька найманого агітатора попереднього уряду; коли

старий уряд перейшов в опозицію, новий, у віддяку, перевів її до чорта
в зуби аж у Букін. її делікатна натура не могла терпіти смороду й

гниття, а за кілька днів пошесть охопить усе місто.

День і ніч моляться в церкві побожні жінки, сидячи над тілом

законної дружини паламаря, який врешті зможе жити в мирі з

коханкою, якщо віспа не забере і її. Жінки просять бога врятувати
місто від пошесті, посланої за гріхи людям, погрузлим у розпусті й
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засудженим на вічну покару, починаючи з завідувача медичного

пункту. Вони бачили, як Журасі йшла на станцію з валізою й

парасолькою в руках, цідячи крізь зуби: «Тепер мене звільнять з роботи, але

тут я не залишусь більше ані хвилини. Якщо лікареві хочеться, то

хай візьме собі в помічниці свою шльондру».

Після втечі санітарки персонал медпункту зменшився наполовину,

й доктор Оту впав у розпач: що ж тепер робити? Дав нову

телеграму в Аракажу з вимогою прислати, скільки можна, кваліфікованих
помічників: нехай виїжджають першим же поїздом. Вдома, вимивши

руки спиртом і курячи сигарету за сигаретою, з жахом думав про

те, що його жде. Невже для цього він народився? Каже Терезі: поки

в Аракажу начальство згодиться прислати медпрацівників, хто

робитиме тут щеплення? Потрібно чотири-п'ять бригад, щоб
упоратися. Досі це якось робили Масіміану й санітарка, але як тепер бути
без Журасі? Він, Оту, завідувач медичного пункту, не може ходити

вулицями й щепити людей, як простий санітар; він уже й так робить
аж занадто з'являється на пункті вранці й пополудні, дає пояснення,

поради, оглядає хворих, констатуючи нові випадки. А гнійники?!

Терезо, яка це жахлива річ!
Тереза слухає мовчки, уважно. Знає, що Оту Еспіньєйра боїться,

вмирає від страху, тільки й чекаючи нагоди, щоб наслідувати
приклад санітарки. Якби вона сказала йому: «Тікаймо звідси, навіщо
вмирати нам такими молодими, коханий мій», то лікар мав би привід
для втечі: «Я тебе візьму з собою, вивезу звідси, нам треба
рятувати наше кохання». А насправді нема ні кохання, ні дружби, ні втіхи.

Доктор Оту Еспіньєйра ходить сюди й туди, кидає щораз не

рвовіші й розпачливіші фрази:
Знаєш, що мені сказала ця суча дочка, коли я їй вичитав за

те, що вона кинула щепити людей? Щоб я послав тебе, уяви собі...

То я піду... рішуче й весело сказала Тереза.
Що? Куди підеш?
Щепити віспу. Покажете мені, як це робиться.
Та ти що, здуріла? Я не дозволю.

А я й не питатиму вашого дозволу. Хіба вам не потрібні
люди?

Побожні жінки бачать, як вона й Масі вийшли зі скринькою
вакцини. Дивляться їм услід, однак не перестають молитися. Молитви

їхні ледве сягають стелі церкви, не долинаючи до вух господніх, бо
старі букінські преподобниці не владають такою силою, щоб на небі

почуто їх розпачливий зойк. Куди ж ото йде лікарева розпусниця із
медпунктівським причандаллям?

Б'ють дзвони: ховають законну дружину паламаря. Гучніше,
сеньйоре Вігаріу, калатайте, щоб було чути якнайдалі, бийте на сполох у
два дзвони водночас, щоб сповістити начальство й бога про нашестя

чорної віспи, яка спустошує містечко Букін. З усієї сили бийте,
сеньйоре Вігаріу, на сполох!

с
Скажіть мені, друже, чи може віддати належну шану мертвим

той, хто й сам боїться померти, щомиті поглядаючи на свої руки та

обличчя в дзеркалі, щоб побачити, чи, бува, не з'явились перші
пухирці?
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Сидіння над померлим вимагає спокою, самопосвяти. Щоб
організувати прощання, гідне незабутньої особи, не може бути й мови,
такий великий страх перед віспою.

У перші дні епідемії ще можна було запросити на похорон
друзів, влаштувати поминки з пляшкою кашаси. Та з поширенням зарази
й зростанням смертності вже не до звичаю: на це нема ні часу, ні

бажання, не чути й похвальних слів на адресу небіжчика, рідня
перелякана, і їй не до високомовних речей, голосіння, навіть у бідних
оселях, хоча, якщо воно по-людському, в такі

жалобно-урочисті години родичі спромагаються нашкребти грошенят, щоб
пом'янути того, кого вже немає, і віддати йому шану. При пошесті віспи
таке неможливе.

Де взяти і грошей і людей, щоб вони посиділи біля мерця, коли

щоночі їх умирає по двоє троє на кожній вулиці? Та й тіло не можна

довго тримати, треба мерщій поховати його найбільше джерело
страшної зарази. І врешті-решт настає час, коли немає ні часу, ні
бажання ховати померлих на цвинтарі, й вони мусять удовольнятися
маленькими ямами в болоті край доріг, де їх найлегше копати.

т

Так само поховали й Рожеріу Калдаса, префекта Вакцинокра-
да, зі спалахом віспи й браком вакцини прізвисько це зазвучало

просто моторошно. Через несприятливі обставини Букін не зміг
побачити один з найпишніших похоронів, з музикою, кортежем,

школярами, військовою поліцією, членами релігійного братства та

'масонської ложі, іншими особами й палкими промовами, такими

похвальними для померлого: адже не щодня випадає нагода нести на

кладовище префекта, померлого при виконанні громадського обов'язку.
Замість цього вбогий супровід, коротка промова голови

муніципальної ради «віддав життя, виконуючи громадський обов'язок»,
заявив він, маючи на увазі жалюгідний кінець хитрого адміністратора.

А через кілька днів доктор Евалду Маскареньяс теж заслужив

похоронного супроводу й голосінь. Вісімдесятилітній, глухий, майже
зовсім сліпий, він плентав вулицями, не зачинявся вдома, не тікав з

міста. Поки билось серце, ходив до хворих, своїх і чужих, до кого

його тільки просили, деякі хворі на віспу боялись іти до лікарні,
не шкодуючи сил, останніх старечих сил, робив, що міг, бо багато

зробити проти пошесті було неможливо. Це він завбачливо почав

влаштовувати карантин, а справу цю продовжила Тереза Батіста
права рука доктора в ці важкі дні, перш ніж зупинилось його стом¬

лене серце.
Він ще встиг переказати через неї колезі Оту Еспіньєйрі: або хай

з Аракажу негайно присилають ще вакцини, або тут усі перемруть

від віспи, і відразу зліг.

У

У цей важкий час Тереза Батіста артистка кабаре, повія,
випадкова наставниця дітей і дорослих, а для поліції заводійка бійок
і сутичок за кілька днів пройшла повний курс школи медсестер

під керівництвом доктора Евалду Маскареньяса та Масі Негреняти,
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бо зона була дуже здібна учениця це свого часу зауважила ще

дона Мерседес Ліма, вчителька початкової школи.

Доктор Евалду, стурбований поширенням пошесті, дістав від

власника одної крамниці* пропозицгю^взяти кілька матраців для

карантинного барака, де мали ізолювати хворих, позбавлених умов

лікування вдома, найнебезпечніших поширювачів вірусу. Однак, перше
ніж класти матраци, треба було прибрати в приміщенні карантинного

барака, схованого в зарослях, далеко від містечка, неначе мешканці
його соромились.

Тереза Батіста в супроводі Масі, кожне несучи креолін і воду з

каністрах з-під гасу, пішли туди; зарості були такі густі, що Масі

довелось ставити каністри на землю й прорубувати ножем просіку.
Карантинний барак стояв порожнем понад рік.

Останніми його мешканцями були двоє прокажених чоловік
і жінка, хто зна, може, навіть і подружжя. Обоє з'являлися
щосуботи на ярмарку, просили милостиню, їм давали жменьку маніокового

борошна або квасолі, корінців солодкого маніока або батату, рідко
гроші, кидаючи їх на землю нещасних дедалі дужче роз'їдала
хвороба, і вони були страшні на вигляд: дірки замість рота й носа,

кукси замість рук, ноги обгорнуті мішковиною. Мабуть, вони померли

разом або одне за одним, бо не прийшли в суботу на ярмарок. А

що ніхто не подумав, а то й не наважився піти до барака прибрати
тіла, ними побенкетували (бідний то був бенкет!) грифи, залишивши на

цементній підлозі голі кістки...
Мас: дивився зі страхом (і з повагою), як вродлива метиска,

лікарева коханка, добровільно, підтикавши спідницю, боса, мила в бараку
цементну підлогу, збирала кістки прокажених і копала для них яму.

Коли врешті прибула вакцина її привіз аптекар Камілу Тезоура,
котрий, почувши в Аракажу про спалах епідемії, пішов до

управління, де йому вручили замовлені ампули й пообіцяли невдовзі
прислати на допомогу медперсонал («Перекажіть докторові Оту, хай

користується поміччю людей з містечка, поки ми пришлемо
кваліфікованих працівників: не так легко знайти людей, які відважуються
ризикувати життям за мізерну платню»), Масі Негреня сказав:

Шкода, що немає більше таких, як ви, сеньйоро. Коли б нас

було бодай троє або четверо, ми упоралися б з клятою віспою.

Тереза Батіста підвела обличчя, всміхнулась мулатові, суворо,
однак прихильно, й мідний спалах-блискавка осяяв її зморені очі.

Покладіться на мене, я знаю, де їх знайти.

X
Химерна доля повернула все по-своєму. Пізно привіз аптекар

відповідь з управління; Оту Еспіньєйра не дочекався похорону
доктора Еєалду й розминувся з Камілу Тезоура на станції. О п'ятій ранку
він був уже далеко від Букіна. Якщо добре подумати, обміркувати
кожен факт, то в усьому винна Тереза: якого біса вона поперлась
щепити віспу, доглядати хворих? Збожеволіла, не інакше. Хоч яка

вона гарна й як приємно з нею, все ж таки вона не жінка, а лісова*
бестія, нездатна мислити, розуміти й цінувати життєві блага.
Молодий, забезпечений, він, доктор Оту Еспіньєйра, стоїть перед загрс-
зою побачити, як його привабливе личко, таке любе жінкам,
перетворюється на жахливу маску, а то й зовсім згубити життя.
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На медичний пункт зайшов голова муніципалітету, який

виконував обов'язки й префекта. Він бажав дістати від завідувача
інформацію про вжиті заходи й просто поговорити. Комерсант, фазендейро,
політичний верховода, друг докторової родини до нього й приїхав
Оту з рекомендацією. Голова говорив відверто: політик, мій юний

докторе, повинен залишатись політиком навіть під час катаклізмів,
хай це буде віспа чи й щось гірше. Загроза населенню, страшна

хвороба, це все так, проте пошесть дає й зручну нагоду для того,

хто прагне швидко зробити кар'єру, а надто коли він медик та

ще й завідувач медичного пункту.
Тож подякуйте богові, докторе, за нагсду, послану вам, і

скористайтеся з неї: одягніться в жалобу, відвідуйте хворих на віспу,
лікуйте їх, багатих і бідних, зробіть карантинний барак своїм житлом.

Заразитесь віспою байдуже: кому прищеплено віспу, той майже

не ризикує життям кілька днів жару, подзьобане обличчя, для

виборців кращого плаката годі й шукати. Лікар з подзьобаним
обличчям має всі шанси стати депутатом. Звісно, певна небезпека існує,
бо вже траплялось, що віспа забирала лікаря, котрому зроблено
щеплення, однак хто не сіє, той не жне, мій любий докторе, та й

зрештою життя вартіше для того, хто щохвилини ставить його на

карту, аби такою ціною побачити, що з того вийде. Порадивши отак

своєму учневі, голова пішов.

У кінці вулиці на порозі одного з будинків стоїть докторова
полюбовниця й щепить віспу. Гарна, аж страшно, а надто для такого

добропорядного чоловіка, як він, богобоязливого й чесного

сім'янина.

ц
Цього вечора Терезу вдома чекала несподіванка: вона застала

Оту Еспіньєйра за чаркою; він сидів, сп'янілий від кашаси й ледве

повертав язиком. Після намальованої головою муніципалітету гарної
виборчої перспективи доктор, що ховався вдома, осушив цілу
пляшку; неміцний на голову, він легко п'янів. Коли зайшла Тереза, вся

збуджена, охоча розповісти про те, як пройшло щеплення в перший
день, він з жахом одсахнувся від неї.

Ради бога, не торкайся мене! Спершу обмийся спиртом...
Витри все тіло.

Він пив, поки вона купалась; їсти не хотів сидів, знітившись на

стільці, й щось бурмотів. Сахався Терези, й вона поклала його в

ліжко одягненим. Наступного ранку вона знову пішла щепити людей, не

питаючи його згоди, й відтоді вони майже не розмовляли. Він її
більше не чіпав, борючись напідпитку з ганебним бажанням утекти.

Коли ж одного дня Тереза заявила, що вакцина скінчилася й що

треба відвідувати хворих, бо лікар Евалду до них уже не ходить,

Еспіньєйра задумав план: поїхати до Аракажу буцімто по вакцину, а

там захворіти на грип, недокрів'я, лихоманку, байдуже на що

й просити замінити його кимось на посаді завідувача букінського
медичного пункту. Він геть опустився: неголений, очі запали, голос

охрип, де й ділася недавня врода. Коли Тереза різко сказала йому,
щоб він кинув пити і йшов виконувати свій лікарський обов'язок, а

також за прикладом лікаря Евалду відвідував хворих удома і в

карантинному бараку, він загорлав:
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Забирайся к бісу, шльондро!
Я нікуди не піду. У мене тут багато роботи.

Тереза відвернулась, стомлена, й пішла спати. П'яного й

наляканого віспою Еспіньєйру більше не приваблювали її чари.
А коли лікар Евалду зліг у нього відмовило серце, і в

передсмертну годину просив замовити в Аракажу ще вакцини, молодий

лікар не став чекати похорону свого колеги («Поїду по вакцину,
треба їхати негайно, дорога кожна хвилина»). Без речей, потай, він

подався на вокзал і сів на поїзд, котрий ішов до Баїї. Поїзд на

Аракажу буде аж о четвертій, він ще не зовсім з глузду з'їхав, щоб
сидіти тут і чекати чорної смерті.

ч

Чого тільки не набачився букінський люд у дні чорної віспи.

Бачили, як завідувач медичного пункту, молодий лікар, випускник

університету, тікав так швидко, що сів не на той поїзд, поїхавши в

Аракажу через Баїю і все це зі страху перед чорною віспою. Втеча,
а про неї докладно розповідав всезнайко-аптекар своїм клієнтам,
викликала сміх навіть серед тих, хто оплакував мертвих. «Куди це ви

так поспішаєте, шановний докторе?» «їду до Аракажу по вакцину».

«Але ж цей поїзд туди не йде, він іде не до Аракажу, а до

Баїї». «Мені підходить будь-який поїзд, будь-який напрямок, час

не жде»> «Але ж, докторе, я вже привіз вакцину, вона в мене, тут
її стільки, що вистачить прищепити цілому штатові Сержіпе й ще
зостанеться. Вона вам стане в пригоді, залишайтеся з букінськими
виборцями, а коли є гроші, то й з дівчиною: вона у вас як

цукерочка».

Чого тільки не набачився букінський люд у дні жолобчастої віспи.
Він бачив, як мурікапебські повії, маленький загін під командою

Терези Батісти, розсипавшись по місту й довколишніх селах, щепили

вакцину: Товпига з грубезними стегнами, худюща Марікота, справжня
знахідка для цінувальників кістлявих дівчат, Золота Рука, прозвана так

ще замолоду своїми залицяльниками, один з яких був безрукий і

просив для неї милостиню, М'якушка, пишна, товстенька

дехто любить і таких; стара Грегорія з п'ятдесятирічним стажем

нелегкої праці, ровесниця доктора Евалду, бо вони обоє прибули до
Букіна в один день, і юна Кабріта зі скрипучим сміхом; усього
чотирнадцять років живе на світі і вже два заробляє на хліб оце і

вся рать.
Коли Тереза попросила їх допомогти, стара сказала: «Ні, це

треба зовсім здуріти, щоб самій лізти віспі в зуби». А Кабріта сказала:

«Так, я піду». Добре сказала, молодець: що їм утрачати, крім життя?
А життя сертанської повії, яка трохи не пухне з голоду, чого воно

варте? Навіть віспа не захоче такої дешевини, сама смерть ним

погребує. Невже Грегорії мало поневірянь? їх зібралося шестеро, вони

навчилися від Терези, Масі й аптекаря, як щепити вакцину, і то дуже
швидко. Прали заражену одежу, обмивали хворих марганцівкою,
проколювали колючками гнійники, копали ями, ховали померлих. Самі,
без нічиєї допомоги.

Чого тільки не набачилися букінці в дні матінки-віспи. Вони
бачили, як хворі плентали вулицями й дорогами, вигнані з фазенд, вми-
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раючи хто де. Бачили, як народ тікав, кидаючи оселі, зі страху перед

заразою, хто куди, світ за очі квартал Мурікапеба майже зовсім

спорожнів. Двоє втікачів попросились до Клодо переночувати, той

вийшов до них з дрючком: «Забирайтесь звідси до бісового батька!»

Благали його, а дощ лив як з відра; один з них незабаром помер, а

другий мучився довго; Клодо тоді ще не знав, що він уже теж

хворий; він, дружина, двоє синів і кілька наймитів ніхто не вижив, усіх
скосила віспа.

Люди з подивом бачили, як Тереза Батіста підняла на вулиці
зараженого віспою разом з Грегорією й Кабрітою, запхнула його в

мішок і поклала в холодку. То був Закаріас, але ні стара, ні дівчинка не

впізнали, що це той чоловік, якого вони не обслужили тієї судної
ночі. Його та ще трьох хворих вигнав із свого маєтку полковник

Сіман Ламегу. Полковник не захотів тримати заразу на своїх землях,
хай забираються вмирати, де їм заманеться, бо заразять решту його

наймитів і членів родини. Коли Закаріас і Тапіока захворіли,
полковник десь їздив, тим-то обидва й затримались у фазенді; потім Тапіока
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вмер, заразивши ще трьох чоловіків. З прибуттям господаря
управитель дістав рішучі накази й, погрожуючи револьвером, вигнав

четверо хворих за ворота. Троє заглибились у зарості, шукаючи місця,

де б спочити в мирі, Закаріас, голий, весь у виразках, обличчя

суцільна рана, безсило впав на площі перед церквою.
Надійшла Тереза й з допомогою двох повій бо жоден чоловік,

навіть Масі Негреня не наважився торкнутись наймитового тіла

запхнула його в мішок і поклала в холодку, а потім віднесла
до карантинного барака, де вже лежали, діставшись туди власними

ногами, двоє жінок, сільський хлопець та ще четверо мурікапебців.

ш

Шикарний лікар! Поїхав на уїкенд до столиці. На уїкенд...
сміявся веселун аптекар Камілу Тезоура, коментуючи від'їзд Оту Ес-

піньєйри. Тепер медичним пунктом завідує Масі Негреня, а

санітарки в ньому місцеві шльондри.
Та навіть язикатому фармацевтові заціпило, коли Масіміану

з'явився до нього з позначеним віспою обличчям.
Хоч йому й зробили щеплення після спалаху епідемії, проте він

все ж мусив заплатити свою частку. Тоді Тереза Батіста взяла на себе

командування, поклала Масі в ліжко доктора, бо в будинку ніхто не

жив: вона з дівчатами днювала й ночувала в Мурікапебі.
За наказами Терези її невеличкий загін зробив щеплення

більшості мешканців міста й частині сільського населення округи. В селі

Тереза зіткнулася з полковником Сіманом Ламегу, який суворо
заборонив входити до свого маєтку їй і решті «санітарок». «За вами

йде віспа», казав фазендейро. Тереза не зважила на заборону,
зайшла через гратчасту хвіртку, не питаючи дозволу, разом з Марі-
котою й Товпигою. Після тривалої суперечки вона все ж таки

зробила щеплення самому полковникові. Він не зміг відбитися від цієї
гарної навіженої дівчини: вона не відступалась, твердо постановивши,

що не вийде звідси, поки не прищепить вакцину геть усім.
Полковник уже чув про неї, про те, що Тереза носила на спині хворих на

віспу до карантинного барака й, бачачи, що вона готова на все,

зрозумів: його марнославство і впертість безсилі проти дівочої відваги.
Ви молодець, дівчино, ваша взяла.

щ
Щодня в хустці з чорними й червоними трояндами подарунок

доктора Еміліану Гедеса з далеких безтурботних часів обходить
Тереза Батіста злиденні квартали Мурікапеби. Живе в халупці з

Золотою Рукою, в сусідстві з іншими повіями, в найбруднішому і найжа-

люгіднішому їхньому пристановищі. Тільки тепер жодна з них не

займається своєю роботою не через гордість чи достаток, ані через
те, що застрайкували, просто чоловіки бояться торкатися таких

жінок. Бо вони повні по вінця віспою, хоч вона їх і не бере,
незважаючи на те, що вони перебувають в самому центрі епідемії, постійно
стикаючись із нею в будинках хворих та в страхітливому бараку,
торкаючись укритих виразками тіл, підбираючи мертвих, ховаючи їх.
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Дві з них заслабли, але не смертельно, бо Тереза зробила їм

щеплення на самому початку епідемії. М'якушку довелось покласти

в домі доктора, напханого хворими, люкс-карантині, за

саркастичним визначенням аптекаря. Тереза приходила вранці й ополудні до

гладухи, від якої залишились сама шкіра й кості. Товпигу теж брала
лихоманка, тіло вкрилося висипом, з'явилися слабкі симптоми чогось

схожого на віспу, однак вона не лягла в ліжко, а далі рятувала
хворих Мурікапеби, де врожай мерців був рекордний в усьому місті.

Товпига була дужа, енергійна й не мала рівні як гробокоп.
Не вмерла жодна, всі зостались живі, щоб розказати, як усе було,

тільки їм довелося залишити Букін і податись на заробітки в інші

краї, бо тут не було клієнтів, охочих до тих, хто носив у собі таку

заразу. Отож вони подались у широкий світ.
Тереза Батіста теж забралася з Букіна, тільки-но відступила

пошесть, але не тому, що їй бракувало залицяльників, зовсім навпаки.

Бачачи її в центрі міста, в хустці з трояндами, з ліками й

інструментами, марганцівкою, кайлом, біля хворих і померлих, доброчесний
голова муніципалітету, який виконував ще й обов'язки префекта до

наступних виборів, господар фазенди й крамниці, власник рахунку в

надійному банку, до того ж іще й незаплямований голова сім'ї

батько п'ятьох дітей, зворушений тим, що марно пропадає отака

краса на цій бридкій роботі, постановив піти за прикладом багатьох

добрих людей і завести коханку: адже префект повинен виглядати

респектабельно, а це, попри все, означає мати автомобіль, чекову

книжку й коханку.

Набивався також полковник Сіман Ламегу, звиклий до

полюбовниць, увивалися й сірієць Скефф, власник великої галантерейної

крамниці, й аптекар, що заступав лікаря в лиховісні часи.

А в смердючому мурікапебському кварталі пошесть зовсім так

і не вивелася: чорна віспа перетворилася на білу, залишилася лагідна

зараза, сертанська неміч, яка осліплює людей, збільшує кількість

янголяток на небі, бо вона майстриня вбивати дітей, а подеколи й

дорослих, щоб не розучитись і показати себе справжньою, вірною

своєму обов'язкові хворобою.

Юну Терезу під час макумби прозвали Терезою Омолу.
В часи, коли лютувала віспа, знахарка Ардуїна не знала ні

спочинку, ні перерви, заробляючи свої дрібняки: шептала всім

наляканим, які йшли до неї, проганяла від них заразу, виліковувала вже

заражених, звісно, не всіх, а тільки тих, кого їй судилося врятувати, в

чиї серця ще не вселився страх, а значить, небагатьох, так вона

пояснювала, бо не збиралась нікого ошукувати. Що ж до святого Агне-

ло, то він не переставав бити в барабан і співати пісні войовничої

Обалуайє 4, навіть коли із жерців на терейро зосталося тільки троє,

решта повтікали або лежали в карантинному бараку. Як відомо,
нечистий завжди знаходить вихід: вселившись у Терезу Батісту, Омолу
вигнала з Букіна віспу, перемогла чорну смерть.

Тож коли врешті з Аракажу прибула бригада в складі двох

лікарів і шести дипломованих санітарок, щоб забасити спалах епідемії,
1

Обалуайє богиня віспи, звана в Баїї ше Омелу й Шапатан.
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вони побачили, що віспу переможено, і хоч у карантинному бараку
ще стогнало двоє хворих, смертних випадків не було вже з тиждень.

Ця обставина не перешкодила, однак, тому, щоб відзначити членів

бригади в офіційному повідомленні управління охорони здоров'я за

відвагу й самовідданість, виявлені в остаточній в котрий уже
раз! ліквідації віспи в штаті Сержіпе. Справедливо оцінено й

заслуги юного доктора Оту Еспіньєйри: очолюючи букінський медичний
пункт, він, сповнений відданості справі боротьби із страшним лихом,

ужив рішучих заходів, щоб перепинити шлях епідемії.
Мені дуже хотілося б знати, чи доктор Уїкенд наважиться ще

повернутися сюди... підпускав шпильки аптекар Камілу Тезоура, а

що його гострий язик був усім відомий, то до нього й не

прислухались, а завідувач медичного пункту, що саме перебував у відпустці
в Баїї, тим часом одержав обіцяне підвищення. Обіцяне й

справедливе.
А що батька меткої Журасі підтримав новий уряд, то дочка так

само дістала підвищення за видатні заслуги в боротьбі з епідемією в

Букіні стала санітаркою першого класу, потім вийшла заміж, але не

жила з чоловіком щасливо: в цьому їй заважала уїдлива вдача. 1

тільки Масі Негреня не підвищили, він і далі працював простим
санітаром, радий, що зостався живий і що йому є що згадати.

Народ повертався до своїх осель, мурікапебські діти й собаки

копалися в купах сміття в пошуках покидьків. Грифи час від часу
відкопували в полі трупи, поховані майже на поверхні.

Радісно й весело відзначили двоє релігійних свят. У дворі
Агнело, в Мурікапебі, гуляла Омолу, танцюючи посеред народу. Спочатку
танцював Ажеше, заражений Омолу, вмираючи й народжуючись у

віспі, все обличчя в гнійниках, потім танцював Жагун, войовнича

Обалуайє; нарешті вони танцювали вдвох. Обидві богині підійшли до

Терези, обняли її, як свою, витерли їй чоло й запечатали туди всі

хвороби до кінця життя.

З церкви вийшла процесія: попереду вікарій і тимчасовий

префект, у руках знатних людей статуї святого Роха5 і святого

Лазаря
6 Обалуайє і Омолу білих за ними сунув народ.

Фейерверки, молитви, спів, радісне калатання дзвонів.
Щоб виїхати з Букіна, де їй більше не було чого робити, Терезі

Батісті довелося продати деякі речі сірійцеві Скеффу, безнадійному
зітхальникові. Ніколи більше не стане вона коханкою, ба навіть чиєюсь

приятелькою заради задоволення, ніколи більше. Тереза, якою

знехтувала смерть, якою погребувала віспа, яку палила зсередини

гарячка, яка була поранена в серце, поїде до моря, щоб там

утопитися. Ой, Жануаріу Жеребо, орле мій, де ти тепер літаєш? Навіть

смерть не схотіла мене, коли я в розпачі пішла її шукати в пащі
чорної віспи, нащо мені, любий Жану, життя без тебе? Хочу принаймні
бути там, де ти тепер, потай ходити твоїм слідом, дивитися
віддалеки на обрис твого баркаса, чекати на тебе, поки ти в морі... Коли ж

це йде поїзд на Баїю? Тереза теж хоче втекти від жорстокої туги,
від розпачу.

З церковного двору побожні жінки бачили, як Тереза Батіста
йшла на станцію.

Тріснутий горщик довго служить. Стільки перемерло поряд¬
6
Свяімй Рох заступник зачумлених.

6 Святий Лазар заступник хворих на віспу.
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них людей, а до цієї приблуди навіть у карантиннім бараку нічого не

причепилось: хоч би віспа була подовбала їй обличчя, чи що,

сказала одна з них, і решта притакнули.

Я

Як тяжко, дуже тяжко хворів Закаріас! А все ж таки він видужав,
щосили чіпляючись за життя, однак і досі не знає, яким чином

опинився в карантинному бараку. Хіба що прочитав це у якійсь дешевенькій
брошурці, бо про віспу розійшлося чимало всяких історій і досі

ходять по світу: їй приділяли увагу відомі поети й композитори,
римуючи й кладучи на музику розмаїті печальні розповіді про плач,

хворобу і смерть. На ярмарках північного сходу написано й продано

багато всіляких брошур, але жодна з них не правдивіша від цієї азбуки,
перебраної до кінця, бо вже нема про що розповідати.

Однак перш ніж скінчити, повторю, а ви хочете вірте,
хочете ні: чорну віспу, що лютувала на вулицях Букіна, приборкали
мурікапебські повії під проводом Терези. Своїми блискучими зубами й

одним золотим Тереза розжувала віспу й виплюнула; віспа

підхопилася й помчала на поїзд, утікаючи до берегів ріки Сан-Франсіску,
одного з найулюбленіших своїх пристановищ, а люд тим часом

повертався до своїх порожніх осель. Забившись у потаємне сховище,

віспа вичікує нової нагоди, і якщо не пильнувати, то вона одного дня

повернеться, щоб напасти на решту народу. Де тоді взяти для

командування битвою ще отаку Терезу Омолу?

НІЧ, КОЛИ ТЕРЕЗА БАТІСТА КОХАЛАСЯ

ІЗ СМЕРТЮ

1

Ой, Терезо, стогне доктор Еміліану Гедес, уриваючи

поцілунок, і посріблена сивиною голова падає на плече коханки. Ще
мліючи від насолоди, Тереза відчуває на вустах смак крові, руку ніби па-

зури стискають, поникла голова лежить у неї на плечі, на розтулених

вустах виступила червона піна. Тереза Батіста в обіймах смерті.

2

На кривого кажуть каліка, а на обдертого голодранець.

Критикувати легко, немає нічого простішого й приємнішого, як тикати

пальцем на чужі вади, голубе. Казати, що Тереза Батіста не

дотримала свого слова, коли все готове до свята, на столах наїдки й
напої, марно; шукати причини такого вчинку справді .нелегко й не

під силу кожному.
Про себе скажу: мене поважають у Баїї, в порту, де я народився

й де мене слухають і розуміють. Я можу вам розповісти дещо про

Терезу і її хитрощі, наказ про виселення, страйк повій, невігластво
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поліції, тюрму, шлюб, безкрайнє море, боротьбу й кохання. Я вже

старий, але був і багатий, мав десятки шаланд у затоці, але сьогодні

бідний на грошенята, однак, коли заходжу до Шангу, всі встають і

просять мого благословення, бо я Мітель Сантана Оба Аре й за

Терезу піду в огонь і в воду.

Тереза ніколи не плекала в серці зради й не була брехункою. А її

дурили, ой, як дурили. Але вона ніколи не гнулася перед лихою

долею, не нарікала на невдачі, вважаючи себе жертвою чарів чи

пристріту, не впадала в розпач, безпорадна, звісивши руки. Ніколи? Не

можу сказати напевно, мій друже, ви ж самі бачите, як важко

давати точні відомості. Я оце добре подумав і вважаю, що після страйку
й не маючи ніяких новин від Жануаріу, вона втомилася й збайдужіла.
Стомлена життям, вона вирішила раз і назавжди поставити крапку:

прийняла пропозицію й почала готуватись до весілля. Історію
одруження Терези Батісти я можу вам докладно розповісти, мій юначе,
мене взяли за свідка, і, як бачите, я згоден з нею.

Я можу вам розповісти, юначе, про її одруження, про страйк
повій, про наліт поліції й про все інше про все це я дам вам звіт, а

що я бідний, хоч був колись і багатий, то пропоную пообідати в

ресторані, який колись належав покійній Марії де Сан Педру. Тільки я

не можу вам розповісти, про що ви мене питаєте, про Терези-
не життя з доктором і його смерть. Тут я нічого певного не скажу,

бо чув щось тільки краєчком вуха. Якщо ви, юначе, й справді цим

цікавитесь, то поїдьте до Естансії, де все оте й приключилося.
Поїздка туди приємна прогулянка, естансійці народ не поганий, місце
гарне, там вливаються річки Піайї й Піауїтінга в ріку Реал, що є

вододілом штатів Сержіпе і Баїї.

З

Наприкінці довгої й непередбаченої розмови того недільного

вечора доктор Еміліану Гедес прошепотів:
І чого це я досі не одружився з тобою? Якби ти тільки

знала, що ти для мене значиш! Слова бриніли сурдинковою музикою;
такий знайомий голос раптом видався Терезі страшенно боязким:

Дружино моя...

Несподівана боязливість юнака, несміливого прохача,
беззахисного створіння зовсім не в'язалися з вольовою особою доктора,
владного, самовпевненого, відвертого й рішучого, а коли треба, то й

нахабного, пихатого, але здебільша щирого й лагідного, з

вишуканими, мов у світської дами, манерами: адже то був сеньйор, феодал,
власник фазенд, плантацій тростини й цукроварні, а до того ж

капіталіст, банкір, голова об'єднаної ради підприємців, бакалавр права. Тож
боязливість не була властива вдачі доктора Еміліану Гедеса,
найстаршого з братів, хазяїна заводу Кажазейрас, банку штатів Баїя й

Сержіпе, справжнього хазяїна заповзятливого, сміливого,
владного, великодушного. Слова, а надто тон, яким їх було сказано,
зворушили Терезу.

Там, у пітанговому саду, при яскравому естансійському місяці,
що поливав золотом манго, авокаду і кажуейру, серед аромату
гарденій, несеного леготом з Піауїтінги, доктор сказав з гіркотою й

пристрастю те, чого б ніколи не сказав комусь із рідні, приятелеві або й
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близькому другові, чого Тереза ніколи й не сподівалась почути
(хоча багато чого вгадувала поступово, з плином часу), а потім обійняв

її й, цілуючи в уста, додав зворушеним голосом:

Терезо, життя моє, кохання моє, тільки ти одна в мене на

світі...

Потім устав, високий, мов дерево густолисте дерево з

гостинною тінню. За останні шість років сивувате волосся й густі вуса
зробилися срібними, однак гладеньке лице, орлиний ніс, гострі очі й

дуже тіло ще не показували на шістдесят чотири роки. З несмілою

усмішкою, такою несхожою на його гучний сміх, доктор Еміліану
Гедес дивиться на Терезу, залиту місячним сяйвом, неначе просить у
неї вибачення за різкість, біль і навіть гнів, якими пройнята його

мова, котра, попри все, є мовою кохання, чистого кохання.

За шість років, після того як Еміліану приїхав по неї в пансіон

Габі і, посадовивши її на коня, повіз до себе, Тереза розцвіла
небаченою красою. Але цієї ночі гарденій у цвіту, коли доктор розкрив

перед нею своє серце, пробив мур гордості, коли вона стала його

підпорою, ліками проти розчарування, розради від печалі й самоти,
коли потаємний будиночок коханки обернувся в домашнє вогнище,

а вона в дружину, чого йому тільки й бракувало, цієї єдиної ночі

примирення з життям, мліючи від задоволення, коханець вигукує:
«Ой, Терезо!» і вмирає.

4

Скочивши з ліжка, Тереза відчуває передсмертне хрипіння
коханого, глухий стогін. «Ой, Терезо!» тільки й мовив він і зразу ж

умер. Вона не могла ні крикнути, ні покликати на допомогу, груди й

горло їй здавило, уста залила кров з уст доктора навіть у смерті
він зостався вірний собі.

Всього кілька хвилин Тереза Батіста почувала себе проклятою й

безумною. Широко розплющені очі, німа, розгублена й непорушна

перед ліжком зі сніжно-білими, праними у лавандовій воді

простирадлами, вона не бачить доктора, якому відмовило серце, підточене

зневірами й гордощами, а бачить смерть. Вона, Тереза, горнулася
грудьми до її грудей, віддавалася їй, як коханцеві.

Свято скінчилося. Прийшла нагла смерть, і зосталася тільки

смерть, вдерлася з ночі, простяглася на ліжку й знівечила долю

Терези Батісти.

5

Тереза вдягається з тяжкими труднощами, йде будити Пулу й

Ніну, подружжя слуг. Мабуть, у неї й справді страшний вигляд, бо

служниця раптом жахається її:

Що з вами, сеньйоро Терезо?
Лула стоїть на дверях, застібаючи сорочку. Тереза ледве

витискує з себе:

Біжіть мерщій покличте лікаря Амаріліу, скажіть, хай прийде
негайно: докторові Еміліану погано.
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Лула вибігає на вулицю, Тереза за ним. Ніна, зоставшись у домі
сама, хреститься. Потім іде до кімнати, ой, та старий, видко, помер
в обіймах грішниці!

Тереза вертається повільною ходою. Поки що навіть не

замислюється над тим, що сталося. Ніна стоїть навколішках перед ліжком,

проказує молитву й краєчком ока стежить за скам'янілим обличчям

господині: «Вона господиня, а я тільки докторова служниця. Чому ця

відступниця теж не падає на коліна, не молиться, не просить
прощення в бога і в небіжчика?» Ніна тужиться, щоб видавити з очей скупу

сльозу, для неї, служниці, свідка втіх літнього багача, його смерть за

таких своєрідних обставин не дивина. Цьому старому цапові й

судилася така смерть від крововиливу. Ніна не раз казала Лулі й

прачці: він таки помре в ліжку, ось побачите.
Останнім часом доктор не витримував і десяти днів, щоб не

з'явитись в Естансії, а коли затримувався через якісь справи, то потім
залишався тут значно довше день і ніч не відходив від Терези,
втішався з цією пропащою. Старий безумець зовсім не беріг сили,

виснажував себе з юною палкою жінкою, не бачачи інших перед
носом, які самі напрошувались! А він, причарований цією облудницею,
не зважав ні на свій похилий вік, ані на репутацію: не вдовольняю-

чись тим, що запрошував до себе в гості префекта, комісара поліції,
сеньйора суддю, ба навіть отця Вінісіуса, він виходив з нею

під руку на вулицю; вони стовбичили на мосту через річку Піайї
або купалися в Золотому Водоспаді на Піауїтінзі, ця безсоромниця
хизувалася в купальнику, а він, вважайте, був голий, тільки грішне
тіло ледь-ледь прикрите вузісінькими плавками кричуща
непристойність, ганьба для добрих звичаїв Естансії. Голий він виглядав ще
дужим і спритним чоловіком, проте був старший від Терези аж на

сорок років. Йому треба було на це зважити: господь добрий, та

насамперед він справедливий ніхто не знає, коли прийде його

смертна година.

Старий розпусник. На вигляд був нібито дужий і здоровий і

збирався незабаром відзначити свої шістдесят п'ять літ; Ніна чула, як

позавчора він казав докторові Амаріліу: «Гарно прожив я свої

шістдесят п'ять років, любий Амаріліу, в праці і радощах життя». А про
свої прикрощі ні слова, ніби їх і не було.

Чого Тереза стовбичить і не йде молитися за душу небіжчика?
Чоловік він був справедливий і добрий, це безперечно, однак упав
у смертний гріх: завів коханку, маючи вже дітей і онуків. Душу його

можна врятувати тільки численними молитвами, обітницями, каяттями

й угодними богові вчинками, а хто ж інший повинен просити за

нього Всевишнього, як не ця відступниця? Тй треба молитися, щоб
спокутувати своє грішне життя з чужим чоловіком, непристойне
вимагання неможливого від виснаженого діда. Бо тільки на неї падає ця

провина за крововилив, тільки на неї одну й ні на кого більше.
Чом вона не падає навколішки, щоб помолитися за душу

грішника? Ніна має звичку прислухатись до розмов, коли замітає,
прибирає в домі або прислуговує. Ще тільки-но повечоріло, вона зайшла в

сад із підносом кави і почула щось про духівницю в розмові доктора
з полюбовницею. Чом ця безбожниця не побивається, не посипає

голову попелом, не голосить? Стоїть собі, німа, замислена. Хоча б

про людське око поплакала, коли вже сподівається захопити

грошенята цього старого луб'я й потім циндрити їх з молодиком, здатним
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задовольнити всі примхи ненаситниці. Звісно, негідниця загребе
кругленьку суму, урвавши її від дітей і дружини, котрі, за законом, є

єдиними спадкоємцями. Ця шахрайка стане багатою й вільною,
взявши на сумління ще один тяжкий гріх.

Хитра, непорядна, жорстока: висотавши його й довівши до

смерті, вона не хоче подякувати за великодушність і щедрість покійному
мільйонерові, який зовсім утратив через неї розум, не проказала
навіть «богородиці», не зронила жодної сльози в сухих очах горить
якийсь дивний вогонь. Отак засуджує Ніна старого й поливає брудом
кляту розпусницю, проказуючи водночас молитву.

6

Ніна пішла вдягтися і нагріти води, а Тереза, зоставшись сама в

кімнаті чекати лікаря, сіла на край ліжка й, узявши безживну руку
Еміліану, шепоче йому ніжним голосом усе те, чого не зуміла
сказати напочатку вечора. Обоє вони розмовляли в саду, при місячному
сяйві, в гамаку, що злегка погойдувався. Для Терези та розмова була
несподівана й дивна, для доктора остання.

Завжди такий стриманий у розмовах про свою сім'ю, Еміліану
раптом розкрився й розповів їй про численні неприємності,
прикрощі, брак взаєморозуміння і любові між ним і дружиною, про

жахливу самотність. Говорив ображено, сумно, з нотками гіркоти. У

нього не було іншої сім'ї, крім Терези, єдиної його радості, їй він

признався, що вже старий і стомлений, але навіть гадки ще не мав

про близьку смерть. Якби він знав, що сьогодні помре, то раніше
почав би цю розмову й подбав би про заповіт. Сама Тереза в нього

ніколи нічого не просила й не вимагала, їй було досить його

присутності й кохання.

Ой, Еміліану, як можна жити на світі й більше не чекати твого

завжди несподіваного приїзду, не бігти до садової хвіртки,
впізнавши твою владну ходу, зачувши твій голос хазяїна, не падати тобі на

груди, в твої обійми? Як жити без тебе, Еміліану? Мене не лякають

злидні, нестатки, тяжка праця, навіть будинок розпусти,
поневіряння мене лякає тільки твоя відсутність, адже я більше ніколи не

почую твого голосу твого веселого сміху в домі, в саду, в нашій

кімнаті, не відчую доторку твоїх легких і водночас важких, повільних і

бистрих рук, які навіки скувала вже холодна смерть. Інша на моєму

місці стала б тільки вдовою, я ж тепер удова й сирота.
Я тільки сьогодні зрозуміла, що покохала тебе тоді з першого

погляду, тільки зараз це усвідомила. Коли я побачила на капітановій

фермі знаменитого доктора Еміліану Гедеса, всього в сріблі, з ка-

жазейраської цукроварні, то, задивившись на нього, сказала собі:

«Який він гарний», а раніше ніколи ні на кого не задивлялась. Тепер
мені залишилися тільки спогади. І нічого більше, Еміліану.

Верхи на чорному коні, оздоблене сріблом повіддя виблискує
на сонці, високі чоботи, владний вигляд таким його побачила

Тереза, коли він під'їздив до будинку, і хоч яка вона була темна,

затуркана, а все ж зрозуміла, як високо він стоїть над рештою. У

вітальні вона подала йому чашку смачної кави, і доктор Еміліану
Гедес, стоячи з батогом в руці, погладжуючи вуса, подивився на неї

й окинув поглядом з голови до п'ят. Страшний капітан був проти
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нього ніхто, хлопчак на побігеньках, підлабузник. Тереза відчула на

собі погляд цукрозаводчика, серце в неї тьохнуло, і доктор це
зауважив. Йдучи з білизною до річки, вона ще раз побачила, як він

мчить верхи, весь виблискуючи сріблом на сонці, і перед очима в неї

ще довго стояло прекрасне видиво.

По якімсь часі, познайомившись із Даном і до нестями

закохавшись у нього, вона все ж згадувала доктора й підсвідомо
порівнювала їх обох. Але доля їй не сприяла: коли рогатий капітан

зненацька став на порозі з ременем у руці, доктор Еміліану Гедес із сім'єю
саме був у туристській подорожі в Європі й тільки через кілька

місяців потому, повернувшись до Баїї, довідався про подію в Північному
Кажазейрасі. Одразу ж по приїзді до нього прибігла дона Беатріз,
з якою йому довелось породичатись. Ця ненаситна жінка, з якою він

кохався, перше ніж вона вийшла заміж за Еустакіу, була вкрай
перелякана й попрохала в нього допомоги.

Даніел вскочив у страшну халепу! Тобто він не сам ускочив,
його вплутали, брате Еміліану, він став жертвою підступної шльонд-

ри й гадюки!

Вона хотіла врятувати сина від суду; його притяг до
відповідальності заступник судді, як співучасника злочину, висуваючи проти
нього смішні обвинувачення. Це отой судовий чиновник, кандидат на

вільне місце судді в Кажазейрасі, пам'ятаєте, брате? А тепер цей
негідник зганяє зло на бідному хлопчикові, вимагаючи від прокурора,
щоб той оголосив Даніела спільником повії. Крім того, вона хотіла

б перевести Еустакіу в інше місце, бо в Північному Кажазейрасі вже

стало неможливо спокійно працювати; сюди вертатись Еустакіу не

хоче й має рацію, однак він також не може перебувати в столиці
у вічній відпустці, хіба це сімейне життя? Зрештою дона Беатріз
просить у доктора чистого носовичка, щоб витерти сльози

дружини й матері; в неї такі прикрощі, що її вже ніщо не тішить.

Здогадавшись із плутаної розповіді дони Беатріз, що мова

іде про Терезу, доктор, перш ніж узятись за справи родички, подбав

про безпеку дівчини, зв'язавшись з Лулу Сантусом в Аракажу. Цей
хитрий адвокат і довірений приятель, що не раз доводив свою

відданість, добре знав закони й те, як їх обходити. Треба витягти дівчину
з тюрми, переправити в безпечне, надійне місце і взагалі покінчити
з цим процесом, передавши справу в архів.

Витягти Терезу з тюрми було неважко. Перебування
неповнолітньої п'ятнадцятирічної дівчини в загальній камері це дике

беззаконня, не кажучи вже про побої. Суддя відразу відгукнувся й зняв із

себе всю відповідальність за знущання: він, мовляв, нікого не

наказував бити, це, видно, робота комісара поліції, капітанового друга.
Що ж до передачі справи в архів, то на це він не йшов і був
сповнений рішучості довести процес до кінця. А що Північний Кажазейрас
належить до штату Баїя, то Лулу Сантус, сержіпський адвокат, не

став наполягати. Помістивши Терезу в монастир, він переказав цук-

розаводчику відмову судді й поїхав до Аракажу чекати нових

наказів.

Нічого не знаючи про втручання доктора і заздалегідь
домовившись з Габі, котра розшукала її в тюрмі, вдаючи, що співчуває їй,
Тереза втекла з монастиря й повернулась до життя.
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Гладкий дідок, веселун і ненажера, який іншим радив
дотримуватися дієти, а сам їв усе підряд, доктор Амаріліу Фонтес за останні
шість років став близьким приятелем доктора, ділив з Терезою
багату й вишукану трапезу; коли з'являвся Еміліану, він приходив до них

обідати й вечеряти: в Естансії тільки в домі Жуана Насіменту Філю
годували так смачно, проте французькі вина й лікери, які привозив

доктор, були незрівнянні. Фабрикант вчащав до Естансії: «Колись,

любий Амаріліу, я приїду сюди назавжди, бо кращого краю для
тихої старості, ніж Естансія, немає».

У дверях він плеще в долоні для годиться. Заходить, не

чекаючи запрошення, звістка про хворобу Еміліану його сполошила:

коли ці міцні, ніби зі сталі зроблені чоловіки, яких не беруть ніякі

хвороби, занедужують, то це завжди буває щось серйозне. Тереза
виходить з кімнати назустріч докторові Амаріліу. Він ще дужче
жахається, глянувши на неї.

Що сталося?
З кухні чути приглушені голоси Лули й Ніни. Тереза бере його

простягнену руку.

Доктор Еміліану помер.
Що-о-о?

Доктор Амаріліу поспішає до кімнати. Тереза засвічує яскраву

настільну лампу біля м'якого крісла, де доктор Еміліану любив
читати, він часто читав їй уголос, а вона всідалася долі біля його ніг.

Доктор Амаріліу торкається безживного тіла Еміліану. Сердешна
Тереза! Мовчазна й замислена, Тереза пригадує хвилина за хвилиною

минулі роки.

8

Коли доктор, прибувши до Північного Кажазейраса, дізнався, що

Тереза в пансіоні Габі, його перейняли лють і досада. Що ж, хай собі
як знає, вирішив він, не варто більше нею клопотатись. Він, доктор

Еміліану Гедес, особисто взявся за цю справу, примусивши свого

приятеля, здібного й хитрого адвоката, приїхати з Аракажу, щоб
врятувати її з тюрми й від проституції і помістити в безпечне місце,
а ця дурепа, замість почекати, втекла до борделю. Видно, така вже

в неї вдача, отож нехай живе, як собі хоче. Щиро кажучи, доктор

був прикро вражений не так самим Терезиним вчинком, як тим, що
він помилився, вважаючи її вартою своєї уваги й заступництва.

Зустрівши її на фермі Жустініану, він ніби побачив у чорних дівочих очах

багатозначний вогник. Розповіді про її колишні успіхи, які він чув з уст

Беатріз і Еустакіу, тільки підтверджували його перше гарне
враження. Він помилився, хоч як це йому боляче визнавати: вона виявилася

безсоромною повією, підтвердивши думку Беатріз. Отже, нехай собі

як знає.

Але здатність безпомилково оцінювати людей була важливою

рисою доктора як землевласника, промисловця, банкіра: він вважав,

що може судити про будь-кого з першого погляду. Відчуваючи
потребу зігнати на комусь досаду, таку гірку, він поїхав до судді. Суд
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був у префектурі на другому поверсі. Нотар, забачивши його, не

знав, на яку й ступити: «Яка честь, мій докторе! Суддя ще не

прийшов, але я піду його зараз покличу, його милість мешкає в пансіоні

Агріпіни, це зовсім близько». Його ім'я? Доктор Піу Алвес, він працює
в суді вже багато років, а до того був суддею в Барракані. Чекаючи

біля розчиненого вікна, яке виходить на площу, доктор споглядає

сумне містечко, і його досада зростає: прикро, коли тобі роблять
наперекір, а ще прикріше, коли ти в чомусь прорахувався.

Із заклопотаним виглядом, нервуючи, од чого в нього

посмикується губа, до зали заходить заступник судді, доктор Піу Алвес,
вічно всім незадоволений. Постійна жертва несправедливості, він

завжди на задньому плані, поступаючись місцем всяким протеже, і
вважає себе об'єктом змови клерикалів, уряду й народу, котрі
об'єднались для того, щоб на кожному кроці принижувати його. Впертий,
жорстокий суддя, він не визнає нічого, крім букви закону. Коли з

ним заводять мову про гнучкий підхід, милосердя й гуманні почуття,
він з притиском відповідає:

Серце моє храм закону, прикрашений латинським

висловом: «Dura lex, sed lex» 7.

Доктора Еміліану він боявся й ненавидів, звалюючи на нього всю

провину за те, що він так довго сидить на низькій посаді: його,
кандидата на пост судді в Північному Кажазейрасі, де дружина дістала
в спадщину великі пасовиська з худобою, забуто на користь
миршавого столичного адвоката, одного з Гедесів, чий єдиний титул чо-

ловік-рогоносець. Уже все було готове з призначенням доктора Піу,
як втрутився Еміліану, й віддали перевагу рогоносцеві. Тільки після
тривалого часу й завдяки неабияким зусиллям він добився, що його

висунули на суддю в Барракані, сусідньому муніципалітеті, але його

метою й далі залишався Північний Кажазейрас, де він міг
господарювати в фазенді, перетворивши її на солідне джерело прибутків, а

може, й розширити її. Запрошений вести замість доктора Еустакіу
заплутане слідство, він відчув, що настала солодка година помсти:

як йому хотілося, щоб Даніел був головним обвинуваченим, а не

якимсь там співучасником, та, на жаль, ножем ударив не він, а

дівчина.
За суддею йде нотар, вмираючи від цікавості; доктор Еміліану

жестом відсилає його й залишається в залі наодинці з суддею.

Ви бажаєте зі мною поговорити, докторе? Я до ваших послуг.

Суддя намагається триматись поважно й достойно, але клята губа
все одно посмикується.

Сідайте, зараз поговоримо, каже Еміліану, ніби він тут

суддя.
Суддя вагається: куди йому сідати? У високе крісло зі спинкок},

яке поставили на підвищенні, щоб воно підкреслювало його вищість і

вселяло пошану? Йому не вистачає сміливості, й він сідає за стіл.

Доктор усе ще стоїть, і погляд його блукає за вікном. По хвилині

він провадить байдужим голосом:

Доктор Лулу Сантус передав вам моє прохання. Хіба ви його

не отримали?
Віч був у мене, я його послухав і випустив на волю

неповнолітню дівчину, заарештовану комісаром. Він дав мені розписку.

1
Закон суворий, але він закон.
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То він, виходить, виклав вам не все. Я просив вас через нього

закрити справу. Ви її вже закрили?
Губа судді смикається ще дужче: докторові напади гніву, хоч які

вони рідкісні, відомі всім. Подумавши, він відповідає з гіркотою:
Це неможливо. Йдеться про вбивство визначного

громадянина...

Чому неможливо? Капітан був негідником. До суду притягнено
молодого студента, мого родича, сина судді Гомеса Нету; кажуть, ви

вимагаєте для нього суворого вироку.
Як для причетного до злочину, мовить суддя й стишує

голос, хоч, на мою думку, його провина значно більша: він

співучасник злочину.
Хоч я й бакалавр права, однак прийшов сюди не як адвокат,

та й у мене нема часу. Послухайте, докторе: ви ж знаєте, хто хазяїн
на цих землях, ви вже якось у цьому переконалися. Мені казали, що
ви й досі мрієте стати суддею в Кажазейрасі. Ваша доля у ваших

руках, бо я все ще певен, що Лулу не переказав вам усього мого

прохання. Тож негайно пишіть розпорядження, щоб закрили справу.
Досить буде двох рядків. Та якщо вас мучать докори сумління, то я вам

раджу якомога скоріше повернутись до Барракана, полишивши цю

справу на обраного мною суддю й на мене. Все це в ваших руках,

вирішуйте.
Це тяжкий злочин...

Не змушуйте мене марнувати тут час, я й сам добре це знаю

і саме тому пропоную вам місце судді в Кажазейрасі. Тож вирішуйте
й не забирайте в мене часу. Він ляскає себе батогом по халяві.

Доктор Піу Алвес повільно підводиться, йде по справу. Він

більше не опирається; якщо він не послухається доктора Еміліану, то

його переведуть до Барракана, й інший суддя підпише документ про

закриття справи, здобувши прихильність доктора. Справді, в цьому

процесі вдалися до забороненого прийому: спершу ув'язнили
неповнолітню дівчину, а потім допитували її без компетентного слідчого,
без захисника, і тільки оце недавно у неї з'явився адвокат Лулу
Сантус; а найголовніше, суду бракує доказів і свідків, було багато

порушень законності; все це говорить на користь закриття справи.
Чесний суддя не піддається ницим почуттям помсти, недостойним

служителя Феміди. Крім того, що зміниться, якщо закрити ще один

процес?
Він пише дрібно, повільно, вживаючи латинські терміни. Потім

зводить очі на доктора, що стоїть біля вікна, усміхається:
Я зробив це з поваги до вас і вашої родини.

Дякую й поздоровляю вас, сеньйоре суддя Північного Ка-

жазейраса.
Еміліану підходить до столу, бере справу, гортає її. Читає деякі

місця, обвинувальний акт, протоколи допитів, зізнання Терези, юного

Даніела. Яка гидота! Він кидає справу на стіл, повертається до дверей
і мовить, виходячи:

Поздоровляю вас з призначенням, сеньйоре суддя, і не

забувайте: про все, що відбувається на цій землі, я повинен знати.

Доктор Еміліану повернувся роздратований на цукроварню, а

через кілька днів, поїхавши до Аракажу подивитись, як ідуть справи в

філії банку, зустрівся там з Лулу і дізнався від нього, що Тереза
нічого не відала про його втручання, ані про його зацікавленість нею.

74



О! Тоді, виходить, він у ній не обманувся: вона не тільки гарна, а й

хоробра.
Він поспішив назад: не схотівши чекати завтрашнього поїзда,

поїхав на цукроварню машиною, підганяючи водія, місцями дорогу
захаращували валки ослів та запряги биків. Повернувся додому вночі
й відразу ж подався верхи до Кажазейраса, навіть не вмившись і не

перевдягшись з дороги. Поїхав просто до пансіону Габі. Скочивши з

коня, гучно постукав у двері. Це було щось неймовірне: він ще ні

разу не ступав сюди й ногою. Коли офіціант Арруда побачив його,
то покинув своїх клієнтів і побіг гукати Габі. Звідниця геть засапалась,

так швидко вона примчала, щоб його зустріти: яка честь, сеньйоре
доктор!

Добрий вечір. Тут у вас є дівчина на ім'я Тереза...
Габі не дала йому скінчити: значить, слава про Терезу досягла

вже докторових вух і привела його сюди як клієнта:

Є, є, сеньйоре! Це не дівчина, а сама краса, ще зовсім
свіженька їй немає ще й п'ятнадцяти. Вона до послуг сеньйора
доктора.
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Тереза поїде зі мною... Він дістав з гаманця кілька

банкнотів і вручив їх схвильованій звідниці. Приведіть її...

Сеньйор доктор забирає її? Тільки на цю ніч чи на кілька

наступних?
Назавжди. Вона до вас уже не повернеться. Мерщій

приведіть її.

Клієнти за столами мовчки все спостерігали: Арруда повернувся
за стойку й був такий ошелешений, що не міг нікого обслуговувати
далі. Габі не стала протестувати й щось доводити докторові, а

сховала гроші кілька банкнотів по п'ятсот крузейро: суперечка їй

нічого не дасть, тож залишається тільки чекати, коли Тереза набридне
докторові й він її відпустить. Побуде там трохи місяць чи два,

й знов повернеться сюди.

Посидьте, сеньйоре доктор, може, вам чогось подати, доки я

наготую валізу й вона збереться?..
Не треба ніякої валізи, хай виходить, у чому є.

Доктор Еміліану посадовив Терезу на коня й повіз до себе.

9

Скінчивши огляд, доктор Амаріліу накриває тіло простирадлом:

Смерть настала раптово, так?

Тереза здригається, затуляє обличчя руками.

Лікар не наважується поставити делікатне запитання.

Розкажіть, як воно було. Доктор ситно повечеряв, а потім...

Він з'їв тільки шматочок риби, трохи рису й кружальце
ананаса. На підвечірок о п'ятій годині він з'їв кілька шматочків

кукурудзяного пирога. Потім ми гуляли ходили аж до мосту.

Повернувшись, він сів у саду в гамак, і ми розмовляли понад дві години. Був
уже початок одинадцятої, коли ми вернулись до будинку.

А ви не знаєте, чи він останнім часом не мав якої прикрості?
Тереза не відповіла. Вона не мала права розкривати докторову

таємницю, повторювати його скарги й нарікання навіть лікареві. Вмер
раптово, і яке це має значення, від чого від хвороби чи від
хвилювання? Це однаково не воскресить його.

Кажуть, провадив далі доктор Амаріліу, що Жаїру,
його син, розтратив банківські гроші; виявили велику недостачу, й

доктор, довідавшись про це...

Тереза на мить перестає його слухати й розуміти, кам'яніє й

дивиться на обличчя небіжчика. Лікар провадить:
Я тільки хочу знати причину, чому в нього відмовило серце.

Він був міцного здоров'я, але всі ми маємо свої прикрощі, і саме

вони й убивають нас. Позавчора він сказав мені, що тут, в Естансії,
він відпочиває від якихось потрясінь, відновлює свої сили. Як, по-

вашому, він не змінився?
Мені доктор здавався завжди однаковим від першого дня

нашого знайомства.

Тереза хотіла на цьому урвати розмову про доктора, але не

стрималась і додала:

Ні, ні, неправда. Він ставав дедалі кращий. У всьому. Можу
вам ще сказати, що другого такого, як він, уже не буде. І більше

мене ні про що не питайте.
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На якусь мить западає мовчанка. Доктор Амаріліу зітхає.
Доню моя, я розумію, що у вас на душі, й глибоко вам

співчуваю. Якби це залежало від мене, ми б його спорядили належно,

як годиться, і всі ви, я, майстер Жуан, його справжні друзі,
відвезли б його на цвинтар. Тільки ж це не від мене залежить.

Знаю, але я не ремствую, кожна хвилина, проведена з ним,

була для мене святом.

Спробую зв'язатися з його ріднею: дочка й зять зараз в

Аракажу. Якщо не вдасться поговорити по телефону, пошлю їм

телеграму. Доктор Амаріліу обертається з порога: Прислати когось,
хто б помив і одяг небіжчика, чи, може, це зроблять Пула з Ніною?

Я сама потурбуюсь про нього, поки що він іще мій.
Я повернуся з свідоцтвом про смерть і священиком.

Навіщо приводити священика, коли доктор Еміліану був
безвірник? Щоправда, він не був проти парафіяльних свят і навіть пускав
священика на цукроварню, щоб той відправляв меси. Падре Вінісіус,
який студіював теологію аж у Римі, полюбляв вино й був приємним

співрозмовником за столом.

10

Коли Тереза Батіста, вдягнена в привезене з Баїї вбрання, сиділа
на чільному місці за столом, доктор Еміліану відчував справжнє
задоволення, бачачи, крім лікаря, свого приятеля Насіменту Філю,
з котрим він навчався на юридичному факультеті, ще й падре

Вінісіуса та Лулу Сантуса, який приїздив спеціально з Аракажу. Говорили
про все: про політику й кулінарію, про літературу й мистецтво, про
події в світі й Бразілії, про останні спірні ідеї й скандальні моди, про
загрозливу зміну звичаїв і прогрес науки.

Розгорались суперечки й про релігію, а це була дражлива,

невичерпна тема. Трохи хильнувши, Лулу Сантус проголошував себе
анархістом, сержіпським послідовником Кропоткіна, антиклерикалом

старого стилю, звинувачуючи таких довгополих, як падре Вінісіус, за

відсталість світу, виставляючи себе ледве не особистим ворогом отця
небесного. Постійна полеміка між ним і падре, ще молодим і
завзятим чоловіком, палким, ерудованим сперечальником, кінчалася тим,

що втручався Жуан Насіменту Філю, декламуючи вірші під оплески

адвоката. Доктор неквапливо попивав вино й розважався, слухаючи

аргументи, контраргументи й ущипливі репліки. Тереза уважно
слухала суперечку, намагаючись збагнути її зміст, захоплюючись то Лулу
Сантусом, то падре Вінісіусом, звучанням їхніх фраз, гарних і

поважних у священика, цинічних і насмішкуватих в адвоката, що межували
з прокляттями й блюзнірськими речами. Падре зрештою здіймав до
неба руки й благав у господа прощення для цих нерозкаяних,
грішників, котрі, замість скласти подяку за таку багату вечерю й вина,
достойні божого виноградника, сипали лайками й богохулили,
ставлячи під сумнів навіть саме існування Всевишнього! В цій безодні
гріха, казав він, чистими зостаються тільки страви й напої, а також

господиня дому, свята жінка, а решта безбожники, безбожники в

множині: вчитель Насіменту Філю за те, що декламував такі вірші, а

доктор за те, що заявляв, буцім усе починається й кінчається мате¬
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рією, а боги й релігії не що інше, як породження людського

страху.

Кинувши того вечора цю фразу після запеклої суперечки, доктор

звернувся до священика, й Тереза сама це чула:

Допоможіть мені в одній справі: падре Сірілу з Кажазейраса
захворів на ревматизм і не може приїхати до міста на свято святої

Ани, а також відслужити месу на цукроварні, як це в нас було
заведено в попередні роки. Чи не змогли б ви його заступити?

Охоче, сеньйоре доктор.
Я пошлю по вас у суботу. А в неділю вранці, падре, ви

похрестите в місті діток, повінчаєте молодят, пообідаєте. Якщо

забажаєте, зостанетесь на танці в Раймунду Алікаті, а не захочете, я накажу

привезти вас сюди.

Якщо він не вірує в бога, то навіщо тоді дає гроші на церкву,

ріже телят і свиней на свято й запрошує священика, щоб той

відправив месу на цукроварні? Тереза розуміла, що базікання й атеїзм Лулу
Сантуса показні, він просто любить поляпати язиком, бо забобон-

нішої людини, ніж він, вона не бачила. Сантус хреститься, навіть за-

ходячи до кімнати присяжних або до зали судових засідань. Що ж

стосується доктора, то вона сприйняла це як суперечності людини,

загалом послідовної в своїх діях.

Тереза нічого йому не сказала, але він без сумніву вгадав її

думку з самого початку вона вважала, що доктор володіє даром

відгадувати чужі думки. Коли священик пішов разом з Насіменту
Філю, котрий знову декламував вірші, і Лулу Сантус, закуривши
останню сигарету, сказав «надобраніч», залишивши їх удвох в саду,

доктор пригорнув її і сказав:

Завжди запитуй, коли чогось не розумієш, не бійся, що

образиш мене, Терезо^ Ти образиш мене тільки тоді, коли будеш зі мною
не щира. Ти дивуєшся й не розумієш, як це так, що я, безвірник,
наймаю священика правити месу на цукроварні й до того ж іще
влаштовую свято, правда?

Усміхнувшись, вона ще міцніше пригорнулася до його грудей й

звела на нього очі.

Це я роблю не заради себе, а заради інших, я йду їм
назустріч, зрозуміла? Роблю це для тих, хто вірує і вважає, що я вірую
теж. Народові потрібні релігія й свята, які скрашують бодай трохи
його життя, а де бачено цукроварню без меси й падре, без хрестин

і вінчання хоча б раз на рік? Я тільки виконую свій обов'язок. Він

поцілував її в уста й додав: Тут, в Естансії, в цьому домі, побіля
тебе, я це тільки я. А поза цим домом я цукрозаводчик, банкір,
директор підприємства, голова сім'ї. Там я католик, протестант,

іудей.
І тільки останньої ночі, після розмови в саду, Тереза збагнула

до кінця, що він їй тоді хотів сказати.

Ніна принесла таз і відро, а Лула каструлю гарячої води.

Вони прийшли, щоб допомогти їй, але Тереза відіслала їх назад: «Як

треба буде, я вас покличу».
Зоставшись сама, вона обмила тіло доктора, намилюючи вату
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в теплій воді, і, витерши, напахтила з голови до ніг його улюбленим
одеколоном. Беручи пляшечку з шафки у ванній кімнаті,
Тереза згадала випадок з одеколоном на самому початку їхнього

співжиття; тепер їй залишилися тільки спогади. Усі пахощі й насолоди
скінчилися назавжди, вмерли разом з доктором. Згасло полум'я,
згасла іскра, і Тереза вже не вірить, щоб у ній колись іще спалахнуло
почуття.

Вона повільно одягла небіжчика й озула, дбайливо добираючи
сорочку, шкарпетки, краватку, синій костюм, дотримуючись докторо-
вого смаку. Потім покликала Лулу й Ніну, щоб вони прибрали
кімнату. Хотіла, щоб усюди були чистота і лад.

12

Щойно прибувши до Естансії, доктор змушений був у терміновій
справі виїхати до Баїї, залишивши Терезу під наглядом Алфредана
та в товаристві служниці з місцевих дівчат. Тереза ще не встигла

прийти до тями; жила, аби жити, не бачачи нічого попереду: в душі
недовіра, на тілі сліди знущань, у серці спогади про недавнє

принизливе минуле з побоями й ганьбою, Жустініану Дуарті да Розою і

Даном, тюрмою, пансіоном. Вона поїхала з доктором, здавшись на

волю долі, а також через повагу, яку він у неї викликав до себе.

Тільки повагу? І любов теж, та таку палку, що вона аж танула від неї,
коли він поцілував її на порозі пансіону, перш ніж посадовити на

коня. І ось цьому всьому настав кінець. Сказавши Терезі про приїзд
доктора, Габі попередила її, що цей вередливий цукрозаводчик,

мабуть, недовго впадатиме коло неї, вона швидко повернеться до

пансіону, двері якого для неї відчинені завжди. «Тут твій дім, дочко
моя».

Рано-вранці вона заходилась наводити лад у величезному
охайному будинку, взявши на себе найважчу і найнеприємнішу роботу,
поки служниця тихенько поралася на кухні. Мовчазний і роботящий, з

посивілими кучерями, привезений про всяк випадок із цукроварні
Алфредан доглядав яблуневий сад і город, ходив за покупками,

стеріг будинок і Терезу. Хоч доктор і розгадав її з самого початку,
проте він знав її мало і вжив певних застережних заходів.

Прокинувшись о восьмій ранку, доктор уже не знайшов Терези
поруч себе в ліжку, а побачив її з віником у руках. Він нічого
не сказав і запросив Терезу на каву.

Я вже пила. Вам подасть служниця. Пробачте, мені треба ще
прибрати... І знов узяла до рук віника.

Доктор замислено пив каву з молоком, заїдаючи шматочками

кукурудзяного пирога та підсмаженим бананом, і дивився, як

працює Тереза. Вона підмела спальню, зібрала в відро сміття. В
кухонних дверях стояла служниця й чекала, поки господар поснідає, щоб

прибрати зі столу. Після кави доктор взяв кілька книжок і пішов

у сад. Повернувся він аж десь перед обідом, щоб прийняти ванну.
Побачивши його вже переодягненим, Тереза спитала:

Можна накривати на стіл?

Еміліану всміхнувся.
Прийми ванну й перевдягнися до обіду.
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Тереза не думала купатись о цій порі, бо після обіду її чекало

ще стільки роботи.
Краще я скупаюсь, коли поприбираю. В мене ще багато

роботи.

Ні, Терезо. Ти приймеш ванну зараз.
Вона послухалась. Вертаючись через двір із ванної кімнати,

побачила Алфредана, який ніс пляшки в сад, де біля кам'яної лави

стояв маленький розбірний столик. Доктор уже чекав на неї. Вона

підійшла до нього, перевдягнена в чисте, й спитала:

Можна вже накривати?
Трохи згодом. Сядь біля мене. Він поставив чарки, взяв

пляшку: Випиймо за наше гніздечко.
Тереза не пила спиртного. Якось капітан налив їй кашаси, вона

ледь пригубила, скривившись від огиди. Розлютившись, Жустініану
примусив її випити чарку до дна й налив іще одну. Але більше

ніколи не пропонував їй випити чого доброго, ще захлинеться.

Вона взяла чарку.

Щоб у нашому гніздечку було весело, мовив Еміліану.
Пам'ятаючи смак кашаси, Тереза обережно покуштувала

прозорий напій золотавого кольору й з подивом відзначила, що він

приємний. Ковтнула ще.

Портвейн, мовив доктор. Пий, не бійся, цей напій тобі
не зашкодить.

Він підсунув Терезі крісло. Вона не знала, як подавати, й тому

цю функцію він перейняв на себе, почавши розкладати перед
дівчиною срібний прибор. Вона вражено стежила за його рухами:

навіщо всі ці витребеньки? Випили прохолодного мангового напою, і

доктор знову подав їй першій чарку. Тереза несміливо торкалася
їжі, слухаючи його розповіді про дивні страви, які є в світі. На
деяких стравах доктор зупинявся аж надто докладно, й Тереза
скрикувала з жаху, слухаючи про такі закордонні делікатеси, як, скажімо,
риб'ячі плавці, тухлі яйця, сарану. Тереза вже десь чула, що в якійсь

країні їдять жаб, і доктор потвердив: мовляв, це справді чудове
м'ясо. Одного разу вона їла ящірку тейю, яку засмажив Шіку Прошва.
Сподобалось.

Всяка дичина добра, казав Еміліану. Має незвичний,

вишуканий смак. А знаєш, Терезо, які черви найсмачніші?
Які?
Слимаки.
Слимаки? Яка гидота...

Доктор дзвінко й весело засміявся.
От якогось дня, Терезо, я приготую страву з слимаків, і тебе

й за вуха не відтягнеш од неї. Ти знаєш, з мене непоганий кухар.

Вона стала поводитися трохи невимушеніше й під час десерту
вже щиро сміялася, коли він розповідав, як французи цілий тиждень
тримають слимаків у скриньці з борошном, єдиною для них

поживою, міняючи борошно щодня, аж поки слимаки не зробляться
зовсім прозорі.

А де їдять сарану?
В Азії, з медом. У Кантоні обожнюють цуценят і змій. А в нас

у сертані хіба не їдять удавів жібойя й мурахів? Це те саме.

Коли вони вставали з-за столу, доктор узяв Терезу за руку, й
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вона всміхнулася йому вже зовсім інакше в її усмішці він побачив
перші ознаки ніжності.

Вони знов сиділи в саду, на тій самій стародавній кам'яній лаві.
Легенько цілуючи її, він сказав:

Насамперед, Терезо, ти повинна запам'ятати таку річ. Убгай
її собі в оцю мияу голівку раз і назавжди, він торкнувся її

чорного волосся, ти тут господиня, а не служниця; цей будинок твій,
і ти в ньому пані. Якщо служниця не може впоратися з роботою,
бери ще одну, бери, скільки треба, але я не хочу, щоб ти ходила

брудна й витирала меблі.

Зачувши таке, Тереза розгубилася. Вона звикла до криків, лайки,
до лінійки й ременя, коли вчасно не попорає всієї роботи; хоч вона

й спала в капітановому ліжку, проте не переставала бути його

рабинею. В тюрмі теж їй довелося прибирати три камери й туалет.
Ти в домі господиня, не забувай цього. Тож не ходи брудна,

неохайна, погано вдягнена. Я хочу бачити тебе гарною, елегантною,

сеньйорою. І повторив: Сеньйорою.
«Сеньйорою? Я ніколи нею не буду...» думає Тереза.
Доктор, здається, прочитав цю її думку:

Але ти нею не станеш, якщо не захочеш. Якщо ти не та,

якою я собі тебе уявляю.
Я постараюсь...
Ні, Терезо, старатись ще не досить.

Тереза пильно глянула на нього, й Еміліану побачив у її чорних
очах діамантовий зблиск.

Щиро кажучи, я й не знаю, якою має бути сеньйора, але

брудною й обдертою ви мене більш ніколи не побачите, обіцяю вам.

ІЗ
Тереза майже весь час сидить біля небіжчика. Йому підклали під

голову подушку, склали на грудях руки. В саду Тереза зірвала
криваво-червону, щойно розквітлу троянду й вклала її докторові між
пальці.

Повертаючись із цукроварні або з Аракажу, доктор давав їй

потримати сомбреро й оздоблений сріблом батіг, поки водій з

Алфреданом носили папки з документами, книжки й пакунки до зали

й до комори.

Доктор не розлучався з батогом не тільки в полі, коли об'їжджав
верхи плантації, на пасовиськах, коли оглядав череди худоби, а й у
Баїї, в Аракажу, в банку він носив батіг як прикрасу й зброю.

У його руках то була страшна зброя: якось у Баїї, розмахуючи
батогом, він одігнав од себе двох молодих волоцюг, що хотіли його

пограбувати, а в центрі столиці примусив писаку Гаролду Перу з'їсти
свою газетну статтю. Найнятий ворогами Гедесів, цей нахабний
писака виступив у скандальному щотижневику з довжелезним і лютим

нападом на могутній клан. Еміліану, як голові родини, перепало в

цьому пасквілі найдужче. «В цій статейці багато правди, хоч вона й

смердюча», сказав один сертанський політик, стоячи в гурті колег,
які жваво обговорювали пасквіль на порозі урядового палацу.
Повернувши голову, він побачив раптом, що площею йде доктор Еміліану
зі своїм оздобленим сріблом батогом, і, як на те, назустріч йому
твердим кроком, окрилений успіхом, спускається журналіст Пера. Вті-
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кати не було коли: цьому нахабі довелося з'їсти свою статтю, та ще

й дістати батогом по обличчю.
Зате тут, в Естансії, доктор, виходячи після вечері на щоденну

прогулянку, замість батога носив у руці квітку.
А почалося це так: якось увечері, поцілувавши Терезу, він сказав:

Бувай, Терезо, я скоро повернуся й ляжу відпочивати.

Вона вибігла в сад, зірвала троянду й, подаючи її докторові,
прошепотіла:

Це щоб ви не забули про мене на вулиці...
Наступного дня перед прогулянкою він запитав:

А де моя квітка? Вона потрібна мені не для того, щоб тебе
не забути: коли вона в мене, то мені здається, що ти теж зі мною.

Вклавши квітку небіжчикові між пальці, Тереза марно
намагається склепити йому очі, сині, прозорі, часом холодні й недовірливі.
Вони мертві, проте розплющені і втуплені в Терезу, про яку знають

більше, ніж вона сама.

14
Будинок зазнав певних змін: його зроблено дещо комфортабель-

нішим, бо доктор звик до всього кращого й привчав до цього також

Терезу. Одну залу перегородили навпіл і зробили з неї дві ванні

кімнати, одна з яких з'єднувалася з великою спальнею, друга з

вітальнею, де жив Лулу Сантус, коли приїжджав з Аракажу разом з

доктором або на його виклик. Салон, який колись відчиняли тільки в

святкові дні або під час зустрічі якогось дорогого гостя, втратив свій

урочистий старомодний вигляд: доктор поставив у ньому стелажі для

книг, радіолу й невеликий бар. У спальні поруч салону поставили

швацьку машинку.

Дбаючи про те, щоб Тереза не нудьгувала під час його частих

від'їздів, доктор Еміліану купив їй швацьку машинку та дротики для

в'язання.

Ти вмієш шити, Терезо?
По-справжньому ні, хоч на фермі я лагодила одежу на

машинці покійної господині.
А хочеш навчитися? Принаймні не нудьгуватимеш, коли мене

не буде вдома.

Школа крою і шиття святої Богородиці містилася за парком

Трісті, й, щоб туди дістатись, Терезі треба було перейти центр міста.
Вчителька сеньйорита Салвалена («Салва» від батька Салвадора, а

«лена» від матері Єлени), з широкими стегнами й бронзовими
грудьми, густо напудрена й намазюкана, призначила для Терези
уроки на другу половину дня і взяла плату наперед за все навчання.

Третього уроку Тереза не стала слухати, кинула шитво, метр, голку й

наперсток, бо шановна вчителька почала натякати Терезі про те, що
вона може трохи підзаробити, прислужившись деяким багатим

сеньйорам: вони того ж самого стану, що й доктор, компаньйони

ткацьких фабрик, усі поважні й чемні сеньйори; далі натяки перейшли в

прямі пропозиції. За місцем діло не стане, все можна влаштувати тут-
таки, в школі, є безпечна й затишна кімната. Доктор Бравліу,
співвласник однієї з фабрик, побачив Терезу на вулиці й готовий...

Тереза схопила сумочку, повернулась і вийшла, не попрощавшись.

Ображена Салвалена кинула їй услід:
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Пишається, як жаба на купині. Хотіла б я побачити її в той

день, коли доктор дасть їй під зад... Вона обов'язково прибіжить
сюди до мене, щоб я знайшла для неї клієнта... Неприємна думка

раптом перервала зловтішні її міркування: чи треба повертати
Терезі гроші? Ні. Не верну нічого: то не моя провина, що ця

задрипанка кинула курси...

Вернувшись із чергової поїздки, доктор поцікавився Терезиними
успіхами в школі крою і шиття.

Ет... В сеньйорити Салвалени нецікаво, навчилась найнеобхід-
нішого та й покинула ходити.

Але доктор умів відгадувати чужі думки. Хто міг витримати
погляд його ясних і пронизливих, як свердла, очей?

Терезо, ти знаєш, що я не люблю брехні. Навіщо ж ти

брешеш? Кажи правду, що сталося?

Вона пропонувала мені чоловіка...

Знаю, доктора Бравліу. Він побився в Аракажу об заклад, що
поставить мені роги. Тобі таких пропозицій не бракуватиме, і якщо
ти колись погодишся, то спершу скажи про це мені. Так буде краще
для мене і для тебе теж.

Ви мене погано знаєте, інакше б такого не казали!
ображено вигукнула Тереза, блиснула очима, але тут же опустила голову,
стишила голос і закінчила: Я знаю, чому ви так про мене думаєте:
вам відомо, що, живучи з капітаном, я зустрічалася з іншим.
Голос її перейшов у шепіт: Це правда. Я зустрічалася з іншим, але

я не любила капітана. І знов заговорила голосніше: Якщо ви про
мене такої думки, то краще я піду геть, краще тюрма, ніж недовір'я
й страх перед тим, що може статись.

Доктор пригорнув її.

Не будь дурненькою. Я ж не сказав, що сумніваюся в тобі,
що вважаю тебе здатною на обман, принаймні не хотів такого

сказати. Я мав на увазі, що, може статись, я тобі набридну. Коли тебе

зацікавить хтось інший, прийди й скажи мені щиро так роблять усі
порядні люди. Я не думав тебе образити й не маю за ніщо. Я тобою
цілком задоволений. Не випускаючи її з обіймів, він з усмішкою
додав: Я теж хочу бути щирим і скажу тобі всю правду. Коли я

спитав тебе, що сталося, то вже знав геть усе, не питай мене, звідки.
Тут люди знають усе, Терезо, і всіх беруть на язик.

Тоді ж таки після вечері доктор запросив її прогулятися з ним до

мосту через Піайї, чого раніше не робив. Вони йшли вдвох,
шістдесятилітній чоловік і шістнадцятилітня дівчина, закохана пара, йшли,

побравшись за руки, не соромлячись нікого. Рідкі перехожі,
здебільшого простолюд, не пізнавали доктора та його коханку і справді
думали, що це закохані юнак і дівчина. На околиці вони теж не

викликали цікавості. Тільки якась стара жінка, зупинившись, глянула на них

і мовила:

Добривечір, любі мої. Щасти вам боже!

15
Вся в чорному, як відьма на карикатурі або повія з дешевого

будинку в святкову ніч, Ніна навшпиньках підходить до дверей, щоб
з'явитися зненацька й помітити вираз, якийсь знак веселості на

Терезиному обличчі: адже ця вертихвістка не зможе так довго приховувати
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свою радість. Ще б пак: загребе купу грошей, утішатиметься
життям і, хоч яка вона хитра й обережна, таки десь та викаже себе:

облудність так і не змогла допомогти їй вичавити з сухих очей жодної
сльозинки. В дверях Ніна вибухає плачем.

Скоро буде вже два роки, як подружжя найнялося сюди на

роботу. Доктор був би вже давно повиганяв їх, і то не так через

Лулу, нещасного бідолаху, як через Ніну її Еміліану не терпів
зовсім:

Ця жінка лиха й нещира, Терезо.
Вона неписьменна, бідна, але має добре серце.

Доктор відвертався, уриваючи розмову на цю тему: він добре
знав, чому Тереза терпіла недбальство й вічну брехню цієї жінки: її

дітлахів дев'ятирічного Лазінью і семилітню Текінью вона любила,
як рідних, і за його відсутності оддавала їм весь свій час

виховувала їх, гралася з ними. Лазінью й Текінья більшу частину дня

проводили під наглядом цієї добровільної вчительки іноді вже аж

дратуючи матір. Коли доктор був удома, малі приходили до неї тільки по

благословення, а так сиділи в саду чи гралися на вулиці. З доктором
час минав швидко й весело, Тереза почувалася щасливою. Але за його

відсутності вулична дітвора, а надто двоє малюків Ніни

допомагали їй заповнити дозвілля, і з ними вона відганяла од себе думки

про майбутнє, коли вона врешті набридне цукрозаводчикові. Про
його смерть вона не думала, доктор здавався їй безсмертним, смерть

існувала для всіх, тільки не для нього.

Ніна стоїть у дверях і робить розрахунки: скільки дістанеться
коханці за заповітом старого мільйонера? Ставлячись скептично до

таких понять, як відданість і прихильність, вона не вірить у Терезину
любов до доктора, вважаючи вірність і ніжність облудністю і грою
заради загарбання спадщини. Багата і незалежна, Тереза тепер поверне

грошима й своєю долею, як їй краще. Хто зна, може, вона й далі

виказуватиме прихильність до діток і перекине їм дещо з грошенят,

видурених у Гедеса, усе може бути. Ніна силкується говорити
співчутливим жалібним голосом:

Бідна сеньйора Тереза, ви так його любили.

Ніно, прошу вас, дайте мені спокій.

От бачите! Ця нікчема вже починає випускати кігті й показувати

зуби.

16

Одного дня Алфредан прийшов попрощатись.
їду від вас, сеньйоро Терезо. На моєму місці працюватиме

Мізаел, це добрий хлопець.

Від доктора Тереза вже знала про прохання Алфредана: взятий

на один місяць через непередбачені обставини, він уже пробув
півроку далеко від сім'ї й від цукроварні, де завжди жив без певної

роботи, був у Еміліану таким собі хлопчиком на побігеньках. Коли б
не онуки, зостався б у Естансії, бо йому подобалися цей край, добрі
люди, а особливо Тереза.

Дівчина правильна, сеньйоре доктор, такої більше не

знайдете Таке молоде, а розум як у старої, з дому виходить тільки коли

треба, а на вулиці нікому не дає себе скривдити. Все поглядає на во¬
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рота чекає сеньйора, та все мене питає: як ви гадаєте, Алфредане,
він може приїхати сьогодні? За неї я ручуся, вона заслуговує на опіку
сеньйора доктора.

Складаючи собі грунтовну й остаточну думку про Терезу,
Алфредан безсторонньо розповідав Еміліану про все, що відбувалося за

його відсутності, від пропозицій викладачки школи крою та шиття аж

до знайомства, якому сприяла сусідка Калу, про яке й досі згадує
комівояжер Авіу Аулер, щось на взірець Дана із торговельного
синдикату, невибагливий спокусник, напахчений дешевими парфумами
жевжик. Мандруючи з півдня штату Баїя через Сержіпе та Алагоас,
він був засліплений безліччю принадних дівчаток у Естансії, на жаль,

аж надто молоденьких і недосвідчених. Увесь вільний час він
витрачав на пошуки жіночки, яка б не думала про заручини та

одруження, скажімо, не дуже зайнятої коханки якогось багатія.

Дізнався від Калу про Терезу і побачив її, коли вона виходила з

крамниці (оце кралечка!). Подався слідом, говорячи їй банальності:
тут його лексикон був справді невичерпний. Тереза прискорила крок,
залицяльник зробив те саме й зайшов наперед, заступивши їй

дорогу. Тереза знала, як неприємно доктору чути про будь-який скандал,

що привертає до неї увагу, і опробувала обійти молодика, але той

розставив руки й не пускав її.

Не пройдете, поки не скажете мені, як вас звуть та коли ми

зможемо зустрітись...
Намагаючись зберегти спокій, Тереза хотіла піти серединою

дороги. Молодик простяг руку, щоб схопити її, та не встиг навіть
торкнутися її руки. З явившись хтозна-звідки, Алфредан дав зухвальцеві
такого стусана, що в другому вже не було потреби: залицяльник так і

заорав носом, але тут же підхопився й кинувся навтікача просто
до готелю. Звідти він уже не рипався аж до свого від їзду з міста.

Від Алфредана доктор знав про Терезині вечори над художньою

літературою та каліграфією. Вона ходила до школи, перш ніж її

продали капітанові, й за два з половиною роки учителька Мерседес Ліма
дечого її навчила, але не вельми багато. Терезі хотілося читати

книжки, на дачі їх не бракувало, і вона сіла за науку.

Для Еміліану Гедеса було втіхою керувати успіхами дівчини в

науці. Багато чого навчив доктор молоду утриманку в парку,

яблуневому саду, вдома й на вулиці, за столом; і ніщо доти не було таким

корисним для Терези, як курс цих лекцій. Перед від їздом доктор
давав їй завдання, матеріал для вивчення, вправи для виконання. Усе

Терезине дозвілля забирали книжки й зошити, проганяючи нудьгу й

непевність.

Тоді-таки доктор узяв за звичку читати їй вголос, почавши з

дитячих оповідань: Тереза мандрувала з Гуллівером, потерпала вкупі
з олов яним солдатиком, сміялася з Педро Невдахи. Доктор теж

щиро реготав він любив сміятись. Не любив переживань, але

переживав із нею, ламаючи свою удавану стриманість.

Терезине дозвілля де ж пак! Хоч доктор і не хотів, щоб
Тереза виконувала домашню роботу, вона однаково намагалася

підтримувати в домі лад; Еміліану обожнював квіти, й щоранку Тереза
рвала гвоздики й троянди, жоржини й хризантеми, ставлячи їх у вази:
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доктор не повідомляв про час свого приїзду. А надто вона поралась
на кухні, бо доктор так любив попоїсти й був такий перебірливий, що

Тереза постановила собі навчитись і куховарської справи. Культурна
людина потребує доброго столу, казав доктор, і Тереза не раз
обпекла руки, але варити навчилася.

Жуан Насіменту Філю домовив їм славетну куховарку, стару Ев-

ліну: буркотлива, завжди чимсь невдоволена, дражлива, але на кухні
артистка!

Стара справжня артистка, Еміліану. її козячою печенею

ласуватимете цілісінький тиждень... твердив учитель Насіменту.
Звичайні страви, а як готує! Я просто не знаю, з ким її порівняти.
Золоті руки!

Звичайні й вишукані страви, сержіпські, баїянські, скажімо

смажені алагоаські суруру8; до того ж Евліна незрівнянна кондитерка.

Від неї Тереза довідалася, скільки брати того й того, як змішувати
присмаки, визначати точний час варіння. Коли стара Евліна

стомлювалась, а нехай йому абищо, голова болить, здушило в грудях
собаче життя! кидала все і йшла геть, Тереза займала її місце

перед великою плитою, де горіли дрова, хто любить добре
попоїсти, нехай знає, що немає страви кращої за приготовану на дровах.

Ця стара Евліна варить щоразу краще, сказав доктор,

докладаючи собі маніокової каші з куркою: Звичайна курка, проста

каша, а таке смачне... Чого ти смієшся, Терезо? Ану, розповідай.

Курки й маніокової каші стара навіть і не торкалась. А солодкі
страви з кажу, жаки, мірту, були Евлінині за вуха не відтягнеш!-

Ой, Терезо, як ти стала куховаркою, коли й чому? Тут, у вашім домі,

сеньйоре мій.

17

Після другої години повертається доктор Амаріліу, несучи

свідоцтво про смерть і новини про докторових родичів. Щоб
розшукати їх на танцях у яхт-клубі, довелось обтелефонувати пів-Аракажу;
поки вдалося поговорити з наймолодшим, Крістованом, п'яничкою,

минуло понад дві години. На щастя, цього разу Біа Турка,
телефоністка, не сперечалась, що пізня година, їй було цікаво знати подробиці
смерті багача. Треба признатись, що доктор відійшов у інший світ

(Біа Турка займалася спіритизмом) за особливих обставин. Не треба
було пояснювати, Біа Турка, може, завдяки своєму фахові, а то й

флюїдам, відразу збагнула, що й до чого.

Біа доклала всіх зусиль, щоб дозвонитись до Аракажу, вона

мені дуже допомогла. Спочатку нічого не було чути через музику, бо

телефон яхт-клубу стоїть у барі, а Крістован сидів якраз там,
смакуючи віскі. Коли я повідомив йому новину, він не міг говорити й кинув

трубку, і мені довелося кричати, аж поки підійшов якийсь тип і побіг

погукати зятя. Він сказав, що вони негайно сюди виїжджають...

1
їстівний молюск.
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За лікарем прибув Жуан Насіменту Філю, сумний, наляканий.

Ой, Терезо, яке нещастя! Еміліану був молодший від мене на

три роки, йому ще немає й шістдесяти п'яти. Ніколи не думав, що
він помре раніше від мене. Такий здоровий, я й не пам'ятаю, щоб
він будь-коли скаржився на яку хворобу...

Його вбили прикрі переживання... починає лікар,
повторюючи діагноз. Ніколи мені нічого не розповідав, але ходять чутки,
можна знати, й не питаючи. Близький ваш друг, Жуане, і ніколи вам

нічого не говорив? Навіть позавчора? Про сина, про зятя?

Еміліану був не такий чоловік, щоб розповідати про своє
життя навіть найближчим друзям. Я ніколи не чув від нього нічого, крім
похвали своїй родині: мовляв, усі гарні, усі хоч куди, ну просто вам

королівська сім'я. Він пишався, розповідаючи навіть дрібниці з життя

своєї родини. Я знаю, що він дуже любив свою доньку; коли вона

була ще маленькою, то, з'являючись тут, щоразу заводив розмови про

неї, така гарна, та розумна, та дотепна. А відколи вийшла заміж,
замовк...

А про що вже було говорити? Про те, як вона зраджує
чоловіка? Видно, гаряча кров, уся в батька, пристрасна, запальна;

кажуть, вона зруйнувала чимало сімей в Аракажу. Вона в один бік,
чоловік у другий, кожне живе своїм життям.

Тепер усі подружжя такі, сказав Жуан Насіменту Філю.
Бідолашний Еміліану нестямно любив сім'ю, дітей, братів, небожат,
помагаючи найостаннішому родичеві. Ось він, як живий, немає тільки
батога в руці.

Тереза принесла чашки з кавою.

Батіг? А то навіщо, сеньйоре Жуан?

Бо Еміліану послуговувався водночас трояндою й батогом,
оздобленим сріблом.

Тільки не зі мною й не тут.

То була правда.

У дечому, Терезо, ви точнісінько така, як і він, оце дивлюсь на

вас і бачу Еміліану. У вас багато спільного: вірність, гордість, ну й...

На якусь хвилю він замовк, потім вів далі:

Я хотів побачити його саме зараз, попрощатися, поки тут
тільки він та ви, я не хочу тут залишатись, коли приїде його рідня. Він,
Терезо, їздив до Естансії до вас, до нас із вами, віддавав нам трошки
свого дорогоцінного часу й прищеплював нам свою любов до життя.

Коли він уперше приїхав, я вже був старий, чекав смерті. Він мене

знову поставив на ноги. Я хочу попрощатися з ним у вашій

присутності, а інших я не знаю й не хочу знати.

Знов западає мовчанка, небіжчик лежить із розплющеними
очима. Вчитель Жуан веде далі:

Я ніколи не мав братів, Терезо, а от Еміліану був для мене

чимось більшим від брата. Я не втратив спадщини після батька
тільки тому, що він зайнявся моїми справами. І навіть я не чув од
нього якихось звірянь. Оце тільки що я казав Амаріліу: гордість і

великодушність, батіг і троянда. Я прийшов подивитись на Еміліану й на

вас, Терезо. Чим я можу вам прислужитися?
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Дуже вам вдячна, сеньйоре Жуан. Ніколи не забуду ні вас,
ані доктора Амаріліу; коли я тут жила, оце тільки й друзів, що я

мала.

Зостанетесь в Естансії, Терезо?
Без доктора, сеньйоре Жуан? Я б не змогла.

Усі мовчки допивають каву. Жуан Насіменту Філю думає пра

Терезине майбутнє. Бідна Тереза, кажуть, у неї було собаче життя

до того, як вона приїхала сюди з Еміліану. Лікар похмуро чекає на

священика, щоб разом зустріти рідню, що зараз поспішає до

Естансії: доньку, зятя, брата, зовицю та інших.

18

І ти ніколи, Терезо, не відчувала удару батога, крайньої
жорстокості, невблаганності? Не торкалась гострого сталевого леза?

А до цієї ночі, коли ми сиділи над тілом визначного

громадянина, доктора Еміліану Гедеса, тебе ніколи, Терезо, не торкалася

смерть, вона ніколи не проникала в тебе, відчутна, реальна, не

порпалась гострими, пекучими й водночас крижаними лазурями в

твоєму череві, такого не було, Терезо?

Так, було, вчителю Жуан; саме рука смерті пересунула межі

розуміння й любові. Живучи з доктором, Тереза Батіста зазнала не

тільки щастя та радощів. Був у неї принаймні один печальний день.

Думала, що й сама вмерла, га відродилась для любові завдяки

коханцеві: любов, тактовність, відданість стали чудовими ліками. Смерть
і життя, батіг і троянда.

19

Коли минуло два місяці затримки, в неї завмерло серце: вагітна!

Першим відчуттям була радість: виходить, вона не безплідна, в неї

буде дитина, її й докторова яка радість!
Я безплідна, якось раніше сказала Тереза докторові. Я

зроду не вагітніла.

Тим краще. Я не хочу байстряти. Й провадив далі, твердо
й жорстоко: Я завжди був проти: це справа принципу. Ніхто не має

права пускати в світ істоту, народжену з тавром. Крім того, хто бере
на себе законні обов'язки батька, не повинен мати позашлюбної
дитини. Дітей чоловік має з дружиною, він для цього одружується.

Дружина створена, щоб вагітніти, родити й виховувати дітей; коханка

призначена для життєво? втіхи, коли ж вона має опікуватися дитиною,

то рівняється з дружиною яка ж тоді між ними різниця? А то

байстря, я міркую собі тільки так. Я хочу мати Терезу собі для втіхи, щоб
скрашувати собі життя протягом кількох викроєних для себе днів, а

не для того, щоб мати дітей і обов'язки. Згодна, Чарунко Меду?

Тереза подивилася в докторові ясні очі синя гостра криця.

А я не можу родити...
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Так воно й краще. На обличчя йому набігла хмарка. Мої

обидва брати Мілтон і Крістован наробили байстрюків, і тепер Мілто-

«ові тиняються десь тут, аж у мене через них голова болить;
Крістован має дві сім'ї законні та ще цілу жменю байстрюків, йому ще

гірше. Жінка одно, а коханка зовсім інше. Я хочу тебе мати

тільки для себе, не хочу ділити ні з ким, а тим паче з дитиною.

Вона не була безплідна, подумати тільки: докторова дитина
росте в її утробі, слава тобі господи! А коли минув нестримний вибух
радості, Тереза стала розмірковувати цього вона навчилася ще в

тюрмі: доктор має слушність. Це ж кинути в світ дитину й
приректи невинну істоту на страждання. В пансіоні Габі вона була свідком не

одного такого випадку: Катарінин син умер на шостому місяці через
погане поводження найнятої до нього жінки; донька Віві заслабла на

гРУДиг харкала кров'ю, нянька, люта карга, пропивала всі гроші,
покладені Віві на харчі для малої. Матері в будинку, діти кинуті
напризволяще, на чужих людей. У невеселому житті найгірше для
повії морока з дітьми.

А що доктор не приїжджав уже три тижні, зайнятий важливими

фінансовими справами в Баїї, Тереза пішла на консультацію до

доктора Амаріліу. Простий діагноз: вагітність. А як буде далі, Терезо?
Чекав відповіді від Терези, а чорні Терезині очі дивились

стурбовано, замислено: боже, це ж її й докторова дитина, виросте гарний
син, небесно-блакитні очі, вишукані манери, йому нічого не

бракуватиме в цьому світі, гідальго, як і тато! Або дівчинка, як мати...

Хочу зробити аборт, докторе.

Лікар людина твердих моральних засад.

Я не схвалюю аборту, Терезо. Ніхто не має права
порядкувати життям...

Тереза подивилась на лікаря: легко таке казати, та тяжко

слухати.

А коли немає іншої ради... Я не можу мати дитини, доктор
не хоче, стишила голос: І я також.

Брехала. Хотіла всім своїм єством, вона не безплідна, яка

радість! Це ж її й докторова дитина! Та коли починала думати про
завтрашній день, то вже не хотіла. Скільки може тривати кохання

доктора Еміліану, примхливого багача? Може скінчитись будь-якої
миті: вже затяглось аж надто, коханка для втіхи. Коли доктор

вирішить зробити переміну, стомлений Терезиними обіймами, їй
зостанеться тільки пансіон Габі, проституція, а дитя житиме при борделі,
занедбане й голодне. Полишене на догляд якійсь, іще біднішій від
повії жінці за мізерну платню, без матірньої ласки, без любові, без
батька... Тільки й того, що мати приходить вряди-годи. Словом,
покинуте напризволяще. Ні, не варто, ніхто не має права, докторе
Амаріліу, прирікати на страждання невинну істоту, власне дитя, краще

відразу смерть, поки ще є час.

Давайте не панікувати, Герезо, нема причини для такого

поспіху. Доктор у від'їзді вже давно, так? Тож він не забариться
повернутись. Почекаймо, поки він приїде й вирішить. А раптом він не
захоче?

Вона погодилась: їй зоставалось тільки одне бажання, одна на¬
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дія: дитина, її маля, а до того ж, докторове! Еміліану приїхав через
кілька днів, якраз на обід.

Моя Тереза хоче мені щось сказати, правда ж?

Так, не знаю, як це вийшло, але я завагітніла... Я така рада, я

думала, що ніколи не матиму дитини...

Хмарка набігла на докторове обличчя, блакитні очі знов стали

крижаними сталевими лезами. Кілька секунд мовчання видались

вічністю, Терезине серце спинилось.

Доведеться зробити аборт, люба, мовив і став ще

ніжнішим, голос перейшов у шепіт щоб бува не вразити її, однак

бринів твердо. Не хочу байстрюка я вже тобі пояснював чому,

пам'ятаєш? Я не для цього тебе привозив до себе.

Хоч Тереза іншого й не чекала, однак ці жорстокі слова її

вразили. В ній погас останній промінчик. Стримуючи хвилювання, вона

промовила:

Пам'ятаю і вважаю, що ви маєте рацію. Я вже говорила

докторові Амаріліу, але він попросив мене почекати вашого приїзду, а

тоді вирішувати. Як на мене, то я вже вирішила.
Такий твердий, майже ворожий голос, доктор навіть відчує

якесь дивне розчарування.

Доктор Амаріліу прийшов увечері й переговорив сам на сам з

Еміліану у вітальні. Потім пішли до Терези в сад, і лікар призначив

операцію на завтра тут-таки, в будинку. А ваші моральні, такі вагомі

засади, категорична точка зору, переконання, докторе Амаріліу, де

вони? Ах, Терезо, сільський лікар не може мати точки зору, твердої

думки, виконуючи накази господарів життя і смерті.

Сумно, докторе. Доктор Амаріліу все менше розуміє жінок.
Він був останньою Терезиною надією в боротьбі за дитину;,

думала, може, докторова впертість, категорична точка зору (ніхто,
не може забирати чиєсь життя, приймати рішення про чиюсь смерть),
похитнуть рішучість доктора Еміліану. Збита з пантелику, Тереза,
здавалось, забула непохитність погляду цукрозаводчика, його

незмінні засади. Не хочу байстрюка, вибирай між дитиною і мною.

Прощай, дитя, якого я не знатиму, жадана дитинко, прощай.

Незважаючи на повторні й нагальні виклики з Аракажу й Баїї у/
важливих справах, доктор пробув біля коханки цілісінький тиждень.

То були дні ніжності, пустощів і кокетства, незвичайної відданості,
плата за її жертву, щоб Тереза скоріше змогла знову втішатися

життям і щоб у неї не лишилося й знаку прикрих переживань.

Отакий був доктор батіг і троянда.

20

У садових воротях падре Вінісіус зустрічається з Жуаном
Насіменту Філю; вони обмінюються потиском рук і затертими фразами:
«Отак воно, ще позавчора наш друг виглядав так добре»; «Таке

життя ніхто не знає, що з ним буде завтра»; «Одному тільки господо¬
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ві все відомо». Учитель Жуан виходить на ще темну вулицю. Падре
вступає в сад, а за ним дибає паламар, худий згорблений дідок,
несучи все потрібне. Лікар іде назустріч священикові:

Нарешті ви прийшли, падре, я вже непокоївся.

Розбудити Клеренсіу не так просто, а потім я ще мав зайти

до церкви.

Клеренсіу поспішає в будинок, вони приятелюють із Ніною вже

багато років. З яблуневого саду долітають нічні звуки, сюрчать
коники, скрегочуть жаби, попискує сова. Зорі бліднуть, ніч минає. Падре
Вінісіус затримується в саду, розмовляючи з лікарем, щоб уточнити

новину, почуту ще спросоння, коли доктор Амаріліу повідомив його

про смерть.

Заходять удвох до їдальні, де щасливий паламар слухає Нінин
шепіт. У кімнаті, в кріслі обік ліжка, сидить замислена Тереза. За-
чувшй кроки, повертає голову.

Падре Вінісіус каже:

Співчуваю, Терезо, хто б міг подумати? Та наше життя в

руках божих. Нехай же він змилосердиться над доктором і над нами.

Тільки не милосердя, падре; якби доктор почув, то образився б,
він не любив милосердя.

Розплющені гострі очі доктора стежать за падре Вінісіусом,
охопленим страхом перед богом, мученим сумнівами, і очі ті не

здаються очима мерця. Безбожник, до того ж блюзнір, пойнятий
гординею. Бачивши його в родинному колі, падре зауважив самотність
і розчарування й збагнув, чим для того була Тереза. Цей божий світ,
порочний світ диявола кому дано його зрозуміти?

Господь тобі поможе, Терезо, в твоєму нещасті.

Печальні очі падре відриваються від гострого докторового

погляду, роздивляються по кімнаті. На столах книжки, всілякі речі,
оздоблений сріблом кинджал; на стіні картина: голі жінки серед
морських хвиль. Велетенське дзеркало безсоромно відбиває ліжко. У
небіжчика в руках сама тільки троянда. Кімната без жодного атрибуту
віри, порожня, як і серце Еміліану Гедеса, якраз на його смак;
Тереза її зберегла такою, якою вона й була. Але ж, Терезо, от-от приїде
родина, благочестиві люди, для них релігійні обряди і зовнішня
пристойність щось значить. Хіба ж ми можемо дозволити, щоб родичі
побачили тіло голови родини без жодного знаку того, що він
християнин? Навіть бувши безбожником, Терезо, він наказував правити
месу на цукроварні, сам був присутній з дружиною, братами,
зовицями, синами й племінниками, персоналом цукроварні й плантацій, з

людьми, прибулими здалеку. Стояв попереду всіх, показуючи
приклад.

Чи не здається вам, Терезо, що було б добре поставити

бодай дві свічки в ногах нашого друга?
Як бажаєте, падре. Накажіть поставити самі.

О, Терезо, твої уста не попросять свічок, твої руки їх не

поставлять і не запалять! Ти і твій доктор сама гординя. Змилосердься
над ними, о господи! подумки благає священик і підвищує голос:
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Клеренсіу! Клеренсіу, іди-но сюди! Принеси свічники й свічки.

Скільки?

Священик дивиться на замислену Терезу, далеку, байдужу до

свічок, для якої зараз є тільки доктор і смерть.

Неси чотири...

Паламар човгає в пітьмі під супровід жаб'ячого кумкання.

21

Зовні не зосталося й знаку, і, крім доктора, ніхто не помічав

гіркоти в Терезииій душі, мовби вона викреслила з пам'яті спогади про

те, що сталося. Ні вона, ні Еміліану більше не згадували про цю

справу. Однак, бувало, Тереза в задумі втуплювалась перед себе

невидющими очима, і доктор розумів, що то означає. Все-таки не так просто

було викинути живу істоту, вирвати її за наказом цукрозаводчика з

скривдженої утроби.
Ніколи доти Еміліану Гедес і в голову собі не покладав, що

може вчинити підлість. Безліч разів, під час своєї робочої буденщини,
він як фазендейро, фабрикант, банкір і підприємець, повертаючи все

по-своєму й порядкуючи, чинив несправедливість, насильство,

порушував закони. Ніколи не відчував докорів сумління, ні про що не

згадував, не жалкував, що так учинив або наказав. Усе було потрібне й

виправдане. І у випадку з абортом він також діяв в інтересах родини

Гедесів і для свого особистого спокою; священні засади, перед

якими не встоять докори сумління. Чому ж тоді ця згадка шпигає йому
в пам'ять неприємним і настирливим жалем?

Тереза в ліжку, доктор заглядає їй в очі, аж поки вона

всміхнулась у своїй безутішності. Того порожнього похмурого дня

сталася якась невловна зміна в стосунках між двома коханцями,
непомітна для сторонніх і близьких: Тереза Батіста перестала бути для

доктора Еміліану Гедеса цяцькою, дорогою розвагою, джерелом
задоволення старого багатія з манією до книг і вин, вишуканого магната,

що взявся перетворити просту сертанську дівчину на елегантну

сеньйору з добрими манерами й тонким смаком. Захоплива розвага, але

тільки розвага, примха.

До отого сірого дня Тереза насамперед вважала себе докторо-
вою боржницею, і в усіх її почуттях до цукрозаводчика найбільше

переважала вдячність. Він наказав звільнити її з тюрми, потім сам

приїхав по неї в брудний бордель, а зробивши її своєю коханкою,

поводився з нею як із людиною, виявляв до неї доброту й людяність.

Віддавав їй своє тепло, ніжність, час і увагу, піднімаючи її з болота

байдужості до власної долі, навчаючи її любові до життя. Тереза
вбачала в особі доктора святого, бога, людину набагато вищу від

інших, вона схилялася перед ним. Для неї не існувало нікого, хто міг

би зрівнятися з ним.

Вибираючи між доктором і отим новим життям, зачатим в її

утробі, Тереза несвідомо сплатила йому борг. Не могла вагатись і не

вагалась жодної хвилини, коли відмовилась від дитини, порядкуючи

чужим життям і смертю. На мить мусила зважити найвищі цінності й

поставила любов жінки вище материнської любові, звісно, тут свою
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роль відіграла вдячність. Не усвідомлюючи цього, Тереза сплатила

борг і одержала необмежений кредит від коханця.

В перший поопераційний день лікар дозволив Терезі встати з

ліжка, походити в садку, але радив їй якийсь час більше відпочивати,
бо це потрібно для тіла й душі.

Тільки не беріться за роботу, не надсаджуйтесь, не мучте
себе. Я хочу вас бачити здоровою й веселою.

Будьте спокійні, докторе, я вже здорова. Чи, може, ви

думаєте, що я зовсім нікудишня? Уже все минулось, можете повірити.

Зворушений Терезиною відвагою й бажаючи прискорити її повне

одужання, доктор Амаріліу порадив Еміліану при прощанні біля
садової хвіртки:

Коли ви, докторе, будете в Баїї, то купіть їй одну з отих

великих ляльок, що розмовляють і ходять, і подаруйте Терезі буде
як відшкодування.

Ви, Амаріліу, гадаєте, що лялька може відшкодувати втрату
дитини? Не вірю цьому. Привезу мішок речей, найкращих, які тільки
побачу, тільки не ляльку. Тереза, любий мій, не тільки гарненька й

молода, але ще чутлива й розумна. Вона тільки за віком дівчина, а

почуттями це доросла жінка, палка й з характером, вона

нещодавно мені це довела. Ні, друже мій, коли б лялька могла заступити

дитину, усе б на світі було надто вже легко й просто.

22

Паламар запалює свічки два високі свічники у ногах ліжка,
два в головах. Коли захрдив, бурмочучи молитву, перехрестився й

втупився в Терезу, уявивши її в годину смерті доктора.

Ніна, яка ніколи нікого не захищає, частіше навпаки, твердить,
що ця жінка поводилася чесно, не мала знайомих, нікого не

приймала потай. Певно, боялася гніву доктора: ці Гедеси родина
тиранів. Або ж щоб забезпечити собі якнайбільшу вигоду, зібрати купу
грошей. Чесна що ж, може бути, але це ще хтозна. Ці пройди
обдурять бога й чорта, не кажучи про старого, здитинілого,

засліпленого, і неписьменну служницю на додачу.

Паламар переводить погляд з Терези на падре Вінісіуса. Хтозна,
може, падре? Він, Клеренсіу, уважний і пильний паламар, ніколи не

зловив падре на брехні, щоб той послизнувся, заплямував сутану.
Покійний падре Фрейтас то зовсім інша річ: вдома святий, а на

вулиці аж надто. Гарні то були часи, паламар розносив плітки про
витівки падре з безсоромницями. Падре Вінісіус молодий, уміє
поговорити, не панькається зі святенницями, ніколи не дає приводу до

пліток, хоч жіночки в повній бойовій готовності, пильно стежать за

кожною легковажницею. Така-доброчесність і гордість не завадили падре
вчащати до цього будинку, лігва гріха, об їдатися тут та обпиватися,
тішачи черево. Тільки черево? Може бути. У цьому ницому світі
можна побачити що хочеш. І все ж Клеренсіу не здивується, коли

виявить, що падре й ця дівка не тільки пили і їли, а й займалися іще
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дечим. Вони, цілком можливо, створені саме для пекла хто-хто,

а Клеренсіу це добре знає, як паламар і бабій.

Тереза сидить, замислена, в кріслі. Клеренсіу кидає на неї

останній погляд: апетитна жіночка, а що якби самому! Ото було б здорово.
Не цього вечора, звичайно, коли вона під враженням смерті.
Паламар здригається й хреститься, падре також; обидва виходять.

Клеренсіу далі базікати з Ніною й Лулою, падре дожидати родини

Гедесів у саду.

Крізь пелену дощу пробивається світанок. А в кімнаті ще ніч;

чотири свічки, хисткі вогники, Тереза і доктор.

23

Ходили разом вулицями у всіх на очах. Спочатку вранці йшли на

річку доктор страшенно любив купатися. Відколи коханка

перебралась до Естансії, доктор став завсідником Золотого Водоспаду на

річці Піауїтінга. Виходив рано-вранці сам або й з Жуаном Насіменту
Філю.

Купання це здоров'я, вчителю Жуан.
Вернувшись по першому від'їзді після операції, доктор привіз

Терезі безліч усяких подарунків і серед них купальник.
А це щоб ходити зі мною купатись.
З вами? Удвох? спитала Тереза.
Так, Чарунко Меду, вдвох.

Тереза у купальнику під платтям, доктор у вузеньких плавках під

трусами прямували через Естансію до річки. Незважаючи на ранню

годину, пралі вже вибивали білизну на каменях, жуючи тютюн.

Тереза й доктор приймали душ під Золотим Водоспадом, невисоким

річковим порогом. Місце було надзвичайно мальовниче: протікаючи по

гальці, в затінку велетенських дерев, річка розливалася далі
широким прозорим плесом. Отуди і йшли вони після душу повз

білизну, залишену пралями, щоб полоскалася.

Вода в найглибшому місці сягала докторові плечей.

Випростуючи руки, він підтримував Терезу на поверхні води, навчаючи плавати.

Пустощі, щирий сміх, поцілунки на воді доктор, пірнаючи,
підтримував її за стан.

Спершу вони викликали загальну цікавість, на них дивилися з

вікон, старі дівки тепер засуджували доктора колись такий

обережний і статечний, він зовсім втратив сором: бач як крутиться, старий

пустун, вдовольняючи примхи молодої дівки! А тій нічого іншого й

не треба, як похвалитися багатим коханцем, тручись біля нього на

очах у народу, виказуючи неповагу до благопристойних звичаїв. А

найбезсоромніше поводились на річці. Отож святенниці ніколи б не

повірили, що Тереза не одразу погодилася на докторову пропозицію.

Удвох? Та ж люди почнуть плескати язиками, сунутимуть носа

в наші справи.
Нехай плещуть. І, взявши її за руки, додав: Уже минув

той час...
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Який час? Отой, що був спочатку, час недовіри, соромливості.
Іспитовий термін, коли Алфредан ходив за нею назирці вулицями,

слухав і доповідав усе хазяїнові, стеріг двері, ганявся за нахабними

молодиками й пліткарями. А Тереза ховалася в саду, між

яблунями, в будинку, і все, щоб з'ясувати, чи відповідає вона вимогам

доктора. Попри всі вигоди, постійну увагу й чимдалі більшу прихильність
доктора, це був період тюремних мурів і грат. І не тільки через
Терезину чесність і докторову поміркованість; ті мури височіли в них

самих. Тереза була розгублена, стримана, перелякана, над нею ще
тяжіли спогади недавнього минулого. Доктор був готовий марнувати
з нею час, гроші, терпіння п'янка розвага, але ще не почував до

Терези нічого, крім живої цікавості. Іспитовий, початковий період
з мурами й гратами, лишився позаду.

Так, уже минув той час, і інший почався того похмурого дня,
коли все скінчилося відразу або ж переможно прорвалося приховане
кохання.

Доктор почав приїжджати до Естансії набагато частіше, подовгу
гостював на віллі, й врешті настала пора, коли він залишився там

надовго. Тоді він приймав не тільки друзів, за обідами, вечерями та

на вечірках, а й визначних відвідувачів з міста: суддю, префекта,
вікарія. Викликав до Естансії керівників об'єднаного банку «Ексімпор-
текса» С. А., щоб обговорити операції та розв'язати ті чи інші
питання.

Тереза вже не була тією лякливою дівчиною з сертану,
визволеною з тюрми й пансіону, з таврованим тілом і душею. Сліди
минулого зникли; вона вилюдніла, розквітла, погарнішала. Самотня й

неговірка, стала сміхотливою й балакучою; замкнута розкрилась

у веселості.

Закінчення в наступному номері.

З португальської переклав
Петро СОКОЛОВСЬКИП
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Коли я вчився в Київському художньому інституті, то заприятелював із студента-

ми-в'єтнамцями: Тран Тхі, Тхук Фі та Ле Ламом.

Мої в'єтнамські друзі дізналися, що я цікавлюся казками, й розповіли мені кілька.

Дуже шкодую, що записав тільки «Казку про За Чанга». Інші лише запам'ятав.

Минулого року випадково зустрівся з однією перекладачкою. Розповів їй «Казку про За
Чанга». Вона мені сказала, що це, певно, творчість однієї з малих народностей
В'єтнаму. Спробував цю казку знайти у збірниках, які виходили у нас, але не знайшов.

З казкою Про Кіня, яку я почув од в'єтнамських товаришів, мені пощастило я

таки знайшов її в збірнику. Проте варіант цієї казки, записаний мною, цікавий по-

своєму. Малював Ле Лам на диво швидко поки ми пріли над одним академічним

завданням, він з трьох-чотирьох точок робив готові малюнки. Я сказав йому

захоплено:

Ну й швидко ти малюєш!

В'єтнамський метод! засміявся Ле Лам. Але, звичайно, нам усім далеко
до знаменитого Кіня.

Хто такий Кінь?
О! Це був незвичайний чоловік! От послухай...

І Ле Лам розповів мені історію про Кіня.

Колись, дуже давно, прислав китайський імператор до нас свого посла. Приїхав

той посол пихатий, хвалькуватий. Усе він уміє, все знає! А особливо хвалився тим,

що чудово малює.

Знаєте, як я швидко малюю? Ні? От вдарте в барабан, і, поки затихне звук, я

зроблю малюнок!

Тут з натовпу, що зібрався на подвір'ї палацу, вийшов чоловік на ім я Кінь і

сказав:

А що ви намалюєте?

Мені байдуже, що малювати чи звіра якогось чи птаха!

Хе! сказав Кінь. Я за цей час намалюю кілька звірів.
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Не може цього бути! не повірив китаєць.

Нехай принесуть туш, папір, і ви переконаєтесь, що я кажу правду! відповів
йому Кінь.

Принесли китайському послу і Кіню по аркушу паперу і розведену туш, поклали

перед кожним пензлі.

Вдарили у великий барабан, і змагання почалося. Китаєць схопив пензель і

заходився малювати.

А Кінь вмочив усі свої десять пальців у туш і провіз ними на папері десять

звивистих ліній.

Замовк барабан, і в ту ж мить китаєць скінчив малювати птаха.

Подивився китайський посол на витвір Кіня і питає здивовано:

Що це таке?! Якщо це змії, то вони неправильно намальовані! У них немає

голів і очей!

А Кінь люб'язно питає китайця:
Ваша світлість! А де ви бачили в дощових черв'яків голови та очі?

Китаєць промовчав, бо не знав, що відповісти Кіневі!

Отак Кінь переміг хвалькуватого китайського посла.

Якось показав мені Ле Лам малюнок: сидить хлопчик на буйволі, обличчя в нього

хитрюще, в руках сопілка.

Це я малюю знаменитого бешкетника Куая. Про нього стільки історій
розповідають, усіх і не перекажеш.

Ну хоч одну. Якусь коротеньку, прошу я Ле Лама.

Добре, зараз я тобі розповім про його витівку з дудками.

Алом -нд

Жив сирота Куай у свого багатого дядька. Той був старостою села. Він

примушував хлопчика пасти свого буйвола.
Пасе Куай буйвола в лісі, недалеко від поля, де люди батати вирощують.

Наробить з бамбука різних сопілок, дудок і починає в них дудіти, свистіти та пищати,

імітуючи голоси всяких птахів та звірів. І так вправно він це робив, що ніхто й не

здогадувався, що то Куай розважається.
Одного разу підкрався Куай до узлісся і як закричить, як заверещить, як ото

мавпи верещать.

Люди покидали роботу, побігли мерщій до узлісся, де залишили свої речі та їжу.
Побачили вони Куая й зрозуміли, що то він їх обдурив.
Зилаяли його і знов взялися працювати.

Засмутився Куай сів на буйвола і поїхав далі від поля.

Коли раптом десь за деревами тигр як рикне! Злякався Куай, видряпався на

дерево. Бачить іде стежкою до поля здоровенний тигр! А люди не звертають уваги

на те рикання. Певно, думають, що то Куай бавиться.

Що робити? І Куай здогадався.

Як закричить, як зареве у свою найбільшу дудку, мов слон розлючений, мов

скажений слон! Навіть сам злякався так гучно у нього вийшло.
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Тигр спинився.

А Куай швиденько спустився на землю і знову як зареве по-слонячому!
Тигр позадкував.
Тоді Куай скочив на буйвола, що від страху і собі почав ревти. Буйвол реве по-

буйволячому, Куай сурмить у дудку по-слонячому!

Тигр повернув і побіг у джунглі.
А люди почули все те, та як кинуться тікати, бо не думали, що маленький Куай

може ревти по-слонячому.

Куай за ними скаче на буйволі й гукає:

Не тікайте! Не тікайте! Це я тигра лякав!

Спинились люди. Не повірили хлопцеві, хотіли навіть його відлупцювати. Та Куай

показав їм свіжі тигрячі сліди, і його відпустили.
А багатий його дядько, староста села, таки відлупцював Куая бамбуковою

палицею до крові.

За це хитрий Куай віддячив дядькові сповна. Але то вже інша казка.

Ндзкд ПРО Зд Цднгд

Колись, дуже давно, За Чанг збудував край села, під самісіньким лісом,
будиночок і оселився в ньому зі своєю дружиною.

Кожного дня За Мангові та його дружині доводилось важко працювати в садку

та на маленькому городі. Бо зелені невблаганні джунглі не хотіли, щоб хтось відібрав
хоч клаптик їхніх володінь.

Але джунглі не могли здолати впертої праці подружжя За Чангів.
Якось За Чанг вранці, ще до схід сонця, помітив у куточку саду, якраз під

колючою огорожею нору. А ще за мить він побачив, як туди швидко заповзли змій та

змія. За Чанг добре знав цю пару лісових змій страшенно отруйні, а проте перші

ніколи не нападають на людей. Тому За Чанг не чіпав їх, а змії не повзали по садку

вдень, коли там працював селянин.

Минав час, і якось селянин побачив, що лише змій виповзає з нори і

повертається зі здобиччю. «А, здогадався За Чанг, змія почала шкіру міняти! Отож змій

доглядає її, стереже, щоб хтось не напав на неї».

Та не так повелась змія, коли надійшла черга змієві міняти шкіру. В новій

лискучій шкірі, мов дорогоцінним камінням виблискуючи, поповзла змія вдень через

город до садка. А за нею такий, як і вона, лискучий, молодий змій. За Чанг побачив

чужого змія, подумав: «Цей змій заб'є старого! і вирішив Треба рятувати його!»

Вхопив За Чанг свій тугий лук, який завжди носив із собою, й пустив гостру

стрілу в чужого змія. Та згарячу схибив і поцілив не чужака, а змію! Поки селянин

накладав другу стрілу, молодий змій утік.

Минув якийсь час. Одного вечора сидів За Чанг з дружиною в своєму будинку.
Раптом вони почули шелест десь під стелею, і зразу ж на підлогу впала перлина,

справжня велика перлина.

Лише торкнувся селянин перлини, як почув тихі слова.

Це я змій. Спершу я думав, що ти мій ворог і вбив мою дружину. Та я

помилився ти мій рятівник. Я дарую тобі чарівну перлину той, хто володіє нею,

розуміє мову звірів і птахів. Прощавай.

98



І змій ковзнув униз і вмить виповз через відчинені двері в садок. Відтоді ні За
Чанг, ні його дружина не бачили вже цього змія.

Спочатку За Чанг дуже тішився перлиною, але з часом забув про неї, бо не до

перлини було селянинові треба землю обробляти.
От якось За Чанг порпається на городі, коріння корчує і сокирою, і мотикою

його трощить, і руками тягне. Аж піт очі заливає. Сів перепочити трохи; коли чує

вгорі, на високому дереві, ворони крячуть.

Гей, За Чанг! Кра-кра-кра! Облиш коріння! Кра-кра! Поспішай на гору до

лісу! Там тигр полював убив буйвола. Кра-кра! А тигра наполохали люди. Кра-кра!
Він кинув буйвола! Ходи швидше туди, За Чанг, візьми собі м ясо, а нам лиши

тельбухи. Кра-кра!
За Чанг мерщій схопився, де і втома поділася, взяв здоровенну торбу, ножа і

побіг у гори.

І справді знайшов буйвола, відкраяв кілька добрячих куснів м'яса й назад у

селище. Покликав сусідів, сказав їм, як знайти буйвола, й попередив:

Але ж, дивіться, обов'язково лишіть тельбухи воронам!
Та зажерливі сусіди забрали собі й тельбухи.
А ворони вирішили, що то За Чанг їх обдурив. Налетіли до його двору і зняли

такий страшний гвалт, що хоч вуха затуляй, не допоможе.

Кра-кра! За Чанг брехун! Кра-кра! За Чанг злодюжка! Кра-кра!

Спробував За Чанг виправдатись, та вони його й слухати не схотіли. Розлютився

За Чанг, схопив лук і давай стріляти. Від злості в нього тремтіли руки, і він не міг

поцілити птахів.

Хитрі й мстиві ворони вхопили одну стрілу й полетіли до річки. Там на мілині

лежав утопленик. Ворони встромили в нього стрілу. А кожна стріла За Чанга мала

його знак.

Побачили королівські стражники в тілі утопленика стрілу із знаком За Чанга й

вирішили, що то він убивця.

Виправдовувався За Чанг, доводив свою невинність, присягався на чім світ, та все

марно невблаганні королівські стражники потягли його до міста, до в'язниці!

Іде За Чанг, ноги йому підгинаються, йде, сльозами обливається, а стражники

його списами підштовхують.
Коли це величезна-превеличезна зграя птахів над лісом летить, кричить:

Поспішаймо, поспішаймо! Зараз у нас буде справжній бенкет! Наїмося досхочу,

і жоден мисливець зараз нам не страшний.

Чому? Чому? Чому? запитала пташка, пристаючи до зграї.

Король-сусід хотів потай напасти на нашого короля. Військо вже підійшло
тихенько до кордонів. Та підводи з зерном упали в провалля! Розбились, рис
розсипався! Військо стоїть і чекає, коли підвезуть нові запаси рису!

Усе почув і зрозумів За Чанг, бо перлина була при ньому зашита в одяг.

Де й сила взялася в побитого За Чанга.

Гей, сторожо! Треба поспішати до королівського палацу! Дуже важлива

справа! Кожна хвилина дорога!
І побіг За Чанг чимдуж сторожа ледь встигає за ним.

Привели За Чанга до короля. Не повірив король За Чангові наказав

розвідникам перевірити. Повернулись розвідники і все, що розповідав За Чанг, підтвердили.
Зразу ж король наказав своїм воїнам вирушити в похід, а За Чанга відпустив.

По дорозі додому пізно ввечері стомлений За Чанг завітав до свого старого

приятеля. Бідно жив той приятель, і ніякого добра в нього, крім гусака, гуски та

гусенят, не було. Та він дуже любив За Чанга і хотів відсвяткувати звільнення свого

друга. Отже, він сказав жінці, щоб вона вранці зарізала гусака чи гуску. Гуси почули

розмову своїх хазяїв. І сказав гусак гусці:
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я піду вранці, нехай мене ріжуть. А ти лишайся з дітьми, бо мати завжди

потрібніше дітям.

Почали гуси сперечатися, кому завтра йти під ніж.

Жаль стало За Мангові гусей і не спав уже він до світанку, щоб не прогавити,
коли прокинеться приятелева жінка. От почала вона гострити ножа, щоб зарізати

гуску, а За Чанг і каже:

Я не їстиму гусятини! Дуже вас прошу, не ріжте ваших гарних гусей! Не

ріжте їх, бо я ніколи більше не прийду до вас в гості!

Дуже здивувався хазяїн, почувши це. Але не став ні про що допитуватись, а

пішов на базар, купив рачків-креветок та й почастував ними За Чанга.

Попрощалися приятелі, й пішов За Чанг мерщій додому.

Іде він селом, підходить до ставка аж гульк до нього поспішає гусяча

родина. Попереду гусак. Витяг шию, а в дзьобі тримає блакитну перлину. Гуска загельго-

тала до За Чанга, а гусенята закивали за нею головами.

Спасибі тобі, спасибі, що ти нас порятував! Ось тобі в дарунок перлина! Вона

незвичайна вона чарівна. З нею можна ходити під водою скільки тобі заманеться!

А воду почнеш бовтати, то хвилі по всьому світі підуть... Прощавай і будь

щасливий!

Так-так-так! загельготали всі гуси хором.

За Чанг попрощався з гусячою родиною і почимчикував далі

Ішов, ішов коли це шлях йому перепинила річка. Згадав про гусячий дарунок.

Просто з берега ступив у воду. Вода його й не замочила. Ще крок, ще сухий!

Вода розступилася перед ним!

Пішов За Чанг проти течії вода не збиває з ніг. Повернув за течією не

зносить, у спину не підбиває. Здивувався За Чанг. Почав бовтати воду. Такі хвилі пішли

від рук його, що риби перекидались догори черевом, каміння виверталося з дна.

Від тих розваг За Чанга захвилювалось море. Аж трон морського царя

захитався на золотій підводній скелі, а в його придворних запаморочились голови.

Надіслав морський цар до За Чанга посланця, і той запросив селянина до

підводного палацу.

Морський цар спитав:

Навіщо ти хвилюєш воду, чоловіче? Чого ти від нашої милості хочеш?

За Чанг засміявся і відповів:

Нічого мені від тебе не треба, царю. Я селянин, усе, що потрібно, власними

руками вироблю. Просто я розважаюсь.

Злякався дуже морський цар. Почав прохати:
Чоловіче добрий! Вийди з води, благаю тебе! Через твої розваги загинуть мої

підлеглі! Не хвилюй море без потреби!

Гаразд, згодився За Чанг, бо був він справді добрий чоловік.

Підвівся морський цар зі свого золотого престола й пішов із За Чангом до

берега. І всі підлеглі морського царя посунули за ними.

Коли За Чанг виходив на берег, морський цар подарував йому чоловічий золотий

перстень і золоті жіночі сережки й попросив ніколи більше не хвилювати море.

Щасливий За Чанг повернувся додому. Віддав жінці золоті сережки й розповів

про свої пригоди. Та жінка його виявилась жаднючою і ось що сказала йому у

відповідь:

Хіба б тобі руки всохли, якби ти більше золота взяв?

Здвигнув За Чанг плечима.

Тобі золото в голові, а мені он треба бур'ян виполоти у садку. Бач як за три

дні вигнався!

Та за мотику та мерщій у садок. А за ним і його сердита дружина подалася...

Не зіпсувало За Чанга ні золото, ні володіння чарівними перлинами. Як і раніше,
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порався він у садку й на городі. А на свята полишав мотику, надягав новий капелюх

і йшов у гості до родичів та друзів. А перлини завжди носив у гаманці на поясі. І

ніколи ними не хвалився.

Якось прийшли посланці від родичів і сказали, щоб ішов швидше, бо закололи

велику свиню й готують добру печеню. Зібрався За Чанг і поспішив до родичів. Аж

під час обіду лапнув себе за пояс нема гаманця. Згадав, що він його й не чіпляв.

«Ну нічого, подумав За Чанг, нехай полежить вдома. Нікуди він не подінеться!»
А як повернувся ніде не міг знайти гаманця.

Раптом побачив на стіні пришпилений папірець, придивився й упізнав жінчину

руку.

Написала йому дружина, що морський цар пообіцяв за перлини гору золота, а

якщо герлини принесе жінка, то він її візьме собі за царицю. Тому вона взяла

перлини та й пішла до морського царя. А перстень і сережки залишила йому.
Розсердився За Чанг, схопив золоті сережки й перстень та й пожбурив їх кудись

у болото. |,хі

Побіг у нестямі до моря. Хотів добитись до морського царя. Та вода вже не

розступалася перед ним.

Від розпачу втратив За Чанг здоровий глузд вирішив він засипати море піском

і в такий спосіб дістатись до морського царя.

Зібрались друзі та родичі За Чанга. Вмовляли вони його, переконували облишити

безглуздий намір. Га від образи потьмарився розум За Чанга. Назавжди покинув він

свій садок з будинком і перебрався на узбережжя.
З ранку до вечора нагрібав лопатами пісок у корзини й вйсиїіав у воду.

Минали роки. За Чанг перетворився на маленького висохлого діда, але не

залишав свого наміру засипати море. Все кидав і кидав пісок у хвилі, поки не став

невеличким сірим крабом.

І зараз його можна побачити на узбережжі. Малий краб, що риє в піску нори,
а пісок кидає в море. Він так і зветься той краб За Чанг.

Записав Юрій ЛОГВИН
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ПОЕЗІЯ СУЧАСНОЇ НОРВЕГІЇ

Поезія сучасної Норвегії майже не відома нашому

читачеві, хоч за своїм художнім рівнем, за багатством тем та явищ,

що входять у коло її інтересів, вона заслуговує на пильну

увагу.
На розвиток норвезької поезії вирішальний вплив мало

кілька чинників, від яких, врешті, й залежить її сучасне

обличчя. Насамперед це роль національних традицій,

особливо з другої половини XIX сторіччя, коли Норвегія, за

словами Ф. Енгельса, «пережила таке піднесення в галузі

літератури, яким не може похвалитися за цей період жодна

країна, крім Росії». В нашому сторіччі переломними для

розвитку норвезької поезії були дві події: Велика Жовтнева

революція, що звернула увагу передових норвезьких поетів

20-х і 30-х років, особливо найвидатніших з них А. Евер-

лана і Н. Гріга, на роль робітничого класу як творця

історії, а також друга світова війна, часи боротьби з фашизмом,

які поставили перед норвезькими поетами, як і перед усім

народом, одну мету визволення батьківщини від
загарбників, зблизили їх у виборі теми, у поглядах на

призначення і роль митця у суспільстві.
Ця традиція, випробувана і загартована під час великих

зрушень у світовій історії, виявляється у громадянському

пафосі сучасної норвезької поезії, в її гуманізмі. Тривога
за майбутнє людства поєднується в сучасній норвезькій

поезії з оспівуванням найкращих рис людини її здатності

розуміти красу, любити батьківщину, інших людей,
співчувати їм і страждати їхніми стражданнями, шукати правду

і боротися за неї.

Тематичні й формальні межі сучасної норвезької поезії

надзвичайно широкі. Ми бачимо в ній і точний, різьблений,
близький до класичної традиції вірш, здатний відтворити
бойовий пафос воєнних часів, і миттєві враження, мінливий

настрій, відгомін пережитого. Ми бачимо в ній так само і

верлібр, і білий вірш, і інші способи версифікації. Одначе
сучасну норвезьку поезію характеризує не так багатство форм,

як відраза , до гучних слів і простота поетичного образу. Та

ще важливіша спільна риса всіх представлених тут поетів

це критичне ставлення до дійсності, до буржуазного
суспільства. Саме життя раз по раз змушує поетів відмовлятися від
такого модного нині на Заході розмежування поетичної і

практичної діяльності. Деякі з авторів цієї добірки активно

виступають з своїми творами в прогресивній, зокрема
комуністичній, пресі.
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ІНГЕР ГАГЕРУП

Інгер Гагеруп (нар. 1905 р.) друкується
з 1938 року. Авторка збірок «Такою ти
мене дістанеш» (1949), «Книга мрій»
(1954), «Строфи з вітром» (1958), «З
кратера серця» (1964) та ін.

СМУТОК ПРОСТИЙ

Смуток простий,
і радість звичайна.

Та скрикує серце

щоразу незграйно,
як спробую тільки
на мить, одна,

свою Атлантиду
підняти з дна.

КОРОТКА ЗУСТРІЧ

Очі без дна мене сарна уздріла.
Ноги окрилив їй страх.
Щойно дивилася, мов очманіла,
лине вже танець чи птах?

Воля і втеча. Гра лука й стріли.
Горда краси рівнодія.
Чим же є радість у сарні, коли

страх танцювати уміє?

ДИТИНІ

Крові моєї кров, плоті моєї плоть

недруг мені ти чи друг?
Дивно ж, ступивши за пруг,
в рисах твоїх свою смерть побороть.

Переклади з норвезької здійснено за підрядниками Ольги Сенюк.
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Хіті моєї хіть, стиду мойого стид
довго ти йдеш в темнині

давнього лона, старого, як рід,
місяців дев'ять в мені.

Духа мойого дух, кості моєї кість

недруг мені ти чи друг?
Випорснеш з рук моїх спраглих,

мов гість,
марно дивлюся довкруг.

Квіту мойого квіт, жару мойого

жар
слів цих гірких не лови.

Ранок тобі, а не я, володар

забудь мене і живи.

КАМІНЬ

Великий і добрий камінь,
що мохом сивим поріс,
таємним став мені другом,

притулком сміху та сліз.

З ним завше було затишно.

Він знав усе й розумів,
а ще не зважав ніколи
на прикрі дотики слів.

Німотний і незворушний.
У дощ і в ясну блакить.

Як я тих розумію,
хто з каменю бога різьбить!

ПІСНЯ РОДУ

Мій роде, ти, на крила небагатий,

відроджуваний упродовж віків,
ти тільки знав ущелинам давати

марних жінок, німих чоловіків.

Чорноземля прещедро їх плодила,

сумирний, безіменний той народ,
чия у горах кам'яніла сила,
чий піт впадав у цей чи той фіорд.
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Перепочивши, знову мурували

маленьку хижу на шматку землі;

росли в синів камінні мозолі

ті, що в батьків рости переставали.

Злягав на душу камінь, мовби

жорна,
і очі крила барва земляна.

За жінку брали дівчину моторну,
щоб, наче хліб, зачерствіла вона.

І сивіла без нарікань дружина,
за мужем чи за господом ішла,
чи то за родом мовчки гнула

спину,
ніколи не підводила чола.

Ці звичаї, камінно-сірий роде,
і в мене у крові зринають теж,
а в серці, на самісінькому споді,
покора стомлена, що ти несеш.

Та, певно, сльози потайні жіночі

чи ще якісь відлунки поривань
до жил мені влили вогонь урочий
його не задушила чорна хлань.

Бо всі роди убогі та затяті
вогонь вливають час од часу в кров
рожденному єретиком повстати

у плем'ї, в серці скрізь, де є

заков.

Переклав Олександр МОКРОВОЛЬСЬКИИ
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ГАЛЬДІС МУРЕН-ВЕСОС

Гальдіс Мурен-Весос (нар. 1907 р.)
авторка збірок «Арфа і меч» (1929),
«Щасливі руки» (1930), «Слова в тяжку пору»

(1945). «Через хвіртку» (1965) та ін.

ЖІНКА САДИТЬ ДЕРЕВО

Жінка ця дерево зараз садить.
Навколішки стала, мов

молиться серед повалених долу

дерев, що вихор зборов.
Знати б, чи в щасті зросте хоч оце,

чи буря зрівняє все знов?

Викопує ямку на корінці,
тоненькі, як волоски,

щоб, в грунт вчепившись, вони

життя

пили собі залюбки.

Дерево посадити це все одно,

що шлях прослать крізь роки.

Склепінням із листу й квіту

мрія сія вгорі
над нею, що землю вже сипле

на ті корінці сирі
й лічить бруньки, що розпукнутись

повинні о цій порі.

Раптом земля здригнулась, і дерево
і рука, що садить садок.

Що це? Невже так дише

похмурих глибин сповиток?

Жінка руками впирається в землю,

мов хоче спинити оте

грізне дрижання. О земле,

вгамуйся!
Нехай деревце росте!
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ПРОВІДНА ЗІРКА

Все, що мені показуєш ти,

усі твої дивовини
як я, коханий, могла б осягти,
коли б ти не був єдиний?

Стояла б тоді, німотна й мала,
немов перед чужиною,
якби любов моя не була
зіркою провідною.

До кожного закутку вкаже путь
я мудра з нею і сильна.

Любов сліпою не може буть,
бо вона непомильна.

СЛОВА В ТЯЖКУ ПОРУ

Казати «я» вже не час

тепер слід казати «ми».

Щастя маєш, то розділи
ЙОГО М4Ж людьми.

Все, що твій брат може взяти

з щастя твого, віддай.
Все, чим полегшить тягар його

можеш,
на плечі собі завдай.
Полум'ям став ти, а інші

мерзнуть
тобою зігріються хай!

Рука до руки, стіна до стіни,
груди шукають грудей.
Нащо гориш, як не грієш
змерзлих людей?

Переклав Олександр МОКРОВОЛЬСЬКИИ
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РОЛЬФ ЯКОБСЕН

Рольф Якобсен (нар. 1907 р.) автор
збірок «Земля і залізо» (1933), «Суєта» (1935).
«Поїзд далекого призначення» (1951) та :и.

ПОВІЛЬНІСТЬ

Картина безмежної землі,
сипкі піски, бронзове небо
стоятимуть до кінця світу, вітер
підносить піщинку на камінь,
дощ змиває її геть.

Таке обличчя землі в крайобразі всесвіту,
огорнене забуттям, повільні,
мов камені, вчинки божі над нами,
один день проходить, наче троянда, інший наче

вогонь*

На все свій час.

За тисячу років
слимак доповзе до дерева.

Я бачу, як старезний дощ схилився над вечірньою
землею

і тонкими руками шукає забуті речі,
нікому вже не потрібні: тишу поміж травою,
слова недомовлені, скалки втрат, думки,
які вже ніхто не думає,
мовчазні дороги трави і сну,

що ведуть крізь віки.

Де вже тепер знайти

те, що може зв'язати розірване,
стежку між зорями, шлях стрілки на компасі

або лінії на дівочих долонях,

схожі на звивини троянд.

Бо вже пізно,
невдовзі річка забере мої образи:
гори, відбиток дому, кохане обличчя,
і понесе до моря. Все без слова міняється,
і земля підставляє спокійно
свої плечі дневі і ночі.

Десь у лісі шумить вітер,
десь обрис скелі непомітно входить у ніч.



ДЕНЬ І НІЧ

День споконвічний,
йому нема кінця.
Він тільки відходить у інше місце,
тихо відлітає на коротку часину,
накидає голубий плащ на плечі,
полоще ноги в морі і відходить,
та неодмінно вертається з порожевілими щоками,

прохолодною, ласкавою рукою

бере тебе за підборіддя і дивиться в очі:
Ти скоро встанеш?

Ніч споконвічна,
їй немає кінця.
Вона тільки відходить в інше місце
на коротку часину,
тоді з'являється знов

запалені очі,
коси мокрі-мокрісінькі, наче спітнілі з гарячки,
і пильно на тебе дивиться:

Чому ти не спиш?

Страх не має кінця, біль не має кінця,
не мають кінця смерть і життя,
вони тільки відходять на коротку часину
до іншого серця,
на коротку часину,
тоді вертаються знов і нерішуче питають:

Ти спиш? Ти встав?

Немає кінця зіркам і вітрам.
Це тільки ти сам

не той, за кого себе вважаєш.

ПАМ'ЯТЬ ПРО КОНЕЙ

Лінії на старечих долонях
загинаються звільна, показують шлях до землі.

Туди забирають старі свою таємну мову,

несміливе слово і кривулясті літери
всі ті знаки, що їх серце зібрало за вбогі роки.

Смуток блякне і обертається в зірку,
але пам'ять про коней, жіночу ходу, про дітей

струменіє з їхніх облич у царстві трави.

У деревах ми часто бачимо

обриси різних тварин, і якщо на душі в тебе весело,
вітер малює тобі на траві
дітей і коней, що мчать навперейми.
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ПОКИНУТА ДОМІВКА

Ті, що стежки протоптали тут, мертві,
бур'яном заросла криниця, і хата

в знемозі заснула, мов дитина, за день нагулявшись.
Лиш трояндовий кущ, посаджений в пору надії,

ще червоно буяє серед кропиви
і мита свої вірші дроздам і воронам,

променіє для моху, іржі та для молі

у місяці червні.

ДІЙСНІСТЬ

День, за який ми чіпляємось:

Розкіш крамниць, де ми купуємо одяг. Мандри, які ми

плануємо.
Сповнені люду вулиці. Шепіт дощу серед присмерку

Мрії.
Ночі безсонні.
Гніт безгрошів'я.
Марно сподіване щастя

Дійсність.

Сховок від галасу зборищ.
Руху краса.
Гомін оркестру, навала цікавих газет

Мрії і тіні.

Очі, що просять,
Руки, що мерзнуть.
Тупіт голодних,

Що сповнюють вулиці міст,
Дійсність.

Довгі цікаві дебати. Доказів сила

(доказів за, доказів проти),
Кафедри і проповідники. Плин духової музики.

Гук барабанів. Ритми. Потік, що несе нас з собою,
Мрії.
Стукіт кулеметів.
Бруд. Закривавлені луки. Крик,
коли ти прокидаєшся вранці й пірнаєш у біль.

Сніги лазаретів.
Братські могили

Дійсність.

Трава проростає,
лагідно грається з вітром,
хвилі співають

Дійсність.
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ДОЩ НА СВІТАНКУ

Терплячий дощ стоїть біля воріт,
босий, убогий, немов жебрак,

довго стоїть у лісі й на луці, мовчки

чекає біля дороги, дивиться, як я сплю.

Гостю ранковий, ти ступаєш так тихо подвір'ям навколо

хати,

звідки у тебе така миротворна хода, такі ноги легенькі?

Чи не саме біле літо послало тебе до людей,
до їхнього житла, де вже забули про вбогість?

Зате скрізь, де ти пройдеш, луки блищать, ти даєш

втіху безмежну траві. Хто ти такий,

що співаєш без слів про самотність творцевого серця
і так лагідно пестиш дороги?

СИГНАЛИ МІСТА

Сигнали міста
не шурхіт машинних коліс
на дощами обмитім асфальті.

Не стукіт візка з молоком

край тротуару ясного ранку.

Не брязкіт поїзда.
Не тихе палахкотіння реклам
над живими річками вулиць,
не сяйво неонових ламп,

мерехтливих разків перлин.

Не дзенькіт чарок

у гомінких ресторанах.
Не гудки пароплавів у гавані

два короткі один довгий, два короткі один довгий.

Не пісня нічного трамвая,

що стихає на вулицях, тобі невідомих.
Не саксофон на четвертому поверсі.

Ні

сигнали міста,
його прискорений пульс,
ти почуєш якоїсь ночі.

Тієї ночі,
коли вперше
йтимеш самотній, згубивши надію:
із кам'яних вулиць, немов зловтішний глум,
озветься луна твоїх власних кроків.

Переклала Ольга СЕНЮК
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УПАВ Г. ГАУГЕ

Улав Г. Гауге (нар. 1908 р.) - автор
книжок «Жар у попелі» (1949). «Під
обвалом» (1951). «На орлиній горі» (1961),

«Краплі в східному вітрі» (1966) та ін.

ПОЛІНО

Важко бути
поліном під сокирою,
знаю...

Та я навчився

стояти й мовчати,

коли ти рубаєш
розмашисто й дзвінко.

То ж випиймо разом,

товаришу в дроворубанні.
Роби своє діло
на цьому подвір'ї,
я ж буду колотись,

розбризкуватись буду
короною трісок.

КОРЕЯ

Біч о біч. Друг і ворог. Сизі трави
між ребрами ростуть. На зброї ржа.
І все це покриває, мов олжа,

липке багно і листя кучеряве.

Ти збайдужів. Тобі не треба слави.

Тобі однаково, де та межа,

де той кордон, подібний до вужа,
що край один розбив на дві держави

Он кістяки з корейської землі
в диму, неначе привиди в імлі,
край столу, де ідуть переговори...

Мерці беззахисні. Вони мовчать.

А вирок твій підписано, й печать

стоїть на нім. Ти сміття, а не горе!
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слово

Слово
це камінь

у холоднім вогні.
Якби ще один камінь,
якби мав я багато каменів,
то піднявся б нагору.

ПРАВДА

Правда це лякливий птах,
птах Ро, незнаний,
він літає
коли вперед,
коли назад.

Здіймається він круто вгору
і зникає,
хто його бачив

той мовчить.

Я ніколи не уявляв собі правди
домашньою птицею,
але, якщо вона така,
то її можна погладити по пір'ї,
а не заганяти в куток,
аж поки витріщить на тебе совині

очі і наставить

пазурі.
А дехто вважає правду
холодним лезом ножа.

Вона ж

і трунок цілющий, і вбивця,
і змія у траві,
і горда, могутня птиця, що дивиться

як орел,
коли вважає, що піднявся доволі

високо.

Я бачив також

правду мертву

очі її зупинилися, як заєць на кризі.

Переклав Дмитро ПЛВЛИЧКО
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ЯН МАГНУС БРЮГЕЙМ

Ян Магнус Врюгейм (нар. 1914 р.)
автор одинадцяти поетичних збірок, а
також чотирьох віршованих книжок для
дітей.

ТЛО

Ген ялівець цвіте, осяює він доли

Навпроти чорних скель, і ще одна з ознак,

Що не пізнає «ні» ніколи той, ніколи,
Хто не знайшов його під ствердне й точне «так».

За світлом в того муки невимовні,
Хто в темряві ночей прожив життя сліпак.
Ніхто не зможе порадіти вповні,
Коли він смутку не зазнав, однак.

Життя не тільки з чорної сторінки.
Життя не білим білені світи,
Але його ряхтіючі відтінки
Повинен ти у серці берегти...

ДОРОГА

І

Я дорога,
Якою ходять всі.

Мене не чекає

Весна в росі.

Безживна, сіра
В безконечній тверді,
Я чвалаю вперед
Аж до смерті.

Люди йдуть по мені

І туди і сюди

Чвалають, човгають

Чоботиськом твердим.
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Мій голос рипіння
Сірих каменюк.

Травиця не виросте,
Де вибитий брук...

II

Я дорога,
Рука та безкрая,
Що єднає оселі

І край із краєм.

Люди заносять

Моє сіре каміння

На подвір'я до хат

На всі покоління.

Я глуха,

Од туги твердію,
Та воджу людей
Шукати надію.

День і ніч
По мені верстає.
Битий шлях

Ніколи не заростає.

ХТО ТИ, людино?

Коли надії всі розвіяні,
Коли нема твоїх стежок,
І вихід тільки в божевільні,
І кожен крок даремний

крок,
І перед оком тьма оман,

Ніч, присмерк і лихий туман,

Коли туди, де ти ходив,

Усі мости вже перекрито,

Як всім серцям не догодив,

Всі двері замкнено сердито,
Й кістляві руки зусібіч
Тебе штовхають до безодні,
Й спішить життя крізь глупу ніч
По смерті затишки холодні,

Ну звідки ж ти береш снаги?
Хто ти, людино, вітре в полі?
Несеш тягар важкий, тугий,
Утримуєшся всупір долі,
Живеш хай віє хуртовинно.
Хто ж ти, людино?
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ТУДИ МИ ЗАГНАЛИ ЛЮДИНУ

Туди ми загнали людину, запакували туди,
В найпотаємніший льох душі там наші схови

Щоб сумління не чуло її м'якої ходи,
її хвилюючої людської прамови.

Ми вигнали геть людину, вигнали її геть

Машина лютує на неї і вбиває її потроху,
Та щоразу, коли ми констатуємо її смерть,
Вона гукає з глибин душі

з потаємного льоху.

МАСКА

...От я скидаю маску,
Собою стаю.

Довго стою

І дивлюся на маску.

З ненависті до себе

Маску беру я

1 розкриваю.

Може, дві людини в мені?..

Та ні.
Я людина.

Я маска.

Коли я на людях,

То лагоджу маску
І натягаю на себе.

СПОКУСНИК

Там,
У безлюдній пустелі твоїй

Приходить спокусник до тебе

У тиху нічну годину!
«Впади і молися мені!

Сила моя велика.

Дивись
На мої дива.

Не опирайся гордливо
Владі моїй могутній:
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Дивися,
Кладу я до ніг тобі
Весь світ!

Встань, вибирай
Одне з двох:

Втечу до мене

Чи сліпу боротьбу
З самим собою.

Відцурайся всіх мрій,
Бездушно живи,
В мою велику душу юрби
Прийди!
Це мало коштує:
Лише прийти.

Глянь, матимеш ти,

Що все життя

Було тобі миле:

Золото, блиск,
Владу чи шану,
Що забажаєш.
Спокою стільки,
Скільки запрагнеш.

Все ти дістанеш
Зречися лише

Свого вутлого «я».

Так лагідно манить він,
Так кружляє навколо

Все швидше і швидше
Дедалі все меншими кільцями.
Наближається так до тебе
В тиху нічну годину.

Ти чуєш його шепіт,
Затхлий віддих відчуваєш
З його вуст...

Ти падаєш,
Ти дістаєш
Всі розкоші світу.
Крім спокою...

Переклав Іван ДРАЧ
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АСТРІД ЄРТЕНЕС АНДЕРСЕН

Астрід Єртенес Андерсен (нар. 1915 р.)
дебютувала 1945 року збіркою 4Дикі
журавлі», відтоді видала ще дев ять книжок

поезії.

ПРАЩНИЦЯ

Тут, під горіхом,
Можу стояти й дивитись на білий, мов кістка, місяць,
ГТугача криком нічним прив'язаний до рівнини.

Тут, з цього сховку,

Можу окинути оком росою умиту долину,
Що простяглася у далеч, молочним осяяна світлом.

Звідси, з-за муру,

Можу я довго дивитись на тихий занедбаний дім,
Дім, що, як човен, пливе в мерехтливій рівнині.

Тут цілу ніч я стою.

Звуки зриваються, ніби зненацька до жовтих клавішів

Пальці діткнулись невидимі, а чи крило кажана.

Ближче підходжу я.

Жінка в будинку жахається, жінка в хустині з торочками
повна глухого неспокою, в домі, що плине при місяці.

Тут, під цим місяцем,
Камінь за каменем кидаю в темні, осліплі шибки,
Тут, у моїй самоті, свистить серед ночі каміння.

В ДОРОЗІ

Чую крик я: грішне твоє серце!
Лихо світове тебе спіткає!

Щастя рідкісна, незнана милість,
Зло ж і за зірками нас чекає.

Хай же плачуть, хай же плачуть очі,
Хай спокутую свою провину.
Зелень листя, пишна червінь цвіту,
Я сліпа була, пробач, травино!
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ЖІНКА 1 ГОЛУБИ

Голуби сіро-білі покинули брук розпашілий,
До моря солоного рушили, а море те кров моя,

Понад зеленими луками, а луки ті лоно моє,

Шукали вони джерела, щоб напитись,
І в думки залетіли мої, в цей жовтогарячий дім.

В мене чорна гіллячка з двома рудими листками,

Простягаю долоню: сідайте отут, відпочиньте,
Бо заблукали ви, гості мої метушливі!

Тяжко, до болю тяжко на серці:
Не маю я чим пригостити вас, крім спогадів літа,
І чи досить долоні моєї вам для гнізда?

Але яка я щаслива, що ви п'єте з цього джерела,

Голуби думок моїх, все-таки ви залетіли,
Хоч перед вами були і поля, і моря.

КОНІ НА ДОЩІ

Як обсядуть розум мрії
Надто темні, надто дальні,
Щоб їх думка пояснила,

Надто ярі, надто сильні,

Щоб їх серце в круг замкнуло,

Хочу стати на дощі я,

Так, як коні на долині,
На широкій і зеленій
Між важких тутешніх гір.

Хай вбирає тіло краплі
Прохолодні, благодатні,
Що стікають так струмисто
На обличчя, коси, руки,

Бути лісом тим, що смокче,
Як дитина небо-перса,
Бути нивою, що цідить
З келиха медовий хміль.

Так стояти, як ті коні,

Мокрі боки, мокрі гриви,

Дух землі п'янкий, вологий,
Оповив і заморочив,
Так стояти й тільки бути.
Хай падуть потоки неба,
Поки думка, прохоловши,

Впорядкує мої мрії
В непорушний супокій.
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СНІДАНОК НА ВІЛЬНОМУ ПОВІТРІ

Орач, що вів своїх коней, спинивсь, роздимаючи ніздрі,
Зворушений близькістю поля, відчув під ногами він землю,

Диво, що втіху дарує, пропахле корінням і зелом.

Сонячний день серед літа, день, що триває безмежно.

Від щебету птаства в садку помолодшали сиві дерева,
Відтінює сонце години, химерні думки стрибають довкола.

Вродливі жінки надумали звичну роботу почати:

І вже полилася мінлива блакитнява пісня обнови.

Та, на осонні, з гілкою агрусу, хатнім порогом припнута,

Почервоніла, раптом відчувши, що вона гола-голісінька,
Врозтіч сипнули думки (Хтозна, що ї'х схвилювало:

поезія вітру? Чи терпко-солодкий запах ріллі?).

Та ж, що з цеберком стоїть, схилившись побіля криниці,
образ побачила свій у воді, на тлі прудконогих хмаринок.

Спорскує мотуз. Гуркоче цеберко. Жінка скидає

голову так, мов співає про гілку трояндову свого квітучого літа

А серед саду стоїть чоловік, тримаючи нитку у пальцях,

Посеред саду, серед життя. Смородина, агрус, порічки.
Нитка в руках, проте очі спрямовані в землю: він слуха,
Хоче, щоб хтось захотів гукнути його на ім'я.

Але дарма. Тільки спів: у руках, що вміють тримати,
під ногами, в траві. Бо літо не сум, не спочинок.

Ні, воно сутність жива і зела, і неба, і всього, що диха.

Час, що дає нам обід. Хліб дає й сіль. Овочі й вина.

Переклав Валерій ШЕВЧУК

ТУР ЙОНСОН
Тур Ионсон (1916 1951) автор збірок
«Залізні пута» (1948). «Щоденник мого
серця» (1951) та ін.

ЩАСТЯМ
НЕ ЗАВОЛОДІЄШ САМ

Щастям не заволодієш сам,

Щастя також не для двох.

Світу голос входитиме завжди

шумом весняним у кров твою.
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А як зможеш серцем осягти

щастя то любов твоя загине,

і тебе покине людський дух,
і помре будущина в тобі!

Пам'ятай, якщо людина ти,
спокою не матимеш ніколи;
щастям не заволодієш сам,

щастя також не для двох.

НОРВЕЗЬКА ЛЮБОВНА ПІСНЯ

Я похмурий, темний глід,
ти береза, світла плід,
ти, як наречена,
я і ти норвезький рід.

Я земля, а ти зерно,

рідні ми собі давно,
ти несеш надії
вічне нам життя дано.

Я гора, я голий схил,
ти потік голубокрил,
ти злітаєш птахом

із моїх камінних брил.

НАРОДНА ЦВИНТАРНА ПІСНЯ

Торік гарував ти, аж тріскали жили,

сьогодні в селі ги господар могили.

Торік бідував ти ні хліба, ні лика,
тепер ти в багатстві, як мертвий владика.

Торік ти від зимна будивсь при худобі;
тепер ти наспишся у теплому гробі.

Торік збиткувалась юрба над тобою,
тепер, мов король, ти стоїш над юрбою.

Торік ти був жертвою суддів нечесних,

тепер ти метелик між квітів небесних.
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І СМУТОК І РАДІСТЬ

He малюй мене з тінню
в ній немає потреб.
Я смуток у білій одежі,
я радість, убрана в креп.

Не малюй мене з щастям

це вже знати пора б!

Я цар у незнаному царстві,
у власному часі раб.

КОЛИ ТЕБЕ НЕМА

Коли ти поруч ти якась далека,

коли тебе нема найближче ти.

Це диво я коханням називаю,

а що воно не можу осягти.

Раніше вечори п'яніли з шуму
високих водоспадів і вітрів.
Чи голос той тріпоче поміж нами,
чи поміж нами він давно згорів...

БАЖАННЯ БІДНОГО

Якби я богом був,
створив би
тихіший світ,
де всі любилися б навзаєм.

Якби я богом був,

створив би
любов і смерть,
лише любов і смерть створив би.

Переклав Дмитро ПАВЛИЧКХ)
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ПОЛЬ БРЕККЕ

Поль Брекке (нар. 1923 р.) дебютував 1942
року збіркою «На твоїй землі живемо»,
видав книжки «Веслярі з Ітаки» (1960).
«Приходить людина-граната» (1968) та ін.

©

Малюк у серці нашім без пов'язки
на очах, що пізнає усе за всім
За цвіллю на паркані, наче лід, зеленою

холодною на дотик, і за маком

розтуленим як бабчині долоньки,
що вилискує насінням і леліє
мов черепашка піднята чи жмуток

брунатних водоростей чи мов руки, очі

уста, що коливаються навпроти, і

за обличчями які не знають правди

Малюк у льолі босий увійшов
до темно? й порожньої вітальні, гардини
(вже їх немає) з блідо-голубими й блідо-червоними
квітами на жовтому, вони могли згортатись
і опускатись, і сміється батько

рахманний сміх згортав і опускав
квітки. Полум'яніла за темнотою світлова

реклама, і знав лише малюк: то лихоманить

полум'янистим блиском темноту
Стоїть малюк босенький: Ось прокинусь
прокинусь я і закричу

Стояв, колись давно було, я серед класу

проказував слова погані раз по разу
що вчителька недобра, нахилився

вкусив її за ногу, крик розлігся
Почав я прокидатися. Аж гульк
навколо мене всі, сміється батько
а мати не сміється, а бере на руки
і заколисує, і я напевне знаю що прокинусь

Допоки живопліт росте мов велет, і палають

поміж шпичками світлові реклами
поки щороку білено горожу
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Ми стількома словами через неї

ще перемовимось, і наші голоси

над моріжком бринять, і на стільниці
тістечка й лимонад. Проте малюк

відходить

реве вздовж лат горожі лютий тигр

Я той малюк

що плюнути повинен собі в обиччя

бо ж напевне знаю, я ніколи

вже не прокинусь, не прокинусь

ф

Ессе homo, читав піїта

пишно, в супроводі роялю
Я бачив своє лице

віддзеркалене у вині

Ох

Забери сю чашу від мене.

Переклав Леонід ЧЕРЕВАТЕНКО

ПЕТЕР Р. ГОЛЬМ

Петер Р. Гольм (нар. 1931 р.) автор
десяти збірок віршів; одна з найважливіших
ного книг «Оптичні вісі» (1970)
містить сатиру на сучасну буржуазну
дійсність.

ДІВЧИНІ

Мов дерево, уквітчане світанням,
танцюй, простерши руки в світлі дня.
Танцюй,

допоки ще танок триває

кружляй, нікуди звідси не йдучи,
бо поруч,
там, де тінь лежить густа,

очікують на тебе, руки склавши,

твої літа...
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ВСНІЖЕНЕ ПОЛЕ

Я раптом бачу поле, вкрите снігом.

Білісіньке-пребіле
повнить погляд.

Це поле всніжене, де мерехтять

крижинки
півколами заметів оточили

його сніги з минулих завірюх.

І світло палахтить над білим полем,
собою пронизавши всю буденність
щоденних злетів наших та падінь.

ПОЕЗІЯ

Ти сидиш

над по-літньому привітними хвилями,

звернувши погляд
в бік сонця,

що потопає

в далеких спогадах.

Не знаю,
чи змогли б все небо і всі моря на

планеті

мене збудити;
тільки ж озовися!

Ледь чутний голос твій
оновить мене і поверне.

В тиші

між двома сплесками хвиль

ми очима стрічаємось.
Бачу смерк і туга вдягають
світлосяйний плащ
на плечі твої...

ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛ

Уламки блискавок нам видива дарують.
В рухомості завіси дощової я вгадую
одвічне зціпеніння Великої Незрушності,
яка коліна підтягла до підборіддя
важка, закам'яніла, нежива...

А я таки долаю перевал.
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Мов синій шовк, лискучий камінь скель

дрімає, до стрибка щомить готовий

до лютого, лавинного стрибка.
Внизу, над чорним сяйвом, водоспад

гуркоче, грім грози з'єднавши з власним.

Але потужний гуркіт із небес
на карк спадає вітрові, й за мить

і грім той, і той гуркіт кам'яніють.

Каміння бистрину оберігає,
а спінена вода шалено лине

повз мене...

Переклав Віталій КОРОТИЧ

ГЕОРГ ЮГАННЕСЕН

Георг Юганнесен (нар. 1931 р.) поет і

прозаїк, автор поетичних збірок «Вірші
1959» (1959). «Нові вірші» (1966) та ін.

ПІСНЯ ТАБІРНИХ ПОВСТАНЦІВ

То пожари, а не хмари грозові,
то не в сонці дикі трави, а в крові;
в небесах палющі іскри, а не тля,

під ногами сивий попіл не земля.

То не верес дріт колючий надовкруг,
то не друг, а карабін як вірний друг,
то не оси кулі дзвонять біля скронь,

то на гілці не листочок, а вогонь.

То здаля гримлять гармати не громи

уніформи блискотливі йдуть із тьми.

То не люди, ні, то люди з-під ярма,
то вони вбивають нас, а не чума.

Мла багряна розстеляє свій покров,
в нашій пісні не чорнило біль і кров.
Не до миру нас веде ця славна путь,

ми повстали, хоч і знали нас уб'ють!

126



H I

Я на смерть нікого не засуджую
не будую тюрем ні церков
Клітки не змайстровую для беркута
щоб своє безкрилля оправдать
Не шпурляю в сонце каменюкою

за сильніший зір йому не мщу

Я не хочу розбивати дзеркала

щоб свою попробувати міць
Я себе самого не розтоптую
щоб своє безмежжя осягти

Не вбиватиму свого товариша
лиш на те щоб краще знать його

Та свого я мушу вбити ворога
щоб його не бачити повік
І твій дім що став давно в'язницею
навіть не здригнувшись розвалю

ІЗ ПОЕМИ ПРО ЧАС

Знаю те, що знають інші,
більше за них я не знаю.

А тому я знаю твердо,
що законний мій протест.

Справді
добрі це часи

для лихих.

Хліб дешевий став такий,
що на вулиці ніхто вже не вмирає,
тільки у газетах

довжелезні,
як довідник телефонний,
списки

закатованих дітей
і такими ж стовпчиками надруковані.

Тут нічого вже не відбувається.
Тут живуть звичайні вбивці

ПОКОЛІННЯ

Я виростав, коли безробітних було 33 відсотки,
і перепробував усі професії
двома третинами свого єства, не роблячи того,

для чого народивсь на світ.

Коли Гітлер убивав сотні тисяч людей,
я навчився рахувати до п'ятдесяти і шістдесяти.
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Перше ніж Франко опанував Мадрід,
я мистецтво читання опанував (ми читали

про Нерона й тодішнє християнство.
Лорку розстріляли на майдані

разом з п'ятьма тисячами теж невинних,

а ми читали далі).

А за три роки я побачив справжні трупи:

стару жінку і двоє одягнених у зелене дітей
у будинку без стін, в димах і в полум'ї.
Але тих, що гралися з вогнем, звали тоді паліями,
війну звали тоді війною.
Я навчився читати газети,

рахував уже до шести мільйонів,
і до сотні тисяч, і до нуля.

Я вперше закохався,
коли в Хіросімі скинули бомбу, і

ми насвистували американську пісеньку,
щоб підкреслити свою лояльність.

Я вперше кохався з жінкою,
коли йшла війна в Кореї.
Я любив її,
вона кохала мене,

і нам за постіль були газети.

Так, ніби не було війни,
так, ніби не було миру,
до капітуляції і відчаю

довіряли ми одне одному.

Ми хотіли піти зі світу,
але не знали як...

Потім я згадую,
дещо й призабувши,
як авансом і доплатою
я грабував свої роки.

Тепер я такого віку,
як Ісус, коли він помер,
і прошу щасливої нагоди
уникнути братнього хреста.

ПРИРУЧИ ПТАХІВ

Приручи птахів

що літають у всі краї
попроси їх розповісти про їхню тугу
і вони стануть папугами або курми
птахами схожими на нас такими як ми
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приручи рибу
що знає своє море
і попроси її розповісти про мудрість хвиль

ти так само в акваріумі де замість води повітря
тільки немає хвиль немає мудрості хвиль

говори що ти маєш коріння в своєму домі
це ж ти і кіт п'єте молоко

приручи листя

що шумить у бурю
і дізнаєшся що сам ти приручений і тому смутний

Переклав Дмитро ПАВЛИЧКО

ПЕР БРОНКЕН

Пер Бронкен (нар. 1935 р.) поет, проза
ж. актор і режисер, автор збірок «Голий

П958). «Глибоко на дні моря»
(1960) та ін.

МОЯ ПОЕЗІЯ

Слова втікають
із пожежі міст.
Назад все озираються слова

і застигають в монументи
монументи катастроф.

II

Навіть троянда важча,
аніж ланцюг на очах.
Квітки вогненна чашечка
ховає в собі меча

III

Для тебе вірш люстерко балакуче.
Для мене вірш крило, вітрило

мрії змучене.
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МОЯ МАТИ

Стара жінка розставляє тихо

свої олеандри свій клопіт.

Шкіра біла, цвіт без запаху
все камелія, все попіл.
Очі вицвілі, спаленілі,
як море супроти обрію все гасне,

все з зів'ялих фіалок, все з

могильних хрестів,
все недомовлене, все недоказане.

Кожен день, що настає, що

проминає,
все прояснює їх ті очі,
кожна ніч, та, що день так щодень

доганяє

все поглиблює їх щоночі.

ПРОЛОГ ПЕРЕД ТИШЕЮ

ми народжуємось у траві
ми народжуємось з тугою в серці
ми народжуємось у пахучому сяйві зелені

серед стебел м'яких серед холоду листя

конюшини голівки кивають нам

і ніжні обличчя фіалок кивають нам

ті чорні, ті сині вибирай щонайкращі
ми ссемо груди своїх матерів
пахощі червоних і білих стокроток
нам ніздрі лоскочуть ми родимося в траві
потім довго ми спочиваємо на килимі моху
серед білих серед майже прозорих лісових зірочок
ми народжуємось у траві
на запашній луці народжуємось
ми народжуємось з тугою в серці
ми виростаємо скоро ми вищаємо

вищі та вищі понад квітки понад траву

ми що гралися між рожевих стокроток

виростаємо вищі за будь-яке зело

вище дерев вивищуємось

виростаєм такі височенні що тінь

пада мечем полум'яним на небо

крилить безкрилим птахом серед вітрів
ми ростемо бо нас туга жене

ми тягнемось далі і далі за власною тінню

аж поки хмари нам плечі оточать

аж поки змусять нас очі вгору звести

де ми не можемо бачити нічогісінько
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бо сонце засліплює нас височенних

ми нічого колись не знали а все розуміли
ми тепер більш нічого не тямимо

навіть не тямимо доки туга наша сягає

ми входимо непритомними

в сон позбавлений сновидінь
поринаємо в стан який визнаємо нестерпним
але миримось з ним як з неминучим
про щось інше не знаємо ми нічого

відчуваємо ми нудьгу в усьому
нам полегкістю мить та здається

коли ми нарешті зів'янемо і впадемо
крізь хмари летючі поринемо геть назад

назад до гаю залишеного назад до землі

всевідаючу красу квітів охопим на мить

але так запізно вже так запізно
і нічого не збагнувши
вмираємо ми

Переклав Іван ДРАЧ

СТЕИН МЕРЕН

Стейн Мерен (нар. 1935 р.) автор збірок
«Крізь тишу ночі» (1960). «Наодинці з
небом» (1962). «До світу світла» (1963). «Вік
часу» (1966) та ін.

ДОБРИДЕНЬ

Щодня як світло гучне: горить
хоч я намагаюсь

навколо зімкнути сон

Раптом розпростує крила погляд
і запалала кімната!

Я прокидаюсь радий як звір
у власному тілі нагому поруч
нагого. Я сон змітаю
тобі з обличчя
і пальці мої розпускаються!

Нітрохи не заспана ти смієшся
Росами і сльозинами сну

ми відчуваєм квіти на смак
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мов яблуко, мов сонцесяйні слова:

Добридень кохана, добридень все суще!

Щодня подертий на клапті В'єтнам

Проте прокидаємось ми, кохана

для тебе й для мене, для всього що суще

Кохана, ти чудо, лихе й незмірне
Добридень жаго, добридень світе!

СНІЖНИЙ КРАЄВИД

Уночі коли йде сніг

Тиша вергається з дерев

кидаєш ти своє життя

щоб прийти до мене

Виокремлюєшся зі сну
з білої нічної пітьми

світиш біля мене

В краєвиді яркім як любов

тінь повільна твого життя

сипле сніг на мене

ЗОРЯНИЙ дощ

Ночі покривало
Впало на блакить

Літній дощ оспалс-

В світі шелестить

П'є земля зніміла

З мокрого стебла

Зірні хмари вкрила
Біла кушпела

Ночі темні чари
На траві тремкій
Сіють літні хмари
Теплий супокій

Дощ забув спочинок

волю дав рукам
Блискіток-краплинок
Безгомінний гам

Сірі поторочі
Роки світляні

Хвильні коси ночі

Літній дощ вві сні
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З НЕБОМ ВІЧ-НА-ВІЧ

Ми не буваєм ТИМ що пізнаєм
хоч пізнане виважуєм вагою

свого життя; скажи що значиш ти

супроти смерті, мовчазного неба
і темряви яка з зірок ясних

врізається в зіниці нам помалу

а може статись зовсім ти не гість

у себе у самого а господар
життя свого, ти з небом віч-на-віч

Зірки; мабуть вони друзки свічада

котрі творець порозкидав з вогню

свого лиця, отож уздріти можеш

у темряві незмірну самоту
її знайти зумій у порожнечі
голодним серцем. Чи самим життям.

КОРАБЛИК «ЗОНД»

Пісня високо мусить ширяти в небі

Та небо нині має свою межу

підстрибнули ми вгору і понад небо

закинули пісню яка видовжує голос

живий наш; космічний кораблик, зонд

усе відтепер під образом цим далеким

А серед злотавого ока літа

лежать закохані як раніш
очима іншого себе розглядають
Ось відвертаються вони поволі

як у взаємнім тяжінні планети

від дня до ночі потому від ночі до дня

свої тіла відвертають, свої

нестерпно чутливі руки і ноги

що мають форму дивних сузір'їв
і перетворюються безмовно

окреслені світлом, ніжні й далекі

немов туманності, мовчазливі як

фосфоричні хмари й далека туманна
схована під водою драгва
хтось же їхні туди голоси закинув

і розуміння взаємне, ту близькість

що мала б ними стати для них
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хтось їх закинув у тишу

Розмикаються очі, погляд у погляд

і розкривається в їхніх глибинах

всесвіту простір, де бачать вони

свої голоси аж туди закинуті
мов творчий відгомін смерті, життя

людського спустошення і тріумфу

Водою наповнюються гороскопи

і зорі занурюються в глибину
безгучно мигтючих, ураз прояснілих
хмар планктону й фосфоричного сяйва

Крізь гуркотливу тишу, яка

з туманності зоряної долинає,
явилась якась планета: Земля.

Земля, мов блакитне око блакитна
і з блакиті блакитної народився
тривожний голос, що плаче й співає

що прибирає форми: життя, знаряддя
насильства й смерті. Тож слухай голос

який руйнує й повік не зруйнується
Оця морозно-прозора пісня
що світить нам з неба Чи ми далекі
одне для одного як планети Що
саме прагнуть люди собі сказати

звідтіля?

Щось таке про що ми тут забули внизу
Таке що ми повинні туди злетіти

аби знайти нову перспективу

Що ми повинні собі повернути
Може голос? Голос! Людину!

Переклав Леонід ЧЕРЕВАТЕНКО

134



В ПОШУКАХ ВТРАЧЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Відтоді, як М. Фріш і Ф. Дюррен
матт привернули увагу європейського
читача до сучасної швейцарської
літератури, минуло не так уже й

багато років; за цей час, однак, виросла
ціла плеяда молодих талантів
В. М. Діггельман, О. Ф. Вальтер,
У. Єггі, Ю. Федершпіль, Й.

Штайнер, П. Біксель, А. Мушг та інші,

без яких сьогоднішню швейцарську

прозу неможливо уявити. Молода

парость дедалі активніше

пробивається у велику літературу, несучи з

собою нові теми та ідеї, гостре
відчуття сучасності, інтерес до суспільних

проблем, насамперед швейцарських.
На тлі зовнішнього благополуччя

несподіванкою стала організаційна

криза, що вибухла навесні 1970

року. Група літераторів демонстративно
вийшла із Спілки швейцарських

письменників, протестуючи проти її

політичної інертності та поведінки
тодішнього голови М. Зерматтена, відомого
своїми реакційними поглядами.

Рятуючи свою репутацію, Зермат-
тен назвав тих, хто відколовся,

«жалюгідною меншістю», маючи на

увазі, що більшість членів СШП

поставилась до інциденту з байдужістю.

Проте варто лише поглянути на

список «розкольників» на чолі з М. Фрі-
шем та Ф. Дюрренматтом, щоб

зрозуміти: «мовчазній більшості»

протистоїть гордість сучасної
швейцарської літератури, загін її найталано-

витіших та найактивніших

письменників *.

Письменники, що відокремилися, заснували
так звану «Ольтенську групу>, яка існує
поряд з реорганізованою письменницькою
спілкою.

Було б неправильно шукати
причини конфлікту лише в особі М.

Зерматтена вони вкорінені глибше й
пов язані з якісними зрушеннями у

швейцарській літературі останнього

десятиріччя. Суспільно «завербовані»
письменники хочуть бачити у своїй

спілці не аморфне об єднання колег

за фахом, а «інтелектуальний
спектр» країни,
громадсько-політичний форум, співдружність
однодумців. Таким чином, криза зумовлена

не лише політичним розмежуванням,

а й зростанням суспільної ролі
літератури.

Духовна атмосфера Швейцарії
була малосприятлива для розвитку

мистецтва. На це скаржилися ще Г.

Келлер і К. Ф. Мейєр класики гель-

ветської літератури. Маленька

гірська країна здавна стоїть осторонь
магістрального шляху історії і навіть
пишається цим. І справді: війни тй

інші соціальні катастрофи століттями
обминали її. У XX сторіччі,
наприклад, «хатній мир» жодного разу не

порушувався від часу загального

страйку 1918 року. Але митці
сприймають свою батьківщину не як оазис

миру й благоденства, а як свого

роду оранжерею, штучно відгороджену
від напруженого життя епохи. У

цьому «туристичному раю» бракує
почуття причетності до світу, духовний
консерватизм, атмосфера самовдово-

леної обмеженості породжує

схильність до посередності, недовіру або й

відверту ворожість до всього нового,

незвичайного, непересічного.

Відчайдушні спроби окремих нонконформіс¬
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тів повстати проти застою не давали

відчутних результатів.

Після другої світової війни

література змогла вирватися із лабет ре-

гіоналізму, почала сприймати

Швейцарію не як відособлений острівець в

океані, а як невід ємну частину

неспокійного світу. М. Фріш та Ф.

Дюрренматт зуміли вивести швейцарську
літературу з лбкальної обмеженості,

зробити її європейським надбанням.
Але вони писали не про внутрішні
проблеми своєї батьківщини, а,

користуючись алегорією, параболою,
притчею, створювали універсальну
модель буржуазного світу.

Молодим, що прийшли слідом за

ними в 60-х роках і звертались уже

до власне швейцарських проблем,
довелося визначати своє ставлення до

своєї країни, до нації «сторонніх
спостерігачів», що заснула

летаргічним сном. Вони робили це

по-різному, залежно від рівня політичної

свідомості. Але більшість із них з

самого початку відчувала недовіру до

офіційного міфа про «особливу
місію» Швейцарії.

Критична активність зростала по

ступово, насилу долаючи консерва

тивну інерцію. На початку 60-х

років критичні удари, що їх завдавала

прогресивна література, були ще

досить слабкі. Традиційною стала тема

втечі із Швейцарії до далеких

екзотичних країн, а часто й до свого

внутрішнього світу (Л. Ент «Від

мовки», А. Мушг «Влітку в рік

зайця», У. Єггі «Спільники»).
Наприкінці 60-х років енергія

заперечення старого світу помітно
зростає, протест літераторів стає більш

активним, осмисленим і рішучим.

З являється потяг до соціальних

наук, посилюється інтерес до

марксизму.

Письменники першими заговорили

про потаємні недуги Швейцарії,
приховані за її блискучим фасадом. Уже
в 1963 році Карл Варт зауважив,

що колись Швейцарія стане чимось

на зразок європейського «сільського

дурника». Макс Фріш звернув увагу

громадськості на те, що в

Швейцарії нема справжньої парламентської

опозиції: «обранці народу»

обмежуються, переважно, другорядними

питаннями, а владу мають ті, хто має

гроші.
У книжках молодих послідовників

М. Фріша розвінчуються численні

національні міфи, зокрема, міф про

Швейцарію як про притулок для

вигнанців, свого роду резервуар
вільного духу. Друга світова війна

показала, що Швейцарія панічно боїться

усього лівого (роман В. М. Діггельма-
на «Спадщина», хроніка Г. Віснера

«Серед глядачів»). Блефом виявився і

міф про Швейцарію як про країну

«золотої середини». Легенда про

«соціальну рівновагу» та особливий

шлях» зазвучала вельми двозначно:

національно-консервативні сили

продемонстрували на ділі певну
близькість до німецького фашгізму.
Практика письменників «Ольтен-

ської групи» показує, що

швейцарську літературу на сучасному етапі

не можна звести до провінційного чи

регіонального знаменника навіть

тоді, коли вона займається локальними

проблемами. Специфічно

швейцарське за цих умов є скоріше не

прогресом, а відчуженням від прогресу.

Обстоювати традиційну швейцар

ську поміркованість для багатьох

літераторів стало ознакою поганого

тону. Цьому протиставляється поняття

загальної солідарності людей.

Письменники середнього й молодшого

поколінь (О. Штайгер, В. М. Діггель-

ман, П. Біксель, И. Штайнер та ін.)

намагаються вивчати мотиви й

моделі людської поведінки у стихії

бурхливих змін, спираючись передусім на

добре знання швейцарської дійсності,

на вітчизняний досвід. Це надає

їхнім працям особливої художньої

переконливості. Щоправда, елементи

соціологічного дослідження

суспільних структур виступають у них

переважно в наукових працях (Єггі)

або в публіцистичних виступах

(Фріш, Біксель). Здається, лише Діг-

гельман рішуче залучає публіцисти¬
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ку до художньої фактури, прагнучи

гранично ясно виразити зміст.

«Книжка, якої не розуміє

інтелігентний робітник, абсолютно непотрібна».
полемічно висловлює він свою

думку.

Письменники, що групуються

навколо Фріша, почали розхитувати

підвалини суспільства за допомогою

іронії, скепсису, елементів фантастики,
гротеску. Сумніву піддається все

непорушні суспільні аксіоми,
національні міфи й легенди, вітчизняна

історія й шаблони буржуазної
ідеології, звичні літературні жанри.

Прикладів далеко шукати не треба.
Це роман М. Фріша «Нехай мене

звуть Гантенбейн» (1964) і особливо

його остання книжка «Вільгельм

Телль для школи» (1971), в якій він

зводить Телля з п єдесталу

«національного героя» й знімає з нього

хрестоматійний глянц; це вже

згадані книжки В. М. Діггельмана й

Г. Віснера. так звана «відкрита

проза» ГІ. Бікселя та й. Штайнера. Це,
зрештою, останні твори Отто Штай-

гера, письменника вже немолодого

(він народився 1909 року): в 60-ті

роки він теж приходить до висновку

про необхідність «відкривати для

себе новий світ і нові виражальні

засоби».

У письменницькій манері О. Штай

гера переважає прагнення ясності,

поглибленого аналізу життєвих

протиріч. Уявлення про нову манеру

письменника дають новели із збірника

оповідань «Отвір у звуковому

бар єрі» (1964) «Порожня пляшка» та

«Руденц». Напрошується, щоправда,
запитання чи може захоплення

кумедними (нехай і з певним підтекстом)
ситуаціями бути повноцінним виявом

серйозного ставлення художника до

свого часу? Відповідь на це повинні

дати нові твори О. Штайгера.
Урс Єггі (нар. 1931) за фахом

соціолог, талановитий прозаїк, тяжіє до

поглибленого, грунтовного

дослідження конфліктів і парадоксів дійсності

(романи «Спільники». 1964.

«Людина проходить стороною», 1968), але

й у нього неприйняття соціальної
реальності часто-густо переноситься
у сферу фантастичного або
курйозного (оповідання «Фотограф» зі
збірки «Доброчинства місяця», 1963).
Якщо, однак, скепсис стає

самоціллю і йому не протиставляється

нічого позитивного, то, набуваючи
універсального характеру, він
нерідко веде до зневіри в можливості

літератури. Стає модним оповідати

«історії» й водночас сумніватися в

їхній вірогідності. Слідом за М. Фрі-
шем (роман «Нехай мене звуть Ган-

тенбайн») починають «приміряти
історії, як убрання», жодній не

віддаючи переваги, і молоді Петер Бік-
сель, Йорг Штайнер та інші.

П. Біксель (нар. 1935) здобув
широке визнання збіркою мініатюр
«Власне, фрау Блюм хотіла б
познайомитись з рознощиком молока»,

і романом «Пори року».
Меланхолійні параболи Бікселя пронизує думка

про самотність людини. Протест
Бікселя та його однодумців проти
буржуазних форм життя приваблює
щирістю, але письменник не пропонує

альтернативи, не висуває позитивної

програми. Сумнів, скепсис,

невпевненість роз їдають художню плоть

його творів, структуру образів, мовну
стихію. Коли слову відмовлено в

довірі, залишається втеча до рятівної

іронії, до зашифрованих форм, до

алегорії. В результаті разом з

усіма здобутками такої літератури

очевидна втрата реалістичної

достовірності.

Йорг Штайнер (нар. 1931) автор

талановитих, витриманих у
реалістичній манері романів про проблеми

молоді «Штрафна робота» і «Ніж
для чесної людини». Кожна з

чотирнадцяти «історій» його останньої
книжки «На горі Сінай сидить
кравець Кикрикри» (1969)
самостійна новела, а всі разом, зовні майже

нічим не пов язані, вони

сполучаються в одне ціле, яке досить

переконливо відтворює духовну атмосферу
швейцарського містечка Біль. У

містечку не відбувається нічого незви-
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чайного, життя плине розмірено й

спокійно, мешканці звично

підтримують усталений порядок. Читач бачить

людей, що забули про поривання
своїх молодих літ, ситих, самовдоволе-

них бюргерів. Але за зовнішньою

впорядкованістю їхнього життя

приховуються страх, самотність,

цілковита відсутність взаєморозуміння.

Крізь пористу поверхню зовні

байдужої прози Й. Штайнера
проглядає глибока стурбованість за долю

людей. що нудяться в задушливій
атмосфері безцільного життя.

Головна заслуга письменників

«Ольтенської групи» в тому, що

вони розглядають локальні проблеми
в контексті європейської історії, за¬

безпечуючи швейцарській
літературі широкий читацький інтерес. Але

якщо головною зброєю в їхній

полеміці з швейцарською дійсністю буде
загальний скепсис, то їм не так уже

багато вдасться протиставити

ідеологічному пресу буржуазної культури.
Очевидно, вони це відчувають. Чи ж

не звідси й пошуки нових технічних

можливостей, і гонитва, часто

безплідна, за реальністю, що втікає з

рук, і та туга за цілісністю, туга,

яка відверто звучить у журливих

історіях О. Штайгера, У. Єггі, П. Бік-

селя, И. Штайнера?

Володимир СЕДЕЛЬНИК

Москва.
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ОТТО ШТАЙГЕР

РУДЕНЦ

Хоч і звався він Руденц , проте був маленький і несміливий. Це
виявилося ще при його народженні, коли лікар довго спонукав його,
повитуха підштовхувала, а він все барився. Коли ж нарешті з'явився
на цей світ, то був дуже непоказний, а голова його нагадувала качан

синьої капусти.
Що він був несміливий, то й терпів од того в дитинстві, втім, мав

через це й певні переваги. Коли бува чогось накоїть, дорослі ніколи
на нього не подумають, а він тільки мовчки дивився, як чере£ нього

покарано його товаришів, і це тільки тому, що не насмілювався
признатися.

Якщо він все ж таки став заступником начальника цеху на

ткацькій фабриці, то завдячував цим своєму батькові побожному
чоловікові, який при будь-якій нагоді втовкмачував синові, що віра гори
зрушує. Цю науку Руденц немовби увібрав у себе з молоком матері,
згодом вона стала для нього чимсь таким само собою зрозумілим,
як, скажімо, той факт, що після ночі настає ранок. Спочатку він

випробував практичну вартість цієї науки на собі самому, а що мав він

при тому на увазі примітивні речі, які швидко збувалися, то його й

не брав ніколи сумнів щодо непохитності цього постулату.

Було йому двадцять чотири роки, коли пішов він якось увечері
до парку, де цвіли троянди, і там побачив на лавці самотню дівчину,
що тихенько плакала. Через свою боязкість Руденц досі не мав

жодного досвіду у стосунках із жінками, а тому довірливо присів коло

дівчини, готовий допомогти як зможе. Між ними виникла незабаром
розмова, дівчина розказала йому, що її покинув приятель, а тепер
вона сама-самісінька на світі й лишилося їй тільки з мосту та у

воду.

Руденцу було її шкода, бо дівчина сподобалася йому. Тож він і
заходився умовляти її, щоб цього не робила. Умовляв довго,
особливо наполягаючи на тому, що віра має дивовижну силу і зрушує
гори, і їй треба тільки повірити, що все вийде на краще.

Вони довго просиділи на лавці; ніч була холодна, вони щільно
притулилися одне до одного, а потім дівчина раптом кинулася йому
на шию, заридала й прошепотіла, що він її переконав і вона повірил?
в те, що він незабаром з нею одружиться.

За місяць вони одружилися. Першої ж ночі вона призналася

йому, що дуже хоче мати дитину. Руденц, також сповнений радісних
сподівань, сказав, що коли вони обоє віритимуть у це, то так воно

й буде.

Від Rude (him ) великий пес, хорт.
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Дружина пригорнулася до нього, поцілувала і сказала: «Певна

річ, любий! Будемо обоє вірити, що в мене за чотири місяці
народиться дитина. Довше я не можу чекати, бо помру від нетерплячки».

Руденц подумав тоді, що це справа дещо непевна, і висловив

дружині свої побоювання. Але вона вже захопилася тим планом і

вірила в нього, а тому сказала чоловікові, що, мовляв, усі сусіди
повірять у силу їхнього життєвого кредо, якщо їм удасться за чотири
місяці «вірою» народити дитину. Це переконало Руденца, і за чотири
місяці дружина справді народила здоровенького хлопчика.

Він добре ріс під любовною опікою батьків, став міцним, хоч і

трохи незграбним. А їв за себе і за трьох дурних. Коли, бува,
знайомі завітають у гості, то все дивуються, який здоровий та міцний
хлопчик, а часом ще й докинуть: «Але на тата він несхожий».

«Зрозуміла річ, відказував на це Руденц, кидаючи погляд на

дружину, адже тоді доводилось таки поспішати».

Цілком природно, що Руденц намагався прищепити хлопцеві свої
погляди на життя; коли той достатньо набрався розуму, розказав

йому про віру, що зрушує гори і взагалі все може. Син не вірив
йому, і це гнітило Руденца більше, ніж він через свою несміливість міг

собі признатись. Коли він став заступником начальника цеху, синові

було п'ятнадцять років. З цієї нагоди батько знову мав розмову з

сином і розповів йому, як він здавна повірив у те, що незважаючи на

всі труднощі стане одного дня заступником... от воно й сталося!
Я міг би тоді навести ще чимало переконливих прикладів із

власного життя, додав він, але поки що досить і цього.

Дурниці! відповів син і виплюнув жувальну гумку на килим.

Руденц засмутився, але ще міцніше повірив у те, що колись-

то буде нагода довести хлопцеві, що віра може все, все без

винятку.
Довгий час батьки сподівалися, що син виявить нахил до

вивчення наук, але виявилося, що з нього навіть доброго слюсаря не вийде.
Кінець кінцем Руденц влаштував його на ткацьку фабрику. Тут
юнакові було непогано, йому подобалися дівчата, що стояли коло

верстатів. Він і далі чудово розвивався, а коли минуло йому двадцять,
то вже носив бороду і червону сорочку, а поївши, клав ноги на стіл.

Але й тепер Руденц не пропускав нагоди, щоб навернути сина в

свою віру. Здебільшого син, коли йому несміливо починали щось

говорити, мовчки жував гумку й дивився телевізійну програму. Та коли

батько, на думку сина, ставав надто настирливий, син говорив, не

відриваючи погляду від екрана: «Геть звідси!»
І от, коли одного вечора Руденц знову почав своє, син,

повернувшись до нього, раптом спитав:

Тож усе здійснюється, у що віриш?
Безперечно! відказав захоплено Руденц.
Тоді повір, що ти мотоцикл. Мені саме потрібен мотоцикл.

Спершу Руденца це образило, навіть обурило. Але потім він

збагнув, що нарешті йому випала саме та нагода, якої він так довго

чекав. Адже тепер він міг ділом довести синові, що може віра. Не

кажучи й слова, він устав і подався до своєї комірчини. У дверях він

обернувся й запитав:

Міні-мотоцикл?
Ні, справжній? відказав син.

Руденц сів на ліжко, заплющив очі й зосередився на своїй вірі.
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Він знав, що все залежить від успіху цього експерименту. Тому він

вірив завзято, як ніколи досі. Проте довгий час у нього нічого не

виходило. Аж раптом він відчув, що ноги його круглішають, руки
вигинаються, а коли розплющив очі, то побачив, що він став мотоциклом.

Мотоциклом із зеленим сідлом і заднім сидінням для супутниці.
Руденца це вразило. Він здійснив таке велике чудо! Це ж був

найпрекрасніший момент усього його життя! Йому схотілося

гукнути: «Вийшло!», проте голосу в нього, звичайно, вже не було, і він

штовхнув переднім колесом двері.
Гуркіт налякав дружину, вона квапливо підбігла, а побачивши

чоловіка у такому блискучому вигляді, сплеснула руками і скрикнула:
Ой, Руденц, який же ти гарний!

Син, побачивши батька, сказав тільки: «Ти диви!» А тоді
випробував мотор, кермо і докинув: «Давай, тату!» Вивів мотоцикл надвір,
мати теж вийшла. Син натиснув на стартер, і тут виявилося, що
Руденц вірив дуже ретельно: бак був повний бензину! Син скочив на

сідло й трохи проїхався. Повернувшись, поставив мотоцикл перед

будинком, пішов до матері у хату і сказав:

Отакий тато мені найбільше подобається.
А Руденц так і лишився стояти за дверима, сам не свій від

радості. Отак він і стояв, аж поки десь удосвіта почався дощ. Він
стурбувався: а як же сталеві частини? Та незабаром прийшов син і накрив
його рядном.

Власне кажучи, Руденц мав намір так і лишитися мотоциклом, аж

поки син не попросить його знову стати людиною. Проте наступного
дня, коли син поїхав на ньому на завод, коли Руденц почув, що
начальник цеху питає про нього, коли він побачив, як син на це

байдуже знизує плечима, то його охопив такий відчай, що він вирішив зараз
же повірити в те, що він людина.

Так і зробив. Стояв надворі під бляшаним накриттям разом із

велосипедами і вірив. Однак нічогісінько не змінювалося. Ноги
лишалися колесами, руки кермом. Тоді його охопив страх, він почав

вірити шалено, з дикою силою; та ось у обід приплентався його син з

товаришами й почав перед ними хвалитися своїм новим мотоциклом,

а тоді сів на батька і з страшенним гуркотом зник. І весь цей час

Руденц невпинно вірив, як і тоді, коли вертався додому вируючими

вулицями міста.

Нічого не допомагало. Мабуть, він не міг увірувати з потрібною
силою. Іншого пояснення не було. Так чи так, а він залишався

мотоциклом. Спочатку сім'я, природно, дуже раділа з цього щонеділі
всі рушали за місто на відпочинок. Та минув місяць, зарплати Руденц
не приносив, і дружина почала сердитись. Якось увечері вона

вийшла до чоловіка його ставили тепер на ніч під накриття біля

пральні і почала йому дорікати: мовляв, хоч би не прикидався,
вона ж знає, чому він так зробив, посоромився б у таких літах ставати

мотоциклом.

Тієї ночі Руденц знову спробував увірувати, та де там! Згодом
жінка зрозуміла, що він зробив таке не навмисне, і перестала йому
дорікати. Більше того: пізно вночі, коли син повертався з своїх

поїздок на батькові, вона нишком пробиралася під накриття і, як

колись, подовгу розмовляла з Руденцом.
Але сім'ї потрібні були гроші, і, хоч-не-хоч, мусили Руденца про¬
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дати. Дали оголошення, одразу прийшли кілька покупців, та

дружина вагалася, їй хотілося, щоб Руденц потрапив у добрі руки.

Нарешті його купив якийсь худорлявий пан він заплатив готівкою і

пообіцяв не експлуатувати мотоцикл надмірно.

ПОРОЖНЯ ПЛЯШКА

Може, нічого й не сталося б, якби пляшка не стояла в їдальні
перед дзеркалом у золотій рамі. Але вона там таки стояла після
весільного бенкету й простояла всю довгу ніч майже на самоті. І коли

зрештою після кількох годин нестерпних страждань сірий світанок

просочився у вікно, молодята, всупереч усім прогнозам, спали

міцним сном, пляшка роздивилась на себе в дзеркалі в золотій рамі й

відчула себе порожньою, висотаною, позбавленою прекрасної ілюзії

власної величі, якої звичайно додає порожнеча. Коло неї лежала

пробка. Кинувши останній погляд у дзеркало, пляшка промовила: «Я

така порожня. Нікому непотрібна й порожня. Ходи-но сюди, пробоч-
ко, може, якось зарадимо нашому лихові!»

Почувши клич пляшки, пробка не вагалася й секунди, підвелася,
скочила на пляшку і втиснулася в отвір, де раніш сиділа не один рік.
Пляшка рушила до дверей. Попрямувала з кімнати, не оглядаючись,

такий у неї був поганий настрій. Вона ні разу не озирнулася на брудні
ножі, виделки, ложки, тарілки, пішла сходами вниз і опинилася рано-

вранці на вулиці. Пройшла повз стоянку таксі, тоді перетнула площу

Перемоги й пішла Маршальською алеєю. Люди, що йшли назустріч,
обминали її, а дехто зупинявся і дивився їй услід. Та вона ні на кого

не звертала уваги, бо все це були звичайнісінькі ранкові перехожі,
що оглядалися на неї. Хлопець з пекарні, що розвозив ще теплі

булочки, так різко загальмував свого велосипеда, що аж шини

завищали. «Оце так-так!» вигукнув він.

Хлопці з пекарень ніколи не цікавили пляшку. Вона нічого не

відповіла, повернулася до хлопця своєю етикеткою: «Шамбертен, 1945»,
а тоді посунула далі й, дійшовши до моста з залізним поруччям,

видряпалась на нього і плигнула разом з пробкою в темні річкові води.

Всупереч безрадісним сподіванням, хвилі її не поглинули. Це їй

було якось дивно, і минув ще якийсь час, аж поки вона з цим

примирилася. Говорити про це зі своєю супутницею їй здавалося зайвим, бо,
хоч пробка була їй віддана, на жаль, вона не мала вищої освіти. Тож
пляшка подумала: «Не потону! Це тому, що я порожня!»

Запишавшись, вона незабаром забула, заради чого плигнула у

воду, а коли відмокла її етикетка, пляшка цього майже не помітила, бо

відчула, що з нею діється щось незвичайне. На третю ніч,
побачивши, як віддалік на морській хвилі танцює місяць, вона зрозуміла,
чим ти порожніша, тим вище плаваєш.

Понад чотири місяці плавала вона по морю, а тоді її прибило до

якогось далекого берега. Зовні це була та сама пляшка, але

всередині яка велич, які висоти! Вона вискочила на берег завдяки

своїй пробці, попрямувала до міста з білими мурами і вкотилась до

винарні сенатора-радикала.
Який тут зчинився галас! Пляшки з винами не хотіли визнавати її,
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а шампанське й зовсім повернулось до неї спиною. Місцеві вина так

і горлали: «Забирайся звідси під три чорти! Ти ж порожня!»
Та пляшка не дала себе залякати! Вона була надто певна своєї

порожнечі й відповідала тим стомленим і лагідним тоном,
притаманним мудрецям: «Моє вино духовного гатунку». А потім більш

нічого не стала казати й лягла позад важких пляшок з бургундським
вони охоче дали їй там місце. Ніхто за цілий день не вимовив і

слова. Лише вночі пляшка з поммардом, улюбленим вином сенатора,

наважилась запитати: «Вам, тут добре лежати?» Але порожня пляшка

тільки мовчки всміхнулась, і всі пляшки, побачивши це, всміхнулися
й собі.

Вона й досі лежить там, і всі її шанують. Вона мало говорить, але

охоче слухає інших й іноді нишком посміхається. Але в душі порожня
пляшка сподівається, що колись хтось-таки витягне її на світ божий і

напише про неї докторську дисертацію.

УРС ЄГГІ

ФОТОГРАФ
Я трохи завагався, але потім рішуче змінив напрямок і тією ж

вулицею пішов назад, зайшов до кафе «Блакитний меч», привітався з

гостями, кивнув хазяїну, сів до «свого» столика адже коли ти

пенсіонер і тобі сімдесят років, що ще робити, як не смакувати в гурті
таких, як сам, вино, як не слухати історії чиїхось хвороб або й

самому розповідати історії своїх, як не оглядати нові будівництва, як не

сидіти весняними або осінніми днями на лавці десь у парку,

сидіти й мовчати. Певна річ, колись-то жилося не так, була робота
той раптом перерізаний нерв, що довгий час здавався єдиною

реальністю! Був час, коли зрада жінки ще завдавала болю, час, коли

хотілося вивести дітей на вірний шлях, коли ще слухняно виконувались

поради лікарів утримуватись від куріння та алкоголю.

Але в якийсь момент тобі стає байдуже до різних повчань,
усталених норм і законів. Годі! Все! Ніякого поспіху, ніякого гамору.
Все ні до чого. Весело кажеш: «Коли я ще до них належав... Коли я

ще шалів...» Неуважно, повільними обережними рухами, наче після

хвороби, виконуєш свій щоденний ритуал, що чимраз скорочується:
тішачись своїм самозреченням, міняєш стару чудову квартиру на

меншу. Час минає.

Отже, що там сталось із тим Лео Балламаном? Яким чином ми,

що разом пили по чарці, стали свідками цієї пригоди, і що під час

цієї пригоди справді було, а що лише наша фантазія?
До того, як вийти на пенсію, Лео Балламан служив, наскільки

пригадую, у міській пожежній команді. Мав чин вахмістра, точно й

бездоганно виконував свої обов'язки. Лео шанували всюди за чітку
роботу, молодші колеги, яким він розказував про підпали та

легендарні пожежі, захоплено слухали його, проте чину лейтенанта-по-

жежника, що його він, здавалося б, давно заслужив, не давали. Сам
він про це не згадував, колег не відтісняв, наперед не ліз, аж поки

його дружина, що давно вже лаяла і пожежну команду, і поліцію, і
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уряд, а найбільше самого Балламана, не примусила його зробити
перший крок. Лео, що саме одужав після серцевого нападу (своїй
команді він сказав, що то було нервове захворювання), прийшов до
начальника й попросив відставки.

«Балламан, почув він од начальника, не вигадуйте! Ви ж
знаєте, вам служити до шістдесяти п'яти років. Я знаю, в чому річ, але ми

не можемо дати вам підвищення у цьому році, та, мабуть, вже

взагалі не підвищимо адже ви старієте. Трохи підвищити вам

платню це найбільше, що ми можемо, і я це зроблю.
Знову вони годують тебе обіцянками, гнівалася, почувши

новину, Балламанова дружина. Іди ще, та дивись мені: не спіймай

облизня вдруге!
Що ж лишилося Балламану робити? Зробивши невдало перший

крок, він мав випити чашу вдруге. Лікар дав йому довідку, де

обгрунтовував, чому саме його пацієнт мусить кинути службу
достроково. І начальники Лео, хоч в команді й бракувало кваліфікованих
пожежників, нічого вдіяти не змогли.

Цього ми од вас не сподівалися, сказали вони Балламану.
Як же пов'язати ваш вчинок з вашою досі бездоганною службовою
репутацією?

Тепер я частенько зустрічав Балламана у місті, точніше кажучи, у

кафе «Блакитний меч», де він вечорами щодня тихенько сидів за

келихом червоного вина. Він завжди був у доброму настрої, і в ньому
не помітно вже було покірливості, властивої дрібним урядовцям.
Здавалося, що він незабаром подолає і ту невеличку відстань, що
відділяла його ще від цілковитої свободи. Та ми, досвідчені пенсіонери,
знали, чим те може кінчитися.

Ти ж іще молодий, казали ми, ти б зайнявся чимось,
інакше не проживеш і десятка років.

Вузлуватими пальцями Лео креслив на плямах червоного вина

на столі якісь кільця, потім витирав їх рукою і соромливо усміхався.
Якось, виходячи з кафе, він сказав:

До побачення, до швидкого! На все добре!
У дверях він ще помахав нам рукою.

Минали тижні, а цей знак рукою лишався для нас останнім його

привітанням Лео зник. Пропав. Аж оце я випадково здибав його у
місті.

Добридень, Лео, сказав я, нарешті ми знову побачились...

Хіба ж можна отак...

Він якусь мить запитливо дивився мені в очі, а тоді швидко

заговорив:

Ах, це ти. Доброго ранку! Ти, може, і справді маєш рацію.
Але вибач, я поспішаю, дуже зайнятий. Знаєш, я фотографую. То ж

ви мені радили...
Що саме?

Та це ж саме. Ночами я не міг спати, крутився в ліжку,
обмацував кожен сантиметр своєї комірчини, прислухався, чогось ждав...

Гаразд, докинув я, але до чого тут фотографія?
Якось іншим разом, він не дивився на мене, пробач, он

там з'явився сюжет...
Я глянув йому вслід. Він ішов кроків за десять слідом за якоюсь

жінкою, було добре видно, як він поспішав за нею, зупинявся, наці-
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лювався, пританцьовував, примірявся, зупинявся, клацав, знову

пританцьовував...
Я дивився йому вслід, аж поки ці дві постаті не зникли з мого

поля зору. Оце-то Балламан! Того ж таки вечора я розказав у

«Блакитному мечі» своїм друзям про цю зустріч.
Минуло кілька тижнів. Одного дня, коли на місто саме

насувалася сильна гроза, я раптом знову опинився в парку поруч із Лео. Він

присів коло лавки. Його увага була сконцентрована на якійсь певній

точці, в яку він уп'явся поглядом і через те не помічав мене; я ж

скористався з цього, щоб зблизька придивитись до його роботи. Він

наспівував якусь пісеньку. Потирав руки. Обличчя мав дуже

серйозне. Час від часу він проводив вказівним пальцем по губах,
покашлював, підносив руки до очей, і враз збагнув, у чому справа: Балламан
нічого не фотографував, Балламан лише удавав фотографа,
досконально імітуючи всі його жести, Балламан насправді тримав у руках
коробку сірників, що правила йому ніби за фотоапарат. Балламан
обдурив мене.

Коли я заговорив до нього, він досить сухо відповів:
Не смійся, сказав він, я добре розумію, що* техніка йде

уперед, а це в мене, так би мовити, допоміжний захід, ремесла я ще

не опанував... Але я придивлявся до справжніх фотографів цілими
днями, цілими тижнями, я знаю тепер кожен їх жест, кожен рух, я

все помічаю, все точно реєструю, реєструю не лише для себе,
взагалі не для себе, а для інших (маю сміливість навіть сказати: для

чітко визначеного плану). І часом мені здається, що я досягаю певних

успіхів, що я поступово опановую літери якоїсь знакової системи...

Безперечно, Балламан змінився. Раніше, коли він ще служив,
його густі брови були широкою суцільною смужкою, надто коли він

мружився на сонце або замислювався; раніше його лоб
облямовувало густе кучеряве волосся, раніше вся його дужа постать мовби

випромінювала силу і впевненість; тепер же, ставши «фотографом»,
він полисів, весь якось знітився, одяг мішком висів на його схудлому

тілі; розмовляючи, він не договорював фрази до кінця і комічно

жестикулював. І тільки під час «роботи», коли він орудував своїм

уявним фотоапаратом, рухи його ставали чіткими й рішучими.
Я дивився йому вслід, коли він кудись заспішив, відчуваючи

втому й потребу наздогнати його, розпитати. Проте стояв нерухомо,
ніби закам'янів. Сумніву не було: я спіймав його на гарячому, і може
саме з цієї причини, саме через цю несподівану зустріч він вигадав

оту комедію, свідком якої я став. Може, він просто хотів мене

обманути.

Втретє і востаннє я зустрів Балламана у себе перед дверима. Він

тримав у руці аж три сірники. Крутив їх так і так, перекладав з руки

в руку. Часом підносив їх до очей, часом відхиляв голову, щоб
глянути віддаля.

Помітивши мене, він кинувся до мене, схопив за руку й сказав:

Глянь-но сюди: три найкращих портрети трьох літніх

чоловіків. Бачиш, які виразні й чисті профілі, значно чистіші, ніж у
дійсності...

Звісна річ, відповів я, цього разу вже не дивуючись, адже

сірники можуть виразно промовляти, треба тільки знайти підхід...
Він незадоволено похитав головою.

Ти цього не розумієш, сказав він, це ж три сірники, а я
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ще не можу остаточно зупинитись на будь-якому з нихі Але знаю,

що якогось дня мені таки вдасться зробити бездоганний портрет, я

це точно знаю. У мене вдома лежать купою тисячі сірників, у
кожного своє обличчя, кожен являє собою портрет, а коли мені одного дня

заманеться, то я підпалю усю купу і влаштую грандіозний
фейерверк.

Ніжно погладжуючи сірчані головки, він додав:
Ти й не здогадуєшся, від чого тільки мені довелося

відмовитися. Бачиш он той мур? Як вгризається світло у те грубо обтесане

каміння, як у розігрітому повітрі жевріють тисячі малюнків тисячі
маленьких люстерок, а роздивись навколо себе сцени й сцени, а

над усім лежить яскрава білість, а під нею дрімають барви...
Тепер нарешті я знав напевне: -якби хтось спитав його про

колишню професію, він би посоромився відповісти: фотограф,
фотограф. Мабуть, пробурмотів би: фотограф, шукаю сюжетів. Щодо
цього сумніву не було. Балламан рішуче випередив нас, а найдиво-
вижніше було те, що коли раніше, як він ще був на службі, дружина

керувала ним, хоч, як було вище згадано, не дуже успішно, то

тепер ролі остаточно перемінилися: фрау Балламан захоплювалася

своїм чоловіком, захоплено гладила його стомленими руками, із
захопленням стежила за кожною зміною виразу його обличчя. А я ось що

хочу спитати: чи ж зрозуміле оце перетворення Балламана? Чи ж

можна дорікати нам, його старим друзям з «Блакитного меча», що ми

усім цим були приголомшені? Безсоромне фіглярство, скажуть
обмежені, скандальна історія, скажуть злосливі; справді я теж недавно

відвернувся, коли та парочка йшла вулицями, а за ними ціла юрба
школярів скандувала: «божевільний фотограф, божевільний

фотограф, божевільний фотограф!»
Я одвертаюсь. Коли я в доброму гуморі, я всміхаюся, знизую

плечима, але, боронь боже, не кажу: божевільні, божевільні! Ні, я

сміюся з інших. Ніхто не змусить мене повірити, ніби Балламан

збожеволів. Здається, він крок за кроком наближається до своєї мети:

злити в одне образ реальний і уявний. Крок за кроком випереджає він

нас далі й далі. Отож кінець кінцем залишається тільки сказати

правду: я і мої колеги заздримо йому.

ПЕТЕР БІКСЕЛЬ

АМЕРИКИ НЕМАЄ

Історію цю я почув од чоловіка, який любить багато розповідати.
Але я вже не раз казав, що не йму йому віри.

Це неправда, казав я йому. Все це ваші вигадки й

фантазії.

Мої слова не справили на нього ніякісінького враження. Він

спокійно провадив далі, а коли я вигукнув: «Ви брехун, ошуканець і

фантазер!», він довго дививсь на мене, хитав головою, всміхався

якось сумно, а тоді сказав так тихо, що я аж зніяковів: «Америки
немає».
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Я пообіцяв, що запишу цю його розповідь.
Історія ця почалася п'ятсот років тому при дворі одного

іспанського короля. Палац, шовк і оксамит, золото, срібло, корони, свічки,

служники, служниці; придворні, що на світанку простромлюють один
одного шпагою, бо напередодні увечері їм кинуто до ніг рукавичку.
На баштах сторожа, що сурмить у фанфари. До того ще й гінці,
одні зіскакують з коней, інші вскакують у сідло, королівські друзі й
недруги, жінки, чарівні й підступні, вино, а довкола палацу люди,
чиїм потом все те оплачується.

А король знає тільки одне: жити отак, як він живе. Та як би ти

жив в розкошах чи в злиднях, у Мадріді, в Барселоні чи ще десь,

якщо кожного дня одне й те саме занудитись можна.

Злидарям королівське життя уявляється чудовим, їм гірко, що

король думає, ніби злидар і народився для того, щоб бути злидарем.
Уранці король прокидається зі сну, ввечері лягає спати, а цілий

день нудиться із своїми придворними, зі своїм золотом, сріблом,
оксамитом, шовком, нудиться зі своїми свічками. Його ліжко аж сяє

розкішшю, але годиться воно тільки для того, щоб у ньому спати.

Служники вранці низько вклоняються йому, кожного дня

однаково, король звик уже до цього й навіть не дивиться на них. Хтось

подає йому виделку, хтось ножа, хтось підсуває йому стільця, люди

кажуть «ваша величність», усіляко величають його, та й більш нічого.
Але ніхто ніколи не скаже йому: «Ти йолопе, ти дурню», і все, що

кажуть сьогодні, він чув уже вчора.
А тому в короля є блазні. Вони роблять, що хочуть, говорять, що

хочуть, щоб розсмішити його, а коли йому від їхніх вигадок уже не

смішно, він їх страчує або проганяє.
Один блазень веселив короля тим, що перекручував слова.

Королеві це подобалося. Замість «величність» блазень казав «чевич-

ність», замість «палац» «цалап», замість «добридень» «дорби-
день». Король уважав, що це смішно, цілих півроку він вважав це

смішним, а потім, стомившись й почувши від блазня його звичне «дор-

бидень, чевичність», сказав: «Заберіть геть від мене цього блазня!»

Інший блазень, маленький, опасистий, прозваний Пепе, подобався

королеві всього чотири дні. Він смішив свого володаря тим, що

намащував стільці дам, князів, герцогів, баронів і лицарів медом.

Четвертого дня він намастив стілець самого короля, король розгнівався,
і Пепе впав у немилість.

І тоді король купив собі блазня, найстрашнішого в усьому
світі. Той блазень був бридкий, худий і гладенький водночас, високий і

низенький, кривоногий. Ніхто не знав, чи він тільки прикидався німим,
чи був ним насправді. Погляд у нього був сердитий, обличчя
непривітне. Єдине, що в нього було приємне, то це ім'я: звався він Гансик.

Найстрашнішим у ньому був його сміх. Починався той сміх

зовсім тихенько, наче скляний дзвіночок дзеленчав десь глибоко в його

череві, потім підіймався все вище, наливав Гансикову голову кров'ю,
мало не душив його, а тоді лопався, вибухав і гуркотів; Гансик ще й

ногами тупав при цьому, танцював і сміявся.

Тільки один король був радий цьому сміхові, інші блідли,
починали тремтіти, боялися. А люди, що жили довкола замку, зачувши
цей сміх, замикали двері, зачиняли віконниці, клали дітей в ліжко й
заливали собі вуха воском.
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Гансиків сміх був найбільшим страхіттям у світі.

Король міг говорити, що хотів, Гансик сміявся.

Король говорив про речі, з яких ніхто ніколи не наважився б
сміятися, але Гансик сміявся.

і ось одного дня король сказав:

Гансику, я тебе повішу.
А Гансик сміявся й реготав, як ніколи.

Тоді король вирішив завтра ж таки повісити Гансика. Він звелів

збудувати шибеницю йому хотілося почути, як сміятиметься
Гансик з зашморгом на шиї, а тоді наказав усім людям прийти
дивитись на це страшне видовище. Але люди поховалися, позасували
двері, і вранці король опинився сам на сам з катом, служниками та

веселим Гансом.

Король закричав до своїх служників:
Приведіть мені сюди людей!

Служники обшукали все місто, але не знайшли нікого. Король
лютував, а Гансик сміявся.

Нарешті служники знайшли якогось хлопчика й привели до

короля. Хлопчик був маленький, блідий і тремтів зі страху. Король
показав йому на шибеницю й звелів дивитись туди.

Хлопчик подивився на шибеницю, всміхнувся, заплескав у

долоні й сказав:

Ви дуже добрий король, бо збудували сідельце для голубів,
он гляньте двоє вже на нього сіли.

Ти йолоп, сказав король, як тебе звати?
Я таки справді йолоп, ваша величність. Моє ім'я Коломбо,

але мати кличе мене Коломбіном.
Ти йолоп, сказав король, на цьому сідалі зараз повісять

мого блазня.

А як його звуть? запитав Коломбін і, почувши ім'я Гансик,

сказав: Гарне ім'я. То, кажете, він зветься Гансик? А хіба можна

вішати людину, що має таке гарне ім'я?

Він дуже страшно сміється, сказав король і звелів Гансико-

ві сміятись, і Гансик засміявся ще страшніше, ніж учора.
Коломбін здивувався, а тоді сказав:

Ваша величність, по-вашому, це страшно?

Короля це вразило, він не знав, що відповісти, а Коломбін тим

часом провадив далі:
Мені не дуже до вподоби його сміх, але, бачте, голуби й

досі сидять на шибениці, їх цей сміх не злякав, вони не вважають

його страшним. А в голубів дуже тонкий слух. Гансика треба
відпустити.

Король подумав і сказав Гансикові:

Забирайся під три чорти!
І тут Гансик вперше заговорив. Він сказав Коломбінові

«Дякую!», всміхнувся йому приємною посмішкою й пішов.

І не стало більше в короля блазня.

Ходімо, сказав король Коломбінові.

Королівські служники й служниці, графи і всі придворні
подумали, що Коломбін новий блазень короля.

Але Коломбін зовсім не вмів веселити короля. Він був не

балакучий, не сміявся, а тільки всміхався і не міг нікого розсмішити.

148



Він не блазень, він дурненький, казали люди, а Коломбін
і собі повторив:

Я не блазень, я дурненький.
І люди кепкували собі з нього.

Якби про це довідався король, він розсердився б, але

Коломбін йому нічого не сказав, бо йому було байдуже, що з нього

кепкують.
Коли хтось казав: «Коломбіне, ходи битися зі мною!»

Коломбін відповідав: «Я слабший за тебе». Коли хтось питав: «Скільки

буде сім плюс сім?» Коломбін відповідав: «Я дурніший за тебе».
Коли хтось пропонував йому перескочити через струмок, Коломбін
відказував: «Я боюся».

А коли король питав: «Коломбіне, ким ти хочеш бути?» Ко-

яомбін відповідав: «Ніким, я вже є собою, я ж Коломбін».

Король сказав: «Тобі треба кимось бути», і тоді Коломбін
спитав: «А ким же ще можна бути, крім самого себе?»

Он той чоловік з бородою й засмаглим обличчям, то

мореплавець. Він захотів стати мореплавцем і став ним, він плаває по

морях і відкриває нові землі для свого короля, сказав король.

Якщо ви хочете, ваша величність, я теж стану

мореплавцем, мовив Коломбін.

Усі придворні, почувши це, розсміялись. І тоді Коломбін

закричав: «Я відкрию нову землю, я відкрию нову землю!» й побіг із

зали. Люди перезиралися й хитали головами, а Коломбін біг містом,
полями й кричав селянам, що працювали в полі й дивилися йому
вслід: «Я відкрию нову землю, я відкрию нову землю!»

Він добіг до лісу й кілька тижнів ховався в хащах, і кілька

тижнів ніхто про Коломбіна нічого не чув. Король посмутнів, а

придворним було соромно, що вони кепкували з Коломбіна.

А коли через кілька тижнів вартовий на башті засурмив у

фанфару, і Коломбін, увійшовши в браму, став перед королем і сказав:

«Ваша величність, Коломбін відкрив нову землю!» всі невимовно

зраділи.
Придворні, не бажаючи більше кепкувати з Коломбіна, з

херйозним виразом обличчя запитали його:

Як же зветься та земля? Де вона лежить?

Вона ще ніяк не зветься, бо я її щойно відкрив, а лежить

вона далеко в морі, відповів Коломбін.
Тоді підвівся бородатий мореплавець і сказав:

Гаразд, Коломбіне, я, Амеріго Веспуччі, попливу шукати ту
землю. Скажи мені, де вона лежить.

Пливіть морем та все навпростець, пливіть, аж поки не

побачите землю, сказав Коломбін, а сам страшенно потерпав, бо

добре знав, що ніякої землі там немає.

Але Амеріго Веспуччі подався шукати ту землю. Ніхто не знає,

де він плавав, може, теж ховався в лісі.

Аж ось знов засурмили фанфари Амеріго повернувся.

Коломбін почервонів і не наважувався навіть глянути у вічі

великому мореплавцеві.
Веспуччі став перед королем, підморгнув Коломбінові, набрав

у легені повітря, ще раз подморгнув Коломбінові й сказав голосно

і чітко, щоб усі змогли почути:
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Королю, отак він і сказав, «королю», така земля справді
існує.

Коломбін дуже зрадів, що Веспуччі його не зрадив, підбіг до

нього, обійняв і вигукнув:

Амеріго, любий мій Амеріго!
А люди подумали, що це так зветься та земля, і назвали її

Америкою.

Тепер ти справжній мужчина, сказав король Коломбіно-

ві, і віднині ти зватимешся Колумбом!
Всі захоплено дивилися на нього й шепотіли між собою: «Він

відкрив Америку».
І всі повірили, що справді є така земля. Та Колумб не був того

певний, усе своє життя він сумнівався в цьому й не наважився

ніколи спитати мореплавця, чи вона й справді існує.
Невдовзі до Америки поїхали й інші, а незабаром гуди поїхала

сила-силенна людей, і ті, що поверталися, розказували:
«Така земля справді існує!»

Я, сказав мені той, від кого я чув цю історію, ще ніколи

не був в Америці, і не знаю, чи існує така земля. Можливо, люди

тільки так кажуть, щоб не розчарувати Коломбіна. І коли двоє

розповідають про Америку, вони ще й сьогодні підморгують один

одному й майже ніколи не називають її цим іменем, а здебільшого
мимрять про якісь «Штати» або про «Країну за океаном».

Можливо, людям, які подорожують до Америки, хтось

розповідає в літаку або на кораблі історію Коломбіна, вони якийсь час

десь переховуються, а тоді повертаються і розповідають про
ковбоїв та хмарочоси, про Ніагарський водоспад, про Міссісіпі, про

Нью-Йорк та Сан-Франціско.
На всякий випадок усі вони розповідають одне й те ж саме:

розповідають про речі, які знали ще перед подорожжю, а це дуже

підозріло.
Але люди й досі ще сперечаються про те, хто ж несправді був

отой Колумб.
Щодо мене, то я це вже знаю...

ИОРГ ШТАИНЕР

МОЖЛИВО, ЦЕ БУЛА ЖИРАФА

Мати моя вела щоденники (останній запис зроблено 1967 року),
використовуючи для цього зошити фірми «Ребер», а згодом

оправлені календарі торговельного доку «Жакоб де Комб». Ці її

щоденники я читаю охоче. Вона ховає їх у коробці з-під капелюха в

дзеркальній шафі їх там аж двадцять зошитів. Я читаю їх і бачу,
що мати в квітні 1915 року під час епідемії грипу вступила до

школи-інтернату монастиря у Менцінгені (дати збігаються).
«У черниць французькі імена», розказував їй на вухо брат

Фріц, що віз її до школи.
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У щоденнику записано: Фріц любив домашню локшину й

почищені горіхи.
Якби я й раніше цього не знав, то міг би тепер прочитати:

«Батько помер 3 листопада 1965 року о 16 год. 45 хв.», а в рік його

смерті фірма «Жакоб де Комб» припинила розсилати на різдво свої

подарункові видання; відтоді мати користувалася лінійованими
шкільними зошитами.

Останній запис у щоденнику зроблено 10 квітня 1967 року:
«Фрау Ретлісбергер прийшла надвечір на музику й грає Черні».

Запис цей дуже розбірливий, зроблений почерком
монастирських учениць 1915 року, почерком, який був у моєї матері понад

п'ятдесят років.
Моя мати не користується окулярами, вона знає стенографію,

завжди була найкращою ученицею. Коли я пишу їй із-за кордону,
раз у раз критикує мій почерк:

У пана Зоммера ти писав краще, каже вона. У твоїх
зошитах кожна літера була наче вигравірувана. Як міняються ці діти!
І чого це ви так міняєтесь? Раніше ти писав гарні оповідання, а

тепер пишеш такі погані. Людям це не подобається, вони в них нічого
не розуміють; те, що їм не до вподоби, вони не розуміють. Коли ж

ти нарешті знову напишеш щось гарне?
Я часто розповідаю матері про себе різні історії, але вона

слухає їх неохоче.

Мати знає, що інколи я можу випити чарку вина, і це їй не

подобається.
А чи багато випив ти у Сан-Франціско? питає вона мене.

Ні, відповідаю я їй, у Сан-Франціско п'ють пиво, пиво

Міллера, з консервних бляшанок. А тих, що п'ють вино, у Сан-Фран-
ціско можна перелічити на пальцях.

Мати хитає головою. Мої оповідання для неї не оповідання:
вона любить описи, до того ж є слова, які вона ненавидить

(приміром «користолюбець»), бо має про все свою власну думку.
Зважай на те, що говориш, каже вона мені нині не

можна нікому вірити; у Швейцарії кожен має право говорити, що хоче,
але несе за це матеріальну відповідальність. Раніше ти писав гарні
оповідання, але тепер у тебе сім'я, отож будь обережний, не

наражай на небезпеку своїх дітей.

«У нашого вчителя рот золотий, як сонце, коли він сміється,
так писав ти в четвертому класі».

Діти ще й тепер пишуть чудові літературні вправи-твори. Як

нападає снігу на три сантиметри, вони пишуть: «Нападало багато

снігу». «Спляча красуня стала бабусею, пише дівчинка, принц став

дідуганом. Якщо вони не вмерли, то живуть ще й досі».

Подорожуючи, я посилаю матері листівки.
З Америки я послав їх їй аж дві: на одній із них був

зображений зоопарк у Сан-Франціско, а на другій кольорові робітники,
що будують міст.

Я знаю наперед, що скаже мати, коли, повернувшись з

подорожі, я відвідаю її.

Твій почерк важко розібрати, скаже вона, на листівці
немає дати, до того ж ти завжди посилаєш мені зображення хижих

звірів.
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З датами я справді неточний, чого не можна сказати про матір.
Ще під час війни вона й батько листувалися з родиною одного
інженера з Фрейбурга в Німеччині. Щонеділі посилали одні одним
листівки з гірськими краєвидами. У маминому щоденнику немає згадки

про цих друзів з Фрейбурга. Та я знав, що вони разом відвідали
Мюнхен незадовго перед війною й з цієї подорожі привезли мені
плюшове звірятко (можливо, це була жирафа). У щоденнику про це
нема жодного слова, яке збігалося б із моїми спогадами.

Я гортаю щоденник і думаю собі: «Як то воно було, коли

асфальтували садову доріжку, а батько кричав під дверима: «Вони

розбомбили Фрейбург!», а мати дозволила мені нарешті годувати
живими черв'яками чорного дрозда, що випав з гнізда на клумбу
тюльпанів? Що потім сталося з отим чорним дроздом?»

Але замість цього я читаю про першу нічну тривогу: «Дітей ми

негайно розбудили й повели до льоху. Але потім ми їх уже туди не

брали. Звикаєш до всього, до того ж льох не бомбосховище, та

й діти спокійніше спали в своїх ліжках».
Я шукаю в щоденниках підтвердження того, що ми не були

байдужі; пригадую, як батько заснув на дивані, накрившись газетою, і

відлежав праву руку. Він простягав праву руку й пробував
ворушити пальцями. А якось згодом, п'ючи воду, він упустив склянку. Мати

глянула на нього й сказала: «Може б, ти пішов до доктора?»
У щоденнику про батькову хворобу вперше згадується тоді,

коли вже запізно було оперувати йому голову.
Мати моя була мужня жінка в щоденнику вона майже не

пише про себе.

Про це варт було подумати, коли я посилав їй листівку з

краєвидом з-за кордону.

«Люба мамо, Сан-Франціско це прекрасне місто. Все тут
набагато дорожче, ніж у нас; таксі з аеропорту до готелю коштує
вісім доларів. Якщо мандрівник щось хоче побачити, до його послуг

туристський маршрут: іспанська каплиця японський чайний

садок Тихий океан. Шофер охоче назве тобі ціни будинків;
найдорожчі будинки частенько фотографують. Завтра я вилітаю до

Швейцарії, можливо, буду вдома раніше, ніж оця листівка».

Як умістити стільки тексту на листівці? Краще, мабуть, написати:

«Привіт із чарівної Каліфорнії». Дати ставити не треба, зате

надписати: «авіапоштою».

Я вирішив узяти листівку з Мостом Золотих воріт; кольорові
робітники фарбують його в червоне. Мій батько охоче будував би

мости, але він мусив працювати на підземних спорудах; Міст
Золотих воріт будували переважно швейцарці.

Коли я відвідав матір, листівка «авіапоштою» була вже в неї.

Не дивись на мене, наче очманілий, каже мати. Ти був і

залишився волоцюгою. Почерк твій важко розібрати. Що б подумав
пан Зоммер? Я тебе знаю, каже вона й сміється. Хто знає тебе

краще, ніж я? Мене ти не обдуриш. Раніше ти писав гарні вірші, фрау
Штеклі теж так каже. Пригадуєш отой вірш про канатоходця? Ми з

тобою завжди розуміли одне одного, адже так?

З німецької переклав
Аркадій ПЛЮТО
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ВАДИМ СКУРАТОВСЬКИЙ

)

пушкін-культуролог

Пушкін мав абсолютний слух на

культуру він не тільки чув музику

тієї чи іншої культурної традиції, а

й бездоганно відтворював її. подавав

точну та вичерпну партитуру цієї

музики.

Російська історія від давньоруської

епіки до сучасних йому подій, грець

ка архаїка і римський декаданс, евро
пейське середньовіччя, пролог, зенії

і епілог Великої французької револю
ції. північноамериканська «ліберальна
демократія», азійська стихія у

різноманітних її виявах ось далеко не

повний перелік усіх тих світів, де вій

побував.
Із сучасників Пушкіна такою

всеосяжністю позначена хіба що

творчість Гете переважно, в царині

новоєвропейської культури, бо поза її

межами Гете іноді втрачав свою

інтуїцію: його напрочуд гострий зір
зазнавав тих самих прикрих аберацій, що й

уся тогочасна європейська думка. Так,

його не схвилювали фрески Помпей,

па яких античність сяяла в усій своїй

красі, без ліберально-буржуазної
патини в дусі Віпкельмана та його

школи.

На схилі XVIII століття Свропа в

особі Гердера і німецьких романтиків

почала збуватися «европоцентрист
-

ської» недуги, все далі відходила від

наївної моделі світу, де славетні кити,

на яких трималася земля, плавали

виключно у Середземному та ще, хі

ба, у Балтійсько му морі Так. Гель-

дерліи і його ієиські колеги знайшли

під класицистськими нашаруваннями

Грецію орфіків і досократиків. геть

забуту вінкельманівською традицією
Викристалізовувалася орієнталістика
як наукова дисципліна доти вона

була дилетантським колекціонуванням

східної екзотики. Брати Шлегелі вже

прислухалися до таємничих голосів,

які доносилися із «слонячого

середньовіччя» так Гейне жартома

називав індійську давнину в тлумаченні
ієиських романтиків.
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Попередня європейська думка

нагадувала людину, яка дивилася в

дзеркало, гадаючи, що дивиться у вікно:

у діяльності Перікла чи Петра І вона

вбачала прообраз або епігонство
європейської традиції.
Не дивно, що європоцентристська

інерція ще довго давалася взнаки.

Дещо загальмована зусиллями

німецького романтизму, вона знову

посилюється у філософії Гегеля, який із

специфічно прусською категоричністю

оголосив десятки культур пасербицями

абсолютної ідеї, одвічно і безнадійно

неповноцінними. Пізніше англійський

історик Маколей скаже, що вся

східна класика може вміститися на одній

полиці і дасть, таким чином,

найстислішу формулу примітивного і

самозакоханого європоцентризму.

Пушкін чи не єдине явище тієї

доби, цілком позбавлене того, що

згодом називалось «національною

безтактністю». Його око охопило весь

космос людської культури. Воно

блискавично помічало те, що лише в наш

час було осмислене як конкретна іс-

торико-культурна реальність.
Наприклад, у листі до Марлінського він
побіжно звернув увагу на своєрідну
поезію і глибокий зміст «біблійного

соромітництва». Ліберальна теологія XIX

століття від Д. Штрауса та Б. Бауера
до так званої нової Тюбінгенської

школи навіть не торкнулася цієї

делікатної теми вона була осмислена

набагато пізніше (В. В. Розанов, Мар
тін Бубер, почасти Томас Манн). Це
один із багатьох прикладів і доказів

того, що Пушкін без видимих зусиль

заходив у час і простір, де ще не

ступала нога європейської людини. У

1829 р. він писав про Дельвіга:
Кто на снегах возрастил

Феокритовы нежные розы?
В веке железном, скажи,

кто золотой угадал?
Кто славянин молодой, грек духом,

а родом германец?
Вот загадка моя: хитрый Эдип,

разреши!
(Виділено нами. В. С.)

Пушкінської щедрості вистачило й

на досить бліду (хоча подекуди
своєрідну) поезію Дельвіга. Але

переадресуємо ці рядки самому авторові
бо тут Пушкін говорить скорше про

себе, аніж про Дельвіга. Перед нами,

власне, схема культурології Пушкіна
«вселюдини» (Достоєвський).

Вслухаємося і вдумаємося в ці

рядки вони висвічують кольорами
різних історичних часів, у них географія
духовних материків. Так, метафорика
й антитеза залізного і золотого віків-

цілком покриває основні поняття

певної культурфілософської традиції
(антитези «наївної» і «сентиментальної»-

поезії у Шіллера, органічної і

механічної епох у Сен-Сімона, культури і*

цивілізації у Шпенглера і т. п.). Так

Пушкін у кільканадцяти словах

влаштовує маленьке свято великих

культур, слухає їх братерський перегук..-

Щоб так відчувати культуру, треба

було знати її основні механізми,

зокрема, її основні тенденції-суперниці:

ектропійну, пов язану з

нагромадженням Логосу (інформації,
структурності і т. п.) та ентропійну (руїнницьку).
І тут Пушкіну відкривалися таємниці,

які навіть для найвидатніших його

сучасників лишилися за сімома

замками. Він ухопив найтонші діалектичні
вияви безнастанної взаємодії ектропії

і ентропії. Логосу і Анти-Логосу,

життя і смерті діалектику творення

культури. За його словами, він

ненавидів «німецьку метафізику»,

«цехову» філософію, що відгородилася

від життя густим понятійним та

термінологічним частоколом. Як

противагу одномірній, збідненій думці, він

висунув своє багатомірне уявлення,

про світ, свою власну філософію, яку,

зважаючи на її безприкладну буттєву.

напругу, треба називати скоріше «біо-

софією». Цю філософію неможливо-

перевести В дискурсивну ПЛОЩИНУ'.

Пушкінська «біософія» живий

сколок з живого життя, його особливий,

відповідник, рухлива модель

рухливого світу. Колись М. О. Гершензон,

проводив світоглядні паралелі поміж

Пушкіним і Гераклітом. Зрозуміло,

що це не більш, аніж метафора, але
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метафора надзвичайно вдала, бо
дозволяє бодай почасти оглянути

динамічний, плинний, несталий, або як

каже М. М. Бахтін, «неготовий» пушкін-
ський космос. Енергія цієї «неготов-

ності», неосяжна дистанція поміж

Петром «Полтави» уособленням
життя, творчості, ентропії і

Мідним Вершником, закінченим
втіленням імперського «антижиття», витво-

.ром понурої пізньопетербурзької
метафізики ось основна характеристика

цього космосу, його вісь, його силове

поле.

Отож стає очевидним, що

діалектика «хвилі і каменя, віршів і прози,
.льоду і полум я» («Євгеній Онєгін»)
лейтмотив згаданої «біософії».
Рухоме й нерухоме, плинне й застигле,

розкована людська енергія й Мідний
Вершник ось основна типологія й

топологія пушкінського світу, його
основні голоси-антиподи. Кожний атом

цього світу схоплений густою
гравітаційною сіткою. Як під скальпелем

сучасної науки мікрокосм обертається
макрокосмом, так і за одним-єдиним

пушкінським рядком глибочіє
«безодня простору» (Гоголь про пушкінське
слово).

Пушкін, ненавидячи «німецьку
метафізику», ніколи не бавився псевдо-

філософськими іграшками
абстракціями, що зберегли лише невиразні
спогади про реальну людську

практику, не вибудовував спекулятивних
повітряних замків, на стінах яких ледве

мигтять бліді тіні реальних людських
вчинків. Його «біософія» цілком
занурена саме в реальну людську

практику, а його діалектика «льоду і

полум я» цілком накладається на

історію культури.
І тут була потрібна не лише

культурологічна віртуозність, а й

неабияка сміливість, адже історії в ті

часи боялися, від неї тікали на

екзотичні околиці тогочасного світу
(епігони руссоїзму), в ідеалізований

бюргерський побут, у стилізоване

середньовіччя (пізній німецький

романтизм). У Росії ненависть до історії
і втеча від неї мала особливі форми.

Тогочасна свідомість у Росії

опинилася між двома «антисвітами»

післяпетровською добою, що хай

механічно, але міцно з єднувала
«особисте» і «суспільне», і «олександро-
вими днями», які посварили ці стихії,

розвели їх у протилежні кутки
людського існування.

Згадаємо парадоксальну
ідеологічну симетричність таких запеклих

опонентів як М. М. Карамзін і М. М.

Сперанський їх об єднує відверта

або прихована ненависть до історії.

М. М. Карамзін, який болісно

переживав невдачі «століття філософів»
доби просвітництва (він, зокрема,

оплакував смерть Робесп єра) і
глибоко осмислив несумісність «старої» і
«нової» Росії, врешті-решт тікає у
наскрізь стилізовану «стару» Росію. В

цьому розумінні його «Історія
держави російської» дванадцятитомний

фальсифікат. Майже водночас
«батько російського лібералізму» М. М.

Сперанський, перебудовуючи
вітчизняне законодавство за зразком

наполеонівського кодексу, на дозвіллі
обдумує теократичну утопію (суміш
візантійської і середньовічної
німецької містики), різновид феодального
соціалізму, що попереджує деякі ідеї
Ф. М. Достоєвського.

Тогочасна людина безсило
борсалася між петровським «епосом» і олек-

сандрівською «цивілізацією».
Впорядкованість першого химерно
перепліталася з безладністю другої. Пушкін
якось відзначив алогізм у вірші К. М.
Батюшкова «Гезіод і Омир
суперники», де епізод з Гомером
починався так:

Пройдя из края в край
гостеприимный мир,

а закінчувався:
Рожденный в Самосе убогий

сирота
Слепца из края в край, как сын

усердный, водит;
Он с ним пристанища в Элладе

не находит...

И где найдут его талант и

нищета?
(Виділено нами. В. С.)
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Тут на наших очах відбувається
вторгнення соціології в поетику

«цивілізація» витісняє «епос» за

межі фабули, герой, якому, здавалося
б, відмірене і відведене певне місце
в соціальному устрої, насправді
виявляється блукачем, «беззаконною
кометою...»

Відцентрові сили російської історії
вкинули Пушкіна з післяпетровсь-
кого «парадизу» спочатку в олександ-

рівське «чистилище», а потім в олек-

сандрівсько-аракчеєвське пекло ще

тоді, коли він був майже дитиною. І

саме тоді Пушкін написав «Спогади(!)
у Царському Селі», які є, власне,

спогадами про щойно померлу епоху,

прощання з нею, з попередньою

мистецькою традицією...

Після цього Пушкін остаточно

належить «цивілізації», «історії» з її

навальною динамікою. Він не лише не

лякається останньої, а й вимірює її

силу за допомогою такої точної

одиниці як людське життя. Пушкінський

список жертв історії справді

неосяжний. Наполеон і царевич Димитрій,

Барклай і Марія Шонінг, Моцарт і

коломенський чиновник, капітан

Миронов і Павло І... У цій площині

слід осмислити й оцінити

мартиролог додаток до «Історії Пугачо-

ва», який звучить моторошніше, ніж

похоронний марш.

І все ж таки з самого початку

Пушкін надає перевагу історії, як

динаміці, як стихії «рухомого».

«Руслана й Людмилу» тлумачать

то як витончену казку-іграшку, то як

формальну вправу, що виникла із

вузько літературних завдань. Досі
ніхто не помітив, що поема подає

іронічну типологію російського і взагалі

європейського середньовіччя. її

герой це уособлена зворушлива

довіра до долі, до надособистих і

надлюдських сил (основна
характеристика середньовічного світогляду!).
Наївна свідомість героя не знає ні

болісних роздумів, ні власної

ініціативи остання належить кому

завгодно, тільки не йому. У той же час

автор перебуває у зовсім іншому етич¬

ному вимірі, він належить зовсім

іншій історичній добі і відповідним

чином переводить «героїчний» план в

іронічний, а середньовічну патетику

подружньої вірності (пор.
західно-середньовічний сюжет про Грізельду)

в трохи фривольну площину.
Соціальна двомірність поеми, комічний

монтаж середньовіччя і Нового

Часу очевидні. Ті обставини, що вона

зачіпає давньоруські часи і пародіює

вітчизняний рицарський роман,
особливо підкреслюють її, сказати б,

принципово «антиепічний» характер.

Перед нами особливий відгомін
«Донкіхота» людина середньовіччя

очима скептичного та іронічного

сучасника, очевидна нерівновага двох

світів.

Отже, саме з цієї поеми, яка

врешті-решт потрапила на полицю

дитячої літератури, починається пушкін-

ська філософія та пушкінська

історія культури, нескінченні

спостереження над нескінченною грою

рівного природі «нерухомого» й

позбавленого онтологічної рівноваги

«рухомого».

Доля «галантних сюжетів» у

Пушкіна взагалі несподівана: від

поетового дотику вони «розверзаються» і з

їх глибини починає звучати якась

архаїка, прозирають першооснови

людського буття. Сюжет про Актеона,

здавалося б, потрапив до Пушкіна

прямісінько із специфічного

реквізиту «галантного століття», із

естетичної мови рококо. Але ж навіть

неозброєне око помічає тут архаїчні

тріщини, які руйнують «галантну»

поетику, крізь які просвічують забуті

нами світи:

В лесах Гаргарии счастливой

За ланью быстрой и пугливой

Стремится дикий Актеон.

Уже на темный небосклон

Восходит бледная Диана,

И в сумраке пускает он

Последнюю стрелу колчана.

Яке вже тут рококо! Перед нами

грецька архаїка, над якою залягли

не тільки піски Гіссарлика, що

поховали гомерівську Трою. Більше то¬
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го: Еллада з наведеного уривку

Пушкіна схожа на епоху Перікла і

Софокла так само, як, скажімо,

дохристиянська Скандінавія на світ ібсенів-

ських буржуа. Тут Пушкін, якщо

пригадати його культурологічну
програму, вгадав «золотий вік», той
дикий рай, згаданий Головою Бенкету
Під Час Чуми («сквозь дикий рай
страны твоей родной»), який

невиразно мигтітиме у петербурзьких гінь-
йолях Достоєвського \ а потім

постане розгорнутою метафорою у
«Чарівній горі» Томаса Манна. Знаменно,
що в останнього за межами «раю»

негайно западає «несамовита тиша».

Мовчання омиває і незакінчений

пушкінський текст (дозволимо собі

висловити думку, що він не

закінчений навмисне), пушкінську теологію

«раю», який не знає «первородного

гріха» болісних роздумів, але рано

чи пізно підпаде йому. Це мовчання

стає особливим семантичним

відповідником багатозначного

непорозуміння поміж Діаною і Актеоном тут

ідеться про перший дотик епічної,

доцивілізоваиої людини («дикий Ак-

теон») до якихось першотаємниць

буття, до часів, що лежать ще поза

первісною мовою і свідомістю. Тут
можна лише мовчати 1 2.

Пригадаємо, що навіть

нецеремонний гетевськпй Мефістофель
запинається, коли Фауст розпитує його про
так званих Праматерів таємничу

космічну першостихію. Отже, Актеои

це до певної міри Прафауст, це

непевний, але перший крок за межі

епічного світу («дикого раю»),
своєрідний вияв того, що пізній Пушкін
назвав «самостояньем человека». Це
не парадокс фаустівська тема,

один із найдужчих голосів
пушкінської поліфонії, започаткована саме

наведеним уривком.

1 Про «золотий вік» у Достоєвського див.
нашу статтю: «Достоєвський проти буржуазного
індивідуалізму», «Філософська думка на

Україні». 1964, № 5.
2 Про семантику мовчання у Пушкіна
див. Ю. Тынянов, Проблема стихотворного
языка. М., «Советский писатель», 1964,

стор. 43 51.

Пушкінські рядки написані

задовго до того, як «антивінкельманівське»

уявлення про Грецію усталилося в

європейській культурі. Так Пушкін
на якихось елементарних, але саме

тому особливо переконливих

прикладах показав, як тріщать і
розповзаються основи епічного світу.

Відтоді велике протистояння між

«епосом» та «цивілізацією»
привертає його особливу увагу.
«Кавказький бранець», почасти

«Бахчисарайський фонтан» і особливо «Цигани»
це картини зустрічі світів-антипо-

дів, зустрічі, яка завжди

закінчується катастрофою. Свого часу
дослідники багато говорили про байронів-
ську, ледве чи не епігонську основу

«південних поем», чомусь

забуваючи, що вони настільки ж «південні»,

наскільки й «північні» тут східна

(«південна») статика зустрічається з

західною («північною»,

петербурзькою) рефлексією. Звичайно,

говорячи про статику, як про основну

ознаку епічного світу, ми надаємо

цьому слову особливого значення.

Йдеться не про фізичну застиглість у

просторі «епос» у Пушкіна має свій

бурхливий темпоритм. Пригадаймо
майже протокольну точність описів

черкеських набігів, яскраві етногра
фічні сцени в «Бранці», свого роду

звукозапис «живо-неспокійної»

циганської стихії... Йдеться про категорію
культури, а не механіки. Епічна

людина у Пушкіна по груди занурена

в родову мораль або, принаймні, у
свої, як тоді було прийнято
говорити, пристрасті. Вона постає як

слухняний об єкт якихось надособистих
соціальних або природних сил.

Власне, вона є якщо не художнім,
то етичним продовженням цілісного

Руслана.

З іншого боку, людина

«цивілізації» у Пушкіна вийнята з

будь-якого органічного контексту, вона

пошматована історією, роз їдена
ваганнями, скепсисом, нігілізмом. Ще
молодий І. В. Киреєвський ПОМІТИВ, ЩО

«у Кавказького Бранця нема того

довірливого ставлення до долі, яке
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надихало Руслана». І справді,

згадані «північні» настрої лежать просто

па поверхні «південних» поем,

визначаючи поведінку героїв, які

опинилися на околицях свого світу і на

підступах до чужого. Парадокс

співіснування цих світів, які належать до

різних історичних епох, дозволяє

авторові особливо густо і різко

окреслити персонажів тогочасної

історичної драми людину архаїчну і

людину новоєвропейську.

Отже, основне в «південних»

поемах не байронівські кліше, а

гострота міжкультурних конфліктів.
Перед нами своєрідна культурологічна
лабораторія, у якій досліджується
типологія двох несхожих соціальних
стихій старої, як світ, і зовсім

молодої, але вже обтяженої

драматичним історичним досвідом. Якщо

байронівські епігони просто бавилися

екзотикою, то Пушкін осмислює її

долю. З цього погляду цікаві пушкін-
ські спостереження над проникненням

«цивілізації» в товщу «епосу»: в усіх
«південних» поемах чути чавунну

ходу петербурзького командора...

Пушкін на, здавалося б, зовсім

відпрацьованому і для нас

малоцікавому просторі байронічної традиції
розробив напрочуд точний як на той

час образ
буржуазно-індивідуалістської цивілізації. Принагідно
зауважимо, що творчість Толстого, яка

еволюціонувала під знаком

несумісності «патріархального» та

«буржуазного» («епосу» і «цивілізації»),

рясніє спробами осмислити основну

суспільну проблематику епохи саме в

кавказькому ключі. «Кавказький

бранець» Толстого це позбавлений

патетики, реалістично поданий варіант

лушкінських мотивів.

Зрозуміло, Пушкіну не міг не

імпонувати блиск імператорської
цивілізації особливо там, де вона ставала

культурою (діалектика цього

переходу схоплена в «Мідному Вершнику»).
Разом з тим його не могли не

лякати як і її руїнницька, самоцінна

активність, так і її імперський склероз, її

спроби створити свій власний «епос»

(псевдоепос), моторошна

метаморфоза, внаслідок якої безприкладна
державна енергія застигає спочатку у

Восковій Персоні, а потім у Мідному

Вершнику.

Царська державність стає в його

очах, сказати б, матрицею
індивідуалістської цивілізації. Разом з тим

петербурзька дійсність для нього

лише одна з характеристик

буржуазного світу. Пушкін опрацьовує
загальну феноменологію
індивідуалізму, досліджує всі його вияви.

«Демон» і «Сцена з Фауста» свого

роду філософський диптих,

насичений розрядами фаустівської енергії,

які вперше заяскріли ще в «уривку»

про Актеона цього «епічного»

Фауста. Увагу Пушкіна привертають
особливі вияви цієї енергії

розгнузданий нігілізм та інші

свідчення розпаду тогочасної свідомості.
Фауст Пушкіна різко

відрізняється від героя Гете. Фауст останнього,
охоплений пафосом буржуазного
урбанізму, будує місто, прообразом
якого був петровський Петербург.
Більше того, петербурзька повінь 1824 р.
стала для Гете поштовхом до

роботи над другою частиною

«Фауста» 3. Але якщо грізні наслідки раи-
ньотехнократичного експерименту
вгадуються тут лише в загальній

тональності передостанніх епізодів, то

Пушкін піднімає гетевське перо там,

де воно безсило падає...

Гетевський Фауст закінчив свій
земний шлях іригаційними роботами,
що ж до Пушкіна, то він показав

катастрофічний епілог

індивідуалістської сваволі, життєдіяльності,

позбавленої повноцінного суспільного

контексту. «Сцена з Фауста»
закінчується словами героя: «Все

потопити». З «Мідного Вершника», що
уявляється свого роду «Анти-Фаустом»,
ми довідуємося, як виконується цей
наказ, як повний великих дум

Будівничий стає байдужою косною

матерією, уособленням ентропії, часткою,

3
Б. Я. Гейман. Петербург в «Фаусте» Гете.

Доклады и сообщения филологического
института, в. 2, Л., 1950.
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а тому спільником знелюдненої
стихії. Та ж «Сцена» починається

словами Фауста «Мне скучно, бес»
варто пригадати рядки Маяковського

про «тоску Петра», написані у 1916 р.
Так Пушкін накреслює схему фа-

устівської активності від
намагання розщепити і перекомбінувати
атоми патріархального космосу, від її

героїчних починань до того

«абсолютного нуля», коли замерзає не лише

«путник запоздалый», а й цілі

імперії.

Пушкін, якому, за словами

Батюшкова, «Аполлон дал чуткое ухо»,

негайно вловив есхатологічні паузи-пе-

ребиви цієї активності. Ще в

«Циганах» про людей цивілізації
сказано, що вони «главы пред идолами

клонят». «Мідний Вершник» став

докладною реалізацією цієї метафори,
енциклопедією цивілізованого
поганства, оречевленого псевдоіснування.
Фетишистська стихія тут буяє
незгірше, ніж стихія природна.

Зрозуміло, що нерви поета часто

не витримували, і він тікав від без-

структурності цивілізації і від її

спроб прикинутися епосом, тікав
саме в епос, у його елементарну, але

надійну впорядкованість. Він не

вагається прийняти велику схиму
епічного світу в «Пісні про віщого
Олега», в «Наслідуваннях корану»,
в казках і в «Піснях західних
слов ян».

І тут пушкінське вміння читати

чужі і давно померлі культури знову
не має собі рівних. Просто

приголомшує автентичність ісламу в

«Наслідуваннях корану» це не верси-

фіковані стилізації, яких так багато

у тогочасній Європі, «заваленій»

східним антикваріатом. Це літературне

паломництво в Мекку, здійснене

європейською людиною, яка на часину

забула про своє європейське
походження (воно нагадує про себе лише

в примітках де «фізика»
відкололася від «поезії»4). Безперечно, у

4
Остання (п ята) примітка: «Погана фізика,

зате яка смілива поезія!»

дев яти пушкінських «сурах» більше

правди про іслам, аніж у всій
тогочасній арабістиці. «Наслідування
корану» немов виключають читача з

новоєвропейського історичного часу
і вводять його у світ, позначений
дивовижною системністю, де «погана

фізика, зате яка поезія!» А

пам ятаючи особливу долю «фізики» в пізньо-

буржуазній історії, неважко

зрозуміти переваги «поезії»5. Це особливо
очевидно з четвертої «сури», де

якийсь Заратустра за півстоліття до

Ніцше марно кидає виклик наївній,
але зворушливій космології ісламу.
«Поезія» в «Наслідуваннях корану»
існує як протилежність буржуазного
егоцентризму («безумной гордости»),
як заперечення типу надлюдини в

магометанському світі.

Якщо «надлюдина» й «епос» тут

контрастують, то в «Піснях західних
слов ян» вони в окремих випадках

уже заходять у відкритий конфлікт
(«Бонапарт і чорногорці»). Тут
увагу Пушкіна привертає своєрідна
етнічна стихія, що опинилася на

околицях як західного, так і слов янського

світів.

Разом з тим «епічні» екскурси

Пушкіна не були продуктом розпаду
тогочасного історичного чуття.
Навпаки: передчуваючи швидку загибель

«епосу», він і влаштовує генеральний
огляд епічної панорами від
ісламського Сходу до
північноамериканських індіанців, свого роду

передсмертний парад доіндивідуалістських
культур. Швидка ерозія «епосу» стає

нескінченною мелодією його
художньої та теоретичної творчості.

«Борис Годунов» точна

топографія перших глибоких тріщин у
російському «епосі». Характерно:
Пушкін розпочинає свої спостереження
над вітчизняною історією там, де

зупинився Карамзін, який так і не

зважився ввійти в «нову» Росію,
залишивши «стару» («Записка о древней

ь Руїнницька спрямованість новоєвропейської
буржуазно-індустріальної активності
сконденсована у словах Енріко Фермі: «Атомна
бомба погана етика, зате яка фізика». Фермі
не читав ні корану, ні «Наслідувань корану»...
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и новой России»). «Борис Годунов»
~ перші- російські «сцени із
Фауста». Персонажі «Бориса Годунова»
починають двоїтися на «я» і на

«маску» ланцюгова реакція, яка й

призводить до розщеплення родового

ядра.

«Арап Петра Великого» епілог

«епосу», остаточна перемога

«цивілізації» над «епосом». Незвичайна

доля «царського арапа», його нова сот.

ціальна якість ознака

велетенських зсувів у товщі російської історії.-
Двірцевий- анекдот стає особливим-

історіософським жанром, майстерною
проекцією тієї доби. .

1, нарешті, «Мідний Вершник»

відтворює,-на перший погляд, крок

«цивілізації» назад. Перші, сигнали

тривоги лунають уже в «Арапі»..
герой залишає агонізуючу
абсолютистську «цивілізацію» задля шшої,
зовсім юної, але типологічно спорідненої
і тому теж приреченої...

Ті ж суспільні моделі Пушкін
випробує і на західній історії, зокрема
па західному середньовіччі («Скупий
рицар», «Сцени із рицарських
часів»). Скупий рицар це, власне,

оксюморон. Рицар ие може бути ску¬

пим. Отже, герой трагедії вже

належить іншій історичній добі. Ще
яскравіше епілог середньовіччя постає в

«Сценах із рицарських часів», які

водночас уявляються першими
«Сценами із Фауста» В чернетках Пушкін
зазначив: «П єса закінчується
роздумами і появою Фауста на хвості

диявола (винахід книгодруку свого

роду артилерії)». Сюди ж належить і

задум «Папесси. Іоанни» «якщо

це буде драма, вона занадто

нагадуватиме Фауста». У иушкінській фаус-
тіані, як уже зазначалося,

зосереджений специфічний пафос
новоєвропейської, . буржуазно-індивідуалістсь-
кої доби. Драма цієї доби виразно
простежується не лише в «Сцені із

Фауста». «Камінний гість», «Моцарт
і Сальєрі» й «Марія Шонінг»
трилогія про те, як мертвий хапає

живого, як індивідуалістський світ

нагромаджує свій негативний потенціал.

Тут відтворені , основні напрями,
якими проскакав західний Мідний

Вершник. Зрозуміло, простежити їх можна

лише в окремому дослідженні.

Ми ж спробували дослідити лише

окремі сузір я пушкінського космосу,
що так яскраво сяють у нашу епоху.
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ВАЛЕНТИНА ІВАШОВА

подих

КРИЗИ

Нотатки

про англійську

прозу
1973 року

1

Історичний клімат, зрозуміло,
змінюється не за календарем. Хоч буває
і так, що вступ у нове десятиріччя

збігається з великими суспільними
змінами, які назрівали, ясна річ,
поступово, але виявилися відчутно і

зримо тільки на рубежі цього

календарного етапу. В Англії так було в

30-х роках XX століття, хоча клімат

того бурхливого десятиріччя
зумовила вже криза 1929 року. Такими ж

гостро відмінними від попереднього

десятиріччя були з самого початку

70-ті роки, хоч багато симптомів

нового виявилося вже в 1968 і 1969

роках.

В житті Об єднаного Королівства
70-ті роки забарвлені в зловісні

кольори. Кров не один рік ллється в

Ольстері, а тепер плями її можна

побачити вже й на вулицях старих і

«пристойних» англійських міст, ба
навіть у Лондоні. Класова

конфронтація стає дедалі грізнішою. Страй¬

кова боротьба загострилася в

Англії ще в 1969 1970 роках. І

нині примара страйків стоїть на

порозі «Істеблішменту». То

спиняються електростанції і темно стає в

містах. То не приходять не тільки

газети, а й листи та телеграми. То

зупиняється транспорт. На цілі

тижні завмирають аеропорти. Останнім

часом до цього долучилася жорстока

енергетична криза, у виникненні якої

реакційна англійська преса,
звичайно, винуватить як арабів, так і

Радянський Союз. Бензину немає, і

машина роздратованого обивателя

припадає пилом у гаражі.
Стабільність утратив весь,

здавалося б, навіки непорушний добробут
заможної, розпещеної комфортом і

всіма можливими благами життя

англійської буржуазії.
Разюче міняються люди і їхні

характери. Змінилася за порівняно
короткий час і поведінка інтелектуалів.
Ще більш підкресленим став

британський індивідуалізм Інтелектуали
замкнулись у собі, стали скупішими
на слова і стриманішими в розмовах.

А за цим приховується незвична

непевність у завтрашньому дні, в тому,

що так недавно вважалося сталим,

непохитним. Міняються так,

власне, й мусить бути -1 всі прояви

розумової культури в країні, а

насамперед літератури, театру, кіно,
телебачення. Вона стає дедалі більше

споживацькою, розрахованою на

«покупця», на його смаки, запити і, ніде

правди діти, на його гаманець.

Типова прикмета наших днів, яку
я вперше помітила, відвідавши

минулої осені кілька міст

Великобританії, це асортимент книжок, що

продаються в кіосках, виставляються

для продажу на широких стендах в

аеропортах, на вокзалах, навіть в

аптеках. Ще кілька років тому в цих

кіосках повно було продукції зовсім

різних авторів, і серед «пейпербеків»
(тобто видань дешевих, з паперовою

обкладинкою), поряд з

низькопробною белетристикою, стояли найкращі
твори класиків англійської літерату¬

6. Всесвіт Ns б.
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ри, а також недавно видані романи

сучасних майстрів слова: детективи

третьорядних авторів і романи Джейн

Остін. Сотий чи сто перший роман
Агати Крісті («класика» сучасної

детективної белетристики) і романи

Ч. Сноу чи А. Мердок. Книжки,

розраховані на всі смаки, твори, написані

для розваги і для повчання. І

купували, і читали' їх, зрозуміло, різні

люди.

Сьогодні становище на широкому

книжковому ринку докорінно

змінилося. Ви можете раз, і вдруге, і

втретє пройти повз книжкові стенди на

Педдінгтон, чи Ліверпул, чи Кінгс-

Кросс-стейшн у Лондоні, або в Хіт-

роу найбільшому лондонському
аеропорту, але вам так і не

пощастить знайти на них «великих»

сучасних авторів. Швидше знайдете когось

з вікторіанців, а не «високочолих»

авторів сучасного психологічного,

побутового, а тим більше

філософського роману. Твори справжніх майстрів
пера шукайте в книгарні Фойлс і ще

деяких солідних книгарнях столиці та

інших міст Англії. Белетристів?
Скільки завгодно! Відбір імен

відбувається автоматично і може правити

за ілюстрацію для лекції чи статт)

про те, чим література відрізняється

від белетристики. Агата Крісті, Мері
Стюарт, Міккі Спіллейн ось

найбільш «розкуповувані» автори, чиї

твори виставлені на стендах кіосків.

Белетристика і справжня художня
література стали несполучними...

Торік восени я мала цікаву й

повчальну розмову з сином мого

друга відомого англійського

літературознавця і критика Уолтера
Аллена Робертом. Він недавно скінчив

англійський відділ Лондонського

університету й у виборі професії пішов
батьковою стежкою, хоч не поділяє

поглядів свого вченого- батька.

«Ви хибно оцінюєте те місце, що
його посідають у нас письменники,

яких ви називаєте справжніми»,
сказав мені Роберт без жодних

церемоній. А втім, у людей його віку в

Англії брак церемоній добра озна¬

ка: з тими, кого вони в думці, так би

мовити, «списують», вони зовсім не

будуть розмовляти. Мені Роберт
щиро прагнув довести, що я помиляюся,

і це було добре. В усякому разі, він

змусив мене знову дещо переоцінити.
«У нас взагалі справжніх
письменників мало хто читає, сказав далі мій

співбесідник. Один одного
письменники ніколи не читають (і тут він

справді має рацію), літературознавці,
такі, як ви або мій батько, плекають

ілюзію про існування громадської
думки, а щодо літератури, то її

просто немає... Критики?! Але ж вони

пишуть здебільшого заради гонорару
і висловлюють саме ті думки, яких

вимагає власник тієї чи іншої

газети... Кожний за себе і для себе»,

сумно закінчив Роберт.

Романи Сноу, хоч і виходять

невеликими тиражами, довго залежуються

в книгарнях. Романи Мердок розхоп-
лює «еліта», до того ж переважно

грошовита: мати на журнальному

столику у вітальні останню книжку

Мердок (як правило, непрочитану)
вважається у багатьох снобів

хорошим тоном... Енгус Уїлсон, якого в

Англії звичайно характеризують, як

прозаїка «першої категорії»... Ну, цей
має свою вельми специфічну
аудиторію. Грін? І цього письменника

читають, звісно, далеко не всі англійці. В

атмосфері граничної бездуховності
обиватель від літератури просто не

може зрозуміти Гріна або розуміє в його

романах лише по-своєму

інтерпретовану сюжетну сторону і сміється з

того грінівського гротеска, від якого

гірко стає на душі.

2

Так чи інакше, «велика»

література і далі твориться й видається. Але

яка вона сьогодні?

1973 рік поставив на книжкову

полицю порівняно небагато книжок.

Серед них «Почесний консул» Г. Гріна,

«Чорний принц» А. Мердок, «Літо

перед настанням темряви» Д. Лессінг,
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«Вискочка» П. П. Ріда, «Нічний

птах» С. Хілл, «Мов чарами» Е. Уїл-

сона.

Урожай невеликий і до того ж

строкатий за тематикою і

спрямуванням. Щоправда, одна особливість

об єднує всі прозові художні твори,

які вийшли в минулому році: всі вони

в тій чи іншій мірі позначені

печаттю невеселої (щоб не сказати

трагічної) своєрідності сучасного
духовного клімату і, власне кажучи, не

відображають реальних обставин 70-х

років.

Печать втоми і навіть страху перед

життям має на собі книжка широко

відомої в Англії письменниці Доріс
Лессінг. її роман «Літо перед
настанням темряви» глибоке досліджен

ня (до певної міри автобіографічне)

внутрішнього світу однієї жінки.

Дуже нерівний, суперечливий, твір цей

спочатку круто йде «по висхідній»,

а потім так само раптово втрачає

«висоту». Суперечливість його

особливо ясно відчувається в фіналі, де

«все вертається на круги свої», і

авторка скорботно ставить крапку,

провівши героїню від яскравого

щоправда, короткого життєвого літа

до ніби наперед заданої темряви.

Сюжет цієї останньої книжки

Лессінг дуже нескладний і подій тут
небагато. А втім, не події цікавлять

письменницю, хоч психологічна

проблема, поставлена в романі, і не

розв язується в безповітряному просторі.
Лессінг рідко коли хвилює фабула.
В романі «Літо перед настанням

темряви» фабули у справжньому
розумінні слова майже немає.

Інтелігентна, розумна і

приваблива сорокарічна жінка Кейт Браун
дружина відомого невропатолога і

мати чотирьох майже дорослих
дітей до якогось часу пливе за

течією в руслі свого загалом буденного
життя. її «проблеми» зводяться до

сутичок з підростаючим (і

«бунтівливим») поколінням та зрад (реальних
чи гаданих) чоловіка. Сім я

забезпечена, добропристойна, зовнішній світ

з його турботами і трагедіями навіть
не стукає в двері комфортабельного
дому в одному з найкращих
кварталів столиці. Хоча Кейт має

університетський диплом, вона обмежує себе

інтересами сім ї і навіть не думає,

що могла б якось змінити своє

існування. Зміна сталася випадково.

Через збіг обставин Кейт залучається

до активної діяльності в одному з

Міжнародних комітетів допомоги

країнам, що розвиваються. її діти

роз їжджаються на літні канікули,
чоловік їде до США, і Кейт, спочатку

не дуже охоче, погоджується бути

перекладачкою з португальської мови на

конгресі, що має відбутися в одній з

країн Західної Європи.

Тут несподівано розкриваються її

здібності, про які вона раніш і гадки

не мала. По суті, народжується нова

Кейт. Включившись у діяльність

комітету, вона дивує всіх чіткістю й

ефективністю своєї роботи,

чарівливістю і вмінням працювати з людьми.

Незабаром Кейт стає одним з

активних організаторів нового конгресу, і

функції її дедалі розширюються.

Розквітла й помолоділа, оточена

пошаною і загальною увагою, Кейт

повірила в себе. Позаду лишилися

дрібні сутички з дітьми, турботи про
дім і про чоловіка. Кейт радісно

самоутверджується на широкій арені
громадської діяльності, і читач якийсь

час вірить у яскраве, цікаве
майбутнє, що розгортається перед нею.

Прочитавши роман до середини,

можна подумати, що завдання

Лессінг протиставити два можливі

шляхи і дві можливі долі сучасної
жінки Заходу і твердо висловитися

на користь жінки, яка самостійно

думає і діє, а не лишається рабинею

своїх дітей і чоловіка, готовою

виконувати пасивну роль у родині, яку

фактично одна гримає на своїх

плечах і зцементовує. І тому перша
половина книжки, написана в жвавому
й динамічному ритмі, читається з

особливим інтересом і не викликає

внутрішніх сумнівів. Інша річ

раптовий поворот, а надто фінал,
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яким завершується друга частина

роману.

Захворівши на жовту пропасницю

в Іспанії, куди вона їде відпочивати

разом із Джеррі молодим

учасником одного з конгресів (епізод
цей сприймається читачем скорше як

помста чоловікові, ніж серйозне
захоплення), Кейт насилу добирається
до Лондона і довго хворіє в одному

з дорогих, але зовсім незатишних

готелів столиці.
Вона вірна собі не повідомила

сім ю про свою недугу і сама давала

собі раду. Але чому це

випробування, через яке вона пройшла так

мужньо, зломило волю Кейт до дальшої
самостійності і до тієї діяльності, що,

здавалося, так її захопила? Ледве

одужавши й оселившись у кімнаті,
найнятій у Морін, дівчини «сучасного

зразка», вона вкрай трагічно
переживає нове ставлення до себе людей,

що її оточують. У домі Морін, де
одних приятелів заступають інші, а

наркотики (які вживаються,
переважно, за велінням моди) допомагають
притлумити нудьгу від неробства.
Кейт сприймають як експонат з

музею доісторичних істот або, ще
гірше, зовсім не помічають. «Не

помічають» її й на вулицях, у

крамницях та інших громадських місцях, і

Кейт з гіркотою в душі

переконується, що «одяг визначає ставлення до
жінки». Зачесана у найкращих

перукарів, одягнена в дорогу й елегантну

сукню, жвава і свіжа, вона

привертала до себе загальну увагу, а тепер,

схудла й постаріла внаслідок

виснажливої хвороби, перетворилася на

«предмет», повз який проходять, не

звертаючи на нього уваги. Ця
частина роману розтягнута і занадто

деталізована. Цікавішим є

трактування теми вибору, яке дається в

останній третині роману, хоч саме

тут книжка викликає бажання

сперечатись, а часом навіть дратує.

На відміну від романів «малої
теми» наприклад, ранніх творів
Памели Хенсфорд Джонсон, де
навіть важко сказати, в якому місці і

в які роки відбувається дія, дія
останнього роману Лессінг чітко

локалізована. Хвиля страйків в Англії

та інших країнах Західної Європи
позначена в книзі ніби пунктиром,

але ситуацію окреслено майстерно.
Обставини, за яких відбувається дія

(наприклад, енергетична криза,
внаслідок якої один із конгресів було
перенесено в Туреччину, в

західноєвропейських містах погасло

світло), дають підставу без вагання

віднести її до сімдесятих років нашого

століття. Та й без цих

«опосередкованих» ознак часу ясно видно,

в які роки і за яких умов розв язує
Кейт Браун свої особисті проблеми.
Багато дає для цього і майстерне

окреслення характерів. Портрети в

романі подані лише в загальних

рисах. Жоден з персонажів (за
винятком Кейт) не змальований детально.

Разом з тим читач ніби бачить і чує

молодшого сина Кейт школяра

Тіма, який бунтує проти матері в

одному з епізодів роману. Бачить

зовнішні риси і відчуває внутрішню

суть Морін, цієї «емансипованої»

дочки багатих батьків, яка любить

солодощі та «дитячу їжу» і затіває

химерну гру в ляльки із своїми

відрізаними косами в той момент,

коли, почуваючи страх перед життям,

дає згоду стати дружиною багатого

молодого аристократа Уїльяма.

Бачить читач до того ж особливо

опукло й контрастно і

мерзенного Філіппа, прихильника

фашистських методів «упорядкування»

суспільства. В основі примітивної

філософії цього молодика нехитрий

девіз: «Коли смажать яєчню, треба
бити яйця!»

Тим-то важко погодитися з

деякими англійськими рецензентами, які

оголосили роман затягнутим

внутрішнім монологом роздумами

героїні над своєю жіночою долею. Хоч

як багато уваги приділяє Лессінг

розв язанню особистої проблеми Кейт

Браун, жінка ця виступає в

конкретній історичній і суспільній

обстановці. Можна не погоджуватися з автор¬
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кою, коли йдеться про обраний
героїнею шлях, але заперечувати

реалістичну майстерність письменниці аж

ніяк не можна.

Тонко і переконливо змальовує

Лессінг дружбу, що виникла між

сорокарічною жінкою і Морін, яка за

віком могла б бути її дочкою. Не

менш переконливо показано, як

молодша з жінок, роблячи свій вибір,
штовхає старшу на розв язання її

власного життєвого конфлікту. Але
останній епізод знаменний і з

іншого погляду: його художнє вирішення

характерне для роману 1973 року.

Страх перед життям спонукає

Морін зробити крок, найлегший з усіх
можливих: матеріальна забезпече¬

ність і аристократичне походження

Уїльяма, його світські зв язки й

можливості ось панацея від зла, яке

Морін бачить навколо себе. Страх
перед самотньою старістю спонукає
Кейт повернутися у сім ю, де її,

зрештою, не чекають і навіть мало

згадують. І саме з цього погляду

роман Лессінг це книга про

капітуляцію, книга, продиктована

безсиллям і страхом, а не волею до життя,

боротьби і самостійних звершень.

Страх перед життям і

ствердження всесилля долі, яка керує людьми

і визначає їхні шляхи, покладені в

основу нової, блискуче написаної,

але моторошної книжки Айріс
Мердок «Чорний принц».

Кілька років тому Айріс Мердок
заговорила про те, що змінила свою

філософську орієнтацію: якщо перші

твори її були написані під впливом

Сартра, пізніше Кіркегора, то тепер

вона орієнтується на Платона. До

цього слід було б додати: скорше на

одну із сторін філософської системи

Платона вчення про Ероса. В
книжках Мердок, що виходили за

останні п ять років, якоюсь мірою

в одній більше, в другій менше

відчувалися платонівські мотиви

(досить пригадати хоча б «Сни Бруно»);
в «Чорному принці» вона

намагається втілити в образах всесилля

«чорного ероса».

Новий роман і про мистецтво,

і яро кохання, і про те, як кохання

впливає на мистецтво, а також про

те, як ерос підкоряє людину (в

даному разі літнього вже письменника

Бредлі Пірсона). І звичайно ж, про

взаємозв язок Ероса й Танатоса
Кохання й Смерті. Всі «мердоків-
ські» ідеї виступають у «Чорному
принці» як ніколи чітко,
монументально й наочно.

Деякі англійські рецензенти
небезпідставно говорили, що книга

справляє враження похмуре, навіть

гнітюче. Та й як же можуть не бути
страшними романи Мердок, коли їй

скрізь ввижаються «демони», що

панують над людьми, керують їхніми

вчинками? Разом з тим саме в «Чорному
принці» на відміну від інших,
раніш написаних творів письменниці
значно менше «чортівні» і немає або

майже немає патологічних

характерів, нахилів і породжених цією
патологією ситуацій та мотивів: головні

дійові особи в «темних справах»

участі не беруть і темних нахилів не

мають, хоч дещо можна відчути в

ПІДТеКСТІ. НаТОМІСТЬ І В ГОЛОВНІЙ СЮт

жетній лінії і в другорядних

начебто побічних епізодах владно,

підкреслено, недвозначно звучить

скорботний лейтмотив лейтмотив

Долі, яка панує над усіма без

винятку дійовими особами роману. Мотив

Фатуму, що безжально владарює над

людьми та їхнім життям, уперше

прозвучав у романі «Дика троянда».
Але навіть там, де цей мотив

виступає виразно, безсилля окремої
особи перед тими силами, що

визначають весь хід життя, не

підкреслене так рішуче, як у «Чорному

принці». До того ж ніде фатум не

набирає такого прозаїчного вигляду,
як саме в «Чорному принці». Це

клубок випадковостей, сплетіння

зовсім незначних і ніби незалежних

від героїв обставин, які, проте,
втручаються в життя, плутають усі

карти, а в окремих випадках призводять

до трагедії. Варто відзначити, що в

«Чорному принці» дуже багато дійо
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вих осіб закінчують погано, і

Мердок у тексті оповіді, яка ведеться

від імені героя, настійно підкреслює
«жахливість буття» (the horror of

things).
Жахає своїми наслідками збіг

обставин у житті зовсім звичайних,

пересічних людей. І тут знову звучить

думка авторки: страшна не їхня

особиста доля страшне саме життя.

Неодноразовий збіг обставин, Фатум,

сам по собі трактується як

неминучий. Ніхто в цьому не винен:

нездоланний жах ніби властивий самій

«природі речей».

...Бредлі Пірсон має намір писати

книгу і хоче створити для цього

найкращі умови. Він найняв

будиночок на березі моря і збирається

поїхати туди, не залишивши нікому

своєї адреси. Пірсон уже спакував

чемодан і йде до телефону, щоб

замовити таксі... Але не встигає цього

зробити: його спиняє телефонний

дзвінок. Цей телефонний дзвінок, а

одночасно дзвінок біля дверей і

поява зовсім несподіваного і

небажаного гостя ламає всі його плани. Не-

розпакований чемодан так і

залишається стояти в передпокої. Далі таких

дзвінків, появ стає вже так багато,

що Бредлі навіть забуває на якийсь

час про свій намір кудись поїхати. А

коли, нарешті, від їздить, то

з ясовується, що їде він назустріч страшному

лихові, яке теж неминуче.

Дорогу йому перепиняють

несподівані пригоди і нещасливі випадки, на

заваді стають чужі злигодні, але

поступово вони починають відігравати

фатальну роль у його власному

житті. Якби Бредлі виїхав за півгодини

до телефонного дзвінка свого друга,

відомого белетриста Беффіна, він не

зустрівся б з дочкою Беффіна Джу-

ліан і не опинився б у вирі тих

пристрастей, які стали для нього

фатальними.

Але до загибелі прямує не тільки

Бредлі. його сестра Прісцілла

накладає на себе руки, довідавшись про

зраду чоловіка, якого сама недавно

залишила. А це самогубство розбиває

на самому початку роман її брата з

Джуліан.

Арнольд Беффін, відомий
письменник і поважна людина, мало не

вбиває свою дружину під час родинної
сварки, а в кінці книжки дружина

сама вбиває його з ревнощів і тут же

спокійно звинувачує в убивстві
чоловікового друга Бредлі...

Справді, перед нами букет
жахливих подій. Сприймаються вони всі

однаково, як закономірний прояв
жаху, нібито притаманного самому

буттю.
Хто ж у романі Чорний принц?

Вісімнадцятирічна Джуліан (дочка

Беффінів), яка з явилася перед Пір-
соном у чорному костюмі Гамлета?

Чи сам Пірсон її наставник і

тлумач цієї трагедії? А втім, розкриття
назви роману в даному разі не

головне, як не головними є і ті

страшні обставини, за яких здійснюється
любов Бредлі і Джуліан двох

«чорних принців» на березі моря.
Головне розроблення теми Еро-

са кохання й закоханості та їх

зв язку з мистецтвом. Бредлі
письменник. Джуліан хоче стати

письменницею. Арнольд Беффін головний

антагоніст Бредлі Пірсона відомий
белетрист. І як завжди у Мердок,
кохання і мистецтво трагічні. Коли

Бредлі в 58 років уперше покохав,

а покохавши, «засяяв» і подобрішав,

став «променитись», читач повинен

зрозуміти, що Смерть уже близько.

Велике кохання так думає

Пірсон обертається на трагедію, а

потім на фарс; Бредлі засуджують до
довічного ув язнення, а його кохана

згодом виходить заміж і про Бредлі,
який віддав за неї життя, згадує, як

про щось майже випадкове і

незначне. Недарма місіс Беффін ця леді

Макбет роману весь час

протиставляється дочці. Недарма вона сама

говорить про дочку як про

«легкодумну дитину». Легкодумну чи,

може, скорше, легковажну?
«Післямова» Джуліан до книжки Пірсона,
виданої посмертно, має цей здогад

підтвердити.
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«Чорний принц» не тільки

«невеселий» роман, це твір, який говорить
про безвихідність «людського
становища» (The human predicament).. Тут
істотне все кожна дрібниця, кожна

деталь, бо письменниця раз у раз

підкреслює, що все між собою

пов язане й переплетене. Істотне значення

мають вчинки, розмови й жести

дійових осіб, істотні й міркування
головних героїв (Бредлі, Джуліан) про
мистецтво, про Шекспіра і його

трагедію «Гамлет» трагедію про
Чорного принца, подобу якого хоче

прибрати Джуліан у ніч її такої

моторошної зустрічі з коханим. Ці
міркування нерозривно зв язані з

фабулою роману і, більш того, мають

її підтвердити.

Ми не знаємо, яким буде новий

роман Мердок, відданий уже до

друку. Це «Свята й нечестива машина

кохання» («Sacred and Profane Love

Machine»), книга, яка має вийти

восени цього року. Але в тій, що

ознаменувала собою минулий, 1973-й,

по-своєму, проте не менше, ніж у

романі Лессінг, відбилися тяжкі поки що

зовсім марні, шукання. Це

«похмурий» роман у тому розумінні, в

якому «похмурі» 70-ті роки. Він

безвихідний у тому розумінні, в якому

безвихідна та сумна карусель, де

крутяться всі навіть найвидатніші

письменники старого острова.

Енгус Уїлсон автор багатьох

романів, визнаних англійською

критикою за шедеври сучасної прози

(«Старики в зоопарку», «Зовсім не

смішно»), видав у 1973 році новий

гвір «Мов чарами». Літературні

критики, взагалі дуже прихильні до

свого колеги (сам Уїлсон постійно

виступає з рецензіями на сторінках

преси), цього разу заговорили про

появу твору чи не найвизначнішого з

усіх будь-коли написаних поважним

метром. Він був оголошений не

просто сатирою, а сатирою глобальною,

яка нібито обіймає всі найважливіші

проблеми сучасності. Але чи так воно

насправді? Хоч роман претендує на

охоплення дуже широкого кола тем

(тут і рух хіппі та його суспільні

наслідки, і становище в країнах
«третього світу», і післяколоніальний

розвиток африканських та азіатських

країн, ба навіть результати

«екстрасенсорної перцепції»!), але куди веде

ця «глобальність»?

Безперечно, багато що в цій

книжці, написаній у реалістичній манері,
то в іронічному, то в напівгротескно-

му ключі, Е. Уїлсон виконав бездо

ганно. Як майстер реалістичного

портрета Уїлсон не має собі рівних, і

роман «Мов чарами» це підтверджує.
Не тільки головні герої двох

паралельних сюжетних ліній, а й багато

начебто другорядних персонажів
залишаються в пам яті так, наче ми

бачили їх на власні очі. Хемо Ленг-

мюїр, відомий учений-селекціонер,

головна дійова особа однієї сюжетної

лінії, молоденька студентка

Александра Грент (його хрещениця й

улюблениця) другої.

Через збіг обставин шляхи

хрещеного батька та хрещениці увесь час

сходяться й переплітаються: дивак-

учений, відомий у всьому світі як

«автор» сорту рису, що дає потрійний

урожай, вирушає в експедицію у
країни Азії, щоб перевірити результати
своїх відкриттів. Александра разом з

іншими хіппі з різних країн Європи

спершу оселяється в «колонії»

поблизу Танжера, а потім їде в Гоа, до

«гуру» Свамі, де й зустрічається зі

своїм хрещеним батьком.

Хемо гостро комічна, інколи навіть

гротескна постать, а водночас і

трагічна. Пригоди цього еротомана описані

так блискуче, що перед ними блідне
все будь-коли створене

комедіографом І. Бо. Але Хемо кумедний
тільки тоді, коли, забувши все на світі,

иереслідує своїх обранців. Він

перестає бути смішним, тільки-но починає

служити своїй благородній справі.
Хемо довго вірить, що зроблені ним

відкриття стануть у пригоді людям,
але поступово переконується, що

гірко помилявся. І загибель ученого,

розшматованого в Гоа темною юрбою,

доведеною голодом до відчаю, сприй¬

167



мається як результат його власних

помилок. Великий знавець свого діла,

він сліпий, коли йдеться про
розуміння законів суспільного розвитку.
В романі безліч персонажів,

змальованих часом побіжно, часом дуже

докладно, але завжди блискуче. Це і

батько Александри, романіст Перрі
Грент, егоїст до самих кісток, і

його не менш егоїстична дружина Зоє

(«Він» і «Вона», як красномовно

називає своїх батьків емансипована

Александра). Тут і її університетські
товариші Нед і Родріго, тут і Еллі-

нор дочка американського

сенатора й мільйонера, яка проповідує

самозречення, тут і контрастні постаті

сера Томаса Нідема, відставного

чиновника, який пише мемуари, та його

маленької кумедної дружини леді

Нідем з її манією переслідування.

Особливо дотепні і виразні

портрети цейлонських, індійських та інших

снобів учених і бюрократів, з

якими доводилося стикатись Хемо під

час подорожі по країнах Азії. Чого

варте хоч би подружжя Джейасекере

на Цейлоні, змальоване Уїлсоном з

властивим йому комедійним талантом.

Але книжку Уїлсона не можна

розглядати тільки як суму більш чи

менш вдалих сцен та епізодів, незва¬

жаючи на зміст твору в цілому.

Куди веде сатира Уїлсона якщо

це справді сатира, яке її

громадське значення та ідейна

спрямованість? Про що свідчить сумний досвід
Ленгмюїра, котрий запізно усвідомив
цілковиту марність своєї наукової
праці, наслідками якої він так

пишався, і загинув під час голодного бунту
в Гоа?

Згортаючи книжку, читач

нічогісінько не знає про долю виведеного
Хемо сорту рису, який, звісно, не

може стати панацеєю від усіх
економічних і соціально-політичних

недуг «третього світу». «Ви нічого не

зможете зробити, щоб допомогти цим

нещасним бідарям, каже Ленгмюї-

ру його помічник і друг американець

Еррол. Так є і так буде в усьому

світі. Повірте, ви тут безсилі!» В тій

частині роману, де говориться про

Хемо, сатира не тільки безплідна, а

й двозначна. Які саме марні заходи
мав на увазі автор, який політичний

підтекст його оповіді про старого
дивака-вченого? І що він хотів

сказати, змальовуючи країни, які
визволилися від колоніальної залежності (і,

зокрема, від колоніального

владарювання Великобританії), такими, що

потопають у неуцтві, злиднях та

різноманітних суспільних пороках?
Нікчемність руху хіппі юнаків і

дівчат, які проповідують «кохання»

та «мир» і бачать у «вільному»

коханні єдиний спосіб боротьби з

соціальним лихом, Уїлсон показав

багато виразніше, і саме тому сюжетна

лінія, пов язана з Александрою,
вдалася письменникові далеко більше,
ніж лінія Хемо.

Енгус Уїлсон бачить і

переконливо показує цілковиту неспроможність,
а об єктивно і фальшивість тих

форм протесту, до яких вдаються

«бунтарі» типу екзальтованої
американської «інтелектуалки» Еллінор
або злощасного «трикутника»: Нед

Александра Родріго. З нещадною

іронією змальовує він наслідки

перебування «колонії» хіппі в околицях

Танжера і масового психозу молодих

європейців, що йдуть на прощу до

Свамі індійського «гуру»
австрійського походження. Але вихід з

глухого кута, в який заводить

Александру її «емансипація», цілком

ілюзорний, і фінал цієї лінії сюжету такий

же жалюгідний, як і фінал лінії Хемо

Ленгмюїра. Ставши спадкоємицею

величезного статку, мільйонеркою,

хіппі Александра вдається до

доброчинності, як... панацеї від усіх

соціальних кривд і страждань!
Дочитуючи роман, дедалі гостріше

відчуваєш, що фарс і гротеск у ньому

обертаються на безсиле

зубоскальство. Кінець кінцем, з великої хмари

малий дощ...

Посталі перед молоддю проблеми

так і лишаються нерозв язаними, а

сама молодь, що протестує і шукає

нових шляхів, «перебісившись», вер-
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тається до «нормального» способу
життя, потрощивши по дорозі чимало

шибок... Юні мрійники із словом

«кохання» на вустах об єктивно

породжують масове насильство, розпусту і

злочини... І лише «святий» шарлатан

Свамі розкошує...

Три романи 1973 року,
опубліковані прозаїками старшого покоління

письменниками, дуже не схожими

один на одного і манерою письма, і

творчою настановою, і загальним

кругозором, мають одну спільну

хибу: блискуче написані, вони не

ведуть нікуди. Самозречення,
жертовність прокламується навіть у «Літі

перёд настанням темряви» і почасти

у «Мов чарами»,, приреченість,
всесилля фатуму стверджується в

«Чорному принці». «Фінальна безвихідь»,
як схарактеризував колись Г. Уеллс

прозу Джойса, визнаючи разом з тим

геніальність його «Улліса». Всі три

розглянуті вище книжки, кожна по-

своєму, теж являють собою фінальну
безвихідь, хоч модерністськими їх не

можна назвати.

Але ще сумніше те, що на стеніку,
яка веде в безвихідь, ступив і

молодий талановитий англійський
прозаїк П. П. Рід. Про це свідчить його
останній (випущений наприкінці 1973

року) роман «Вискочка». Після

«Юнкерів» і «Професорської дочки»,
навіть після суперечливого «Монаха

Доусона», «Вискочка» здається
книжкою, написаною іншим автором.

У романі «Монах Доусон» той

шлях, що привів головну дійову
особу Доусона в трапістський
монастир, може здатись неправдоподіб
ним. Але головний герой роману не

Доусон, а Маккеон комуніст, який

організує страйк на великому

індустріальному підприємстві Оксфорда.
Помиляючись, знаходячи різні
рішення, але не втрачаючи віри в

можливість боротьби і змін на краще, діють

і герої роману «Професорська
дочка». Все це, хоч і по-різному,
відбиває головну ідею П. Ріда
необхідність протесту. У «Вискочці» герой

також бореться, але ж як і з якими

наслідками! Його протест приводить

кінець кінцем не до вибуху, а до

примирення з дійсністю.

Та хочеться думати, що цей роман,

хоч він і відбиває одну сторону

світогляду молодого письменника (він

католик), не фінальна безвихідь, а

лише тимчасовий відступ, результат
якихось роздумів, може, навіть

невдала спроба розробити сатиричну
тему. Чи так воно насправді
покаже час.

Герой «Вискочки» Хілері
Флетчер син скромного, хворобливого
священика, настоятеля церкви,

розташованої на території маєтку
багатих і вельможних Метераллів. Хілері
зростає, щодня зустрічаючись з

дітьми поміщика, і навіть проймається

юнацькою любов ю до його старшої

дочки Герієт. Але згодом він дедалі

частіше відчуває зневагу з боку

людей, що стоять у суспільстві набагато

вище від нього. Ці образи поступово

множаться, нагромаджуються, і

Хілері починає ненавидіти всіх Метерал-
лів. Він живе одним бажанням

десь, колись, якимось способом по-

мститися їм, принизити їх, образити,

завдати їм непоправної шкоди. Це
знайома у Ріда тема соціальної

нерівності й протесту, але її

інтерпретація спочатку спантеличує читача, а

під кінець викликає почуття, близьке

до протесту... проти самого автора.

Бажання розбагатіти і помститися

Метераллам штовхає Хілері спочатку
на азартну гру в карти у Кембріджі,
а потім, коли він усе програє і

залишає університет, на дикі,
злочинні авантюри в Лондоні. Хілері
стає злодієм, потім, коли йому
вдається вчинити одну за одною кілька

великих крадіжок, власником дому

розпусти, і він починає зводити дівчат,

готуючи собі «живий товар».
Зібравши казкове багатство, Хілері
береться поступово здійснювати свій
диявольський план. У цій частині твір
П. П. Ріда нагадує страшний
«готичний» роман XVIII століття.

Хілері розоряє спадкоємця Мете-
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раллів Марка, всіляко принижує
Герієт, зробивши її своєю коханкою.

Родина Метераллів стоїть перед
неминучим крахом. Здавалося б, логіка
могла б тут привести автора до

завершення роману. Ба ні! Читача

чекає новий несподіваний поворот, і в

останній своїй частині роман стає

дедалі більше схожим на старовинні
літературні зразки. Покинувши
Герієт, Хілері стає коханцем її

неповнолітньої сестри Марти.
Засуджений за зведення малолітніх, він

відбуває кару в тюрмі, де на нього

сходить «благодать» покаяння.

Просвітлений сповіддю в католицького

священика, Хілері виходить на волю і

роздає бідним нечесно набуте
багатство. Але тверезий читач сприймає
цей фінал з усмішкою колишньому

грабіжнику, шулеру і власникові

домів розпусти лишилося ще чимало, і

він живе в розкошах, одружившись з

Мартою.

Нудотно-щасливий кінець, однак,

цим не обмежується. Каючись, герой

«готичного» роману 1973 року

повертає родині Метераллів усе. що Марк

програв йому в карти. Згодом Хілері

стає господарем старого маєтку, а син

його від Марти спадкоємцем...

То що ж хотів сказати автор і що

сказав цим примітивним і

претензійним романом примітивним у своїй
«готичній» схемі і претензійним за

своїм прихованим змістом?

Коли «Вискочка» у своїй першій
частині (юність Хілері Флетчера) і
містить вдало змальовані реалістичні
портрети та яскраві побутові
зарисовки, то далі (там, де описуються

спочатку злочини й моральні вади того ж

таки Хілері, що став «демонічним

героем»), на мою думку, в

художньому відношенні твір є прикрою

невдачею молодого автора.

Печать кризисного 1973 року

лежить і на цій книжці, зовсім не

схожій на розглянуті вище. Як

бачимо, ситуація останніх років
позначилася не тільки на творчості «старих»,
а й на продукції «молодих».

В якому ж напрямку піде далі

літературний розвиток у країні

Шекспіра і Теккерея? Відповідь на це

питання оповита поки що

традиційними туманами старовинного острова.

Москва.
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КАРТІГЕЗУ СІВАТАМБІ

КІЛЬКА СЛІВ

ПРО СУЧАСНУ

ТАМІЛЬСЬКУ

ЛІТЕРАТУРУ

У вересні 1973 року письменники

країн Азії й Африки зібралися в

столиці Казахської РСР на V

міжнародну конференцію, щоб обговорити
питання про роль літератури в процесі

соціального перетворення й

будівництва, про новий тип людини, який

знаходить відображення в сучасній

літературі Азії й Африки. Під час

одного із засідань поет-делегат із

Малаві сказав. «Я не вважатиму себе

вільною людиною, доки в неволі

палестинська мати, яка страждає в пустелі

з голодним немовлям на руках. До

того часу ніхто з нас не може

почуватися вільним». І тоді мені

згадалися безсмертні слова великого

тамільського поета початку XX ст. Субрама-

нія Бараті, що надихали багатьох

борців за свободу в різних куточках

світу:

«Якщо голодує хоч одна людина,

де б вона не жила,

треба перебудувати всю цю

могутню Землю»,

і я подумав про роль тамільської

літератури в афро-азіатському світі.

Тамільською мовою, яка належить

до групи дравідських мов, спочатку

розмовляли лише жителі Таміль-Наду
(Південна Індія) і Шрі Ланки

(приблизно третина населення). Пізніше пе-

Картігезу Сіватамбі письменник і

критик з Республіки Шрі Ланка, пише

тамільською мовою. Автор ряду праць з

історії тамільської літератури на Цейлоні
та в Індії. Читає курс Історії тамільської
цивілізації в університеті. Віце-президент
Асоціації прогресивних письменників
Шрі Ланки.
Стаття написана для «Всесвіту» під час

V міжнародної конференції письменників
країн Азії та Африки восени 1973 року.

реселенці-індійці принесли її в Бірму,
Малайзію, у Сінгапур, на острів Мав-
рікій, в Південну Африку.

Історія тамільської літературної
мови починається в другому столітті

до н. е. І, хоч на той час тамілі

звучала тільки на півдні Індії, вже

відтоді для тамільської літератури
властивою була всеосяжність, звернення
до всього людства.

«Всі краї то моя батьківщина.
Всі люди мої брати»,

сказав тамільський поет канкамсько-

го періоду (І ст. До н. е. III ст.

н. е.).

В цій статті я маю намір
коротко розповісти про прогресивні

тенденції в сучасній тамільській літературі

Південної Індії і Шрі Ланки.

У XX столітті антиімперіалістичні
й патріотичні почуття тамільського

народу вперше висловив поет С.

Бараті. В своїх творах він примножував

гуманістичні традиції тамільської

поезії. Треба нагадати, що Бараті ра¬
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дісно вітав Жовтневу революцію,'
вважаючи її провісником нової ери в

історії людства; Бараті повів рішучу
боротьбу проти схоластики в

тамільській літературі. Завдяки йому

література стала виразником прагнень

трудового тамільського народу. Перу
Бараті належать поетичні й прозові
твори. Поезію, за його словами, він

писав, щоб надихати маси на

боротьбу за політичне,
соціально-економічне та моральне визволення; прозу

щоб відображати страждання народу.
Вараті зачинатель сучасної
тамільської літератури. Художнє слово

було для нього зброєю в боротьбі за

радикальне перетворення суспільства.

За часів літературної діяльності
Вараті широкої популярності набули
роман і оповідання жанри, які

використовувалися в тамільській

літературі й раніше, зокрема завдяки

творам Маніккодійської групи
письменників. Найбільш відомий представник

цієї групи Рутхумайпітан. Далі
письменники Алагірісвалі й Рагунатан
зробили оповідання мистецьким

засобом зображення соціальних проблем.
Цей жанр розвинув В. В. Айяр, а

жанр роману Раджам Айяр.

Калкі Крішнамуті вважають

батьком історичного роману в тамільській

літературі. В своїх творах він

зображав соціально-політичну боротьбу
тамілів.

Новітню тамільську літературу Пів

денної Індії можна поділити на два

періодй; період боротьби за

незалежність (до 1948 р.) і роки
незалежності. За першого періоду мотиви

визвольної боротьби звучали у творах
майже всіх письменників Виняток

складали автори, що були відвертими
прихильниками буржуазії. Після

здобуття незалежності тамільська

література намагалася виробити
загальнонаціональний індійський підхід до

розв язання соціальних проблем.
Водночас на грунті так званого «дравідій-
ського руху» розвинувся тамільський

націоналізм. Він не сприяв успішному
поступові тамільської літератури.

Цей період, до того ж позначений

проникненням у літературу елементів ко-

мерційності.

Лише творчість прогресивних
тамільських

,
письменників у південній

Індії, основана на високій художній

майстерності і правильному розумінні
соціальних зрушень, просувала

тамільську літературу в потрібному

напрямі. Дуже важливою в цьому
розумінні була роль таких журналів, як

«Сарасваті», «Шанті», «Тамараї».
Діяльність цих друкованих органів

сприяла тому, що письменники

свідомо і послідовно почали будувати

підвалини прогресивної тамільської

літератури. Сьогодні можна з певністю

сказати, що прогресивний напрямок

домінує в сучасному тамільському

письменстві.

В умовах Шрі Ланки перед
тамільською літературою постали

специфічні проблеми. Антиімперіалістична
боротьба в цій країні часто виливалася

у форми боротьби проти християнства
та його інституцій. Населення країни,
що складається з різних національних
і культурних общин (сингальці,
таміли, маври та ін.), намагалося

підтримувати національну самосвідомість
шляхом збереження рідної мови і

релігійних традицій. Першим серед
таких борців проти імперіалізму був
великий тамільський вчений і
письменник Арумуга Навалар (1822
1879). Він успішно протистояв

імперіалістичній політиці національного

гноблення і знищення культурних

традицій підневільних народів. А. Нава-

лара вважають засновником сучасної

тамільської прози Південної Індії і

Шрі Ланки.

Починаючи з 20-х років нашого

століття, імперіалізм нерідко

намагався приховати своє справжнє обличчя

за маскою культурної толерантності.
Саме в цей час, в умовах

розгортання національно-визвольного руху

перед тамільськими письменниками

постала необхідність визначити своє

місце у боротьбі за економічне і по¬
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літичне визволення країни. Завдання

прогресивних тамільських

письменників ускладнювалися тим, що треба

було постійно протидіяти впливу

просякнутої духом комерції реакційної

літератури, яка постійно

надходила на Цейлон, зокрема з Південної

Індії. В 1954 році було засновано

Асоціацію прогресивних письменників

Шрі Ланки, метою якої стало

створення в країні національної
тамільської прогресивної літератури. Ідеї
національно-визвольного руху, що їх

пропагувала Асоціація, надихали
письменників Шрі Ланки на нові

поеми, оповідання, романи та п єси.

Соціалістичний реалізм зайняв головні

позиції в системі їх поглядів на

літературу. Заслуговують на увагу,

зокрема, поезії Муругейяна і Сельварджа-

на, широко відомі оповідання

Домініка Джіва, Деніеля, Агастіара, Катір-
гаманатана, Рагунатана, а також

романи Ланкірана. Важко переоцінити
роль критики в спрямуванні розвитку

прогресивної тамільської літератури.

Організацію цієї важливої справи

узяв на себе секретар Асоціації

Премджі Гуанасундарам.

Діяльність Асоціації прогресивних
письменників Шрі Ланки сприяла

досягненню кращого
взаєморозуміння між сингальськими і тамільськими

письменниками. Читачі і

сингальці, і таміли радо зустріли націо¬

нальну інтеграцію на літературній
ниві. Нині письменникам Шрі Ланки

належить визначна роль у зближенні

народностей нашої країни, у їх

боротьбі за соціалізм.

Цей коротенький нарис
прогресивної тамільської літератури Південної
Індії й Шрі Ланки не повинен
залишити враження, ніби вся тамільська

література завжди була
інтроспективною за своїм характером. Це
зовсім не так. Мені хотілось лише

підкреслити, що діяльність сучасних
тамільських письменників має велике
значення для процесу соціальних

перетворень і будівництва' нового
суспільства в нашій країні.
Людина нового типу стає головним

героєм сучасної літератури країн
Азії й Африки; досить прочитати
вірші та оповідання багатьох тамільських
поетів і письменників останніх років,
щоб зрозуміти недвозначне ставлення

цих авторів і до війни у В єтнамі,
і до расової проблематики, і до
важкої долі тих африканських народів,
що досі перебувають в ярмі
колоніалізму.

Сьогодні моя література закликає

до миру і дружби в усьому світі, а

цього можна досягти лише при

соціалізмі.

«Всі краї то моя батьківщина,
Всі люди мої брати».

Алма-Ата.
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ВОЛОДИМИР ПЕТРОВСЬКИЙ

СІД ЧАПЛІН

РОМАНІСТ

У сучасній англійській літературі

творчість Сіда Чапліна (нар. 1916 р.)

займає особливе місце. У нього не

тільки своя тема, свої герої, а й

свої, цілком визначені, географічні

координати місця дії. У полі зору

письменника життя шахтарів
північних районів Англії. Чапчін, у ми

нулому теж шахтар, кревно пов яза

ний із своїми героями, йому добре
знайомі умови їхнього соціального

буття. Він настільки реалістично
малює їхні портрети, так тонко

відтворює їхню мову, що читач бачить,

як живих, і лейбористського боса

«дядечка» Джорджа (роман «День
сардини»), і коваля Тіма Мейсона

(роман «Наглядачі і піднаглядні»), і

багатьох інших. У передмові до

збірки своїх ранніх оповідань «Юнак,

який стрибає» (1948) письменник

підкреслює, що в основу його творів
покладені справжні випадки з життя

Але Сіда Чапліна не можна назва

ти побутописцем. У його найкращих
оповіданнях і романах, що виникли

на реально-побутовому грунті,
порушуються актуальні ідейно-естетичні й

моральні проблеми сучасності.
Уже в ранніх оповіданнях Сід

Чаплій зарекомендував себе як оригі¬

нальний художник слова, майстер
психологічного й соціального
портрета. Це не просто влучні зарисовки
з натури, а художньо узагальнені
типи, які зображено в розвитку й

становленні характерів у складних
соціальних обставинах.

1950 року С. Чаплін публікує свій

перший роман «Доля моя плаче»

з життя робітників оловодобувної
промисловості XVIII століття Потім

у його творчості настає тривала

пауза письменник збирає матеріали
для майбутніх творів. У шістдесятих
роках він видає один за одним три

романи: «Велика кімната», «День
сардини», «Наглядачі і піднаглядні».
Саме роман «День сардини» (1961)
приніс Сіду Чапліну справжній успіх
і широке визнання. Рецензенти
вітали цей твір як непересічне
літературне явище, відзначали демократизм і

художню майстерність автора. Навіть

консервативна преса, яка по-своєму

тлумачила зміст роману, змушена

була визнати, що «День сардини»
неабияке явище в літературі
останнього часу. Відгукнулась на новий

роман Чапліна і зарубіжна критика.
Роман «День сардини» присвячений

післявоєнній молоді Англії.

Відомо, що в 50 60-х рр. в

англійській літературі з явився новий

герой молода людина, яка

заперечує мораль батьків, буржуазні
ідеали. Виникла проблема «тінейджерів»,
молодих «розгніваних» людей. Про
нові віяння з середовищі повоєнної

молоді написані романи К. Макінне-

са («Абсолютні новачки»), Д. С Лес-

лі («Що сзіт заборгував мені»),
С. Стайна («Брехунець Біллі») та

інші. Про «тінейджеріз» ідеться і в ро¬

мані С. Чапліна.

В центрі твору доля Артура Хег-

герстона, типова доля підлітка з

міської околиці. Власне, це роман про
становлення характеру, про духовне

змужніння юного героя. Артур
сповнений сумнівів і «безглуздих думок»,

він дошукується сенсу життя, його не

влаштовує «рослинне існування», і

гаманець з грішми не є для нього
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символом щастя. По-сзоєму, стихійно,
хлопець протестує проти мерзенної
капіталістичної дійсності, проти
фальшивих міщанських цінностей. Він

залишає рідні місця, але читачеві ясно:

Артур Хеггерстон не стане на шлях

соціального відступництва.
В романі «День сардини» ізиявилися

стилістичні особливості прози С. Чап-

ліна: напружений лаконізм і

реалістично-сувора, майже документальна,
точність зображення. Тут немає

яскравих барв, розрахованих на

зовнішній ефект, нема вигадливих тропів.
Навіть змальовуючи гострі
драматичні ситуації, письменник не

звертається до словесної «піротехніки».
У романі «Наглядачі і піднаглядні»

(1962 р.) С. Чаплін неначе дає

відповідь на запитання Хеггерстона:
куди йти? Один з головних героїв

роману Тім Мейсон не може

знайти свого місця в житті, йому

здається, що тільки в дитинстві він

жив у злагоді із світом і людьми, і

йому сниться та безтурботна,
щаслива пора. Сон символічний. Він

допомагає героєві знайти «свій ключ до

дверей». Але це лише зовнішня

сюжетна канва; тлом роману є реальна

суспільна дійсність. Боротьба за

справдження ідеалів повинна

тривати таке переконання Мейсона-

старшого. А для нього це означає: не

забувати бойових традицій
робітничого класу Англії.

Кроком уперед у творчості Сіда Чап.

ліна став і роман «Сем зранку»

(1965 р.), сатиричний твір,

спрямований проти буржуазної моралі.

Спільною основою більшості творів

письменника є роздуми про долю

молодої людини із соціальних низів у

буржуазному суспільстві. їхню
невлаштованість і самотність автор
пояснює соціальними причинами. І слід

зазначити, що герої Чапліна, на

противагу молодим людям, що
фігурують у творах багатьох інших

письменників сучасної Англії, не втрачають

духовного зв язку із своїм класом;

вони усвідомлюють, хоч, може, й

невиразно, що трудящим людям треба
спільно боротися за свої права.

На жаль, у творчості Сіда Чапліна

трапляються і прикрі зриви. На

догоду невибагливим смакам написаний

його останній роман «Крейдяні
шахти» (1971 р.). Тут письменник

відійшов від своєї теми, зрадив своїх

героїв. «Крейдяні шахти» роман

розважальний, один із сотень

«легковажних» романів, які видаються щороку
в Англії. В ньому немає ні чіткої

ідейно-естетичної концепції, ні яскравих

художніх образів.
Головний герой твору Гаррі
Браун, актор, який заплутався в

особистому житті. Це людина з

обмеженим кругозором, яка дбає лише про

особистий добробут і яку менш за

все хвилюють соціальні проблеми.

Щоправда, Гаррі хотів би жити «по-

новому». Але в чому полягає оце

нове, він по-справжньому не розуміє.

Автор докладно змальовує блукання
героя, його інтимні пригоди, його
особисті успіхи й невдачі, але все це

здрібнене, позбавлене широких
художніх узагальнень,' епічного
розмаху.
Хочеться вірити, що роман

«Крейдяні шахти» випадкова невдача

Сіда Чапліна,, талановитого

письменника/

Чернівці.
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До сторіччя
з дня народження
Марка Черемшини

Марко Черемшина. Гравюра Олександра
Мікловди.

В ЄДНАННІ

З БРАТНІМИ

ЛІТЕРАТУРАМИ

В історію української літератури

Марко Черемшина увійшов як

видатний письменник-демократ. співець

гуцульського краю. Виходець з

трудової селянської сім ї, Марко
Черемшина (псевдонім Івана Семанюка)

був у літературі захисником

інтересів знедолених народних мас.

виразником їх прагнень до возз єднання в

сім ї вольній, новій з усім
українським народом. Думками й

помислами вірний син народу линув

З крутої гори та й з Чорногори
Поза Підгір я до схід сонечка
На ріку Дністер, на ріку Дніпер,
На вітцівщину на Україну.

А коли внаслідок перемоги
Великої Жовтневої соціалістичної

революції утворилася Країна Рад,
Марко Черемшина всією душею був з

вільним народом, радів його успіхам
у будівництві нового життя. На

Радянській Україні він друкував свої

твори, виразно засвідчуючи цим сим¬
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патії до першої в світі держави

робітників і селян.

У творчому розвитку Марка

Черемшини як письменника-реаліста

важливу роль відіграла, крім

української, російська література,

зокрема твори народного поета М.

Кольцова. які він перекладав, а особливо

М. Гоголя. М. Чернишевського,
Максима Горького. Він був щирим
другом передової російської літератури,

відчув на собі її благотворний вплив.

Саме тому письменника так обурила
наклепницька книжка буржуазного
дослідника Сіра Галагада (видана
німецькою мовою), який виливав, за

словами Марка Черемшини, «цілу
ріку своєї їдовитості на російську
літературу*.

Водночас Марко Черемшина
виявляв чималий інтерес і до інших
слов янських літератур: польської і
чеської. Жваво цікавився також

німецькою, угорською, французькою. Він
захоплювався Міцкевичем і

Словацьким, Базовим і Прешерном, Шіллером
і Золя.

Відчувши потяг до літератури,
молодий студент юридичного
факультету Віденського університету
активно опановував мови європейських
народів, так «зачитувався в

красному письменстві, в німецькому і

російському, що майже нерадо

заглядав до римського га німецького

права» («Моя автобіографія»).
Щоправда. якщо російську літературу
молодий письменник сприймав
насамперед у її найвидатніших здобутках

(цьому сприяли його тісні контакти з

прогресивним віденським

товариством «Общество студентов из

России»), то в сучасних йому течіях і

напрямках австрійської та німецької

літератур він, очевидно, не зразу

правильно зорієнтувався, і якийсь час

його увагу привертали поезії в прозі
П. Альтенберга. А. Шніцлера.
й. Шлафа та деяких інших

модерністів.

Відень відіграв певну позитивну

роль у формуванні Марка
Черемшини як письменника: тут він познайо¬

мився з окремими працями Маркса,
налагодив контакти із прогресивними*

слов янськими студентськими

товариствами.

Зрештою, у Відні Марко
Черемшина пройшов першу школу культурно-
освітньої діяльності, виступаючи з

доповідями перед робітниками. Тут
1896 р. він слухав полум яне слово

Франка, звернене до віденського

пролетаріату. Зустріч з Франком
відіграла виключно важливу роль у

творчій біографії новеліста, в

утвердженні його на позиціях реалізму.
Водночас не слід забувати, що в

перші роки навчання у Відні Марко
Черемшина певного мірою перебував
під впливом віденської групи
модерністів. що й відбилося на його

ранніх поезіях у прозі.
Плодами поглибленого інтересу до

зарубіжних літератур були ранні
переклади творів Роберта Шая, Петера
Егго, йогана Шлафа та інших

письменників; надруковані в чернівецькій
газеті «Буковина» протягом 1898
1901 рр., вони, однак, не

передруковувалися в жодному з видань творів
автора.
Український прозаїк виявляв

інтерес саме до тих літературних зразків,
які імпонували його творчим
пошукам. Виступаючи з власними

поезіями в прозі, він і перекладав мініатюри,

співзвучні йому, насамперед, своїм лі-

рично-медитаційним настроєм. Існує,
гадаємо, якась спорідненість між
поезіями в прозі Марка Черемшини іі

мініатюрами «Добрий ранок»
Р. Шая, «Дві путерні» П. Егго,
«Дикі гуси» й. Шлафа.

Поступово інтерес Марка
Черемшини до зарубіжних літератур
розширюється. Письменник виявляє

глибшу вимогливість до творів, які
має намір перекласти на українську
мову. Його вибір падає на

оповідання Е. Золя «Банкрут», на твори

відомого угорського письменника

К. Міксата, австрійського прозаїка-

реаліста К. Шенгера, німецького
реаліста Л. Томи, болгарського
белетриста А. Каралійчева. Саме перекла¬
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ди творів названих письменників

складають кращу частину творчого

доробку Марка Черемшини-перекла-
дача. Письменник, готуючи до друку

збірку своїх творів, яку мали видати

на Радянській Україні, висловлював

побажання, щоб до неї ввійшли і

переклади новел К. Шенгера, Л. Томи.
К. Міксата. Так, до збірки Марка
Черемшини «Село вигибає» .(Київ.
1925) ввійшли три переклади з

К. Міксата. а до книжки

«Верховина» (Київ, 1929) з А. Каралійче-
ва, М. Юнгнікеля. Проте повністю

доробок письменника в цій галузі

зібрано лише у новому двотомному

зібранні його творів, що вийшло до

сторіччя з дня народження Марка
Черемшини у видавництві «Наукова
думка».

Ми не ставимо собі за мету за

глиблюватися в переклади Марка
Черемшини, тим більше, що досі не

встановлено більшості джерел, за

якими український новеліст працюваз
над ними. Зазначимо лише, що

вартий уваги творчий експеримент
Марка Черемшини: перекладаючи твори
з народного життя, український
письменник свідомо намагався наблизити

їх до поетики своїх новел, і з цією

метою використовував відповідні

мовно-стилістичні засоби.

Перекладацька діяльність Марка
Черемшини загалом сприяла

збагаченню української реалістичної
літератури, вона грунтувалася на

усвідомленні важливості культурних

контактів між народами, зміцнення

дружби і братерства між ними.

Художня проза Марка Черемшини
це здобуток не тільки української

реалістичної літератури. Найкращі
новели письменника в перекладах

російською, а також іншими

слов янськими мовами стали надбанням

широких кіл читачів і за межами

України. Щоправда, в інші літератури
Марко Черемшина входив не так трі

умфально. як, наприклад, Стефаник,
новели якого ще за життя автора

вийшли окремими збірками в перекла¬

ді російською, польською, чеською,

італійською мовами.

І все ж новели Марка Черемшини
зацікавили зарубіжних перекладачів
і дослідників, про його творчість
писали в польській, чеській та

німецькій пресі. Матеріали ці, розкидані
по періодичних виданнях початку XX

століття, повністю не відбиті в біб

ліографічних покажчиках, майже не

враховані в критичних розвідках і

працях про письменника. Тим часом

вони мають певне історико-літера-
турне значення, допомагають глибше

з ясувати особливості реалізму
Марка Черемшини, його творчої манери,
свідчать про певний відгомін
художнього слова новеліста поза межами

України.
За відомостями, які є в нашому

розпорядженні, новели Марка
Черемшини вперше почали перекладати

1903 р. через два роки після

того, як у Чернівцях вийшла його

збірка «Карби». ЗО липня 1903 р.
шостий номер віденського журналу «Ру-
теніше ревю» надрукував новелу
«Святий Николай у гарті» в

перекладі Ірини Коралевич, поряд з

добіркою віршів Шевченка, «Вічним

революціонером» Франка. Якщо

твори Шевченка і Франка в наступні

роки часто друкуються на сторінках

цього видання, то публікація новели

Марка Черемшини залишилася чи не

єдиною. Та вона відіграла свою

позитивну роль: за віденським

журналом ця новела увійшла і в німецьку

літературу: 1904 р. її передрукувала

одна з берлінських газет.

Того ж 1904 р. Марка Черемшину
почали перекладати чехи. Газета

«Право ліду» опублікувала згаданий

вище твір письменника. Пізніше

його передрукували інші періодичні

видання. Згодом пропагандист
української літератури в Чехії Карел Ганд-
зел переклав новели «Дід», «Хіба

даруймо воду».

На початок 900-х років припадає
і перший відгук на збірку «Карби» у

зарубіжній пресі, досі невідомий

дослідникам творчості письменника, йде¬
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ться про коротку рецензію на книжку

Марка Черемшини, опубліковану
1901р. в словацькому журналі
«Власт». Франтішек Штінгл писав

з нагоди виходу «Карбів»: «Автор
збірки виріс у селянському
гуцульському оточенні, тому образи з того

оточення він уміє малювати

повнокровними фарбами. В його нарисах
стикаємося з народним і

демократичним реалізмом. І. Семанюк най-

сильніший там, де у свої нариси

вкладає найменше суб єктивізму, де

є сповна об єктивним, цілком

реалістичним». Високо оцінивши найкращі
новели збірки, зокрема, «Більмо»,

критик писав з приводу останнього

твору, що це «найкращий твір у
новітній українській літературі.
Письменник скупими словами, яскравими

виразами, без жодних рефлексій
подає тут образ глибокого занепаду

бідної родини».

Трохи пізніше входить Марко
Черемшина кількома новелами в

польську літературу. 1908 р. три його

новели з явилися в антології

української прози «Молода Україна»,
виданій прихильником українського

художнього слова, приятелем Стефани-
ка відомим польським

письменником Владиславом Орканом. Його

вибір впаь на новели «Дід»,
«Хіба даруймо воду» і «Карби». Це
видання. незважаючи на певні вади,

досить широко репрезентувало

українських письменників початку XX

століття. Антологія викликала

чимало позитивних відгуків у тогочасній

польській пресі, в яких дається

висока оцінка і творам Марка
Черемшини.

Зацікавлення, викликане першими

перекладами творів письменника,

було розширене й поглиблене серед

прогресивної польської
громадськості розвідкою українського
письменника і критика А Крушельницького
«Нариси з сучасної української

літератури», виданою польською мовою

1910 р. У книжці, поряд з

нарисами про Франка. Коцюбинського, Мар-
товича. Стефаника, вміщено й літе¬

ратурно-критичну розвідку про
Марка Черемшину досі найповнішу

характеристику його творчості
польською мовою. Тут уперше
наголошено на глибокій соціальній
наснаженості збірки «Карби», автор якої з

великою художньою майстерністю
розкриває «криваві рани гуцульського
села». Порівнюючи творчі манери
українських новелістів початку XX
століття, зокрема, Стефаника й

Черемшини, критик дійшов висновку
про їх цілковиту оригінальність.

«...Стефаник послуговується
трагізмом як головним осередком

артистичним, Семанюк дошукується краси

поезії в найзвичайніших, цілком
буденних хвилях людського життя»

(цитуємо за українським оригіналом
цієї статті А. Крушельницького,
опублікованим того ж 1910 р. у збірці
«Вибрані твори українського
письменства»).

Поодинокі відгуки про творчість
Марка Черемшини знаходимо і в

польських, чеських та німецьких

виданнях початку XX століття, проте
вони стосуються окремих його творів
або збірок і не дають більш-менш

повної характеристики його

спадщини.

Здобутки української літератури
дожовтневого і радянського періодів
широко й всебічно освоюються нині

в країнах соціалістичної
співдружності. Дедалі ширшу читацьку
аудиторію здобувають собі в перекладах

різними мовами й новели Марка
Черемшини. Ще в 20-х роках почав

працювати над творами Стефаника, Мар-
товича і Черемшини активний

популяризатор української літератури

Рудольф Гулка, маючи намір
познайомити з ними чеських читачів.

1946 р. в Празі в перекладі
Р. Гулки вийшла велика збірка
творів Марка Черемшини «З
гуцульських гір». До неї ввійшло сорок
новел майже весь доробок
українського письменника у жанрі новели.

Вихід названої збірки одна з

яскравих сторінок чесько-українських

літературних взаємозв язків післяво-
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енного часу. Марко Черемшина був

уперше так всебічно репрезентований
іншою слов янською мовою. І хоч

досвідчений перекладач не завжди з

однаковим успіхом долав труднощі,
викликані специфічною творчою

манерою Марка Черемшини, збірку «З

гуцульських гір» прихильно зустріли

чеські й словацькі читачі, вона

викликала значний резонанс у чеській

критиці. З нагоди її виходу з явилося

до десяти статей і рецензій у різних

періодичних виданнях. Так завдяки

творчій праці Р. Гулки Марко

Черемшина ввійшов у чеську літературу,

став близький братньому народові,

на самому початку нового

соціалістичного етапу його розвитку.

Разом з іншими видатними пись-

менниками-класиками Марко

Черемшина репрезентує українську новелу

в болгарській антології «Вітер з

України». У цьому виданні відомий

перекладач творів М. Коцюбинського

та інших українських прозаїків
Петко Атанасов вмістив кілька

його новел. П. Атанасов перший свій

переклад з творів Марка Черемшини

(«Злодія зловили») опублікував
1957 р. (журнал «Славяни»). Він є

й автором ряду статей про нашого

письменника. Йому належать

значущі слова: «У скарбниці національ
ної та світової літератури
залишаються тільки самобутні таланти, які

зуміли своєрідно передати минуле й

сучасне свого народу, його мрії та

сподівання. Таким, безперечно,
оригінальним майстром українського
слова. тонким художником прекрасної
гуцульщини з її незрівнянною гір¬

ською красою був і Марко
Черемшина. Він був також і великим

гуманістом, який щиро любив своїх

знедолених земляків, людей з великим

серцем, які вміли по-справжньому

любити своїх друзів і ненавидіти
ворогів. За це шанують Марка
Черемшину не лише на Україні. Перед ним

з пошаною схиляються зарубіжні
читачі».

Один з найкращих творів Марка

Черемшини, що став хрестоматійним
«Святий Николай у гарті», в

перекладі Карла Рунге вміщено у
німецькій антології «Українські,
прозаїки» (Берлін, 1963).
Є окремі переклади творів

новеліста й на інші мови, зокрема,

англійську. Проте перекладено прози
Марка Черемшини поки що небагато.

Найбільше зробили російські
перекладачі. Поява в Москві збірки творів
письменника «Избранное», без

сумніву, стимулюватиме появу нових

перекладів його новел мовами народів

СРСР, а також слов янськими. До
ювілею Марка Черемшини з любов ю

переклав його твори молдавський

літератор В. Левицький. Статті про

письменника, публікації окремих
його творів з явилися в країнах
соціалістичної співдружності. Так,

словацький україніст Мікулаш Неврли в

«Культурно-політичному календарі
на 197-4 рік» (Братіслава. 1973)

подав статтю про майстра української

прози. Матеріали до ювілею

письменника друкувала варшавська газета

«Наше слово», прогресивна
українська преса Канади. СІЛА. Бразілії
,а інших «р.ін

Ом1р оггегенни|1
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ОЛЬГА

КОБИЛЯНСЬКА.

«ЦАРІВНА»

О. Kobyl anska. Kral ovna.
Bratislava, Smena, 1973.

Твори Ольги Кобилянської ще за

життя письменниці перекладалися

російською, польською, чеською,

болгарською, німецькою мовами. Особливо

зросла популярність О. Кобилянської в

країнах соціалістичної співдружності за

останній час.

Письменниця-демократка мала живі

зв язки з діячами слов янської

культури: вона листувалася з відомим
чеським фольклористом і етнографом Фран-
тішеком Ржегоржем, перекладачкою її
творів Терезою Турнеровою,
болгарським письменником Петком Тодоро-
вим. 1928 р. О. Кобилянська відвідала
Прагу, де її гаряче вітала прогресивна
чеська громадськість.

Твори української письменниці

неодноразово друкувалися в Чехословаччи-

ні (повісті «Земля» і «У неділю рано
зілля копала», збірка новел «В зелених

горах»). А минулого року словацьке
видавництво «Зміна» випустило в світ

«Царівну» в перекладі Віри Швенкової з

короткою, але змістовною післямовою
Михайла Мольнара. Повість вийшла

тиражем 4500 примірників у серії «Єва».

«Царівна» один з ранніх творів
письменниці, яким вона себе остаточно

утвердила в українській літературі.
Називаючи «Царівну» романом, Леся
Українка в статті «Малорусские писатели на

Буковине» (1900) писала, що він «при
многих несовершенствах формы и

слишком подчеркнутой
феминистической тенденции, что часто мешает

художественному впечатлению, все же

остается одним из самых

замечательных романов этого рода» (журнал
«Жизнь», № 9).

Вихід повісті Ольги Кобилянської в

перекладі словацькою мовою ще

одне яскраве свідчення глибокої шани

братів-словаків до літератури нашого

народу.

На жаль, для перекладу обрано не

найавторитетніше джерело, а саме

видання повісті («Молодь», Київ, 1961),
де подано текст з кількома пропусками.

Крім того, слід було б зберегти такий
властивий для О. Кобилянської мовно-

експресивний засіб, як наголошення

окремих особливо важливих слів і фраз
(вони в тексті подаються курсивом). Віра
Швенкова не приділила належної уваги
цій особливості художньої мови

письменниці.
Можна зробити критичні зауваження і

щодо окремих місць перекладу, не

позбавлених іноді смислових неточностей.
Однак в цілому переклад є безперечним
творчим досягненням Віри Швенкової.

Словацькі читачі отримали цікавий і
змістовний твір української письменниці,
поборниці дружби і братерства між
народами.

Петро ФЕДІРЧУК

181



ТАДЕУШ

ГОЛЛЕНДЕР.

«З УКРАЇНСЬКОЇ

ПОЕЗІЇ»

Tadeusz Hollender. Z poezji
ukrainskiej. Przeklady. Prze-

dmowg і notami о autorach

opatrzyl Florian Nieuwazny.
Warszawa, Czytelnik, 1972.

Творчість польського письменника

Тадеуша Голлендера (1910 1943)
припадає на 20 30-ті роки. Він брав досить

активну участь у лівому,

антифашистському літературному русі, був тісно

пов язаний з польською журналістикою
у Львові Ще навчаючись у Станіславі та

Львові, юнак пройнявся симпатіями до

української культури, співчував долі

українського письменства, позбавленого

прав польським буржуазним урядом.

У 30-х роках Т. Голлендер належав до

групи прогресивних польських

літераторів, які почали видавати двотижневик

«Sygnaly». 193? р., після розгрому

поліцією органу революційних
письменників журналу «Вікна», редакція «Sygnalow»

охоче надавала свої сторінки для

популяризації української поезії. Т.
Голлендер перекладав українські добірки
поезій та статті. У серпні 1939 р.,
буквально напередодні історичного
возз єднання західноукраїнських земель з

Радянською Україною, журнал «Sygnaly».
надрукував ідейно цілеспрямовані
літературознавчі статті Степана Тудора, в

тому числі відому його працю про
Тараса Шевченка «Кілька схвильованих

уваг про генія».

Т. Голлендер належав до тих

польських літераторів у Львові, які
підтримували своїх революційно настроєних
українських колег, намагалися сприяти
їхній благородній боротьбі за єдність
українських земель і єдність літератури.
Поет вірив, що цій справі послужать і
його переклади. Т. Голлендер загинув
як борець за свободу, за нову

демократичну Польщу гітлерівці розстріляли
його у варшавській в язниці «Павіак».
Тож не випадково в ПНР нині з

великим інтересом зустріли антологію
поетичних перекладів Т. Голлендера. Ці
переклади збереглися в особистому
архіві поета. Добру справу зробив наш

колега, видатний трудівник на ниві

польсько-українських взаємин, відомий

літературознавець Флоріан Неуважний, який

підготував ц; матеріали до друку,
написав передмову й примітки. І це ще один

доказ того, що в соціалістичних умовах
ніщо не забуто і ніхто не забутий.
На жаль, мусимо закинути

упорядникові, що не всі нюанси збірки
задовольняють сучасника. Польський читач, що
не має спеціальної фахової підготовки,

навряд чи зможе до кінця розібратися
в усіх питаннях, які постануть перед ним

після читання книжки. Ми розуміємо,
що енциклопедичний характер довідок
і стислість вступної статті не дозволили
Ф. Неуважному розповісти ширше про
основні напрямки в українській поезії,
на прикладах конкретних авторів і

творів показати еволюцію течій, а також

визначити критерії, якими керувався

перекладач, добираючи твори. Сьогодні,
безумовно, і сам Т Голлендер іншими
очима глянув би на літературні течії та

їх представників, творчість яких далеко

не завжди вкладається в рамки

неокласицизму, барокко, експресіонізму та

інших «ізмів».

У передмові «Поети Наддніпрянської
і Західної України» бракує соціальних
наголосів і відчуття еволюції в оцінках
творчості багатьох поетів Мова ведеться
на реєстрах понад тридцятирічної
давності. Такий підхід суперечить методиці

аналізу фактів і є фотографією,
зверненою в минуле. Більше того, в оцінках
творчості Тичини, Рильського, Сосюри,
Бажана, Забіли упорядник не наголосив
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на тому, що ці поети прийшли до
соціалістичного реалізму. Фрази про «впливи

російського й українського модернізму»,
про приналежність «до футуризму» чи

«пролетарського неоромантизму» поза

контекстом суспільної боротьби
прив язуються до поетів, які часто не мали

з цим усім нічого спільного або тільки

формально належали до тих чи інших

угруповань. Про М. Рудницького, який
належав до «Молодої музи», сказано,

що він почав друкувати свої вірші,
«сповнені рококової енергії», у 1925 р.,
а «в 1932 р. видав том рефлексійної
лірики «Очі і уста» на зразок
сюрреалістів». Чи не забагато цих течій для

одного Рудницького?

Методологія вступної статті хибує на

некритичне перенесення характеристик

минулих років у сучасність. Флоріан

Неуважний твердить, що в поезії

Радянської і Західної України 20 30-х років

були чотири основні течії: символізм,

неокласицизм, футуризм і

неоромантизм.

З поділом на течії можна було б

погодитися, коли б дослідник наголосив

на еволюції поетів, на тому, що вони

прийшли до соціалістичного реалізму.

До речі, про метод соціалістичного

реалізму в статті навіть не згадується, хоча

про соціалістичну поезію, яка

розвивалась під впливом Жовтневої революції
і громадянської війни, Ф. Неуважний
говорить. Автор передмови навіть

підкреслює, що «революційна дійсність владно

входила в літературу, формувала її і

надавала їй сенсу», але в основному
робить наголос на модерністському
напрямі.

Слід зазначити, що упорядник
вимогливіше підійшов до імен: із 50-и

авторів, включених Голлендером до

антології, він залишив 32. Це справедливо: час

є найсуворішим суддею, і те, що не

витримує іспиту часом, усувається з

історії. Одначе і з 77-и віршів, які
ввійшли до збірки, можна було б деякі
лишити в рукописній теці перекладача.

В умовах пансько-польської окупації
Західної України, в умовах гострої
класової боротьби, яка переносилася в

поезію і деякими недалекоглядними

ідеологами зводилася до

польсько-українського конфлікту, Т. Голлендер
своїми перекладами української поезії «з

обох боків Збруча» ставив перед собою

дві мети: по-перше, представити

українську літературу територіально цілісною і
єдиною у своїй мистецькій сфері, а по-

друге, перекинути міст між братніми
польською і українською літературами
всупереч офіційній ПОЛІТИЦІ З її

ШОВІНІСТИЧНИМ, зверхнім ставленням до

української культури й літератури.
Ілюзорність завдань, що їх ставив

перед собою перекладач, обумовлювалася
тим, що українська поезія міжвоєнного

двадцятиріччя не була ідеологічно
єдиною, а мости між польською і

українською літературами могли бути зведені
лише на грунті комуністичної ідеології,
з якою майже половина перекладених

Т. Голлендером поетів не мала нічого

спільного або навіть ворогувала. І

вшановуючи добру пам ять трагічно
загиблого Т. Голлендера, упорядник мусив би
про це пам ятати. Бо «Антологія поезії»,
укладена понад тридцять років тому,
була продовженням тих гірших традицій
поезії «єдиного потоку», яку спробував
у 1910 і 1913 роках подати у своїх

перекладах Сидір Твердохліб з

передмовою Владислава Оркана.
«Перекладач мав намір проломити

мур мовчанки, який оточував українську
поезію», підкреслює Флоріан
Неуважний. Якщо б антологія Т.
Голлендера вийшла в тих умовах, за яких вона

творилася, то сьогодні вона викликала

б інтерес як данина своєму часові. Але

нині цей матеріал вимагав від
упорядника більшої уваги, ретельнішого
підходу в оцінці творів деяких поетів.
Водночас, слід було поставитися

трохи суворіше і до художніх якостей
перекладу. Скажімо, Т. Голлендерові
краще вдавалися переклади з Бажана,
Рильського, Бобинського, Терещенка, де
він легко передає ритміку вірша, добре
відчуває нюанси української мови.

Цього не можна сказати про відтворення
поезії Павла Тичини. Колись серед
польських перекладачів навіть точилися

розмови про те, що музичний вірш Тичини
взагалі неможливо перекласти. Тільки

наполовину з труднощами перекладу

впорався в даному випадку і Т.

Голлендер. У вірші «На майдані» вдалими, на

наш погляд, вийшла друга і четверта

строфи. Зате дуже черство передана
динаміка масових сцен у першому і

третьому катренах.

Знавець української літератури
Флоріан Неуважний уже давно працює на

ниві польсько-українських взаємин.

Хотілося б, щоб наші зауваження до цієї
збірки сприяли його благородній роботі
в справі зміцнення зв язків між братні'
ми літературами.

Степан ТРОФИМУК

183



ОЛЕСЬ ГОНЧАР.

«ЦИКЛОН»

МИХАЙЛО

СТЕЛЬМАХ.

«ДУМА ПРО ТЕБЕ»

Oles Honcar. Cyklon.
Bratislava, Tatran, 1973.

Тема другої світової війни, твори про
нашого сучасника постійно привертають

увагу читачів Словаччини. Цілком
закономірним є інтерес словаків до
творчості українського радянського
письменника Олеся Гончара. Перші словацькі
переклади його оповідань «Два фронти»,

«Модри Камінь» з'явилися вже 1947 р.,
а пізніше в Братіславі було видано

романи «Прапороносці» (1952), «Таврі я»

(1953).
І ось нове видання «Циклон»,

вдало перекладений на словацьку мову Ру-
женою Дворжаковою-Жарановою.
Книжка читається вільно,

перекладачка ретельно і майстерно відтворює
мовно-стильові особливості першотвору.
Дивує, однак, той факт, що в перекладі
випав розділ «Розповідь жінки-геолога».
Трапляються поодинокі неточності у
перекладі деяких географічних назв.

Впадає в око чудове оформлення
словацького видання: зручний формат,
приваблива суперобкладинка, вдалі графічні
ілюстрації, виконані художниками-графі-
ками Ервіном Урбаном та Міланом Копр,
жівою.

Галина СИВАЧЕНКО

Mihajlo Steljmah. Na te mis-
lim. Novi Sad, Dnevnik,
1973.

Михайло Стельмах вже не вперше

репрезентує сучасну українську літературу
в Югославії. Так, роман «Кров людсока
не водиця» вийшов у видавництві
«Сербської літературної задруги» (Белград) у
1963 році, роман «Правда й кривда»
надрукований у серії «Меридіан» у
Новому Саді у 1963 р. Роман «Дума про
тебе», перекладений сербо-хорватською
мовою, вийшов минулого року в

популярній бібліотеці «Стежини». У
передмові до роману зазначається: «Автор з

винятковим талантом змальовує життя

українського села, його проблеми,
характери й взаємини людей і все це

через підкреслену поетичність, яка

струменіє з кожного рядка, з

надзвичайними і завжди свіжими метафорами та
описами природи. Простежуючи
життєвий шлях героя, автор... надзвичайно

переконливо показує випробування, що
випали на долю молодого поета в
перших зіткненнях з найжорстокішою у
світі війною...»
На жаль, у перекладі трапляються

деякі неточності. Так, порівняння у
М. Стельмаха глибоко асоціативні й
пов'язані з долею героя, особливо в

описах психологічного стану людей,
природи і т. д., проте перекладач не завжди
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знаходить вдалі відповідники в

сербохорватській мові.
В ряді місць перекладач надто

спрощує текст, випускає епітети.

Очевидно, тут наявна спроба
«пристосувати» твір до широкого читача, на

якого і розраховано бібліотеку, і тому

вдався до скорочень і спрощень

тексту, хоча з таким методом перекладу не

можна погодитись.

Слід відзначити, однак, що у
перекладі вдало передано діалоги, сцени з

життя на селі та описи народного

побуту. Влучно перекладені прислів'я,
близькі до тих, що існують у
сербохорватській мові, а також уміло, зі
збереженням розміру та змісту переклав
Р. Радованович уривки з українських

народних пісень, які звучать у цьому
творі.

Євген ПАЩЕНКО

ПЛАТОН

ВОРОНЬКО.

«ПОВІНЬ»

Платон Воронко. Пълново-

дие. Избрани стихотворения
и поеми. Перевод от

украински. София, Народна
култура, 1973.

Софійське видавництво «Народна
култура» відзначило 60-річчя Платона
Воронька виданням його збірки поезій

«Повінь». Упорядник Захарі Іванов
прагнув якомога ширше познайомити

читача з доробком українського поета. До
збірки увійшло близько ста віршів і
поем.

У передмові Д. Методієв пише:

«Різнобічний талант Платона Воронька
розквітає дедалі яскравіше. Сильні, мужні
вірші, сповнені нев янучої любові до
радянської Вітчизни.
Ніжна інтимна лірика, чиста, як

народні почуття. Широкі епічні полотна.

Образи радянських людей-воїнів,
будівничих, борців за людське щастя. І серед

цієї багатої галереї образи болгар:
Левського, Вапцарова, трудівників,
сучасних наших письменників близьких

друзів Платона».
П. Матев натхненно відтворив

співзвучні його власній творчості вірші
П. Воронька «В нічній імлі», «Я
пам'ятаю ясно», «Дощ пройшов», «Люблю я

ліси», «Я не шукав кохання».

І. Давидков розкриває широту
поетичного діапазону українського митця

(«Ревуть воли чумацькі навесні», «На
Холодній горі», «Мистецтво», «Був один

художник», «Бджола»).
А. Германов представляє П. Воронька

поетом-партизаном, поетом-гуманістом
(«Землянки партизанські, як могили...»,

«На виставі «Платон Кречет»).
Приємно відзначити, що коло

перекладачів з української поезії в

Болгарії значно розширилося. Майстерно
переклав Н. Антонович романтичну
«Холодну казку» П. Воронька, всякій
оспівується безсмертя радянської дівчини,
що не скорилась фашистам. Поетеса

В. Хинкова вдало відтворила філософські
поезії «Ти майстром був. Майстрів
шанує світ» та «Перед сфінксом». Баладні
твори П. Воронька вміло передає І. Ка-
радакчі («Балада про біль», «Людина»,
«Журавлі, журавлі», «Вічний вогонь»,
«Беріть моє серце»).
Найбільше перекладів у збірці

належить 3. Іванову. На повен голос звучить

Воронькова муза в таких його

перекладах, як «Плач Ярославни», «Так, як

Данте любив Беатріче», «В нічній Софії»,
а також у серії віршів, присвячених

болгарським письменникам Г. Джагарову,
Г. Караславову, Д. Методієву, І. Давид-
кову.
До збірки «Повінь» увійшло багато

поезій П. Воронька з «Хісарського
зошита». Можна було б порадити
перекладачам звернутися й до інших творів
П. Воронька, де звучить болгарська
тема зокрема, до поезій із збірки
«Драгі другарі» та до поеми «Двобій»,
присвяченої болгарському поетові-рево-
люціонеру Н. Вапцарову.

Вікторія ЗАХАРЖЕВСЬКА
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РОСТИСЛАВ

САМБУК.

«ДИЯВОЛИ
3 «ВЕСЕЛОГО
ПЕКЛА»

«ТАМ. ДЕ ІКВИ

СРІБНІ ХВИЛІ

ПЛИНУТЬ...»

Rosztiszlav Szambuk. Ordo-

gok a Vidam Pokol-bol.

Budapest, Albatrosz Konyvek,
1973.

До активних популяризаторів
радянської літератури в Угорщині належать

перекладачі Шара Каріг, Ласло Шандор,
Єва Грігаші, Дьєрдь Радо, Жужа Раб,
Анна Бойтар. Тепер до цієї плеяди

приєднався також Дьєрдь Арва, який
переклав роман Р. Самбука «Дияволи з

«Веселого пекла».

інтерес до твору Р. Самбука в

Угорщині викликаний насамперед тим, що
роман у гостросюжетній формі
викриває потворну суть фашизму, причому
кілька епізодів книги відбувається в

Угорщині 1944 року.
Перекладач Дьєрдь Арва добре знає

мову оригіналу, тонко відчуває
ритміку твору. Він зумів, не порушуючи

своєрідного стилю письменника, створити

високоякісний, близький до оригіналу
переклад.

Янко МЕГЕЛА

Hryhorij Werwes. Tam,
gdzie Ikwy srebne fale

plyn^, Warszawa, Panstwo-
we Wydawnictwo Naukowe,
1972.

Перегортаємо останню сторінку
книжки Г. Вервеса й ловимо себе на думці:
отже, і про складні речі можна

розповісти просто й доступно і, здавалось би,
сухі, «академічні» факти можна

викласти захоплююче. Перед нами ожили

картини багатовікового єднання й дружби
слов'янських народів.

Це перша книжка українського
вченого, написана спеціально для
зарубіжних читачів.

«Там, де Ікви срібні хвилі плинуть...»
сама назва підкреслює атмосферу
безпосередності, в якій веде розмову з

читачем автор. Водночас цей поетичний
рядок з вірша Юліуша Словацького
письменника, який творчістю й усім
своїм життям був пов язаний з Україною,

дуже добре відбиває зміст книжки,

що має підзаголовок: «З історії
українсько-польських літературних взаємин

XIX XX ст.».
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Оскільки Г. Вервес уперше подає
синтезований огляд літературного єднання

двох народів від давнини аж до

сучасності, науковий редактор видання проф.

Мар ян Якубець у передмові цілком

доречно знайомить читачів з історією
питання і з автором книги. Дослідник
літератури південних та східних слов ян,
один з авторів і редактор виданих у

Польщі багатотомної історії російської
літератури та хрестоматії з української
літератури, М. Якубець так

характеризує автора: «Його ім я відоме
польському читачеві. Видатний фахівець у
своїй галузі, він не раз виступав у

польських філологічних виданнях на тему
зв язків України з польською культурою...
Він учень знаменитого Олександра Бі-
лецького, вихователя не одного

покоління українських істориків літератури.
Брав участь у війні, форсував Віслу й
Одер, штурмував Берлін, щоб у
мирний час поринути в наукову роботу».

Ці слова не лише данина поваги

українському дослідникові. Ми знаємо

Г. Вервеса, як автора багатьох

монографій, які і в Радянському СоЛ>зі, і в

зарубіжних слов янських країнах
вважаються фундаментальними. Згадаймо хоча

б найголовніші: «Адам Міцкевич в

українській літературі» (видавалася двічі
в 1952 та 1955 роках), «Іван Франко і
питання українсько-польських
літературно-громадських взаємин 70 90 років
XIX ст.» (1957), «Владислав Оркан і

українська література» (1962), «Шевченко
і Польща» (1964), «Про традиційне й

новаторське в слов'янській поезії XX ст.»

(1968) та й останню «Максим
Рильський в колі слов'янських поетів», в якій

поряд з іншими висвітлено й питання про
контакти поета з польськими
письменниками.

Знайомлячись із загальним історичним

тлом, на якому розвивалися польсько-

українські культурні зв язки, оцінкою

окремих авторів і творів, польський

читач постійно відчуває у книзі Г. Вервеса
позицію і методологію українського
радянського дослідника.

Читач дізнається про шляхи

проникнення на Україну польської літератури,
знайомиться з численними

перекладами та переспівами творів найвидатніших

представників польського поетичного

генія та з авторами українських
інтерпретацій, бачить повагу й розуміння, з

якими зустріли на Україні та в Росії твори

польської літератури.
Неабияке значення мала польська

революційна думка й для формування
творчої особистості великого Кобзаря.
Автор розповідає про особисті стосунки
Т. Г. Шевченка з революційними
польськими діячами, його постійний інтерес

до прогресивного польського

романтизму, який він сприймав у руслі
передових художніх концепцій світової

літератури.

У книзі висвітлено взаємини І.

Франка з польським письменством. Новизною

позначені розділи, присвячені аналізові

та реконструкції польських повістей

Каменяра.

Багато цінних спостережень над
творчими контактами українських і

польських письменників XIX ст. знаходимо в

цій монографії. Особливу ж увагу

приділяє автор українсько-польським
літературним взаєминам у радянський
період, коли вони набирають якісно
нового рівня.
Книжка «Там, де ікви срібні хвилі

плинуть...» викликала в Польщі інтерес і

неабиякий резонанс. «Твурчошць»,
«Нове ксьонжкі», «Пшиязнь», «Памєнтнік лі-
терацкі» вмістили рецензії, в яких

високо оцінюється праця українського
славіста.

У газеті «Жицє Варшави» Ярослав
Івашкевич у статті під назвою «Вервес»
писав: «Мабуть, зайве підкреслювати
значення таких книжок, як праця
Вервеса, для нашого культурного життя».
І тут же цитує згадану передмову проф.
М. Якубця: «Така робота доводить, що
природного співжиття і співробітництва
українців і поляків на ниві культури не
могли затримати ні колоніальна
політика польських магнатів на Україні, ані

давні царські й австрійські злочинні

наміри, спрямовані на те, щоб розділити
два народи, ані хвиля сліпого

націоналізму та фашизму».

Мабуть, книжка ця не меншою мірою
потрібна й на Україні, причому, на

нашу думку, варто було б розширити
частину, в якій ідеться про популяризацію
української літератури в Польщі а це

питання було широко опрацьоване в

попередніх працях автора.

Володимир ЖИТНИК

ішлшті)

187



КАРЛ Е. МАЙЄР

ВИКРАДЕНЕ МИНУЛЕ

I

В наш час мистецтво
перетворилось на великий бізнес, а щорічний
оборот його міжнародного ринку

дорівнює принаймні мільярду доларів.
При цьому попит на твори мистецтва
як об єкт спекуляції постійно зростає,
і найбільше грошей на це
витрачається у Сполучених Штатах країні,
де жодна організація не контролює цю

торгівлю і не захищає інтереси
суспільства.

Окремий власник чи приватний
музей може «володіти» полотном

Рембрандта шедевром, який належить,
власне, всьому людству. Та якщо

громадська думка визначає цінність
кожного твору, то хіба не
громадськість має турбуватись про його

збереження?
Це стосується, зокрема, і реліквій

старовини, які ще лежать поховані

під землею. Навіть якщо якийсь

американець «володіє» індіанською моги-

лою-пагорбом чи італієць
етруською гробницею, то всіх повинно

хвилювати, що вони зроблять із

своєю власністю. Кожне поховання,
наче пам ятна капсула, закопана для

нащадків, несе в собі унікальні
відомості про минуле. Якщо таку

капсулу зруйнує грабіжник чи

бульдозер, втрата буде непоправною. Але
темпи руйнування сьогодні такі, що
наприкінці нашого століття більшість

археологічних пам яток буде
сплюндровано або віддано під нові
автомагістралі. Ми стоїмо перед
перспективою майбутнього без минулого, коли,

звичайно, не брати до уваги того, що
вже видобуто з-під землі. А втім,

можливо, і те, що ми маємо, буде
так понівечене, що в наших руках
залишаться тільки уламки примарної
спадщини минулого.

Торгівля творами мистецтва не

найбільший у світі бізнес, але за два

десятиріччя в жодній сфері комерції

капіталообіг не зростав так швидко.
Навіть самі представники
«мистецького ринку» здивовані, а часом і

стурбовані таким перебігом подій. Під час

економічних спадів, політичних
заворушень чи валютних криз ціни на

твори мистецтва невпинно зростають,
а в період буму злітають угору, мов

повітряна куля, вириваючись з-під
будь-якого контролю. Не дивно, що
цей «товар» привертає пильну увагу
представників злочинного світу.

Протягом останнього десятиріччя
викрадення творів мистецтва стало

справжньою пошестю. Щоденно десь
викрадають цінний твір, і хоч іноді
злодієм буває початківець або дивак,
найчастіше тут діє досвідчена рука.
Інколи злодій вимагає викупу за

вкрадені твори, які потім знаходять
у багажнику залишеного лімузина. Та
найчастіше вкрадене продається.
Полотна менш відомих майстрів можна

продати не дуже пильним скупникам

чи колекціонерам; інколи картину
реставрують, щоб зменшити до

мінімуму ризик викриття. В інших випадках

твори мистецтва ховають у сейфах
швейцарських банків, а власники

чекають, доки мине строк, після якого

закон дозволяє продаж украденої
речі (в Італії, наприклад, цей строк
дорівнює десяти рокам).
Про масштаби злочинності свідчить

хоча б той факт, що Інтерпол
розповсюдив нещодавно списки двох
дюжин «Найважливіших полотен, які

розшукуються»; ці полотна склали б

основний фонд першокласного музею.
Майже всі двадцять чотири картини,
названі Інтерполом (а ціна кожної

дорівнює щонайменше мільйону
доларів), викрадено після 1965 року;
взагалі ж за останнє десятиріччя з

музеїв зникло й досі не знайдено
понад тисячу картин. Загальна вартість
викрадених творів мистецтва сьогодні
дорівнює щонайменше ста мільйонам

доларів.
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Та якщо картини, зникаючи на

десятиріччя, лишаються, за рідким
винятком, цілі, й ми маємо принаймні
їхні копії та репродукції, то цього
не скажеш про наслідки
пограбування археологічних пам яток. А тим
часом ці наслідки набагато серйозніші,
бо такі пограбування назавжди
позбавляють людство неоціненної істори-
ко-культурної інформації. Гонитва за
наживою призвела до того, що
озброєні лопатами, бульдозерами й
навіть вибухівкою грабіжники руйнують
і спустошують археологічні пам ятки.
Речі, видобуті в такий спосіб,
здебільшого втрачають своє значення
для науки, бо вкрадений предмет стає

сиротою без родоводу...
Грабіжникам не треба брати

лопату, коли вони допадаються до
старовинних храмів чи культових
святилищ: вони просто звалюють на
землю статуї, виламують з оправ плити
із старовинними написами. Таке

відбувається скрізь, де культурні
пам ятки не охороняються законом
від поселень майя у центральній
Америці до руїн буддійських храмів
у Камбоджі. Якщо темпи руйнування
залишаться на теперішньому рівні, то

наприкінці нашого століття всі

визначні, ще не досліджені археологічні
пам ятки будуть понівечені чи зовсім

спустошені. Ми свідки процесу,
який можна порівняти хіба що із
спаленням Александрійської
бібліотеки катастрофічним багаттям, у
якому загинула більша частина писаної

мудрості древніх, чи із жорстоким

знищенням пам яток доколумбової
культури на Західній півкулі.
Твори доколумбового мистецтва

ввійшли в моду, бо, так само, як

африканська та полінезійська

скульптура, вони мають багато спільних рис із

сучасним мистецтвом. Та є й

практична причина популярності цих
реліквій: нові шляхи, реактивні
лайнери та легкі літаки наблизили нас до
колись недосяжних районів
Латинської Америки, відкрили
«комерсантам» широкий шлях до нових

багатств археології. Нині зразки
доколумбової культури поряд з

гравюрами старих майстрів найбільш

доступні колекціонерам середнього
достатку. За пару сотень доларів
можна стати власником старовинної
статуетки чи келиха, придбавши їх
навіть у такої солідної фірми, як «Блу-
мінгдейл»,що має доколумбове
відділення. Одна з недавніх реклам цієї

фірми пропонує «великий вибір:
художні проспекти понад тисячі

мистецьких творів, що репрезентують сиву
цивілізацію... Справжня втіха для

знавця, захоплююча подорож для ар-
хеолога-аматора ».

Отже, існують два ринки доколум-

бових творів: загальнодоступний
з невисокими цінами і привілейова*
ний для грошовитих колекціонерів,
ладних заплатити тисячі за якийсь

унікальний екземпляр. Більшість
творів потрапляють на ці ринки
незаконним шляхом, без будь-яких
документів, які б засвідчували їхнє
походження, тому покупців мучать
сумніви, чи не стали вони жертвами

вправного шахрайства.
Я зацікавився підпільною

торгівлею доколумбовими творами
мистецтва після випадкового знайомства в

квітні 1970 року з ділком, якого далі

називатиму Джорджем Альфою (в
усіх інших випадках я також

уживатиму вигадані прізвища).
Штаб-квартира Альфи його власне

помешкання, і продає він тільки

найкращий «товар». Я запитав цього
освіченого джентльмена, як він
ставиться до проекту конвенції ЮНЕСКО,
за якою заборонятиметься продаж
творів мистецтва, що не мають чітко
визначеного походження. Він глянув
на мене, як на безмежно наївну
людину.

Що таке «походження творів»?
Пустий звук. У мене є склад в

Європі (було названо місто), де
зберігається багато цікавого. Якщо навіть

конвенцію затвердять, що ж з того?

Серед моїх європейських знайомих є
кілька титулованих осіб, і вони, не

замислюючись, присягнуться,
звичайно, за гроші, що кожна з тих речей
вже багато століть належить їхньому
роду. Я перевозитиму' колекцію
частинами з Європи хто мені

заборонить? Ніяка угода не припинить

контрабанду хіба що додасть
трохи клопоту...

Ми повели розмову про оуйнуван-
ня археологічних пам яток. Але це аж
ніяк не збентежило Альфу.

Послухайте, сказав він, я

дбаю про матеріал сумлінніше за всіх

археологів. Насправді самі ірхеоло-
ги найнебезпечніші грабіжники.
Подивіться, як працюють мої люди.
Все робиться з любов ю якщо не

вірите, їдьмо зі мною, і ви

переконаєтесь, що це справді так. По суті, я

рятую мистецтво рятую від
джунглів та неуцтва археологів.

За кілька місяців я знову
зустрівся з Альфою. Цього разу він
запросив мене до себе, привів до одної
з кімнат, прикрашеної старовинними
речами неземної краси. Під час
розмови було згадане ім я керівника од¬
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ного з найвідоміших музеїв США.
І тоді Альфа видобув з шухляди

документ, надрукований на бланку
щойно згаданого музею й дав мені

прочитати його. Виявилось, що це угода
про купівлю експоната для відділу
доколумбової культури. Однією з

умов угоди було зобов язання музею
не розголошувати ім я продавця та

ціну покупки.
Подивіться на дату, сказав

Альфа. Листа написано того

тижня, коли цей добродій, зробив
публічну заяву про те, що його музей не

купуватиме контрабанду.
Під час тієї ж зустрічі я спитав,

чи не волів би Альфа, щоб торгівля
предметами старовини провадилася
відкрито, цілком легально, щоб сам
він став законним і поважаним

ділком, таким, наприклад, як директор
банку. Він на хвилину замислився,
потім лукаво глянув на мене й
відповів:

Не забувайте, що я пірат.
І що мені це подобається. Знаєте, я

не люблю Н. (Він назвав ділка,
відомого в цій галузі більше, ніж сам

Альфа), але я його поважаю. Він,
як і я, не довірить своєму
помічникові першокласний екземпляр, а

вивезе його сам.

Розмови з Альфою переконали
мене, що дослідження ринку
доколумбового періоду може дати цікавий

викривальний матеріал. Наступного
року я тричі побував у Мексіці й пог

чув там багато дивних історій, серед
них найкрасномовнішу про чудову
маску майя.

...На початку 1966 року в квартирі
доктора Хосе Саенса на околиці

Мехіко задзвонив телефон. «Алло,
промовив чийсь голос, за два

тижні я матиму для вас приємні
новини», і трубку поклали. Через
кілька тижнів знову дзвінок, і той
самий голос: «Алло. Говорить
Гонсалес, але розмова відкладається

скрізь поліція». Нарешті третього
разу незнайомець запропонував
докторові вилетіти вранішнім рейсом до
Вілья-Ермоси, столиці штату Тобаска
на тропічному півдні Мексіки. Саенс
одразу ж замовив квиток.

Поведінку Хосе Саенса, власника

найкращої в світі приватної колекції
доколумбового мистецтва, не можна

назвати ні дивною, ні легковажною.

У 1970 році на виставці «Докорте-
ський період» у Метрополітен-музеї
експонувалися аж 23 екземпляри з

його колекції і серед них рельєф
майя, на якому зображено
королівську сім ю під час бесіди. Рельєф не

має собі рівних. Репродукцію його

надрукували на обкладинці
музейного каталогу. Колекція Саенса і
збагачувалася, власне, завдяки його

готовності ризикувати.
В аеропорту у Вілья-Ермосі Саенса

зустріли двоє молодиків досить'

підозрілого вигляду. Вони запропонували
йому залишити речі й повели до

одномоторного спортивного літака, що

стояв неподалік із запущеним
двигуном. Коли вони злетіли, Саенсові

здалося, що літак узяв курс на Чіапас,

але він не був певен, бо одразу після

зльоту пілот демонстративно прикрив
компас чохлом. Почалася гроза,
літак у польоті майже торкався
верхівок дерев. Нарешті вони

приземлилися серед джунглів на тільки-но

розчищену площадку Саенса і людей,
що його супроводжували, зустріла
група селян. «Ми хочемо показати

вам щось», сказав один із них

і простяг йому блакитну мозаїчну
маску, оздоблену нефритами й кісткою.
Найбільше вражали зуби маски

низка надпиляних людських зубів та

два ікла тварини. Доктор Саенс
оглянув її крізь лупу й дійшов висновку,
що перед ним зразок пізньої

класичної культури майя: якщо він

справжній, то знахідка ця дуже
рідка. Колекціонер сказав, що хоче

повернутися з цією річчю в Мехіко,

щоб пересвідчитись, чи зона не

фальшива, але той, що виступав від імені

селян, відповів, усе ще всміхаючись:

«Ні, сеньйоре Саенс, вирішуйте

зараз». Уважно оглянувши маску й

подивившись на людей, які оточували

його, Саенс запропонував дві тисячі

доларів. Селяни почали сміятись, а

їх ватажок видобув з кишені свого

дірявого піджака каталог Парка-

Бернета й показав кілька цін на

твори доколумбового мистецтва. Тоді
Саенс назвав більшу суму й виписав

чек; відбулося все це в суботу, і він

сподівався, що встигне віддати маску
на експертизу і скасувати чек, якщо
маска виявиться фальшивою.

Повернувшись у Мехіко,

колекціонер показав свою покупку Хосе Луї-

су Франко, одному з найдосвідчені-
ших фахівців з питань
доколумбового мистецтва. Той уважно оглянув
маску, і вона викликала в нього
сумнів. Наступного дня Саенс спробував
скасувати чек, але гроші було вже
виплачено. Засмучений доктор
попросив одного із своїх агентів продати
маску тому, хто погодиться купити її
без будь-яких документів за першу-
ліпшу ціну. Через кілька тижнів

агент з радістю повідомив, що якийсь

американець дав за неї ту ж суму,
яку сплатив «селянам» Саенс.
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Покупцем був ділок, який не раз

користувався послугами Джорджа
Альфи. Маску переслали до Нью-

Йорка куратору відділу мексіканської
архітектури Американського
природничого музею доктору Гордолу Ек-
хольму. Цей фахівець, до речі,
засуджує нелегальну торгівлю творами
мистецтва, але вважає, що науковці
повинні знайомитися з усіма
творами, привезеними з Латинської

Америки, щоб бодай у такий спосіб

збагачувати науку новими даними.
Розглядаючи маску в мікроскоп, Екхольм
помітив малесенькі дірочки на її
щоках. Це означало, що колись ш

приробляли бороду. Такі ж дірочки були
на інших масках, походження яких

не підлягало сумніву. Екхольм був
певен, що фальсифікатор не може

знати таких тонкощів і на цій
підставі визнав маску справжнім
витвором культури майя, висловивши

припущення, що це зображення
бога володаря небес...

Вже п ятнадцять років у США

функціонує спеціалізований ринок, де
можна придбати зразки
монументальної доколумбової скульптури,
зокрема різьблені стели. Поховальні

стовпи майя споруджені з

вапнякових плит, вкритих письменами. їх
знаходять біля підніжжя храмів та

пірамід, розташованих у відлюдних
районах Мексіки й Гватемали. Щоб
вивезти таку стелу, грабіжники їх

звуть «естелерос» ріжуть її на

шматки. Потім реставратори
з єднують ці шматки і стелу продають за

ціну від п ятдесяти до двохсот тисяч

доларів, залежно від її давності й
краси різьблення.
У січні 1967 року в приміщенні

митниці міста Х юстона (штат Техас)
розбився ящик, відправлений з

Центральної Америки. На ярлику стояв

напис: «Машинне обладнання».
Митники ж виявили, що в цьому ящику,
як і в п яти інших,
транспортувалася стела майя, розрізана на тридцять

дві частини. її привезли з містечка
Наранхо, розташованого на кордоні
Гватемали й Британського Гондурасу.
Митники довідалися, що спочатку
стелу перевезли на мулах у

Гондурас, а звідти пароплавом до
Х юстона. Оскільки ярлики виявились

фальшивими, стелу повернули в

Гватемалу, але сама подія викликала
чимало цікавих коментарів в

американській пресі.

Х юстонська газета «Пост»

опублікувала під заголовком «Чи можна

вважати незаконною торгівлю
викраденими товарами мистецтва?» інтер¬

в ю з Ловелом Коллінзом, місцевим
знавцем доколумбового мистецтва.
Він сказав: «Дивне питання! Ця
торгівля не порушує законів

Сполучених Штатів, а тому в ній немає

ніякого злочину. Врешті-решт там ці
твори не цінують. А ми надаємо їм

притулок. Тільки в нас люди

культурні настільки, що можуть
належно оцінити їх».

Взагалі це типове кредо ділка, але

чорним по білому таке було видруко-
вано вперше...

Для науковця, що вивчає культуру

майя, основною проблемою є брак
писаних текстів. Справді, майя
залишили по собі рукописи з

текстами й малюнками, але майже всіх їх

спалили іспанські ченці. Донедавна
вважалося, що вціліли тільки три
рукописи. Нині вони зберігаються в

музеях Дрездена, Парижа і Мадріда.
Жоден музей Західної півкулі не має

такої реліквії. Тому цілком
зрозумілий інтерес, з яким учені зустріли
звістку про те. що знайдено
четвертий рукопис, доти незнаний. Про
це повідомив професор йєльського
університету Майкл Д. Коу в квітні

1971 року, відкриваючи виставку
«Стародавня писемна культура
майя». Четвертий рукопис уривок
з книги-календаря, що складався з

одинадцяти аркушів орієнтовно
належав до пізньокласичного періоду
культури майя. Хоча текст був
досить специфічним про цикли
планети Венери, вже той факт, що

цей рідкісний примірник зберігся,
професор охарактеризував як

«справжнє чудо». Та чи не фальшивий цей
рукопис? Чий він? Де його знайшли?
Доктор Коу міг відповісти лише на

перше питання. Він твердо заявив,

що стан рукопису та написи на

ньому свідчать про його автентичність.

Через кілька місяців я зустрівся
з ділком, якого називаю тут

Джорджем Альфою. В розмові я запитав,

чи не вважає він, що рукопис
фальшивка. Альфа, не вагаючись,

запевнив, що про це не може бути й мови.

Цей рукопис знайдено в

дерев яній скриньці я знаю це

точно, сказав він. І скринька була
так щільно закрита, що пергамент
лишився цілий і неушкоджений.
Рукопис знайшли в одній з могильних

печер Чіапасу. Я певен, його

продадуть за суму, що позначається

цифрою з шістьма нулями. Потім

рукопис зникне на кілька років, а коли

з явиться знову, на ньому стоятиме

ім я власника. Альфа помовчав,

ніби зважуючи, чи варто вести мову
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далі. Потім додав: Цю річ
знайшли разом з кількома іншими

першокласними речами, серед них була й
відома вам мозаїчна маска.

Тепер мені ясно було, що в

районі Чіапасу, тобто в тій місцевості,
куди свого часу запросили доктора

Саенса, грабіжники натрапили на

величезний скарб. Все знайдене там

розійшлося свого часу по руках, а

найважливіша знахідка рукопис
майя переховував у себе якийсь

гендляр...

II

Найповажніші американські музеї,
діючи з найблагородніших міркувань,
врешті-решт субсидують
широкомасштабне нівечення старовини.
Наслідки такої політики найвідчутніші в

Туреччині, де археологічних пам яток
так багато, що ніхто ще їх не

підрахував. Цілком ймовірною здається

цифра сорок тисяч від окремих
поховань до залишків казкових міст.

Перехрестя між Азією та Європою,
Анатолія була свідком міграції
багатьох народів і цивілізацій. У
мальовничих місцевостях знаходять
поселення періоду неоліту й бронзової
епохи. З хронологічною послідовністю
перед очима проходять зразки понад

десяти цивілізацій. Переважна
більшість пам яток розташована в

сільській місцевості, причому багато з

них знайдено зовсім недавно під час

будівництва доріг. Туреччина багата
на залишки старовини, але населення

її живе бідно. Гроші, виручені за

пам ятку старовини, можуть
урятувати турецького селянина від злиднів
і забезпечити йому більш-менш
пристойне існування. Порушення
застарілого закону 1906 року, що охороняє

залишки старовини, карається чисто

номінально. Громадяни ж,
професійно пов язані з археологією,
одержують платню низьку навіть за

турецькими поняттями. В той же час тут,

як і в інших країнах, багатих на

пам ятки старовини, зростає іноземний

туризм. 1964 року в Туреччині
побували 168 тисяч туристів, 1970
року 665 тисяч, а цього року

цифра зросте, очевидно, до мільйона.

Все це призвело до того, що за

останні двадцять п ять років з

Анатолії вивезли більше скарбів, ніж за
весь час від падіння
Константинополя і пограбування його
хрестоносцями 1204 року. Директор бостонсько-
го музею Корнеліус Кларксон Вер-
мюль, фахівець з питань класичного

мистецтва, зауважив нещодавно:

П ятнадцять років тому в

будь-якому селі на Близькому Сході
археолог потрапляв в атмосферу
давнини. А сьогодні навіть у найвідда-
леніших турецьких селищах у
крамаря на стіні висить перелік «Поточних
аукціонних цін» Соутбі або
Парка*Бернета. Ера селянина-простака
скінчилась... Предмети старовини, як і

опіум інший об єкт нелегальної
торгівлі турецького походження,
вивозять кількома «стабільними»

шляхами. Серед тисяч американців
персоналу військових баз та
дипломатичних місій зовсім неважко

знайти людей, які погодяться

перетворити на канал контрабанди некон-

трольовану місцевими властями

поштову службу армії та флоту США.
Предмети мистецтва пересилають у

замаскованому вигляді і звичайною

поштою. Один колекціонер у США

одержав таким чином чарівний
золотий кулон у шматку турецьких
ласощів. Контрабанду вивозять і в

каютах пароплавів та кабінах вантажних

автомашин. Існує й внутрішній ринок.
«Буквально кожен будинок іноземця
в Туреччині це мініатюрний
музей, повідомив у 1970 році архео
лог з Пенсільванії Девід І. Оуен на

симпозіумі, присвяченому проблемі
контрабандної торгівлі творами мисте.

цтва. І всі ці багатства іноземці,
залишаючи Туреччину, вивозять із
собою. Навіть члени американської
місії Товариства Червоного Хреста і

Півмісяця причетні до цього.
Працівники цієї місії мають до того ж змогу
виїздити у віддалені райони, де не

бувають звичайні туристи; там вони
за безцінь скуповують найкращі
зразки стародавнього мистецтва, а потім
вивозять їх додому». Д-р Оуен
вважає, що систематичне грабування в

поєднанні з процесами урбанізації та

механізації сільського господарства
призведуть на кінець століття до
цілковитого знищення усіх ще нерозві-
даних пам яток.

Людям, яким у моїй заяві

вчувається зайва паніка, раджу згадати
про трагічне знищення за якихось

п ятнадцять років підводних
археологічних пам яток Середземномор я,
сказав він. У всякому разі,
залишки затонулих старовинних
кораблів майже повністю знищено.

Інший учасник симпозіуму
висловився так:

Ми є свідками нівечення

історії людства, і це трагедія.
Так, це трагедія, але це також

бізнес. Тривалий час у Стамбулі жив

ділок, якого я назву Грегорі Омега.
Він мав крамничку неподалік від
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Великого базару, добре розумівся на

мистецтві й знав уподобання
своїх клієнтів. Омега швидко
здогадувався, з ким має справу, чи варто

запрошувати цього покупця додому й
показувати йому найкращі твори.
В 1926 році цьому спекулянту
надзвичайно поталанило. Омега розповів
про дивну пригоду. Мовляв, у
невеликому містечку Кумлука жила одна

селянка. Якось їй приснилося, що

нібито біля дерева, неподалік від її

будинку, колись закопали скарб.
Вранці разом з іншими родичами
жінка пішла до цього дерева, й усі
почали копати. Спершу вони

натрапили на якийсь ланцюг, а потім на

скарб візантійського срібла: посуд,
хрести, свічники, книжкові оправи й
кадило. Про це швидко довідався
Омега. Він поїхав до цього містечка

й купив значну частину скарбу, що
складався принаймні з сотні

предметів. Коли про знахідку почули й
інші люди, решту скарбу придбав ана-

толійський музей і переслав його
стамбульському археологічному
музею. Омега, оглядаючи придбані
коштовності, помітив на них ім я

епіскопа Евтікіана, а це означає, що срібні
речі були виготовлені для Сіонського

монастиря між 565 і 575 роками
н. е. в період розквіту
візантійського мистецтва. Монастир стояв

колись на півночі від порту Міра,
розташованого за шістдесят миль від
Кумлуки.
Омега звернувся у Вашінгтон до

свого давнього клієнта д-ра Джона
Сеймура Такера, директора музею в

Думбартон-Оуксі, де зберігається
колекція візантійського і

доколумбового мистецтва. На початку 1963 року

д-р Такер одержав листа від Омеги
з описом скарбу й терміново виїхав

до Швейцарії на зустріч з ділком.
Побачивши знахідку, доктор
зрозумів, що скарб візантійського срібла
унікальна знахідка, яка забезпечить

його музею перевагу над усіма
іншими. Омега заправив мільйон доларів,
і д-р Такер заплатив йому цю суму;
так кумлуцький скарб опинився у

Сполучених Штатах.
Омега розумів, що про його вчинок

дізнаються в Туреччині, а тому

продав крамницю і подався спочатку до

Афін, а потім до Швейцарії. Тим
часом другу частину скарбу, що
залишилась у Туреччині, вивчав куратор

стамбульського археологічного музею
д-р Незі Фірат. Він не знав, куди

поділася решта скарбу, лише чув, що
Омега придбав значну частину
старовинного срібла й виїхав з

Туреччини. Влітку 1964 року д-р Фірат ви¬

ступив в Афінах з доповіддю про
нову знахідку на міжнародному
симпозіумі знавців візантійського мисте

цтва, сподіваючись натрапити на сліди
тієї частини скарбу, що зник та. Та

дарма.
В цей час д-р Такер і куратори

Думбартон-Оуксу перебували в

нервовому напруженні, не знаючи, що

робити з чудовою колекцією, яка досі
лежала в лабораторії музею. У
вересні 1964 року в столиці США
мала відбутися міжнародна
конференція працівників музеїв. Нетерпіння
взяло гору над обережністю, і
восени того року кумлуцький скарб
виставили в музеї, подавши про нього
в каталозі таку інформацію: «Цей
срібний церковний скарб знайдений
у районі Анатолії на півдні
Туреччини. Його поділено між
Археологічним музеєм Стамбула і Думбартон-
Оуксом».
Турецькі власті, довідавшись про

це, зажадали повернення вивезеного

контрабандою срібла. Державний
департамент США відповів, що Думбар-
тон-Оукс приватний музей. Так
нічого й не домігшись, турецькі власті
задовольнились тим, що відмовили у
візах американським ученим, які
хотіли провести дослідження в Анатолії.
В 1969 році д-р Такер пішов з

посади директора музею. Відтоді ще три
скарби (і всі вони, можливо, з

Анатолії) опинились в американських

музеях.

В описаному вище випадку д-р

Такер знав принаймні, що скарб
справжній, і знав, де його знайшли. А
от як бути музею, якому пропонують

унікальні речі без документальних
даних про те, де і як їх було знайдено?
Така проблема постала перед бостон-

ським музеєм у 1968 році, йому
запропонували купити скарб зі ста

тридцяти семи золотих предметів
(начебто з гробниці фараона): браслети,
обручки, чудову діадему, намисто і

золоту циліндричну печатку періоду
П ятої єгипетської династії. Знайшов
ці речі знову ж таки Грегорі Омега
вже після того як він виїхав з

Туреччини. Продати цей скарб було
нелегко, бо печатка-циліндр, хоч і

винятково рідкісна, здавалась хронологічно

несумісною з іншими предметами

скарбу. Омега пропонував знахідку
музеям і колекціонерам в Європі,
потім Метрополітен-музею, але дарма. А
в Бостоні скарб сподобався д-ру Вер-
мюлю. Оглянувши його, він зробив
висновок, що це не фальшивка, і
заплатив Омезі шестизначну суму. Під
час експертизи в лабораторії музею
виявили крихти глини в циліндричній
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єгипетській печатці. Це означало, що
печатка разом з іншим золотом
лежала в землі. Заручившись підтримкою
авторитетного єгиптолога музею Віль-

яма Стівенсона Сміта, Вермюль
заявив, що скарб належить до періоду
раннього бронзового віку (приблизно
між 2500 і 2200 роками до н. е.) і що

це визначна знахідка.

Суперництво між музеями за

найкращі експонати зайшло так далеко,

що вони почали нагадувати
ворогуючі табори. Одним із тактичних

заходів у боротьбі проти суперників стало

розголошення компрометуючих даних.

Саме так громадськість дізналася,
що в сейфах Метрополітен-музею
переховується незаконно придбаний
скарб. Таке повідомлення зробила бо-
стонська газета «Глоб»,
надрукувавши статтю мистецтвознавця Роберта
Тейлора, в якій автор схвалював
рішення бостонського музею придбати й

експонувати нову колекцію золота.

Водночас Тейлор засуджував таємні

дії Метрополітен-музею, що володіє
багатою колекцією експонатів
лідійської культури, знайдених у
старовинних похованнях в Анатолії. Про
це дізналися в Туреччині і надіслали
Метрополітен-музею офіційного листа.

Репортер «Таймса» взяв інтерв ю з

цього приводу в адміністрації музею.
Головний куратор Теодор Руссо
спростував чутку про те, ніби музей
нелегально придбав щось у Туреччині. Це
інтерв ю було опубліковане в серпні
1970 року, але 23 лютого 1973 року
в «Таймсі» з явилась стаття, з якої

випливало, що музей підтверджував
чутку про існування цього скарбу.
Стаття так і називалася: «Метрополі-
тен-музей пишається рідкісним кам я-
ним бруском з Греції».
Цей брусок скоріше лідійський,

ніж грецький, був лише частиною

колекції зі ста дев ятнадцяти
предметів, яку музей купив у
американського ділка Клеймана. Адміністрація
мала намір виставити колекцію в

експозиції з нагоди століття

Метрополітен-музею, але після публікації у бо-
стонській «Глоб» відмовилася від
свого наміру. На заключній ювілейній
виставці «шедеври п ятдесяти
століть». публіці показали тільки

кам яний брусок і чотири інші предмети з

колекції. По закінченні виставки ці
експонати зникли в запасниках, аж

поки ними не зацікавилась преса.
Куратора музею Дітріха фон Ботмера
запитали, звідки взявся цей скарб.
«Про це запитайте містера
Клеймана», відповів той. «А хіба ви самі

про це не спитали?» «Гадаю, буде
краще, якщо це зробите ви». «Невже

музей заплатив півмільйона, не

поцікавившись, звідки взявся цей скарб?»
«Я знаю тільки те, що ділок

придбав скарб на нашому континенті.
Так він сам тоді сказав», відповів
Ботмер. «Тайме» же твердить, що
ділок «купив знахідку двома
частинами в різних містах континентальної
Європи на початку 1966 року.
Клейман називає людей, які продали
йому її, гендлярами, які самі не

знають, звідки до них потрапив цей
скарб, і зовсім не розуміються на

предметах старовини».

Першим помітив і належно оцінив

рідкісні експонати, що
демонструвалися на виставці «шедеврів
п ятдесяти століть», фахівець з питань

мистецтва д-р Кенан Т. Ерім, який
багато років вів розкопки в Туреччині.
Він вважає, що ці експонати видобуті
з поховання в районі древньої Лідії...

Ховаючи скарб від публіки, Метро-
політен-музей діяв за давньою

музейною традицією: інколи рідкісні
експонати зникають у запасниках на

десятиліття, аж поки адміністрація не

вирішить, що їх уже можна показати,

не наражаючись на небезпеку.
Колишній директор Метрополітен-

музею Джеймс Дж. Рорімер не раз

повторював, що «жоден визначний

твір мистецтва не перевозять через

кордон без порушення принаймні двох
законів». Ця формула цілком
відповідає заповітам Чесноли першого
директора Метрополітен-музею.

Луїджі Пальма ді Чеснола приїхав
до Нью-Йорка з Італії в 1858 році.
За хоробрість під час громадянської
війни Чеснолу призначили консулом
Сполучених Штатів на Кіпрі, що
входив тоді до Отаманської імперії.
Чеснола прожив на острові з 1865 до

1876 року. За цей час, зацікавившись
археологією, він привласнив понад 35
тисяч рідкісних пам яток, які
викопував без дозволу турецьких властей.

Потім він організував міжнародний
аукціон, і, хоча в аукціоні брали
участь такі поважні установи, як

Лувр та Ермітаж, на найбільшу суму
спромігся тільки-но народжений Мет-
рополітен-музей. «Чудово!
телеграфував Чеснола. Тричі ура нашому
шановному нью-йоркському музею!»
Незабаром турецькі власті отямились
і заборонили вивіз творів мистецтва,
але Чеснола вже встиг перевезти
свою колекцію за океан.

Повернувшись до Нью-Йорка,
Чеснола у 1879 році став першим

директором нового музею. Він

енергійно керував роботою цього закладу.

Організаційний комітет музею пова¬
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жав його як «незалежну людину»,

віддану справі мистецтва, щоправда,
трохи гарячкувату. Помер він за

робочим столом у 1904 році.
Від Чесноли й пішла традиція

ігнорувати митні закони країн,
багатих на пам ятки старовини. Отже,
придбавши лідійську колекцію, музей
тільки примножив цю традицію.

Щоразу, коли в Америці
з являється загадковий скарб, в Туреччині
реагують на це дуже гостро, бо кожен

такий випадок демонструє світові

безпорадність турецьких властей.
Підкладають до жару вогню й цинічні
заяви американських музеїв про те,
що Туреччина нібито не спроможна
захистити свою власність.

Турецькі офіційні кола ще більше

розгнівалися, коли в журналі «Ілла-
страйтед Ландон ньюс» з явилася

ілюстрована стаття про куплений бо-
стонським музеєм скарб. Річ у тім,
що в статті згадувалася ще одна

скандальна історія, яку називають «До-
ракською справою».

...Усе почалося в листопаді 1959

року з статті під назвою

«Королівський скарб Дорака» у тому ж таки

«Ілластрайтед Ландон ньюс». Автор
статті Джеймс Меллаарт, був тоді
заступником директора Британського
інституту археології. Разом із
статтею публікувались малюнки чудових

статуеток, різьблених кубків,
кинджалів і мармурового скіпетра. Автор
твердив, що цей багатий скарб
таємно викопали в Туреччині. Однак
єдиним наочним свідченням про
існування скарбу були малюнки; самі ж

знахідки зникли без сліду, і деякі
спеціалісти сумніваються навіть, чи

існували вони взагалі.

Меллаарт розповідає, що ця
історія почалася з випадкового

знайомства в поїзді, який їхав до Ізміра.
«Ми під їжджали до узбережжя, коли

вечоріло, говорить він. Купе, в

якому я їхав, заповнили пасажири, і

я перейшов у вільний вагон.

Незабаром до мого купе ввійшла й сіла

навпроти мене гарненька дівчина.
Поводилась вона досить невимушено. Але

дивився я не на неї, а на прикрасу
па її руці. Це був масивний і,
очевидно, старовинний золотий браслет.
Відрекомендувавшись дівчині, я

попросив дозволу оглянути браслет. Він
був схожий на речі, знайдені в Трої.
Дівчина розповіла, що вдома в неї

багато таких дрібничок, і запросила
мене до себе». Дівчина розмовляла
англійською мовою з американським

акцентом. Меллаартові вона

назвалась Анною Папастраті.

Дівчина привела археолога до свого

дому в Ізмірі, і там він прожив
кілька діб, оглядаючи знахідки, йому
сказали, що цей скарб таємно відкопали
на початку двадцятих років біля
селища Дорак, що поблизу Трої.
Меллаарт дійшов висновку, що це
частина царського поховання культури, яка

колись процвітала в цьому районі.
Меллаарту скарб був особливо
дорогий. Він давно обстоював гіпотезу про
те, що анатолійські мореплавці
бували в Єгипті, а серед доракського

золота Меллаарт натрапив на

єгипетські золоті пластинки з письменами і

царським картушем. Виходячи з

цього, Меллаарт відніс знахідку до
приблизно 2500 року до н. е. йому
дозволили все перемалювати, і вчений

повернувся в Анкару. Колеги Мел-
лаарта згадують, який він був
збуджений, коли інформував про цей скарб
турецькі власті та директора
Британського інституту професора
Сетона Ллойда. Тоді Меллаарт і словом
не згадав про Анну.

Меллаарту ие терпілося
опублікувати малюнки скарбу, і в жовтні

1958 року він одержав листа від
Анни, в якому вона дозволяла
публікацію. Заручившись підтримкою
Ллойда, він запропонував статтю журналу
«Ілластрайтед Ландон ньюс».
Тривалий час турецькі офіційні кола не

реагували на цю публікацію. Проте
1962 року турецька газета «Міллієт»

надрукувала ряд статей, в яких

звинуватила Меллаарта в тому, що він

сам вивіз скарб контрабандним
шляхом за кордон. Поліцейське
розслідування не дало ніяких результатів:
Анна зникла, і на той час будинок в

Ізмірі вже неможливо було знайти.
Тоді ж Меллаарту заборонили
проводити розкопки в Туреччині. Нині
він читає лекції з анатолійської
археології в Лондонському
університеті.

Існує версія, що метою публікації
повідомлення про цей загадковий

скарб була проста реклама. Проте ця

справа ледве не зруйнувала кар єру
Меллаарта. Правдоподібнішою
здається інша версія: скарб дійсно існує,
його хтось переховує і не може

продати через скандал, що зчинився

після публікації в «Ілластрайтед
Ландон ньюс». Власники хотіли почути

думку вченого про скарб, і дівчина у
вагоні поїзда була просто принадою,
на яку й клюнув Меллаарт. Якщо це
так, то скарб з Дорака ще з явиться
на світ. Доракська справа ще одне

свідчення того, якої шкоди зазнає

людство від нелегальних розкопок.
Навіть якщо скарб не вигадка, ні¬
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кому не відомо, з яких предметів він
складався; адже золоті пластинки з

письменами, можливо, поклали разом
з іншими речами, щоб надати скарбу
більшої привабливості. Отож,
публікуючи повідомлення про знахідку
сумнівного походження, вчений тим

самим, можливо, потурає шахраям.

Якщо ж учений археолог, він

ще більше може потерпіти через
незаконну торгівлю мистецтвом: по-

перше, він ризикує втратити ліцензію
на розкопки, а по-друге,
скомпрометувати себе статею про фальшивку.
Саме тому вчені запротестували
проти існуючої практики придбання
експонатів американськими музеями.
Першим виступив музей
Пенсільванського університету, піддавши
сумніву законність придбання третини
вивезених з Туреччини скарбів. В
1966 році університетський музей
купив у одного ділка з Філадельфії
невелику колекцію троянських і
шумерських коштовностей. Підготувати
повідомлення про цю колекцію
доручили заступнику головного куратора
музею Джорджу Ф. Бассу, спеціалісту з

підводної археології, який цікавився
стародавніми торговельними
шляхами. На думку д-ра Басса, цінність
скарбу полягає в тому, що він

перший реальний доказ, що між

Троєю і шумерським містом Ур
існували торговельні контакти. Знахідка
складалась з двадцяти чотирьох
предметів. Серед них п ять кулонів,
схожих на прикраси, знайдені
Чарльзом Буллі в царському похованні в

Урі, а також шпилька та кілька

сережок, схожі на ті, які Генріх Шліманн
знайшов у Трої 1873 року.
Спекулянт, у якого купили скарб, запевняв,
що натрапив на нього біля Трої. Та
чи знайшли всі ці речі разом? Чим
більше задумувався д-р Басе над цим,
тим менше вірив, що скарб не
фальшивка. Доводилось вірити ділкові на
слово. Проте до статті про
філадельфійські експонати доктор додав такий

абзац: «Час принципово визначити
своє ставлення до нелегальної
торгівлі творами мистецтва: самодіяльні
копачі й контрабандисти це злодії,

що заслуговують тільки осуду. Однак

суспільство з повагою ставиться до

музеїв і приватних колекціонерів, які
фактично заохочують злодіїв».
Одержавши статтю Басса,

археологічний журнал попросив викинути
останній абзац. Доктор погодився. Але
в червні 1970 року він опублікував
статтю повністю в англійському
журналі «Антіквіті». Вчений побоювався,
що колеги не схвалять таку його

відвертість. Та він помилився. Водночас
інший науковець Пенсільванського
університету дійшов такого ж

висновку. Це був куратор відділу Близького
Сходу університетського музею
д-р Роберт Г. Дайсон, який вперше
зіткнувся з фактами пограбування
старовинних пам яток під час

експедиції до Ірану. Непривабливу картину
грабування вчений побачив і в

Гватемалі. На початку 1970 року за його

ініціативою університетський музей
оголосив, що не купуватиме більше

експонатів сумнівного походження.
Так звана Пенсільванська заява стала

предметом громадського обговорення.
Проте жоден з приватних музеїв США
не підтримав позицію пенсільванців.

«Гроші глас божий». Під таким

недвозначним заголовком у

березневому номері лондонського
літературного додатку «Тайме» за 1971 рік
була надрукована стаття, присвячена

сторічному ювілеєві
Метрополітен-музею і бостонського Музею мистецтва...

Отже, дискусія про музейну
політику переростає в широку розмову про

американський спосіб життя взагалі.

Музей не тільки публічна галерея,
а й дзеркало, в якому відбивається
навколишня дійсність. Тому було б
помилкою вважати, що такий

спеціалізований заклад може якоюсь мірою
сприяти формуванню громадської
думки, яка б відрізнялася від тієї, що
її культивує суспільство.
Як зазначає Аллен Вордвелл,

куратор відділу ранніх цивілізацій у
Чікагському інституті мистецтва,
«якими б довершеними не були
музейні експонати як твори мистецтва,

на них завжди лежить печать

нечесності, корупції і зажерливості»...

Скорочений переклад з англійської

Віктора СИЗОНЕНКА
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ПЕТРО НОМИРОВСЬКИЙ

СТАНОВИЩЕ КОЛОДІ

ТА ІДЕОЛОГІЧНА БОРОТЬБА НА ЗАХОДІ

В останнє десятиріччя інтерес до молоді набуває все більшого

поширення як у теорії, так і в практиці та політиці розвинутих
капіталістичних країн. Теоретичний інтерес до даної проблеми
знайшов свій вияв у тому, що для її розроблення та аналізу залучений

значний загін буржуазних соціологів, істориків, юристів.

Цією проблемою займається пресловутий американський професор

Герберт Маркузе. Широкого резонансу серед буржуазних і

дрібнобуржуазних верств населення набула його книга «Одномірна
людина» (1964), де він не стільки критикує буржуазне суспільство,
скільки висловлює свій протест проти аморальних проявів капіталізму,

щоб потім звести наклеп на робітничий клас, який начебто втратив
свою революційність і тим самим сприяв негативному розвиткові

капіталізму. Молодіжні проблеми вивчають Л. Фойєр, Дж. і М. Ра-

унтрі, К. Кеністон, П. Гудмен, Ф. Тенбрук та багато інших.

Практико-політичний інтерес до молоді виявляється в тому, що

майже в кожній більш-менш розвинутій капіталістичній країні створено

спеціальні державні органи, які займаються вивченням даної
проблеми з метою вироблення політичних рекомендацій урядам. Так, у
Японії при канцелярії прем єр-міністра створено спеціальне Бюро по

роботі з молоддю; у Франції в 1964 році було організовано

міністерство в справах молоді й спорту; у ФРН бундестаг на початку
60-х років прийняв багаторічний план ідеологічного виховання

молоді під назвою «Золотий план»; приблизно в цей же час у США

почала діяти спеціальна комісія сенату з молодіжних проблем.
Чим же пояснюється цей, не тільки пізнавальний інтерес буржуазії
до молоді? На це питання не можна дати однозначної відповіді.
Протиборство двох соціально-політичних систем -г- капіталістичної

і соціалістичної, крах колоніальної системи імперіалізму (серед
учасників національно-визвольної боротьби молодь до ЗО років складає

75 процентів), небачене загострення класової боротьби всередині
країн капіталу, де значне місце посідають виступи молоді, бурхливий

розвиток науково-технічної революції, що сприяє залученню молоді
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до суспільно-корисної праці; помітне «омолодження» населення

планети (за даними ООН, люди віком до 24 років становлять понад

половину населення земної кулі), поширення освіти (кількість

студентів у країнах Заходу в 60-ті роки порівняно з 50-ми зросла втричі),

прискорення фізичного і розумового розвитку молоді (акселерація)
сучасні юнаки і дівчата вищі за своїх попередників 20-х років на

10 13 сантиметрів і отримують утричі більше інформації.

Важливою передумовою пильного інтересу до молоді в буржуазних
країнах є й те, що поступове зростання політичної свідомості
спричиняє хоч і суперечливий, але невпинний відхід молоді від ідеології
і цінностей капіталістичного суспільства.

К. Маркс, Ф. Енгельс і В. І. Ленін зазначали в своїх працях, що

капіталізм не породжує єдиної в класовому відношенні молоді.
Молодь буржуазного суспільства ділиться на робітничу, буржуазну,
дрібнобуржуазну. І хоча у юнаків і дівчат усіх класів і прошарків

буржуазного суспільства спільним є особливий віковий стан, певні

життєві проблеми (здобуття місця в суспільстві, одруження)
ставлення до засобів виробництва, матеріальні і духовні цінності,
фактичні права і обов язки представників різних класів роблять

психологію й світогляд молоді, її ідеали і поривання різними для кожної

з цих груп.

Робітнича молодь становить нині на Заході більшість або

переважну більшість серед своїх ровесників. Так, у США серед юнаків

віком од 14 до 24 років у 1971 році на кожні десять чоловік шість

працювало і лише чотири вчилось. У ФРН ця цифра ще вища

вісім з кожних десяти молодих людей працює. Сучасний

пролетаріат значно помолодшав. На великих підприємствах понад половину

робітників люди віком до ЗО років. Пояснюється це не тільки

процесами омолодження населення, а й тим, що монополісти більше

зацікавлені в експлуатації молодої робочої сили. Молоді менш

організовані, політично недосвідчені, їх матеріальні претензії незначні,
і в той же час у них краща освіта. Науково-технічна революція
пробудила в молоді великий потяг до знань. А тому трудяща молодь

намагається, незважаючи на матеріальні нестатки, продовжити своє

навчання вже працюючи. Так, у Франції дві третини молодих

робітників і 14 процентів робітниць навчалось у 1966 році без відриву
од виробництва в школах і на різних курсах підвищення
кваліфікації. 1967 року з 20 мільйонів американців віком до 25 років майже

третина поєднувала працю і навчання. Слід також додати, що і в

наш час у країнах капіталу, як це відзначав ще В. І. Ленін

наприкінці минулого століття по відношенню до тогочасної школи, існує,
по суті, класова школа. В Англії для дітей трудящих існують окремі
школи, які практично закривають їм шлях до вищої освіти.
Аналогічні школи «практичного циклу» є також у Франції.

Дві третини молодих людей після закінчення даних шкіл виконують

декваліфіковану роботу.

Незважаючи на більш ніж столітню боротьбу робітничого класу,
спрямовану на обмеження злочинної експлуатації дітей, сучасні
монополісти продовжують «традицію» своїх попередників. Статистичні

дані свідчать про те, що в Японії 43 44 проценти робітників
прядильної промисловості молодь до 18 років. У США в 1967 році
працювало 1 мільйон 800 тисяч дітей 10 13-річного віку, тобто
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кожна п ята дитина цього віку. У цій категорії робітників (переважно
дівчат-підлітків) не існує ні нормованого робочого дня, ні відпусток,
ні мінімальної зарплати. Особливо в тяжкому становищі перебуває
молодь Ізраїлю. У цій країні, незважаючи на проголошені в

«Декларації про утворення держави Ізраїль» принципи свободи,
справедливості, соціальної рівності і рівності політичних прав, зберігається
плата за навчання. Лише за рік навчання в школі учень має заплатити

від 250 до 300 доларів, через це значна частина дітей не відвідує
шкіл. Наприклад, порівняно із Сполученими Штатами в Ізраїлі
школу відвідує вдвоє менше дітей (пропорціонально населенню), а

третина з тих, що ходять до школи, вчиться в релігійних хедерах, де

викладають «священні» предмети.

Розуміючи критичне ставлення молодого покоління до ідеалів

капіталізму, буржуазія свідомо обмежує політичну активність молоді,

урізаючи її в правах. У більшості буржуазних країн, у тому числі
і в «традиційно демократичних» Англії, Франції, Бельгії, активне

виборче право мають громадяни, що досягли 21 року. А щоб бути
обраним до нижньої палати парламенту в США, Бельгії, ФРН,
Італії, треба мати не менше 25 років. При виборах до верхньої палати

віковий ценз зростає в США і Японії до ЗО років, в Італії до

40 років. До виборчого цензу в багатьох капіталістичних державах
додаються й інші, мета яких ще більше обмежити коло виборців.
Згідно з англійським законом, участь у виборах можуть брати

особи, що прожили в даній окрузі 2 3 місяці, у Франції 6 місяців,

у США (залежно від штату) від 6 місяців до 2 років. Крім того,
в деяких буржуазних країнах існує ценз письменності.

Однією із сфер гноблення молоді в буржуазному суспільстві є сфера
дозвілля. Досягнення науково-технічної революції дали змогу

працюючим вивільнити частину робочого часу для дозвілля. З іншого

боку, можливість користуватись дозвіллям є історичним завоюванням

пролетаріату, якого він домігся протягом тривалої і безкомпромісної
боротьби з буржуазією. «...Встановлення нормального робочого дня,
писав К. Маркс у «Капіталі», є продуктом тривалої більш-менш

прихованої громадянської війни між класом капіталістів і

робітничим класом». Той факт, що буржуазія намагатиметься використати

дозвілля трудящих у своїх класових цілях, передбачив В. І. Ленін.
Він писав, що при восьмигодинному робочому дні буржуазія буде
панувати ще повніше 1 вільніше.
На сьогоднішній день працююча молодь західних країн віком од
18 до 24 років має вільного часу: у Франції 4 год. 25 хв., в

США 4 год. 40 хв., у ФРН 5 год. 10 хв., в Бельгії 4 год.
ЗО хв. на день. Отже, часу нібито не мало. Річ лише в тому, щоб

раціонально використати його. Дані Віденського бюро досліджень

проблем дозвілля, в якому взяло участь 11 країн світу, свідчать,

що близько половини радянських юнаків 1 дівчат витрачають свій
вільний час на підвищення освіти 36,8 процента чоловіків і 45,9
процента жінок, в той час як у США відповідно чоловіків 10,2
процента і жінок 14,6 процента, в ФРН 8,6 процента чоловіків
і 11,9 процента жінок.
Буржуазія, спираючись на засоби «масової культури», за

допомогою яких споживач повинен перетворитися на «віск» у руках

буржуазних пропагандистів, намагається викликати в нього апатію до

політики, прищепити нахили до бездумного марнування часу. Саме
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під час дозвілля молоді вбивають у голову ідеал «суспільства рівних
можливостей», «суспільства процвітання», «суспільства загального

і масового споживання», нарешті «суспільства повного дозвілля
молоді», яке не за горами.

Видаючи бажане за дійсне, французький соціолог де Брез пише:

«Молодь сьогодні цікавиться насамперед життям в умовах цивілізації
дозвілля і пристосуванням до неї». Далі де Брез розкриває
класовий характер своєї «теорії дозвілля»: «В нашому індустріальному
суспільстві, де відсутній феномен класової боротьби, дозвілля стало

феноменом масової характеристики цивілізації». Отже, замість
класової боротьби дозвілля!
Наша пропаганда, повчає американський експерт психологічної війни
Поль М. А. Лайнбергер, повинна бути гнучкою і конкретною
«залежно від ситуації треба користуватись мовою матері, шкільного
вчителя, коханця, сутенера, поліцейського, актора, священика,
шахтаря і публіциста». І от, на кіно- і телеекранах зображуються ці
конкретні ситуації. Про їх зміст свідчать відповіді молодих людей на

запитання анкети: «Що з побаченого у фільмі придалося тобі в

житті?». Відповіді: «Як заробити гроші; як стати гарним; як обдурити

поліцію; як обдурити іншу людину; як мучити людей і тварин; як

не сприймати життя всерйоз; як убити людину».
Автор цього дослідження стверджує, що фільми дуже сприяють
наслідуванню. Так, часто біля кінотеатру повторюються бійки, побачені
на екрані.
З протилежного боку, але з тією ж метою спустошення особи, на

ступає на молодь буржуазний театр. Останніми роками тут процвітає
показ голого тіла. Спочатку напівроздягнуті, потім зовсім голі, але

спиною до глядача, а потім і анфас служителі буржуазної сцени

намагаються культивувати у молодого глядача безсоромність,
жорстокість і цинізм, які стали звичайним явищем для капіталістичного

світу. Один із солідних американських журналів «Ньюсуїк» так

описує нові мистецькі «засоби» вітчизняних театрів: «Америка захльос-

нута хвилею більш ніж відвертого показу голого тіла. Цензура
моралі по суті припинила своє існування».
За обставин, коли насильство виступає як найважливіший продукт

життя суспільства і проголошується його девізом, серед певних кіл

західної молоді, особливо американської, з надзвичайною швидкістю

поширюється, з одного боку, злочинність, а з другого
-

пристрасть

до наркотиків, до того ж нерідко ці обидва потяги тісно перепліта
ються і обумовлюють один одний.

Якщо до певного часу названі явища виступали як окремі н

незалежні одне від одного, то з розквітом наркоманії серед молоді вони

починають взаємодіяти між собою. Адже часто високі ціни на

наркотики вимагають додаткових джерел прибутків. А оскільки
наркоманія поширена особливо серед школярів-підлітків, що не мають

власних грошей, їм доводиться просто вдаватися до крадіжок і

злочинів.

Розкриваючи соціальну основу існуючих у буржуазному суспільстві

насильства й ненависті, американський професор Л. Гурко писав,

що за капіталізму кожна людина вбачає в іншій свого

потенціального ворога, «більш того, ця жорстокість дивно неупереджена. Вона

подібна до ворожості між тваринами, в ній нема нічого особистого.

Це конкурентний дух у своєму первісному стані. Зіткнення антаго¬
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нізмів, керованих законами, які не мають нічого спільного з любов ю

чи з ненавистю, міркуваннями чи переконаннями».

Одним з важливих державних інститутів, де виховують убивць та

насильників, є буржуазна армія. Американський солдат Макгір у свій

час служив у Південному В єтнамі, де сіяв смерть серед мирного

населення цієї багатостраждальної країни. Потім він служив у

Західній Німеччині. І ось тут далася взнаки звичка вбивати без будь-

яких на те причин. Якось проїжджаючи сільською місцевістю

Макгір помітив молоду дівчину, затягнув її до машини і там задушив.

Намагаючись відстояти честь американського мундира, військове

командування робило все для того, щоб довести, ніби Макгір психічно-

хворий. Однак медицинська комісія констатувала його

«нормальність». Крім того, сам Макгір заявив на суді, що бажання вбивати
стало в нього потребою, в такий спосіб він викликає в себе

«піднесений настрій».
Незважаючи на тривогу серед громадськості й чималі кошти, що
асигнуються на боротьбу із злочинністю (близько 5 мільярдів доларів
у США), справжнього наступу на це загрозливе явище не ведеться

навіть у рамках буржуазної законності. Так, колишній голова

спеціальної комісії сенату Кларк відзначив, що лише один злочин із

дев яти відомих поліції, карається, а з чотирьох убивств три
залишаються нерозкритими.

Як свідчить статистика, майже 75 процентів злочинів у США
здійснюється наркоманами. Початкуючому наркоманові вистачає порції
порошку в 3 долари. Та вже через рік він повинен споживати

наркотиків на 40 доларів у день. Отож і доводиться «добувати» ці

гроші ножем.

Серед молоді капіталістичних країн поширені також алкоголізм і

проституція. Так, на 14-літнього француза припадає на рік 28

літрів чистого спирту. Про факти нечуваного розтління молодого

покоління, зокрема дитячої проституції в Англії, повідомляє Ніколас Рі-

чардсон у газеті «Ньюс оф уорлд».
Всі перелічені моменти важкого становища молоді в умовах високо

розвиненого буржуазного суспільства, об єктивно сприяють тому, що

вона спочатку стає в опозицію до його соціальної структури, а

згодом включається в активну боротьбу проти політичного устрою. Шля
хи її боротьби часто перехрещуються з революційною боротьбою
робітничого класу та його передового загону комуністичних і
робітничих партій.
Відзначаючи переплетення інтересів робітничого класу і молоді,

Ролан Фавро генеральний секретар Руху комуністичної молоді
Франції писав: «Доля переважної більшості молоді пов язана з

долею робітничого класу». І щоб боротьба молоді проти соціальних ін

ститутів буржуазного суспільства мала реальний успіх, вона повинна

прийняти ідеологічне керівництво з боку комуністичних партій. В

цьому повороті молоді до організованої боротьби проти буржуазних
соціальних інститутів комуністичним і робітничим партіям завжди

належала велика роль. «Комуністи проводять роботу в багатьох

організаціях молоді, зазначалося в листі молодіжного клубу
Компартії США, опублікованому в журналі «Гарвард Кріннсон». Ми

сприяємо досягненню їх цілей, не бажаючи перетворювати ці
організації в «молодіжні компартії». Ми домагаємось зростання і

демократизації цих об єднань, ми сприяємо також тому, щоб члени цих
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організацій зрозуміли, хто їхній друг, а хто ворог, і усвідомили

чіткі перспективи боротьби. Ми будемо брати участь у будь-яких

організаціях, що виступають за мир, свободу і право на працю. Ми

об єднаємося з народом у його повсякденній і широкій боротьбі за

краще життя».

В чому ж полягає особливість виступів буржуазної молоді на

сучасному етапі? Мабуть, найхарактернішою рисою є те, що в боротьбі
проти соціальної несправедливості беруть участь представники

багатьох класів і прошарків суспільства. Сучасна молодь усе більше

розуміє, що її виступи сприяють прогресивним перетворенням

суспільства.

До цих виступів в останнє десятиліття залучається значна кількість

студентів і учнів. Перший етап піднесення молодіжного руху

приладне на кінець 50-х та першу половину 60-х років, другий етап

починається подіями 1964 року в університетському містечку Берклі

(США) та масовими виступами французьких, італійських і

японських студентів в 1968 1969 роках.

Для першого періоду активізації молоді та студентства характерним

є намагання непрямим чином протестувати проти соціальної
несправедливості. Молодь намагається втопити свою незгоду з

буржуазними інституціями в неймовірному буйстві, гульбищах, запереченні
умовностей у відносинах між статями, в ігноруванні загальноприйня
того зовнішнього вигляду цивілізованої людини. Слід відзначити, що

буржуазні уряди та їхні ідеологи не проявляли в цей час щодо

молоді майже ніякого занепокоєння, навпаки, вони всіляко заохочували
її блукання манівцями. Всі засоби інформації й культури були
спрямовані на культивацію в молоді низьких інстинктів, що тим самим

відвертало її від політики.

Та логіка розвитку молодіжних протестів проти соціальних цінностей

капіталізму піднесла зрештою молодь на той рівень політичної

свідомості, коли вона починає вже прямо заявляти про своє

незадоволення суспільною системою. Сучасна молодь на Заході поступово
починає відкидати ідеали, втовкмачувані буржуазією протягом
тривалого часу. Напівзаходи в розв'язанні внутрішніх проблем, заявив

нещодавно президент США Р. Ніксон, призвели до «втрати
американською молоддю ілюзій» щодо американського суспільства.
На даному етапі розвитку науково-технічної революції відчутно
змінюється місце інтелігенції, службовців та студентської молоді в

соціальній структурі буржуазного суспільства. Минули ті часи, коли

не дуже численна купка інженерно-наукової інтелігенції перебувала

у привілейованому становищі, порівняно з рештою трудящого

населення. Послуги цих людей, оскільки їх було небагато, добре
оплачувались панівним класом. Різко змінилось тепер і становище

студентів, які колись також належали до привілейованого прошарку.
Донедавна середовище студентів майже цілком складалося з

нащадків крупної буржуазії та аристократичних родин. Добре забезпечені

матеріально і маючи змогу вчитися в найкращих університетах
Заходу, вони дивилися на життя крізь рожеві окуляри, майбутнє їх не

турбувало.
Здобувши освіту, ці люди отримували високі посади в урядових

установах, в наукових закладах та правліннях промислових компаній.
Спосіб їх мислення, характер і вчинки відповідали приписам того

класу, з якого вони вийшли. Сучасне становище студентства доко¬
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рінно змінилося. В умовах вирішальної боротьби двох протилежних
систем капіталізму і соціалізму, в умовах, коли старі форми
експлуатації трудящих уже майже вичерпали себе або не

задовольняють гіпертрофованих прагнень монополістів, в час, коли

колоніальна система імперіалізму перестає існувати, певні кола покладають

великі надії на розвиток науково-технічної революції. За її

допомогою вони гадали затримати розв язання иайгостріших соціально-

політичних, ідеологічних, національних та інших проблем. Науково-
технічна революція уявлялась їм благом, яке вилікує всі виразки

капіталізму. Та справді НТР поставила перед буржуазним
суспільством стільки нових проблем, що вирішення їх за умов

існуючого ладу виявляється справою неможливою. НТР рухає світ у

тому ж напрямку, в якому він рухався й досі в напрямку

соціалізму. І справді, технічний прогрес сприяв небаченому зростанню

прибутків монополістів, у той час як рівень життя трудящих ледь

підвищився. Лише за останні 9 років, за даними президента Об єднаної

профспілки сталеплавильників США Абеля, прибутки власників цієї

галузі промисловості зросли на 94 проценти, середня ж зарплата

робітників лише на 33 проценти, а нестримне підвищення цін на

продукти першої потреби знизило купівельну спроможність
робітників на 10 процентів.
Під тиском трудящих буржуазія пішла на деяке поліпшення

матеріального рівня певних верств населення, особливо робітників високо-

оплачуваних професій. Водночас та ж науково-технічна революція
формувала і формує все нові й нові загони інтелігенції, переважно
технічної, залучаючи до неї певне число вихідців з робітничого
середовища. В ФРН кількість дітей робітників у вузах дорівнює 5

процентам, у Франції 15, в Бельгії 14, в Італії 15,3, в Англії

25 процентам. Але тим, хто отримав освіту, потрібно дати роботу. А

буржуазія вже не спроможна забезпечити їм той високий рівень

життя, який ще недавно мала інтелігенція. Рівень заробітної плати

багатьох дипломованих службовців різко скоротився і зрівнявся з

зарплатою середньооплачуваного робітника. Як пише американський
публіцист Г. Свадос «людина в білому комірці вступає у сірий світ

робочої людини».

Проводячи «політику з позиції сили» відносно народів, які борються
за національне визволення, і постійно посилюючи мілітаризацію своєї

економіки, навіть найбагатші буржуазні країни не в змозі звести

кінці з кінцями і починають поступово обмежувати асигнування на

освіту. Якщо в повоєнні десятиліття в Англії кількість студентів
зростала у рік на 12 процентів, то в даний час лише на 3.

Скорочення видатків на освіту призводить до того, що більшість

студентів на Заході не можуть пройти виробничу практику, внаслідок
чого після закінчення вузу залишаються безробітними. Постійно
зростає й плата за навчання в університетах. Та монополії не обмежу*
ються наступом лише на матеріальний рівень молоді, вони все більше

й більше ігнорують її права і політичні свободи. Молодь Сполучених
Штатів та інших західних держав неодноразово розплачувалась за

незгоду з існуючим порядком речей своєю кров ю.
Про зростання інтересу до політичних і соціальних проблем свідчить
збільшення кількості юнаків і дівчат, які виявляють бажання

вивчати гуманітарні науки. На це прямо вказує американський журнал
«Сайєнс».
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Аналізуючи внесок молоді в боротьбу трудящих за соціальний
прогрес в умовах буржуазного суспільства, неважко помітити, що
представники різних груп вносять в цю боротьбу більшу чи меншу

частку і що вона залежить від рівня й організованості тих груп, від

того, які зв'язки вони мають з найпередовішою силою суспільства
комуністичною партією. Виходячи з цих критеріїв та аналізу самої

боротьби молодого покоління за соціальні перетворення, ми можемо

3 певністю сказати, що найвагоміший внесок робить трудяща молодь.

Як відзначав VIII з їзд Компартії Італії, «Італійська федерація
комуністичної молоді стала рушійним центром відновлення широкої
політичної діяльності серед молоді». Тільки у Франції налічується
4 молодіжних комуністичних організації: Спілка комуністичної
молоді, Спілка дівчат, Спілка студентів, Спілка сільськогосподарської
молоді. В лютому 1970 року найбільш свідомі і прогресивні сили

американського юнацтва створили першу в історії цієї країни
комуністичну організацію «Спілку молодих робітників за визволення».

Аналогічна картина спостерігається і в інших західних країнах
Італії, Швеції, Англії, Бельгії.

Ведучи боротьбу за єдиний антиімперіалістичний фронт,
комуністичні й робітничі партії приділяють велику увагу молодіжному рухові
як одній з важливих прогресивних сил буржуазного суспільства. Вони
впевнено розвивають славні традиції єдності комуністів з молодим

поколінням, закладені ще К. Марксом, Ф. Енгельсом, В. І. Леніним.

Проблеми молоді знаходять своє відображення у рішеннях з'їздів,
пленумів компартій країн капіталу. За рахунок молоді значною мірою
відбувається процес зростання комуністичних і робітничих партій.
Тільки під час травневих подій 1968 року у Франції до Загальної

конфедерації праці вступило 220 тисяч молодих робітників, десятки

тисяч з них стали членами КПФ. Як писала газета «Юманіте», ці
«діти травня» вбачають мету свого життя в тому, щоб «змінити
існуючий лад, щоб зробити всіх щасливими».

Особливо великого значення надають комуністи об єднанню зусиль
молодих пролетарів і студентів. Головна ідеологічна настанова «бун
тівних» студентів це ідеологія так званих: «нових лівих».

Ідеологічна платформа «нових лівих» не відзначається чіткістю і єдністю

змісту. Навпаки їй притаманний еклектизм, відсутність ясного

розуміння закономірностей розвитку суспільства, нахил до анархістського
неорганізованого бунтарства. Погляди «нових лівих» химерно

поєднують у собі елементи марксизму, анархізму, маркузіанства та

маоїзму. Але в своїй масі це люди, які чесно шукають відповіді на

актуальні питання політичного і соціального життя, породжені
несправедливою системою визиску. Політичний орган компартії США «По-
літікал афферс», вказуючи на необхідність роботи комуністів в

об єднаннях «нових лівих», писав: «невірно робити різкі розмежування між
політичною позицією «нових лівих» і партії. Партія і її члени

працюють у лівих організаціях і співробітничають з ними».

Молодь Заходу все частіше звертається за порадою до марксистської
науки. Пояснюючи дане явище, професор Вісконсінського

університету У. Уїльямс писав: «Концепція Маркса пропонує розуміння й

ідеали, яких вкрай потребує Америка, якщо вона бажає впоратися зі

своїми нинішніми й майбутніми проблемами і якщо вона хоче

реалізувати свій величезний потенціал».
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Бажання вивчати марксистську теорію характерна ознака широких
кіл американської молоді, студентства, інтелігенції. В

університети та коледжі часто запрошують на виступи визначних діячів

Компартії США. Американський інститут дослідження марксизму
часто влаштовує симпозіуми та обговорення актуальних проблем,
співробітники інституту виступають з лекціями на теми

«Марксизм і відчуження», «Марксизм і колоніалізм».^ Поширюючи свої

ідеї в студентському середовищі, комуністи постійно пропагують ідею

єднання студентів з робітниками. Комуністи «повинні об єднатися з

лівими силами в боротьбі за загальні цілі, за мир і соціальний
прогрес», сказав генеральний секретар Компартії США Гес Холл в

одному з своїх виступів.
Відзначаючи величезне значення роботи молодих комуністів Франції
серед студентів та молоді під час кампанії під лозунгом «Молодь і

студенти обвинувачують капіталізм», керівник інституту Моріса
Тореза Жорж Коньо писав: «Кампанія, що розгорнулась, допомогла
об єднати молодого робітника, який став жертвою безробіття,
молодого селянина, позбавленого землі, студента, не впевненого в своєму

завтрашньому дні, і залучити сотні тисяч молодих людей до

реальної боротьби проти капіталу».

Оцінюючи перспективу розвитку молодіжного руху в

капіталістичних країнах, Генеральний секретар КПРС Л. І. Брежнєв у своєму

виступі на міжнародній Нараді комуністичних і робітничих партій 1969

року говорив: «Проте можна не сумніватися, що, оволодівши теорією
наукового соціалізму і озброївшись досвідом класових битв, молоді

борці проти імперіалізму здійснюють великі діла».
Зводячи наклеп на політично активну молодь, американський
буржуазний соціолог Джеймс Бернхем твердить, ніби сучасні молодіжні
рухи не відзначаються революційністю. Даний же «бунт» молоді має

не тільки «консервативний», але навіть «реакційний» характер. На
його думку, «бунт» молоді, що відбувається на наших очах, скоріше
схожий за своїм змістом на рух луддитів.
Другу групу теоретиків молодіжного руху складають представники
сучасної дрібнобуржуазної ідеології, головним чином, анархістські
елементи з «нових лівих». До них варто віднести подружжя Дж. і
М. Раунтрі, теоретика сучасного американського студентства Поля

Гудмена, ідеолога середньої та дрібної буржуазії Герберта Маркузе.
В працях «Психоаналіз і політика», «Одномірна людина» Г. Маркузе
піддає критиці найкричущі сторони буржуазної соціальної системи:

бюрократизм та мілітаризм, зростаюче відчуження людини у
суспільстві, її деінтелектуалізацію.
Разом з тим Г. Маркузе, проводячи історично неправомірну
паралель між сучасними найбіднішими верствами населення США,
наприклад, сезонними робітниками, неграми та студентами і

пролетаріатом Заходу середини минулого століття, приходить до висновку,

що дані групи населення і становлять найреволюційнішу і найпере-

довішу силу буржуазного суспільства. Мовляв, сучасний робітничий
клас Заходу «вріс» у буржуазну соціальну систему і, на відміну од
пролетаріату «класичного капіталізму», скутий не стільки ланцюгами,

скільки «будинками, холодильниками, телевізорами й автомобілями»,
які він не хоче втрачати в боротьбі з капіталом. Причому, виходячи
з того, що окремі групи робітничого класу, в окремий час і в

окремих країнах, ще не досягли необхідного рівня революційності, та по¬
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рівнюючи їх «інертність» з галасливими антимонополістнчними

виступами певних груп дрібної буржуазії, студентства, депролетаризо-
ваних верств, Маркузе робить з цього невірний висновок про «втрату

робітничим класом революційності». Маркузе не здатний зрозуміти, що
саме робітничий клас, який посідає вирішальне місце в матеріальному
виробництві і має найефективніші політичні організації (компартії),
озброєні науковим розумінням розвитку суспільства, і є та сила,

яка неминуче перебудує сучасне буржуазне суспільство на

справедливих началах.

Думка про «обуржуазнення» робітничого класу і втрату ним

революційної активності підхоплена багатьма західними соціологами.
Типовим у цьому відношенні є висловлювання англійця Ф. Цвейга в

його роботі «Робітники в суспільстві достатку». Робітник, на думку
Ф. Цвейга, під впливом зростаючого матеріального достатку все

більше стає індивідуалістом, а тому ні про яку революцію він не мріє.

Однак життя відкидає ці антинаукові твердження буржуазних і

дрібнобуржуазних ідеологів. Як свідчить порівняльний аналіз класової

боротьби трудящих 40 60-х років XX століття, кількість учасників
масових виступів цього періоду набагато більша, ніж у попереднє

двадцятиріччя. Якщо в класових боях проти буржуазії у 1919 1939

роках взяло участь 75 мільйонів чоловік, то в 1946 1966 роках їх

було вже 200 мільйонів, до того ж майже 60 процентів виступів
робітників були політичними. Не менш грандіозними виступами робітничого

класу ознаменувався початок 1974 року. У лютому в Англії

застрайкувало понад 230 тисяч гірників, у ФРН припинили роботу 20 тисяч

комунальних робітників. Широкого розмаху набув «весняний наступ»

трудящих Японії. В зв язку з нестримним зростанням цін на

продовольчі товари Генеральна рада профспілок Японії прийняла рішення

про вимогу підвищити зарплату робітників на ЗО процентів

найвища цифра за всю історію страйкової боротьби в цій країні.
Підкреслюючи ідею вирішальної ролі робітничого класу, в

сучасному буржуазному суспільстві, перший секретар КПФ Вальдек
Роше говорив на Нараді комуністичних і робітничих партій 1969 року
в Москві: «Могутність і розмах весняних виступів робітничого класу
в 1968 році, здатність пролетаріату об єднувати навколо себе інші

соціальні верстви, що страждають від монополій, свідчать про те,
що робітничий клас дійсно є головною революційною силою нашої

епохи». На відміну від Г. Маркузе американські соціологи подружжя
Дж. і М. Раунтрі намагаються довести, ніби вирішальна роль у
революційному русі сучасності належить новому «класові» молоді,
який замінює робітничий клас, що остаточно, мовляв, перетворився
на консервативну силу.

Виділяючи молодь як особливу силу суспільства, що відіграє
негативну (Бернхем) чи позитивну (Гудмен), роль, буржуазні й

дрібнобуржуазні теоретики намагаються протиставити її всьому

старшому поколінню людей, «довести», ніби в центрі суспільних проблем
стоїть ие класова боротьба, а «конфлікт поколінь». Американський
філософ реакційно-консервативного напрямку Льюїс Фойєр в

однойменній книжці «Конфлікт поколінь» пише: «Конфлікт поколінь

універсальний мотив в історії, він базується на первісних інстинктах

людської натури і є, можливо, навіть істотнішою рушійною силою в

історії, ніж класова боротьба».
Головна хиба теорії «конфлікту поколінь» полягає в тому, що в її
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основу покладено лише віковий біологічний фактор, тоді як наука
вимагає розглядати людину як біосоціальну істоту.
В. І. Ленін неодноразово підкреслював, що до молоді потрібно ста*

витися диференційовано, вирізняючи серед неї різні за політико-соці-
альними поглядами групи.

Отже, молодь треба сприймати як певну вікову групу суспільства
(14 30 років), яка включається в життя шляхом активного пошуку

своїх життєвих ідеалів, переймаючи специфічно класовий світогляд,
що допомагає виробити принципи дальшого розвитку суспільства.
Прогресивна частина молодого покоління Заходу усвідомлює
поступово своє справжнє місце в суспільстві, вона все частіше звертається

до наукової теорії марксизму-ленінізму, намагаючись разом з

робітничим класом зробити свій внесок у революційну перебудову
буржуазного устрою на соціалістичних засадах.
Об єктивний аналіз сучасного етапу міжнародного молодіжного руху
ще раз підтверджує думку, що молоде покоління розвивається в

напрямку, визначеному всією ходою історичного процесу.
Демократична молодь з надзвичайною активністю включається до класових боїв

на боці головних революційних сил сучасності, як їх важливий

резерв і невід ємна складова частина.

Особливий вплив на настрої молоді виявляють події міжнародного
життя, які характеризуються, з одного боку, всезростаючою
підтримкою зовнішньополітичного курсу СРСР та інших соціалістичних
держав, а з другого відчайдушним опором імперіалістичних сил і

міжнародної реакції, яких лякає процес розрядки, нормалізація
відносин між державами з різними соціальними системами. Імперіалізм
докладає чималих зусиль, щоб повернути колесо історії назад або

хоча б загальмувати поступ історичного розвитку. Особливі надії

буржуазні апологети покладають на підростаюче покоління, поширюючи
свою ідеологічну експансію на процес формування свідомості, будь-
якими засобами намагаючись ідейно обеззброїти молодь, отруїти її

віру в реальний гуманізм, братерство людей і соціальну
справедливість.

Однак зміцнення світового соціалізму, об єктивна діалектика
класової боротьби, розмах національно-визвольних революцій, планомірна
і копітка робота комуністів серед молоді сприяють її політичній

активізації, зближенню різноманітних антимонополістичних і
антиімперіалістичних напрямків у молодіжному русі з авангардом

демократичної більшості сучасного юнацтва комуністичними та

марксистсько-ленінськими спілками.

У своєму прагненні дістати відповідь на життєво важливі питання

суспільного розвитку молодь капіталістичних країн все частіше

звертає свої погляди до світу соціалізму, його ідеалів, політичних і
моральних принципів, до теорії й практики соціалістичного і
комуністичного будівництва.
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Листи з Парижа

ПОВСЯКДЕННІСТЬ

Коли мова заходить про побут французьких трудящих, про їхнє повсякденне
життя, мені завжди пригадується один комічний випадок. Над дверима «Мо-

нопрі» великого універмагу з найнеобхіднішими промисловими товарами
й продуктами харчування вивішена рекламна об ява. Червона цифра «2

франки» рішуче перекреслена, а поряд з нею виведено великими чорними
знаками: «1 франк 99 сантимів». Так дирекція «Монопрі» повідомила

покупців про зниження ціни на бляшанку консервованого горошку. Я всміхнувся

про себе. Річ у тім, що такі знижки явище тимчасове, вони стосуються

лише тієї партії товару, яка зараз продається в магазині, тобто якихось двох

сотень бляшанок. Отже, вся знижка вкладається у вартість однієї бляшанки.

Навіщо ж така помпа? Проте парижани не сміялися. Вони зосереджено

дивилися на рекламу, щось підраховували і йшли до «горохових» полиць. За
сантим, певна річ, нічого не купиш. Але за 5 сантимів уже можна придбати
поштову листівку, а за 80 газету або коробочку сірників. Нестабільна

економіка західного світу, можлива кон юнктура стихійного ринку і звичка

покладатися тільки на власні сили, все це виробило певні стандарти
поведінки, які здаються нам, громадянам соціалістичної країни, чужими й дивними.
Один з таких стандартів миттєва реакція на найменші коливання цін, які
відкривають (а іноді тільки здається, що відкривають) можливості щось
заощадити.
Чому ці можливості заощадження часто виявляються насправді лише ілюзією?

А ось чому. Поряд із кількома товарами, на які власники «Монопрі»
встановлюють знижену ціну (певна річ, не назавжди, а лише на кілька днів, доки не

вичерпається чергова партія), вони в той же час піднімають ціни на деякі

інші товари. Але це робиться тишком-нишком, без реклами. Просто ходить

поміж рядами полиць хлопець чи дівчина в халатику і, клацаючи спеціальною

машинкою, що нагадує канцелярський дірокол, прикріплюють до кожного

пакету вермішелі чи до кожної пляшки вина нову ціну. І ця нова ціна

відрізняється від старої вже не на один сантим, а на десятки сантимів, а часом

і на цілий франк. Розрахунок простий. Прибігши у «свій» постійний

«Монопрі» за покупками на кілька днів, домогосподарка, побачивши тут дорожчу, ніж

учора, ціну на цукор, навряд чи побіжить шукати інший магазин, де було б
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дешевше. По-перше, в іншому магазині може бути ще дорожче, а по-друге,

час це також гроші. Зваживши все це, вона йде до каси, калькулюючи по

дорозі, і бачить, що сьогодні залишить за ті самі продукти більше грошей,

аніж позавчора. Ось вам і політекономія капіталізму в дії!

А іноді тимчасове зниження ціни стає для торговця ніби трампліном для

наступного підвищення ціни на цей же товар. У винному магазині зібралося

чимало «Рожевого анжуйського». Ціна 3,7 франка за пляшку. Продавалося
воно повільно. І раптом яскраві рекламні плакатики. Стару ціну
перекреслено, а нова 2,4 франка. Вино, як кажуть, пішло. Стали брати пляшку за

пляшкою і... через три дні плакатики було знято, а «Рожеве анжуйське» вже

коштувало 4,2 за пляшку, тобто на півфранка дорожче, ніж до знижки.

Покупці «розгіробували» вино, і дехто з них, безперечно, продовжуватиме
купувати його навіть після підвищення ціни, на що й розраховує власник

магазину.

Щодня ціни стрибають сюди й туди, як зайці в діснеївському мультиплікаті,

але загальний баланс року залишається невтішним. За 1973 рік ціни тільки

на продукти харчування зросли у Франції на 12 процентів. Незначні

підвищення заробітної плати, які профспілкам вдається вирвати в підприємців чи

в держави, неспроможні не те що перекрити ці 12 процентів, а хоча б якоюсь

Істотною мірою компенсувати втрати трудящих.
Однак високі ціни на продукти тьмяніють перед вартістю житла. Без

перебільшення можна сказати, що проблема житла є проблемою номер один для

переважної частини французьких трудящих. Иизькооплачувані робітники,
прибиральники, підмітальники, сторожі й багато-багато інших, чий заробіток ие

досягає тисячі франків на місяць або трохи перевищує цю суму, не можуть

і мріяти про власне житло. Вони змушені-наймати квартиру в домовласника,

а ціна на неї увесь час зростає. Хто має якісь заощадження, той,
передчуваючи похмуру перспективу, вкладає з домовласником контракт на тривалий
строк, але при цьому змушений одразу сплатити велику суму. Я написав

«укладає контракт з домовласником» і побачив, що спрощую ситуацію.
Адже майже завжди між квартиронаймачем і власником будинку стоїть
маклерська контора (їх у Парижі десятки, коли не сотні). Ця контора дає вам

адреси на вибір, повідомляє, коли звільниться та чи інша квартира, дає попередні
відомості про саму квартиру і умови найму, але все це робиться, зрозуміло,
не за «спасибі», а за суму, яка дорівнює місячній квартплаті, тобто від

кількох сот до кількох тисяч франків. Той же, хто заощаджень ие має і

підписує контракт, скажімо, на півроку, повинен через півроку укладати новий

контракт, умови якого часто бувають набагато суворіші. Кваліфіковані
робітники, службовці, вчителі вже мають право мріяти про власну квартиру, але

здійснюється ця мрія далеко не завжди. Річ у тім, що квартира в новому

будинку залежно від кількості кімнат і району коштує 100, 150, а то й

200 тисяч франків. Небагато знайдеться у Франції людей, які могли б

заплатити таку суму готівкою або через банк, і якби будівельні компанії

розраховували на таких людей, вони б полопалися одна за одною, як мильні

бульбашки. Проте вони процвітають. У чому ж секрет? А секрет у зрощенні
капіталів цих компаній з банківським кредитом. Якщо ви «вибилися в люди»,

одержуєте дві-три тисячі франків на місяць і хочете придбати квартиру, ви

звертаєтеся в банк, він дає вам позику, а ви... А ви стаєте рабом
«Національного Паризького банку» чи «Ліонського кредиту» на десятки років..
Банк не благодійник із різдвяної казочки. За свою позику він бере
проценти. І поки ви сплатите йому всю основну суму, а потім ще й проценти

і зможете, нарешті, назвати своєю квартиру, яку вимріяли в молодому віці,
ви або вийдете на пенсію, або й навіки заспокоїтеся від усіх земних турбот
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і тривог, переїхавши вже остаточно й безповоротно в свою останню не

дуже простору резиденцію.
Є ще один вихід купити будиночок поблизу Парижа, дихати свіжим

повітрям у вільний від роботи час, а на роботу їздити машиною. Тоді вам

треба звернутися до контори по продажу нерухомого майна. У такій конторі
вам не тільки докладно розкажуть про об єкти, що вас зацікавили, а ще й

покажуть кольорові фотографії будинків від напівзруйнованої стайні епохи

Людовіка XVI, переобладнаної під ферму, до справжнього середньовічного
замку з баштою, #овом і т. п. Стайню вам продадуть тисяч за півтораста, а

замок тисяч за вісімсот (якщо він десь у глушині, бо під Парижем замку
не купиш). А мільйона за півтора можна придбати невеличкий палац. І ви

розумієте, що єдиний вихід для вас це надіти на шию банківське ярмо.

Бо інакше пас рано чи пізно проковтнуть домовласники. Вже зараз

квартплата поглинає в середньому третину бюджету сім ї. А що буде за 10 15

років?
Та найгірше живеться в сучасній Франції робітникам-іммігрантам. їх у країні
багато, близько трьох мільйонів, і виконують вони найважчу роботу. Як
правило, вони не вміють ні читати, ні писати по-французьки, а часто і своєю

рідною мовою. Не мають вони й ніякої кваліфікації. Влада видає їм

тимчасове посвідчення особи, максимальний строк якого 5 років. Французьке

громадянство їм не надається, і через п ять років вони повинні повертатися на

батьківщину. Фактично перебуваючи поза суспільством, ці робітники,

розпорошені по всій країні й не об єднані профспілками, стають об єктом

жорстокої капіталістичної експлуатації. Вони одержують найнижчу заробітну платню

і живуть у найгірших житлових умовах. Багато іспанців, португальців, алжір-

ців мешкають у Парижі в районі вулиці Сен-Дені в похмурих і холодних

будинках двохсот-, а то й трьохсотрічної давнини, де в одній кімнаті ночує

по десять-двадцять чоловік: у такий спосіб робітники заощаджують гроші,

потрібні їм, щоб допомагати сім ям на батьківщині. Можна легко уявити собі

рівень санітарії та гігієни в такій кімнаті. Цілими днями ці нещасні

працюють хто підмітальником, хто чорноробом, увечері йдуть у дешеве кіно, де

показують старі низькопробні фільми, або просто тиняються вулицями,

мріючи про неприступні для них товари в яскраво освітлених вітринах.
«Суспільство споживання»! Це визначення сучасного капіталістичного світу звучить

гіркою іронією для мільйонів іноземних робітників.
Та не тільки на визиск і всілякі приниження наражаються іноземні

робітники. їх переслідує ще й ненависть крайніх правих організацій,
найактивніша з яких горезвісна «Аксьйон франсез». Досить часто на стінах будинків
з являються плакати цієї організації, що закликають «припинити дику

імміграцію» і вигнати з Франції всіх іноземців. Але найгірше те, що

фашистські молодчики від слів переходять до діла. Напередодні нового 1974 року

в алжірському консульстві у Марселі вибухнула підкинута туди бомба. Були
вбиті й поранені. Цей злочин приголомшив увесь Марсель. Мета його була
зрозуміла, і офіційні представники Алжіру у Франції зажадали заходів

безпеки, які гарантували б життя і здоров я алжірських громадян.
Треба сказати, що гангстеризм у Франції не тільки політичного, а й, так би

мовити, побутового плану, останнім часом починає вище піднімати голову.

Протягом двох тижнів у Парижі відбулося кілька перестрілок між

злочинцями і поліцією. Особливо дикою була стрілянина серед білого дня на Єлісей-

ських Полях, коли на початку січня 1974 року група злочинців намагалася

пограбувати касу газети «Фігаро». Не думаю, що відповідальність за такі

вчинки можна перекласти на кіно, як часом роблять деякі журналісти.

Мовляв, подивився кілька гангстерських фільмів, купив револьвер і пішов грабу¬
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вати банк. Це надто наївне й полегшене трактування зв язку мистецтва з

життям. Причини лежать глибше, вони ховаються в цілковитій вичерпаності
буржуазних ідеалів, у їх непридатності для виховання молоді, в загальному

крахові буржуазної моралі і в розгубленості людей, зокрема молоді, перед

лицем цього краху. Страшні не фільми самі по собі. Страшне те, що душа

молодої людини не має ніякого імунітету до- гангстерських -чи сексуальних

фільмів, до проповіді насильства й насолоди за будь-яку ціну. Безперечно, все

це не стосується тієї трудової молоді Франції, яка стала під прапори
соціалістичних ідей. Тут йдеться про тих юнаків і дівчат, які потрапили в глухий

кут, зайшли в конфлікт з існуючим суспільством, і які шукають ілюзорного

виходу з нього в наркотиках, насильстві чи в так званій «сексуальній рево-.

люції».

Енергетична криза, що більшою чи меншою мірою зачепила різні країни

Заходу після арабсько-ізраїльської війни в жовтні І 973 року, ще гостріше підг

креслила внутрішні суперечності капіталізму. На поверхні фактів було таке:

оскільки ціна на сиру нафту піднялася на світовому ринку мало не вдвічі, то

відповідним чином піднялися й ціни на нафтопродукти на внутрішніх ринках

країн-споживачів. А через те, що арабські країни зменшили виробництво
нафті і, країни Заходу запровадили в себе ті чи інші заходи для обмеження*

споживання бензину. У Франції було заборонено перевищувати на великих

магістралях швидкість у 120 кілометрів, а на інших дорогах 90 кілометрів.
О 22-ій вечора мають гаснути світлові реклами та вітрини, а о 23-ій

закінчуватися передачі програм телебачення. Здається, все правильно й

логічно. Виступи радіокоментаторів і телеоглядачів, фахівців і міністрів

переконували населення, ніби все робиться в його інтересах. Щоправда, дехто

дивувався легкості, з якою відповідальні особи перекладали вину за всі

незгоди в суспільстві, зокрема підвищення цін, на енергетичну кризу.

Адже криза тільки-но почалася, а ціни повзуть угору з року в рік... Проте
нагнітання жахів буржуазними пресою, радіо і телебаченням, крізь галас яких

рядовий француз не завжди може почути об єктивні й тверезі судження
комуністів та їх союзників, що об єдналися навколо Спільної програми,

безперечно, впливають на свідомість багатьох людей.
У дні енергетичної кризи ліва преса і насамперед «Юманіте» виступила з

роз ясненням справжнього стану речей. З таких же позицій дав телеінтерв ю
буржуазним журналістам перший секретар соціалістичної партії Франсуа
Миттеран. Спочатку журналісти буквально накинулися па нього: «Навіщо ви, ліві,
драматизуєте обстановку? Адже і так важко...» Міттеран усміхнувся: «Ви
помиляєтесь. Драматизують обстановку праві, а ми вказуємо вихід із

скрутної ситуації, .ми ,кажемо становище не безнадійне». «А що б ви

зробили на місці прем єр-міністра?» Міттеран відповідає, що в рамках тієї

системи, яку представляє й захищає уряд, очевидно, прем єр-міністр веде

послідовну лінію. Проте слід говорити про іншу можливість, про можливість

подолання кризи в рамках здійснення Спільної програми лівих сил

комуністів, соціалістів і лівих радикалів. Адже з кожного літра бензину, що коштує
1 франк 65 сантимів, величезну данину (90 96 сантимів) збирають нафтові
компанії. Вони просто спекулюють на кризі, бо продають за підвищеними
цінами бензин, виготовлений із запасів нафти, купленої за старими, низькими

цінами. Націоналізація великих компаній, у тому числі й нафтових, поклала б

край цій спекуляції, і Франція змогла б уникнути тих неприємностей, які
великий капітал негайно перекладає на плечі трудящих, витискаючи

надприбутки.
Ці відомості були відкриттям для багатьох телеглядачів, яких день у день
лякають невідворотністю всіляких злигоднів, що їх несе з собою нафтова
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криза. Засоби масової інформації повсякчас накидають народові погляди
правлячих кіл, говорив Ф. Міттеран. Майже щодня по телебаченню

виступають міністри й інші офіційні особи, а позиція лівих партій залишається

невідомою народові, нероз ясненою, а то й перекрученою.

...Найжвавіше місце Парижа Латинський квартал. Розташований він у
самому центрі, на лівому березі Сени й тягнеться від річки на південь,
піднімаючись на невелике узгір я. Головна його артерія бульвар Сен-Мішель, але

він відрізняється від інших великих бульварів хіба що незрівнянно більшою

кількістю студентів. Щоб потрапити в справжній Латинський квартал, треба

звернути з Сен-Мішель в одну з численних вуличок, що вливаються в нього,
і пройти метрів триста чи п ятсот. Тут вам відкриється ціла мережа
покручених середньовічних вуличок і провулків, таких вузьких, що по них ледве

могла б проїхати машина. Кажу,«могла б», бо насправді вона проїхати не

може через те, що на всіх вуличках надто людно, і необережний водій, який

знає Латинський квартал тільки за планом Парижа, проклинатиме все на

світі, просуваючися зі швидкістю сто метрів на годину. Тут нема ані

світлофорів, ані регулювальників, ніхто не визнає правил вуличного руху. Ніяка

сила не розжене групку студентів, якій заманулося посередині вулиці
вступити в запеклу чотиригодинну дискусію чи подивитися на мандрівного

фокусника. Отже, водієві залишається дати задній хід і виїхати на

«впорядкованій^» вулицю.

Вулиці Латинського кварталу такі занедбані, що важко повірити в близькість

широкого й показного бульвару Сен-Мішель. Ви навіть відчули б себе в іншій

епосі, якби не численні кінотеатри, які в Парижі, та й, мабуть, в усьому світі

не ліпляться так тісно один до одного. Правда, «кінотеатр» це надто гучна

назва для невеличкої зали на кілька десятків місць і такої тісної коморки

механіка, іцо двері стоять навстіж навіть узимку, інакше не можна

витримати перегріву. В маленькому квартальчику я нарахував п ять кіно: вони

були в кожному будинку, а в одному, вкритому кіптявою принаймні трьох

віків, співіснувало навіть два карликових кінотеатрики. Багато тут маленьких

барів та кафе, де безперестанку товчеться молодь у светрах та джинсах

незалежно від статі. Мода «унісекс», тобто однакова для дівчат і хлопціз,

владно диктує свої закони.

Цікаво було пройти бульваром Сен-Мішель у новорічну ніч. Починаючи з

дванадцятої години і майже до ранку, кожна машина, що проїздила

бульваром, давала тривалі сигнали то безперервні, то уривчасті, то короткі, то

довгі, і вони зливалися в неповторний хор, який лунав над Парижем. А
на тротуарах було повно студентів у смішних масках і ковпаках. Вони

пританцьовували й підстрибували, обсипали один одного та й незнайомих

перехожих конфетті, співали жартівливих пісень, але все це без зухвалості і

боронь боже без хуліганства.

І мені згадалося, як ці ж самі студенти тут же, в Латинському кварталі,
відгукнулися на приїзд до Парижа Голди Меїр. Тісні вулички, що прилягають
до Сен-Мішель, були заповнені хлопцями й дівчатами у незмінних светрах та

джинсах. Передні лави міцно взялися за руки й перегородили вулицю

і вся ця маса людей вигукувала як одна душа «Golda assassin!» (Голда

вбивця!). А з Сен-Мішель, обабіч якого сотні на півтори-дві метрів тяглися

чорні шереги поліцейських машин, вже наступали загони так званої

республіканської гвардії спеціалізованої поліції для боротьби з всілякими

заворушеннями. Гвардійці в своїй чорній уніформі, в к&сках і з кийками в

правицях були схожі на автомати, на роботи і чіткою відпрацьованістю рухів,

і абсолютною подібністю один до одного, і цілковитим мовчанням, що так
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яскраво контрастувало з живою, гомінкою людською масою студентської

молоді. Знайомий француз, який стояв поряд, сказав: «Так починалося й у

шістдесят восьмому».

Якщо на Сен-Мішель найцікавіше це люди, то на Єнісейських Полях

сама вулиця. Люди тут одноманітно респектабельні і така сила туристів, що

парижани потопають у їх масі. А вулиця й справді гарна. Починаючись від
знаменитої площі Конкорд з її позеленілими від часу фонтанами та

єгипетським Обеліском Єнісейські Поля спочатку йдуть поміж двома парками,
з-за зелені яких виглядають Гран-пале і Пті-пале (Великий і Малий палаци),
споруджені з нагоди Всесвітньої виставки в Парижі 1900 року. А далі вулиця
тече вже між кам яними берегами високих будинків, нижні поверхи яких

суцільна вітрина. Єнісейські Поля забудовувалися швидко, в основному в XIX

столітті, тому тут нема старовинних кам яниць і взагалі будь-яких
пам ятників архітектури, крім Тріумфальної арки, що домінує над усією
перспективою вулиці. Та й не в архітектурі окремо взятих будинків секрет
привабливості Єнісейських Полів, а в рухові їх угору, до величної

Тріумфальної арки, коли ви йдете з площі Конкорд, чи в плині додолу, до

Обеліска і далі до Лувра, коли ви йдете від арки, і в тому, що рух цей має чіткий

орієнтир на площі, куди вливається вулиця. Чимало мальовничих місць є в

Парижі, але другого такого нема, бо щоразу якась випадковість дисонує з

архітектурними задумами й порушує гармонію. Єнісейські Поля в цьому

відношенні нагадують продуманість французького парку, класичним прикладом

якої є Версаль. Там кожна алея веде чи до водограю, чи до статуї на

високому п єдесталі, чи до павільйону, бо над усім панує той «гострий гальський

глузд», про який колись писав Олександр Блок.
Зовсім інший Париж розгортається перед вами, коли ви піднімаєтесь від

центральної його частини, з Великих бульварів на Монмартр. Біля підніжжя
Монмартру невелика, але відома далеко за межами Парижа і Франції
площа Пігаль. Названа вона була колись на честь відомого скульптора XVIII

століття, мабуть, з метою прославити його ім я, але нещасний Пігаль напевно

перевернувся б у труні, якби дізнався, що саме асоціюється тепер з його

прізвищем. Площа Пігаль це всесвітня столиця розпусти. Всі вулички, що

вливаються в неї, заповнені підозрілими готельчиками й ресторанчиками з

тьмяним червонуватим освітленням, а дівчата відповідного фаху почувають
себе тут настільки невимушено, що можуть схопити вас за руку, пропонуючи

відвідати один із таких готельчиків. Річ у тім, що проституція у Франції
офіційно заборонена ще з часів генерала де Голля і легальних публічних домів
нема. Але нелегальних, на які, проте, поліція дивиться крізь пальці, лише

час від часу влаштовуючи облави, нелегальних кубел чимало, і більшість з

них зосереджена саме тут. Площа Пігаль - це ще й центр стриптизу, який

заявляє про себе нахабними афішами колосальних розмірів.
Навесні 1973 року «Монд» присвятила серію статей проблемі проституції.
Газета відкрила завісу над добре організованою «індустрією гріха», в якій

чітко розподілено права й обов язки. Кожна дівчина, що продає себе, має

певне місце, де може полювати на клієнтів. Вулиці умовно поділено на

квадрати, і лихо необережній, яка вторгнеться на чужу територіюі їй доведеться
мати справу з сутенером потерпілої хлопцем із залізними кулаками й

цілковитою відсутністю будь-яких стримуючих центрів. Але сутенер захищає

свою підшефну від конкуренції і від нечесних клієнтів теж не за її прекрасні
очі. Це для нього бізнес, і бізнес досить вигідний, бо іноді половина заробітку

дівчини переходить до його кишені. А заробляють дівчата по-різному. Серед
них є станова та майнова нерівність. Є такі, що довгими годинами підпирають
холодні стіни, мерзнучи в своїх ультракоротких спідничках (якщо взагалі цей
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предмет можна так назвати), а одягтися інакше не можна: це свого роду

уніформа. А є й такі, що на власній машині під їздять під першокласний

готель на Ріволі чи на площі Конкорд і запрошують підтоптаного заокеанського

добродія з грубеньким гаманцем проїхатися. Як і скрізь у капіталістичному

світі, тут є своя ієрархія, свої злети й падіння, своя життєва лотерея.

Але піднімемося ще вище, на вершину Монмартрського пагорба. Тут уже

нема ні яскравих рекламних закликів, ні втомлених підмальованих облич,

тут завжди панують трудові будні та трудові злидні. І корінні парижани,

і приїжджі люди португальці та алжірці, всі носять однакові

прим яті піджаки, всі однаково погано голені й усі однаково сумно дивляться на

світ своїми серйозними очима. Це трудящий люд, чорнороби, двірники,

прибиральники, власники дрібних майстерень чи крамничок, люмпен-пролета-

рі. Усі воин знають напевне лише одне, що завтра їм буде гірше, ніж

сьогодні, бо сьогодні гірше, ніж учора. Про ці вулиці ніяк не скажеш словами

Хемінгуея «свято, що завжди з тобою». Ні, це тяжкі будні, від яких ніде

не дінешся й не сховаєшся. І цього обличчя великого міста так само не

можна забути, як і святкових вогнів Єлісейських Полів.

Віктор КОПТІЛОВ
Париж.
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На Чілі спустилася ніч.

XVHTA
Доктор ХУЛЮ АРАВЕНА

(Чілі)

Терор фашистської
військової хунти в Чілі не

припиняється. Він цілком
виразно спрямований проти
певних груп населення

країни: проти керівників блоку
Народної єдності, проти
колишніх урядових
службовців, проти керівників
Єдиного профцентру трудящих
КУТ, проти членів
профспілки промислових робітників,
проти керівників

сільськогосподарських кооперативів,
а також проти лікарів та

працівників охорони
здоров я.
Передові кола медиків ще

ніколи в історії нашої
країни не. зазнавали подібних
гонінь. Багато лікарів було
одразу після перевороту
кинуто до концентраційних
таборів, де чимало з них

загинуло від нелюдських
катувань. Значна частина

переховується від переслідувань
або знайшла притулок за

кордоном. Фашисти

погрожують також фахівцям
медицини, які не належали до

блоку Народної єдності.
Ця ненависть хунти до

працівників охорони
здоров я спричинена активною

й самовідданою участю
багатьох лікарів у заходах
народного уряду по

поліпшенню медичного

обслуговування. Адже одразу після
приходу до влади фронту
Народної єдності вони

зробили своїм головним

соціально-політичним
завданням пропаганду серед

трудящих правил санітарії та

гігієни. Почалася масова

кампанія по боротьбі з

недоїданням серед дітей. Крім
інших заходів, з цією метою

щороку виділялося 440
мільйонів літрів молока. По

всій країні було
запроваджено безплатну невідкладну
медичну допомогу.

Робітники, пенсіонери та неіму-

щі отримували
медикаменти безкоштовно.

Уряд Народної єдності
почав будувати нові лікарні
й поліклініки, для яких було
закуплено на 15 мільйонів

доларів обладнання й

апаратури. Кількість

студентських місць була подвоєна,
поновлені медичні курси
для робітників.

Всі ці заходи по

поліпшенню охорони здоров я
трудящих суперечили

інтересам і політиці реакції.
Адже вона виступала за

таку організацію медичного

обслуговування, в центрі
якого стояла б не людина,

а прибутки. Лікарі Чілі
постійно чинили опір вимогам

реакції і не брали участі в

підривних актах саботажу,
що ще більше посилювало

ненависть до них ворогів
народу. Всупереч реакційним
елементам був утворений
Патріотичний фронт пра-
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цівників охорони здоров я,
який закликав медичні
заклади країни працювати з

посиленою енергією й дал «,
щоб населення не

страждало від нестачі лікарів.
Лікарі й медсестри працювали
вдень і вночі, брали
щотижня по два-три додаткових

чергування, тримали

поліклініки відкритими до 24-ої

години й ніколи не

відмовляли пацієнтам через
недостатню кількість персоналу.
Фашистські банди почали

переслідувати лікарів ще

задовго до військового

перевороту. Вони

погрожували їм смертю, виключали з

профспілок, щоб назавжди

позбавити можливості пра-

Ріка КІапочо, що протікає
через Сантьяго, тепер
часто несе в своїх водах
тіла закатованих без суду
і слідства чілійських
патріотів.

чилійська хунта намагається
кинути за грати всіх прогресивних
людей країни, що прагнули свободи н
справедливості для народу.

цюзати за фахом. У

будинок міністра охорони
здоров'я Хуана Карлоса Конча
та директора лікарні в

Сальвадорі Валларадєса були
підкладені бомби.
Одразу ж після

фашистського путчу озброєні
солдати вдиралися до лікарень,
поліклінік, консультаційних

пунктів та до приватних

будинків лікарів. Сотні

медпрацівників заарештовано.

Хунта не зупиняється ні

перед авторитетом, ні

перед віком видатних учених.

Так, фашисти вдерлися до

будинку 90-літнього

професора Ліпшутца, лауреата
Національної премії й
жорстоко розправилися з ним

та його дружиною. Вони

розгромили його бібліотеку
і унікальну колекцію
творів мистецтва. Професора
Асенхо, засновника

Інституту нейрохірургії, вченого

із світовим ім ям, схопили

в його квартирі й видворили
з країни лише за те, що він

був особистим другом
Сальвадора Альенде. Вони
вчинили погром на квартирі
професора Opera Пуелма і
викинули його із заснованої

ним легеневої клініки. Вони

заарештували колишнього

декана медичного

факультету Чілійського

університету професора Opera Матте.

Вони примусили його стоя¬

ти роздягненим протягом
шести годин на подвір ї
казарми й вісім разів
імітували розстріл. Так само і

до інших лікарів фашисти
не виявляють ані жалю, ані

поваги: Енріке Паріса
катували протягом ЗО днів,
поки він не помер. Причина
смерті: багаторазові
проломи черепа, опіки, синці по

всьому тілу, видалення
статевих органів. Дванадцять

службовців лікарні Сок ят-

ріко, два лікарі із клініки

Аріка, начальник відділу
кадрів лікарні Сан-Хуан-де-Діос

були розстріляні (труп
останнього знайшли в річці
Мапочо).
Якби хтось захотів

скласти список усіх
замордованих хунтою, він вийшов би

надто довгим. Фашизм і

реакція знущаються сьогодні
над усіма тими
працівниками охорони здоров я, які
показали високу моральну

стійкість і витримку у

важкий для країни час, які
віддали всі свої здібності, все

своє вміння для

поліпшення медичного

обслуговування народу, всіляко

підтримували народний уряд і
перешкоджали фашизмові
досягти своєї мети. їхні імена
залишаться в історії нашої
медицини і нашого народу.

«Горщонт», НДР
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Ця автострада в Лос-Анджелесі зручна для автомобілістів, проте для її
спорудження потрібно було знести чимало житлових будинків, урізати
тротуари. А гуркіт машин, що з шаленою швидкістю тисячами мчать по ній

протягом цілої доби, викликає у мешканців навколишніх районів серйозні
нервові розлади.

ПРОБЛЕМИ ЛВТОМОБИЬНОІ
«Дерева порубані

вони заважають автомобілям.

Сади й парки знищені на

їх місці розбито
автостоянки. Тротуари й газони метр

за метром поглинаються

автотранспортом, автострада

вдирається до наших

спалень шум і отруєне

повітря досягли й перевищи¬

ли всі припустимі

показники безпеки...»

«Широченними магістралями мчать,

ревучи від нетерплячки й

гніву, нескінченні потоки

величезних автофургонів,
розкішних лімузинів,
дорогих спортивних машин,

автоцистерн, ваговозів. Де

жити, куди сховатися від

цього автопекла людині?

Якщо це автомобільна

цивілізація, то хіба може

людина жити серед того

моря транспортних засобів,
які от-от задушать її?

Доки людство за можливість

пересуватися в автомобілі

платитиме тисячами й

тисячами людських жертв?»

218



Так пишуть прогресивні
західні журналісти,
намагаючись привернути увагу

громадськості до пекучих

проблем, породжених

автомобілем. Задуманий і

сконструйований, щоб допомогти

людині подолати відстань,

сьогодні автомобіль в

капіталістичному світі підкорив
собі людину, породив
майже нездоланні проблеми.
Ось деякі з них.

У «великому Парижі»
близько восьми мільйонів

жителів. Мільйон чотириста

з них користується метро,

мільйон сімсот

автобусами, мільйон чотириста

приміською залізницею,

півтора мільйона

автомобілями, решта пішоходи.

Але досить одночасно

вивести на паризькі вулиці
п ятсот тисяч автомобілів,

щоб викликати в місті

кризовий стан. Уже сьогодні

середня швидкість
паризьких автобусів не сягає й

дев яти кілометрів на годину,

десять років тому вони

рухалися майже вдвічі

швидше. З кожним роком все

більше парижан відмовля¬

ються од автобусів,
надаючи перевагу метро, де

кількість пасажирів у «часи пік»

досягає страхітливої цифри.

П ятдесят процентів

парижан витрачають понад дві

години щоденно на дорогу

з дому до місця роботи.

Неврози, спричинені цією

«щоденною міграцією», ви¬

значаються медиками як

одна з найпоширеніших

форм виробничих
захворювань. З кожним днем місто

наближається до паралічу,

а численні проекти про

поліпшення системи

транспорту в Парижі, над якими

довгі роки сушать голови різні
фахівці, не дають

жодного результату.

Закінчена навесні минулого

року 35-кілометрова
окружна дорога, будівництво якої

тривало п ятнадцять років,
сьогодні вже не В ЗМОЗІ

пропустити потрібну
кількість транспорту: її

необхідно розширювати.

«Можливо, в майбутньому
постане потреба зруйнувати
місто, щоб урегулювати рух
транспорту», заявив

нещодавнє П єр Мерлен,
найбільший авторитет з питань

паризького міського руху.

17 квітня 1970 року була
проведена аерофотозйомка

Парижа, і всі засоби

транспорту один по одному

перерахували за допомогою

лупи. 350 тисяч різних

автомашин було припарковано

на бруківках столиці, 440

тисяч стояли на

тротуарах і дворах, 60 тисяч у

момент зйомки були на ходу.

На відміну від пана Мер-
лена префект Парижа Мо-

ріс Дубле пропонує інше

розв язання проблеми.
«Якщо -ми хочемо залишитися

жити в містах, говорить

він, необхідно
автомобіль віддалити від міських

центрів». Дубле розробив
генеральний план

перебудови паризького транспорту,

за яким у місті мають

залишитися: по-перше,

громадський транспорт і машини

служби безпеки, тобто

санітарні, поліцейські йіпожежні;
по-друге, служба постачання

магазинів; по-третє,
автомобілі громадян деяких

професій, передусім лікарів, і

нарешті, інші засоби

перевезення, якщо для них

залишиться місце. Права
міського автомобіліста, який

забирає шість квадратних
метрів площі, взагалі не

ставилися на обговорення.
Префект вважає, що їх

треба анулювати.

А поки що автомобілісти

«розстрілюють» міста

отруйними випарами моторів.

На Заході виник уже й

термін «невидимий

розстріл». Щоранку в багатьох

містах Західної Європи,

проводжаючи дітей до школи

чи дитсадка, матері
змушені вести їх кількасотметро-
вим вузьким коридором

між автомашинами,

припаркованими на тротуарах. У

цей же час, близько '

восьмої, виходять з дому й

батьки цих дітей, щоб їхати на

роботу своїм автомобілем.

Включаючи й прогріваючи

мотори машин, які стоять

на тротуарах, батьки

отруюють дітей вихлопними

газами, що розсіюються якраз

на рівні дитячих личок.

Це повільне, майже

невловиме вбивання, справді

«невидимий розстріл», час

від часу примушує бити на

сполох, тоді шпальти газет

починають рясніти

тривожними заголовками. Так бу¬
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ло в лютому минулого

року, коли близько двохсот

токійських дітей дісталися

до школи в стані колапсу,

і міські власті змушені були

заборонити в центрі Токіо

рух транспорту від

сьомої до дев ятої ранку. В

Мілані коштом газети

«Корр єре дела сера» протягом

кількох місяців діяла

пересувна лабораторія, яка

щодня брала проби повітря і

визначала процент

накопичення вуглекислого газу в

ньому. В Туріні на вулицях

регулярно вивішують
повідомлення про процент

отруєння повітря вуглекислим

газом. Люди дивляться,

читають і... забувають.
«Якби вихлопі- і гази якось

фарбували навколишні
предмети дереза, стіни

будинків, одяг та обличчя

перехожих, пише «Домені-
ка дель корр єре»,
людство давно вже палко

запротестувало б. Гази ж, що

змішуються з повітрям, зда¬

ються начебто

нешкідливими. Автомобіліст спокійно

ставить свою машину на

тротуарі, змушуючи
пішоходів продиратися крізь
смердючі випари автомобільних

джунглів».
Як же можна захистити

городянина від вуличного

руху? Багатосерійна
передача швейцарського
телебачення «Місто» ставить це

питання і намагається

відповісти на нього. її автори
починають з того, що нема чого

й мріяти про відмову од

автомобіля. Знищення

автомобіля, говорять вони, такий

самий абс/рд, як і

знищення самого міста. Місто й

автомобіль для людини

дві позитивні реальності,

головне, щоб людина не

стала їхнім рабом. Думка
ця не нова. Ще в 1963 році
її висловив англійський

вчений Колін Б юкенен, автор

нашумілої тоді «Доповіді»

про рух транспорту в

містах. Б юкенен довів, що

проблема вуличного руху
пов язана з цілою низкою

інших проблем
політичних, економічних і

соціальних. І тільки розв'язавши їх,
можна знайти вирішення й

проблеми міського

транспорту.

Нема сумніву, що

автомобіль, створений для

полегшення життя людини,

став нині на Заході
інструментом її утиску, її

ворогом. І так само

безсумнівно, що «сильні світу цього»,

від яких залежав розвиток

міст, у своїх рішеннях

керувалися виключно

особистими політичними або

економічними інтересами, а не

загальними інтересами
населення цих міст. Цікава те-

лєанкета, проведена у

країнах Західної Європи,

наводить деякі приклади

протидії можновладцям, факти

втручання громадськості в

розвиток своїх міст.

Цюріх претендує на зван-

Фахівці з безпеки руху та працівники муніципалітетів західних країн про-
пончють різні варіанти розв язання проблеми «пішохід транспорт». Який
з них переможе покаже майбутнє.
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ня фінансового центру
Західної Європи, тобто міста,

куди можна легко приїхати,

швидко владнати свої

справи і так само легко, без

затримки залишити його. З

цією метою було
спроектовано так звану магістраль
«У», єдину триосьову
артерію з бетону й сталі, яка

вела б у центр міста і

дозволяла б транспортові

розвивати значну швидкість.

Однак будівництво її

обійдеться місту так дорого, що

цюріхці замислилися, чи

варто платити таку ціну:
три магістралі мали

виходити з трьох боків у старий

міський парк, де потрібно

було б вирубати тисячі

дерев. В кінцевій частині

автострада спроектована по

руслу річки, яку, звичайно,

треба осушити заради
цього. Що ж вирішили цюріхці,
жителі міста, де людині без

автомобіля взагалі немає

місця?

За давнім звичаєм у

Швейцарії кожний захід

властей, що вимагає значних

фінансових витрат,

вирішують голосуванням.

Звичайно швейцарці ке надають

цьому праву великої ваги і

багато хто утримується від

участі в голосуванні.
Цього разу, однак, вийшло

інакше: покликані

проголосувати за витрати на

будівництво автостради «У» в центр

міста через парк з вікови¬

ми деревами жителі

Цюріха сказали «Ні!»

Менш демократичними й

набагато агресивнішими

показали себе парижани.

Стоянки на

тротуарах справжня біда всіх

західноєвропейських міст, особливо

старовинних, витісняють

пішоходів, змушують
вдаватися до небезпечних

переходів. Отже, коли уряд

узаконив стоянки автомашин

на тротуарах, експресивні
парижани збунтувалися і
вночі почали проколювати

гумові покришки. Ці дії,
чисто демонстративні,
нічого, звичайно, не вирішили,
нікому не допомогли.

Права перехожих відстоюють

у Парижі й іншими
методами тут діє так звана

Асоціація прав пішоходів,

зв'язана з міжнародною

федерацією. Ось що

розповідають про свою роботу її

керівники:

«За кілька років існування

Асоціація, що налічувала

двох-трьох утопістів,

перетворилася на справжній

загін людей, які обмірковують

і вивчають всі автопробле-

ми, і власті вже не

вирішують нічого, не порадившись

з нами. Якщо на жвавій

вулиці заплановано

будівництво школи, до якої не

просто дістатися з будь-якого
боку кварталу, ми

критикуємо цей проект. Якщо

прокладається велика магіст¬

раль через населений пункт,

ми вимагаємо, щоб були
враховані умови безпеки

пішоходів».

Деякі цікаві дані

опублікувала англійська група

протесту проти засилля

автомобілів. У Лондоні

вулиці належить 23 проценти

всієї площі міста, в Парижі

26 процентів;

«моторизована» людина займає в

дванадцять разів більше місця,
ніж пасажир автобуса.
Проходячи тисячу кілометрів,
автомобіль поглинає (тобто
спалює) більше кисню, ніж

потрібно людині на все

життя. Англійський соціолог

д-р Сіндуелл досить

похмуро дивиться на майбутнє
людства в умовах

автомобільної цивілізації.
Виступивши по радіо з

бесідою на цю тему, він

закінчив її такими словами:

«Сьогодні водій стоїть за

крок від в язниці і за два

кроки від лікарні, а іноді
й домовини».

Перелік тих. хто протестує

проти сучасного автомобіля,
можна було б

продовжувати, цих людей стає все

більше на Заході. Але вони не

в змозі нічого докорінно
змінити, кількість

автомобілів у містах і на дорогах

невпинно зростає,

породжуючи все нові й нові

проблеми.

За матеріалами зарубіжної
преси

221



олгарія славиться

0
своїми різьбярами.
Самобутньої краси

хати-тереми,

іконостаси церков та

монастирів були створені
руками невідомих митців ще

за часів Відродження.
Традиції давнього мистецтва

живуть і донині.

зь

ачо лнгеоа

Палац, зображений на

знімках, виник у Софії під

різцем нашого сучасника,

талановитого самоука Рачо

Ангелова з села Зимевиця.

Майстер працює на

софійському заводі «Москва».

Його твір художня

композиція, де застосовано всі

стилі: тут можна побачити

суворі готичні лінії і
барвисті східні орнаменти.

Ажурне дерев'яне мереживо

підкреслює багатство тонів і

відтінків матеріалу.

Над своїм твором

Ангелов працював вісім років у

вільний від роботи час,

використовуючи відходи

деревообробної промисловості.
Площа палацу 90

квадратних метрів.

Чимало зарубіжних

туристів хотіли придбати «Казко-
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Автор унікальних творів
Рачо Ангелов.

Фіранка з дерев'яного
мережива.

вий палац», але автор

подарував його

болгарському народові.

Палац то не єдина

робота Ангелова. В

Софійському парку

Свободи стоїть, прихована поки

що від людських очей,

лісова хатинка. Вже

чотири роки працює над

нею талановитий різьбяр.
Цей казковий теремок,

де навіть фіранки
зроблено з тонких

дерев'яних пластинок, буде
виконаний у

національному болгарському стилі.

Лісова хатина.
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ТАК ЗАГИНУВ

ВІКТОР ХАРА

Нещодавно в редакції римської
газети «Паезе сера» побувала Джоан
Тернер вдова Віктора Хари,
співака й театрального режисера,

дослідника чілійського фольклору, поета й

трибуна народних мас. Після

загибелі чоловіка Джоан вирушила в

подорож по світу, щоб розповісти людям

правду про страждання чілійського

народу.

«Паезе сера» вмістила розповідь
Джоан.
1963 року Віктор Хара закінчив
факультет театральної режисури
столичної консерваторії. Незабаром він
поставив кілька п єс, і ці
постановки принесли йому визнання.

Його запрошували до багатьох
столиць Латинської Америки, Європи.
Але його основною стихією була
народна пісня, за допомогою якої,
каже Джоан Тернер, він «промовляв
до сердець тих, хто не міг

переступити поріг театру. Він писав і

співав для робітників та селян».

За часів Народної єдності Віктор
дістав можливість втілити свої ідеї в

Віктор Хара зі своєю дружиною

Джоан та дочками Амандою й Емануе-
лою.

життя. Він з ентузіазмом збирав і

пропагував фольклор, писав пісні для
народу і виконував їх у театральних
залах, кав ярнях і просто неба на

стадіонах та площах.

«Його пісні, каже Джоан, стали

елементом політичної агітації серед

мас. Саме тому реакція його
ненавиділа. вона бачила в ньому свого

смертельного ворога...

Ввечері 11 вересня Віктор подзвонив

мені по телефону й сказав, що він

разом з кількома тисячами студентів
та викладачів перебуває в

обложеному заколотниками університеті. Він
попрохав, щоб я не турбувалася. Але
наступного дня хунта взяла

університет штурмом.
15 вересня групу заарештованих

перевезли на Національний стадіон.

Серед них був і Віктор. Усіх
вишикували біля муру, й кілька озброєних
автоматами цивільних під

командуванням полковника Соупера того

самого, що очолював штурм палацу

президента. почали перевіряти
документи. Соупер впізнав Віктора й
наказав розстріляти його. Але цього

катам було замало: вони накинулися,

мов хижі звірі, на його тіло,
топтали кованими чобітьми, проламали
череп...»
Віктор Хара загинув. Але залишилися
його пісні, які співають чілійські
трудящі.

ПЕРШИЙ МУЗЕЙ

ВЕЛИКОГО ХУДОЖНИКА

Тривалий час громадськість Голландії
добивалася створення державного

музею Вінцента Ван-Гога.

Спадкоємець художника, його 84-річний
небіж Вінцент Вілем Ван-Гог, в якого

зберігається велика частина доробку
митця, погоджувався передати їх

державі лише за умови, що в

Амстердамі збудують спеціальне приміщення
для музею. Навколо цього в

Голландії понад двадцять років точилися

суперечки, в. яких брали участь
урядовці, члени парламенту,

представники артистичної громадськості.
Нарешті два роки тому почалося

будівництво приміщення державного
музею Ван-Гога. В його залах

експонується нині понад 230 праць
художника. Крім того, тут виставлено

близько 500 ескізів, а також

представлено велику епістолярну спадщину
художника понад 900 листів. ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКА
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Иоганнес ЛІаріо Зіммель.

ЛИШЕ ВІТЕР

МОЖЕ ВІДПОВІСТИ
Романи «Таємний хліб», «Шлях у
минуле», «До гіркого кінця»
західнонімецького письменника Иоганнеса Ма-

ріо Зіммеля перекладені на 18 мов

світу, але найбільший успіх випав

його новому твору «Лише вітер може

відповісти». В романі зображено
долю Роберта Лукаса, службовця
великої страхової фірми. Виплачуючи
великі суми страховки, він

наштовхується на факти корупції, обману,
шахрайства і злочинів. Перед Робертом
Лукасом розкривається вся огидність

верхівки буржуазного суспільства, бо

ці зовні респектабельні банкіри й

комерсанти, поліцейські начальники й

урядовці заради наживи й влади не

гребуют ніякими злочинами. Все це

вражає й пригнічує Роберта Лукаса.
Він розгублено дивиться на світ, що
оточує його, й не знаходить відповіді
на запитання: що робити? Як
боротися проти цього лиха? (Звідси й назва

твору, запозичена з популярної пісні

Боба Ділана).
А яка ж позиція самого Иоганнеса

Маріо Зіммеля? На думку
літературного оглядача газети «Вархайт» Ебер-
гарда Шмідта, Зіммель мав би

відвертіше висловити своє ставлення до
описаних ним подій.

КОНКУРС

МОНГОЛЬСЬКИХ

ВОКАЛІСТІВ

Високу майстерність
продемонстрували монгольські вокалісти на І

республіканському конкурсі професійних
співаків. Сорок провідних солістів

країни протягом тижня змагалися за

ззання лауреата.

«Перший всемонгольський конкурс,
заявив голова жюрі народний артист
МНР Ц. Пуревдорж, виявив ряд

обдарованих молодих виконавців.
Умови конкурсу, який проходив за

програмою міжнародних змагань, були
складні. Крім творів монгольських

композиторів, учасники обов'язково
мали виконувати народні пісні, твори
російської і світової класики. В

майбутньому ми будемо проводити такі
конкурси раз на три-чотири роки».

Звання лауреата були удостоєні
десять учасників конкурсу. Серед
оперних співаків перше місце здобула
солістка Державного театру опери та

балету МНР лауреат X Всесвітнього

фестивалю молоді та студентів
X. Уртнасан.

«Такі змагання, розповіла на

прохання журналістів X. Уртнасан,
змушують артиста мобілізувати всю

свою майстерність, здібності й

професіоналізм. Я готувалася до

конкурсу цілий рік, обирала для концертів
твори, що вимагали особливо високої

технічної майстерності. На конкурсі я

виконала одинадцять творів
монгольські народні пісні, твори
національних композиторів, а також
романси й арії з опер Й-С. Баха, П. Чайков-

ського, Дж. Верді, Ф. Шуберта, Г.

Генделя та інших зарубіжних
композиторів».

НА СЦЕНІ-
ПОЛІТИЧНЕ РЕВЮ

«Театр центрифуга» так

називається мистецький колектив, створений у
Західному Берліні. Його керівники
пояснюють, що запозичення назви із

спеціальної технічної термінології не ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКА
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випадкове. Так само, як центрифуга
відокремлює в рідкій масі тверді
частки, цей театр має з гущавини
життя вибирати найважливіші
соціальні явища. Новий колектив обрав
для себе й особливий жанр вистав,

назвазши його політичним ревю.

Як повідомляє газета «Вархайт»,
перша вистава театру «Я захищаю

жінку» привернула увагу західнобер-
лінської громадськості, викликала

гостру політичну полеміку. В цій
виставі йдеться про безправ я
трудящих, особливо трудящих-жінок, в

умовах деспотизму великих

концернів. Економічні й політичні права
робітників, заробітна плата, охорона
праці, роль профспілок, ці та інші

злободенні проблеми знайшли у
виставі своє відображення саме з

позиції захисту інтересів трудящих.
«Вистава, пише «Вархайт»,
викликає глибокі роздуми. Більше того:

вона закликає глядача до дій».

НА ЗАХИСТ

ЛІТЕРАТУРИ

В Ісландії кажуть: «Людина без книги

сліпа». Ця давня мудрість девіз
видавництва «Мова і культура»,
заснованого 1937 року в Рейк явіку
Комуністичною партією Ісландії. Видавни-

Сцена з вистави «Я захищаю жінку».

цтво справедливо вважається

найбільшим і найсерйознішим у країні.
Невелика за своєю територією і за

своїм населенням, Ісландія, однак, за

числом книгарень і бібліотек, за

кількістю книжок на душу населення

посідає перше місце серед
капіталістичних країн. За цими показниками

Ісландія в чотири рази перевершує
Швецію і Норвегію, й у двадцять
разів Сполучені Штати. Любов до

книги є давньою традицією ісландців.
Разом з тим газета «Тьоудвільїн»
зазначає, що останнім часом

доводиться вести боротьбу за збереження цих

традицій від шкідливих чужих
впливів. Участь Ісландії в НАТО і

створення на її території військових баз
Сполучених Штатів призвели до
проникнення сюди «антикультури»

низькопробних кінофільмів та бульварної
літератури. Американський капітал
намагається проникнути й у видавничу

справу в Ісландії. Заокеанські
бізнесмени вже поибрали до рук деякі

місцеві видавництва. «Тьоудвільїн»
називає це «спробою духовно зака-

балити ісландський народ».

Ісландські письменники об єдналися
навколо видавництва «Мова і

культура», щоб протистояти цій небезпеці.

Створено «Комітет захисту
ісландської книги», який очолив відомий

літературний критик і громадський діяч ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКА
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С. Бальдурссон. Комітет звернувся до
уряду з проханням заборонити
проникнення іноземного капіталу у

видавничу справу, а також встановити

контроль над імпортом друкованої

продукції ісландською мовою.
«Наші заходи на захист ісландської

книги, пише газета «Тьоудвіль-
їн» це частина загальної боротьби
за незалежність Ісландії».

МИСТЕЦТВО

ДАВНЄ
І МОЛОДЕ

У Народній Республіці Конго є

художня школа, в якій навчаються

майстерності різьблення по дереву.

Школу очолює 75-річний Грігуар
Массенго, уславлений різьбяр,
нащадок династії майстрів.
Африканське чорне дерево
головний матеріал, з якого
конголезькі митці створюють свої

шедеври. За колоніальних часів
європейські ділки визискували місцевих
майстрів, за безцінь скуповували
їхні вироби. Ритуальні маски,

статуетки з чорного дерева,
слонової кістки та інших матеріалів
давно посіли почесне місце в музеях
світу, але автори цих творів
залишалися невідомими. Навіть про

Традиційна маска з чорного дерева

один з експонатів Національної
галереї в Браззавілі.

Грігуара Массенго та його

братів таких самих талановитих

майстрів рідко можна було
дізнатися з музейних каталогів чи

спеціальної літератури.
Нещодавно в Браззавілі створено
першу в історії країни
Національну галерею, де експонуються
найкращі праці різьбярів. Нині
чимало європейських та американських

музеїв укладають угоди з

Національною галереєю про організацію
виставок творів конголезьких

митців. А в школі, якою керує Грігуар
Массенго, давні мистецькі
традиції передаються новому
поколінню майстрів.

ТРАДИЦІЇ
І НОВІ ЧАСИ

Театральний діяч Республіки Шрі
Ланка Генрі Сайясена надрукував у
журналі «Навалокайя» статтю, в якій

викладає перспективи розвитку

театрального мистецтва в країні.
Класичний театр на Цейлоні здавна мав

форму танцювальної вистави. Тут і в

наш час існує жанр «танцювальної
драми», в якій монологи й діалоги є

лише інтермедіями, що пов язують
між собою балетні сцени. Проте
останнім часом національна
драматургія поєднує класичні форми з

традиціями світової драматургії.
З трьох діючих театрів Коломбо

найцікавішим є «Новий театр», який

очолює сам Генрі Сайясена. В його
репертуарі провідне місце поряд з

національною драматургією
посідають п'єси Брехта, зокрема
«Кавказьке крейдяне коло». Критика
оголосила цю виставу найкращим
досягненням «Нового театру». Г.

Сайясена пише, що в ній збережено всі
головні риси поетики Брехта. Тепер
«Новий театр» готує також «Життя

Галі лея» і «Матінку Кураж».
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Оолото дорожчає, долар
^знецінюється,

накопичення тануть, викликаючи в

банкірів жах. Це головна

колізія

політично-кримінального роману, книжки, яку

тепер читають на Заході
назахват. Автор, Поль Ердман,
назвав свій роман «Ударом,
що приніс мільярд
доларів».
Тепер Ердмана можна

побачити на моріжку
елегантної вілли під Лондоном,
коли він підстригає траву. Цей
сорокадворічний
джентльмен у класичних окулярах,

високий, стрункий і

коротко підстрижений, разом з

дружиною та двома
дочками є втіленим ідеалом
британського щастя. Його

вілла, може, й не

фешенебельна, зате затишна і зручна,
й усе в ній свідчить про

добропорядність і лад. З

пошаною ставляться до

родини доктора Ердмана й

сусіди, з якими він живе в

злагоді вже четвертий рік.

Література його другий

фах. Першою і основною

справою життя був бізнес.
Зараз Поль Ердман обіймає
посаду радника з питань

капіталовкладень одразу

чотирьох великих

міжнародних компаній, а літературою
займається лише у вільні

години.

Він громадянин
Сполучених Штатів Америки,

народився в Канаді, вчився у
Вашінгтоні та Базелі. Ще

бувши експертом комісії

«Вугілля сталь», Ердман

відкрив у Швейцарії філію
одного великого

американського банку. Тоді він мав

тридцять три роки. А в

тридцять вісім банк зазнав

краху. Чиста випадковість
не врахували какао, курс

якого раптом упав і пробив
у сейфах Ердмана дірку, з

якої витекло ЗО мільйонів

доларів.

Десять місяців
попереднього ув язнення.
Звільнився під заклад у сто тисяч,
які на превелику силу

пощастило зібрати його

батькам та батькам дружини. А

оскільки швейцарська

юстиція ніколи не квапиться й

суд призначено на 1974 рік,

Ердман виїхав до Англії.

Тут, у своїй віллі під Лон¬

доном, він і завершив

рукопис, початий ще «на

дозвіллі» в камері. Роман?
Захисна промова для суду?
Швидше обвинувальна.
Під запобіжною вуаллю
дуже прозорої фантастики він
оголив перед публікою
потаємний бік системи, яку

знає до найменших

дрібничок, бо сам був і є її

часткою. День у день
розкриває він секрети Великого

міжнародного капіталу,
догола роздягаючи

джентльменів, імена яких рясніють
на перших сторінках «Фай-
неншл тайме» та «Уолл-стріт
джорнел». Хіба ж то не

втіха знехтувавши табу,
звернутися до простих

людей і простими словами
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розповісти їм про «гномів»
із Цюріха та їхні найзапо-

вітніші таємниці, до яких не

має доступу жодне

стороннє око? Навіть таке

респектабельне видання, як «Санді
тайме бізнес уїк»,
опублікувало кілька розділів тоді
ще не завершеного роману

Поля Ердмана; це буде
«кримінальний роман
десятиріччя», твердила

редакція, пророкуючи
книжці великий успіх.

Формально твір можна

віднести до фантастичного

жанру, проте його

фантастика дуже нагадує події,

про які щодня інформують
своїх читачів усі газети.

Білий дім приймає надсекрет-
не рішення: долар можна

врятувати лише ультране-

сподіваним заходом. Слід
оголосити негайну
девальвацію, яка викличе в усьому

світі раптове зростання цін
на золото.

Цілком таємно, з трьома

грифами... Й тільки одна
людина знає про цей план.

За кілька годин вона може

здобути нечуване багатство:
варто скупити якнайбільше
золота й лишити в себе

якнайменше доларів.
Але про це ж дізнається

й один емір торговець

нафтою, й один член мафії,
й навіть один таємний агент.

Усе кінчається вбивством,
яке видають за нещасний

випадок.

Кров і золото змішалися,

єдиний, хто на цьому

виграв, був консорціум трьох

дуже близьких урядові
бачків, які, за словами «Фай-

неншл тайме», ніколи не

викликають сумнівів. Отака

фантастика. Чи, може, й

репортаж у стилі «це сталося

завтра».

Прочитавши в книжці
підзаголовок «Долар
урятовано ще раз до

наступного тижня», читач починає

пригадувати, що подібні
слова він уже бачив і в

своїй газеті. І ще один дуже
дивний збіг. У романі
офіційний курс золота, яке

доти йшло по 35 доларів за

унцію, піднято до 125.

Невірогідна фантастика, чи не

правда? Проте життя пере¬

вершило і її. Нещодавно
міністр фінансів
Південно-Африканської Республіки
запропонував девальвацію,
яку західний світ може

назвати лише шоком: по 150

доларів за унцію золота!
Таким чином, фундатора

нового «фінансово-детектив¬

ного» жанру в літератур;
Поля Ердмана переслідують
по п ятах. Дійсність інколи
виявляється прудкішою й
нестримнішою від уяви
фантастів.

За журналом
«Парі матч.'

США наводнюють світ знеціненії
ми грошима. Лише в цьому стосі
доларів, виготовлених у державній
друкарні цінних паперів. їх
налічується 13 мільйонів.
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ДАНІЕЛЬ
ВЕРДЬЄ

"П ІІРІ і
ІП

1 If
Тії

1Іип ІН и. 1 1 П
Озброєні сокирами та

мачете, четверо лісорубів

заглиблюються в «зелене

пекло» незайманий ліс

у басейні Амазонки. Вони

мають подолати перший

рубіж: буйну рослинність,

що стелеться по землі, та

ліани. Потім починають

валити товстелезні, метрів

зо два в діаметрі, дерева,

які височать на їхньому

шляху. Шлях це бра-
зільська Трансамазонська

магістраль.
Протягом трьох чи

чотирьох місяців

працюватимуть ці четверо в

джунглях, на 80 кілометрів

випереджаючи бульдозери,
що викорчовують пні

повалених. дерев. Харчуються

лісоруби дичиною, рибою,
виловленою в річках, та

дикими плодами. Час .від

часу літаки, відшукавши

серед зеленого океану

їхні багаття, скидають

додаткову провізію та

медикаменти. Трапляється,
довгождані контейнери
приземляються далеко від

стоянки, тоді сміливець

вирушає за ними, на кож*

ному кроці наражаючись
на небезпеку.
Умови роботи лісорубів

неймовірно важкі. Але не

позаздриш і тим, хто йде

за ними, заглиблюючись

щодня на два-три кілометри в

нетрі, залишаючи за собою

просіку завширшки сімдесят

метрів.

Робота триває
дванадцять годин на добу.
Працювати доводиться в

задушливій пилюці
протягом сухого сезону, від

червня до грудня, або

в не менш задушливій
волозі, .коли в січні

починається сезон дощів. На шість

місяців будівництво

завмирає, паралізоване

багнюкою, в якій загрузають

і люди, і механізми.

Робітники сплять у

гамаках, часто навіть без про-
тимоскітноі сітки,

вмиваються ВОДОЮ ІЗ струмків. Цю
ж таки воду вони й п'ють.

Дизентерія та малярія не

обминають нікого.

Після витрат на харчі та

житло в них залишається
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щось із 150 франків
«вільних» грошей на місяць та

бдин уїк-енд на два

тижні. Пішки, машиною чи

пароплавом дістаються вони

до найближчого «міста».

Там власники барів та

домів розпусти витягнуть

більшу частину їхніх

заробітків...

У цих населених

пунктах, зобов язаних своїм

народженням чи

відродженням будівництву
магістралі, процвітає спекуляція та

Вузькою смугою серед

непрохідних хащів
тягнеться Трансамазонська
магістраль.

здирство. Протягом
останнього року квартплата в

них зросла вп ятеро.
Шахраї, авантюрники, спритні
комерсанти з блискавичною

швидкістю збивають

капітали. А найсуттєвішим

аргументом у суперечках, як

і колись, лишається ніж

або револьвер.

Починаючи з 1970 року
на різних ділянках

магістралі завдовжки 4800

кілометрів постійно
працюють приблизно 11 000
робітників. Це переважно

вчорашні безробітні,

жителі сумно відомого «чоти¬

рикутника голоду» бра^
ЗІЛЬСЬКОГО- ПІВНІЧНОГО CXO-*

ду. Залишаючи домівку
заради будівництва шляху,

більшість з них

сподівалася заробити трохи грошей

і повернутися. Однак на

зворотному шляху ці люди

неминуче зіткнуться з ти-»

сячами інших жителів

півночі, які сповнені рішучості
ніколи не повертатися.

Чому? Та тому, що програмз

освоєння басейну
Амазонки, висунута три роки

тому хунтою генерала Меді-

сі, сповнила їх надією на

краще майбутнє...
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Ці люди не знають, що

десятикілометрова смуга
землі по обидва боки

дороги, обіцяна їм урядом,

невдовзі стане неродючою

і зможе дати від сили даа-

три врожаї рису, маїсу чи

маніоки. Тонкий шар

природного перегною на

піщаному грунті, в затінку
великих дерев не

витримає нещадного

екваторіального сонця та

жорстоких злив.

Військова диктатура

напевне не повідомила їх, що

кредити, виділені для вла-

штува н н я переселенців,

вкладено, головним чином,

у розвиток кількох крупних

експериментальних

господарств. Найбільше з них

належить багатому
американцю Даніелю Людвігу,

власнику мільйона гектарів
землі.
Посольство США в

Бразілії напевно не

поінформувало їх, що

сталеливарна монополія «Ю. С. стіл»

прибрала до рук одні з

найбільших у світі поклади

залізної руди десять

мільярдів тонн поблизу

Мараба, а відповідно і

поблизу Трансамазонської

магістралі. І що басейн

Амазонки дуже приваблює

Уолл-стріт завдяки своїм

підземним багатствам:

міді, золоту, алмазам, олову,

марганцю.

Тим більше не

доводилося їм читати про свої

справи в «Нью-Йорк тайме»,
яка 5 березня 1972 року

писала зокрема:

«Страх перед
'

народом

одна з причин проекту.

1969 року Еміліо Медісі,
свіжоспечений президент,
відвідав перенаселений і

зубожілий північний схід

країни райони, де

винятково жорстока посуха того

року викликала народні

заворушення, голодні бунти,

Медісі, занепокоєний

ситуацією, відкрив запобіжний

клапан почав

будівництво шляху, яке відкривало

для мешканців північного

сходу великі ділянки неза-

селених джунглів».
Однак ні в кого, навіть у

«темних» селян з півночі,
не викликає сумніву інший
мотив проекту

стратегічний. Трансамазонська

магістраль абсолютно

необхідна, коли йдеться про те,

щоб послати одну-дві

дивізії для «втихомирення»

болівійців чи перуанців,
оскільки за новою

політикою Вашінгтона, Бразілії

відведена роль жандарма
Латинської Америки. Не

кажучи вже про власний

експансіонізм властолюбної

і не надто розбірливої брз-
зільської буржуазії.

Усі ці причини спонукали

генералів з Бразіліа та

їхніх північноамериканських
покровителів продовжити
будівництво магістралі,
Нова північна вітка

простягнеться вздовж кордону з

Гвіаною, Сурінамом,

Венесуелою, Колумбією на 4Q00

кілометрів.

Найбільш песимістично

настроєні агрономи та

географи, виходячи з

нинішніх темпів «інтеграції»

басейну Амазонки та методів

освоєння цих земель,

пророкують перетворення

амазонського лісу на пустелю

через 35 років. Оптимісти

говорять про сторіччя.

Але ж які прибутки

чекають банкірів Ріо та Нью-

Йорка! І які блискучі

перспективи відкриваються

перед войовничими бразіль-

ськими генералами, що

прагнуть «життєвого

простору» і менше за все

турбуються про долю народу...

<Юманіте-Діманій». Париж.
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апългпш
Це стелося 1971 року.'Сім

американських спортсменів

захворіли на небезпечну

хворобу, їх довелось

оперувати. Сьогодні вже

відомо, що ці спортсмени із

світовою славою стали

жертвами «чудодійного»
фармакологічного препарату,
виготовленого з гормону, що

сприяє нарощуванню сили і

об єму м язів. Цей препарат

спокушає насамперед важ-

коатлетів-штангістів і

метальників усіх, для кого

об єм м язів, а отже, й

вага є одним з вирішальних
факторів. Американський
олімпійський чемпіон 1956
року з метання молота Кон-

нелі та французький штов-

хальник ядра Бер публічно
визнали, що вдавались до

спеціальних медичних

засобів, щоб збільшити свою

вагу, а відтак і свої спортивні
досягнення.

В капіталістичному світі
спорт перестав бути
просто змаганням, а

перетворився в кращому разі на

гонитву за рекордами.

Цьому підпорядковане все, в

жертву рекордам
приноситься і здоров я
спортсменів. Особливо шкідливо
позначається допінг на

гормональних препаратах.
У французькому

Національному інституті спорту
питанням допінгів
займаються науковці Андріве і
Дюма. Останній, до речі, є

лікарем і стежить за

здоров'ям спортсменів учасни¬

ків популярних велогонок

Тур де Франс.
В одній із своїх робіт він

пише, що спортсмен, який

вживає допінг, провокує
своїх суперників до

аналогічних дій, бо ніхто не хоче

залишатися позаду.
«Виникає допінгова ескалація

невпинне підвищення дози.
І найстрашніше в цьому те,

що сьогодні ми ще до кінця
не знаємо, якими можуть

бути наслідки, скажілло,
через 10 років. Йдеться не

лише про самих спортсменів,
але й про їхнє потомство».

Співробітник цього ж

інституту колишній
рекордсмен з метання диску, лікар
Пієтт, зібрав цікаві дані
про кількість молодих
французьких спортсменів,
що вдавалися останнім

часом до цих стимулюючих
засобів. А лікар Ж. П. Пе-

тіз, син відомого тенісиста,
присвятив свою дисертацію
проблемі впливу гормонів
на організм. Петіз наводите
слова колишнього
радянського чемпіона і тренера
штангістів Воробйова:
«Вживання штучних засобів для
нарощування м язів може
надзвичайно негативно
впливати на моторику
спортсменів, на їх майбутні
результати. Тут твердо діє
біологічне правило: як тільки
збільшується маса

організму, знижується його
моторна активність. Кожне ново¬

утворення споживає

частину енергії на подолання

власної ваги. Чим важчий

організм, тим більше
витрачається енергії».
Французькі лікарі

переконані, що зживання

гормональних допінгів треба
заборонити, і вимагають у

рекламі на ліки подібного
типу особливо підкреслювати
їхню шкідливість під час

спортивних змагань.

Вже тепер багато
спортсменів відмовляються вико-

кувати поради своїх

тренерів і вживати гормони як

збуджувальний засіб під час

фізичної і психологічної
підготовки до виступів.

За матеріалами запииин-

ної преси.

Жертва гормонального
допінгу. КОЛИШНІЙ чемпіон

Франції з штовхання ядра
І в Брузе. Мого зріст
1 метр 95 сантиметрів,
вага 140 кілограмів.
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Може, це видасться

дивним, але таємницю, над

якою сушили голови найви-

датніші єгиптологи всього

світу, несподівано відкрив
нефахівець.
Тридцятитрирічного

розклеювача афіш у Сіракузах

Коррадо Базіле спитали

кореспонденти: «Як вам по¬

щастило це зробити?»
Дуже просто,

відповів сіракузець. Потрібно
було тільки розкрити
таємницю папірусів.
Усе почалося саме з них.

На околицях

мальовничого сіцілійського міста

Сіракузи росте чимало

папірусового очерету уздовж
обох берегів річки Чане.
Коррадо спробував
виготовити папірус власними

руками. До цього бралися й

інші, та нікому не вдавалося

домогтись успіху: папірус,
звичайно, виходив, але він

швидко бруднився, жухнув і

пліснявів, а років за п ять

або шість і зовсім

розкладався. Папірус же,
виготовлений на давньоєгипетських

«фабриках», був тонкий,
гладенький, зовсім білий, і на

ламкий. Таким він зберігся й

донині, хоч від часу його

виготовлення минули тисячі

років.
Коррадо Базіле намагався

суворо дотримуватися

єгипетських рецептів, г«іе його

папірус теж зазнав

руйнівного впливу ' питу часу.

Знову й знову вертався
Базіле до давніх описів.

«Єгиптяни раз у раз
умочували сувої в каламутні води

священного Нілу», прочитав
він у римського історика й

раптом подумав: а може,

це якраз і є та

найголовніша таємниця? Папірус
обробляли у нільській воді.
Але як?

У Плінія сказано, що з

каламутних озер і річок
добували «натрій», тобто
речовину, найголовнішими
складниками якої були
хлорат натрію та його ж

бікарбонат, кухонна сіль і

кухонна сода. Хімічний аналіз

нільської води потвердив
слова Плінія, та поряд із

карбонатом і бікарбонатом
виявлено 33 проценти

сульфату алюмінію.

Базіле довів. що цим
сульфатом у давнину
обробляли тканини, й тоді вже

цілком природно
засумнівався, а якщо не самі

тільки тканини? Може, їх

умочали в Ніл, як природним
басейн сульфатних розчинів?
Базіле обробив частину
свого папірусу 2,5-процентним

розчином сульфату
алюмінію й наслідки були
втішні.
Але Коррадо не

науковець, не має ні давніх

рукописів, ні можливості робити
хімічні аналізи. Тоді він

почав листуватися з

єгиптологами зарубіжних країн,
викладав їм свої думки й

просив підтвердити їх або
спростувати шляхом

хімічного аналізу. І, звичайно,
наштовхнувся на цілковиту
недовіру.

Та згодом отримав
запрошення ЮНЕСКО взяти

участь у Міжнародному
конгресі єгиптологів.

Коррадо Базіле вивчає старий папірус.
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Доповідь молодого неос-

віченого сіракузця мала на

конгресі величезний успіх.
Завдяки невтомному ко.

пирсанню в книжках і

рукописах народилась нова ідея,
пізніше підтверджена й
хіміками: каламутну воду Нілу,
яка імунізувала папіруси,
використовували також і для

муміфікування. Перш ніж
загорнути тіло мерця, бинти
старанно вимочували в

річці.

Цю дрібничку знали всі

єгиптологи, але не брали її
до уваги, вважаючи

банальним ритуалом. Однак

методи муміфікації не лишались

однаковими й змінювалися

впродовж тисячоліть. У

муміях ранніх династій
внутрішні органи виймали,
вміщуючи їх в амфори,
фараонам же пізніших династій
після смерті розтину не

робили. Звідси й єдино можливий

висновок: таємницю слід

шукати десь-інде, а не в

муміфікованому тілі.

Потім, досліджуючи старі
тексти, Базіле
пересвідчився, що надзвичайна роль у

бальзамуванні відводилася
бинтам. Є тексти з найдо-
кладнішим описом того, як

слід забинтовувати кожну
частину тіла небіжчика.
Зафіксовано факт, що в разі
порушення цілості склепу
грабіжниками чи ще кимось,

родичі померлого були
зобов язані перебинтувати
його вдруге. Тож коли таку

надмірну турботу можна

чимось виправдати, чи не

напрошується й ще один

висновок? Якщо мумії без
нутрощів і мумії з

нутрощами збереглись однаково

добре, то, мабуть, головна

причина в бинтах, саме в

Базіле збирає очерет, з якого

виготовлятиме папір.

бинтах. За свідченням
давніх авторів, бинти теж

вимочували в Нілі, вода якого

містить галун сульфат
алюмінію.

Сумніви зникли остаточно,

коли Базіле дізнався, що
1908 року вчені виявили

сульфат у бинтах мумії XII
династії. Так народилася
теорія. Сульфат алюмінію

бинтів, вступаючи в реакцію
з хлористим натрієм, яким

змочували тіло,
перетворювався на хлорид алюмінію,

який і тепер
використовується для боротьби з

гниттям. Коли ж мумії ззовні чи

зсередини обробляли
бікарбонатом натрію, він теж

вступав у реакцію з

сульфатом алюмінію бинтів,
внаслідок чого утворювався

гідроокис алюмінію. При
аналізах мумій найчастіше
виявляють саме цю сполуку.

За журналом «Джорні».
Італія

235



«ПРОДАЄТЬСЯ
НИРКА...»

«Продається людська нирка.

Звертатися на адресу: вул.

Альберто Цезарее 3228, Ітуса-
їнго, провінція Буенос-Айрес».
Оголошення з аргентінської
газети. За ним стоїть трагедія
родини Вусіновських. 10 років
тому глава сім ї Адольфо Ву-
сіновський став жертвою

автомобільної катастрофи.
Операції не допомогли він

залишився інвалідом. Останнім

часом стан його здоров я
погіршав. Потрібна ще одна

операція, але грошей на неї не

було. Тоді син, 19-річний Хуан
Карлос, потай від батьків

подав у газету наведене вище
оголошення.

Покупці знайшлися. «Я
можу жити й з однією ниркою, а

батька мушу врятувати.

Заплачу за операцію і куплю йому
інвалідну коляску», сказав

хлопець.

На фото: сім я Вус:нсвсь;::.х.

БЕТАТРОН У КОПАЛЬНЯХ

Мідна руда Любінського басейну в Польщі
потребує збагачення. Для цього треба знати її точний

склад. Донедавна хімічний аналіз тривав мінімум
^годин, що створювало певн труднощі. Питанням
прискорення цієї операції зайнялись дєа інженери Лю-
бінського металургійного комбінату Войцех Чайковсь-
кий і Єжи Мордорський. Вони розробили новий,
незнаний досі метод. За допомогою бетатрона за кілька

секунд можна отримати точні дані про склад руди.

Цей метод буде запроваджено і при хімічному аналізі

інших руд.
На фото: інженер визначає склад руди за новим

методом.

ТЕЛЕВІЗІЙНА ШКОЛА В АФРИЦІ

Нігерійський уряд запроваджує в селах

нову форму навчання. Щодня по

телебаченню для дітей і дорослих

влаштовуються спеціальні передачі,
підготовлені відповідно до шкільних програм.
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КИСЕНЬ

НА ПРОДАЖ

Забруднення повітря в

японській столиці досягло надзвичайно
високого ступеня. Фірма «Ніссон»

встановила на вулицях автомати,
з яких за сто ієн можна

протягом хвилини вдихнути три літри
кисню і два літри чистого

повітря. Вдала ідея приносить фірмі
чималі прибутки, але чи роза я-

зує вона проблему?

АВТОМОБІЛІ В МАСКАХ

Оригінальне вирішення проблеми автомобільного
транспорту пропонує одна американська торговельна
фірма, що випустила в продаж серію страшних «масок»

для легкових автомобілів. Так, згідно з рекламою
фірми, звичайний «фольксваген» у масці може видатися
«жахливим апокаліптичним звіром, що не тільки

налякає водіїв зустрічних машин, але й відвоює зручне
місце на стоянці».

ПІД ПРАПОРОМ РАЙСЬКОГО

ПТАХА

Острів Нова Гвінея другий за

площею в світі. Його західна
половина (Західний Іріан) входить
до складу Індонезії, а східна, де

розмістилися Нова Гвінея
Папуа, перебуває під епікою
Австралії. Першого грудня 1973 року
в Порт-Морсбі,
адміністративному центрі території Папуа, було
піднято прапор із зображенням
райського птаха і під звуки
барабанів проголошено автономію
папуаської держави. Цього року
має бути здійснений наступний
крок: територія Нової Гвінеї

дістане незалежність і

називатиметься Гіугіні. Та до фактичної
незалежності ще далекий шлях.

Промисловості в країні майже нема.

Нечисленні підприємства належать

австралійцям. Австралійські

плантатори контролюють виробництво
кави, чаю та какао, японські

фірми хазяйнують у лісовій

промисловості, англо-американські
утримують у своїх руках шахти й

рудники. Більшість населення

папуаси і меланезійці живе

ізольованими племенами і може

розумітися між собою лише за

допомогою англійського жаргону.
На фото: свято врожаю у

папуасів. Піраміду складено з бананів,
цукрової тростини і батату.
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Лишилось десять хвилин до

нового підвищення цін.
«Панч». Англія.

«Шпігель», ФРН.

В обіймах восьминога. «Чікаго дейлі ньюс», США.
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«Ді Цайт», ФРН.

А це для тих, хто з останню^

мить змінить своє рішення.

«Пуркуа па», Бельгія.

«Штепн;». ФРИ

Бідні мої дітки! Невже ти хочеш

зробити їх сиротами?

Не звертайте на нього уваги,
він робить все, щоб викликати до

себе інтерес.

«Се», Швеція.

Навіщо ти даєш йому каву?
Щоб не спав уночі.

«Парі матч», Франція. «Свет в образех», Чехословаччнна.
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