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35
РОКІВ

ВИЗВОЛЕННЯ

УКРАЇНИ

ВІД НІМЕЦЬКО-
ФАШИСТСЬКИХ

ЗАГАРБНИКІВ

На початку листопада, саме в переддень двадцять шостої річниці
Великого Жовтня, переможні воїни-червоноармійці пройшли вулицями

щойно визволеного від фашистів Києва. А ще за несповна рік три
з половиною десятиліття тому останнього загарбника було викинуто
з Радянської України. Скільки ж було тоді в народі поряд з

високою і чистою радістю болю від недавніх втрат і ще свіжіших ран!
Біль той не вистигнув і не притишився просто став історичною
пам'яттю, уроком на всі часи і для всього світу.

Нагадати про це, про високу ціну Волі й Перемоги, особливо

доцільно саме в місяць Великої Жовтневої соціалістичної революції. Всім,
чого досягла Радянська Україна, в тому числі й Визволенням,
вона зобов'язана ленінській революції і ленінській партії комуністів.
Усім, чого досягли ми в повоєнній відбудові, в розвитку промисловості,
культури, науки, ми на всі часи зобов'язані інтернаціональній
співдружності радянських народів. Книгу Генерального Секретаря ЦК КПРС,
Голови Президії Верховної Ради СРСР Леоніда Ілліча Брежнєва названо

«Відродження»: це переконлива розповідь про героїчні зусилля,

завдяки яким відбудовувалися наші міста і села, налагоджувалося

мирне, спокійне життя радянських людей.
Якби уявити собі абсолютно немислиме що фашистські

загарбники лишилися б на землі нашій, а Визволення тридцять п'ять років
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тому не прийшло б, це означає уявити, що нас не було б' серед
живих. Не було б ані міст, ані сіл, не було б друкарень, театрів, інститутів
і шкіл; не було б, врешті, нас з вами, бо фашистські плани

передбачали найстрашніший геноцид. Український народ чекало цілковите
винищення, програми вбивства було акуратно скалькульовано на

папері: трагедії Сирецьких катівень у Києві, Янівських на Львівщині,
дощенту спалене й розстріляне Копище і сотні інших сіл були тільки початком

замисленого катами. Але ми не просто вижили ми звелись у

всенародному опор-і й перемогли. Ми перемогли як соціальна система, як

незламна сім'я народів і як могутня армія; ми перемогли, дорого
заплативши за власне життя і волю та за життя й волю світу. Це був урок
з тих, які запам'ятовуються на тисячоліття; нікому не вдасться його

поинизити чи занурити в забуття. Коли нині в деяких парламентах

Заходу обговорюються законопроекти про амністію для військових

злочинців, коли прагнуть замовчати або принизити подвиг радянського

народу, ми чудово розуміємо, що це продовження марної боротьби
проти нашого Визволення, проти ленінської ідеї, іменем якої було
переможено фашистських загарбників. Це також не нове. Саме

тридцять п ять років тому Олександр Довженко з усією категоричністю
людини, яка тільки-но прийшла з поля бою, записав у щоденнику:

«Америка одмовилась дивитися мій фільм «Битва за нашу Радянську
Україну». Вона... навіть не захотіла глянути на ту кров, яку купує вона

за свій свинячий бекон у консервних банках». Але правда
неподоланна; хай лише тепер, через десятиліття, але стрічки про «невідому
війну» перетнули океан і таки нагадали широкому світові, яку чорну

силу ми подолали, від якого плюндрування порятували планету і

якою страшною ціною, якою кров'ю найкращих своїх синів і дочок

розраховувались за це.

Дорогі читачі «Всесвіту», більшість з вас народилася після

Визволення. Наші з вами життя, праця і надія на завтрашній день починають

відлік від того історичного дня, коли зусиллями героїчного народу

Країни Рад було повернено на землю Радянської України надію і

волю. Що не робили б ми, про що б не мріяли бережімо в собі
вдячність Визволителям, живим і мертвим, батькам нашим, братам, друзям!
Журнал «Всесвіт» все робитиме для того, щоб і надалі розповідати
про все найкраще, волелюбне, прогресивне, що є в світовій культурі.
Чимало книг, переклади яких ми публікуємо, підлягало знищенню на

фашистських вогнищах. Визволення врятувало й ці книги; все, що

робить журнал наш, з Визволення, з духу перемоги над силами

вбивства й зла.

Розглянувши нещодавно питання про святкування 35-р»іччя
визволення України від німецько-фашистських загарбників, Центральний
Комітет Компартії України відзначив: «Перемога у Великій Вітчизняній

війні була перемогою нового суспільного і державного ладу,
ідеології марксизму-ленінізму, морально-попітичної єдності радянського

народу, непорушної братерської дружби народів СРСР». Кожен з нас

серцем стверджує ці слова. В переддень свята тридцятип'ятиріччя
Перемоги пам'ятати про них особливо необхідно: подумаймо ж іще раз

про уроки Визволення, сприймімо їх душею і серцем, бо наше

сьогоднішнє життя немислиме поза ними.
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ХУЛЮ МАТЕУ

Хуліо Матеу народився 1908 року в Іспанії. З дитинства почав свій

трудовий шлях: працював пастухом, батраком, чорноробом, потім

будівельником, продавцем книг і газет, журналістом, режисером. З ранньої
юності брав діяльну участь у революційному русі. R 1931 році вступив до-

Комуністичної партії Іспанії. 1934 року був засуджений військовим

трибуналом до 30-літнього тюремного ув язнення; звільнений після перемога

Народного фронту.
В 1939 році Хуліо Матеу приїхав до Радянського Союзу, який став йому

другою батьківщиною. Тут він здобув вищу освіту, виріс як митець. В

перекладах російською мовою в Москві опубліковано п ять збірок Хуліо
Матеу «Дві батьківщини» (1958), «Мрійники» (1960), «Моя Іспанія» (1962),.
«Жменя землі» (1968), «Маслини та берези» (1973). Рідною мовою поета

іспанською вийшло дві підсумкові книги «Вибрані поезії» (1-966)
і «Маслини та берези» (1977) обидві у видавництві «Прогресе».

Хуліо Матеу відомий також як перекладач, зокрема, поезії Михайла

Ісаковського і Олександра Твардовського, Днки Купали і Максима Танка,.

Тараса Шевченка і Павла Тичини, Максима Рильського і Павла Усенка,
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ПАРТІЯ

Синові Олегу

Щоб розказать про Партію,
ти знайдеш гарні слова,

щоб розказать про Партію,
народиться й думка жива;

щоб розказать про Партію,
в буремній нашій добі

красивих промов не треба...
вистачить серця тобі!

Партія це не сукупність
пустих кучерявих фраз,

Партія це не сукупність
жестів і слів напоказ;

ні, Партія це єднання

совісті мужніх людей,
їх безкорисних подвигів,

їхніх високих ідей.
Люди вступають в Партію

ніяк не для благ земних,
люди вступають в Партію,

це сумління підносить їх;
люди вступають в Партію,

стають до незламних лав,

щоб віковічні задуми
перетворити на яв.

Ні, це не тільки минуле
славетне й звитяжний шлях,

що берегти ми повинні,
як вірний червоний стяг;

Партія наше сучасне,
яке щасливим стає,

Партія це й трудівниче
життя моє і твоє.

Партія це ж і наука,
й суспільна совість ясна,

Партія велетнів чудо,
ленінська дума вона;

земне джерело любові,
що бореться з чорним злом

і на планеті сповнює

все життєдайним теплом.

Якщо до світанку йтимеш

і певним буде твій крок,
якщо душа твоя буде

ясною, мов партквиток,
якщо передасться іншим

наснага твоя життьова,
і віру справою ствердиш,

навіщо тоді слова?
...Вистачить серця тобі!
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РОМАНТИКА

Роки минають, і відходять моди,
і вже старим стає колись нове;
але чарує всіх краса природи
і людський злет...

Романтика живе!

Вона дає надії нашій крила,
любові й творчості ,вона сестра;
і в тім, що праця на землі відкрила,
романтика живе...

і не вмира!

І вабить невідомим, нерозкритим
у всесвіті, у батьківськім краю;
знайти допомагає слідопитам
могили тих,

що полягли в бою!

Ми віримо: в житті нам все удасться,
нас кличе море й небо зіркове;
в труді, фантазії й борні за щастя,

у мріях теж!

романтика живе!

ЧОРНИЙ ХЛІБ

В Іспанії я заперечував колись,
що чорний хліб їдять робітники Росії;
це легендарний хліб, що їх здійняв увись,
це космонавтів хліб, що зорі людям сіє.

Я не перечу в цім, я зрозумів усе.

Цей хліб жарких степів, що дужчий всіх смертей,
цей житній хліб глевкий, що має колір чаю,

цей пролетарський хліб, селянський хліб оцей

був зброєю в борні, а не шматком відчаю.

Цей хліб, що Ленін-вождь між друзів розділяв,
між буревісників, які в грозу злітали,
цей Жовтня хліб живий основа сили й прав
тих, що за волю йдуть, за вільний світ повсталий.

Оцей російський хліб уже відомий скрізь,
це хліб труда й борні, це хліб, на подвиг даний;
він годував народ, що Прометеем зріс,
що зрушив гору зла і геть розбив кайдани.
Я не перечу в цім, я зрозумів усе.
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СУВЕНІР

Чуєш, мамо, сувенір
надішли, хай невеликий,
надішли зорю, як ліки

і свободи еліксир.

Віял, хусточок не треба,
і нагої махи теж;

не гравюру клаптик неба,

знаю, мамо, надішлеш.

Надішли гаї, де згусла
тиша в сивій далині,
щоб річкам проклав я русла,
шо зродилися в мені.

Надішли красу й привітом
втіш гірку мою надію,
півжиття її лелію
власної уяви квітом.

Надішли жаданий хліб,
хліб земний, благословенний,
і любов, щоб я не сліп
і в майбутнє йшов натхненний

Ти ж далека, мов яса,

надішли збагнуть зумію
ту іспанську ностальгію,
землю, сонце й небеса.

ЗЕЛЕНА ПУТЬ

В хресті життя і втіха
навік для тебе,
і через нього тільки
нам путь до неба.

Свята Тереза.

Уже не хрест великий,
не путь до неба,
а світла нам навіки
і хліба треба,

свята Терезо.

Молю не путь священну,
не рай за нею,

дай путь земну зелену,
прошу тебе я,

свята Терезо.

Селянам дай похмурим
стежину-долю,
щоб не вела до тюрем,
де мучать волю,

свята Терезо

Не путь в гарячі ланди

крізь муки й далі,
де нині емігранти
зорять в печалі,

свята Терезо.

Не путь в жалобі ранній,
життя собаче,
коли шахтар в засланні
небес не бачить,

свята Терезо.

І не оту пісенну,
як в Одіссея,
селу дай путь зелену,
молю тебе я,

свята Терезо.
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НАТУРЩИЦЯ
В місті Кордова згасло світле життя Амалії Фернандес,

натурщиці славнозвісних художників Хуліо Ромеро де

Торреса і Хоакіна Сороля. Самітна Амалія Фернандес померла на

80-му році у жахливих злиднях.

Газета «Вангуардія еспаньйоль»
за 20 березня 1970 роки

Вже натурщиці не стало,

вмерла, всіми позабута;
вмерла, скривджена зухвало,
вмерла, бідністю зігнута.

Вже натурщиці не стало.

Вмерла грація, пропала,
хоч живе на полотні,
мов та пальма, що упала
у буремні чорні дні.

Та, яка дочкою сходу
і циганкою була;
їй вселюдську вбили вроду
темнота й всевладдя зла.

Вмерла в день, коли туристи
не відводили в музеї
фотокамери від неї,
вмерла в час, для них врочистий.

Знов убозтво вічне й жаль...

Ах, ця драма соціальна!
І до чого ж тут безжальна

і низька людців мораль!
Вже натурщиці не стало.

Так без пенсії тягнула
в злигоднях життя своє,

тому що краса минула
звіку пенсій не дає.

Усміхається з картини,
а наплакалась в житті...

Зобразіть її вже тінню

біля дому в ясноті!

Віддала вона в заставу
одяг весь, щоб мати хліб...

Вмер іспанський прототип,
що приніс нам честь і славу.

Вмерла, бідна і нага,
і від того соромлива...
Тільки людям дорога
йде вона в майбуть красива.

Вже натурщиці не стало.

ЧОМУ?

Напередодні різдвяних свят Фернанда Хіменес Ньето
залишила свою домівку в бідняцькій околиці Мадріда і трьох
маленьких дітей, тому що не мала чим їх годувати.

Газета «Пуебло» за 12 грудня 1970 року.

Мамо, чом від нас пішла?
Ніч за вікнами темніє,
і вогонь погас не гріє,
сіли втрьох ми край стола.

Мамо, чом від нас пішла?

Т чому ти на колінах
помолилася в кутку
і, зібравшись нашвидку,
нас покинула, невинних?

Чом пиріг ти не спекла,
не зготовила вечері,
а пірнула мовчки в двері,
де тебе сховала мла?

Чом свічок не запалила

на деревці до різдва,
щоб надія звеселила

і зігріла нас жива?
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Чом дарують іншим дітям .

торт, цукерки і халву?
Ми не раді вже й різдву,
задубіли під лахміттям.

Чом додому ти не йдеш?

Чом недоля нас трима?
Обнялись ми, щоб зігрітись...
Страшно у пітьму дивитись,
а тебе нема й нема.

І сусіди нам сказали,

що пішла ти манівцем
і сумна під ліхтарем
ти стоїш біля вокзалу.

Чом додому ти не йдеш?
Хоч прийди без хліба, знову
пісню заспівай святкову,
і халви не треба теж!

Хто нам скаже чітко й прямо,
чом нас холод-голод гне

і чому різдво страшне
для дітей голодних, мамо?

ї чому це так? Чому?

ПІОНЕРСЬКА РЕСПУБЛІКА

Я вертаю з Ялти п яний,

усміхаюся щасливо,
пив я вітер там духмяний
і повсюди бачив дизо.

Я вертаю з Ялти п яний.

Я хмільний-бо! Моря ласку
і дороги щастя звідав...
Зрю й мого дитинства казку
між незнаних краєвидів.

Я п янію!.. Очі в мене

пломеніють від гвоздики,
листя лаврове зелене,

рідні пальми й... світ великий.

П ю повітря чисте з гір я,
щось я рідне в них помітив!
Як же радує сузір я
осяйних будов і квітів.

Тут, в «Артеку», чути всюди,
як морський безмежний вир,
вільний клич тисячогрудий
боротьби за дружбу й мир.

...Я вертаю з міста-дива,
де мені розкрилась тайна:

це Республіка щаслива

піонерська, зоресяйна.
Я вертаю з Ялти п'яний.

З іспанської переклав
Михайло ЛИТВИНЕЦЬ



Роман

ОМЕР ПОЛАТ
Омер Пола і сучасний турецький письменник, автор

романів «Махмуд і а Газель» (1973) і «Сарагьол» (1974),
а також п єс «Шиго з Аладагу» (1970 та «Робітиик-ко-
чівиик» (1977).

і

Дило-бей перевернувся обличчям до стіни. Під вагою його
опасистого тіла ліжко зарипіло. На стіні грав сонячний промінь. Денне
світло вийшло з-за кряжу Аладагу і зазирало у вікна, запнуті брудними
завісками. Дило-бей-розплющив очі й примружився. «Мабуть, уже
скоро полудень», подумав він. Хотів був підвестися, та руки-ноги
затерпли. Як ліг увечері, так оце щойно прокинувся.

Хвилину Дило дивився на стіну, де мерехтіло сонячне світло. В

тоненькому промені, що просмикувався між завісками, танцювали тисячі

Ілюстрації Віктора КУЗЬМЕНКА.
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дрібнесеньких пилинок. Здавалося, щось їх притягувало до світлого

стовпчика. Дило випростав свої волохаті руки, почухався й потягся до

сигарет, які лежали в узголів ї. Дістав одну з пачки й запалив. На

якусь мить затримав у собі дим, а потім щосили видихнув,
спрямовуючи в променистий стовпчик. Пилинки сполошено закрутилися, тікаючи
від диму. Гра сподобалася Дило-беєві. Удруге він випустив дим

повільніше. Дим помалу дійшов до світлого стовпчика і заклубочився в

ньому.
Коли Дило зібрав у роті дим, щоб дмухнути втретє, двері

потихеньку відчинилися, й виткнулася голова Сейро. Дило насупився і

випустив дим понад ковдрою. Сейро боязко підійшла до ліжка. Дило
зміряв поглядом постать молодої дружини від кучерявої голови й до ніг,
прикрашених браслетами. Дивився й супився, звівши докупи брови.
Відчував відразу до худенького тіла, карих очей, лебединої шиї Сейро-
ханим.

Чого ти стоїш, мов побита собака? Краще принеси айрану!1
обізвався він.

Сейро винувато повернулася й вийшла.

Ну й жінку бог послав, пробурмотів Дило-бей. Ще й

року не минуло, відколи лягла в подружнє ліжко, а вже нікуди не

годиться.

Устав сердитий і, вдягаючись, згадав той день, коли вперше
побачив Сейро.

«Що мені тоді сподобалося в цій худій як тріска чорнявці? Це
мене підбив Силго. Такої красуні, мовляв, іще світ не бачив, на неї

накидає оком син Шеро-бея, і взагалі в Сарагьолі кращої за неї не було
й не буде. А я здуру й повірив старому», думав Дило.

В пам яті його зринула перша ніч із Сейро. Як вона закусила
подушку. як тамувала біль. Та й досі вона терпить його через силу. Ні,
не пощастило йому з жінкою. Наче і їсти є що і пити, а вона худа, як

скіпка...

Сейро увійшла з мідним кухлем. Стала перед Дило-беєм. Чоловік

глянув на її руки. Вони тремтіли так, що айран мало не

розхлюпувався. «Ця жінка не має сили навіть кухля втримати. Де вже їй до чогось

іншого», подумав він. Випив айран, витер вуса й віддав кухоль.
Чого ти стовбичиш гіереді мною! гаркнув на Сейро.

Чого стоїш та дивишся? Сніданок приготуй!
Сейро схилила голову, повернулась і вийшла. Дило ще дужче

насупився.

«Одяг на ній висить, як на жердині. Не варта вона моєї уваги.
Треба її послати на роботу, хай овець доїть, пшеницю віє. Жінки з неї
не буде. А мене й інші полюблять».

Сейро розпалила вогонь, поставила чайник. Невдовзі він стиха

засвистів-заспівав. На душі стало тепло й затишно. Згадалося
недавнє минуле, домівка.

Бідний, але гордий батько. Згорблена важкою працею маги.

Купа дітлахів, голих і босих, з тоненькими ніжками й роздутими
животами. їх стільки, що важко запам ятати, кого як звуть... І раптом, як грім
з ясного неба, свати від Дило-бея. Ситі, вгодовані. Розгублений
батько. Заплакана мати. А їй самій хотілося голосити з розпуки. Цілий
вечір стояла, чекаючи, під дверима. Чула, як батько сказав: «Дозволь ме¬

1 Айран напій з кисляку та води.
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ні хоч порадитися...» Злякані брати й сестри, що, тремтячи, збилися

докупи. А поряд ремигали уві сні корови. Батько винувато пояснював:

«Нічого не вдієш, дочко. У нас немає іншої ради. Дило-бей не який-

небудь голодранець, щоб я йому показав на двері. У нас ані клаптя

своєї землі. Дило-бей всемогутній. Думаєш, мені хочеться віддавати
тебе за нього? Я залюбки віддав би тебе за того, хто тобі до серця.
Дило-бей старий, йому стільки років, скільки мені. Але ж я бідний і

немічний. А він багатий і здоровий. З часом звикнеш, полюбиш. Хоч
не голодна будеш. Житимеш у теплі й добрі. Послухай мене, дочко...»

Він похнюпився й заплакав. Потривожені корови заревли.
«Гаразд, тату. Я вийду за нього, через силу сказала вона.

Тільки не плачте. Заради вас, заради братів і сестер я згодна на все.

Принаймні врятую їх від голоду...»
Обнявши батька, заридала. Батько витер очі, підвівся й

похнюплений пішов до кімнати й сказав сватам: «Моя дочка згодна

вийти за Дило-бея».
Мати послала одного з дітей до Шамо позичити цукру. Потім

налила солодкий чай у склянки і звеліла доньці віднести в кімнату. А
коли та повернулася, промовила: «Хай тобі щастить. І хай боронить
тебе аллах».

Того вечора Сейро попросила меншу сестру піти до Шамо й
переказати його синові Реджо: «Забудь мене. Якщо зустрінемося, то хіба
в день Страшного суду».

Через тиждень наречена пішла в дім свого чоловіка. Без дувака ',
без посагу. І стала слухняною рабою Дило-бея, жорстокого,
брутального.

Минув місяць, другий. Сейро роздивилася, що діється в домі.
Бачила страждання третьої дружини, місце якої зайняла вона, і радість
двох перших жінок Дило, бо з явилася ще одна помічниця.

Чайник закипів і, якби кришка його не злетіла, Сейро, мабуть, не

вийшла б із полону забуття. Схопивши кришку, Сейро звелася на

ноги, дістала із скрині мед та масло.

Вона помітила, що чоловік дуже змінився. Став вередливий,
роздратований. Раніше щоразу привозив з містечка гостинці, а тепер
повертався з порожніми руками. Сейро не розуміла, чому. Може, винна

вона сама? Може, з нею щось негаразд? Попросила Мелле Мисто, щоб
дала привороту. Нишком домішувала зілля у воду. Та приворот не

подіяв. Що ж буде далі? Скоро вона стане йому непотрібна. Так само, як

ті троє. Але чому? Цього Сейро не могла знати.

Вона попросила шофера Орго, щоб той привіз із міста крем та

всякі мальовидла. Намастилася кремом, підсурмила свої чорні вії,
нарум янила щоки. Та дарма...

Тримаючи тацю із сніданком, Сейро боязко відчинила двері.
Дило-бей сидів на канапі, дивився у вікно. Двері зарипіли, й він

повернувся.
Постав сніданок і принеси води вмитися, сказав і знову

почав дивитися у вікно. Сейро вийшла. Невдовзі увійшла з великою

мискою та глеком. Миску поставила біля ніг чоловіка. Він устав. Сейро
злила йому, подала рушник, який висів на ліжку. Дило-бей витерся й
запитав:

Трактори в полі?
Так.

1 Д у в а к весільний серпанок.
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Важко сопучи, Дило почав їсти.

Раніше за столом сиділи удвох. Прислуговувала третя дружина.
Тепер, коли чоловік сидів сам, Сейро відчула всім серцем, як страждала
тоді третя дружина. До горла ніби підкотився клубок. Дило-бей
підвів голову й зиркнув на Сейро.

«Чого вона хлипає, суча дочка? Сказати б голодна? Так ні, їсти
є досхочу. Чи, може, не до смаку наша страва? Недаремно кажуть:
«Собачий шлунок масла не приймає». Отакі вони всі, голодранці.
Вдома ходила задрипана, їла всякий непотріб. А це стала ханим і
запаніла. Не можна спокійно поснідати. То охкає, то ойкає. Нічого іншого
мати не навчила».

'

Сейро опустила голову. їй перехопило дихання. Вона стиснула
зуби, кров ударила в лице.

Прибери на столі, сказав, гикнувши, Дило-бей. Не стій

переді мною, сопучи та охкаючи.

Сейро прибирала посуд. Поки дійшла до кухні, ще стримувала
сльози. А тоді сіла біля печі й розплакалася.

Увійшла перша дружина Дило-бея. Глянула на Сейро й похитала

головою. Сіла навпочіпки поруч. Сейро повернула голову й
подивилася на жінку очима, повними сліз. Своїм поглядом Сейро благала

поради у жінки, чиї коси вже притрусила сивина.

Не плач, дитино, сказала жінка, не плач.

Сейро обхопила руками її шию й заридала.

Не витримаю, матінко, сили вже не маю, промовила між

вибухами плачу.

Треба витримати, відповіла жінка. Треба, дитино. Така
наша доля. Обридла ти цьому гяурові. Терпи... Нам довелося

пережити таке ж саме. Я була найвродливіша дівчина в Сарагьолі, коли він

узяв мене першою дружиною. А тепер глянь на моє обличчя. Ми як той

одяг, що його бей купує в місті. Зноситься, він новий купить. Часом

викидає ще й не старий. Як тебе. Тож заспокойся, бо сльозами горю
не допоможеш.

Тим часом Дило-бей, накинувши піджак на плечі, вийшов надвір.
В обличчя дихнуло теплом, сонце засліпило очі. Дило-бей потягнувся,
позіхнув.

А навколо, буяла весняна природа. Гуркотіння трактора
зливалося з пташиним щебетанням, і ранковий вітерець наспівував стару і
вічно нову пісню. Вся долина, ген-ген, аж до гір Аладагу, була вкрита
морем жовтих квітів, між якими повилася березка та червоніли
тюльпани. І барвиста рівнина, й оповиті синіми туманами гори, все це,

здавалося, було створене служити дорогоцінною оправою для Сарагьолу.
Над ним з любов ю схилилися сонячні безхмарні небеса. А скільки
квітів у Сарагьолі! Вони затопили все село. Люди ще не бачили такої
навали квітів. Проте сарагьолці не відчували вдячності до природи.
Навпаки, здавалося, вони їй мстилися. За що? Може, за те, що вона

покорилась була зимі. Жовті, червоні, голубі трактори різали своїми

плугами тіло родючої долини. Над нею здіймалися хмари куряви.
Плуги краяли землю, і барвисті квіти падали ряд за рядом. А туди, де

пройшов плуг, зліталися зграї птахів шпаки, гави, горобці. На
щойно вивернутих скибах землі звивалися черв яки, лежали лялечки.

Пташки хапали їх і несли над квітучою долиною туди, де в

гніздечках чекали своєї поживи пташенята І всі вони і пташки, і хробаки,
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і квіти вели боротьбу за життя. І кожне з них рано чи пізно

терпіло поразку.
Теплий весняний вітер доніс дух зораної землі. Почувши його, Дн-

ло збадьорився. Йому перехотілося спати, зникла млявість. Він

повернувся до гори Катевілер, на схилах якої лежав хутір Джимшід-бея,
всього десять хат. Серед них білів будинок самого Джимшіда. Дило-
бей пригадав Ділан. Гнучку, з очима газелі. Ділан донька Джн.м-
шіда.

Дило присів на камінь. Вхопив у руки голову. Розкошлатив
товстими пальцями сивий чуб. Очі під густими бровами вп ялися у білий

будинок, який наче вріс у схили Катевілера.
О, той перший день, коли він побачив її. Вона промайнула перед

ним, наче мрія. Погойдуючи стегнами, несла батькові глечик з айраном.
«Ах, Ділан, промовив подумки Дило. Краще б мої очі не

бачили тебе в той день. Краще б мої ноги не пішли на те весілля. Або ж

ти була не з явилася там. Краще б уже я став ворогом Шеро-беєві.
Краще б я не питав, чия ти. Ти запалила мене, ти спопелила моє

серце. Я згоряю, Ділан, згоряю. Важко кохати в такому віці, Ділан».
Дило устав з каменя і почвалав до села. Хати в селі посідали,

дахи попровалювалися, поросли травою. Дило проминув напівзруйновану
халупу.

«Оселя Силго, подумав він. Ах, якби старий був на моєму
боці. Розкрив би йому своє серце. Він, мабуть, зумів би зарадити моєму
горю. Не треба було виганяти його».

Дило-бей зупинився. Запалив сигарету. Зайшов у двір.
«Нерозумна голова. Дай, думаю, вижену всіх людей із села. Хай

переселяються на інше місце. А чим завинив старий Силго? Чому я не

затримав його? Хай би жив у своїй халупі. Я б не збіднів від того.

Недаремно ж кажуть: «Що скеля вітрові й що вітер скелі?» Він знав

про мою любов. Я думав, що він залишиться, а він пішов разом з

усіма».
П ятеро дітлахів гралися поблизу в піжмурки. Це були діти водіїв.

Один хлопчик забіг у двір і сховався в халупі. Дило-бея він не

помітив. Дило не розсердився, навіть зрадів. Дитяча гра його зацікавила.
Він сів біля халупи. У двір заскочили інші хлопці. Шукали того, що

заховався. Побачивши Дило, вони завагалися, але зрештою полізли в

пустку, пошукали й, не знайшовши, побігли геть.

Агей, гукнув Дило за хвилину. Виходь, вони вже пішли.

Біжи, якраз застукаєш!
Хлопець висунув голову. Побачивши Дило-бея, збентежився й

забув про гру. Спинився на порозі й чекав, дивлячися спідлоба.

Біжи, засміявся Дило. Біжи хутко!
Хлопець і собі усміхнувся, позадкував, а тоді побіг. На ходу

озирнувся, спіткнувся й помчав далі. Інші хлопці побачили його і

кинулись навперейми, та ба! Хлопець уже встиг застукати. Дило засміявся.

Пригадав своє дитинство. Він теж був хитріший і меткіший за інших.

Дило знову повернувся до своїх думок про Силго. «Я ж його не

проганяв. Він сам кинув свою оселю. Я не думав, що він піде, й

помилився. Всі переїжджали, і він перебрався. Звідки мені було знати? Ах,
Силго! От якби аллах сотворив чудо й переніс тебе сюди на часину,
а тоді знову забрав хоч і до дідька. Щоб ти тільки порадив, як мені

бути».
Дило запалив сигарету і прислухався. Рев тракторів лунав і від¬
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лунював по всій долині. Здавалося, вона стогне від тяжкого болю.

«Хіба я винайшов ці трактори? Ні, вони діло рук гяурів. Якби не трактори,
то хіба я виселив би плем я! В усьому винні трактори. Вони поклали

край мирному існуванню сарагьолців, а тепер доїдають і сам Сарагьол.
Через них довелося піти й Силго».

Дило згадав своїх міських друзів, які допомогли йому придбати
трактори: чиновника кадастрового управління Кемалеттіна, адвоката

Меджіта, старшину Нурі.
«Пішов сучий син, то й нехай собі іде, подумав Дило. Чого це

я так жалкую за ним. Можна подумати, що на ньому світ клином

зійшовся. Та один Меджіт вартий ста таких, як Силго».
На обличчі Дило майнула посмішка. Він устав, плюнув на руїни

халупи і рушив з двору. А ось той хлопець. Дило поманив його до

себе. Хлопець слухняно підбіг і став перед ним, потупивши очі.
Ти чий?

Водія Джеміля.
Послухай-но. Візьми з собою котрогось із товаришів і біжи в

долину Міла, де оре твій батько. Скажи йому, хай негайно їде

трактором сюди.

Добре, беїм *.

Ти зрозумів, що я сказав?

;\тож, зрозумів усе, беїм.

Тоді бігом. Одна нога тут, друга там.

Хлопець помчав, як вихор, через порослий бур янами пустир.
Дило потер руки й рушив додому. Він вдоволено засміявся,

поблискуючи золотими зубами. Увійшовши у двір, побачив свою третю

дружину. Вона замітала перед ворітьми. З появою Дило випросталася
і завмерла.

Увечері в нас будуть гості, сказав він. Облиш
підмітати і йди до хати. Разом із двома старшими дружинами приготуєш
вечерю. Загадай котромусь із слуг хай піде на полонину та принесе
ягня. А двір замете Сейро.

Жінка поклала віник і подалася до хати. Невдовзі у двір вийшла

Сейро. Взяла віник і почала замітати. Це вперше вона замітала двір.

Як тільки сонце почало схилятися до скель Алмали, Дило-бея
почала брати нетерплячка. А як засутеніло, то він місця собі не

знаходив. Попалася йому на очі перша дружина вилаяв ні за що, ні про
що. Тоді покуштував страви, які готувалися для гостей. Лишився

задоволений, проте не показав цього жінкам, що стояли перед ним,
покірно чекаючи його присуду. Замість того, щоб похвалити страви, вій

накричав на третю дружину, мовляв, у пиріжках масла малувато.
Сейро думала порятуватися від його гніву, причаївшись у кутку. Та

де там! Він вилаяв і її: чому, мовляв, зіщулилась. Тоді вийшов з

кухні й нагримав на челядь, що чекала біля дверей. Зайшов до вітальні,
наказав засвітити лампу. Сів на лаві й почав дослухатися, чи не їде

трактор. Раз по раз посилав слугу подивитися. Коли той вертався й

казав, що не видно, Дило лаявся. Нарешті йому доповіли:
наближається трактор. Обличчя Дило проясніло. Він вискочив за ворота.
Проте виявилося, що то не трактор з гостями, і Дило знову спохмурнів.
Та ось на дорозі знову з явилися фари. Трактор під їхав до садиби,
повернув у двір. Світло вдарило в очі Дило. Він затулився долонею.

Трактор зупинився, почулися голоси. Дило упізнав голос Меджіта.
1 Беїм мій бею (ввічлива форма звертання).
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Ласкаво просимо... Радий тебе бачити, Меджіт-бею, гукнув

Дило. Хто ще там з тобою?

Кемалеттін-бей. А старшина не зміг прибути. Цієї ночі

влаштовує облаву на бандитів. Переказував привіт.
Ну що ж, нічого не вдієш.

Очі Дило вже звикли до темряви, і він побачив Кемалеттін-бея.
Ви вже даруйте мені, беїм, сказав Дило, подаючи руку.

Не уздрів вас. Ласкаво прошу.
І повів гостей до господи. Слуги стояли з ліхтарями,

освітлювали дорогу.
Ми трохи затрималися, Дило-бею. Чекали, поки Кемалеттін-бей

звільниться на роботі, сказав Меджіт.
Невдовзі гості вже сиділи, обкладені з усіх боків пуховими

подушками. Слуги принесли каву, подали сигарети. Гості закурили.
Дило поцікавився, як здоров я шанованих гостей, потім запитав, що

нового у місті.
Особливих новин немає, відповів йому Меджіт. Все без

змін. Щоправда, відбувся суд. Справу вирішено на користь Джим-
шіда.

Отже, тобі, Меджіт-бею, таки пощастило переконати суддю?
Сказати правду, я не сподівався, що це вдасться, сказав Дило
ламаною турецькою мовою.

Які могли бути сумніви, відповів Меджіт-бей з удаваною
байдужістю. Та й що тут складного? Я вигравав куди важчі справи. І

взагалі за двадцять п ять років практики я не програв жодної. Як ви

могли припустити, що ці мужики, котрі навіть турецької мови не

знають, що вони можуть узяти гору наді мною! Хай дякують долі, що

так дешево відбулися. Я міг би заплутати їх у таке павутиння, що

вони б до віку не виплуталися.
Що правда, то правда, Меджіт-бею. Ти у своєму ділі мастак.

Позиватися з тобою я не пораджу навіть своєму ворогові.
Меджіт-бей надувся, мов індик. Водночас, аби не показати, що він

пишається, почав, ніби знічев я, колупатися пальцем у носі. За

хвилину повернувся до Кемалеттіна й запитав:

А ви, Кемалеттін-бею, чули про суть цієї справи?
Кемалеттін засовався на місці, покректав і відповів:

Признатися, не чув.
Меджіт, що сидів на дивані, підібгавши під себе ноги, випростався

й опустив одну ногу вниз.

Щоб ви знали, ця справа має неабияке значення для нашого

краю. Ось послухайте, в чому вона полягає. Село Зіро заснували два

брати. Вони примандрували сюди під час першої турецько-вірменської
різанини. Десь з-під Сюпгану. Отже, вони не місцеві, тобто не з Сара-
гьолу. На той час тамтешня земля належала Гаджі Юсуфу-паші, тобто

родові Дило-бея. Ну, хоч я й кажу, що земля належала йому, але купчої
або якихось інших паперів він, звичайно, не мав. В селі до того жили

вірмени. А долина в цілому вважалася власністю двох племен. Ще від
часів Селіма Грізного1. В той час наказ падишаха ото й уся купча.
Отож двоє братів прийшли до Гаджі Юсуфа-паші й кажуть: продай оцю
землю, де село. Гаджі Юсуф-паша попросив двісті золотих. Ті дали.

Золото, певна річ, награбоване. Мабуть забрали у вірменів. Бо звідки

СелімГрізний султан Туреччини (правив на початку XVI ст.).
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в тих гультіпак двісті золотих взялися б? Сказати коротко, ті брати
оселилися в Сарагьолі. Незабаром повернулися й деякі біженці ті,
що колись виїхали в глибину країни. А після війни повернулися в рідні
місця. Ви знаєте, як тоді виглядав Сарагьол?

Кемалеттін похитав головою.

Ясна річ. Звідки вам знати. А Сарагьол був у той час

справжнісінькою пусткою: велика долина і майже жодної живої душі. Щоб
найняти чабана, беї їздили аж за Аладаг.

Під час війни плем я Джимшід-бея розпалося люди розбрелися
хто куди. А Джимшід звик жити серед гурту підлеглих. Пішов він до

новоприбулих. Каже: «Хочу жити серед вас, поки моє плем я

збереться». Ті страшенно зраділи. На радощах влаштували свято. Спорудили
йому будинок над селом. Не знаю, чи ви, Кемалеттін-бею, бували коли

в Зіро? Якщо бували, то, певно, бачили залишки того будинку.
Так, бачив, відповів Кемалеттін.

Отже, селяни обслуговували Джимшід-бея, робили для нього

все що треба, а він узяв їх під своє крило. Боронив від розбійників,
злодіїв і всяких лихих людей. Часи були непевні, і для селян багато
важило жити під захистом такого чоловіка, як Джимшід. Поступово
село почало залюднюватися. Не всі ж загинули на війні, дехто й

повернувся.

Незабаром і сюди, в Сарагьол, прийшла цивілізація. Вісником її

був трактор. А ви ж знаєте, що трактор ворог родового устрою. Де
він з явиться, там община розпадається. І от Джимшід, крокуючи в ногу
з часом, купив трактор. Потім купив ще один і ще один, а згодом ще й
комбайн. Ставши власником цих машин, він виявив, що людей у нього

більше, ніж треба. Що робити чоловікові? Не попалити ж йому
трактори. То він узяв і розпустив плем я. Зробити це він мав повне право.
«З якої це радості, сказав, я повинен задарма годувати ватагу
голодранців. Один мій трактор виконує роботу за сто п ятдесят душ.
Нащо мені утримувати сто п ятдесят гультіпак, коли можна годувати
тільки одного тракториста». Та зрештою племінний устрій давно

застарів. Візьмемо для прикладу аладазькі племена. Ну, володіють
землею; ну, сидять на ній. А яка з того користь? Що їм, з неба золото

падає? Ні, біднота біднотою. Я визнаю право Джимшіда та інших са-

рагьолських беїв робити з землею те, що вони вважають за потрібне.
Ми повинні стати свідками того, як у Сарагьолі запанує цивілізація.
Недаремно ж наші предки щедро полили цю землю своєю кров ю.
Цивілізація прийде до нас із трактором, із радіо, і з чим там іще, не знаю.

Але з аладазьким хурджином
1
не прийде...

Меджіт замовк і закурив сигарету, щоб трохи потамувати свій

запал. Подивився на слухачів. Ті мовчали, очевидячки, вражені його

красномовством. Відчувши новий приплив натхнення, адвокат

провадив:
Он гяури вже спромоглися побувати на Місяці, а ми й досі

тримаємося племінного устрою. Настали нові часи. В Сарагьолі вже не

чути погейкування годака * 2, натомість у полі гуркотять трактори. І

цьому ми завдячуємо нашим беям, таким як Джимшід або Дило.
Дило-бей скромно потупився й почав крутити вуса.

Та перейду до суті справи. Невдовзі Джимшідові почало не ви¬

* Хурджин сакви.
2 Г о д а к хлопчик, погонич волів.
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стачати землі. Цього можна було сподіватися. Адже з малого поля

великого врожаю не одержиш, навіть якщо переореш його десять або й

сто разів. А поряд землі скільки завгодно, і вона гуляє, лежить

облогом, бо місцевий люд не вміє її обробляти, хазяйнує, як за дідів-пра-
дідів, тобто пасе на ній худобу. Іде Джимшід до селян та й просить
дати йому землі в оренду. І дивіться, яка іронія долі, селяни, котрі
свого часу благали його оселитися поруч, тепер кажуть: «Не дамо!»

Джимшід-бей опинився у важкому становищі. Люди, які працювали в

нього наймитами, тепер деруть перед ним носа. «Я не я буду, коли не

поквитаюся з вами», сказав він і подався до міста. Як зараз
пам ятаю, прийшов він до мене раненько і мало не з порога випалив: «Мед-
жіте, треба приструнчити моїх колишніх одноплемінників. Допоможи
мені, будь ласка».

Я йому: «Заспокойся, Джимшід-бею. Немає у світі такого лиха,

якому не можна було б зарадити. їдь собі додому, а я обміркую це

діло, і тоді поговоримо детально».

«Меджіте, каже, на тебе вся моя надія. Ще трохи, і ця
голота сяде мені на шию. Про гроші не турбуйся дам, скільки треба. Бо

діло це стало для мене справою честі».

Ну, не встиг він виїхати за місто, а я вже метнувся до Зії,
чиновника кадастрового управління. Дістав купчі того села, поклав перед
собою. І що ж я бачу? Є купчі лише на сто вісімдесят донумів1. І всі
вони оформлені на вірменів. Ага, кажу, де ж той Задик-ефенді?
Немає. Де Ваган-ефенді? Немає. Де Саркіс-ефенді? Немає.

Слухачі засміялися

Купчі я сховав, а Зію попередив, щоб нікому нічого не казав.

Того ж дня викликав Джимшід-бея. Він одразу сів на трактор і

приїхав увечері. Питаю його, скільки років живе він у цьому селі.

Виявляється, двадцять п ять. То, кажу йому, затям, що всі ці роки воно було
твоєю власністю. А тепер, кажу, знайди трьох свідків, таких, щоб
посвідчили на твою користь, та не жалій грошенят.

А він мені: «Меджіте, любий, зроблю все, як ти сказав. Свідки

будуть. І грошей дам, скільки треба. Заради такого діла я не

поскуплюся».

Сиділи ми з ним і розмовляли цілу ніч. Зранку він поїхав додому,
а я пішов у суд і подав позов. Селяни теж знайшли собі якогось

адвоката. Шмаркач. Куди проти мене! Почався процес. Позивач сказав, що

сільська земля була і є його власністю. Свідки це підтвердили. Справа
затягнулася на десять років. За цей час змінилося три чи чотири судді.
І ось нарешті справу вирішено на нашу користь. Я своє діло зробив,
тепер черга за тракторами Джимшіда.

Кемалеттін хотів був запитати, скільки грошей пішло на хабарі
суддям та прокурорам, але передумав, і тільки сказав:

Жаль цих селян, Меджіт-бею!

Повірте, Кемалеттін-бею, їх нема чого жаліти. Вони такі самі
дикі, як аладазькі курди. Не вміють обробляти землі, їдять абищо,
ходять у дранті, не вмиваються, та ще й турецької мови не знають. А
що в них землю забрали, то це їм тільки на користь. Дехто з них піде
у наймити до Джимшіда. Тут тобі й хліб задарма, і до хліба, їж собі та

пий. Інші підуть у місто, хто маляром влаштується, хто взуття чистити,
а хто слугою. Хоч як там є, а по-людському почнуть жити. Ти краще

1 Д о її у м міра плоті, дорівнює 919,3 м-.
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за мене знаєш, Кемалеттін-бею. скільки заробляє в нашому місті

маляр. Ти вже тридцять років витираєш лікті на державній службі, то

скажи на божу милість, чи набагато більша твоя зарплата від

заробітку маляра?
Правду кажеш, відповів Кемалеттін. Мені до нього, як

землі до неба.

Отже, бачите, що я старався для їхньої ж користі. Але хіба вони

це розуміють! У кожного з них по п ятеро, а то й по десятеро дітей. У
місті дитина може заробити за день лір двадцять. Отже, всі разом
принесуть батькам лір сто п ятдесят або й двісті. Ти, Дило-бею, скажи

мені, поклавши руку на серце, хто із тутешніх селян має такі гроші?
Ніхто, відповів Дило. Це ти правду кажеш. Коли моє

плем я розпалося, чимало наших подалися у великі міста. І всі в люди

повиходили. Для них же краще робиш, та спробуй-но пояснити їм це!

Переконавшися, що слухачі повірили в шляхетність його намірів,
Меджіт заспокоївся й зручніше вмостився на подушках.

Дило подав знак слугам, шо стояли біля порога в чеканні, й
сказав:

Беїм, ви, мабуть, уже зголодніли. Зараз подадуть вечерю.
Вечеря діло не погане, далебі, відгукнувся Кемалеттін.

Тим більше, що у мене катар.
Ви його привезли з собою? запитав Дило.

Кемалеттін ледь стримався, щоб не засміятися. Відповів за нього

Меджіт:
Ви, Дило, либонь, не зрозуміли. Катар це назва шлункової

хвороби.
Дило засміявся й почухав потилицю.

Звідки мені знати такі слова, Меджіт-бею. Я подумав, що то

щось інше, сказав він, а потім повернувся до слуг і гримнув на них.

А ви чого гаєтеся? Мерщій несіть сюди вечерю!
Слуги поспішили на кухню. Там уже все стояло готове, н

варене, й печене.

Меджіт, Кемалеттін та Дило посідали довкола великої срібної
таці, що правила за стіл. Спершу подали засмажене ягня. Потім плов,

пироги.

Кожному беєві прислужував окремий слуга нащадок славного

колись, але вже неіснуючого племені. І ще були трактористи.
Неголені, зморені, вони стояли біля порога і жадібно позирали на наїдки.

Апетит у гостей був пречудовий вони уминали все за обидві
щоки. Відрйвали руками шматки смаженої ягнятини, накладали на

них плову й запихали в роти, де поблискували золоті зуби. їли сопучи
і, здавалося, наввипередки. Наче хто за ними гнався.

Коли гості наситилися, Дило-бей подав знак трактористам, ті

посідали навпочіпки коло таці з недоїдками й почали обгризати м ясо,
залишене гостями на кістках. Дило теж сидів з ними, доїдав, що

залишилося. Меджіт-бей не втримався:
Аз тебе, Дило, добрий їдець! Мабуть, ти зміг би ум яти ще

одне ягня.

Дило, встаючи, одказав:
А чому ж? Наші животи не ті, що в городян. Нам треба добре

натоптати живіт, бо інакше кишки попересихають і шлунок зморщиться.
Всі засміялися. Меджіт сміявся тільки половиною рота, бо саме

колупався сірником у зубах.
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Дило-бей залишив поле діяльності водіям, і ті підмели все ло

крихти. Підвівшися, сказали: «Хай аллах не омине вас своєю ласкою»,
і пішли.

Залишившися самі, беї закурили сигарети. Деякий час сиділи
мовчки. Дило втупився в чотки, що тримав у руці.

йому хотілося розповісти свою печаль, але від хвилювання у нього

відібрало мову. Він тремтів і мінився на лиці: то червонів увесь, то

полотнів.

Меджіт і Кемалеттін розуміли, що Дило-бей даремно їх сюди не

кликав і здогадувались, що в нього якась скрута. А раз їх запрошено
надвечір, то, мабуть, це якась невідкладна справа. Меджіт-бей чекав,

що розмову почне Кемалеттін, а той сподівався на Меджіта.
Отож, чекаючи, всі троє думали кожен про своє.

Смажене ягнятко обтяжувало шлунок Кемалеттін-бея, і невдовзі
його очі заплющилися, голова схилилася на м яку подушку, і він

захріп. Меджіт усміхнувся, а Дило похитав головою і в думці лайнувся.
Бідний чоловік, промовив Меджіт. Нічого не вдієш. Щоб

прогодувати дітей, з ранку до ночі із шкури пнеться на роботі. Сім

ротів на його шиї, а він уже похилого віку. Нелегко тягти службу в

такі роки.
Що правда, то правда, зауважив Дило-бей.

Втративши надію на Кемалеттіна, Меджіт-бей вирішив завести

розмову сам.

Хай аллах не омине тебе своєю ласкою, Дило-бею, почав він.

Хай віддячить тобі за твою гостинність. Ми, твої гості, їли, пили,

балакали, а тепер настала твоя черга розповісти про свої справи.
І він нишком штовхнув Кемалеттіна. Той розплющив очі й стиха

промовив:
Задрімав я.

Меджіт-бей повернувся до нього:

Чуєте, бей-ефенді. Я запитав у Дило-бея, як у нього справи. Раз

чоловік запросив нас у таку пізню пору, то, певно, хоче щось розповісти
чи порадитись.

Так-так, промимрив Кемалеттін. Що ж у нього сталося?

Дило-бей проковтнув слину. Не знав, з чого почати. Та згадка про
Ділан додала йому сміливості, й він заговорив:

Пробачте, що потурбував вас, одірвавши від дому, від справ,
та ще й у такий пізній час. Проте у мене не було іншої ради. Адже ви

мої найближчі, найдовіреніші друзі.
Ми вдячні тобі за таку довіру, промовив Кемалеттін.
Ти можеш покластися на нас, Дило-бею! Хто ж тобі допоможе,

як не ми. Недаремно кажуть: «Друзі пізнаються в біді», сказав

Меджіт.
Дило закурив, подумавши: «Найважче розпочати розмову.

Тепер залишається сказати, чого я хочу». Випустив з рота дим, сказав:

Я вже немолодий літами. Кращі мої роки лишилися позаду,
голова посивіла, але серце не старіє. На весіллі сина Шеро-бея
побачив я дочку Джимшіда. Краще б мені її не бачити. З того дня сушить
мене жура, тікає сон від очей моїх. Не знаю, що діяти, чим

лікуватися. Мабуть, прийшло до мене кохання...

Кемалеттін-беєві одразу перехотілося спати. Він витріщився на

Дило-бея здивовано і з цікавістю, наче не вірячи власним очам. Невже
таке може творитися з чоловіком у подібному віці?' Сам Кемалеттін був
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байдужий навіть до власної жінки. Навмисно приходив додому
якомога пізніше, щоб вона вже заснула. А Дило-бею мало чотирьох жінок!

Дивина та й годі! Ці курдські беї зліплені з якогось іншого тіста.
А Меджіта це анітрохи не здивувало. Подумаєш, чотири жінки!

Якби бей мав тільки одну жінку, то була б справжня дивина! Сам

Меджіт народився і виріс у Сарагьолі. Вчився у медресе та ще й у
текке1 Саїд-і-Курди й дуже цим пишався. Перший порадник тутешніх
беїв, він знав їх, як себе.

Правду кажуть, Дило, що серце може спалахнути в будь-якому
віці, сказав він, посміхаючись подумки.

Дило схилив голову і стиха промовив:
Далебі що так, Меджіт-бею. Це не залежить від волі людини...

Не можу я викинути із серця цю дівчину. Такого палкого почуття не

зазнав я ще ніколи в житті.

Меджіт, тримаючи руку біля чола, промовив урешті:
Дивно одне, Дило-бею. Ти ж наче чоловік розумний. А чому так

довго таївся? Чому не сказав раніше, що носиш у серці рану? Чому
розповів про це тільки тепер, на другий день після того, як я виграв
справу Джимшіда. Адже він був у мене в кулаці. Та я примусив би

його віддати тобі не те що дочку, а весь Катевілер. Тепер же нічого

певного обіцяти не можу. Ти краще за мене знаєш Джимшіда. Він

добре тямить, що почім. Ах, Дило-бею! Треба було сказати про свій
клопіт місяць тому. Тоді ти переконався б, які у мене можливості
допомогти друзям. А тепер...

Що тобі відповісти, Меджіте. Не зміркував я вчасно, бо через
цю дівчину в голові у мене туман стоїть. Надумався тебе побликати
тільки сьогодні вранці.

Вийшло, як у тій приказці: поки думалось-гадалося, подивились
а вже сталося, сказав Меджіт. Ну що ж, люди кажуть: «Джи-

гітова доля гуляє в чистому полі». Оце і в нас так. Вийде чи не вийде,
а спробувати можна. Тому, хто просить один раз соромно, а хто не

дає двічі. Гадаю, найкраще піти до Джимшіда та посватати дівчину.
Яка твоя думка, Кемалеттін-бею?

Маєш рацію, Меджіт-бею. Треба свататися. Це найкращий
вихід. Джимшід нас не вижене. Пообіцяємо добрий калим. Дило-бей
жених хоч куди. Кращого тут годі й шукати.

Воно-то так. Але що відповість Джимшід не відаю. Хто зна,

що там у нього в голові. А потім ще чи захоче й дівчина. Вона дуже
розпещена: Джимшід тримає біля неї чотири няньки. Отож важко

вгадати, як вона поведеться. Та давайте відкладемо це діло до завтра.
Ранкова рада краща порада. Поміркуємо вранці, а тоді поїдемо до

Джимшід-бея. Він, звичайно, засмажить ягня, почастує нас. Ми ж,

прикликавши на поміч аллаха, попросимо: так і так, віддай свою

дочку за Дило-бея. Що ти скажеш на це, Дило?

Дило-бей, розчервонілий, збентежений, ковтнув слину і відповів
Меджітові:

А що я можу сказати? Ти чоловік бувалий, краще за мене

знаєш. Як вважаєш за потрібне, так і роби.
Ну от і чудово. А тепер приготуй нам постелі. Завтра одного

трактора в поле не посилай, ми поїдемо на ньому до Джимшіда.
Дило-бей вийшов віддати розпорядження.

' Текке оселя дервішів.
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Кемалеттін подивився йому вслід і похитав головою. А Меджіт-бей

пробурмотів упівголоса:
Прости його господи!

Меджіт та Кемалеттін заснули одразу. У великій долині спало все.

Тільки Дило-бей без угаву ворочався у своєму ліжку.

II

На заході за горою Катевілер згасав день. Згасав неохоче,

здавалося, сумно зітхаючи. Та ось його світло поблякло, і на небі засяяв

місяць, оповивши Сарагьол блакитним серп-анком. З Аладагу дихнуло

прохолодою. Прилинув вітерець і погладив ніжною рукою травневі
квіти на левадах та луках. Жайворонки, провівши сонце, спустилися
з високості й поховались у гнізда. У ковилі запідпадьомкали перепілки.
Під подихом вітерця трави і квіти стиха шелестіли і схилялися то в

один бік, то в другий, Здавалося, вони танцюють галай .

По освітленому місяцем шосе, яке розтинало навпіл долину
Сарагьол, простували з палицями в руках два чоловіки, йшли мовчки,

понуривши голови. Ось вони звернули на сільську дорогу, вкриту ПІСКОМ
та пилюкою, що приглушували кроки. Зрештою нижчий порушив

мовчанку видно, щоб звільнитися з полону тяжких думок:
Треба було вбити суддю на місці. Убити мерзотника, та й край.

Я своїми очима бачив, як він, прочитавши рішення, підморгнув Джим-
шідові. Отже, підмазали. їй-богу, краще було б порішити його. Краще
хай би я загинув один, ніж усе село має помирати.

Даремно ти таке кажеш, Hypo, озвався другий. Ось ти

вб єш суддю, уб єш Джимшіда. І що з того? Неправда як була в Са-

рагьолі, так і залишиться. З являться нові хабарники й нові глитаї.

Вони ж як бур ян самосійний. Вирвеш одну бур янину, а натомість
десять нових виросте.

Це ти правду кажеш.

Звичайно. Цих беїв розвелося стільки, що простій людині немає

ніякого просвітку. Адже ми й суддю беєм називаємо, й Джимшіда.
Скажімо, уб єш ги суддю. На його місце іншого пришлють. Приїде
худий, засмоктаний. А тоді, як почне бейських ягнят жерти, і року не

мине, а вже в нього черево, пика червона. Почне нашу кров пити. Та

ще при тому й прикидатиметься святим та божим.

Скажімо, уб єш Джимшіда. Власником стане його син Джемал. А
він ще й батька перевершить. Винищиш увесь рід Джимшідів?
Залишаться Шеро-бей, Дило-бей, Міркан-бей. Є тільки один вихід. Як ото

плуг вивертає бур ян із корінням, так треба викоріняти бейство. Тоді
в Сарагьолі буде порядок. Але на це ні в тебе снаги не стане, ні в

мене.

А не стане, промовив Hypo. Це я знаю. Що ж нам

робити? Аби ти знав, Казо, як мені тяжко, як гірко. Мабуть, доведеться

знову йти в найми. Восьмеро дітей маю. Боляче дивитися на них.

Краще б вони померли, всі перемерли. Палець, одрізаний законом, не

болить, сказав нам суддя. Якби ж то він одрізав палець! Ні, він нас

зарізав на смерть. Зарізав без ножа. Мабуть, уже досі забув про
нашу справу і про свій вирок. Певно, гуляє в ресторані Фіко. Сидить
веселий, п яний. Йому байдуже до того, що ціле село з торбами пустив.

Атож. Що йому до нашого горя, коли він добре нагрів на

ньому руки. Певно, одержав від Джимшід-бея цілу паку грошей.
1 1 а л а н народний танок, схожий на слов янське коло, виконується під зурну.
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Хай він ними подавиться...

Вони замовкли. Сарагьол уважно прислухався до їхнього

мовчання. Навіть вітерець ущух, і травневі квіти шанобливо завмерли перед

подорожніми.
Hypo скрутив товсту цигарку. Подав кисет Казо й зітхнув.

Як ми вийшли з суду, над нами сміявся весь базар. Я наче

онімів, а ноги не хотіли нести мене. Отака в світі правда. Чи може бути
гірше лихо, ніж наше?

Не може, Hypo, обізвався Казо. Гіршого вже нічого
немає. Нам лишається тільки взяти наших жінок і повести їх у двір до

Джимшід-бея. Навіть померти не гірше. Смерть усім судилася.
Настане день, помру і я, і ти, й Джимшід і череватий суддя. Тільки з

однією різницею. Беї пізніше, наймити раніше. Та й тільки. Але
лишитися без землі... Краще б уже Джимшід-бей позабирав і землю, й отари,
і наших жінок. Як лишатися наймитом у Сарагьолі, то краще я сам

собі повішу камінь на шию та й кинуся в річку. Іти до міста гірше.
Місто не для нас. Наші руки не для міської роботи. У нас того взуття
зроду не було, то чи зможемо ми його фарбувати або чистити? Стати

офіціантом? Хто нас візьме!
І не кажи... Кропиву хоч як торкни, все одно вжалить. То що

ж нам робити?
Я так стомився від невдач, що в мене опускаються руки. Адже

ми зовсім беззахисні, і ніде шукати підтримки. Проти нас вельможний
бей. Він всемогутній не тільки тут, у Сарагьолі, а й поза ним.

Прийдемо в село, зберемо громаду, порадимося.
Так, зберемося в старого Микко. Послухаємо, що він скаже.

І вони знову замовкли, пригнічені душевним болем. Закурили,
щоб потамувати його. За горбом звернули на стежку між зеленими

хлібами. Захотілося їсти, й вони знову закурили. Здавалося, стежці не

буде кінця. Голод мучив дедалі їхужче. Він породив ненависть,
ненависть перейшла в бажання помститися. Hypo звернув із стежки й
почав топтати зелені вруна хліба. Потім вихопив з-під руки палицю й

став вимахувати нею, збиваючи стебла. Казо вхопив його за руку.

Пусти мене, Казо, говорив пручаючись Hypo. Пусти! Що
витопчу, то нам на користь.

Ми й так маємо забагато користі. А шкода кому?
Кому? Хазяїнові цього хліба. Джимшід-беєві. Ой, щоб мені язик

покорчило!
Чому?
Чому? Бо ще зранку заприсягався собі, що більше не назву

цього глитая беєм. І ти глянь, порушив клятву.

Він замовк і похилив голову. Казо засміявся, дістав кисет.

Гай-гай, Hypo! Не ти, так інші називатимуть його так. Не
даремно ж Микко каже: «Ніде в світі немає стільки собак, як у
Сарагьолі!» Ой, Hypo, Hypo!

Це так, Казо. Але віднині у Сарагьолі поменшало на одного

собаку. За моїм прикладом підуть інші. Відтак собак у Сарагьолі
меншатиме, а не більшатиме.

Hypo рушив далі; йдучи, топтав вруна ногою, толочив палицею.

Над Катевілером упала зірка. Казо звів голову, спостерігаючи її
стрімкий політ. Щось укололо в підошву. Підняв ногу, подивився. Під
ногою був осот. Він нахилився, щоб вирвати його. Обережно просунув
пальш між колючі листки і, взявшись за стебло, висмикнув бур яни-
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ну з корінням. Згадав дитинство. Дітлахи ходили на поле виривати
осот. Він висотував соки з землі. Хліб сходив жовтолистий і не ріс.
Тоді старий Микко бродив по ланах усіх двадцяти родин. Адже всі

вони одного роду. Він найкраще за всіх у селі знався на хлібі, на

худобі. Не родить нива він знайде причину. Захворіє вівця вилікує.
Був мов рідний кожній душі в селі, найстарший і найрозумніший.

Коли надходила пора виполювати осот, виводив у поле дітлахів з

усього села. Діти боялися цього дня. Ладні були робити що

завгодно пасти отару, косити, вичищати гній тільки не виполювати осот.

Це була мука. Та дід Микко був невблаганний. Він пригонив їх у
поле, мов отару, й стояв з палицею, поки не дійдуть до краю. А коли

вони доходили, ой, як їм боліли поколені пальці!

«Діти! гукав дід Микко. Хто принесе багато осоту, тому
щось дам!» І він, засунувши руку в кишеню, наче пересипав щось у
пальцях. Діти позирали то на поле, поросле осотом, то на діда Микко.

Переляканими очима, повними вагання. Врешті зупинялися поглядом

знову-таки на Микко, на його кишені. А він, мов навмисне, порпався
там рукою, порпався. Потім, щоб підігнати їх, брав палицю й
сварився. Від нього не чекай поблажливості.

Хоч-не-хоч доводилося полоти. Ятрилися поколоті ноги, щеміли

руки. По якімсь часі ноги й руки звикали до болю отоді в їхніх очах

знову оживала надія. Ні, то не крем яхи в кишені діда Микко, то

цукерки. Діти вірили, що їхня надія здійсниться. Незважаючи на біль,
вони знову хапалися до роботи. І невдовзі край поля височіла, мов

гора Арис, величезна купа осоту. полі лишалися тільки стебельця
хліба. Тоді й обличчя діда Микко, який ніколи не усміхався,
світлішало. І він заводив тонким голосом:

Ой, у хаті під горою молода вірменка,
В серце вразила мене кароока.
Обцілую я її гарні оченята,

Пригортатиму кохану, де гора висока.

Далеко линула пісня про те, як у Сарагьолі спалахнуло кохання

юного курда і вірменської дівчини.
До заходу сонця нива була чиста, без осоту. Дітлахи збігалися до

діда Микко. Затамувавши подих, з острахом позирали то на нього, то

на його кишені. Микко розумів, чого вони чекають. Ну що ж,

доведеться розбити їхню надію. Засовував руку в кишеню, витягав жменю

крем яхів і розкидав їх перед п ятьма десятками пар очей, вигукнувши:
«А це для пташок!» Потім збирав дітей у гурт і, мов отару ягнят, гнав

до села. І при цьому казав: «Хліб треба будь-що порятувати від Га-

міда-паші (так він називав осот). Інакше хліб пропаде. А не пропаде
зовсім, то врожай буде бідний-бідний. Як наше життя».

Гамід-паша! Саме так звали батька Джимшіда. Сам Джимшід
часто сідає біля свого будинку, обклавшися подушками, скликає

наймитів і починає розказувати: «Мій покійний тато, Гамід-паша...»
Чуєш, Hypo, сказав Казо. Віднині я теж не буду

називати цього глитая Джимшіда беєм.

Нічний вітерець пестив обличчя старого Микко. Погладжував
сиву бороду. Старий сидів, притулившись спиною до стіни, тримаючи між
колінами палицю з яблуневої гілляки. Він даремно вдивлявся в

темряву. Вже й очі втомилися, а їх нема та й нема.
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Затрималися хлопці, мовив він сам до себе. Що ж їх

затримало? Може...

Він волів би не думати про те «може». Але ж його не викинеш із

думки. Так само, як не забудеш про триклятих беїв. Все його життя

було пов язане з беями. Він пам ятав їх усіх беїв свого дитинства,

беїв юності, беїв останнього часу. Всі до одного жорстокі, всі пихаті,
всі кровопивці.

«Марно сподіваєшся, Микко. Знай, що беї знову виграли

справу. Звичайно, виграли. Так влаштований цей світ. Інакше він би

перевернувся догори дном. Гай-гай!»

Старий дослухався. Ні, не йдуть. Кругом тиша. Все заснуло
глибоким сном.

Чому ж їх немає? Пора б їм прийти. Невже той мерзотник
щось їм підстроїв. Не дай боже. Хай би вернулися додому живі та

здорові.
Старий глибоко зітхнув. У грудях йому заклекотіло. Він

відкашлявся. Закололо серце.
Сперся спиною на стіну. Біль не вщухав. Старий підвівся,

ойкаючи. Сперся на палицю, глянув на небо. Воно було чисте, ясний місяць

щедро розсипав свої промені. Старий почвалав на тік. 'Ледве дійшов
підгиналися ноги. Сів на камінь, глянув у бік Аладагу. Згадалися

минулі роки. Дитинство Казо.
А що коли з хлопцями сталася біда? Що коли справу програ-,

но? Що тоді? Доведеться покинути обжите місце. Знову стати

кочовиками. Або піти в наймити до Джимшід-бея. Ой, як обридло блукати
по світу!

Старий знову закашлявся. Кашляв довго, аж посиніло обличчя і

налилися кров ю очі. Посидів, віддихався. Устав, спершися на палицю

й охкаючи, подибав на вулицю. Зупинився перед землянкою Казо.
Відхилив дві цеглини, що затуляли димар, і гукнув у темряву:

Ейшан!
Чекаючи відповіді, сів перед дверима.
У відповідь почувся тремтячий хрипкий жіночнії голос:

Я тут.

Двері відчинилися. Визирнула голова. Старий підвівся, зійшов
східцями вниз, у хату. Там у пітьмі сиділа навпочіпки літня жінка у
вишитій строкатій одежині. Непорушна, мов великий камінь. Микко
сів поруч. Довгий час сиділи мовчки. Микко вийняв тавлинку й
неквапно скрутив цигарку. Глибоко вдихнув дим.

Отже, ти теж не лягав, Микко? І тобі не спиться? Ось-ось сві-

татиме, а наших ще немає Її досі. Дорога далека й небезпечна.

Повернуться, Ейшан. Нікуди вони не дінуться. Суд триває
довго. Влада не любить поспішати. Хто зна, може, справу вирішено на

нашу користь. От хлопці й лишилися в місті. Хто знає.

Він і сам не вірив у те, що говорив. Сидів і сердився. Бо
недавно думав те саме, що висловила вголос Ейшан.

Казо мені пообіцяв: «Вернуся, доки сонце зійде». І досі ні

слуху иі духу. Вже ось-ось світатиме. А мій син слова не ламає.

Я знаю.

Боюся, Микко, що ми програли.
Хай такі думки вітер занесе, Ейшан. Жени їх від себе. Не

забувай,- Казо та Hypo ще молоді. Загулялися й забули, що пора
додому вертатися. Гадаєш, окрім нас двох, іще хтось не спить? Ба ні! Бо
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немає більше нікого, хто зазнав би стільки горя, як ми з тобою. Що
вони можуть знати. Чує моє серце, програли ми справу. Нам виграти

це все одно якби сонце впало з неба на землю. Хто ми такі? Що ми

важимо супроти відомого на весь край Джимшід-бея.
Тільки б хлопцям не заподіяли ніякого лиха, а вже як буде, так

і буде, Микко.
Не кажи так, Ейшан, не кажи. Життя без землі не життя.

Що це таке, тільки ми удвох знаємо. Але і моя найперша думка про
хлопців. Щоб вони повернулися живі й здорові.

Край села проспівав півень. У сусідній землянці закашлявся хо-

рий Геко. Потім знову настала тиша. Чути було тільки, як хлюпоче

джерело. Микко скрутив ще одну цигарку.
Всякій біді можна зарадити. А от коли людина помре, тут уже

нічого не вдієш. Ми все витерпіли. Нажили трохи добра. Нас стало

більше. Корови давали приплід, жінки намагалися не відставати від
них. Нас живила надія на краще майбутнє. Ми прийшли сюди, маючи

тисячу голів худоби та повний глек золотих. Майже все віддали за цю

землю. Що лишилося, пішло на судову тяганину. Скільки наше плем я

існувало на світі, це вперше ми придбали землю. Хіба ми знали, що

таке купча? Прийшли в Сарагьол. Чиє село? Гаджі Юсуфа-паші з роду
Гаміда. Продасте? Продам. Ось вам двісті золотих. Тільки пізніше ми

дізналися, що треба було все це записати на папері. Адже ми були
неписьменні. Не відали, що до чого, і в місті ніколи не бували. Це вже

тепер наші діти пішли до міста, виступили перед суддею. Звідки нам

було знати, що треба було взяти купчу на сто сімдесят доиумів землі.
А тепер усе завіялося з вітром. Ні грошей, ні землі. Тепер або знову

кочувати, або йти в найми. По-моєму, краще вже смерть, ніж найми.
А кочування гірше й за смерть.

Надворі розвиднілося. Почулися голоси. Залунав кашель. У
кожній з двадцяти халуп заворушилися люди. Відчинилися двері. Вагітна

Мейро, дружина Севді, почала замітати перед хатою, здійнявши хмару
куряви. Невістка Фадила, у барвистій вишитій хустці, пішла з

великими глеками по воду. Повибігали діти. Хазяїни виганяли на вулицю
овець і телят.

Не бійся за наших джигітів, Ейшан, сказав Мнкко. Не

муч свого серця. Я теж, як і ти, хочу жити й померти на своїй землі.
Але ми повинні мати мужність. Бо на нас дивиться все село.

Твоя правда, Микко. Не можна хилитися, бо на похиле дерево
і кози скачуть. Але якщо ми програли, не знаю, що в нас лишиться

крім душі.
Раптом хтось закричав:

Іду-у-уть, і-ду-уть!
Село завирувало. Застукотіли двері. Босі дітлахи, жінки в

строкатому вбранні, молоді, старі висипали на дорогу. Микко підвівся,
спираючись на палицю.

Боже, зглянься на нас! промовив він.

Двоє старих пошкандибали за село.

Над Аладагом небо жевріло червоним полум ям. Жайворонки
знялися вгору зустрічати сонце. Трави загойдалися під подихом

ранкового вітерця. Настав новин день, проте Аладаг ще й досі кидав па

Сарагьол свого тінь.

В той день Мірзо пояснили, що він уже великий і соромно
ходити в самій сорочині. Мати дістала ситцю й пошила сякі-такі штанці,
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аби прикрити гріх. Батько ж узяв його за руку й повів у двір
Джимшід-бея. Поштиво вклонився беєві, потягнув за руку сина, який
ховався позаду, й сказав.

Він ваш слуга, беїм.

Джимшід обвів малого поглядом і, складаючи йому ціну,
промовив:

Гаразд, хай лишається. Принаймні буде за підпаска. Та й

тобі на один рот менше.

І сказав, скільки дає за хлопця. Зраділий батько поцілував Джим-
шід-беєві руку.

З того дня Мірзо ріс у дворі Джимшіда. Разом з Ділан. Разом
гонили отару на пасовище, разом ходили в поле, разом гралися.
Ніхто їм не забороняв цього, поки й виросли. Та одного дня Джимшід
дізнався, що донька вже налилася дівочою силою. Відтоді Ділан і
Мірзо розлучили. Вона нудилася в кімнатах, а йому випала доля

чабанувати. Коли настала розлука, у них спалахнуло кохання. Воно оповило

їх, мов туман гори. Високі скелі стали йому товаришем, тільки їм

відкривав Мірзо свою таємницю. Ділан, кутаючись у хустку, ховала

сльози. Вона таїла свою любов від усіх. Навіть від подиху вітру, від
пташки, що пурхала за вікном. Послала Мірзо хусточку. Вишиту, напахче-

ну трояндовою олією. А Мірзо їй люстерко й гребінець. І про це ніхто

не знав. Та й кому могла розповісти вона, що любить чабана, або

кому сказав би Мірзо, що вмирає за донькою бея. Страждали мовчки.

Кожен день приносив їм тільки тугу.
Одного дня Джимшід-бей сказав, що хоче знову очолити своє

плем я. Зібрав майно й почав перевозитися в село, де мешкали люди

його роду. Покірно сіла на коня й Ділан. Вони проїхали повз ті

місця, де Мірзо пас отару. Але Ділан, прибита горем, навіть не

побачила його.

Селяни спочатку зажурилися були, що Джимшід покинув їх
без голови, мовляв, лишилися. А потім звикли. Кожний був сам собі
голова.

Коли сонце встало над урвищем Алмали, Мірзо вже пас отару.
Сівши під скелею на коці, дістав сопілку, заграв. Увечері ж, думаючи

про Ділан, рушив поперед отари до села. Ще завидна пригнав овець

додому, пішов до хати. Він навіть не помітив тиші й безлюддя, що

панували в селі. Сів на камінь біля дверей, дістав тютюн і почав крутити
цигарку. Вийшла з хати згорблена мати.

Прийшов Мірзо, прийшов синку? промовила вона.

Самі бачите, мамо, що прийшов. Нашо питати.

А ти чув, сину, яке лихо на наші голови?

Яке, мамо?

Джимшід-бей відсудив нашу землю. Заберуть її, сину. Сьогодні
все село в жалобі. І чоловіки й жінки в чорному...

На очах у матері забриніли сльози. Вона обняла Мірзо й
заплакала:

Що ж тепер буде з нами, синку. Де притулимо свої голови?
Мірзо звільнився з материних обіймів. Висипав тютюн назад у

кисет і вийшов на вулицю. Біля своєї халупи кашляв хорий Геко. Мірзо
запитав:

Це правда, що ми програли позов, Геко?
Геко потамував кашель, підвів голову й мокрими, червоними очима

глянув на Мірзо.
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Так, правда.
І знову зайшовся кашлем.

Мірзо повернувся у двір. За дверима хлипала мати. З вулиці
долинув голос сторожа Егмо.

Слухайте, слухайте! Всім прийти увечері до старого Микко.
В хаті горіла скіпка. Мірзо сів у кутку. Мати принесла миску з

їжею. Хлопець сидів непорушно, втупившись поглядом у стіну.
Повечеряв би, синку, ти ж любиш чірішоту1.
Не хочеться, мамо. Я до діда Микко йду, коли хочеш, ходімо

разом.

Гаразд, синку. Піду і я.

Над селом нависло зоряне небо. Темрява навкруг хоч в око

стрель. Тільки з оселі Микко виривався надвір промінчик світла. Під
дверима товпилися жінки, дослухаючись, що там говорять у хаті.
Молодші дали місце матері Мірзо. А Мірзо зайшов до хати. З відчинених

дверей валив тютюновий дим. Микко сидів на чільному місці,
підібгавши під себе ноги. Поруч, з одного боку сидів Фадил, а з іншого Севдін.
Мірзо вмостився біля порога. Зібралися всі чоловіки. Останній зайшов,
кашляючи, хорий Геко.

Тоді Микко звернувся до Казо: \

Розповідай, сину. Розповідай, щоб усі знали, яке горе
звалилося на нас.

Казо відмовив:
А що розповідати? Програли ми справу. Землю у нас забрали.

Нам лишилася тільки та земля, на якій стоять хати. Оце й усе.

Запанувала тиша. Чоловіки мовчки пахкали цигарками. Диму
було стільки, що хоч сокиру вішай, за хвилину Севдін зняв шапку й

пригладив сивого чуба.
Так жити не можна, промовив він. Де це видано, щоб

село було без землі? Ми будемо вже не селяни, а наймити.
Не кажи так, Севдіне. обізвався хорий Геко. Не кажи. Не

забувай, що траплялося й гірше лихо.

Стомлені очі Hypo спалахнули гострим блиском, і він гаряче
заговорив:

Серед нас ти один з найстарших. Ми шануємо твій вік і твій
досвід. Але не забувай, що сивина не завжди тотожна розуму. Ми

знаємо, що ти бачив ще й гірше. Це правда. Але ти ж не хочеш, щоб і
ми це бачили. А лихо наближається. То, може, пора сказати: «Годі!».
Чи треба чекати такого лиха, якого несила буде стерпіти? Чого ти

хочеш? Щоб ми склали майно і гайда кочувати?
Hypo каже правду, докинув Казо. Чого ми сюди

прийшли? Радитися, до кого йти в наймити чи куди податися кочувати?
Якщо ми надумалися кочувати, то навіщо сходитися. Складаймо бебехи,
та й гайда. Ні, ми прийшли порадитися, що нам робити.

Севдін зневажливо пирхнув.
Що робити? перепитав він. А що ти можеш зробити? Чи

вистачить у тебе сили змагатися із Джимшідом? Ви ще молоді. Ваш

розум ще гуляє за Аладагом. Що ми можемо вдіяти проти Джимшіда?
Вдіємо! вигукнув Нурі. Вдіємо! Хіба аллах зліпив

Джимшіда з особливого тіста? Віднині я не називатиму цього глитая беєм.

Як бачите, на голову мені не впав вогонь небесний. Бо він людина

підла. Інакше хіба б він зазіхав на землю злиденного села?

1 Страва з рослини асфодель.
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Не кажи такого, промовив, погладжуючи сиву бороду,
Фадил. Не кажи, сину, такого. Цей бей ще не найжорстокіший
з-поміж беїв. Ти ще мало жив, мало чого бачив на світі. Тож хай

вирішують справу старші. Серед нас є Микко. Дайте йому можливість

сказати своє слово.

Не чіпай молоді, Фадиле, обізвався Микко. Хай говорять,
що думають. Не сьогодні-завтра ми підемо на той світ. А вони

залишаться. Не берімо на себе всю відповідальність за те, що станеться.

Один з хлопців вигукнув:
Невже ти думаєш, що у нас немає ні краплини розуму, Фадиле?

Завтра ви нас покинете, і нам доведеться самим вирішувати свою долю.

Виходить, що сьогодні ми безглузді, а завтра враз порозумнішаємо, чи

не так?

Микко двічі кашлянув. Всі голови повернулися до нього.

Я слухаю вас із самого ранку, почав він. Ви стільки

набалакали, що самі заплуталися в сказаному. Треба визнати, що і старі
й молоді казали багато чого до ладу. Ми, старі, так намучилися у
злиднях, що в наших жилах і кров загусла. А молодь? У неї кров грає, їй

ненависна думка про покору. Хіба ж і ми, Фадиле, не були такими

замолоду? Отож не будемо сваритися між собою. Поміркуймо про справу
спільними силами. Може, знайдемо якийсь вихід.

Знову запала мовчанка. Кисети вже спорожніли. Чорний коц від

цигаркового попелу став сірий. Зрештою Казо сказав:

Давайте будемо одностайні. Якщо приймемо ухвалу, то

виконуймо її всі. Не забудьте, що за дверима чекають наші матері, наші діти,
їхня доля в наших руках. Якби ми були без них, то дали б собі раду.
Розійшлися б по білому світу, десь би знайшли пристановище, якось би

прохарчувалися. Але ми не можемо їх покинути, бо нам була б за це

велика ганьба. У нас один вихід: залишитися тут. І жити з гідністю, А

якщо доведеться померти, то помремо відважно. Щоб ми залишилися

чисті в очах дітей наших. Окрім нашої честі, ми не маємо нічого. Нам

випала від беїв лиха доля: голодне життя, клопоти і ніякого захисту.
От беї, ті можуть жити без честі. Вона їм не потрібна. Якщо хтось

захоче стати беєм, то це дуже просто. Бери рушницю і йди в гори.
Убивай, грабуй, забирай здобич. 1 станеш беєм. Чи є серед вас такі, що

хочуть стати беєм? Чи є такі, що вибирають безчестя й жорстокість?
Чи є такі, що бажають стати наймитом? Хочете жити без землі? Не
хочете. І я не хочу. Я волію гідно прожити своє життя. І на своїй землі.

Вона наша, не Джимшідова. Ми маємо право жити на ній з честю,

обробляючи її в поті чола свого.

Фадил покрутився, кашлянув і сказав:

Слухай, Казо, ти говориш пусте. Ти ще молодий, живеш не на

землі, а витаєш у хмарах. Схаменися, хлопче. Проти нас Джимшід-бей.
Сила на його боці. Ну, підемо ми проти нього, то й що з того вийде?
А ось що: оселі наші сплюндрують, худобу заберуть, а нас запроторять
у в язниці, де ми будемо гнити довіку. Адже влада на його боці. І

лишаться наші жінки вдовами, а діти сиротами. Не досить цього? Ти ще

молодий, досвіду не маєш. Те, що ти радиш, ие порада. Придумаймо
щось інше. Чого ми прилипли до цієї землі, ніби світ клином на ній
зійшовся. Спродаймося та пошукаймо кращого місця.

Hypo зиркнув на Фадила пронизливим поглядом.

Слухай, чоловіче, ти, може, й довго прожив на світі, та мало

чого навчився. І воя правда, якщо ми складемо голови, наші оселі бу¬
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дуть пограбовані, пасовища спалені, отари забрані. Звичайно, це може

бути. Але ми витримаємо. Джимшід сам проти нас не піде, він вишле

своїх наймитів. Прості люди зітнуться з простими людьми. По суті, беї

нічого не вдіяли б, аби не їхні слуги. Звичайно, у нього гроші, він

може підкупити багато кого у місті. Та насправді страшний не Джимшід,
а його собаки. Коли ти оце підеш до його порога, припадеш до його

ніг, і він візьме тебе наймитом, то у Джимшіда на одного собаку
побільшає. І він стане ще дужчий. І простягне руку вже не тільки до

Алмали, а й до Аладагу. Завдяки кому? Нам, звичайно. Отже, ти

самого себе боїшся, Фадиле, не Джимшіда. Але вчора в Сарагьолі
поменшало на двох собак. Чи не так, Казо?

Атож, одказав той. Ми йому не поклонимося.

Ось так, Фадиле, вів далі Hypo. Знай, що в Сарагьолі
собак не більшатиме, а меншатиме. А меншатиме собак, то беям стане

важче. Помалу собаки переведуться. Якщо ж ми почнемо тікати від

них, вони знахабніють. Чим більше їх, тим він дужчий. Так на чиєму
ж ти боці?

Знову запала тиша. Чоловіки понурили голови. В душі у них ішла

боротьба. Бути чи не бути, жити з гідністю, чи жити з безчестям. Це
була боротьба ненависті, злигоднів і страху, що їх носили ці люди

віками.

Як послухаєш вас, то здається, що ви обоє кажете правду,
озвався Севдін. Хто знає, з ким погодитися. Та ризикувати
страшно. Може б, послати до Джимшід-бея двох-трьох наших дідів? Хай
сходять до нього, попросять його по-доброму. Може, змилостивиться...

Казо стукнув кулаком по коцу, аж курява знялася хмарою.
Що ти говориш, Севдіне, що ти говориш, вигукнув він.

Отак піти до Джимшіда й припасти йому до ніг. Сказати: «Змилуйся
над нами, дай нам земельки!» А він вам одразу: «Беріть, володійте
нею!» Сором тобі, хоч ти і в таких роках. Ганьба! Скільки крові
зіпсував нам цей глитай за останні роки. Для чого? Щоб забрати нашу
землю. А побачивши двох дідів, розжалобиться і віддасть її назад?
Скільки літ наші діти їдять немащену страву! Все до гроша йшло в

місто, на адвоката. Ми гнулися перед кожним чиновником. Ми
зносили спрагу і голод. Хай ми програли справу, але ще не все стратили.

Твоя правда, відгукнувся Севдін. Але що з того? Нашу
землю Джимшід-беєві закон віддав, влада. Аби проти нас виступав
Джимшід-бей, то можна було б опиратися йому, як ти радиш. А то ж

проти нас і суд, і жандарми, і старшина.
Як послухати тебе, Севдіне, то нам тільки й лишилося або піти

світ за очі, або ж стати Джимшідовими псами. Який закон віддав
нашу землю Джимшідові? Я скажу, закон неправедного судді, якому
Джимшід дав доброго хабаря. Закон самого Джимшіда. Але не наш

закон. Увесь Сарагьол знає, що це наша земля. І ми знаємо, і ти

знаєш. Тільки закон не знає, чия вона. Бо цей закон Джимшідів, а не наш.

Люди кажуть: хорт хорта не вкусить. І правду кажуть.

Так, але слово закону має силу, а наше ні. Ти кажеш, що

ця земля наша. Сарагьолці знають це не гірше за тебе. Але хіба від
того щось зміниться? Ні. Завтра трактори Джимшіда переорють нашу
землю. Чи виступлять проти них інші сарагьолці? Скажімо, виступлять.
А жандарми хіба нащо? А Джимшідові слуги? Того ж дня вони

сплюндрують усю долину і зрівняють із землею наші села. Наш опір буде
Джимшідові тільки на руку. Зіланське повстання хто підняв? Син бея.

2. «Всесвіт» № 11.
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А кому воно пішло на користь? Беєві. А кому дісталося від жандармів?
Бідноті, що, мовляв, забула про бога. З жандармами погані жарти:
побачили, що їм чинять опір, відкрили вогонь і перебили чимало людей.
Так і тепер буде. Перестріляють усіх нас. Скажуть: повстанці. І

нащадків наших зведуть зі світу. А Джимшід-бей переоре весь Сарагьол
своїми тракторами. Пам ятай, ми на світі самі. |1ам нема на кого

покластися. Ви ще молоді, а тому задерикуваті. Облиште це, бо наробите
лиха і внукам-правнукам нашим. Я це кажу не тому, що боюся за себе.
Мені жити вже зосталося небагато!.. Не сьогодні-завтра на той світ

піду. Я про вас думаю.

Ні, Фадиле, ти боїшся. А то не зупиняв би нас. Але ми не

боїмося. Ти кажеш, що можна жити. А як, хотів би я знати? Стати

наймитами, прислужниками? Ні, без землі життя нам не буде.
Хорий Геко відкашлявся й хрипко сказав:

Казо та Hypo перестали називати Джимшіда беєм. Що буде,
коли й ми перестанемо його так називати? А нічого. Він, як був беєм,
так беєм і залишиться. Тож виходить те саме, що у приказці: «Собака

гавкає, а караван собі йде». Все це пусті слова, і діла теж пусті.
Невже пусті? озвався Казо. Не називати Джимшіда

беєм пусте діло, а йти йому служити чи втекти світ за очі, то це, на

вашу думку, не пусте. Гай-гай... А я сподівався, що ми почуємо від вас

розумну пораду. Ви боїтеся всього, а найбільше нашої рішучості.
Доведеться нам самим шукати виходу.

Молодь загула. Тефо, син хорого Геро, вигукнув:
-т- Не зважай на мого батька, Казо! Не зважай! Він уже зовсім

немічний, кусня хліба не може проковтнути, його вже й ноги не

носять. Ми підтримаємо тебе. Буде так, як скажете ви з Hypo.
Хорий Геко звівся на коліна, щоб відповісти, але Микко поклав

йому на плечі свою руку, і той знову сів.

Заговорив Мірзо:
Коли слова молодих пусті, нащо ви нас сюди покликали?

Сиділи б самі та й балакали.

Звикли все своє життя гнутися, хочете й нас до цього

призвичаїти! вигукнув ще якийсь парубок. Будемо захищати нашу
землю до смерті!

Як кочувати, то краще вже смерть, почулися голоси.

Молодь загула, і цей гомін перелився за поріг до жінок. Заспані

діти почали терти кулачками свої оченята.

Місяць сховався за хмару. Десь завив пес. Старий Микко підняв

угору руки. Почекав, поки стихне гомін.

Цитьте, діти, поважно мовив він. Замовкніть. Від марних
суперечок люди тільки лютішають. Тож глядіть не перегризіться між

собою. Даруйте нам, старим, що ми боязкі. Колись і ми були такі

запальні, як ви. Але поступово звикли боятися. Ми не боялися вийти сам

на сам проти вовка чи ведмедя. Але проти бея!.. Хіба ви бачили коли,
щоб вовк або ведмідь вдавалися до обману? Страху навчило нас

бейське ошуканство. Пробачте нам. Хіба ми не чинили опору? Чинили. Але
нічого не могли вдіяти. Беї тільки дужчали. Слухайте ж... Хочу вам

дещо розповісти. Про нашу минувшину. Можливо, моя розповідь хоч

трохи допоможе вам знайти правильне рішення.
В кімнаті стало тихо. Жінки нишком прочинили двері, й

цигарковий дим повалив у щілину. Старий Микко напився води, скрутив тов-
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сту цигарку, засунув її в бурштиновий мундштук і закурив. Глибоко

затягнувся і провів очима по хаті.

Сину, сказав він Казо, поклич матір. Хай послухає, що я

розповідатиму. Після мене вона найстарша.
Казо вийшов за поріг. Ейшан підвела голову. Казо. нахилився і

шепнув їй на вухо:

Мамо, зайдіть у хату. Вас кличе дід Микко.

Казо завів її всередину і посадив поряд з Микко.

Ласкаво прошу, Ейшан, сказав Микко. Я хочу повідати

дітям одну бувальщину. Тільки ти можеш підтвердити: все, що я

розкажу, щира правда.
Ейшан кивнула головою на знак згоди. Микко кашлянув і почав:

Наші діди не будували осель. На конях народжувалися, на

конях. і вмирали. Іноді ставили шатро десь під засніженою горою, іншим

разом на полонині біля джерела, та й тільки. Навіть могиЛи наших

прадідів розкидані по всіх усюдах. Хто лежить на полонині Сінек, хто

на схилах Сюпган-гори, хто на Бінгельській полонині, хто у Гаррансь-
кій долині. Але нікому з них на думку не спадало полишити

кочування. Та ось прийшов час, коли в горах осіли войовничі племена, а в

долинах хлібороби, і кочувати стало тяжко. Нам довелося перетерпіти
чимало злиднів. Я народився саме в ті тяжкі часи. Після мого

народження плем я кочувало ще дванадцять років. Дванадцять років я

провів на коні. Важкенько жити доводилося. Всього пережили: і
розбійники нас грабували, й осілі беї обдирали до нитки. Кочували ми з

нашими вівцями та ягнятами між Сюпгаи-горою і схилами гори Агри.
Зимували на Гаррані. В останні роки ми добиралися до Гаррану без

жодного ягняти й жодного лошати. Все доводилося віддавати то беям,
то розбійникам. Ми зубожіли. Нас дедалі меншало, страх оселився в

наших душах, життя нам стало гидке. Пригадую останню зиму на

.Гаррані. Сто ягнят ми віддали беєві за зимівлю, двісті загинули від якоїсь

хвороби. Коли настала весна, від нас лишилися самі ребра та шкіра.
Покинули Гарран голодні, нещасні. Худоба виснажена, діти голі й босі.

Не зупиняючись, не відпочиваючи, за місяць перейшли через Сюп-
ган і поставили шатра на березі озера Ван. Худобі тут було вдосталь

і води, й паші. Вона б швидко поправилася на гірських пасовиськах.

Старий Ефо сказав: «Побудемо тут кілька днів. Може, й наші очі

трохи спочинуть, а худоба набере сили».

Не забуваючи звичаю, ми того ж вечора послали п ятеро
найкращих овець беєві, на землі якого зупинилися. Але як же розлютився той
бей. «Я могутній бей, ватажок велелюдного племені, а якісь
голодранці оселилися на моїх землях та й посилають мені, наче на сміх, п ятеро
кістлявих овець!» закричав вігі, скочив на коня і, взявши десятеро
слуг, помчав до нашого стійбища у папасі, чоботях і з иагаєм.

Вони наскочили на стійбище темної ночі та й ну шмагати иагаями

всіх без розбору і жінок, і дівчат, і старих, і малих. Шатро діда Ефо
ставилося завжди посередині стійбища такий був у нас звичай.
Ного ставили иа чотирьох стовпах, щоб воно було вище за інші. Веіі

прискакав на гнідій кобилі прямо перед це шатро. Ми, діти, з переляку
поховалися між камінням. Моє серце мало не вискочило з грудей з

переляку. Ефо вийшов із шатра й запросив бея до господи. Та бей не

слухав, ударив старого по обличчю нагайкою з буйволячої сириці. Кров
залила сиву бороду. Як згадаю, й досі душа болить. Ефо затремтів.
Ноги не втримали його, і вігі упав? Жінки залементували так, що Сюгі-
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ган-гора задрижала. А бей зіскочив з коня і, лаючись, почав бити Ефо
нагайкою. А був у мого батька брат Ешо. Справжній джигіт.

Папаху з козячого хутра носив набакир і насував її на брови. Спалахнув
Ешо, кинувся на бея, вирвав нагайку, збив його з ніг і давай
лупцювати. І тут його прошила злива куль. Ешо повалився, мов підтяте дерево.
Бей устав, зловтішно поглянув, як б ється в корчах тіло Ешо, а потім

дістав наган і випустив у юнака всі кулі, що були в барабані. Відтак

повернувся, сів на коня й гукнув: «Якщо за півгодини не заберетеся
геть, і вам усім буде те саме!»

Старий Микко замовк. Скрутив товсту цигарку й запалив. Ейшан,
поклавши голову на коліна, втупила очі в долівку. В пам яті її

оживали картини давнього минулого.
Ось так було, діти мої, повів далі Микко. Тієї ночі ми

насипали біля підніжжя Сюпган-гори ще одну могилу. Як нам боліло

серце класти в сиру землю такого хлопця-молодця! Безмовно вирушили
далі. Ми, діти, не приставали до матерів, не просили їсти. Ефо,
побачивши засніжені верхи Сюпган-гори, гукнув переднім, щоб зупинилися.
Сіли під скелею, почали радитися. Довго говорили й нарешті оголосили

всьому племені, що вирішили осісти на якомусь місці.

У нас був білий, мов сніг, віл, на якому возили шатро старого Ефо.
Навіть найтемнішої ночі біла шерсть аж блищала, і його було видно.

Вирішили зняти з його спини усе майно й пустили впорожні. Де віл,
стомившись, ляже, там і оселимося, його вантаж переклали на інших

волів. Білий віл зрадів, що з нього зняли тягар, і подався через схили,

а всі за ним. Віл то попасеться, то озирнеться довкола. Ніби думає, де

найкраще місце для оселі. На зорі він спинився у видолинку в буйній
траві й ліг. Ми одразу ж поставили шатра. Ефо звів до неба руки й
сказав: «Великий боже, творець наш! Зроби цю землю ласкавою до

нас. Ми ж не пошкодуємо сили, будемо її обробляти як треба!» Ми
всі стояли позад нього, звівши руки до неба.

Коли встало сонце, ми побачили в долині білі хати й церкву під
високими осокорами. Наш білий віл вибрав нам і сусідів то було
вірменське село. Дід погладив білого вола по спині й сказав: «Спасибі

тобі, білий воле! Ти знайшов нам добрих сусідів. Від вірменів ми

ніколи не зазнавали нічого лихого».

Опівдні дід Ефо взяв кількох старших чоловіків, і вони пішли у
вірменське село. Повернулися аж надвечір, бо вірмени їх прийняли
гостинно, почастували. Ефо спочатку навіть не доторкнувся до їжі, бо

в голові ворушилася підозра. «Хто його знає, думав він, вірмени
все-таки гяури. Може, намішали в їжу якого зілля».

Але вірмени люди розумні, одразу здогадалися, чого ми боїмося,
й перші почали їсти. Покійний дядько Керімо як тільки було згадає про
це, то так і червоніє від сорому. До столу подавали їхні дівчата:

стрункі, тонкі станом, в червоних сукнях.
Потім кілька поважних вірменів запевнили наших: «Не турбуйтеся,

від нас вам лиха не буде, тільки допомога».

Отож, діти мої, перше наше село було біля узгір я Сюпган-гори.
Хати нам ставили вірменські теслі. Ми, радіючи, що почали нове

життя, працювали щосили: хто каміння та жорству носив, хто воду.
Вірмени майже всі досить добре розмовляли курдською мовою, а коли

чогось не знали, вставляли турецькі слова. Цілий день вони працювали
у нас, а увечері поверталися у своє село.

Нам хату ставив тесля, якого звали Задйк. Веселий чоловік був. А
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руки в нього великі й натруджені. Я дуже любив його. Коли тесля

відпочивав, то запалював цигарку й робив мені з камінчиків маленьку

хату. Працюючи ж, розповідав всякі казки та історії. І завжди

жартував та сміявся. Навіть коли носив важке каміння.

Одного вечора, йдучи додому, він сказав мені, що вранці приведе
свого сина. Я дуже зрадів, не знаючи чому.

Теслі, закінчивши роботу, збиралися в одному місці і йшли

додому разом. Того дня я побіг на скелю дивитися, як вони повертаються.
Цілу дорогу вони співали пісень: то поодинці, то всі разом. Я не

розумів тих пісень і тому не міг перейнятися ними, хоч вони й були ніжні
і такі сумні, що, здавалося, краяли серце. Коли теслі наближалися до

села, з дворів назустріч їм вибігали жінки й дівчата в червоному,
зеленому, білому вбранні. А потім вони всі йшли разом; Хто дивився на

Сарагьол віддалік, той міг подумати, що то рясніють квіти синюватий

козолист, червоні тюльпани, білий деревій. Після того я завжди

дивився з високої скелі, як теслі повертаються додому. Я й досі не можу

зрозуміти, чому я дивився щовечора на одне й те саме з такою радістю,
і як мені воно не обридло. Правду кажучи, це були найсолодші дні
мого дитинства.

Тієї ночі я ніяк не міг заснути, все крутився під шкурою, якою

мене вкривали адже це вперше в житті я мав побачити вірменського
хлопця. І як назло заснув на світанку, так що моїй покійній матері
довелося мене будити. Я схопився, хутко одягнув сорочку і вискочив із

шатра. Майстер Задик клав стіну, а батько робив розчин. На землі

сидів кучерявий хлопчик з великими блискучими оченятами й намагався

паличкою пропустити в ямку воду, щоб утворилося озеречко. На

ньому була біла, сорочка й чорні штаненята. Я тоді вперше побачив, щоб
на дитині були штани. А ця дитина була ще й менша за мене. Задик
побачив мене і гукнув:

Не соромно, Микко, оце так зустрічати гостя? Іди ж бо та

скажи: «Ласкаво прошу, Вагане!»

Ваган, побачивши, що я вже тут, підвів голову й усміхнувся. Він

був викапаний батько.

Ноги мої наче приросли до землі. Де вже там було сказати:

«Ласкаво прошу!» у вухах дзвеніло. Покійний батько, побачивши, що я

остовпів, промовив:
Ну ж бо, синку, чого ти стоїш? Зроби, як сказав дядько

Задик.

Я через силу ступив до Вагана. Він устав і усміхнувся. Я опустив

голову. Дядько Задик зрозумів мій стан і повернувся до сина:

Потисни руку Миккові.
Хлоп я подало мені руку. Я зніяковів і зашарівся. Задик-уста

підійшов і, взявши мене за зап ясток, уклав мою руку в долоньку
Вагана. Я відчув потиск мокрих пальців. Так ми стали товаришами.

Того дня я з Ваганом майже не розмовляв. Та й він не заводив

розмови. Ми сиділи й дивилися, як працюють наші батьки. Увечері
Ваган пішов з батьком додому. Я ж, як завжди, сидів на скелі й

дивився вслід майстрам.
Наотупного дня Ваган прийшов знову. Тепер ми вже почали

гратися. Поробили собі маленькі хатки. Ваган, дарма що був менший за

мене, умів робити все краще, ніж я. Він навіть млина поставив.

До літа наше село вже було споруджене. Ми назвали його Мілян.
Під горою стояло з півсотні хат, а найкраща серед них мого батька.
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Того дня, коли ми перейшли у хату, батько вчинив жертвування й
написав на лобі мені та Ваганові якісь знаки. Увечері Задик-уста
попрощався з батьком і поцілував мене в чоло. Я ледве стримався, щоб не

заплакати. Батько подарував майстрові двадцятеро овець, а Ваганові
білого баранчика. Чорноокого баранчика з дзвіночком на шиї.

Коли Ваган пішов, я втік із села й забіг аж до Сюпган-гори. Там

упав під дикою грушею і проплакав до ночі. Додому повернувся, коли

село вже спало. Двері відчинив мені батько. Посвітив скіпкою,
подивився на червоні від сліз очі й похитав головою.

Більше так не роби, сказав він. І не турбуйся, Вагана

ще не раз побачиш.

Почувши ці слова, я дуже зрадів. Батько теж полюбив Вагана.
А того року, пам ятаю, була така весна, що підгір я все було

затоплене квітами. До літа наші вівці поправилися, стали гладкі. Ми
мали доволі молока й кисляку. У нас ожили надії, нам додалося снаги.

Одного вечора батько сказав мені:

Микко, завтра встанеш раненько, підемо до майстра Задика. У

мене до нього справа

Як я зрадів. Всю ніч до ранку не спав, думав про Вагана,
міркував, що йому розповім.

В дорогу ми вирушили ще вдосвіта. Скоро в мене заболіли ноги.

Якби цілу ніч не крутився, а спав, то не втомився б так

швидко, сказав посміхаючись батько.

Я зрозумів, що він теж не спав. Нарешті ми дісталися Ваганово-
го села. Кажу села, але мені воно здалося казкою. Хати, були наче

намальовані зграбні, з білими дахами, вони весело визирали з

зелених садочків. Повірите, діти, такого гарного села я не бачив більше
ніколи. Посеред села було джерело. Коли ми проходили, біля нього

було повно людей. Дівчата, молодиці у білих і блакитних сукнях
набирали воду. Я думав, що, побачивши нас, чоловіків, вони хутко
порозходяться, але де там. Замість того, щоб порозбігатися, вони почали

роздивлятися нас. Мені стало соромно, що вони дивляться, і я кинувся
ховатися за батька. Жінки засміялися. Одна з дівчат заспівала, інші

підхопили пісню, й вона полинула селом. Я зиркнув на батька. Він,
бідний, аж упрів.

Джерело лишилося позаду, і ми йшли собі далі, аж поки нам

трапився вірменин, який запрягав волів у ярмо. Батько привітав його, й

чоловік, усміхнувшись, теж привітався й підійшов до нас. Батько

запитав, де живе Задик-уста. Чоловік рушив до хати, що ховалася в

саду, і гукнув: «Задику!» Я був вражений, що дядько Задик має таку
гарну-прегарну садибу. Аж ось із хати вийшов і сам Задик-уста.
Уздрівши, хто це такий, він кинувся до нас, обняв батька, ніби не бачив
його сто років, а мене поцілував. Назустріч нам вибіг Ваган.

Ми сіли в саду. Батьки почали розпитувати, як здоров я того та

того. Ваган навибирав мені огірків, і ми бродили по саду, що пах

свіжим зелом і недавно политою землею. На вербі цвірінькали горобці.
Я забув майже все, що хотів розповісти Ваганові.

Вийшла Ваганова мати, одягнена так, ніби на свято. Сказавши
«ласкаво просимо» батькові, вона погладила мене по голові. У неї
були ніжні теплі руки. Дядько Задик сказав дружині щось

по-вірменському. Вона пішла до хати й винесла нам айрану. Вперше в житті я

побачив скляний джбан. Ваган хотів показати мені всю садибу, і ми

побігли спершу до клуні. В цей час до двору увійшла дівчина, років
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п ятнадцяти-шістнадцяти. Струнка, кароока, вона несла двоє відер з

водою. Побачивши мене й Вагана, вона зняла відра і, обнявши нас,

засміялася:

Отже, не ти Микко! Я вас бачила, як ви йшли повз

джерело. Ваган чимало розповідав про тебе, але мені й на думку не могло

спасти, що ви прийдете сьогодні.
І вона підморгнула мені. Я знітився й опустив голову.

Сіран дуже весела й жартівлива. Ти її полюбиш, сказав

Ваган.

Ми побігли до клуні. Позад нас почувся дівочий голос:

Агей, Микко, а чому ти ховався за батька, коли йшов повз

джерело?
Не озираючись, я вскочив усередину. Клуня, це як великий сарай,

душ п ятсот, мабуть, увійде. В одному кутку лежить сіно й солома, в

іншому суха конюшина та овес. Це, щоб узимку не шукати худобі
поживи, ось вона в тебе напохваті. Борони, вила, граблі поскладані в

іншому закутку. І скрізь повний лад. Клуня мені так сподобалася, що

Ваган ледве витяг мене надвір. Потім ми пішли до стайні. Стайня у
них, я вам скажу, однаково що дім. Наші хати, що ми в них оце

живемо, гидота порівняно з тією стайнею. Там усе в рядочок, корови,
телята, воли. Всі чисті, шерсть аж блищить, а тілисті які! Потім ми

пішли по кімнатах. Такого порядку, повірте мені, немає нині і в городян.
Сіли ми погратися у кімнаті Вагана. Незабаром прийшла Сіран і

покликала нас обідати. Ми вийшли надвір. В саду на столі вже

стояли страви чого там не було, хіба пташиного молока. Того дня я

уперше покуштував меду.

За стіл сіла й Сіран. Хоч я майже не зводив очей, вона двічі

підморгнула мені. Я ніяковів, бентежився.

Коли ми потамували голод, Задик-уста сказав:

Хоч гостей і не питають, чого вони прийшли, але ви нам не

чужі, чи не так? Певно, ви прийшли не тільки для того, щоб оце нас

провідати. Розкажіть же нам, який вас привів клопіт?

Батько засунув руку під папаху й почухався. Він, бідолаха, коли

хвилювався, завжди так робив. А потім почав:

Гаразд, Задик-уста, слухай, яка в нас біда. Ти ж бачив, що ми

не вміємо навіть камінь на камінь покласти. Що ми знали, окрім
чабанування! Але тепер осіли на землі. Господь послав нам землю, щоб

робити хліб. Як ходити коло овець, ми знаємо дуже добре, а ось коло

землі... Вона потребує волів, плуга, зерна. Але найголовніше це
треба знати, як з тим усім поводитися.' Волн в нас є, але вони вміють

тільки носити на собі наші пожитки. Вони не знають, що таке ярмо.
Який хазяїн, такі й воли. Коли ми йшли до вас, то минали ваші ниви.

Я відчув, що земля мене надить. Єдиний вихід просити допомоги у
тебе, брате Задик.

Що може бути приємніше, ніж допомогти друзям?
засміявся Задик-уста. Волами ми поміняємося. Я ваших волів швидко

привчу до ярма. Плуга я тобі теж дам. Отже, нема чого сумувати!
У батька на очах забриніли сльози. Він припав до руки майстра

Задика. А тоні погладив його по спині і сказав:
Хай легко йтиметься вам новою дорогою!

Але батько все ще м явся.
Що тебе ще непокоїть? спитав дядько Задик.
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Не знаю, як мені бути, одказав батько. Адже я ніколи в

своєму житті не ходив за плуюм. Як же зумію орати?
То пусте, сказав Задик-уста. Сьогодні забереш мої воли,

а я завтра вранці прийду і навчу тебе орати.
Батько, знову припав до руки майстра Задика. А потім і я

поцілував дорослим руки, потиснув долоньку Ваганові. Ніяковіючи, подав

руку Сіран, і вона, потиснувши її, засміялася: «Приходь ше, Микко».

Я опустив голову.

Дорогою батько заспівав пісню. Я ще ніколи не бачив його таким

веселим.

Уночі я знову не міг заснути. Мій сон бродив аж за горою Каф
де я оратиму поле нашими-новими волами. Я радів, що вже годі

чабанувати, і цілу ніч думав про те, як будемо жити по-новому.
Виореться земля, завруниться посіяне поле, заколоситься нива, завезуться на

тік снопи, змолотимо їх ціпами і провіємо золотаво-жовту пшеницю.

Не спав і батько, крутився до самого ранку. Коли ж проспівали
півні, ми зразу схопилися. Батько, побачивши, що і я на ногах,
засміявся: «Гайда, Л4икко, волів підпасеш, сказав мені. Та не барися,
бо сьогодні вони в плуг підуть».

Я зайняв волів і погнав їх гірською стежкою. Вибрав таке місце,
де була незаймана левада. На свіжій траві воли хутко напаслися, і я,
напоївши їх, погнав свій товар додому. Увійшовши в село, завмер від
несподіванки. Перед нашим двором юрмилися люди. І старе, й мале

всі позбігалися до нас. Навіть жінки визирали з прохилеиих дверей.
Я злякався, але побачив, що біля плуга стоїть Задик-уста,
розповідаючи дядькам, і заспокоївся. То посходилися селяни, щоб подивитися на

наш плуг. Я аж запишався, тим більше, що хлопчаки дивилися на

мене з такою заздрістю. Кілька чоловіків пішло мені назустріч. Хто

гладив волів по спині, хто позирав на їхні натруджені шиї. Коли я

позаганяв товар у двір, Задик підійшов до одного з волів і, вхопивши його за

вухо, потягнув у ярмо. «Ну ж бо, Саїте, хапай другого н роби те

саме», гукнув Задик-уста батькові. Батько так і зробив. Коли воли

стояли вже у ярмі, припрягли до них плуга. Мати вивела ягнятко, і дід
Ефо гукнув котромусь юнакові: «Неси ягнят, треба зробити пожертву!»

Все село, старе й мале, рушили в дорогу. Прийшовши в долину,
стали, і дядько Задик, знайшовши пухкий грунт, врізав леміш у
землю і гейкнув на волів. Дід Ефо прочитав перед ними молитву іі
зарізав ягня. Задик-уста пішов за плугом, а все село за ним. Навіть

тепер не можу втримати сміху, коли згадаю, як увесь наш люд до

вечора ходив та придивлявся до плуга. Опівдні за ручки плуга взявся

батько. Спочатку лишав чимало огріхів, але Задик-уста кілька разів
допомагав йому, і батько невдовзі навчився прокладати добру борозну.
Увечері ми з піснями повернулися до села.

Невдовзі кожна сім я у нашому селі мала свій плуг, так що всі

засіяли собі поле. На кінець літа хліба вигнали в людський ріст і,
коли налився колос, вірмени знову прийшли допомогти нам жати та

косити. Відтак-настав час молбтити, і ми з ночі до ранку гупали
ціпами охоче, наввипередки. Хоч молотьбу ми закінчили з піснями, але

слідом за тим прийшло лихо. Зранку в село прискакали десять

вершників, усі озброєні. Питають, де сільський бей. «У нас бея немає, од-

казали ми їм, є старший». «Ну, то покличте старшого!» Ми покли-

1 Каф легендарна гора на краю світу.
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кали. «Хто вам дозволив оселитися на цій землі?» запитали вони.

«Ми не знали, що це чиясь земля», сказав Ефо. Вони розгнівалися.
«Негайно йдіть з цієї землі. А ні, то Дагар-бей винищить вас до

ноги!» крикнув їхній старший. Ми вже знали, хто такий Дагар-бей. Це
на його землі ми були зупинилися ранньою весною. Дід Ефо звернувся
до старшого: «Що хочете, просіть у нас, тільки не зганяйте з цієї
землі». І той сказав: «Давайте Дагар-беєві щороку після жнив з

кожного дворища п ятдесят цебер пшениці. Самі й привозьте до його двору».
Ми погодилися, й вони поїхали. Так ми стали платити беєві данину,

яку вже багато десятиліть платили й вірмени.
Кілька днів возили ми пшеницю до беєвого двору, але й нам

лишилося досить. Кожному не на одну сім ю, а на сім таких сімей
вистачило б. «Спасибі Дагар-беєві, сказали ми, що дав нам таку
благодатну землю».

Кажуть, як у курда багато масла, то він і голову вимастить. Так
воно й є. Восени почалися весілля, хто сина женив, хто дочку віддавав
заміж. Наші звичаї забороняють віддавати дівчат за іновірців, зате

невістку чужої віри брати можна. Отож восени троє наших парубків
оженилися на вірменках. Ну, і як кожної осені, відбулося загальне

свято. Нашими гостями були майстер Задик з дружиною та дітьми.

Цілий день їли, пили, співали пісень. Дядько Задик привіз мені

подарунок сорочку та штани і сам одягнув на мене. Мені було вже

п ятнадцять років, і я знітився. Адже тут була й Сіран.
Увечері на току розвели вогнище. Всі посідали довкола багаття,

почали вечеряти. Танцювали галай, співали. Дядько Задик сидів поряд
зі мною, обіймаючи за плечі. Він щиро полюбив мене, та й мої батьки

і я теж любили його.

Узимку ми часто ходили до дядька Задика в гості, і він з родиною
навідувався до нас. А зима того року була дуже люта. Та ми

незчулися, як вона й минула. При кожній зустрічі ми з Ваганом гралися
донесхочу. Бавилися то в клуні, то в стайні. Вряди-годи до нас

приєднувалася й Сіран. Тоді у мене відбирало руки й ноги, і я не міг гратися.
Сіран починала глузувати з мене. Я сердився, та ледве виходив з

їхнього двору, як уже скучав за дівчиною і мріяв про ту мить, коли

знову переступлю поріг її хати. Я не знав, як мені перебути день без

Сіран, не міг дочекатися, коли мине ніч. Не маючи сили терпіти
таку муку, я знаходив привід відвідати дядька Задика. А прийшовши,
лишався там на п ять або й десять днів. Саме тому так швидко

минула зима.

А весна настала несподівано і наче враз. Сюпган-гора потопала в

квітах. Котилися ягниці молока, масла у всіх, скільки хоч. Всі

раділи, всі були щасливі.

А у вірменському селі вівчарства не знали, у них більше до

хліборобства душа лежала. Садили баштани, розводили бджіл, займалися

ремеслом. Одного вечора батько й каже матері: «Приготуй на

завтра кисляку та масла, хай Микко понесе Задикові».
Цілу ніч я думав тільки про Сіран. Раніше, бувало, міркував, що

розповім Ваганові, а тепер перед очима стояла тільки Сіран. Несила
було вигнати її з думки. Вона ніби вросла в моє серпе. Хоч що я

робив, хоч скільки думав, не знаходив ніякої ради. Моє горе нікому
було розважити, я не міг нікому розповісти, що діялося зі мною. Я
страждав, але не міг освідчитися.

Уранці я взяв гостинець, що приготувала мати, і вирушив у доро-
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гу. Поспішав туди щосили, кроки робив удвічі ширші, ніж звичайно, й

опівдні вже був у селі дядька Задика. Коли я підійшов до двору.
Сіран саме поливала город. Линули пахощі землі, зелені... Жінка Задика

варила в саду обід, а її чоловік з Ваганом орали в полі. Сіран так

пильно працювала, аж чоло їй спітніло, а обличчя палало вогнем.

Почувши, що рипнула хвіртка, Сіран підвела голову і, видно було,
зраділа. Поставивши лійку, крикнула матері: «Мамо, глянь, хто прийшов!»
Мати побачила мене й, усміхнувшись, сказала: «Ласкаво просимо!»
Сіран зняла з моїх плечей сакви й промовила: «Стомився, либонь? Ну,
чого було квапитися, наче тобі хтось припікав п яти?» І підморгнула,
від чого мене, як завжди, кинуло в жар. Я сів під вербою. Мати
гукнула: «Сіран, як вертітися у парубка перед очима, краще б збігала та

винесла йому айрану!» Сіран метнулася до хати. Дві тугі коси

в юнилися по її спині. Мати почала розпитувати, як там удома. Я сказав,

що загадали мені віднести масло, і мати забідкалася: «Нащо було
клопотатися...» В цей час вибігла Сіран, подала мені айран. Коли я випив,

вона запитала: «А їсти хочеш?» Я відповів, що не голодний. Вона
засміялася: «Брехунець, щоб таку дорогу пройти, та не зголодніти!» І не

чекаючи моєї відповіді, знову побігла до хати й винесла тарілку з

медом та хліба. Поставивши переді мною, пішла на грядки, нарвала
молоденької цибулі. «Сіран, гукнула мати, глянь, дочко, якого

масла приніс Микко. Добре було б понести в поле нашим орачам. Пішли б

оце вдвох у поле і віднесли б обід. Знаєш, Микко, Ваган сей рік уже
оре з батьком. Дуже зрадіє, що ти прийшов». Я подивився на Сіран.
Вона глянула на мене з-під довгих вій, і я опустив очі. «Не хочеш іти,
Микко?» запитала вона тихо. «Ходімо», відповів я. «От і добре,
ти попоїж, а я тим часом поллю баштан». Я їв мед і дивився на

Сіран. Вона теж повертала голову й зиркала на мене. Я бажав тільки

одного, щоб ці хвилини ніколи не закінчилися. Але пролунав
материн голос: «Обід готовий, діти. Не баріться, дорога не близька,
наші там уже, мабуть, хтозна-які голодні!» Я взяв горщик із стравою.
Вузлик із хлібом захопила Сіран, і ми рушили. Перейшли село і
спустилися в долину. Поле дядька Задика було аж за межею, по той бік

Гайдарану. А довкола така весна!.. У небі ні хмариночки, сонце пече.

Квіти навіть на голому камені ростуть. Куди не глянь квіти й квіти. Г

поле, скільки оком можеш сягнути. Сіран йде поруч мене, опустивши
голову. Вона стала зовсім інша. Десь поділася ота метка, жартівлива
й насмішкувата дівчина. Іде, наче рахуючи кроки. Я теж не поспішаю.
Чого мені бігти? Що я, дикун? Я її не боюся. Якщо боюся, то тільки
її клинів, насмішок. Ніби вгадавши мої думки, Сіран промовила:
«Микко, я тебе іноді дратую, але ти не гнівайся! То я жартома, а

думаю про тебе тільки хороше». «Я знаю», ледве вимовив я. «Скажи
мені правду, Микко. Якщо ти гніваєшся, то я більше не дратуватиму
тебе». «Я не серджуся, Сіран, далебі», відповідаю, і ми знову
мовчимо, простуючи дорогою. І раптом я відчув, як щось гаряче
торкнулося моєї руки. Я здригнувся. Сіран узяла мене за руку. Я почервонів
і опустив голову. Невдовзі спіткнувся. «Микко, якщо ти стомився,
дай-но я понесу горщик!» промовила Сіран. «Як то можна»,
відказав я і зиркнув уперед. Поле дядька Задика далеко. Я хотів, щоб
цій дорозі не було кінця, і пішов повільніше. Сіран теж. Ми йшли,
побравшися за гарячі спітнілі руки. То було щастя, то була найбільша

радість, яку я спізнав у житті. А по тому лише біль та горе.
Так ми йшли і раптом я відчув, що Сіран забрала свою руку. Я

здригнувся. То було так, наче урвався чарівний сон. Я глянув на неї.
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Вона усміхнулась і кивнула головою вперед. Неподалік орали Ваган із
батьком. Я знову глянув на неї. Вона зашарілася. І в що мить я відчув
що став відважний і почав говорити. Нарозповідав, що найшвидше в

селі бігаю, і що всіх можу подужати. Вигадав, буцімто, коли ми

кочували, то я палицею вбив вовка. Мабуть, вона всьому вірила. А я ж

брехав. Якщо я когось і подужав би в селі, то хіба одного-двох хлопців.
Що ж до вміння бігати, то я тільки один раз біг швидко. Це, коли ми

ще кочували, і я тікав від вовка. Навіщо тільки я брехав, і досі не

знаю. Якби не підійшли до орачів, то наплів би хтозна-чого.

Побачивши нас, дядько Задик та Ваган спинилися й розпрягли
волів. Ваган поклав свого довгого батога й побіг до нас. Було видно:

він пишається тим, що оре з батьком. «Ми тут з голоду вже

помираємо, сказав він утомленим голосом. Чому ви так пізно?» Він навіть

не сказав: «Як добре, що ти прийшов». Він узяв у мене горщик і пішов

до батька. Ми з Сіран перезирнулися, і вона сказала: «йому пиха в

голову вдарила. Можна подумати, що окрім нього ніхто більше в світі

не вміє орати». Дядько Задик почав розпитувати, які у нас удома
новини, чи здорові батьки. Сіран послала иа землі хустину, поставила

на неї горщик, поклала хліб. Ваган з батьком сіли обідати, а ми

відмовилися, сказавши, що вже пообідали. «Тоді нема чого даремно
стояти, сказав батько. Візьміть ось глеки та наберіть у ярку із

джерела холодненької водиці». Я зиркнув на Сіран. її карі очі, які завжди

грали, тепер, зупинившись на мені, завмерли. На чолі билася жилочка.

Почервонівши, Сіран опустила голову. Ми взяли глеки й- пішли.

Ваган гукнув навздогін: «Не пустуйте там у ярку, не затримуйтесь, бо в

мене в роті пересохло від спраги!» Сіран крутнулася й показала

Батанові язик. Ми засміялися. Я вже казав вам, що весна того року була
небачено буйна і пишна. Голова наморочилася від духмяних пахощів
і від гомону польових голосів. Сіран почала рвати квіти. Вона бігала

по полю, а я не відставав від неї ні на крок. Коли ж ми дісталися яру,
то ніби опинилися в раю. Мабуть, якби туди потрапив хворий на

сухоти, то видужав би за один день. Дзюрчання води зливалося з

щебетанням пташок. Рожево цвіла дика рожа, голубіли козячі листики, а по

всьому яру аж до схилів гори повилася берізка, позираючи на

навколишній світ своїми білуватими квіточками. Тут буяла весна, а по той

бік яру, на вершинах бескидів ще лежав сніг. Заливаючись сміхом, ми

збігли вниз. Там котився струмок, ступнів з десять завширшки. На дні
його плавали рибки, біліли камінці. Але воду треба було набрати з'

джерела. А'їи знайшли його, зачувши, як воно дзюрчить край схилу в

кущах дикої рожі. Вода холодна-холодна, аж пальці зводить. Ми

набирали її в долоні й пили, пили...

Сіран заспівала пісню про кохання вірменської дівчини і юнака

курда. Співаючи, позирала на мене.

Джерело-джерельце, дай води набрати,
Понесу я милому спрагу тамувати,
Курда молоденького буду напувати,
Дай води, джерельце, для хана Мурата.

Потім ми вмилися, бризкаючи одне на одного водою. Почувалися
безтурботно, як пташки. Сіран, підібравши поділ, зайшла у струмок.
Мила білі, мов сніг, ноги. Вона нагадувала мені білу лебідку, я

дивився й не міг надивитися. Нарешті вона вийшла на берег і лягла на
осонні в зеленій граві. Покликала мене. Я прийшов, сів в узголів ї і ніяк
не міг- надивитися на її обличчя. Так ми собі й гралися на сонці.
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Раптом вона обіперлася на лікті й глянула на мене,

примружившись. Потім, зиркнувши па яр, засміялася й запитала: «Микко, ти зміг

би перестрибнути на той бік яру?» «Зміг би», відповів не думаючи.
«Ану ж перестрибни», сказала вона. Я схопився на ноги, зняв чари-
ки

1 і відступив від яру кроків на десять. Розігнавшись, плигнув, але

гепнувся у воду посеред струмка. Сіран дзвінко засміялася...

На цих словах старий Микко урвав розповідь і озирнув слухачів.
Всі вони сиділи, затамувавши подих, иаиівусміхнені, очевидно,
переживаючи разом із ним давноминулі події. Це були зовсім не ті люди,
які недавно ще кричали, сперечалися, сварилися. Тютюновий дим ви-

тягло, гніт у лампі тремтів. Десь скавуліло щеня. Микко повів далі:

Молодість буває нерозважлива. Та вона минула і вже не

вернеться. На чому ж я зупинився? Ага, отже, впав посеред струмка...
Виліз мокрий як хлющ. Сіран аж задихалася від сміху. Я скипів. «Ах ти ж

гяурське насіння!» зарепетував так, що сам здивувався, звідки в мене

стільки голосу взялося. Вона замовкла в ту ж мить. Схопилася на ноги

й отетеріла. Кров відлила від її обличчя, і воно сполотніло. Вона тихо

опустила голову й тремтячим голосом промовила: «А казав, що ніколи

не будеш сердитися на мене». Я заціпенів. Мені стало соромно, ладен

був крізь землю провалитися. «Сіран, ти ж сміялася з мене. А я не

зміг перестрибнути, бо нога посковзнулася. Що там плигати! Я до

цього й не такі яри перестрибував», сказав я, і від того, що збрехав, мені
стало ще соромніше. Вона підвела голову й подивилася на мене

очима, повними сліз «Я вірю, Мнкко, що ти, звичайно, переплигнув би,
якби нога не посковзнулася». Я подумав, що вона глузує, але в очах її

було стільки віри в мене. Вона стояла й дивилася мені у вічі. Потім

відкинула голову і тихо-тихо заплакала. «Що з тобою?» запитав я

її. Вона знизала плечем і сказала: «Нічого». /Мені захотілося полишити

геть усе і втекти. «Не плач, Сіран, сказав я їй. Не плач. Я піду.
Вставай. Набери води і йди до батька. Щоб не подумали чогось

лихого. Коли запитають про мене, скажи, багато роботи вдома, то пішов

ще з півдороги...» Вона не зронила й слова. Потихеньку встала, взяла

глеки й пішла до джерела. Я ж попростував понад яром до гір. ішов
не оглядаючись. Аж коли зійшов на горб, глянув згори. Сіран ішла

яром з двома джбанами в руках. В мені спалахнуло бажання догнати

її, забрати джбани й винести їх з яру. Ледве стримався. Стиснув зуби,
щоб не залитися сльозами. Почуваючи себе самотнім на цім білім
світі, вирушив я до свого села.

Любов моя була така палюча, така несамовита, що іншим, мабуть,
здавалося: мені щось причинилося. Не їв, ие пив. Очі не бачили нікого,
окрім неї, ніщо не йшло на думку, тільки Сіран. І вдень, і вночі. Я
змучився від страждань.

А того літа стільки роботи було, не мали часу вгору глянути. Одне

зробив упрягайся в інше. Але на вечір десь дівалася втома, спітніле
тіло оживало й просилося в танок. Дівчата, молодиці виводили галай.
І молодь, і старі, й дітвора тішилися життям, ніби смакували його, ніби
виганяли з себе оту біду, що століттями труїла їх. На все село я був
єдиний, хто нарікав на життя і тисячу разів каявся, що народився па

білий світ. Я збайдужів до всього, а до того ж і з пам яттю моєю щось

скоїлося. То піду в поле без серпа, то на ниві вила забуду. І таке було
не раз і не два. А то якось зайняв постать із серпом на полі діда Різо,
та й ну жати до полудня, думав, що на своєму. Батько дивується: «Де

* Ч а р и к и різновид взуття.
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це мій парубок досі? Пора б уже на поле вийти?!» А я собі жну та

думаю: «Оце-то заспав батько! Вже полудень, а його й досі немає». А тоді
глядь аж не наше поле. То я серп на плечі та хода звідти. Батько
вже й сердився, й дивувався, але ж півдня не повернеш. А наступного

ранку, коли я сів гострити серпа, бідна мати підійшла до мене й,
заламавши руки та похиливши голову, подивилася очима, повними сліз.

«Сину, гірко промовила вона, не гнівайся, що спитаю. Що тобі

причинилося, синочку мій? Не п єш, не їси, з виду зовсім спав. Хтозна-коли
вже й сміявся. Чому ти страждаєш? Батькові ніяково допитуватися,
але його непокоїть, що ти такий став. Синку, я твоя мати... Скажи мені,
що з тобою. Може, ми втрьох якось зарадимо лихові. Кажуть, поки не

похвалишся, де тобі болить, ліків не дістанеш».

Що я міг сказати? Якби ви були на моєму місці, сказали б матері,
що вас ізв ялила дівчина? Я мовчав. Поклавши серпа на плечі, подався

польовою дорогою. Чи можна було розповісти матері про мої муки?
Тим часом хліб вижали, а від Сіран не було ніякої звістки. Після

того випадку в яру ні я до них не ходив, ні вони до нас, хоч і в них

справ до нас було чимало.

Знаючи це, я цілими днями тільки й дивився на дорогу одне око

в роботі, а друге на шляху. І ось того дня, коли ми почали молотити

снопи, прийшов Ваган. Моє серце несамовито закалатало, ноги ніби

прикипіли до землі. Ми обнялися. Яка то була радість обняти її

брата. Розпиталися про здоров я. Ваган сказав, що дядько Задик
цікавиться, чому від нас немає ніяких вістей. До того ж я весною так дивно

зник з яру, не показавшись навіть. Кілька днів допитувалися в Сіран:
«Дівко, чи ти не образила Микко?» Але коли вона розплакалася,
батько більше не докучав.

Ваган пробув у нас до вечора. Ворушив на току снопи, молотив.

Я ніби цілющого зілля напився, цілий день балакав, сміявся. Перед
вечором Ваган рушив додому, і я провів його за село. Мене палило

нестримне бажання піти разом з ним і хоч поглянути на Сіран. Але я

погамував свою пристрасть. Ми знову обнялися. Я зі скелі дивився, як

зникає у темряві Ваган. Разом із сутінками на мене насувалася туга.
Темніша за темну ніч, вона огорнула мою душу. Зсутулившись, побрів
я додому.

Хліб змолотили, й батько сказав: «Микко, вранці підеш до дядька

Задика, попросиш у них мажу. Щоб уже й до млина завезти, та й Да-
гар-беєві пшеницю віддати». Ці слова ніби чорну хмару наді мною

розвіяли. Радість забуяла в мені, вся душа співала, серце мало не

вискочило з грудей.
Ледь засіріло, я вже був на ногах. Цілу дорогу плекав щасливі

надії. Вже перед їхнім дворищем ноги мої почали підгинатися ось-ось

упаду від хвилювання. Проте якось спромігся відчинити хвіртку, і

відразу побачив перед собою Сіран. Я так і остовпів. В одній руці вона

тримала глек, зливаючи воду на руки незнайомого чоловіка.
Побачивши мене, вона зашарілася. Вода з глека полилася на землю. Чоловік

здивувався, повернув голову і пильно придивився до мене. Потім
запитав щось Сіран вірменською мовою. Вона відповіла. Чоловік
непривітно подивився на мене, буркнув щось незрозуміле, й Сіран почервоніла.
Чоловік знов наставив долоні. Я зрушив з місця. Хвилювання, яким я

був сповнений перед тим, ущухло. Натомість мене охопив страх,
причини якого я не зміг би собі пояснити. Поволі ступив на поріг хати.

Майстер Задик, підібгавши ноги, перебирав чотки. Побачивши мене,
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Ваган устав. Ми обнялися, але не так сердечно, як раніше. Потім я

поцілував руку дядькові Задику, він подав її мені неохоче. У нього був
такий настрій, ніби він гнівався. Я тихо промовив: «Дядьку Задик,
батько кланявся вам і просив позичити на кілька днів мажу, щоб

завезти збіжжя до млина, а Дагар-беєві данину віддати». Дядько Задик

опустив голову і, помовчавши трохи, сказав: «Ти, хлопче, вітай свого

батька, хай не гнівається, але мажа нам зараз самим потрібна». їм

потрібна зараз мажа? здивувався я. Та вірмени завжди закінчували всі
свої господарчі клопоти на місяць раніше за нас. «Ну, то пробачте,
дядьку Задик, тоді я піду», сказав я вголос. Він не обізвався. Я встав

і хотів поцілувати йому руку, та він її мені не подав. Похиливши

голову, я вийшов з хати. Проходячи садом, почув ледь чутний посвист і

боязко озирнувся. Сіран кивала мені з дверей клуні, щоб я підійшов.
Завівши мене в клуню, вона причинила двері. Потім кинулась мені на

шию й почала плакати. Я аж остовпів. Від усього цього можна було
збожеволіти. Вона плакала, поклавши голову мені на груди. «Чого ти

плачеш?» спитав я Сіран. Ридання здушили їй голос. «Я не знаю,

плачучи сказала вона. Я чогось боюся. Цей дядько дуже не любить

усіх вас, курдів. Цілими ночами балакає з батьком, намовляє його

проти вас. Вони весь час сперечаються. Як послухати його, то ви, курди,
дикуни і нечупари, і земля тут не ваша, і не треба з вами знатися.

Батько слухає його і знічується, мабуть, боїться. Мені тепер важко буде
з тобою зустрічатися». Вона потихеньку прочинила двері й поцілувала
мене. Потім утерла сльози і сказала: «Не забувай мене, Микко. Я тебе

дуже люблю».

Вийшовши за село, я звернув з дороги й пішов стежкою, що

в юнилася в чагарнику, та й залився сльозами, які так довго стримував.
Отакий цей світ. Повесні забуяли в моїм серці надії, заквітували, а восени

зів яли, усохли.

Я перейшов чагарник, і стежка побігла серед пожовклих трав.
Прийшовши додому, розповів усе батькові. Він слухав, підперши рукою
чоло, а потім устав і пішов до діда Ефо. Додому повернувся пізно.

Встали ми вранці рано. Батько сказав: «Микко, запрягай волів.

Позичимо віз у діда Ефо й повеземо данину Дагар-беєві». Я пішов до

старого Ефо узяв воза. Насипали п ятдесят цебер пшениці та й
повезли Дагар-беєві батько йшов біля волів, а я за возом.

Надвечір були ми в селі Дагар-бея. Його плем я велике, сильне.

Широка долина від початку до кінця належить йому. Край села дім

Дагар-бея. Біля величезної комори стояли сотні возів. Можна було
подумати, що це якийсь торг. Стали й ми в ряд, чекаємо. Біля комори
кілька здорових сильних наймитів, бейських слуг. Міряють і
приймають пшеницю. Там, де край черги, справжнє пекло. Розпрягли ми

волів та й собі приєдналися до гурту, серед якого щось розповідав,
підпираючи спиною колесо, сивий курд. Ми й собі наставили вуха. А курд
розказував, буцім Дагар вже не просто бей, а паша. «Через те,

каже, що він права рука султана Абдул-Гаміда. Та що там права
рука. Ти мені не права рука, а син рідний оце слова султана Абдул-
Гаміда, які він сказав Дагар-беєві. А наш султан святий чоловік. Вій

каже, що вірмени під мусульман яму риють. Нещодавно він покликав

до себе в палац беїв усіх тридцяти шести племен і двом з них дав

титул паші. Один нашому Дагарові, а другий якомусь бею з Джізри. А

нагород усяких начіпляли нашому Дагар-паші: і на плечі, і на труди.
Як глянеш: гарно очей не одірвеш. І зброю дали, сказали,'що має
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право керувати плем ям, як заманеться. Після того наш Дагар-паша
завів військо. Що ж, коли треба. Бо без війська з ворогами не можна

справу мати».

Місяць зайшов за хмару і знову визирнув. Яка неспокійна й сумна
ніч. Я згадав Сіран. Мені стало тоскно. Потім перед очима постали

Ваган, майстер Задик. У мене защеміло серце. Слово «вороги» ніяк не

липло до них.

А сивий курд говорив далі: «Ви, дурні, звичайно, не знаєте, що

затіяли вірмени. Якби наш святий падишах султан Абдул-Гамід не

розповів Дагарові усе, а Дагар-паша нам, то й я не знав би. Ці вірмени
м яко стелють, а спати твердо буде. Вони тільки й ждуть такої години,

щоб нам у спину ножа вгородити. Султан Абдул-Гамід ще й не таке

розповів Дагар-беєві. «Дагаре, сину, сказав він, поплескавши Дагар-
пашу по спині, тільки я знаю, яку змову готують вірмени проти
вашого народу. Досі я мовчав, поки вони вашим людям допомагали

призвичаїтися до землі, що її я вам дав. Але тепер вони готуються звести

вас зі світу, стати хазяями на вашій землі. Але цього їм не досить, вони

хочуть перетворити вас на своїх наймитів. Оце для цього я вас і

покликав сюди. Розплющіть очі! Для вас я не пожалію нічого, чим треба,
допоможу, дам зброю. За нашими спинами англійці. Я розумію, що

собака собаку не вкусить. Гяури-англійці дали нам зброю, та про вірменів
вони піклуються дужче, ніж про нас, але хай! Наша сила наша віра,
і правда за нею. Моя надія це ви, сину Дагаре. Не дайте вірменам
задушити нашу віру. Що хочете, те й робіть з ними!

Ось так наказав діяти падишах Абдул-Гамід нашому преславному

Дагар-паші. Наш падишах знає, що на нього можна покластися.

Недаремно ж навішав йому стільки нагород. Отож наш Дагар-паша, як

тільки повернувся із Стамбула, одразу поскликав нас і розповів усе,
що я вам розказую. І наказав, щоб ми повідомили це своїм племенам

і всім тим, що осіли на його землях. Отож слухайте і вважайте».

Тим часом підійшов наш ряд, ми з батьком устали і, здавши

пшеницю, рушили додому. На світанку були вже в селі.

Прийшла зима, а з нею й погані часи. Не виходили вже вірменки
заміж за наших парубків, не запрошували й ми вірменів до себе на

свята. Для нас вони тепер були ворогами. А коли на дорогах прослався
сніг, прийшло ще гірше лихо.

Дагар-паша прислав у наше село на свої гроші муллу: хай,
мовляв, навчить нас віри й богобоязливості. Мечеті в нашому селі не

було, й мулла оселився в діда Ефо. Щойно вечоріло, селяни сходилися

послухати його. Звали муллу Абдуррагім. Чимало мав досвіду. Умів

говорити. Слухаєш, бувало, його і не наслухаєшся. Узимку ніч довга,
тягнеться без кінця. А мулла Абдуррагім так цікаво розповідає житія

святих, розказує про подвиги зятя пророка Алі. Слухаємо, і нам

теж хочеться боротися за віру, як то робив Алі. Ми переживали, коли

він попадав у скруту, й раділи, коли рятувався, його життя ми вивчили

за зиму так, що знали краще, ніж своє. Таким чином я опинився

посеред двох вогнів. З одного боку, Сіран, з другого віра. Моє горе було
тільки моє, і я нікому не міг розповісти про нього. Ви перші, кому я

відкриваю його.
Отож за зиму ми всі, старі й молоді, вивчили історію

кровопролитних походів напам ять. А коли на Сюпган-горі почали танути сніги і
вода потоками полилася в ущелини1» а на полях зійшов осот, до нас
приїхали троє вершників. Одного з нгіх я відразу впізнав. То був сивий
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курд, якого ми слухали, коли одвозили Дагар-беєві пшеницю. Того дня

все село зібралося біля садиби діда Ефо. В хаті ніде було голці впасти.

«Брати по вірі, почав свою мову сивий курд. Ми приїхали
сповістити вас пр® те, що вірменські гяури нищать у Сасуні та Вані наших

братів по вірі. Коли й далі так буде, всі мечеті скоро стануть церквами».
Хата загула, всі аж кипіли від люті. Сивий курд звів догори руки

й почекав, поки люди стихнуть. Його голос, що був потонув у гаморі,
залуна-в знову: «Дагар-паша, як почув це, заплакав, а потім розіслав
на всі боки посланців, щоб вони сповістили правовірних про нечуваний
злочин. Помстимося ж гяурам-вірменам за наших загиблих братів! Хто
любить нашу віру, хай стає в мої лави, щоб помститися за кров
мучеників! такі були його слова. Отож, брати по вірі, не гайтеся, чимдуж
поспішайте до Дагар-бея, бо часу обмаль».

В хаті таке зчинилося, ніби всі побожеволіли. Село завирувало, мов

окріп у казані. Віра велика сила, до того ж нас цілу зиму навчали,

як її треба захищати.

Троє вершників поїхали далі, а ми лишилися вирішувати, що

робити. Діти плачуть, жінки бігають із хати в хату, чоловіки сідлають

коней, а парубки, побравши вила та серпи, виходять із хат і рушають у

долину на чолі з муллою Абдуррагімом.
Лунають вигуки: «Аллах, аллах!» За кілька хвилин лемент юрби

вщух у далині. Настала тиша. Тільки тоді до мене повернувся
здоровий глузд.

Я зміряв поглядом розлогу долину й поспішив додому. У хаті був
розгардіяш. Батько, шукаючи зброї, перевернув усе догори ногами.

Мати, умостившись посеред хати навколішки, звела руки до неба й

молилася. Я махнув рукою та подався надвір. Пішов селом. Старий Ефо
сидів під хатою і курив цигарку. Я звернув на стежку, що вела до Сюп-

ган-гори. Мені багато чого треба було обдумати. Та ба! В голові було
порожньо. Що робити? Мене підхопив потік і несе невідомо куди.

Замислившись, я сам не помітив, що дістався до половини гори. Як

не відчули втоми мої ноги? І як я видряпався на ці урвища?
Настав вечір, на небі посіялися зорі. Скільки часу я блукаю? По

віяв вечірній вітерець і пригладив траву. Я сів на землю. Трава
зберігала денне тепло налякані вітром травинки щільно притулилися одна

до одної. Ніби овечки наполохані вовком.

Наше село повили сутінки. Ніби жалоба. А у вірменському селі

було ясно. Сидячи на землі, я поклав голову па коліна и дивився на

те світло. Все довкола принишкло. Тільки шелестіла трава. Я відчував
її дух. Вітер ніби доносив з долини подих Сіран. Так, то був він. Він

долинув сюди і став голосом. Голосом моєї Сіран. Сповненим туги.
Серце моє запекло вогнем. Так, як тоді, коли Сіран співала пісню.
Тільки цього разу голос був тужливий. У моїй пам яті ожила давня пісня

про кохання курда до вірменської дівчини.

Старий Микко неквапно скрутив цигарку, всунув її з мундштук і

закурив. Старечі очі надміру блищали, помережане пругами обличчя

ледь осявала усмішка, його очі пошукали когось і зупинилися на

Мірзо.
Я навчив тебе тієї пісні, сину, промовив він тихо. Ну ж бо,

заспівай нам її, щоб пожвавити оповідь.

Мірзо підвівся, вийшов на середину кімнати й став на коліна.
Голос його полився по хаті, вирвався надвір.
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По дорозі дівчина йде-ступає,
Гей, прилинь, вірменочко, я тебе чекаю.

Я по-курдському гукаю: «Йди до мене, люба»,
По-турецькому гукаю: «йди до мене, люба»,
По-арабському гукаю: «йди до мене, люба»,
По-вірменському гукаю: «Йди до мене, люба».

Не дозволить моя віра тебе, люба, взяти,

Доведеться твоїй церкві нас благословляти.

Доспівавши, Мірзо, ніби злякався, що наполохає чудову
минувшину, тихенько перейшов на своє місце і сів.

Що було, те загуло, повів далі Микко. У ті далекі часи у
мене був такий самий гарний голос, як у Мірзо. Цілу ніч співав я цю.

пісню, доки охрип. Сидів у зажурі, шматований горем і сумнівами. З

одного боку, мене манило кохання, з другого кликав меч віри. З
одного боку, чув ніжний шепіт, з другого бойоврй поклик. А трава
співала мені колискову. Змучений сумнівами і ваганням, я поклав голову
на коліна і заснув. І наснився мені сон. Я його ясно пам ятаю донині,
хоча з того часу минуло вісім десятків літ. Він і досі в мене перед очима.

Снилося мені, наче я в безлюдній долині. Гіереді мною білий віл

старого Ефо. А долина? Ні кінця їй, ні краю. І куди не глянь скрізь
заячий холодок росте, тільки сухий уже. Білий віл голодний, аж боки

йому позападали, а в долині ніякого зела не видно. Скубне білий віл

заячого холодку, та тільки рот поколе. Я. кидаюся на всі боки, шукаю
якоїсь трави, але скрізь тільки заячий холодок. Ноги собі геть сколов

тим клятим зіллям, і вони нестерпно щемлять. А я все бігаю, то

праворуч, то ліворуч і знову повертаюся до білого вола ні з чим. Білий віл

дивиться на мене, а моє серце крається на шматки. Я знов біжу. І знов

повертаюся впорожні. А він знову ж таки дивиться на мене, бідний, і

плаче, не так, як діти, а мовби дорослий чоловік. Це такий плач, що

розчулить навіть камінь. Я теж не можу витримати і плачу. Потім ми

обоє бігаємо сюди-туди. З ран і в мене, і в нього юшить кров. Все

дужче й дужче... Я бачу, як великою долиною тече потік крові. З білого
бика чорна кров дзюрчить з кожної рани. З неї утворюється в долині

озеро. Білий віл плаче, і я плачу. А крові в озері більшає й більшає.

Дивлюся, а вона мені по горло. І білий віл уже плаває в кров яному
озері. Невдовзі тільки роги зверху лишилися і сяють, ніби тисяча сонць.

Коли дивлюся, аж на кров яному озері теж зійшов заячий холодок.

І кожна колючка сяє, ніби ріг. Мої очі не витримують такої муки.
Мозок німіє. Я не можу заплющити очей. Я ладен померти, захлинутися.
Та ба! Коліна не згинаються, стан не перегинається. Мої повіки не

можуть заплющитися, а голова поворухнутися. Довкола тільки колючки,

колючки... Сяйво, сяйво... Кров перемішалася з колючками. На
поверхні кривавого озера виблискують мільйони колючок. А роги білого вола

вже потонули. Тепер і я потону, похлинуся. Та ба! Кров вище мого

горла ніяк не дістає. Коли бачу, всі колючки сунуть до мене.

Страхітливі промені проколюють мені голову й проймають мозок. Тисячі
черв яків звиваються в моєму мозку. Я не витримую і щодуху кричу:
«Сіра-а-ан! Сіра-а-ан, порятуй мене!».

Я прокинувся від свого крику. Глядь, аж стою на ногах. Либонь,
уві сні схопився. Озирнувся я, бачу... Але краще б я не дивився.

Краще б утопився в тому кривавому озері або зовсім не прокидався...
Наше село палало у вогні. Я думав, що то сон і щипнув себе за ногу.
.Мені заболіло. Отже, я не сплю. Щодуху кинувся я вниз. Падав,
уставав, котився, поки дістався долини. Внизу бігла зграя сільських собак.
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Вони скавуліли, тікаючи від пожежі. Перед селом мені трапилося
кілька жінок з дітьми на руках вони бігли в гори. Побачивши мене,
невістка старого Магаджира, притиснувши дитину до грудей, сказала:

«Микко, гяури зруйнували наше село».

На небі почали гаснути зорі. Ніби падали одна за одною на Сюп-

ган-гору й згоряли. Я тремтів, як у лихоманці, зуби мої цокотіли.

Насилу зміг запитати, що з моєю матір ю. Одна з жінок заплакала: «Окрім
нас, мабуть, ніхто не врятувався. Гяури напали, коли село спочивало...»

Я кинувся щодуху до села. Либонь, аллах додавав мені сили, щоб я

міг бігти... Що ж я там побачив? Самі руїни і згарище. Ніби буря
налетіла й розметала все довкола або попалив своїм вогняним язиком

якийсь дракон. Ні хатини не лишилося, ні дворища. Тихо довкола,
тільки ягня мекає. Та так жалібно, що й серце гяура не витримало б.

Добігши до нашого дворища, я побачив мертву жінку. По разку
синього намиста упізнав матір. Ноги мої підігнулися. Я припав до тіла
й заплакав. Думав, що ніколи не наплачуся. Потім устав-таки й пішов

селом. Як я вийшов за село, як біг натомленими ногами до самого

ранку, як прибився до Дагар-паші не знаю. Недаремно кажуть, ніби

людина міцніша за залізо.

А в селі Дагар-паші справжній шарварок. Іржуть коні, скрізь
юрмц молодих курдів у барвистих чалмах, з рушницями в руках.

Сивобороді діди з вилами та кілками стоять попід тинами. У дворах людно,

чоловіки годують та напувають коней. Обгороджений зівсебіч високою

стіною будинок Дагар-паші скидався на фортецю: високий чорний мур,
малесенькі віконця фортеця, та й годі. А довкола вирував натовп

чоловіків з рушницями, вилами, кинджалами й шаблями. Присадкуватий
курд у чалмі виліз на камінь для сідлання коней і, приклавши до рота
долоні, вигукнув: «Брати за вірою! Гяури напали цієї ночі на село

Мілян і геть сплюндрували його. Тож рушаймо в похід! Сідлайте коней.

Дагар-паша наказав негайно захопити вірменське село і не лишити від
нього каменя на камені. Ми зрівняємо їхнє село з землею й переоремо
його плугом!»

Зчинився такий гамір, ніби настав день страшного суду. Натовп
шаленів. Всі кричали, металися, сідлали коней. Юрма підхопила мене

й винесла з дворища, обнесеного муром, на вулицю. В цей час я

побачив батька на якійсь сухоребрій несідланій шкапі. Батько звів голову
і теж побачив мене. Хотів під їхати, але де там! Я почав продиратися
до нього крізь натовп. Він ухопив мене за руку й допоміг сісти позад

себе. «Тримайся, Микко, сказав він, -тримайся, синку. Ось ми

покажемо гяурам, почім фунт лиха».

Велику долину наповнили вигуки «аллах! аллах!» Можна було
оглухнути від людського галасу, іржання коней, цокоту копит. Сотні

вершників, хто з англійською рушницею, хто з кремнівкою, хто з

вилами, змішалися в одну купу. Ішли ніби не на бій, а на весілля. На
обличчях сяяла радість. А чому це я зрозумів пізніше. їм потрібен
був привід, щоб пограбувати чуже село. І брехливі були їхні заклики

до помсти й вигуки «аллах, аллах!».

Невдовзі ми з батьком почали відставати від решти. Наша шкапа

не те що не могла нести на собі двох чоловіків, а й сама ледве ноги

переставляла. Вона тупцяла так повільно, ніби батько не стусав її під

ребра, а співав їй колискову.

Вершники та піші, які квапилися на грабунок, розсипалися по ве-
'

,
І
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ликій долині, толочачи білосніжні квіти, вруна, трави на левадах. Ніби

заприсяглися іменем аллаха почати руїну ще в долині.
Батько нічого не питав. Може, боявся розпитувати. А я боявся

розказувати.

Що ближче під їжджали ми до вірменського села, образ Сіран
заполонював мене дедалі дужче. Я обмірковував плани порятунку моєї

коханої. Врешті надумався викрасти її і втекти до Сюпган-гори. Знайду
там якусь печеру та й сховаємося від людей.

Я знав, що гори уміють бути вірними. А Сюпган-гора не зрадить
джигіта. Ми з дівчиною як-небудь прогодуємося: то с-арну вполюю, то

зайця.
Сказати легко, а насправді...
Ми наближалися до села, а там уже почалася стрілянина. Батько

бив конячину під боки. Я теж підштрикував бідолашну тварину. Але
вона що ступить раз, то й зупиниться. Ми відстали від решти
вершників щонайменше на два постріли.

Нарешті ми злізли зі шкапи й повели її за вуздечку. До нас почав

долинати людський лемент. Ми пришвидшили ходу. В селі стояв такий

лемент, що мороз ішов поза шкірою. Люди тікали, рятуючись від
смерті, а вона гналася за ними в образі інших людей. Ще два роки тому тій
ті були щирими друзями, а тепер ошаліли, охоплені жадобою вбивства.

Я бачив, як утікачів наздоганяли на зеленому лузі, тоді над ними

виблискувала шабля і падала вниз. Утікач присідав, хапався за голову
й валився на траву.

Неподалік сивий курд наздогнав літнього вірменина. Курд
замахнувся заржавілим кинджалом, а вірменин стиснув щосили його руку
вище кулака... Вони борюкалися, задихані, на зеленому лузі. Нарешті
курд підім яв вірменина під себе, став коліном йому на груди і
вивільнив свою руку. Я застиг на місці. Курд наставив до грудей
вірменина свій кинджал. Той благав: «Помилуй мене! Ради бога, помилуй!»
Курд одказав: «Помилую, але перейди в нашу віру. Негайно перейди,
гяуре, бо зараз тобі край». Бідолашний вірменин відповів: «Гаразд,
брате, перейду. Але я не знаю, як перейти. Навчи мене». Курд
розгубився. Почав озиратися і, побачивши мене, запитав: «Хлопче, ги не

знаєш, як йому перейти в нашу віру? Я хочу, щоб цей гяур став

правовірний». Я теж не знав, як переходять у іншу віру. Все, що я знав

про нашу віру, це походи й битви Алі. «Накажи йому, відповів я,
хай розповість про подвиги Алі». Курд засміявся. Він підняв руку й

крикнув: «Розповідай, гяуре, про подвиги Алі. А ні, то буде тобі край!».
Я не витримав пішов геть. Позад мене курд кричав вірменинові:

«Розповідай, переходь у нашу віру». Потім замовк. Я озирнувся.
Заржавілий кинджал уже закривавився вірменською кров ю.

Я пішов швидше. Край села лежав десяток трупів вірменських юна-

ків. Я пошукав серед забитих Вагана, та його там не було.
Що я побачив, коли увійшов у село? Навряд чи й тисяча писарів

змогли б описати цю жахливу картину. Отже, краще ви самі уявіть, що

там творилося. Кров текла рікою, трупи лежали горою.
Люди втікали, кричали, благали, проклинали, вмирали, билися,

вбивали, плюндрували, грабували. Серед вулиці перед кожним

дворищем лежали порізані: молоді, старі, діти. Я вже не міг дивитися на все

це. Люта ненависть охопила мене. До кого? Чому? Я не знав. Але не до

вірменів, і не до курдів, а до когось, хто був мені невідомий. З такими

думками я біг щодуху до хати Сіран. Вже перед двором я побачив, як

із саду вийшло двоє курдів і подалися до сусіднього обійстя. Я зрозу-<
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мів: надії немає. В очах у мене потемніло, ноги стали важкі, я не міг

зрушити з місця. Ледве дістався садової хвіртки. Що робилося у

цьому любому мені садку! Грядки, де Сіран поливала свої огірки, цибулю,
гарбузи, були витоптані. Городина вирвана й розкидана. Двоє
покинутих коней, мов господарі, поралися в городі.

Я заскочив до хати. Там у калюжі крові конала мати Сіран. її
хвилини були полічені. Я кинувся до кімнати Сіран, відчинив двері. Сіран
у хаті не було, але вся долівка була полита кров ю. Я торкнувся до

калюжі рукою, кров була ще тепла. Я зрозумів, що втратив усе. Почав

битися головою об стіни й голосити: «Сір-а-а-ан, люба Сір-а-а-ан! Де ти

є? Поглянь, я прийшов».
Хотів був вийти, та не міг знайти дверей. Вони зникли, кругом були

самі стіни. Я їх дряпав, кричав. Кидаючись на всі боки, вимазався

кров ю. Раптом якесь чуття підказало мені: «Сіран у клуні». І зараз же

я побачив перед собою відчинені двері. Метнувся до порога. Так, Сіран
жива, вона сховалася у сіні. Я вихопився з хати. Як перескочив через
тіло мертвої матері Сіран, як добіг до клуні, і досі не пам ятаю.

Так, діти. Сіран лежала в клуні. Вся закривавлена. її голова

валялася поруч на сіні. Я припав до тіла. Воно було ще тепле.

Скільки я пробув біля Сіран, не знаю. Розплющив очі від того, що
хтось мене торсав. То був мій батько. Він теж плакав. Я встав і

притулився до його грудей. Плакав батько, плакав і я. Скільки ми

проплакали, я не можу сказати, але опам яталися, коли почули запах горілого.
Вже споночіло. Батько потягнув мене з клуні.

Горіло село. У ньому не лишилося каменя иа камені. Войовники

виконали наказ Дагар-паші. Виходячи з двору, ми зустріли трьох курдів.
Ми опустили голови, щоб не показати сліз. «Що таке? Що з вами

сталося?» запитав один з них, а потім усі троє зареготалися. І зайшли в

сад. Котрийсь із них вигукнув: «Ті телепні й потрусити добре не

вміють. Ну то хай подивляться, як це треба робити». І вони з галасом

посунули до хати. У мене було тільки одне бажання: повбивати їх, усіх до

одного. Бажання було, але руки наче втратили силу. Хитаючись, я стояв

у батькових обіймах.

Микко замовк. Мовчали й усі, хто був у хаті. Ніби затамували
подих. Старий підвів голову і спробував усміхнутися, та ба! З очей иа

сиву бороду викотилися сльози дві краплі гіркого болю. Старий не

ховав їх. Не утирав. Дві прозорі краплі згубилися в сивій бороді.
Нелегко розповідати про ті страшні часи, промовив він.

Повірте, діти, дуже нелегко. Даруйте мені старому. Розворушив я свої

рани. А завдали їх мені знов-таки беї. Вони дали в руки курдам
англійські рушниці, щоб убивати вірменів. А в руках вірменів теж були
англійські рушниці. Хіба ми щось знали? Наші очі наче заслав

кривавий туман. Ми зрозуміли, ми все зрозуміли, тільки пізно. Ось у чому
біда. Якби ми довідалися про це раніше, можливо, все було б

по-іншому. Може, ми б виступили гуртом проти беїв.

Старий знову замовк і опустив голову. Казо скрутив йому
цигарку. Він узяв її й припалив у хорого Геко. Глибоко затягнувся димом.

Потім глянув туди, де сиділа заплакана Ейшан.

Може, я розповів щось не так, як було, Ейшан? запитав він.

Ні, все так, одказала жінка, похитала головою і вийшла з

хати, щоб не показувати людям своїх сліз.

Що було далі? провадив Микко рівним твердим голосом,
наче це не він плакав хвилину тому. Нічого особливого. Вірменів ли-
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шилося мало. Ми, курди, були тепер численніші від них у багато разів.
А тоді їх і зовсім не стало. Хто загинув, а хто, рятуючись, переселився
на Кавказ чи в Сірію. Лишилися ми самі віч-на-віч з беями. Стомлені,
нещасні, безпорадні, підупаді й залякані. Про Вагана та дядька
Задика ми так нічого й не чули. Чи їх забили, чи вони врятувалися не

знаю. Правда біля Сасуну довгенько чути було про якогось розбійника
Вагана, котрий нібито походив з наших країв. Але ми так і не змогли

дізнатися, чи це був наш Ваган, чи хтось інший. Коли вірменів
винищили, селяни порозходилися по домівках, повернулися до плуга. Але
загони гамідіє 1

лишилися на наших землях. Де тільки було яке

ледащо, який розбійник геть усі пішли в ті загони. Ми ж узялися до

своєї важкої роботи, затамувавши біль і тугу по мертвих. На місці
старого Ефо став дід Ризо. Але, як кажуть, біда не сама ходить, а з

дітками, Загони бейських найманців почали гасати по селах, відбираючи
те добро, яке люди награбували у вірменів. Вони обшукували кожну

хату. Двічі трусили і наше село. Били всіх, навіть дітей. Настали
погані дні і ще гірші ночі. Ми вже й спати не лягали, бо ніхто не знав, коли

вони надумаються загрюкати в двері. Багатьом доводилося харкати
кров ю. Бачимо кепська справа. Зібралися ми вночі в діда Ризо, так

само, як оце тут. Радилися-радилися, та й надумали переселитися в

інше місце. Старий Ризо прослав перед собою хустку й сказав: «У

кого лишилися здобуті у вірменів гроші, негайно несіть їх сюди».

Невдовзі ми наскладали двісті золотих і темної ночі, зібравши своє

манаття, вирушили в дорогу, а за три дні опинилися у великій долині.

Питаємося, як її називають. Нам кажуть: Сарагьол. Бачимо, земля

родюча, води вистачає. Питаємо, хто хазяїн, кажуть, що нею двоє

племен володіють. Одне плем я те, що тепер Джимшіда, а друге
Дило-бея. Подалися ми до батька Дило-бея, Гаджі Юсуфа-паші, та й

купили собі за двісті золотих оцю землю. Збулося прокляття
вірменів. Як прийшло до нас багатство, так і пішло. Не кажучи вже про
те, що наших загинула сила-силенна. Не обминуло прокляття й
бейських горлорізів! Вони перегризлися між собою і пожерли один

одного. Звичаї, які панували в султанському палаці, поширилися по всій

країні. Як султанові сини вбивали один одного, щоб заволодіти
батьківським троном, так і ці розбишаки різали один одному горло.
Султан Абдул-Гамід насадив таку ненависть серед племен, що вона

живе й понині. Плем я Гайдарам ворогує з плем ям Джибраи, Шіп-
кан з Гасенан та Гайдаран. Якщо сьогодні плем я Гайдаран
проголосує за Народну партію, то плем я Шіпкан на зло йому віддасть
свої голоси за Партію справедливості. Спочатку султан нацьковував
нас на вірмен, а потім і один на одного. Але ми, курди, як

самосійна трава, сохнемо під час засухи, а тоді знов оживаємо. Ви

дивіться, скільки курдів загинуло. Якби їхні імена позаписувати в

книги, таких книг, мабуть, з тисячу вийшло б. А скільки серед них було
беїв? Може, три-чотири. Та й то загинули вони не в бою. Хто від руки
брата, котрий хотів стати на чолі племені. Іншого вцілила сліпа куля.
І всі вони прагнули одного: поліпшити власний добробут. А ми? За

що гинули ми? І я не знаю, і ви не знаєте. Тільки богу відомо, навіщо
ми вбивали один одного. Ми гинули, нас меншало, села порожніли, а

вільної землі більшало. Беям цього тільки й треба. їм вільніше стало

скакати на їхніх арабських огирях. За своє життя я добре затямив

1 Гамідіє кіннота, сформована султаном Абдул-Гамідом для придушення народ-
них рухів протесту в країні.
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одне: беї ніколи не були нам друзями. На нас, простий люд, вони

завжди дивляться зизим оком. Вони вдаються до підступів, нацьковують
нас один на одного. А ми, дурні, б ємося між собою, стріляємося. У

них одна думка, одна мрія: щоб усі ми стали їхніми наймитами. А ми

забуваємо про це. Як ми пораділи, коли цей клятий Джимшід захотів
оселитися по сусідству. Старе й мале будували йому дім. Такий, як нам

вірмени робили. А як побудували, то ви не гірш за мене знаєте, чим

це закінчилося. Джимшід ударив нас тим самим кілком, який ми

затесали. Нехай оця розповідь буде для вас моїм спадком. Сьогодні
я є, а завтра мене немає. Коли я помру, мене можете забути, але те,

шо я вам розповів, пам ятайте довіку. Мій час минув, я своє відробив.
Ця земля чекає ваших сильних рук. Отож ви й вирішуйте. А ми, старі,
наперед згодні з вашим рішенням. Ті закони, за якими жили ми раніше,
хай згинуть. Бо хіба ж не через них доводиться плакати матерям?

Він замовк і сяк-так спромігся підвестися. Всі, хто сидів у хаті,
встали разом з ним.

Сидіть, сидіть, стомлено сказав їм старий Микко. Сидіть
і вирішуйте. Ось-ось настане світанок. Севдіне, Геко, Фадиле, ходіть-но
зі мною. Нема потреби сидіти серед юнаків. Хай самі вирішують, що

робити з землею. Бо наша земля це могильна яма, її будь-де
викопаєш. А їм потрібно багато землі. Хай вам бог помагає, діти мої! Хай
ваше рішення буде добре і вдале!

Він пішов. Потім зупинився й поглянув на те місце, де сидів.
Hypo зрозумів, що Микко шукає палицю. Дістав її з-під подушки й подав.

Старий засміявся.

Ви тільки подивіться, Фадиле, Севдіне, Геко! Хлопці по моїх
очах здогадалися, що я шукаю. А ви б і за сорок років не додумалися,
що я шукаю свій ціпок.

Спираючись на ціпок, вийшов у двір. Там усе ще сиділи купками
жінки чекали. Дехто спав, узявши в обійми дитину. Старий
торкався їх ціпком і промовляв:

Не спіть! Хіба ви поприходили сюди спати? Пильнуйте, бо уві
сні вас застане погибель ваша. Прокиньтеся! Коли чоловік не спить, то

жінка теж не повинна спати.

Він вийшов за ворота. Ранковий легіт пестив йому обличчя. Над
Аладагом займався світанок. За Микко вийшли Геко, Фадил, Севдін.
Він постояв, чекаючи, поки вони розійдуться п© домівках. Поліз рукою
до кишені по кисета, але ие знайшов. «В хаті лишився», згадав і

пішов на тік.

Ніжно-ніжно повівав вітерець. Ще трохи, і в Сарагьолі настане

новий день.

Ill

Сонце зійшло за Аладагом і відразу змело з землі всі залишки

ночі, його проміння спочатку сягнуло скель Алмали, потім позолотило

Катевілер і нарешті осяяло Сарагьол. Гори, каміння, квіти все, що

тільки було в Сарагьолі, заграло ясними барвами.
Старий Микко підвів голову й глянув на сонце. Воно засліпило очі.

Стомлені, немолоді. Старий посовався, сидячи на камені, поставив

палицю між ноги й, спершися на неї, спробував устати, проте не зміг.

Надто тремтіли ноги. Бурмочучи прокляття, почав їх розтирати. Сонце
припікало добряче. Ноги трохи одпустило. Старий знову сперся на

палицю і встав. Струснув плечима, ніби хотів скинути біль і втому фоків.
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Потупцяв на місці й рушив до току, але передумав: з села долинув
людський гомін. Дід Микко подибав до села. Сонце так припекло, що

його несподівано зморив сон. Повіки склепилися мимохіть. Зусиллям
одігнав від себе дрімоту, потер очі. Біля дворища хорого Геко звернув
з дороги й рушив навпростець до своєї хати.

Мірзо стояв біля джерела. Поруч крутилося п ятеро хлоп ят.
Мірзо бив палицею по камінню. Ліикко подивився на нього. Не інакше як

зганяє на камені свою злість.

Надворі самі діти: хто жене отару, хто годує курей, хто

перегукується з друзями. Якби не Мірзо та ще невістка Шафо, котра замітала

двір, можна було подумати, іцо в селі немає дорослих.

Цей німий, безголосий ранок немилосердно гнітив село.

Коли Микко проходив повз двір Шафо, невістка поклала віник,
опустила чадру і, склавши руки, вклонилася старому.

Будь здорова, дитино. Будь здорова, промовив він стиха.

Замітай далі.

Пройшовши трохи, зупинився, повернувся й гукнув:
Дочко!

Невістка Шафо знову поклала віник, випросталася і чекала,
опустивши голову.

Не треба виструнчуватися переді мною, дочко. Нині не до

старих звичаїв. Хочу тебе щось запитати.

Невістка підвела голову. Потім знову опустила очі.

Скажи-но, ухвалили якесь рішення?
Обличчя молодиці спершу спалахнуло рум янцем, а тоді

пополотніло.
То що, ухвалили рішення?
Так, ухвалили, промовила вона ледь чутним голосом.

Микко не став розпитувати. Повернувся й потупцяв далі. «Хай що

завгодно, тільки не переселення», думав він. Відчинив двері.
Цигарковий дим, що застоявся у хаті ще з ночі, тепер вирвався надвір.

Коли отару зібрали посеред села, Мірзо полишив бити палицею

по камінні і, накинувши на плечі коц, гукнув дітлахам:

Гайда, хлопці, женіть!

Хлопчаки збили отару в гурт. Мірзо ступав попереду, хлоп ята

позаду отара пішла в той бік, де народжувався день.

Мірзо брів росяною гірською травою, і його взуття невдовзі

намокло. Холод пробрав спершу ноги, а потім і все тіло. Він дужче

закутався в коц. Невиспаного й стомленого за ніч, його полонила

сонлива змора. Отара розсипалася по полонині. Мірзо дістав із-за череса

сопілку. Спершу програв так, абищо. Потім почав повільніше бігати

пальцями по сопілці. її голос залунав гучніше, невдовзі його чути було
мало не по всій долині. Вівці залюбки скубли росянисту конюшину.
Позад отари гралися діти.

Сонце підбивалося дедалі вище. Мірзо сховав сопілку, зняв із себе

коц і ліг, потягуючись, на осонні. Потім гукнув хлоп ятам, які все ще

бавилися:
Аге-е-ей!

Діти полишили гру і, приклавши до очей долоні, стали дивитися

проти сонця на Мірзо. Той махнув рукою, і вони чимдуж помчали до

нього, аж вівці наполохано сахнулися.
Мірзо прослав на траві коц, узяв торби й дістав звідти хліб,

козячий сир і миску. Тоді сказав хлопчакам:
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Зловіть ПО ОДНІЙ ВІВЦІ:

Ті метнулися до отари й небавом притягли по вівці. Мірзо їх

видоїв. Миска"наповнилася молоком. Чабани сіли обідати. Кришили хліб

у молоко і їли. Потім узялися до хліба з сиром. А в густій траві
підпадьомкали перепілки. Навколо гули бджоли. Наївшись, діти
розбіглися по полонині, а Мірзо дістав кисет і закурив.

Коли сонце стало над головою, Мірзо гукнув:
Хлопці, мерщій до мене!

Діти позбігалися, й Мірзо сказав:

Слухайте мене уважно. Сьогодні вам доручено зробити дуже
важливе діло. Ваші очі повинні бути зіркими, як у вовка, вуха
чутливими як у гірського козла, а ніс як у пса. Якщо десь пролетить

муха, ви повинні почути її і вухом, і нюхом, та ще й побачити.

Зрозуміли?

Діти кивнули головами. Шестеро голоногих, засмаглих, аж чорних
хлоп ят. Мірзо пильно оглянув кожного.

Гаразд, побачимо, які ви пильні. У кого з вас очі такі, як у
вовка?

У Філіто, вигукнули хлопці.

Ти, Філіто, підеш до Джимшідового маєтку і засядеш так, щоб
бачити, хто йде чи їде туди чи звідти. Сьогодні твої очї повинні бачити

краще, за вовчі. Тільки добре сховайся, щоб тебе не помітили. Ясно?
Так, одказав Філіто.
А є серед вас такі, що бігають швидко, як хорти?
Реджо, Реджо, загукали хлопці.

Слухай, Реджо. Добре слухай. Ти підеш з Філіто й сховаєшся

під скелею, що біля Джимшідового маєтку. Але щоб Філіто знав, де

саме. Зрозумів?
Так, мовив Реджо.

Гаразд. А в кого з вас дзвінкий голос, хто вміє гучно кричати?
Так, як наш Hypo.

Еско!

Ти, Еско, побіжиш на той горб і там чекатимеш. Ти, Філіто, як

побачиш, що хтось їде в маєток або з маєтку, одразу біжи до Реджо
й скажи йому. Реджо, мов заєць, домчить цю звістку Еско, котрий
чекатиме на отому горбі. А вже Еско прокричить новину нам. Отже
робіть, як я сказав, не баріться. Сьогодні особливий день. Коли все

добре зробите, я вам увечері розповім казку.

Діти пустилися, мов стріли. Мірзо гукнув їм навздогін:
Агей! Дивіться пильно на всі чотири боки!

Мірзо провів їх очима. Філіто й Реджо зникли за схилами, Еско ж,

худий і довготелесий, стояв на горбі, мов суха стеблина.

Потім Мірзо звернувся до трьох хлопчаків, які лишилися біля
нього:

Кемо, ти підеш прямо до села і чекатимеш на току. Нікуди
звідти не ходи і не лови гав. Зрозуміло? А ти, Серо, чекатимеш біля горба,
що край села, й передаватимеш вісті, які носитиме від мене Лето,
особисто Казо та Hypo. Вони чекатимуть біля хати діда Микко. Ясно?

Атож, відказали хлопці.
Тоді не баріться. Глядіть мені, щоб робили все, як вам наказано.

Невдовзі Серо, так само як і Еско, вже стояв на горбі. Кемо
побіг далі.
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Мірзо усміхнувся й дістав був кисет, але згадав, що біля нього

чекає Лето.
А ти чого стоїш без діла, парубче? вигукнув він з удаваною

суворістю. Дивися, он вівці розійшлися на всі боки. Гайда,
до отари.

Лето шанобливо вклонився й побіг збирати овець.

Мірзо озирнувся навколо. Все було як треба. На одному горбі
стояв Еско, на другому з протилежного боку Серо. Стояли

непорушно. Лето зганяв отару. Мірзо потягнувся й узявся крутити цигарку.
На стеблині сиділо сонечко. Війнув легенький вітерець, стеблина

хитнулася, і сонечко полетіло. Покружляло над квітами, травами й

сіло на якомусь листочку. Та листочок йому не сподобався, і воно

знову полетіло. Мірзо почав за ним стежити. Сонечко покружляло, сіло
на батіг і полізло вгору. Мірзо затримав подих, йому згадалася

Ділан, згадалася його доля. Він обережно взяв сонечко й посадив на

долоню. Стулив пальці. Серце калатало гучно-гучно. Повільно розтулив
пальці. Сонечко нерухомо сиділо на спітнілій долоні. За мить

ворухнулося, полізло праворуч, потім ліворуч і зрештою поповзло по

вказівному пальцю. Мірзо знову стулив руку. «Ну ж бо, сонечку, промовив
подумки, скажи, яка мене чекає доля. Якщо полетиш у той бік, де

жцве Ділан,. у мене є ще надія. Коли ж у інший бік не буде мені

щастя. Ну ж бо, сонечку, лети туди, де кохана. Лети й неси вітання

жорстокосердій красуні».
Сонечко зупинилося, почекало й знову поповзло. Чорні цяточки на

червоних крильцях. Чорні ніжки. Мірзо хотів повернути руку в бік

Джимшідового маєтку, але передумав. Побоявся, що порушаться
чари, «Коли Ділан судилася мені, лети, сонечку, в той бік, Ділан, Ділан!..
Який же поганий цей світ. Препоганий, препаскудний. Не можу
дозволити собі сказати «моя Ділан». Сонечко доповзло до краю пучки й

зупинилося, витягши голову, на нігті. Маленькі червоні крильця з

чорними цяточками ледь піднялися, ніби сонечко зібралося летіти, але

потім знову опустилися. «Лети, любе моє, пошепки промовив Мірзо,
лети туди, де Ділан. Коли я не можу полинути до неї, то хоч ти будь
моїм посланцем».

З Аладагу війнув вітерець. Він дув так ніжно, наче боявся

розкошлатити лугові трави. Мірзо обережно повернув палець у бік вітру.
Сонечко знову наставило крильця. Серце Мірзо стрепенулося.

Агей. Мірзо-о-о-о-о!
Мірзо здригнувся й підвів голову. Це гукав Еско, що чатував на

горбі. Хлопець подавав руками якісь знаки. Мірзо не забув про
сонечко. Подивився знову на палець. Сонечка не було. Зиркнув туди-

сюди, та воно зникло. Наче крізь землю провалилося. Мірзо приклав
долоні до рота і крикнув:

Агей, кажи, що там!
- До будинку трактор приїхав, Трактор Дило-бея-а-а. Привіз

двох фотерлі *. Стоїть у дворі Джимшід-бея-а-а!
Зрозумі-і-і-ів! відгукнувся Мірзо.

Еско знову присів між трав. Мірзо ще пошукав сонечко, але так і
не знайшов. Тоді почав міркувати вголос:

Навіщо в цей гарячий весняний час Дило-бей послав свій

трактор до Джимшіда? І хто ті двоє? Чого їм треба? Вони приїхали,
певно, з міста. Але в якій справі? Хто вони такі?

1 Фотерлі людина у фетровому капелюсі.
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Сам він за своє життя був у місті тільки один раз. Минулої
осені, як були змагання з верхової їзди. На щастя, Микко погодився

попасти за нього отару. Добре серце у старого. Якби не він, Мірзо й не

бачив би міста. Цілу ніч перед тим юнак не міг заснути. Вирушив ще

вдосвіта. Прийшов у місто, боязко зазирнув до кав ярні, але сісти не

зважився і зразу ж пішов. Почув, як позаду гукнув щось турецькою
мовою, а потім засміявся офіціант. Він навіть не озирнувся, а потім

обминав цю кав ярню. Тоді ж покрутився віддалік і став розглядати
вітрини магазинів. Навіть не помітив, коли зійшло сонце. Вітрини,
власне, те, що було за склом, повністю захопило його. Він поринув у
солодкі марення, клопоти іі горе лишилися десь далеко позаду.
Коли ж озирнувся навколо, то остовпів від подиву. На вулиці було
повно людей. Зроду ще стільки не бачив. Якийсь час він стояв і дивився

на перехожих. Звідки вони й куди йдуть? Може, у них щось сталося?
У стількох одразу? Може, бей якийсь помер? Або, може, війна
почалася? З якої причини така сила людей вийшла на вулицю і снує
сюди-туди. Мірзо змішався з ними й почав ходити й собі. Він теж людина, як

і всі. «Хоч мені байдуже до їхньої війни, і до того, що хтось у них

помер», думав вій. Коли то ще йому доведеться побувати в місті.

Згадав, що взяв з собою гроші він складав їх протягом багатьох років.
Треба зайти до крамниці, купити леблебі 1

та тютюну. Він тільки чув
про леблебі від Мисто: згори шкуринка і хрумтить. А смак такий, що

ні з чим не можна порівняти, ні з артишоками, ні з терном. У них,

у горах не росте нічого подібного.
Він насмілився і зайшов у одну крамницю. Високий бородатий

чоловік похилого віку стояв за прилавком. Його пильний і суворий
погляд уп явся в Мірзо. Запитав щось турецькою мовою. Не діставши

відповіді, повторив запитання курдською мовою: «Чого тобі треба?»
Леблебі, промовив Мірзо.

Чоловік похитав головою і подав чоловікові, котрий зайшов до

крамниці, хлібину. Мірзо чекав, поки чоловік вийде, але той став

біля прилавка; вони з крамарем про щось розмовляли і сміялися. Мірзо
вирішив, що це не простий чоловік мабуть, якийсь пан. І йому стало

радісно, що він попав у цю крамницю і стоїть майже поряд із паном.

Правда, крамар похитав йому заперечливо головою, але то нічого.

Коли ж той чоловік вийшов, Мірзо підступив до прилавка й

запитав.

А тютюн?
Хазяїн крамниці почервонів, сердито похитав головою й сказав:

Ото ще селюк! Ти що, не бачиш? Тут булки! Булки!
Мірзо опустив голову й вийшов надвір. Промовчав, а сам подумав:

«Добре було б і буЛку купити». Мисто їв леблебі, а я купив би собі

булку і з їв би її в Сарагьолі. Як йому кортіло купити та з їсти булку.
Прийшов би додому й похвалився. Але він не наважився зайти у
крамницю й звернутися ще раз до того сивого роздратованого чоловіка.
Зайшов до іншого крамаря і запитав, чи є булка. Той показав йому на

крамницю старого, мовляв, булки продаються там. Отож Мірзо
відмовився від бажання купити та з їсти булку.

Потім він неясно пригадав верхогони. Стояли двоколісні
селянські вози. Кричали хлопчаки, продаючи якийсь невідомий йому крам.
А перед очима юрми селян, сотні фотерлі.

«Атож, наче їх мало там у місті, тих фотерлі. Більше, як собак,

* Леблебі смажений солоний горох.
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подумав Мірзо. А все ж таки, хто б це міг приїхати тепер звідти?
Як би його довідатись?»

Мірзо взяв батога, сперся на нього обома руками. З-під куща
вибігла пташка. Мірзо навіть не глянув на неї.

«Цікаво, хто ж це? Податкові інспектори? Навряд, чи вони. Ну»
ще один, може, й приїхав би в таку далечінь, але зразу два... Що їм

тут робити? Ні, це не інспектори. Для чого їм їхати у двір бея? Та й

у нужденних селах їм нема чого нині робити, бо що вони можуть
узяти в людей весною? Фотерлі... їх тепер багато. У містечку он

половина фотерлі. А може, сотник і старшина?
Але ні. Вони були б у військовому одязі, у формі з відзнаками. А

без цього який сотник?»

Взяв батога під руку й толочив траву, збиваючи стебла ногою.

Нараз зупинився, махнув батогом.

«Отже, це завітали суддя з прокурором. Інакше хто їхав би в

таку гарячу пору. А ці приїхали дістати віддяку, з їсти смажене ягня,
запиваючи джерельною водичкою. Напевне, вони. Чому й не приїхати,
чому й не побенкетувати? Коли присудили віддати землю Джимшід-
беєві. Зробили діло, тепер можна й'погуляти».

Мірзо присів навпочіпки, вхопивши голову в руки. Думки бувають
отруйніші за гадючу отруту. У нього потемніло в очах, усе
закрутилося. Небо стало Сарагьолом, а Сарагьол небом. Крутилися Аладаг,
Катевілер і Сарагьол із ними. Він став на ноги, звів догори голову.
Заплющив очі. Зціпив зуби. Видихнув повітря і закричав:

їжте, беї, їжте! їжте, пийте! Але, якщо ми дозволимо, щоб
воно пішло вам на здоров я, то ганьба нам! Хай тоді молоко наших

матерів стане для нас отрутою!
Важко дихаючи, він повернувся до горба, що височів над селом.

Агей, Серо-о-о!
З трави виросла довготелеса постать Серо.

Серо-о-о, біжи хутко до села-а-а! Скажи, що суддя з

прокурором приїхали до Джимшіда. На тракторі Дило-бея-а-а!
Серо замахав руками і скрикнув тонким голосом:

Добре, я зрозумів-і-і-ів!
Серо зник за горбом. Мірзо сів на землю.

Якщо ми, Джимшіле, подаруємо тобі це, хай нас більше
людьми не називатимуть, сказав він. А ви, товстопузі пани судді та

прокурори, не радійте дочасно. Однаково на ваше не вийде. Ця земля

паша, бо ми полили її своїм потом і кров ю. Отож постривайте. їжте
поки що, пийте, напихайте собі черево, а там побачимо, чиє буде
зверху.

Мірзо усміхнувся й озирнув полонину, де рясніли сині, червоні й
жовті квіти. І гарно й вівцям паші доволі. Чим не райський куточок?

Агей, Лето-о-о! покликав Мірзо.
Той саме копався в купі землі, яку вирили миші. Захопившись

грою, він не зразу підняв голову. Побачивши, що Мірзо махає

батогом, скочив на ноги.

Тобі аби гратися! Глянь, отара розгубилася! Хутко позганяй

докупи!
Лето оторопів. Сплутавши геть усе, кинувся бігти в протилежний

від отари бік. Мірзо засміявся й гукнув:
Ти ку^и?

Лето став, ніби вкопаний. Зиркнув назад, повернувся й подався до

отари.



62 ОМЕР ПОЛАТ. Сарагьол

Тим часом сонце стало над головою. Сарагьол знемагав від спеки.

Свіжий вітерець завмер. Ніби образився на долину. Польові пташки

поховалися під кущі або в зарості заячого, холодку. Червонокрилі, си-

ньокрилі метелики пурхали над квітами, наче ворожили. Вівці повисо-

лоплювали язики, їхні боки ходили, мов ковальський міх. Отара
перестала пастися.

Мірзо поклав торбу в один бік, коц та сопілку в інший і ліг під

кущиком, сховавши голову в затінок. Тіло лежало на осонні. Він цілу добу
не спав, і тепер його охопила сонлива змора. Невдовзі він поринув у
сон.

Тим часом Філіто, лежачи в чагарнику, пильнував садибу
Джимшід-бея. Очі його так і бігали сюди-туди, а вуха ловили довкола кожен

шерех. Філіто скидався на кота, який вийшов у двір половити горобців.
Жовтий трактор Дило-бея пікся на сонці перед білим будинком
Джимшід-бея, аж від нього навсібіч розсипалося проміння. Собаки
поховалися в холодок, зарившись носами в траву. Кури поховалися у стайні.

В дворі панувала мертва тиша. Тільки троє гусей бовталися у калюжі

біля джерела, намагаючись хоч трохи охолонути.
Філіто захоплено розглядав жовтий лискучий трактор. Той аж

горів, ніби щире золото, під променями сонця. Філіто страждав. У ньому
палало бажання побігти до трактора, погладити рукою жовту кабіну,
торкнутися коліс, подертися вгору й сісти за кермо. Хлопцеві важко

було боротися з такою великою спокусою. Коли він дивився на трактор,
його душа м якшала і ніби танула. З двору Джімшід-бея вийшла
жінка. А раптом вона рушить у цей бік і виконає бажання Філіто: забере
його і поведе до трактора, що розсіює золоте проміння.

Побачивши, що жінка й справді йде сюди, Філіто сховався в

чагарнику і став розглядати її крізь листя. Вона йшла, опустивши голову.
Жінка плакала. Сльози так і струменіли з чорних очей. Мокрі від сліз

рум яні щоки, палали на сонці. Вона не витирала сліз, бо не відчувала
їх і не бачила. Іноді спотикалася об каміння, але не звертала уваги,
йшла далі. Червоний кірманшахський пояс перехоплював її тонкий
стан. Краї пояса діставали землі. Жінка йшла туди, до сховався

Філіто. Він принишк у чагарях, а потім поповз у траву. Ладен був
заритися в землю.

Жінка спинилася за кілька кроків від нього. Опустила руки й
нахилилася. Зривала ромашки. Одривала пальцями білі пелюстки.

Зітхнула. Пішла далі. І тут помітила Філіто. Злякавшись, хутко витерла
обличчя.

Філіто поволі підвівся. Жінка примружила свої чорні очі й
зміряла його поглядом. Вже не так боязко і збентежено. Тепер страх почав

брати Філіто. Прикривши руками сором, хлоп я нахилило голову.
Хто ти?

Філіто.
А звідки?

Філіто назвав село.

Рожеві щоки жінки, спалахнули вогнем. Вона перестала плакати.

Шморгнула носом і спробувала засміятися.
Не бійся мене, Філіто, не бійся. Я тобі не зроблю нічого

поганого. То яка справа привела тебе сюди в таку спеку? Де твоє село, а де

наш будинок. Га?
Філіто мовчав.

Не стіймо тут, ходімо до яру. Бо тут усе видно.



ОМЕР ПОЛАТ. Сарагьол 63

Вони пішли. Жінка озирнулася. Ніде жодної живої душі. Вони
зайшли в яр і зупинилися під великою скелею. Жінка сіла на камені, Фі-
літо стояв. Він ще ніколи не бачив такої вродливої жінки. І сама

гарна, і одяг на ній весь у золоті. Філіто дивився на неї, мов заворожений.
А ти хто? запитав нарешті, коли трохи осмілів.

Ділан.
Ти з маєтку собаки Джимшіда?

Ділан звела голову й глянула на Філіто, але той дивився їй прямо
в очі. Поводився, як належить чоловікові. Ділан засміялася.

Так, я донька собаки Джимшіда...
Філіто почервонів, нахилив голову й опустив руки, забувши про

сором. Ділан знову зміряла його поглядом. Філіто одразу ж згадав про
свою коротку сорочину й хутко затулився долонею. Другою ж почухав
обстрижену ножицями голову.

Хто тебе навчив називати Джимшіда не беєм, а собакою?
запитала Ділан.

В її голосі відчувалися образа й сором.
Цього разу Філіто відчув себе скрутно. Хотів сказати: «Казо». Але

не сказав. Казо любили всі діти в селі. Філіто не хотів його виказувати.
Хотів сказати: «Нуро», але побоявся. Нарешті знайшов вихід:

У нас у селі всі так кажуть.

Тепер збентежилася Ділан. Чорні коси розсипалися по обличчю.

Вона зібрала їх на проділ. Дівоче лице визирало з чорних кіс, ніби

ясний місяць з-поміж хмар. Ділан склала на грудях руки й підступила до

Філіто. Нахиливши голову, запитала:

І Мірзо так каже?
Атож. І Мірзо.

Вона й руки опустила. Коси знову розсипалися по обличчю. Сіла

на землю й заплакала, здригаючись. Філіто стояв мов укопаний. Не міг

уторопати, чому вона плаче. «Вона ж донька бея, подумав він, то

яке в неї може бути горе?» Його подив перейшов у ненависть. «Так
тобі і треба, промовив він про себе. Так тобі і треба, собаче

поріддя. Бо хіба ж це не твій батько відняв у нас землю? Адже твій. Тепер
плач, поки й осліпнеш»-

І він сів віддалік. Сльози Ділан були для Філіто мов мед. Він

вирішив ще дужче вразити її. Пригадав, як зашарілася дівчина, почувши
ім я Мірзо. Отож устав і, підійшовши до неї, сказав:

Так-так. Мірзо теж називає твого батька собакою.

Ділан залилася ще дужче. Філіто, заклавши руки за спину, ходив

перед нею, ще й посвистував. Скоро ридання дівчини почали його
діймати. Не знаючи, що діяти, став перед дівчиною й запитав тихо:

Чому ти плачеш? Що там у тебе сталося?

Ділан тільки схлипувала. Підвела голову й глянула на Філіто. Очі

були такі червоні, ніби вона плакала не слізьми, а кров ю. Дівчина
витерла хусткою очі й спробувала потамувати свій плач.

Таке горе. Таке горе, що ніщо... Ніщо мені вже не допоможе...

Філіто здивувався. «Що може бути гірше на світі, ніж коли немає

землі, сказав учора Казо. І справді, що є гірше за безземелля?
А може, є щось гірше, та Казо не знає?»

Може, у вас відняли землю?
Ділан глянула на Філіто. Вона не могла зрозуміти, жартує хлопець

чи ні. Але той не жартував, його обличчя було поважно допитливе, як

у дорослого.

Краще б у нас землю забрали, Філіто, сказала вона. Кра¬
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ще б лишили мене голодною і холодною. Краще б я не була дочкою

бея. Може, зі мною такого не сталося б.
А що сталося? запитав Філіто.

Що? А те... почервоніла Ділан. Цей клятий стариган Дило
прислав сватів. Бачив у дворі жовтого трактора?

І вона почала знову плакати. Філіто сів біля неї.
Він же старий, як мій батько. Помру, а не вийду за нього.

Філіто лишалося тільки дивуватися. «Ти глянь, замість того, аби

радіти, що така гарна, що беєва дочка, і заміж її хоче взяти бей, вона

сидить та голосить», думав хлопець і не знав, як і про що запитати

дівчину. Та зрештою сказав собі подумки: «Щ.о бей, що його донька

то один біс». Утвердившися в цій думці, він одійшов і сів на камені.

Виплакавшися, Ділан підвела голову. Коси в неї розсипалися,
щоки були мокрі від сліз. В очах світилася безпорадність. Дівчина
повернулася до Філіто й стиха гукнула:

Хлопче!
Філіто підвів голову й неприязно глипнув на неї.

Ділан спробувала усміхнутися, але дарма.
Знаєш, Філіто, ти мені дуже подобаєшся. А я тобі не подобаюся.

Я знаю. Не подобаюся, бо я донька Джимшід-бея. Хіба, ж не так?
Філіто мовчав.

Ну, добре, а якби я стала дружиною вашого чабана Мірзо,
тоді б я тобі подобалась?

Філіто здивовано вирячив очі. «Ти ба, ця дівчина зовсім здуріла,
подумав він. Чи, може, світ перевернувся догори ногами? Вона не

хоче стати дружиною Дило-бея, їй закортіло вийти заміж за Мірзо. Чи,
може, вона хоче забити мені баки? Може, це її батько послав, щоб
спіймати мене на гачок?»

Ні, не подобалась би.

Чому Філіто? Хіба ж я така погана? Що в мене погане? Чому
я тобі не подобаюсь?

Філіто не знав, що відповісти. Насправді вона йому подобалася,
але він гнав цю думку із своєї голови.

Не подобаєшся, та й годі, одказав він.

Ділан схилила голову. Чорні вії її затремтіли, на .очах забриніли
сльози. Вона сказала:

Ну що ж, Філіто, хай буде по-твоєму. Раз я погана, то погана.

Обоє сиділи мовчки. В душу Філіто вкралася підозра. «Тут щось

не те, думав він. Ця дівчина або недоумкувата, або ж хоче

підстроїти якусь капость. Бо що їй до Мірзо? Хто Мірзо, а хто вона!»

Ділаи підвелася й сіла поруч хлопця. Хотіла погладити його по

голові, але він одсунувся далі. Дівчина сумно подивилася й промовила:

Слухай-но, Філіто, я хочу попросити тебе, щоб ти пішов до

Мірзо й переказав йому одну річ.
«Ця дівчина вирішила заморочити мені голову. А може, це не

дівчина, а нечиста сила», подумав Філіто.

Дівчина знову спробувала підсунутися до хлопця, але він схопився

на ноги й відскочив подалі. Ділан скрушно похитала головою.

То як, Філіто, перекажеш?
«А вбрана як! У шовках, у золоті. Певно, Джимшід купив їй усе

на загарбані у людей гроші. Мабуть, їй сказано затримати мене тут
якомога довше», міркував хлопець.

Гаразд. Кажи що. Але хутко, бо мені ніколи.
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На обличчі Ділан промайнула радісна усмішка. Воно зашарілося.
То ж слухай, Філіто. Підеш до Мірзо й...

В цю мить почулося гуркотіння трактора. Ділан так і не доказала.

Філіто скочив на прискалок і посварився рукою.
Я знаю, чортице лукава, що ти прийшла, аби забити мені баки.

Нічого я не переказуватиму Мірзо. Ти не дівчина, ти нечиста сила. Ти

гадала, що я не второпаю. Ти не донька собаки Джимшіда, ти біс, який

сидить у Джимшідові. Але мене ти не обдуриш!
І, перестрибуючи з каменя на камінь, він зник за скелею.

Ділан уся похолола. Хотіла крикнути, але їй забракло голосу. За*
мість крику з грудей вирвалося ридання. Гірке, безпорадне.

За одну мить Філіто опинився на горі й побачив, як двоє людей у
шапках, що скидалися на гриби, сіли на трактор. їх проводив
Джимшід-бей. Трактор рушив, і ті, що в грибах, помахали руками Джимшід-
беєві. А той свої руки приклав до грудей.

Філіто помчав далі. Мов гірське козеня, пострибав він по кручі й

прослизнув під скелю, де ховався Реджо. Той міцно спав. Філіто

струснув його, і Реджо скочив на ноги, як опечений.

Хутко, Реджо, крикнув задиханий Філіто. Не барися. Біжи
ло Еско. Скажи, що ті фотерлі поїхали геть.

Реджо побіг, а Філіто, руки в боки, стояв і переводив подих.

Невдовзі дзвінкий голос Реджо долинув з другого боку ущелини:

Агей, Еско! Еско!
Еско з явився на горбі. Реджо, помітивши його, гукнув:

Ті фотерлі, що приїхали вранці, вже їду-у-уть!
Еско повернувся до долини й, приклавши долоні до рота, закричав:

Агей, Мірзо-о-о! Мірзо-о-о!
Мірзо спав глибоким сном. Підняв з-за кущика голову й схопився

на ноги. Спершу глянув на сонце. Воно вже ось-ось мало стати над
скелями Алмали. Потім побачив, що Еско махає рукою, й теж помахав.

Мірзо-о-о, ті, що приїхали вранці до Джимшіда, вже їдуть!
Зрозумі-і-і-ів! Забираймося-а-а! відгукнувся Мірзо й

озирнувся на всі боки. Підняв із землі батіг, коц, торбу- Отара, підбадьорена
вечірньою прохолодою, знову скубла траву- Де ж Лето? Мірзо пошукав
його очима. Лето спав серед отари на купі розритої землі. Мірзо тільки
головою похитав.

Лето-о-о! гукнув він.
Лето схопився на ноги й почав терти очі.

Хутко зганяй отару! крикнув Мірзо. Бачиш, сонце ось-ось

сяде за скелями Алмали.

Лето кинувся до овець. Посвистуючи та жбурляючи камінці, зігнав
їх до купи. Мірзо, накинувши коц на плечі, повів отару.

Тим часом Філіто, Еско й Реджо поспішали слідом за ними. Філіто
почав розповідати, як він бачив Джимшідового біса.

Ніс, як оце моя рука. Око, як отой горб. Зуби, як собачі ікла.
І трохи на жінку скидається.

Еско та Реджо слухали розповідь з хвилюванням та острахом.
Еско, помітивши Лето, поманив його пальцем. Лето підбіг, і Філіто почав

свою розповідь спочатку.
Ніс, як ото ціпок у Мірзо. Око одне, а з нього вогонь так і

пашить.

Про що це ти? злякано запитав Лето.

Про Джимшідового злого духа, пояснив Реджо. Філіто

3. «Всесвіт» МИ.
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правду каже. І я бачив, як чекав його біля скелі. По небу котився

клубок червоного полум я. І впав на Джимшідове подвір я. І при цьому
завив, як вовк.

Реджо замовк і скоса глянув на Філіто.
Філіто ж, знайшовши спільника по брехні, не міг розповісти, що

Реджо спав, ледве вдалося його розбудити. Довелося сказати:

Якщо не тільки я, а й Реджо його бачив, значить це щира правда.
Невдовзі Реджо й Філіто настільки повірили своїй брехні, що

надумали розповісти про злого духа і Мірзо.
Мірзо помітив, що вони жваво про щось балакають, розмахуючи

руками, й зупинився. Вівці пішли далі самі, й Мірзо запитав, коли

хлопці його наздогнали:

Що там сталося?
Вони бачили Джимшідового шайтана, вихопився Еско.

Кого? Шайтана? Чийого шайтана?

Філіто виступив наперед і, стиснувши праву долоню в кулак,
кілька разів ударив себе в груди. А потім сказав:

Джимшідового шайтана. Я сам бачив, ось присягаюся аллахом.

Зуби, як собачі ікла. Одна губа на землі, а друга на небі. Я, каже,

Джимшідів шайтан. Хотів мене обдурити, та де там.

Мірзо нахмурився.
Розбрехалися, як баби в селі. Це ваші матері побачать мишу,

а потім усім розказують, буцімто дракона бачили.
І він повернувся й пішов. Філіто гукнув:

їй-богу, правда, Мірзо.
Мірзо зупинився.

І я бачив, сказав Реджо- У нього полум я так і вилітало з

очей. Я сидів в ущелині, чекав Філіто. Бачу, з ущелини вилетів клубок
полум я, так хутко-хутко, й пропав у Джимшідовому подвір ї...

Мірзо махнув рукою й засміявся:

Годі вам, хлопці. Що правда, то правда: Джимшід це

справжнісінький сатана. І хто піде з ним однією дорогою, тому нічого іншого не

залишиться, як стати нечистою силою. Але поки що облишимо ці
теревені про злого духа, а побалакаймо ось про що: який вигляд мали гі

дядьки, що в них шапки ніби гриби.
Філіто вийшов наперед і сказав:

Один худий, другий гладкий. Худий в окулярах, а в руках
палиця. А в гладкого в руках велика сумка.

Мірзо, міркуючи, почухав потилицю.

Цікаво, хто вони? запитав Еско.

Мірзо підняв голову й глянув на небо. Він думав, чи варто

говорити те, чого він не певен. Врешті сказав:

Хто ж як не суддя з прокурором.
Отара пішла далі Мірзо попереду, хлоп ята по боках. Біля

горба до них приєднався й Серо. Діти погомоніли про Джимшідового
шайтана, а потім почали гратися. Філіто став Джимшідовим шайтаном,
діти почали ганятися за ним, а він за ними. За грою вони не помітили,
як зайшли у село. У вечірніх сутінках пролунав жіночий голос:

Філіто-о-о! Тобі все аби бавитися. А в хаті й краплі води немає.

Ось постривай, прийде батько!

(Закінчення в наступному номеріД
З турецької переклав

Григорій ХАЛИМОНЕНКО
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Творчість Омера Полата, одного з

провідних письменників сьогоднішньої
Туреччини. радянським читачам майже

невідома, та це й не дивно, бо в

літературу він прийшов недавно його перший
роман «Махмут і Газель» видано 1973

року. Відтоді Омер Полат написав

кілька романів і п єс, які дали турецькій
критиці підстави вітати появу в

літературі нового яскравого таланту, твори
якого глибоко пов язані з народним життям.

Щоб визначити місце Омера Полата в

літературному процесі сучасної
Туреччини, зробимо невеликий екскурс у
минуле.

Турецька критика вважає поворотним
пунктом для своєї літератури 1960 рік,
коли після усунення реакційного уряду
виникли можливості для дальшого
розвитку традиції демократичного
напрямку, літератури «соціального реалізму».

Болісний процес утвердження
капіталістичних відносин у сільському
господарстві на тлі феодальних пережитків
примушує й сьогодні чи не кожного

талановитого турецького письменника

звертатися до теми села. Тож і зображення
селянства в турецькій літературі посідає
чи не найчільніше місце. Соціально
загострена «сільська проза» заявила про
себе ще в 30-х роках. її сюжетні лінії
розвивалися переважно в двох
напрямках: співчутливе зображення тяжкого

життя трударів та боротьби героя-селя-
нина чи інтелігента, який приїхав у село,
з поміщиком, волосним начальством або
й самим затурканим селянством.

Особливо збагатила турецьку
літературу творчість «соціальних реалістів» в

60-ті роки. Вперше перед читачем

постало справжнє турецьке село з його
феодальною відсталістю й убогістю
гноблених селянських мас, які вже

усвідомлюють свої людські права і стають на

захист власної гідності.
Визначний прозаїк Яшар Кемаль

зображує в своїх творах уже не темних, за¬

турканих селян, а характери піднесені й
навіть героїзовані, облагороджені
рисами персонажів народних епічних легенд-
дастанів, створює образи захисників

народу «шляхетних розбійників». Нову
дилогію Яшара Кемаля «Господарі Ак-
часазу» критика назвала сучасним даста-
ном. Письменник не ідеалізує життя

села, не накидає рожевого серпанку на

гнітючу вбогість, не затуляє очей на

нещадний визиск, але, змальовуючи все це,
водночас утверджує віру в творчі сили

народу.
Для пояснення ідейних позицій Омера

Полата треба торкнутися й суспільно-
історичних концепцій іншого видатного
турецького письменника Кемаля Тагі-
ра. Намагаючись створити утопічний
проект «турецького соціалізму»,
письменник у своїх романах ідеалізує
середньовічну систему землекористування в

Османській імперії і пропонує взяти її
за основу майбутнього відродження
Туреччини. Причину соціальної кризи
письменник вбачає у зближенні
Туреччини із Заходом та в «низьких інстинктах»

людей.
Творчість цих письменників мала

значний вплив на молодше покоління,
яке прийшло в літературу в середині 60-х
і на початку 70-х років. Художнє
осмислення бурхливих політичних подій,
прагнення створити нові образи, які б несли

в собі найхарактерніші риси сучасників
і водночас не втрачали найкращих рис
героїв народного епосу, сприяло новому
піднесенню сільської прози,
розширювало її тематику, викликало появу нового
політичного і пролетарського роману.

Документально-художня серія
«репортажів із села» Дурсуна Акчама,
написані в лаконічній «фотографічній» манері
оповідання Бекіра Иилдиза, збірник
оповідань «Червоний вітер» Османа Шагіна
дали турецькій критиці привід
заговорити про своєрідну нову хвилю в

соціальному реалізмі. Але бурхливий розвиток
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«малої прози» з переважанням елементів

нарису й репортажу супроводжувався
зниженням художнього рівня оповідань
та новел. Потяг до фактографії часто

заважав глибокому осмисленню

багатопланових суспільних явищ.
На початку 70-х років з являється

кілька романів, автори яких намагаються

узагальнити наслідки політичних потрясінь
минулого десятиріччя і показати

пробудження народних мас.

У романах «Сель ринув на Гюлендже»
Юсуфа Зії Багадинли, «Великий нагляд»
Четіна Алтана і «Ти поранений» Ердала
Оза зображені герої, що проходять

школу революційної боротьби і, гинучи в

катівнях, звертаються востаннє у своїх

помислах до трудового народу.

Позиція Омера Полата в літературній
ситуації цих років досить своєрідна.

Після травневого перевороту 1960

року гострої актуальності набуло курдське
питання не так національне, як

соціальне. Східна Туреччина, де живуть

курди, найвідсталіша частина країни. За
офіційними даними, їх налічується там

три мільйони, хоча слова «курд» в

урядових документах немає, є тільки

«східний громадянин» або «гірський турок».
Бешікчі, автор книги «Режим у

Східній Анатолії», якого звинуватили в

пропаганді «курдизму й марксизму», зібрав
страхітливі факти про нелюдські умови
життя курдів. У п ятнадцяти провінціях,
де живе ця народність, 68 відсотків
населення неписьменні й понад ЗО

відсотків безземельні. Схоже на те, що

урядові кола й досі поділяють думку
одного з турецьких міністрів, котрий у
20-х роках заявив: «Ті, хто не належать

до чистої турецької раси, мають право
тільки на одне бути слугами й

невільниками. Цей факт мусять усвідомити
жителі гір». Але жителі Курдських гір
не бажають усвідомити цього. Газети й

журнали час від часу повідомляють про
арешти й суди над курдськими лідерами,
про звинувачення їх у поширенні
визвольних ідей.

Дія роману Омера Полата «Сарагьол»
переносить нас до Туреччини 60-х років.
На початку твору автор показує процес
концентрації капіталу й земельних угідь
у руках курдських беїв, процес
відмирання феодального укладу, який виявився

особливо болісним для трудящих курдів.
Адже курди зовсім недавно полишили

кочовий спосіб життя й тільки-но почали

засвоювати основи хліборобства.
В «Сарагьолі» Омер Полат зображує

курдську общину, яка, ошукана
урядовцями, гордо відмовляється від будь-яких
контактів з властями й вирішує виробити
свій статус існування. І якщо дехто із

найстаріших жителів села ще пропонує
піти поклонитися «своєму», курдському

бею, то молодь рішуче відкидає цю
пропозицію. Найкращі сини курдського
народу розуміють, що капіталізм не
поліпшить долі трудівників.
Щоб розкрити історичні передумови

сьогоднішнього становища курдів,
письменник устами старого Микко

розповідає про події майже столітньої давності
спровоковану турецькими властями

криваву ворожнечу між курдами й
вірменами.

Події ці відбувалися в останній
чверті XIX ст., в період правління султана
Абдул-Гаміда II. Перед тим стосунки
між курдським та вірменським
населенням Туреччини грунтувалися на добрих
традиціях дружби, скріпленої спільністю
тяжкої історичної долі. Підпавши під
османське ярмо, вірмени й курди
протягом століть боролися за своє визволення.

Російсько-турецька війна 1877
1878 рр., що поклала край османському
пануванню на Балканах, сприяла
піднесенню визвольного руху серед
вірменських та курдських трудящих мас.

Берлінський конгрес 1878 рр., в якому
брали участь Німеччина, Франція, Австро-
Угорщина, Англія, Італія, Росія й

Туреччина, не вирішив долі вірменського
населення Туреччини.

Султанський уряд боявся, що
вірменський визвольний рух, набравши нової

сили, прискорить падіння імперії. Абдул-
Гамід та його кліка вирішили «покласти

край вірменському питанню»,
використавши для цього курдських феодалів та

підвладні їм племена, які мешкали на

одній з вірменами території. Водночас
турецький уряд сподівався за рахунок
вірменського населення «умиротворити»
курдських феодалів й пригасити
невдоволення курдських народних мас,

спрямувавши його в русло національної й

релігійної ворожнечі з вірменами. Султан
почав виявляти особливу прихильність
до курдських вельмож, їм щедро
роздавали ордени, чини, гроші, а в 1891 році
з курдів була сформована кіннота гамі-

діє, названа так на честь султана Абдул-
Гаміда.

Загони гамідіє почали нападати на

вірменські села, аж доки 1894 року
доведені до відчаю вірмени повстали в

Сасуні. Вояки гамідіє сплюндрували місто і

його околиці, спалили 89 із 102
довколишніх сіл, знищили десятки тисяч

людей. За наказом султана, під час

наскоків попереду посилали курдів, а іноді в

їхнє вбрання перевдягали турецьких
солдатів, а також випущених з тюрем
злочинців.

У вересні 1895 р. вірмени влаштували
в турецькій столиці демонстрацію
протесту, яку війська потопили в крові, й

відразу ж по всій території, де мешкало

вірменське населення, почалися криваві
розправи. Внаслідок політики геноциду
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в часи панування султана Абдул-Гаміда
загинуло 300 тисяч чоловік.

Коли стало ясно, що Абдул-Гамід
перейшов до планомірного винищення

вірменів, вірменське населення піднялося
на збройну боротьбу. Загони месників
чинили опір не тільки курдам, а й

регулярним військам.

Буржуазні турецькі історики, фальси-
фікуючи події вірменського визвольного

руху, твердять, нібито до боротьби проти

султанського ярма закликали російські
вірмени, а серед турецьких вірмен,
мовляв, революційного руху не було.
Насправді ж зародженню революційних
ідей серед населення турецької Вірменії
сприяли і перші кроки пролетарського
руху в країні, і перемога балканських

народів, що визволилися з-під
османського ярма.

Омер Полат відтворює ті історичні
події устами селянина, свідка лише деяких
епізодів страшного лихоліття.

У своїй інтерпретації курдської
проблеми Омер Полат, поступаючись,
очевидно, цензурним вимогам, подекуди
відходить від історичної правди. Так, якщо

вірити Микко, першими на курдське село

напали вірмени, і в читача може

скластися враження, ніби й сам письменник

веде відлік подій від цього нападу. Але слід
зважити на те, що Микко ділиться
дитячими спогадами, які починаються з того,

що постраждали близькі йому люди.
Попередніх же подій він не згіав і знати не

міг. До того ж треба віддати належне

письменникові: сторінки роману, де
описана звіряча розправа гамідійців з вірме¬

нами, вражають набагато сильніше, ніж

попередній епізод.
Велика заслуга письменника полягає

у тому, що він переконливо показав

причини й наслідки братовбивчої війни,
завдяки чому розповідь старого Микко

надала романові надзвичайно гострого
антифеодального звучання. Цікаво й те, що
в «Сарагьолі» вперше в турецькій
літературі показано, як трударі захищають
свою землю зі зброєю в руках. Але,
показуючи це, письменник не згадує навіть
натяком про боротьбу пролетаріату в

містах, про ідеї соціалістичної
революції. А тим часом Юсуф Зія Багадинлй в

романі «Сель ринув на Гюлендже» ще
1972 р. показав становлення героя
нового типу народного вождя із селян,

який набуває політичного досвіду в

лавах робітничо-селянської партії.
Позицію Омера Полата можна

пояснити тільки одним: змальовуючи курдське
село, далеке від світу й буремних подій,
які відбуваються в країні, віл немовби

підкреслює відірваність курдів від за-

гальнотурецького визвольного руху і ту

ізоляцію, на яку прирекли цей народ
офіційні кола держави. Висуваючи в

авангард боротьби молодь,. Омер Полат

вирізняє образ Казо, юнака, який за
певних умов може стати народним
ватажком.

Українському читачеві буде цікаво
познайомитися з романом, що розповідає
про життя курдських селян, у
середовищі яких визріває рішучість боротися
за свої права.

Григорій ХАЛИМОНЕНКО
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ЧАСТИНА ПЕРША

І
Вона причинила за собою двері, і стало

зовсім тихо, зовсім темно. Вона стояла і вдихала

ледь чутний сухий запах орляка, що долинав

з вигону. Тепер уже все було сухе, бо майже три тижні палило сонце.

Ця погода змучила її. Проте, коли в квітні й травні лили дощі, глухе
ляпотіння крапель по даху також її дратувало. Вона аж ніяк не

сподівалася, що звертатиме увагу на погоду на спеку, вогкість або

хмари, на день або ніч, адже все це існує поза її свідомістю, поза

межами її розпачу. Але воно турбувало її, непокоїло, наче опік або

невигойна рана.
Вона чекала, поки очі її звикнуть до темряви, і тоді вона піде

вузькою стежкою поміж грядками та фруктовими деревами до

курника. Цієї ночі не чути було ні совиного крику в гаю, ліворуч від

будинку, ні шелесту дерев.
Раптом вона згадала: я самотня. Я сама-самісінька на цьому світі.

Немає ні інших людей, ні тварин, ні пташок, ні комах, немає

людського дихання, немає ударів серця, не ростуть дерева, не шелестить

листя, а трава висохла. Немає нічого.

Це було для неї нове відчуття. Власне, не відчуття. Самотність,
страх перед нескінченними днями й ночами в порожньому будинку,
безпорадне усвідомлення довічної розлуки з Беном ото були відчуття.
А це щось зовсім інше. Це був стан. Це був факт. Абсолютна,
безнадійна самотність. І все.

Тим часом місяць вийшов з-за хмари, і в його тьмяному світлі вона

могла тепер бачити сірі стовбури фруктових дерев та розлогі верхівки
в язів. В темряві не можна було розрізнити барви, лише обриси. Вона
повільно пішла в глиб саду. Була тільки дев ята година. І був кінець

серпня. Тепер щовечора вона заганятиме курей на кілька хвилин

раніше, і ці хвилини наближатимуть зиму. Хоча їй не хотілось думати про
зиму.

З луки долинув рев віслюка, і вона аж завмерла, сама не своя від

страху, так це було несподівано і так сумно. Той рев завжди здавався

їй трохи сумним і жалібним, наче волання про допомогу, про
співчуття хоч Бен і сміявся з неї: віслюкові, мовляв, зараз живеться

просто чудово, адже він тішиться їхньою любов ю і має цілий акр. наші.
А Бенів брат Джо розповідав їй, що в Африці звірі гієни, зебри й

шакали кричать ще чудніше; щоправда, про тих звірів він лише читав

у книжках і лише уявляв їхні крики. Багато розповідав їй Джо усякої
всячини, і знав він дуже багато почасти з книжок, а почасти завдяки

своїй природженій кмітливості. І слух у нього був гостріший, ніж у
інших, так що він міг розпізнати щебет будь-якої пташки і навіть знав,
як змінюється їхній спів протягом року; міг вгадати по шарудінню
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( в кущах, що там пробігло
( кролик, горностай чи лисиця.

І Отакий він був, Джо. Минув
і уже тиждень, чи навіть біль-

j ше, як він востаннє її навідав;

тепер вона вже не втрачає від-
і чуття часу, як у ті перші тиж-

/ ні, коли для неї все зливалося

І докупи: день із ніччю, понеді-

Ілок
із п ятницею, і жодна

година прожитого часу не мала

j
ніякісінького сенсу.

{ Почувши її ходу, віслюк

Англійська письменниця Сьюзен Хілл (нар. 1942 р.),
почавши свій творчий шлях у шістнадцять років» ще

студенткою, за останнє десятиліття стала одним з

провідних майстрів сьогоденної англійської

літератури, мало не щороку здобуваючи визначні

літературні премії Великобританії. В її творчому доробку
близько десяти романів, збірники оповідань, п єси.

Радянський читач уперше познайомився з творчістю
Сьюзен Хілл у 1975 році, коли журнал «Иностранная

литература» опублікував добірку оповідань із

книжки «Трохи співів і танців» (1973), а в 1978 році на

його сторінках побачив світ роман «Я в замку король»

(1970).
Для творчості Сьюзен Хілл характерна поглиблена

увага до психології людини, до світу особистих
переживань у найбільш драматичні, а часто й трагічні
моменти людського життя. Герої її творів прості
люди, що живуть у тихій англійській провінції, дале-

.ко від великих міст, немовби ізольовані, відчужені
від складних соціальних і політичних проблем
сучасності. Тема людської самотності, страждання,

розпачу домінує в більшості творів письменниці.

Власне, ця сама тема лежить в основі й одного з

останніх романів Сьюзен Хілл «Напровесні» (1974),
що пропонується увазі читачів «Всесвіту». За

свідченням самої письменниці, цс твір
автобіографічний, і хоч навряд чи варто розуміти ці слова надто

буквально, однак ця обставина робить його тим більш

цікавим як безпосереднє художнє відображення
реальних подій. У цьому романі знову йдеться про

страждання і розпач, але, на відміну від попередніх

творів Хілл, у ньому не так відчутна гнітюча

атмосфера безнадії та зневіри. Героїня твору зрештою

знаходить у собі сили перебороти горе й самотність

І повернутися до життя, щоб бути корисною людям.

Саме не й дає дослідникам підстави говорити про

гуманістичний пафос роману «Напровесні» і розгля¬
дати його як повий етап у творчості талановитої
англійської письменниці. ....

! заревів знову, і вона, вже за-

I спокоївшись, тихенько озвала-

і ся до нього. Навіщо Бен купив
І віслюка? Коли він привів його
і додому з м якою мотузкою на

І вкритій виразками шиї, то ска-

( зав, що це подарунок для неї,
г та й для нього також «аби
І щось живе було поряд».
І Бен натрапив на віслюка за

І Довгим гаєм. Тварина з вели-

1 ким хомутом на шиї була при-

I
в язана до дерева на узбіччі
дороги. Лудильник, якому
віслюк належав, з радістю
погодився продати його за фунт

1 стерлінгів, узявши на додачу
І сир, варені яйця та пиво, що

І знайшлися у Бена в торбі.

І Того дня віслюк дивився на

і них якимись застиглими очи-

( ма; його брудно-сіра шерсть
І позлипалась від струпів. Він

І побрів стежкою на луку, потім

зупинився і так стояв, не ві-
) рячи у своє визволення від хо-

j мута, а можливо, він і боявся
( цієї волі, боявся, що навколо

І нього стільки паші.

\ Днями стояв він, приту-
( лившись до огорожі, і не до-

( торкався ні до сіна, ні до тра-

І ви, що їх йому приносила Рут.
І Минуло кілька днів, перш ніж

) він нахилив голову до відра і

» то лише тоді, коли Рут зникла

( з його очей, зайшовши до бу-

[ динку.
f Щоб подолати цей страх,
( потрібні були тижні, тижні ви-
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тримки й ласки, протягом яких Рут спускалася стежкою на луку,
лагідно говорила до віслюка і навіть легенько торкалась його

шолудивої, зраненої шиї. Спочатку вони ніяк не називали його. Бен виходив

у садок і просто гукав: «Гей, ослику!» або: «Хлопче!». Джо перший
назвав його Валаамом. Він приніс біблію і знайшов там оповідь про
Валаамову ослицю, яка побачила ангела і заговорила до нього

людським голосом. Але ж, заперечив Бен, Валаамом звали Чоловіка, а не

його ослицю. Але тут майже всі вони водночас глянули на луку і

побачили віслюка голова у нього була задерта, вуха нашорошені, він

уже зважився трохи відійти від огорожі й починав досліджувати
навколишній світ, тоді всім одразу здалося, що Валаам єдине
можливе для нього ім я. Щоправда, Дора Брайс, почувши, як назвали

віслюка, взяла їх на глузи, а чоловік її заявив, що це блюзнірство, проте
Рут не здивувалася, бо вона вже звикла до цього всього і з самого

початку змирилася з тим, що вони не люблять її і ніколи не простять
їй одруження з Беном. Джо одразу ж запевнив, що це його ідея
назвати так віслюка. Джо хлопець чесний і палкий, коли треба стати

па захист Рут. Джо наймолодший і найрозумніший у їхній родині.
А втім, байдуже... Все віднині для неї байдуже.
Протягом цих місяців, що минули по весні, в неї не раз виникало

бажання відпустити або продати віслюка. Після Бенової смерті вона

не звертала на нього ніякої уваги, лише бездумно дивилася, як він

пасеться на луці. Так само, без усякої цікавості дивилася вона й на

все інше. Віслюк сумував за нею, йому не вистачало уваги, до якої

він уже звик у своєму новому житті. Бували дні, коли він підходив

уранці до огорожі й пильно дивився на будинок, підводив голову
і ревів.

Коли до неї забігав Джо, а це траплялося майже щодня, він

ішов на луку, доливав віслюкові води у відро, розмовляв з ним. Тож
віслюк не почував себе самотнім і нікому не потрібним, як Рут.

І от тепер, почувши в темряві його рев, вона знову подумала:
«А чи варто його тримати? Навіщо він мені?» Проте чудово знала

навіщо: бо це її віслюк, бо купив його Бен, бо ця тварина частка

їхнього минулого. А їй уже не хотілося, як раніше, позбутися всього, що

нагадувало б про минуле. Та й любила вона свого віслюка, любила
дивитися на нього сірого, недоладного, ще й з кривими ногами,
так само любила вона дивитися й на курей. їй було б прикро бачити

луку спустілою.
Яблуні в саду стояли так густо, і стежка між ними була така

вузенька, що ввечері вона завжди простягала перед собою руку і, як

сліпа, намацувала дорогу під навислим гіллям. Простягти руку тепер,
вона спіткнулася і ступила із зарослої травою стежки на м яку землю,

мало не впавши на стовбур Дерева. Вона не забилася. Випросталась
і провела долонями по корі. Кора була шорстка, порепана і дуже
холодна. Бен хотів вирубати ці яблуні, надто вони були старі й

занедбані. Старий Слай, що був власником цього будинку років п ятдесят

тому, ніколи не підрізав їх, отож тепер на кожному дереві родило
лише по кілька твердих, гірких і дрібних яблучок, що росли на самому
вершечку. Зрубаємо, казав Бен, і будуть у нас дрова на кілька років
адже яблуні Добре горять, та й попіл від них м який і' чистий. Потім
вій збирався посадити молодняк, ще яблунь Та груш і айву, 'а поки

вони підростуть, з будинку відкриватиметься гарний краєвид на луку
та буковий ліс за Нею.
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Тепер дерева лишаться. Навіть якби хтось із сусідів погодився

зрубати їх для неї. Вона нічого ні в кого не стане просити в цьому

Рут заприсяглася ще першого дня. До того ж яблуні, як і Валаам,
були часткою колишнього життя, за яке вона так розпачливо
чіплялась.

Якусь мить постоявши з рукою на стовбурі дерева, вона почула
себе вже не чужою, не покинутою напризволяще в порожньому,
мертвому світі. Вона чула рев віслюка, вдихала солодкавий запах левкоїв

та розквітлого тютюну, а ще в неї були кури онде вони сидять

рядочком на даху курника. її оточували живі створіння. Світ
обертався.

Вона любила доглядати курей, а тепер це стало її єдиною втіхою.

Цієї вечірньої прогулянки через сад вона очікувала цілий день більш

ніщо її не цікавило. Кури знали її, довіряли їй. І на них можна було
покластися тільки-но споночіє, як вони вже на своєму місці,
чекають, щоб їх пересадили на сідало в курник. А коли чули, що вона

відчиняє хвіртку загороди, починали стиха кудкудакати. Кожну курку
вона пригортала до себе, відчуваючи м який дотик пір я і тепло

мускулястих крил і тіла. Птахи ніколи не пручалися, хіба вона брала
якогось дуже незграбно, і тут-таки діставала удар крильми по обличчю.

Тоді вона брала іншу курку, щоб дати цій заспокоїтись.

Бен підсміювався з її любові до курей. Він не відчував
неприязні до них адже вони корисні, не завдають особливого клопоту і

несуть добрі яйця, казав Бен. Але ж це зовсім дурні створіння голови

малесенькі, мозку крихта і такі вони незграбні. Бен ніколи не вірив,
що Рут відрізняє їх одну від одної, для нього ці істоти невиразної
червоно-коричневої масті були всі однакові. Валаам той усе-таки
створіння цікаве, у нього є характер, а який характер у курей? Рут
лише заперечливо похитувала головою, не вміючи пояснити, за що

вона так їх любить. А втім, Бен надто й не доскіпувався, а Рут не

зважала на його кепкування.
Вона причинила дверці курника, опустила защіпку і

прислухалась, як шарудять птахи, вмощуючись на ніч. Нарешті шарудіння
стихло, і їй нічого не лишалося, як повернутись до будинку, а цього їй

зовсім не хотілося. Не тому, що вона боялася. А коли й боялася, то

тільки власних думок, спогадів і тиші, гнітючої тиші, в якій гучно
відлунювався кожен її крок.

Отож вона не квапилася заходити в дім. Підійшла до грядки,
нахилилася, провела рукою по холодних, вологих листках шпінату, а тоді
вигребла руками дві картоплини. Вона спече їх просто на вогні,
помастить маслом і з їсть дозволить собі трохи поласувати.

Червоні квіти запашного горошку здавалися у місячному сяйві
зовсім сірими. Ці квіти посадив Джо він же їх і прополював, і тички
поставив. Джо ніколи не питав, що треба зробити, а просто приходив
і робив усе мовчки і вправно. Джо знав, що тільки йому Рут дозволить

допомогти їй по господарству, тільки з ним вона може зрідка й

поговорити.

Джо доводився Бенові братом, але був зовсім не схожий на нього,
та й ні на кого не схожий. Йому минуло чотирнадцять років, а могло

здатися, що йому й усі сто, так багато він знав, такий був мудрий
і так розумівся на людях. Вона могла терпіти присутність Джо ще
й тому, що брати були зовсім несхожі, хоча, незважаючи на
чотирнадцять років різниці у вікові, вони дружили. Власне, Джо подобався
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їй сам по собі, вона любила його за те, що він такий славний хлоп

чина, а не тому що він Брайс, брат її померлого чоловіка.

Зайшовши до кухні, вона сказала: «Я спечу картоплю. Атож, я її

спечу!» Промовила це вголос, майже закричала. її вже не лякало, що

вона говорить сама до себе, і вже не здавалося, що це божевілля.

Першими тижнями вона розмовляла сама із собою, майже не

вмовкаючи. Спускалася й піднімалася сходами, бездумно спинялась

'посеред якоїсь кімнати і говорила, говорила... Говорила про те, що

сталося і як це сталося, про свої думки й почуття, про те, що робитиме
далі. Розмовляла вона також і з Беном, для неї він був увесь час десь

поруч, або за її спиною, або вгорі на сходах, або за дверима, і

часом це була звичайна собі розмова, чи то вона просто озивалась до

нього: «Чуєш, Бене...». Але частіше вона дорікала йому, кричала
обурено: «Та де ж ти? Де ти? Чому тобі судилося вмерти? Ох, навіщо ж

ти вмер?».
Але з іншими вона ніколи не розмовляла хіба що іноді з Джо.
Вона мовчала й озивалася лише тоді, коли конче треба було

відповісти на якесь запитання або ж відмовитися від їжі, питва чи

втішань. Вони всі не спускали з неї очей, вони турбувалися, розраджували
її, умовляли, застерігали. Та вона ні з ким не розмовляла, ні перед
ким не плакала.

«Я спечу собі цю картоплю».

Бульби лежали в неї на долоні, важкі, мов яйця, обліплені землею.

Але треба ж було розпалити вогонь, а вона не могла зробити цього

зусилля тільки заради себе, задля того, щоб спекти дві картоплини.
В плиті погасло. Останнім часом її розпалював тільки Джо він грів
для Рут воду, а раз чи двічі зварив якоїсь страви, аж поки побачив,
що вона нічого не їсть.

А як настали теплі липневі дні, вона й зовсім не підходила до

плити. Вмивалася і навіть мила голову холодною водою, а їла коли

заманеться, і пізно вранці, а то й серед ночі, то яблуко або грушу,
то скибочку сиру, то сирі овочі, то доїдала в ялене м ясо. І ніколи не

сідала до столу з виделкою, ножем і тарілкою, а жувала, блукаючи
порожнім будинком або в садку. Яйця вона тепер продавала, усі до

одного, їй були потрібні гроші.
Спершу люди приносили їй щось попоїсти, навіть Дора Брайс,

яка не терпіла невістки за її незалежну вдачу; приносили пиріжків,
курячі ніжки, хліб або печиво. Та вона не доторкалася ні до чого, не

бажаючи нікому бути зобов язаною хоча б у чомусь. Проте тепер вона

вже соромилася, що одвернулась від людей, які, зрештою, зичили їй
тільки добра. Раніше вона й гадки не мала, що здатна так

поводитися. А втім, її вдача змінилася, хіба ж це не очевидно? Чи то Бенова

смерть розкрила її справжню натуру, доти приховану?
Лише одного разу спробувала вона щось зготувати собі. Вранці

прийшов Джо і приніс кроля, уже обдертого й порубаного на шматки.

Він мовчки виклав м ясо на тарілку й поставив на полицю в коморі.
Того ж таки вечора вона знайшла жир та борошно і приготувала
пиріг, ще й зробила підливу з цибулі та зелені. Запах смаженого м яса
та печеного тіста розійшовся по всій оселі, як подих нового життя.

Живіт у неї звело від голоду аж під ребрами закололо.

Пиріг вийшов з м якою золотисто-коричневою шкуринкою, підлива

розлилася по білій тарілці, як темно-червоне вино. Проте коли вона
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взяла шматочок до рота, то ніяк не могла проковтнути, і тримала м ясо

під язиком, аж поки воно захололо, стало як грудка. її занудило, вона

вибігла надвір і виблювала все на траву.
Зрештою пиріг зачерствів і втратив запах, шкуринка потьмяніла,

а через кілька днів його обсіли мухи, і вона викинула все у помийне

відро, яке Картер спорожняв щотижня для своїх свиней.

Рут аж заплакала так їй шкода стало змарнованої їжі. Той

кролик міг би собі ще жити, а його вбили й отак перевели. Після цього

вона вже нічого собі не готувала.

Вона поклала свої дві картоплини на кухонний стіл і випила чашку
холодного молока. Весь цей час її не полишала думка, що зродилась
у її свідомості уже два тижні тому. Вона знала, що цієї думки не

спекатись, але з жахом притлумлювала її в собі. Як їй наважитися піти

до нього, розпитати його, про все довідатись? Адже коли вона

знатиме, як це сталося, то вже ніколи не зможе забути.
Шитво, яке принесли від місіс Райдел, лежало купкою біля

стільця. їй завжди діставалася робота дрібна й погано оплачувана, проте
марудна й виснажлива, за яку ніхто більше не хотів братися. А їй би
хотілося щось пошити, плаття або спідницю, та вони не доручили б їй

цього, навіть якби вірили, що зуміє, адже вона не була швачкою, вона

тільки латала одяг.

Робота не поглинала всієї її уваги, і ті самі думки крутилися
в голові, поки вона латала протерті лікті на сорочках, штопала

шкарпетки, підрублювала або відпускала низ. Не раз їй здавалося, що ці
одежини давно пора викинути, тканина уже аж світиться. Зрештою,
Райдели були люди заможні, вони володіли орною землею та лісами

на десятки миль навкруги. Це лише бідняки латають та перелатують
своє ганчір я, мудрують, як із двох зношених сорочок пошити одну
нову. Вона охоче відмовилася б від цієї роботи, але ж якось треба
жити, а дістати грошей можна було тільки так або ж продавши
будинок. Це була її власність, вона придбала його за гроші, які лишила

їй у спадок хрещена Фрай, і вони з Беном пишалися тим, що мають

власний дім, а не туляться по чужих кутках. Вона й подумати не могла,

щоб продати його, це ж було все, що лишилося від колишнього життя,

від Бена. Рут ненавиділа будь-які переміни, нові місця. Ось тому вона

шила і прасувала. Хтось із наймитів приносив їй одежу та білизну
з ферми Райделів, і вона сама відносила зроблене, намагаючись

непомітно прошмигнути в кухню, коли там нікого немає, лишити роботу
і скоріше назад, щоб нікого не бачити, ні з ким не розмовляти.

Жителі навколишніх сіл казали, що раді мати Райдела за хазяїна,
він хоч і примушував тяжко працювати, але добре платив і здавав

своїм наймитам чисті й гарні будиночки. Бен працював багато така

вже була у нього вдача, він не любив байдикувати, не міг сидіти без
діла, навіть коли повертався з роботи додому, а вставав же він о пів
на сьому ранку й повертався о сьомій вечора, а влітку й пізніше.

«Сядь-но, не раз казала вона. Просто сядь біля мене й посидь».

І щоб зробити їй приємність, він сідав, та лише на хвилину, а потім

знову вставав і йшов до грубки, перекладав дрова, щоб краще горіли,
і зразу ж вигадував собі нове діло. А втім, вона на нього не

ображалася. Таким уже він вдався. Головне, що він був з нею, і навіть тоді,
коли обкопував дерева в садку або лагодив дах на хліві, вона могла

чути його, бучити з вікна. Він був тут, він був поруч.
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Рут роздивилася одежу, яку треба було полатати. На піджаку
протерся комір, на спідниці бракує двоє гудзиків. Дрібниці...

У кімнаті стало прохолодніше. У світлі лампи речі відкидали довгі
тіні. Якщо вона зараз же не знайде голку з ниткою і не візьметься до

роботи, то так і буде сидіти годинами, сидітиме непорушно, склавши

руки на колінах і дивлячись перед собою невидячим поглядом, аж поки

нарешті ляже спати. Здавалося, що так вона живе не півроку, а

півжиття, якщо це можна назвати життям: просто минає час, і, наче

ткацький човник, снують у голові ті самі думки, постають в уяві ті самі

картини, зринають у пам яті ті самі слова.

Вона взялася до шитва й подумала: «От мені вже й краще, і я

маю дякувати за це тільки собі і дуже добре, бо ніхто, крім самої

мене, не допоможе мені повернутися до життя».

Та бували дні, коли їй здавалося, що нічого зрештою не

змінилось, і в такі дні їй було ще тяжче, ніж спочатку, бо отупіння вже

минуло, і вона знала тепер, що це справді сталося і що так буде
довіку. Саме в такі дні вона могла б накласти на себе руки якби не

страх. Зрештою, вони на це сподівалися, а може, й хотіли цього

Бенові родичі і всі ті люди, від чиєї допомоги вона відмовилась.

«Поховала себе в тому будиночку. Вічно ходить задумана,
невідомо на що живе. А може, вона збожеволіла? Молода жінка в двадцять

один рік, одна-однісінька в домі, розмовляє тільки сама з собою, і

нікого не хоче знати».

Може, вони думають, вона стала такою, як і старий Муні, той,
що живе в халупі неподалік болота? Ні, то зовсім інше, він був схиб-

нутий, скільки його й пам ятають, жалюгідний, обшарпаний дід, що

блукає довкола, дивлячись собі під ноги і ні з ким не вітаючись. Проте
до Муні всі ставилися поблажливо. Хтось один, такий, як він,
знаходиться завжди. Муні був на війні і казали, що десь там він і

збожеволів. Через те й сахається від усіх і нікому не довіряє.
Може, й вона хоче бути такою? «Гордячка, казали про неї, та

й завжди вона була надто горда. І дуже схоже на те, що вона не

миється і не дивиться за собою, та й у домі не прибирає...» Хоча Джо
й запевняє їх, що це брехня. Вона, мовляв, ходить чиста, в домі

прибрано, як і завжди. Саме в цьому проявляється її гордість.
Отож вони перемивали їй кісточки і Дора Брайс, і Еліс, і

дружини та матері Бенових товаришів по роботі і розповідали про неї
всім, хто бував у їхньому селі. Вони тільки й чекали, щоб вона

збожеволіла і почала бігати селом гола-голісінька, тоді її можна було б

замкнути. Або знайти мертвою.

Від них нічого не могло сховатися. Вони знали, скільки разів
ходила вона через поля та буковий ліс до западини і лишалася там,
розплатавшись на землі неподалік того місця, де впало дерево, знали,

скільки разів ходила вона і то не вдень, а вночі на кладовище.

Вони знали геть усе, і хоч вона замикала двері й зачиняла віконниці,
хоч навколо будинку росли густі й розлогі в язи та папороть, заввишки

з людину, і до найближчої оселі було не менше милі, а до села і всі

три, їй здавалося, вони стежать за кожним її рухом, чують, як вона

розмовляє сама з собою, як плаче.

Вона усе сиділа й шила, а в домі було тихо, як у могилі, і надворі
також було зовсім тихо, і стовбури буків здавалися сріблястими у
місячному сяйві.
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На горішньому поверсі батьківського будинку на Фос-Лейн лежав

у своєму ліжку Джо. Очі його були розплющені, і він бачив крізь
нещільно запнуті завіски вузьку смужку нічного неба, і думав про Рут,
як він завжди думав про неї з любов ю та острахом. Джо знав, що

тільки він може дати їй те, чого вона потребує, уся відповідальність
за неї лягла тепер на його плечі, а він не завжди був певний, чи

витримає. Тамуючи своє власне горе, яке він мусив ховати глибоко в собі,
Джо з жахом думав, що настане день, коли він не зможе допомогти

Рут. Вона каже: «Я сама справлюся. Мені ніхто не потрібний», і
тільки він знає, що це не так.

Він почував себе дуже стомленим. Але Джо був із тих людей, що

ніколи не впадають у розпач, навіть якщо їм страшно. Він умів
володіти собою.

Щось зашаруділо. Мабуть, білка або якась нічна пташка перебігла
по бляшаному даху хліва, по той бік саду, а Рут здалося, ніби те

створіння закопошилося в її голові. Вона склала наволочку, яку латала,
і поклала голку, нитки й наперсток до своєї робочої скриньки. Потім
пішла нагору до ліжка. Здавалося, що на руках і ногах повисли

важенні гирі. Сон буде, як і завжди тепер, важким, задушливим,
тривожним, так ніби це на неї навалили землі та дерну. їй нічого не

снилося, вона не ворушилась і ніколи не хотіла прокидатися й
зустрічати новий день.

Та цієї ночі, заснувши, вона раптом через годину розплющила очі;
відчула, яка глибока тиша панує в домі й надворі, і пригадала, що

повинна зробити. Минуло вже шість місяців, як помер Бен, і тепер їй

потрібно знати про його смерть усе, кожну дрібничку, довідатися про те,

чого раніше не хотіла чути, затуляла руками вуха і так кричала, що

вони не зважувались говорити далі, замовкали і, зрештою, ішли собі
геть. Досі вона не знала нічого тільки те, що в западині впало

дерево, і Бена не стало.

За милю від неї, по той бік вигону, жив Поттер, чоловік, який був
тоді поруч із Беном. Завтра вона до нього піде. Завтра.

І Рут знову заснула.

ЧАСТИНА ДРУГА

ПЗа
день до нещасливого випадку вона

поїхала на базар до Тефтона й купила Бенові

подарунок маленький нешліфований кристал
рожевого кварцу. Продав його їй чоловік без одного Byxaj що держав
крамничку, в якій були виставлені ювелірні вироби і порцеляна -- він

скуповував усе це в жителів їхньої округи. Там завжди було щось нове

й дивовижне, і хоч досі вона нічого не купувала, все ж любила стояти

перед вітриною, дивитися й фантазувати -г звідки взялася та чи та річ
і кому раніше вона належала.

Кристал був сірий і знизу дірчастий, як шматок вулканічної лави,
але на зрізі він мінився рожевим сяйвом, мов крижинка на сонці. Вона
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стояла на середині вулиці поміж візків, навантажених фруктами, та

мішків із зерном і раптом подумала, що повинна зараз витратити
частину грошей, які дісталися їй у спадок від хрещеної Фрай.
Витратити бездумно, мов та жінка, що вилила з глека запашний бальзам.
Вона дуже хотіла подарувати щось Бенові, і не якусь там практичну
річ, а таку, що тішитиме зір. Проте дорогою додому її обсіли сумніви,
вона боялася, що Бен посміється з неї або ж поставиться до подарунка
байдуже. Може, вона купила цей камінець лише для себе, собі на

радість. Вона раз у раз сягала рукою на дно кошика, де лежав

загорнутий у газету кристал, і мацала його гострі грані.
Коли надвечір вона звернула зі шляху на стежку, до їхнього

дому лишалося ще дві милі, погода змінилась, і стало тепло, як

навесні. По берегах річки пробивалися паростки чистотілу та аконіту
зарано, сказав би Бен, у березні або навіть у квітні ще має випасти

сніг. Ліси та гаї стояли голі, темне гілля чорніло проти блакитного

неба, і Рут бачила між обрідними буками всю дорогу, аж ген до полів

у долині.
А в повітрі відчувалося щось особливе, якийсь незвичний запах

запах першого проростання, і Рут опанувала глибока радість. Краєвид
здавався їй невимовно гарним, вона бачила кожен прожилок на

листочку, кожну травинку, так ніби заново народилась у якомусь іншому
світі. У надвечірньому світлі схили пагорбів та яри здавалися зовсім
іншими. Змінилися й барви папороть стала світло-зеленою, наче мох,
а земля золотистою, як тютюн. А вчора вона була темною, мов торф.

Рут захотілося співати. Адже в неї було все, чого тільки можна

бажати, весь світ належав їй; удалині виднів її будиночок, і Рут аж

головою стріпнула так паморочилася вона в неї від щастя. І чого

це з нею таке робиться? Адже нічого особливого не сталося, усе ще
стоїть зима, а це лише останні спалахи сонячного світла над лісом.

Вона неквапно спорожнила кошик, а дивне відчуття не полишало

її, усе в домі вона бачила ніби вперше. А на дерев яному столі лежав

кристал рожевого кварцу.
Бен не сміявся з неї. Він довго й пильно розглядав кристал, не

доторкаючись до нього. Потім висунув шухляду й дістав збільшувальне
скло, яке багато років тому подарував йому дід, і, стоячи біля вікна,
вони вдвох роздивлялися на блискучі цяточки та гладенькі грані.

Джо, напевне, знає все про цей камінь. Звідки він, чому
прибрав такої форми.

І справді, Джо знав про такі речі геть усе.
Він не дорогий, і я заплатила за нього із своїх грошей. Мені

хотілося зробити тобі щось приємне, сказала Рут.
Але Бен, здавалося, не почув. Він ніколи не вмів відповідати на

вияв любові або ж говорити про свої почуття.
А куди ти його покладеш?

Він завагався, похитав головою і сказав:

Подумаю.
А поки що камінь лишився на столі і, пораючись біля плити, вона

знову й знову поглядала на нього.

Того вечора Бен не шукав собі роботи ні в домі, ні в садку.
Повечерявши, він узявся за газету, яку Рут привезла з міста, а потім за

книжку, про дзвони її дав їм почитати аптекар Томкін..

Ще кілька років тому, до одруження з Рут, Бенові запропонували
стати дзвонарем зайняти місце старого Рідока. Спочатку Бен вагав¬
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ся, адже це було щось зовсім нове для нього. Та всі були переконані,
що він справиться. «Ти спокійної вдачі, говорив Томкін, руки у тебе

дужі, ти молодий і сильний, а благовісти ти слухав змалечку, і я певен,

ти зумієш». Старші чоловіки вчилися на слух, довгі роки працюючи
разом і спостерігаючи за всіма рухами напарника, але сам Томкін

опанував це мистецтво за книжкою і сподівався, що й Бен навчиться

в той самий спосіб.
Бен читав десь із годину, а Рут дивилась на нього і почувала себе

дуже щасливою щось подібне відчувала вона й тоді, коли

поверталась додому.
У кімнаті стало прохолодно, і Бен розпалив вогонь, укинувши до

каміна кілька каштанових поліняк.
Це ще не весна, не забувай.

Та вона йому не повірила.
Не повірила вона йому й наступного ранку, коли він стояв і

допивав свій чай, а світанок сірим привидом сунув через луку й сад.

Мороз, мовив Бен і показав рукою на пагінці вони тьмяно

поблискували. Чай парував йому в обличчя.

А коли він виходив, небо було вже малинове, і сонне виглянуло
з-за обрію.

Уже весна, сказала вона, ось побачиш.

Бен похитав головою, засміявся, а коли відчинив двері, то в

кімнату ринуло повітря холодне і гостре, мов скло. Вона дивилася, як

він неквапливо іде на лівому плечі торбина зі сніданком, і знову
радість зашумувала в ній, як вино. Вона відчувала, що може зробити
усе що завгодно.

Покраяла останню, вже зачерствілу хлібину, нарізала трохи
бекону, потім набрала у відро зерна й пішла годувати птаство спочатку
синиць та дроздів, а тоді курей. Був останній день лютого. Завтра вже

березень. «Весна», подумала вона.

Тихенько заревів за тином Валаам, а на кущах глоду, на

яблуневих гілках сиділи зграї пташок і щебетали, щебетали.

Коли сонце підбилося вище, знову потепліло, паморозь розтанула,
і на травичці заблищали краплі води.

Рут поралася в кухні. Відчинивши навстіж двері, вона прала,
пекла хліб і раз у раз відривалася від роботи й дивилася на довгохвостих

синиць, що шугали то вниз, то вгору, наче циркачі на канаті. Звичайний
собі день. Було тихо і спокійно, як завжди.

Картер прийшов по помиї раніше, ніж звичайно, і сказав, що свя-

шеникова дружина народила ще одну доньку. Рут любила Картера
за те, що той розповідав їй новини і ніколи не пліткував, не

лихословив. Він сповіщав про народження або смерть, про пошесть на худобу,
про те, яка зараз погода за горами. Але нічого від себе, ніяких

вигадок або напівправди. Люди довіряли Картерові.
Сонце в синьому небі піднімалось усе вище.

Десь близько четвертої Рут узяла кошик з білизною, прищепки
й пішла до натягненої між двома яблунями шворки. Ось тоді це й
сталося. Вона взяла сорочку і стгруснула її, аж раптом її наче вдарило
6 обличчя, але відчула вона не біль, а моторошний жах. Небо, здава-
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лося, почорніло. В голові у неї запаморочилось, руки затремтіли, і вона

впустила мокру сорочку на траву. Серце мало не вискакувало з грудей.
Ніколи в житті не зазнавала Рут подібного відчуття. Може, вона

захворіла? Що її так злякало адже навколо все тихо й спокійно? Вона

простягла руку й ухопилася за стовбур дерева. Мала таке відчуття, що

коли ступить хоч крок, то не тільки вона, а й весь світ розпадеться на

друзки. Рут тремтіла, їй було холодно, уся кров, здавалося,

прилинула до голови.

Вона не знала, скільки часу простояла коло того дерева, але

зрештою відірвала руку від стовбура і повільно побрела назад до будинку,
забувши і про сорочку на траві, і про кошик. Хотіла була налити собі

води, але чашка випала з її тремтячої руки додолу й розбилася. Вона

дивилась на скалки, що розсипалися по червоному лінолеуму підлоги,
і їй захотілося втекти, сховатися в шафі або за стільцем, сховатися від
самої себе, як у дитинстві, коли вона тікала від грози. їй страшно було
навіть поглянути на садок, а там же нічогісінько не змінилося так

само стояли осяяні сонцем дерева, щебетали пташки, віслюк, як і

раніше, поскубував траву на луці, а кури щось клювали й греблися.
О, ще ж це з нею таке, що сталося?

Від грудей відлягло, і дихати стало легше, але вона тільки й

спромоглася, що дійти до стільця в сусідній кімнаті. Сіла на самий краєчок,
і нерви її та м язи напружилися до краю. Вона помацала собі пульс
він був нерівний, наче цокання зіпсованого годинника. Страх не

полишав її здавалося, ним просякло усе повітря.
Сутеніло, небо за вікнами стало непрозорим. Треба щось робити,

опанувати себе й піти до кухні приготувати вечерю. Але на думку, що

треба підвестися, страх знову підступив їй до горла, наче нудота. Якщо
це хвороба, то чому в неї нічого не болить? Атож, вона не відчувала
болю, а лише гнітючий страх. І була певна: сталося щось жахливе.

Рут побачила Девіда Колта, наймолодшого з лісорубів, що

працювали на Райдела. Цей білявий хлопець, невисокий і тендітний як на

таку роботу, обперся на їхню хвіртку, щоб перевести дух мабуть,
біг усю дорогу. Рут побачила його обличчя, і все зрозуміла.

Він обійшов будинок, прямуючи до чорного ходу і здригнувся,
побачивши, що вона вже там, дивиться на нього й очікує. Підняв руку
і витер з верхньої губи піт.

Де він? спитала Рут.
Він...

Де він? Що з ним сталося? його поранило?.. Я знаю, його

поранило...

Не опускаючи руки, Девід Колт промимрив кілька слів. Він
затинався здавалося, йому бракує повітря.

Мене там не було... Я був... Це сталося в западині, а я

працював вище, на схилі гори. Поттер... з ним був лише Поттер. Мене
там не було.

Він мав таке відчуття, ніби язик його розпух і не вміщався в роті.
Де він?

Вони... вони винесли його на дорогу,., приїхав лікар... вони...

Він рвучко відвернувся і в розпачі подумав-: -«Я не знаю, що мені
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робити, я не можу їй цього розповісти. О господи, і чому вони не

послали когось іншого!»

Було вже зовсім темно і холодно.

Рут гнівно закричала на нього, їй хотілося схопити його за барки
і трусонути, щоб він скоріше розповів їй усе.

Упало дерево і...
То його відвезли до лікарні? Вони забрали його? І куди

повезли? Що вони йому роблять?
Треба негайно бігти до Бена, це все, що могла придумати Рут.

Вона не хоче, щоб до нього доторкався хтось інший.

Дерево вбило його. Він мертвий.
Напруження миттю спало, і Рут не промовила більш ні слова. Вона

одразу все зрозуміла адже знала про це й раніше, відчула лихо,

як тільки воно сталося.

Упало дерево... Вони...

Потім прийшов Поттер і ще якийсь чоловік, і Рут помітила вираз
полегкості на блідому, як крейда, обличчі Девіда Колта. їй здалося,

що до неї наближаються широченними кроками два велетні з

довжелезними руками, височенні, мов гори. Поттер зупинився в нерішучості,
потім відсторонив Колта і взяв Рут за руку, щоб відвести її в дім. Вона

відсахнулася від нього, мов ошпарена. Поттер розкрив рота і

заговорив, а інші стояли поряд, біля дверей, і мовчки слухали. Ось тоді вона

й затулила руками вуха, закричала, що нічого не хоче слухати. Вона
знає все, що їй треба знати: Бен помер. І не треба їй розказувати, як

це сталося. Вона кричала й кричала, ніби сподівалася в цей спосіб

заглушити неймовірну звістку, прогнати з-перед очей оті примари.

Поттер замовк. Провів її в другу кімнату, посадив на стілець,
засвітив лампу і стояв поряд, аж поки вона перестала кричати. Хтось

приніс їй склянку води. Вона відштовхнула її.
Ви йдіть звідси, сказав Поттер, а я відведу її до Брайсів.

їй там буде краще, та й лікар, туди прийде.
Ніі

Усі інші вийшли з кімнати.

Я залишуся тут.
Там тобі буде краще. Тебе не можна зараз лишати саму.
Ні, ні, не хочу...

Поттер зітхнув.
Зі мною все гаразд. Бен помер, я знаю. І знаю, коли це сталося.

Знаю. Зі мною все гаразд.
Ти не повинна сидіти сама як палець.

Хтось пішов їх сповістити? На Фос-Лейн?

Атож.
Залиште мене саму.
Я не можу, розумієш не можу!

Якусь мить Рут дивилась на Поттера. Вона майже нічого про нього

не знала, хоч Бен і працював із ним п ять, а то й більше років. Поттер
жив самотою, по той бік вигону, завжди там жив.

Я не хочу туди йти. Не хочу бути з ними.

Вона відчувала, що він теж у розпачі, що і його глибоко вразила
Беиова смерть, і він не знає, як їй допомогти, що сказати І як

повестися; він не міг примусити її піти з ним і боявся залишити саму.
Вбна підвелася й пішла' до кухні'приготувати чай. Була цілком

спокійна.-Тільки б вони мє намагалися розповісти їй щось іще. Тепер,
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коли вона знала, що Бен мертвий, їй уже не хотілося бути біля нього.

Хоч би де лежало його тіло, воно вже йому не належить. її Бен десь

тут, зовсім поруч... Якщо вона простягне руку, то доторкнеться до

нього, якщо заговорить він почує її. Весь дім був сповнений ним. її
Беном.

Вони пили чай. Вогонь яскраво палахкотів і відкидав червонястий
відблиск на Поттерове обличчя та його дужі руки, що тримали кухоль.
Можливо, він ще посидить з нею. Нараз їй захотілося, щоб він

лишився.

Вона озвалася:

Зовсім ніби весна. Я так сказала вранці... а він засміявся. Був
мороз, коли Бен виходив, але потім потепліло, правда ж? Наче й

справді настала весна.

Поттер не відповів. Вона не могла пояснити йому, якою щасливою

відчула себе вчора, коли весь світ здавався їй мов оновленим, не могла

розповісти й про страх, що охопив її сьогодні в садку. Сказала тільки:

Я знала...

Та Поттерові це ні про що не говорило.
А може, все-таки підеш туди? Я проведу тебе до села. Так

було б краще.
Ні.

Поттер спохмурнів, і йому, як і молодому Колтові, захотілося, щоб
на його місці був хтось інший, щоб хтось звільнив його від цього

обов язку. З людьми він завжди почував себе скуто. Міг порозумітися лише

з дітьми і то не часто. Досі він бачився з Рут тільки вряди-годи,
вітався й ішов собі далі.

Йому знову й знову вчувався тріск, і він бачив, як падає могутній
в яз. Потім тиша, і він, Поттер, схилений над тілом товариша, йому,
не треба було й торкатись до нього він і так одразу все зрозумів.

Ніхто в цьому не винен. Ні він, ні Бен. Нещасливий випадок, та

й годі. Безглузда, раптова смерть. Поттер стривожено спостерігав за

Рут: стоїть, схилившись над плитою, і зовсім не плаче. А чим може

зарадити він?.. Отож Поттер і далі сидів біля неї мовчки.

Рут не пам ятала, скільки людей приходило до неї того вечора.
Здавалося, їм кінця не буде. Раз у раз шанобливо стукали в двері,
і перед нею з являлося чиєсь обличчя з виразом належного суму
чоловіки, старі й молоді, місіс Райдел, Картерова дружина, Еліс Брайс.
Але вони стояли десь далеко-далеко, і навіть тоді, коли маленька

кімнатка наповнилася людьми вщерть, їхні слова долітали до Рут, мов

з другого кінця довжелезного тунелю.

Ходімо з нами. Тобі не слід залишатися тут. Ти сама не своя.

Негаразд сидіти самій після того, що сталося. Бен не похвалив би-
тебе за це.

Рут була вражена. Невже вони думають, ніби краще за неї знають,
що схвалив би і чого б не схвалив Бен? Вона попросила б їх зовсім не

згадувати його, коли б не знала в душі, що це не істотно, що Бен
завжди буде тільки з нею. Для них він тепер недосяжний.

Я залишуся тут. Зі мною все гаразд. Не турбуйтеся.
Вона так і не підвелася зі стільця, що стояв біля плити. Поттер

давно вже пішов.
Зі мною все гаразд.
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Вона аж стомилася. Це було те саме, що намагатися переконати
в чомусь глухого чи божевільного.

Еліс Брайс сиділа за столом, відвернувшись від Рут. Еліс була
майже однакового зросту з Беном, мала схожі риси обличчя, але зовсім
інший колір волосся, та й вдачею брат і сестра дуже різнилися.

«Горда», завжди казали Брайси про Рут. Гордою ж була Еліс,
вона завжди пишалася своєю вродою і граційністю, бо такою її
виховала Дора Брайс.

«Ти досягнеш того, чого не змогла досягти я. Я не хочу, щоб ти

змарнувала своє життя на чоловіка без майбутнього і застряла в цій

глушині. Ні, ти можеш піти далі і ти повинна вибитися в люди».
Еліс була в глухій, по саму шию, темно-синій сукні, яка їй личила,

відтінюючи волосся і ніжну білу шкіру. Всі свої вільні гроші Брайси
витрачали на вбрання для Еліс.

Іди додому, знову озвалася Рут. Іди додому.
їй хотілося якомога скоріше залишитися самій і тоді вона відчує

Бена зовсім близько, поруч себе, а ці люди проганяли чоловіків образ,
затуляли його від неї.

Маму довелося покласти в ліжко. Ми мусили викликати лікаря,
щоб він дав їй снотворне. Вона не змогла прийти сюди зі мною.

То й нехай.
Хіба тобі нема ніякого діла до нас? Тобі байдуже, що ми

почуваємо? Бен був не тільки твій. Уяви собі, що відчула мати, коли їй

принесли цю звістку!
Рут підвелася й пішла до кухні. Місяць уже зійшов, і його

проміння освітило рожевий кварц, що так і лежав на столі, де залишив

його Бен. Мабуть, цей камінь випромінював щось чудодійне, бо,
подивившись на нього, Рут знову заспокоїлась і пробачила Еліс її слова,

їй хотілося побути на самоті в тихій холодній кухні. Тут до неї

повернулося відчуття, що Бен, хоч і мертвий, а все ж тут, поруч з нею. Вона
не почувала себе ні розгубленою, ні хворою, ні переляканою. Ніщо
в світі не змінилося. Час не зупинився. Вони сподівалися, що вона,

Рут, ще не усвідомила страшної правди, і ось-ось не витримає,
закричить знову і стане від них залежною.

Ти якась ненормальна.

Це сказала Бенова сестра Еліс, що сиділа в суміжній кімнаті,
Еліс, що й уявлення не мала, як змінилася за цей день Рут. Відтоді,
як вона купила у Тефтоні уламок кварцу і, йдучи додому, побачила

згори, як оновилась під сонячним промінням природа, відтоді все на

світі стало для неї доладним і гармонійним, мов оцей кристал. Але цю

гармонію могла бачити тільки вона, Рут.
Еліс... Треба повертатися до кімнати і знову розмовляти з нею. Не

пояснювати їй, звичайно. Але спробувати бути лагідною хоча б до цієї
дівчини, яка ніколи не любила й не розуміла Рут.

Ніхто з них не зможе збагнути того, що збагнула вона: раптовий
виплеск світової гармонії, який вона спостерігала вранці, мусив мати

кінець і він завершився о четвертій годині смертю Бена. Рут завжди

про це пам ятатиме, хоч би що сталося, і, мабуть, тільки це й допоможе

їй вижити.

Еліс пильно подивилася на Рут.
Ти що, не розумієш? Ходиш, як уві сні. Бена вбито, і його вже

немає.

Руки її зненацька безсило впали на стіл.
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Я знаю.

Ти не розумієш, ти ще не віриш у це.

Я тобі наллю чаю. Або какао. Я купила на базарі трохи какао.

Хіба ти...

Але тут Еліс рвучко підхопилась на ноги й озирнулася, шукаючи
своє пальто. Було вже пізно, за північ. Ніхто вже більше не прийде.

Ти казала, що хочеш бути сама. Гаразд, я залишу тебе. Тобі
нічого від мене не треба. Ні від мене, ні від будь-кого з нас. Ми завжди

були для тебе чужими.

Рут стояла в дверях. їй було шкода Еліс, але почувала вона себе

дуже далеко від неї, десь на другому кінці світу.
Вона сказала:

Місяць уже зійшов. Тобі добре буде видно дорогу з гори, і ти

спокійно дійдеш.
У каміні перекинулося поліно і дощем бризнули іскри.

Мене просили тебе спитати, куди краще привезти тіло сюди чи

на Фос-Лейн. Вирішуй сама. Голос Еліс звучав вороже й' сухо.
Мені байдуже.
Що?
Твоя мати...

Вона хоче, щоб до нас.

То й нехай.

Бо, зрештою, вона не хотіла бачити у своєму домі труну, не хотіла
бачити мертвого тіла. їй краще відчувати поруч справжнього Бена, з

яким вони жили в цьому будинку, і який і тепер невидимо присутній тут...
Так буде краще.

Вона ледь вимовляла слова страшенно втомилася.

Звідти буде ближче.

Виходячи, Еліс озирнулася.
Ти навіть не плачеш. Мабуть, тобі й не хочеться плакати.

Рут знову сіла на стілець і одразу заснула. Вогонь у каміні ще

трохи жеврів, а тоді погас. Коли наступного дня, близько шостої години,

прийшов Джо, кімната в сірому ранковому світлі здавалася холодною й

незатишною.

Вони б ніколи не послали його сюди, він, звичайно, вирішив
провідати її сам, а в таких випадках ніщо не могло спинити його. Коли Рут
розплющила очі, Джо стояв за кілька кроків і стурбовано дивився на

неї.

Джо...
Вона ворухнулася й відчула, що м язи на шиї та спині болять, а

ліва рука, на яку вона сперлася, зовсім затерпла.
У кімнаті все було, як завжди, усе на своїх звичних місцях. На

якусь мить це здивувало Рут, бо вона чекала, що все тепер зміниться.

Джо! з радістю озвалася вона ще раз. Тільки його вона й

хотіла бачити тепер біля себе. Коли дивилася на нього, їй ставало легше

на душі, адже він ніколи не умовлятиме її робити щось неприємне для

неї, йому нічого не треба пояснювати.

Ти не лягала в ліжко.

Але я поспала. Я не сподівалася, що засну... Несила було
піднятись нагору, я так стомилася.

їй пригадалося, якою стомленою вона себе почувала. Навіть
думати не могла і сама не усвідомлювала, що робить.
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Тобі було незручно.
То байдуже.

' Якусь хвилину обоє мовчали, дивлячись одне на одне. Але не тому,
що хтось із них був наляканий чи збентежений. Просто не було потреби
говорити.

Джо вийшов у кухню, і вона чула, як він відкриває плиту і
вигрібає холодний попіл. Потім він приніс знадвору вугілля, налив у чайник

води.
А тим часом я погодую курей, почула Рут його голос.

Не треба.
Бо їй хотілося щось зробити самій і хотілося поглянути на курей.

Вона взяла ківш і набрала корму. Джо не став сперечатися. Такий він

був ніколи не нав язував нікому своїх бажань.

Кури в курнику вовтузилися, мов юрба школярів, які чекають, щоб
їх випустили на перерву. Вони позлітали вниз і обліпили її ноги, поки

вона змішувала корм з водою. Здавалося, минули десятки років від того

ранку, коли вона робила це сама, провівши Бена на роботу.
Потім вона збирала яйця, деякі були ще теплі. Складала їх у ківш,

і вони лежали там рядочком, світло-коричневі, рожево-сірі, як ті морські
камінці, що їх назбирав Джо ще шестирічним хлопчиком, коли вони бу-.
ли всією родиною біля моря. Брайси назбирали тоді трохи грошей, зао-

щаджуючи кілька років, і поїздом поїхали до моря, за сорок миль від
Тефтона. Джо розповідав їй про цю незабутню подорож, він пам ятав

кожну дрібничку, ті п ять днів і досі здавалися йому якимсь чудом. Це
сталося ще до того, як Рут приїхала сюди, і вона любила слухати про
ті часи, бо все, що траплялося в житті Бена, було важливим для неї.

Через місяць після тієї подорожі бик поранив Артура Брайса, і

хоча він і далі ходив на заробітки до Райделів, але тільки вряди-годи, і

виконував там усяку дрібну роботу. Отож із грішми відразу стало су-,

тужно, і родина вже ніколи не їздила відпочивати.

Коли вона принесла яйця, Джо сказав:

Дай-но я засмажу тобі одне. У плиті так добре горить.
Не треба.

Він не наполягав.

А собі засмаж. Поснідай, Джо.
Я прийшов одразу, тільки-но прокинувся. Усі наші ще сплять,
Еліс була тут учора допізна.
Я знаю. Вони потім цілу ніч плакали і все таке.

Він вибрав собі яйце.
А ти не плакала, Рут?
Ні.

Як це можна мати всього чотирнадцять років і все розуміти, зна-.

ти, як поводити себе з нею, що говорити? Джо був невисокий, ЯК на;
свій вік, широкоплечий, як і його батько, з довгими руками й ногами,
Бен і Еліс вдалися в матір обоє високі і тонкокості.

Він засмажив два яйця, змащуючи їх смальцем, аж поки білок
навколо жовтка став непрозорим. Чи було щось таке, чого б він не вмів,

; робити? І робити добре, бо він завжди був розважливим і терплячим.
Діставши із шафки тарілку, Джо подивився на Рут. Вона заперечливо,
похитала головою. Але їй приємно було спостерігати, як Джо їсть яєч-

> що та хліб з маслом, серйозний такий і спокійний. їм було легко вдвох.
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Джо вона побачила за кілька днів після знайомства з Беном, і між
ними одразу зродилася приязнь, виникло взаєморозуміння. Він тоді

розповів їй, як у лісі поблизу Чарнлі натрапив на одуда, як занімів з

подиву, коли побачив таку рідкісну, таку гарну пташку, з барвистим
пір ям і чудернацьким гребенем.

Ніхто мені не повірив, сказав він, краще б я їм нічого не

говорив. Усі побігли до лісу шукати того одуда, але я знав, що вони

його не побачать такий зчинили галас. Сказали, що мені це

привиділось, а думали, що я набрехав. Але одуд там таки був я його бачив
на власні очі.

Другого дня він прийшов до хрещеної Фрай, у будиночку якої
вона жила, і приніс показати книжку про птахів.

Ця книжка належала моєму прадідові. Джо перегортав
сторінки з великою обережністю. У нас лишилося багато його речей.
Окрім мене, ніхто не цікавиться ними.

Книга була товста, в темно-червоній шкіряній оправі, кожну

картинку накривав аркуш цигаркового паперу. На цих малюнках були
відтворені усі відтінки пір я. Вони довго роздивлялися маленького

одуда.

Можливо, я його більше не побачу, сказав Джо. Ніколи в

житті. Вони рідко трапляються. Та все ж я один раз його бачив. Таке
не забувається.

Джо також знав, що біля струмка, за лісом Райделів, живуть

зимородки. Одного теплого, й тихого надвечір я він повів її туди і навчив

ходити так, щоб нічого не потривожити. Блакить пташиних крил була
яснішою за прозору воду, в якій відбивалося сонце.

Я нікому не казав, де вони живуть, мовив Джо. Я сюди сам

приходжу.
Але ж ти привів мене.

Та привів.
А не боїшся, що я комусь розповім?

Джо подивився на той бік струмка, де берег круто піднімався

вгору, і мовив:

Я знаю, що ти не скажеш нікому.
То була їхня перша таємниця, і Рут хотілося якось подякувати

йому, та вона не могла знайти слів. А було це три роки тому, і Джо
сповнилося тоді тільки одинадцять. Маленький хлопчик із шорстким коротко
підстриженим волоссям, але вже й тоді відчувалася в ньому ця

мудрість, це розуміння світу.

Він доїв яєчню, помив і витер тарілку. Рут стояла біля столу, і

спогад про те, як вона поверталася з базару додому, про останній вечір з

Беном світився у її змученій душі, мов промінчик сонця. Вона почувала
себе чужою, покинутою в цьому світі. Час зупинився у ту хвилину, коли

вона відчула, що Бен помер, і Рут не уявляла собі, як той час

почнеться для неї знову.
Джо погладив кінчиками пальців камінь.

Рожевий кварц.
Так. Я купила його в Тефтоні, щоб подарувати Бенові.

Кварц буває жовтий, як масло, буває такий, як цей, буває
білий і синій. Та синій трапляється рідко.

Бен так і сказав: Джо знатиме про цей камінь усе.
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Він може ненароком упасти й розбитися. Поклади його вище, на

поличку.
Ні, я хочу, щоб він лишився тут.

Ніщо в цьому домі не повинно змінюватися, ніщо...

Коли плита нагрілася, Рут захотіла помитись і похапцем скинула
з себе весь одяг; вона носила його всю цю добу і почувала себе в

ньому брудною.
Коли занурилася в теплу воду, їй здалося, ніби вона може в ній

розчинитись або запливти на цих теплих хвилях кудись
далеко-далеко, саме цього їй і хотілося. Намилюючи собі руки, ноги й живіт,

споліскуючи тіло водою, вона почувала себе так, ніби хтось миє її, як

дитину. «Поки я лежу в цій воді, нічого поганого не станеться!»

подумала Рут.
Вона заплющила очі, і перед ними замерехтіло сяйво

світло-зелене і голубе, а потім сріблясте, наче далека зірка. Ноги у воді
здавалися невагомими. Якби отак утопитися легко, без болю й страху.
Вона відчувала, що Бен десь поруч, він був трохи насуплений, проте не

сердитий, а ніби чимось здивований. Рут вистромила руку з води і

хотіла доторкнутися до його обличчя, та воно відхилилося якраз на

відстань її простягненої руки. Ну то й нехай, вона лежатиме тут, у воді,
хоча б цілу вічність, чекатиме, поки Бен підійде до неї.

Голос долинув зовсім з іншого боку.
Рут.

А потім стукіт у двері. Вона розплющила очі. Хто б це міг бути?
Вона нікого не хоче бачити.

Ти мене чуєш? З тобою все гаразд?
Джо.
Вода зовсім холодна, вкрилася непрозорою піною. Шкіра на

пальцях у Рут побіліла і зморщилась.
Зі мною все гаразд.
А я оце хочу піти напоїти віслюка.

Вона й забула про віслюка. Зовсім отямившись, вилізла з ванни,

їй було холодно, фаянсова ванна і шибки на вікнах здавалися такими

яскравими аж очі різало. Рушник був шорсткий, грубий і боляче

дряпав спину. Виринувши з мрії, де було так тепло й безпечно, вона

опинилася в холодній і незатишній кімнаті. Як їй витерпіти цю реальність?

Як хочеш, ми можемо в щось пограти, сказав Джо. В шашки

або доміно.
Надворі мрячило, і небо було тьмяно-сіре. «Вже, мабуть,

полудень, подумала Рут, а може, й пізніше». Джо з їв трохи холодного

м яса, вона попила молока, а потім знову чаю. Час. зливався з

бульканням чайника, з присмаком і запахом темних розмоклих листочків.
Коли вона не пила чаю, в роті одразу пересихало.

Що сказав Джо? Вона подивилась йому в обличчя, намагаючись

пригадати. Ні, забулося. Дощові краплі легко ковзали по шибках.

Джо, нехай вони більше сюди не приходять. Я нікого не хочу
бачити.

Не прийдуть.
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А як прийдуть... І Рут так зціпила кулаки, аж нігті вп ялися в

долоні.
Гаразд, я перекажу їм.
Але ж ти зостанешся, Джо?
Звичайно.

Учора ввечері... Вона глибоко вдихнула повітря, старанно
добираючи слова, перш ніж їх вимовити. Ти був удома, коли вони принесли
вам цю звістку?

Я відчинив двері. То був містер Ренкін.

Вона спробувала уявити собі цю картину.
Мати зомліла, і довелося дати їй бренді та нюхальної солі.

Потім її поклали в ліжко.

Він говорив про матір, наче про якусь сторонню людину.
А ти? Що робив ти?

Вона боялась, що всі про нього забули, і ніхто його не втішив, не

заспокоїв.

Я вийшов з дому. Піднявся на гору, а потім спустився на той бік.
Я довго-довго ходив.

Сам?

Атож. Я думав. От і все. Плакати мені не хотілося. Просто
хотів побути сам і подумати.

Джо пригадав ту прогулянку. В кишені у нього лежав складаний
ножик з костяною колодочкою, який подарував йому Бен на день

народження, і він раз у раз стискав його в руці, щоб заспокоїтись. Осяяний
останніми променями сонця краєвид за горою був безлюдний і мирний.
Джо ліг на траву і задивився на невеличкі поля, схожі на зелені

подушки, покладені одна на одну, оточені з усіх боків
темно-коричневими лісами. А вдалині видніли пагорби та долини сусіднього графства.
Мінячись рожево-бузковими і синювато-сірими барвами, вони,
здавалося, відступали все далі й далі у надвечірньому світлі.

Здавалося мені... почав Джо та й замовк, бо як він міг
пояснити їй те дивне відчуття, яке його тоді охопило? Наче раптом усе стало

на свої місця, як у розв язаному кросворді. Він ніколи раніше не думав
отак про смерть. Те відчуття було безглуздим Джо був певен цього.

Адже він мав би відчути гнів, гіркоту непоправної втрати. Як їй
пояснити?

Я знала, коли це сталося, сказала Рут. Я була в садку, І
мені здалося... Ніби я сама помираю абощо... Я злякалась і відчула:
скоїлося щось страшне.

«Люди іноді відчувають на відстані. Тварини також.

Звідки, Джо? Як я про це здогадалася?
Але насправді вона й сама знала відповідь. Кохати Бена

означало читати його думки, завжди знати, де він і що почуває, щасливий він
чи нещасний. Тож не дивно, що вона одразу відчула, коли він помер.

Джо підвівся й опустив штори.

Мабуть, вони чекають на тебе? Ти повинен вернутися додому?
А ти хочеш, щоб я пішов?

Ні.

Ну, то й гаразд. їм однаково.
Ти сказав, куди йдеш?
Я лишив записку. А втім, їм байдуже, що я роблю,

його, певно, теж це зовсім не турбувало.
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Хлопець знайшов шахівницю, і вони почали грати в шашки, сидячи

біля вогню і слухаючи, як ляпотить за вікнами дощ. Рут здавалося,

ніби вона стоїть збоку і дивиться на цю жінку в жовтій блузці й

спідниці, яка переставляє на дошці маленькі червоні кружальця. Джо був
добрий гравець і грав чесно, не піддавався їй, отож вона не виграла
жодного разу, проте це не мало значення.

Ти стомилася?

Від звуку голосу Джо Рут знову відчула, що сидить за шахівницею.
Не знаю.

Зготувати тобі щось попоїсти?

Ні, не треба.
Проте, коли він приготував їсти собі, вона теж узяла з тарілки

скибочку сиру та половинку помідора, і цього їй вистачило, хоча вона й

не відчула ніякого смаку.

Якщо хочеш, я залишуся спати тут, сказав Джо.
Спати... Ну що ж, вона, мабуть, теж засне. Тільки не нагорі не

в тій кімнаті, де стоїть ліжко і де в шухлядах і в шафі повно Бенового

одягу, і де подушка пахне Беновим волоссям. Вона знову спатиме тут,
на стільці біля каміна. Якщо й не засне, то принаймні відчуватиме, що

Джо з нею поруч.

Я тобі постелю. В маленькій кімнаті.

Я й сам собі постелю.

Ні.

Бо не треба їй сидіти й сидіти, наче кров застигла у неї в жилах.

Коли відчинила двері до маленької кімнати, їй знову здалося, що

вона зіткнулася віч-на-віч із Беном. Вона вголос вимовила його ім я.
Легкий вітерець гойднув ситцеву завіску і приніс запах мокрої
папороті та дерну.

Бене! тихенько' покликала Рут.
Здавалося, він витав у повітрі, яким вона дихала, стояв позаду

і дивився через її плече.

її вразило, що вона не злякалася, не його, звичайно, а того, що

трапляються такі речі, в які вона досі ніколи не вірила. Це зовсім не

те, що пригадувати Бена або уявляти його, це була певність, що він тут,

поряд. І що найдивовижніше вона відчувала його присутність саме

тоді, коли зовсім і не думала про нього. Заходячи до цієї кімнати, вона

міркувала лише про те, яку постіль постелити Джо і чи простирадла не

вогкі.

Вона промовила:
Зі мною все гаразд, Бене. Нічого трапитись уже не може. Мене

нічим тепер не вразити. Ти зі мною і Джо зі мною. От і добре.
Чому вона розмовляла з ним?

Адже Бен помер, і тепер він на тому світі. А в цій кімнаті його

бути не може.

ї все ж таки він був тут. Рут опустила штору й витерла краплі
дощу з підвіконня. Дай боже, щоб усе так і лишалося. Час для неї

зупинився, і вона не хоче, щоб він знову прийшов у рух. Вона не хоче

відчувати більше нічого так їй буде легше витримати.

Та вона знала, що все зміниться, що це лише тимчасове затишшя,

але треба дякувати за нього й перепочити, бо рано чи пізно неминуче

вдарить гроза.
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Тієї ночі вона не склепила очей. Втома й розгубленість
випарувалися з її тіла, наче наркоз, і вона мала таке відчуття, ніби хвиля

викинула її на берег і вона лежить на піску при повній свідомості. Дощ усе

накрапав. Бен казав тоді правду, весна ще не настала, а ті два сонячні

дні здавалися далекими-далекими, згадкою з дитинства.

Відчуття, що Бен тут, у домі, минуло. Рут спробувала відновити
його, озивалась до чоловіка, та в кімнаті було порожньо. 1 вона уже не

могла прогнати від себе думку, куди ж вони віднесли Бенове тіло і що
з ним роблять.

Вона спробувала уявити собі, як готують покійника до похорону.
Досі Рут не траплялося віч-на-віч стикатися зі смертю. Хрещена Фрай
померла уві сні через тиждень після того, як Рут вернулася додому, мати

впокоїлася давно-давно, коли Рут була трирічною дівчинкою, і від неї
тоді все приховали, вирядивши її до родичів у Дербішір.

Може, Бен лежить зараз у моргу, в лікарні? На чому ж він там

лежить? На ліжку чи на ношах? Чи на мармуровому столі? Як він тепер
виглядає? Схожий на її Бена чи зовсім змінився став блідий і

задубілий, мов те неживе порося, яке вони знайшли колись біля своєї
хвіртки? Бен узяв тоді його і закопав у садку під яблунями. А тепер
закопають Бена. Можливо, його перебинтували або зашили у білий саван.

Чужі люди торкались до нього, байдужі руки роздягли й обмили його

тіло, закрили повіки. Вона обурювалася, бо Бен належав лише їй, ніхто
не мав права так по-блюзнірському поводитися з ним. Зникло почуття,
що його тіло це лише порожня оболонка, тепер він був для неї

живим, із плоті й крові. їй дуже хотілося б знати, як саме покалічило
його дерево. Розбило голову чи потрощило ребра? Але про це вона ніколи
не зважилася б розпитувати. І що вони зробили? Чи повправляли
переломи, чи залишили відкриті рани? А може, лишили все, як було, бо ж

мертвому все це байдуже.
У четвер його привезуть на Фос-Лейн, до батьків. Цього хотіла

Дора Брайс, а Рут погодилась, і справді думала тоді, що це для неї не

має ваги. Але тепер їй раптом захотілося, щоб він лежав тут, щоб вона

могла доторкнутись до його тіла, сидіти біля нього до самого кінця.
Адже його домівка тут.

Приходив священик Ратмен, щоб поговорити з нею, домовитися

про похорон, але вона втекла нагору і там зачинилася, і він був
змушений переказати все через Джо. Чому вона так злякалася пастора?
Адже він був добрий, і вони обоє вірили в одне й те саме. Але їй не

хотілося, щоб той говорив їй про смерть Бена, про потойбічне життя

вона й так це знає, а чого не знає, те збагне й сама, власним розумом.
Похорон призначили на п ятницю, і хтось мав зайти по неї.

Ні, я піду сама.

Хлопець здавався стурбованим.
Що таке, Джо?
Треба... Вони хочуть, щоб ти спершу зайшла до них. А тоді, всі

разом, підемо за труною до церкви.
Всі разом... Вона не хотіла йти ні з ким. Вона не любила дивитись

на людське горе, а буде воно глибоким і щирим, адже Бена любили всі,
і кожен відчує цю втрату. Проте їй хотілося, щоб оплакувала його

тільки вона сама.

Похорон маячив перед нею, мов стрімка скеля, на яку вона

обов язково мусить зійти, бо не можна ні звернути вбік, ні відступити
назад. Рут сиділа, стискаючи бильця крісла і благала, щоб бог дав їй

силу витримати все це й не збожеволіти.
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Спочатку вона не зрозуміла, хто це схлипує там, нагорі. Сиділа,
заглиблена в себе, не помічаючи темряви, не відчуваючи тепла, яке ще

струміло від уже погаслого каміна.
Та ось вона схопилась на ноги. Це Джо плаче. Адже, крім нього, в

домі нікого нема.

Він сидів на ліжку, затуливши обличчя руками.
Джо...

Він не поворухнувся. В кімнаті пахло вогкістю.

Рут сіла до нього на ліжко, взяла його за руку, та коли, врешті,
він відвів од лиця долоні, вона побачила, що він не плакав, як їй
почулося спочатку. Очі, що здавалися величезними на вилицюватому
обличчі, були сухі, й у них світився страх.

Все гаразд, Джо, я тут. Що сталося?
Якийсь час він мовчав. Потім кілька разів глибоко зітхнув і ліг на

спину.
Мені щось приснилося. Не знаю, де я був.
Ти тут, у ліжку.
Там були дерева.

Вона з острахом чекала, що він скаже далі.
Я був у лісі. Там гарно, сонячно й тихо ти ж знаєш, як це

буває. Я почував себе щасливим-щасливим, а в дерев були обличчя, і ті
обличчя сміялися.

Він ще раз глибоко зітхнув і здригнувся. Рут торкнулася рукою
його щоки.

Потім споночіло, і всі обличчя змінилися. Вони стали

потворними, з лютими посмішками, як у тих химер, що на церковній дзвіниці.
Вони обернулися на чортів і кинулися гуртом на мене, а я впав і не міг

утекти.

Жаскі марення. Та, може, зрештою, це допоможе йому здолати

журбу і страх. У неї це ще попереду.
Дати тобі чогось попити?

Котра година?
Вона не знала.

Я посиджу з тобою. Зварю нам какао.

Коли вона повернулася, то побачила, що Джо заспокоївся.
Обличчя його порожевіло, а в очах уже не світився страх.

А що буде з тобою, Рут? спитав він. Після всього цього. Що
ти робитимеш?

Після всього цього? Вона не думала про це, майбутнє для неї
просто не існувало.

Мені б не хотілося, щоб ти поїхала звідси.

Поїхала? Ні, я не поїду нікуди... Звичайно ж, ні.

Бо навіть якби їй спало таке на думку, куди вона поїде? Тут її дім,
і її місце тут.

Три роки тому, коли батько одружився з Елен Гейдж, Рут
переїхала жити до хрещеної Фрай. Елен добре ставилася до падчерки, хотіла,
щоб вони подружилися, і Рут розуміла, що ця жінка буде доброю
дружиною для батька. Рут раділа з цього, насамперед тому, що стала

вільною, вона вже не була єдиною в батьковому житті, і він більше не

триматиме її біля себе. Елен їй подобалася, та після їхнього одруження
вона не захотіла жити, з ними, бо прагнула самостійності, адже їй
сповнилося вісімнадцять..
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На той час хрещеній Фрай було близько дев яноста, вона майже
осліпла і ходила з ціпком. Але старенька зберегла бадьорість і

мужність, вона постійно піклувалася про інших, і тому в її домі завжди

було повно людей. Вона привітала Рут, як свою рідну дитину, а та, в свою

чергу, поралась по господарству, варила старенькій їсти і водила її на

прогулянки.

Тоді стояв червень, літо було в самому розпалі, і спини чоловіків,
що косили сіно у Райдела, аж почорніли. Рут почувала себе добре, як

удома, навіть коли ще не зустріла Бена.

Куди ж мені звідси їхати, Джо?
Він поставив порожній кухоль на полицю.

Я тобі розповідав про мушлі?
Вона кліпнула очима. Але такий уже був Джо: він вважав, що всі

мають встигати за його мінливою думкою.

Я знайшов їх на горищі у шафі. Ці мушлі привіз мій прадід з

Вест-Індії та Китаю. Деякі з них мов перлові, а одна рожева і
скручена. як змія. Треба почитати про них у книжках.

Мушлі. Мушлі і камені, пташки й рослини, комахи й гриби, що

ростуть на вогких лісових низинах, про все це знає Джо.
Мені б хотілося побачити ті краї. Голос його став

мрійливим. От би стати моряком де б я тільки не побував!
А ти не сумуватимеш за цими місцями? За всім, до чого звик?

Звичайно, сумуватиму. І через те я ще не знаю, що робитиму.
Коли читаю про теплі краї, про ліси, в яких, мов наші горобці, пурхають
барвисті пташки, про непрохідні джунглі, про шторми, що клекотять

біля мису Горн, мені здається... іноді... що тільки це мені й треба. Він

розплющив очі і спитав: А як же ти, Рут? Як житимеш далі ти?

Вона похитала головою і вийшла. На площадці сходів зупинилася і
постояла біля дверей кімнати, в яку не зважувалася зайти.

Була майже четверта ранку. Рут заснула лише на якусь мить, і їй

одразу наснився сон Джо. Спершу обличчя дерев лякали її, але потім

вона зрозуміла, що дерева взяли собі обличчя тих людей, що

приходили до неї з учорашнього дня: Поттера, Еліс, Девіда Колта, священика і

навіть тих, кого вона ще не бачила Дори та Артура Брайсів, інших

односельців. Здавалося, це тривало дуже довго, проте коли вона

прокинулась, то тільки пробило п яту. Рут підвелася і сиділа, поки всі ті

привиддя, всі спогади відлетіли, і в голові прояснилося. Вона стежила

за рухом годинникової стрілки: ось уже п ята, пів на шосту, шоста, а

коли пробило сьому, до кімнати тихо зайшов Джо.
Сьогодні четвер. Ще тільки один день, одна ніч, одна крихта

дорогоцінного часу, мов крапелька води, що висить під краном, але ось-ось

упаде, і її не стане.

На кухні Джо розтопив плиту і поставив на вогонь чайник. Ці
звуки її заспокоювали.

Було вже по п ятій годині. Рут умилася в кухні під краном
крижаною водою, що обпікала шкіру.

Місячне світло уже поблякло, займався світанок, і все навкруги

здавалося якимсь нереальним, а вона почувала себе невагомою, мов уві
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сні. Але висока трава, що росла понад стежкою, змочувала їй ноги, і

це повертало її до дійсності.

Стежка звужувалась і звертала в буковий ліс, петляючи між
деревами. Всі нічні тварини вже поховались у гнізда та нори, і коли Рут
підійшла до хвіртки в огорожі навколо поля, то почула перші несміливі
голоси пташок. Небо трохи проясніло, на луці та попід лісом білими
клаптями лежав ранковий туман. Вона чула запах свіжої трави, яку
толочила ногами, і вогкий запах туману.

В лісі стежка пішла круто вниз, і Рут ковзалася на прілому листі
та мохові, хапалася за гілки й коріння. Ставало дедалі видніше, тепер
уже можна було розгледіти сірі обриси дерев за кілька ярдів попереду.
Вона нічого не відчувала, не боялася, думала тільки про те, що мусить
дійти туди.

Нижче в долині туман був густіший і тягся за нею, мов подертий
шифоновий шарф. За буками росли дуби та в язи, а поміж ними кущі
шипшини й інший чагарник. Попереду промайнула ласка з червоними,
як намистини, очима. Ще один спуск до останньої просіки. Тут було
.зовсім тихо. Вже зовсім розвиднілось, і можна було розгледіти все

розмаїття лісових барв. Листя стало зеленим, земля коричневою,
сріблясті торочки лишайника відтінювали світло-зелений мох.

Аж ось і западина.

Спершу Рут не помітила тут ніяких слідів того, що сталося. Але

розглянувшись довкола, побачила зрізану памолодь та купу
пообламуваних гілок.

Саме дерево лежало осторонь. Коріння було наполовину вивернуте,
наче зуби з ясен, і в землі зяяла вирва. Підійшовши ближче, Рут
побачила, що деревина згнила, а кора суха й поточена шашелем. Проте на

верхніх гілках зеленіли бруньки. Ніхто в цьому не винен, ніхто не міг
знати.

Вона присіла й поклала руки на кору дерева. Кора була м яка від

моху. То ось де воно сталося. Важко було вгадати, де саме придавило
Бена дерево, люди затоптали все навколо.

Рут зрозуміла, що для Бена було найкраще померти в лісі. Це його

місце, він бігав тут змалечку, працював тут. Вона не хотіла б, щоб він

місяцями лежав у лікарні.
Між гіллям прослизнув перший промінчик сонця, і павутиння на

глодові райдужно заяскріло крапельками роси. Рут стояла навколішки,

припавши обличчям до дерева, яке вбило її чоловіка. Заклякла від
холоду, відчувала, що одяг промок, але не йшла звідси, бо тут вона

набиралася мужності і якоїсь надії. Лежала напівпритомна, перед очима

снувалися якісь видіння; щебетали пташки, а потім їй учулися уривки
людської мови, так ніби хтось прийшов по неї в цей ліс.

Коли вона нарешті розплющила очі, то відчула себе набагато

краще. Це місце їй подобалося, бо тут помер Бен, а Бен був добра
людина. Вона знала тепер, що їй можна сюди приходити тут вона завжди

знайде спокій і ніколи не відчує ніякого страху. Бо якщо погана смерть
позначає злом місце, де вона сталася, то чом добра смерть не може

позначити його добром?

Минуло ще чимало^ часу, поки нарешті вона підвелася і спробувала
.розім яти закляклі руки та ноги.
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У долині туман згортався й згортався, мов довжелезний сувій
полотна. Рут знайшла з десяток грибів, зверху білих, а знизу рожево-
коричневих. Кілька з них вона поклала до кишень, а решту несла в

пригорщах і так піднялася на гору й перейшла вигін. Біля хвіртки на

неї чекав стурбований Джо. Вона озвалася до нього здалеку, щоб
заспокоїти його. Віслюк почув її голос і заревів.

Рут...
Я жива-здорова.
Гриби!
Я назбирала їх у долині.

Він стривожено зиркнув на неї.

Я ходила туди. В западину. Мені треба було піти,

Розумію.
Треба було піти туди самій.

Тепер тобі легше?
Так.

Тепер їй є хоч на щось опертися, і це допоможе якось пережити?
день. Вона боялась лише вечора і не зважувалася заглянути наперед,
бо знала: найважче для неї почнеться якраз тоді-, коли для інших усе
вже буде позаду.

ШКоли
вона звернула на Фос-«Лейн і побачила

будинок Брайсів, у неї знову з явилося відчуття,,
ніби вона спостерігає себе збоку, здаля з ці¬

кавістю. проте цілком спокійно.
Біля дверей юрмилися люди, але побачивши її, вони шепотілися,

потім замовкали і розступалися перед нею.

На ній була коричнева спідниця й пальто, голова непокрита, бо
вона не мала капелюшка, а умисне купити його задля цієї нагоди їй
навіть не спало на думку. Це змінило б її, вона стала б не такою, яку
знав Бен.

Біля розчинених навстіж дверей Рут спинилася. Серце калатало,,
і вона сплела пальці рук. Онде вони сидять. Усі в чорному, жінки в

капелюшках, чоловіки мовчазні і незвичні в своїх костюмах, із
жалобними пов язками на рукавах. Коли вона зайшла до маленької вітальні,,

усі замовкли. Ніхто до неї не підійшов.
Дора Брайс сиділа на стільці біля вогню, притуливши до обличчя

хустинку. В кімнаті було душно. Рут відчула, що задихається, їй
захотілося втекти від цих мертвотно-блідих, наче притрушених попелом

облич. Що їм до неї, що їм до Бена? Вона пригадала, як Джо розповідав
їй, що в давнину люди йшли на похорон у білому, мов на свято.

Рут...
Артур Брайс узяв її за руку, а потім якось незграбно випустив.

Твердий білий комір натер йому шию, вона почервоніла і трохи
спухла. Можливо, якби не жінки, він ставився б до неї добре. Та він не

суперечив ні Дорі, ні Еліс і в усьому наслідував їхній приклад.
А хто ж оті інші? Вони дивовижно схожі одне на одного. То, певно,,

тітки, дядьки, двоюрідні сестри та брати Брайсів. її родичів тут не

було. Хто зиркав на неї і зразу ж відводив очі, а хто дивився безвиразним
поглядом. «Вам уже, мабуть, нарозказували про мене, подумала

Рут!, і, звичайно ж, ви всьому повірили». А де ж це Джо? Хоча б він.

прийшов! Ніколи в житті не почувала вона себе такою самотньою, та¬
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кою далекою від людей. Вона могла покластися лише на свого гордість,
на свою мужність.

Тобі треба піти нагору.
У дверях біля сходів стояв Артур Брайс, і вона спочатку не

зрозуміла. А коли збагнула, про що йдеться, то аж відсахнулася. Кімната
попливла перед очима, у вухах задзвеніло.

Ой ні, прошепотіла вона, ні.

Дора Брайс підвела голову.
Ти не хочеш віддати йому останню шану? Не хочеш навіть

попрощатися з ним?
Не бійся. Я піду з тобою, дитино. Артур Брайс засунув пальці

за комір сорочки. Він такий, як...

Ні!

Вона побачила обличчя Еліс, згадала її вчорашні слова: «Мабуть,
тобі й не хочеться плакати». Але їй несила піднятись нагору, вона

нездатна дивитись на його тіло, яке ось-ось заб ють навіки в труні. І

тепер це не потрібно нікому. Рут озирнулася. Отже, вони всі ходили туди,
нагору? Так, ходили. Вона уявила, як ця траурна процесія
піднімається сходами, як кожен зазирає до труни. Дивиться на Бена... Як вони

могли? Яке право мали всі ці люди доторкатись до Бена й дивитись

на нього одразу по його смерті, тоді як вона була цього позбавлена?
Але так воно й краще. Однаково Бен не належить їм. «Коли я

бачила його востаннє, він був живий, ішов стежкою на роботу, починався

звичний день, і ми були щасливі, ось це я й хочу пам ятати, на цьому
не лежить маска смерті».

Дора Брайс сиділа з похиленою головою і щось говорила, але

голос її уривався від сліз.
Ми тобі приготували постіль на ніч.

Ні, я піду додому.
До себе? Ти хочеш перебути цю ніч там, сама-самісінька?

О господи, о господи, все починається спочатку... їй хотілося
закричати в нестямі: «Залиште, залиште мене саму!»

Тобі годилося б побути з нами хоч цього разу. Саме сьогодні.

Чому?
Хоча б це ти можеш для нас зробити? озвалась Еліс, і голос

її прозвучав чітко й сухо.
Але чому? Чи їм не однаково, де вона спатиме цю ніч? Що в

цьому образливого, як вона повернеться ночувати додому?
Усі замовкли, бо почулися кроки чоловіків у чорному, які

проминали Рут і йшли нагору.
Вона подумала: «Я ще можу піти з ними це остання

можливість». Помітила, що Артур Брайс подивився на неї очікувально.
Вона відвернулася. На вулиці стояв катафалк і стовбичила юрба

цікавих, які чекали, коли винесуть тіло, щоб посунути слідом за

родичами покійника до церкви.
Хтось зачинив нагорі двері, та все ж вона почула, як глухо

застукотів молоток.

Катафалк рухався дуже повільно. Попереду йшло двоє чоловіків із

поховального закладу, а за машиною, наче вервечка чорних мурашок,
сунула похоронна процесія. Коли вийшли з Фос-Лейн, сонце пробилося
крізь важкі, набряклі дощем хмари. Рут була спокійна і байдужа до
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всього того. Вона йшла сама, їй ніхто не був потрібен. Трохи позаду
йшов Джо зосереджений і видимо стурбований.

Труна була із золотистого, як бджолиний мед, дерева. Але до чого

тут Бен? Адже він навколо неї, іде зовсім поруч і раз у раз
заспокійливо торкається її руки. їй хотілося сказати: «Ти кудись ходив, а тепер

повернувся. Куди ж ти ходив? І навіщо? Навіщо?»

А може, вона збожеволіла?

Процесія спинилася перед цвинтарною брамою, за якою стояла

невеличка кам яна церква. Священик і вікарій були схожі на сорок у

своєму чорно-білому вбранні, і раптом Рут пригадався день їхнього з

Беном весілля. Вони прийшли сюди рано-вранці вона була в

скромній сукні із світлої вовни, без рукавичок, без капелюшка, без квітів. То

було негучне весілля, з десяток запрошених, ніякої урочистості,
потім вони одразу пішли до свого дому. їм обом так хотілося, і обом було
байдуже, що скажуть люди про таке раптове і скромне весілля. Дорі
Брайс не залишалося нічого, як змиритись, але вона вважала, що в

усьому винна Рут, що вона підбурила проти неї сина.

Забамкав дзвін, і всі несвідомо підлагодили під нього ходу.
Здавалося, усе в світі сповільнилось і її дихання та биття серця, і хода

священиків та носіїв. Незабаром вони зупиняться. Все незабаром
зупиниться.

І справді, на якусь мить час зупинився: чоловіки поставили труну й

одійшли, усі посідали, а священики чекали, коли перестане бамкати

дзвін. У церкві було повно людей. Дзвін замовк. Запала мертва тиша.

Рут сиділа з Джо на передній лаві, і нікого не могла бачити

тільки чула схлипування, покашлювання та човгання ніг. Джо сидів

нерухомо.

Рут ясно й виразно чула слова священика, та нічого не розуміла,
ніби він промовляв чужою мовою. Всі її чуття загострилися, здавалося,

що кожний предмет має чіткі обриси, вуха її вловлювали кожен

окремий подих.

Аж раптом, так само несподівано, як годі, коли вона поверталася

додому з Тефтона, усе навколо змінилося ніби освітилося зсередини.
Засяяли і кам яні церковні стіни, і темне дерево кафедри, і білі та

жовті квіти на труні, і вітражі, і люди, і оздоби і все це злилося в

один прекрасний образ. Знов її охопило почуття гармонії, вона

збагнула сутність життя і, нарешті, почула слова, які зрозуміла.
«І тоді я побачив нове небо і нову землю, бо першого неба і першої

землі не стало і не стало моря. І побачив я святе місто новий

Єрусалим, що сходив з неба, від бога, як наречена, прикрашена для свого

обранця, і я почув величний голос, що промовляв з трону: «Глянь, ось

житло бога поміж людей. Він буде жити з ними. І вони будуть його

людьми. І сам бог буде з ними. І він витре кожну сльозу з їхніх очей, і
не буде більше смерті, і не буде ні суму, ні плачу, ні горя, бо все, ЩО

було раніше, минуло»...

Рут стояла перед церквою, розпущені темно-руді коси спадали їй

на плечі. Вони уже пережили з Беном це одкровення, і тому вона

почувала себе далеко-далеко від цих людей. А Бей був тут, був поруч з нею.

їй аж у голові запаморочилось, але не від розпачу, а від радості, бо ж
кохання виявилося сильнішим за смерть.

4. «Всесвіт» № 11.
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Вітер обдував обличчя, ворушив квіти на труні й розгойдував
верхів я тополь за церквою. У небі швидко-швидко мчали темні дощові

хмари,.
Коли перші грудки землі впали на світле віко труни, Рут

подумала: «Якщо зараз стану навколішки і вимолю в бога, щоб труна
відкрилася, вона виявиться порожня». Рут не розуміла, як ці чорні круки,
що стояли біля могили, могли вірити, що Бен помер. Вони поглядали

на неї і, мабуть, думали, що вона досі не усвідомила того, що сталося,

або не плаче через свою гордість. А чого їй плакати? Хіба є на це якісь

причини?
Від сліз обличчя їхні здавалися неживими, розпухлими, і Рут

хотілося закричати їм: «Це ж ви мерці! Ви!» Бо вона не бачила в них

нічого живого того життя, яке проявляється в мерехтливих барвах трави
та квітів, у божественному подихові вітру, в пульсуванні крові її тіла.

Хтось торкнувся її. Джо. Люди вже розходились. Усе скінчилося.

Рут подивилася на темно-іржаву землю, складену двома горбочками
обабіч відкритої могили.

Рут...
Джо плакав, під очима в нього залягли темні синці. Рут стисла його

тремтячу руку, і вони вийшли з цвинтаря.
Люди затримувались і, можливо, хотіли заговорити з нею,

висловити їй своє співчуття та, поглянувши на неї, мовчки відступали.
Дора Брайс ішла непевною ходою, спершись на чоловіка. Еліс

підтримувала її з другого боку. Отож люди з юрмились коло неї, бо знали,

як триматися з жінкою, що зомліває і голосить, тобто поводиться як

належить, як велить звичай.

Знову всі зібрались у вітальні. Тепер, коли труни в домі не стало,

вони почули себе вільніше у своєму незвичному вбранні, жваво

загомоніли.

Рут бачила, як їхні руки тягнуться по бутерброди та тістечка,
розмішують цукор у найкращих, які були в домі, порцелянових чашках.

Джо сидів біля неї мовчки, і незабаром вони перестали умовляти її їсти
та пити і вже не звертали на неї уваги, відчуваючи чи то ніяковість,
чи то недовіру.

Насувався вечір, та ніхто не збирався йти, їхні голоси звучали то

гучніше, то тихше і нагадували дзижчання докучливих мух.
*

Рут знов відчула себе страшенно втомленою, руки й ноги

задерев яніли, у неї не було вже ні сили, ні бажання іти додому. Повіки

розпухли й злипалися. Вона не могла й поворухнутися. Якби вже ніколи
не поворухнутися.

Кімната спорожніла. Усі вже пішли. На столі були безладно
розкидані тарілки, ложки, серветки. Рут отямилася від тиші й покірно
пішла за Еліс нагору, у приготовлену для неї спальню. Це була
крихітна комірчина, чиста й холодна, з голими стінами. Простирадла на

ліжку були натягнуті, мов бинти. Знаючи, що не засне, Рут не стала

розбирати постіль, не роздягалася, а лише скинула черевики й панчохи.

Вони змусили її взяти участь у дивному ритуалі, який самі собі

вигадали, а в неї не було сил опиратися. Рут не уявляла, яка користь із

того, шо вона проведе цю єдину ніч у домі батьків свого померлого чо-
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ловіка, який обов язок вона цим виконає. Не варто й намагатися

зрозуміти. Голова боліла від утоми та переживань, яких було так багато

за останні чотири дні.
Ніхто не прийшов до неї, та їй і не потрібно було ніяких виявів

нещирої приязні. Проте, лежачи на вузькому й високому ліжку і

чуючи, як у домі весь час ходять люди, вона раптом відчула бажання,
щоб хтось озвався до неї.

Увечері вона чула голосіння Дори Брайс, яке долинало до неї так

виразно, наче й стін у домі не було. Рут відчувала сором за жінку,
що може так поводитись, але й за себе, бо вона так не могла.

Голосіння то посилювалось, то стихало, переходило в здавлене схлипування і

тоді чути було заспокійливе бурмотіння Артура Брайса.
Хтось ходив сходами то вгору, то вниз. Еліс була з матір ю і теж

плакала. Тіло Рут немов задубіло. Яка нескінченна ніч у неї попереду!
Надворі пронизливо завивав вітер.

Один раз вона встала з ліжка, підійшла до вікна і побачила

свинцево-сірі хмари, що бігли, знов і знов затуляючи повний місяць, і в

пам яті ожили слова однієї балади про смерть:

І посадили яблуню
Над головою в нього.

Ох-хо-хо! Ох-хо-хо!
Над головою в нього!

Стихло голосіння Дори Брайс, і будинок оповила тиша. Тепер і Рут
могла поплакати. Але ні, не тут. Гордість стримувала її від сліз, вона і

зараз не покаже їм, не дасть почути, що у неї в душі.
Просто не вірилося, що Бен народився в такій сім ї, виріс серед

таких людей. І Джо. Джо також був чужий у цьому домі. Лише Еліс була
схожа на батьків, лише вона успадкувала їхню обмеженість і
безсердечність.

Бен привів її в дім на Фос-Лейн через тиждень після їхнього
знайомства. Бо навіть за такий короткий час обоє вони зрозуміли: їм
судилося жити разом, це так само неминуче, як і те, що дерева
ростимуть вічно. Тієї неділі пополудні він зайшов по неї до хрещеної Фрай.
Рут непокоїлася, чи добре вона вбрана, то їй здавалося, що надто

офіційно, то, навпаки, що легковажно, надто яскраво. Бен тоді засміявся:
«Таж вони знайомитимуться з тобою, а не з твоїм убранням!»

Але він мав би знати, що це неправда, що насамперед вони

роздивляться її сукню, її зачіску, черевики, браслет, роздивляться на ній

кожну дрібничку і по цьому її оцінюватимуть. А їй же хотілося
подружити з ними, стати для них рідною.

Тепер уже Рут знала, що їм було байдуже і до її вигляду, і до
поведінки, і до вбрання вони наперед незлюбили її. Будь-яка дівчина,
що спробувала б відібрати в них Бена, не мала жодного шансу
сподобатись їм.

Вона згадала про це сьогодні, бо й сьогодні було так само, як і тоді.

Вони сиділи у вітальні на краєчках незручних стільців і пили з

найкращих порцелянових чашок чай, а Рут не могла ні думати, ні
розмовляти з ними, а тому мовчала, і вони витлумачили це як гордість. На
все життя затаврували її цим словом. Вона пам ятала, як вони

дивились тоді на неї, а Бен теж замовк, не знаючи, як їй допомогти, і тіль-

4*
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ки Джо був сам собою, розповідав про одну місцину в лісі, де багато

малини.

«Тепер я вже ніколи не прийду в цей дім, подумала Рут. Мене
не поєднує з ними ні любов, ні приязнь, ні сердечність, та й вони

будуть раді з цього. Мене для них просто не стане, як не стало Бена.
Навіть більшою мірою, бо про Бена вони завжди зберігатимуть спогад, як

зберігають старі листи. Дора Брайс згадуватиме, яким був її Бен, коли

ще не одружився зі мною, вона втішатиметься своїм горем до скону, а

про мене легко забуде».
Рут стало так гірко, аж вона злякалася.

Ніч тривала. Рут лічила удари свого серця, прислухалась до вітру
і знала, шо ніхто й ніщо її не заспокоїть.

Ох, Бене, ти помер,
В труну тебе поклали.

Ох-хо-хо! Ох-хо-хо!
В труну тебе поклали!

Вона пролежала без сну в цій холодній кімнаті сотні років отже,

скоро світатиме. Рут натягла панчохи, взяла черевики і зійшла вниз,

намагаючись ступати якомога тихше, щоб нікого не розбудити. Вони

не прокинулись. У кухні Рут побачила, що вже за десять хвилин п ята,
але небо було все ще темне. Віяв холодний вітер, десь у провулку

грюкнула хвіртка.
На кухонному столі лежав пакунок, обгорнутий цупким папером.

Учора ввечері Еліс показала на нього і мовила: «Ти можеш забрати не

собі. Тепер воно твоє». Рут була надто змучена, щоб збагнути, про що

мова. Тепер вона вирішила взяти пакунок, може, в ньому якісь речі
Бена, що їх він не забрав до себе, і вони хочуть позбутися їх.

Якусь мить вона вагалася. Може, слід написати записку,
вибачитися? Але ж вони однаково нічому не повірять. І що це змінить? У

цьому домі їй важко дихати. Вона хотіла якомога скоріше забути про
нього, забути, що колись тут була.

Рут узяла пакунок, відчинила двері, і холодний вітер ударив їй в

обличчя. Вулиця виблискувала темним льодом. І Рут побігла. Було ще

темно, коси розсипались у неї по плечах і маяли, наче прапор, вона

ковзала на слизькій дорозі, спотикалась і ледь не падала через кожні

три кроки, але нічого не помічала і думала тільки про те, щоб скоріше
втекти звідси до себе, додому. Рут здавалося, що свіжий вітер,
задуваючи їй в обличчя, очищає її від усього вчорашнього. Та вибігши за

село, вона сповільнила ходу й зупинилася. У вухах дзвеніло, в голові

паморочилось, і вона хапала ротом повітря.
Небо вже зажевріло, коли Рут неквапно стала підніматися схилом

до вигону. Тут усе їй було знайоме, але здавалося якимось неживим,

немов поверхня місяця. Відчуття радості, гармонії, внутрішнього
осяяння, що охопило її вчора, згасло і, мабуть, уже не повернеться...

Та ось у тьмяному сяйві світанку вона побачила свій дім, і вигін,
і верхів я дерев. Це її світ і в ньому їй доведеться жити. Тут вона

може робити що хоче жити або померти. Терпіти, зціпивши зуби, й

мовчати.

Несподівано вітер стих. Рут відчинила двері чорного ходу. Тиша

вихлюпнула з буднику й затопила її. Вона знала, що має робити. Зараз
же, не зволікаючи. Вона підійшла до сходів і почала підніматися

нагору.
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їй здалося, що вона вперше у цій кімнаті. Було дуже холодно. Так

ніби кілька років тут ніхто не жив. Рут відчинила дверцята шафи,
висунула шухляду комода, заглянула в буфет, роздивлялась на все, що

там було, взяла Бенів гребінець і провела ним по обличчю. Вона

нічого не почувала. Анічогісінько. Невже оце й усе? Невже їй довіку
судилося тепер жити у цій мертвій тиші не відчуваючи ні горя, ні любові,

ні страху? Так-таки нічого? Невже?..

Вона скинула пальто і поклала на стілець. А тоді, певна, що тепер
нічого не може статися, знічев я розгорнула принесений пакунок.

Цього слід було чекати, і все ж таки Рут завмерла від
несподіванки. В пакунку була одежа, в якій Бена спіткала смерть. Рут дістала
звідти синю сорочку, потім темний вовняний светр, вельветові штани і

теплі шкарпетки. Вона розгладжувала кожну одежину і прагнула
відчути в цій тканині запах чоловікового тіла. Та марно. Вона вже потім

зрозуміла, що всю цю одіж випрано й випрасувано...

Вона занурила обличчя в цю купу одягу. Горе її нарешті вирвалося
назовні й заполонило її, бо ж вони навіть і це забрали від неї, навіть

кров його змили. Тільки тепер вона цілком, до кіпця усвідомила, шо

Бен помер, покинув її і не залишив по собі нічого, анічогісінько.

IV
Смерть Бена Брайса стала ніби каменем,

кинутим у тиху воду, каменем, який зчинив вир, і

Рут затягло в саму його середину. А хвилі
розкотилися по всьому селу і навіть вийшли за його межі. Люди якось

змінилися, так ніби пережили війну, або землетрус, або пожежу.
Приголомшені були навіть ті, хто не раз дивився смерті у вічі.

Потрясіння й горе зблизили людей, і вони стали розуміти одне

одного з півслова, а то й зовсім не озиваючись. Ніхто не пам ятав, щоб
чиясь смерть так сильно його вразила. Нещасливі випадки траплялися
не раз, життя є життя то дитину вб є, то старого діда, то якусь

тварину, і свіжі могили з являлися иа цвинтарі нерідко, смуток був не в

новину. Чому ж такою непоправною втратою здалася людям смерть Бена

Брайса?..

Поттер сидів у своєму будиночку і міркував, що пора висаджувати

першу розсаду в парнику. Та він не робив нічого. Лише сидів, тримаючи
в руці надкушену скибку хліба з сиром, і згадував. А Тіл, його собака,
відчував, що з хазяїном коїться щось не те, і не хотів дрімати біля

вогню. Він то гасав по будинку, то терся мордою об ноги хазяїна.

Поттер знав, що таке смерть. Він бачив, як його брат, заходячись

кашлем, помирав від невиліковної затяжної хвороби легенів; він сидів

біля смертельної постелі своїх батька й матері, проводжаючи їх з

останню дорогу. Та це була природна смерть, з якою людина може

змиритися, йому б і не хотілося, щоб вони й далі жили, страждаючи,

слабнучи з кожним роком і тілом, і розумом. А тут зовсім інше. Він просто
не йняв віри, що Бен Брайс помер. Бен такий веселий і спокійний,
такий залюблйщй у життя. Ті, хто знав Бена, відчували, який він жит¬

тєрадісний, який добрий, хоча святим його аж ніяк не можна було
назвати. Працювати з ним бувало нелегко, іноді він заглиблювався в себе,
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і ніхто ке знав, про що він думає. А траплялося, викладав усе, що а

нього на думці, і це завжди було недалеко від істини.

Та не тільки обставини того, нещасливого випадку не міг забути
Поттер, не тільки тріск, коли падало дерево, і мертву тишу, що

настала одразу по тому. Найдужче запам яталося йому те почуття, яке

охопило його, коли він нахилився над Беном і переконався, що

хлопець уже неживий. У ту мить, йому відкрилася якась глибока-глибока

істина, і та істина змінила його. Стоячи навколішки на сирій землі біля

нерухомого тіла, він відчув себе віч-на-віч зі смертю і зрозумів, що це

добре. Якщо він коли й сумнівався в безсмерті душі, то тепер усі ті

сумніви зникли, його охопив благоговійний страх, і здавалося, що не

тільки він, а й весь ліс занімів,, споглядаючи це велике таїнство

розставання душі з тілом. А коли Поттер узяв Бена Брайса за руку,
відчув на дотик кістку і волосся на шкірі, то його наче вдарило
електричним струмом, він відчув якийсь, імпульс, значення якого так і не

збагнув. Це відчуття не полишало його й тепер.
Під час похоронної відправи жіа стояв біля самих дверей церкви і

знову відчув те саме, хоча тоді в лісі смерть приголомшила його куди
більше.

Поттер похитав головою. Він нате опинився потойбіч якихось

дверей, і тепер намагався звикнути до> незнайомого світу, до свого

нового «я».

Він жив одинаком ось уже тридцять років і звик до цього; він був
не з тих, хто думає. А тепер тільки те й робив, що думав.

Собака обнюхав щілину під дверима, потім підбіг до Поттера і тю

хенько заскавулів. Хазяїн підвівся, і вони вийшли вдвох із дому. Вечір
був вологий і сірий. Вони спустилися до букового лісу, потім піднялися
на гору і спустилися 3 протилежного боку. Все навколо ніби завмерло й

посіріло, небо було вкрите хмарами.

Поттеровї здавалося, що і для нього, і для інших людей з їхнього

села світ перевернувся і треба з цим змиритися, бо назад вороття
немає.

Вони блукали, аж поки споночіло, а повертаючись, Поттер побачив,
що вікно в Рут Брайс світиться, і зупинився. Йому було шкода її, але'

він знав, що не може зайти до неї. Рут не схоче його бачити, бо він
носить на собі тавро смерті, яка забрала її чоловіка. Що станеться з

цією жінкою? Поттерові аж страшно зробилося, коли він про це

подумав.
т

Будинок на Фос-Лейн мав такий вигляд, ніби в усі кімнати набився
вогкий туман і застряв там назавжди. З ранку до ночі, з ночі до ранку
чулося голосіння Дори Брайс. Вона то лежала в ліжку, то, зіщулившись,
сиділа біля вогню. Очі її розпухли від плачу, а губи були солоні від
сліз. Говорила вона тільки сама до себе, повторюючи одне й те саме:

І чому це горе спіткало мене, а не когось іншого? У чому я:

завинила? Хіба Бен хоч раз когось скривдив? Як же я тепер житиму,, як

я житиму? Та невже ж він помер?
Зрештою це почало дратувати усіх довкола, і вони перестали

втішати її. Артур Брайс, здоровий чолов яга з покаліченою рукою й

плечем, безпорадно мовчав, глибоко ховаючи в душі своє горе. Джо тікав,

у гори або в ліс і блукав там самотою, а потім ішов до Рут
допомогти їй, розрадити її і самому знайти розраду. Еліс увірвався терпець
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і вона нарешті зрозуміла, як ненавидить цей дім. їй захотілось утекти
звідти, вона задихалась у тій нестерпній атмосфері, яку створювала
навколо себе мати. Але Еліс не знала, куди подітися, чим зайнятися.

Якось увечері вона раптом схопилась на ноги, підійшла до матері
і смикнула її за руку. Дора Брайс то нахилялась, то випростувалась,
наче їй щось боліло всередині.

Перестань! Чуєш, мамо, зараз же перестань. Гадаєш, нам

легко зносити твої сльози та голосіння? А ми хіба не страждаємо та яка

користь з твого плачу? Навіщо це?

Мати звела очі на дочку і побачила, що обличчя в тієї зле, горде й

безжальне.

Чи це щось змінить? Чи слізьми воскресиш Бена? Де твоя

гордість, де твоя гідність?

Дочку обурювало не тільки те, що мати день і ніч скиглить, а й

те, що вона занедбала себе не вмивалася, не розчісувалась, не

змінювала одежі, а весь клопіт по дому й господарству переклала на Еліс
і на Джо.

Ну яка з цього користь?
Дора Брайс нічого не відповіла, тільки ближче підсунулась до

вогню і замкнулась у своєму горі та обуренні..їй думалось: «Ось і моя

дочка проти мене що ж мені лишилося? Чоловік, від якого ніякої

допомоги, чоловік, не придатний ні на що, і дитина, яка вже почуває себе в

цьому домі чужою. Що ж лишилося мені на світі?» І вона знову
подумала про свого первістка, про свого Бена, і в своїй уяві наділила
його всіма можливими чеснотами. Тільки він любив її

по-справжньому, піклувався про неї і розумів її, як ніхто інший. Тільки він...

Вона знову затремтіла від ридань і навіть не помітила, як Еліс
вийшла з дому. Всі покинули її, всім було гидко й несила далі
терпіти її квиління. «Нічого я не спізнала в житті, подумала Дора
Брайс, ні радості, ні успіху, ні щастя. Життя ошукало, одурило
мене».

Синова смерть тільки нагадала їй, що вона могла б мати, чого

могла б досягти. Тому вона й страждала, бо тепер у неї не лишилося вже

ніяких ілюзій.

Священик Томас Ратмен схилився над ліжечком, де спала його

донька, замилувався ніжного темно-рожевою шкірою на повіках і

знову відчув той самий подив невже справді це його плоть і кров? Та

він був стурбований, не міг забути, як Рут Брайс утекла нагору, коли

він прийшов, не міг забути виразу її обличчя на похороні.
Він подумав, що треба, мабуть, ще раз піти до не", спробувати її

втішити, і хоча він був сумлінним священиком, але думав так з

почуття любові, а не обов язку, бо прийшов сюди, щоб любити всіх цих

людей.

Його донька, Айсобел, поворухнулася, перевернулася на другий бік

і щось забелькотіла уві сні, а він знову подумав про те дерево, про ту

наглу, несподівану смерть. Він боявся за свою доньку, хотів, щоб ніяке

лихо не спіткало її в цьому світі, проте знав, що це неможливо,

нереально, що вона мусить рости і страждати, і тільки тоді зможе стати

людиною.
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Бен Брайс не лишив по собі дитини, що могла б хоч якось утішити
дружину. Чи шкодує вона за цим? І знову він подумав, що треба піти

до неї, хоч уже й пізно. Тим паче, що сьогодні вранці він почув, як

хтось у селі сказав: «Вона накладе на себе руки, вона цього не

переживе, ось побачите».

Згадавши про це, Томас Ратмен одразу ж помолився за Рут, щоб
їй стало мужності здолати гріховну спокусу.

Ще коли він був хлопчиком, батьків друг, теж священик, повісився

на бантині у хліві через рік по смерті дружини. Цілий рік боровся він

з горем, самотністю та спокусою і не здужав перемогти, піддався,
збожеволів від усього цього.

Тієї ж ночі Том асів батько прокинувся від страшного кошмару.
Його товариш волав про допомогу, і треба було б тоді негайно піти до

нього. Але стояла зима, лежав глибокий сніг, а жив той друг від них

аж за сім миль. Батько стояв у себе в спальні і прислухався до

голосу розуму, який нашіптував йому, що сон це лише сон, а ніяке не

пророцтво, що страх зародився в темних глибинах його власної душі. То-

масів батько був людиною розважливою і вченою, та йому бракувало
уяви, і він не надавав ваги ні своїм, ні чужим підсвідомим чуттям.
Отож він знову ліг у ліжко і міцно заснув.

Наступного ранку хтось прийшов до нього, долаючи глибокі

замети, і розповів йому про самогубство приятеля. Той наклав на себе руки
десь опівночі. Усе своє подальше життя Томасів батько не переставав

мучитися докорами сумління, просив прощення в бога і в небіжчика,
за те, що не відповів на волання про допомогу. Після тієї страшної
події він аж постарів, і син його теж запам ятав це на все життя тож

і тепер невпинно думав про Рут Брайс, знову й знову молився за неї, і,
мабуть, негайно пішов би туди, якби не прокинулась і не заплакала

дитина.

Райдел сидів у себе в конторі, розпалював люльку, що раз у раз
гасла, переглядав якісь папери, та ніяк не міг зосередитись, бо все

думав, скільки грошей запропонувати Рут Брайс, і не знав, чи вона їх

візьме. Нещасливий випадок стався у його лісі, отже, й.він винний, хоча

і Поттер, і управитель Хейкес не погоджувалися з цим. Вони всі разом
ходили подивитися на той в яз, і Райдел сам бачив, що цьому годі було
запобігти. Але ночами він не міг заснути його мучило почуття про- г

вини. А ще він думав про марність свого життя і життя взагалі.

Бен Брайс працював на нього, починаючи з п ятнадцяти років,
і навіть раніше, літніми вечорами та на канікули. Цей хлопець любив

роботу, на нього можна було покластися. Але річ не тільки в цьому
адже багато хто з чоловіків працював добре. То був Бен Брайс.
Райдел не раз приходив поговорити з ним то про дерева, то про погоду,
то про шкідників, про будь-що, він любив спостерігати, як працює юнак,
бо той так і променився впевненістю й життєрадісністю, а саме цього

й бракувало самому Райделові. Часом Бен Брайс бував і мовчазним,

він міг замкнутися в собі або відповідати на запитання коротко й

різко. Але ніколи не здавався він розчарованим або розгубленим.
Натоптуючи в люльку тютюн і знову розпалюючи її, Райдел думав

про те, який він уже старий, хоч йому й шістдесяти не було. Здавалося,
кров уже не біжить в його жилах, і життя не жевріє в ньому. Тіло
його всихало, волосся випадало і ніякої мети, ніякої надії попереду. Він
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був багатий, його шанували, і список найманих робітників у його синій

розрахунковій книзі був довгий, та це все не мало ніякої ваги. Коли він

стояв у церкві на похороні Бена Брайса, то тільки й думав, яке

безглузде людське життя, а його життя й поготів.

Люлька погасла знову. В роті лишився гіркуватий присмак
тютюну. Скільки ж усе-таки грошей дати Рут Брайс?.. У Райдела не було
бажання ані працювати, ані повертатися додому, де на нього чекала

дружина, яка давно вже не любить його.
Він вийшов і,, спершись па ворота, окинув поглядом свої землі. Він

віддав би їх усі аби тільки скинути з себе тягар провини, адже це

його дерево убило Бена Брайса, а багатство однаково не дає йому
ніякої радості.

Ніхто не знав, як довідався про Бенову смерть старий Муні, як

дійшли чутки до його хатини, що стояла за шість миль від села. А може,
він почув про це, блукаючи, як завжди, околицею. Проте нікому й па

думку не спало, що ця новина його теж, по-своєму, вразила.
Раніше його оселя правила за притулок для пастухів, де вони

могли переночувати, коли котилися вівці, чи сховатися від негоди. Хижка

була складена з каменю й оббита старою іржавою бляхою, дах

перекосився і протікав у кутку, тож усередині завжди пахло вогкістю і

нерідко на підлозі стояла калюжа. Та Муні не мерз і ніколи не хворів.
Була в нього грубка, в якій він топив дровами, хмизом або торфом,
але дим частіше валував прямо в халупу, і стіни були чорні від сажі.

Почувши про смерть Бена Бранса, Муні повернувся до своєї
смердючої хижки йому хотілося обміркувати це на самоті. Він ,знав усіх
цих хлопців тільки на ім я і ніколи з жодним не розмовляв. Але Бена

Брайса, так само як і його молодшого брата, Муні відрізняв від
решти. Вони обидва завжди казали правду.

В кутку сидів приручений ворон з підбитим крилом, не ворон, а

якесь опудало. Муні годував його крихтами хліба й зерном і думав про

смерть. Одні вважають, що смерть це випадок, лиха доля, інші

що вона приходить забирати слабких, яким уже немає місця на цьому
світі. Але Муні думав не так, він вважав, що коли людина готова до

смерті, не боїться її, то нехай костомаха краще забере її зразу, поки

людина ще не забруднилася Злом, яке панує в світі.

Я готовий, промовив вій, а птах тим часом дзьобав його в

долоню. Я вже давно готовий.

Так само був готовий і

кійна рішучість людини, яка

ва покинути його.

Бен Брайс. У його погляді світилася спо-

пізнала себе і пізнала світ, а отже, й гото-

Ось так міркував Муні, варячи у великій бляшанці куріпку, яку
вій нишком підбив біля живоплоту, що відмежовував володіння
Райдела.

Він не раз обіцяв собі коли-небудь записати все це, але тепер
збагнув, що це не потрібно. Цими думк-ами він жив, а для інших вони

надто складні й глибокі. Його роздуми давали йому втіху і цього досить.

Він жив у собі, як у чотирьох стінах своєї халупи, і не хотів, щоб хтось

потривожив його іззовні.

І ось тепер ця незвичайна смерть.
Ворон настовбурчив пір я, а потім знову заспокоївся, заплющив

очі. Споночіло, і тільки в грубці ще жеврів вогонь.
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Розтривожені смертю Бена Брайса, люди ще довго не могли

заспокоїтись. Хто ходив замислений і смутний, а хто як Дора Брайс
тужив і плакав за небіжчиком. Та, мабуть, найчутливіше сприйняли
цю подію діти, ніби відчувши, яке непевне людське життя. Отож по

всій околиці люди бачили погані сни, мучилися від страху і тривоги.
З дощами й вітром минув перший тиждень березня. Настав

великий піст, але весни того року могло й не бути.

УВона
подумала: «Скільки ж я можу

плакати адже очі не бездонна криниця». А сама

безсило лежала в ліжку і то розпачливо ридала, то

тихенько скімлила а сльози лилися й лилися. Потім ішла обмити

мокре й розпухле обличчя холодною водою. У дзеркало вже більше не

дивилася. Вона змарніла від плачу, і Бен соромився б її. їй не раз
вчувався Бенів голос він заспокоював її, просив, щоб вона не плакала:

«Не тужи за мною. Чого ти плачеш? Чого? Зі мною все гаразд. Ніщо
більше не завдасть мені болю».

Це розсердило її, і вона виказала йому всю правду, що плаче вона

не за ним, а за собою, за своїм змарнованим життям. Невже він не

розуміє? «Нащо ти покинув мене саму? дорікала Бенові Рут. Ти маєш

тепер усе, а я нічогісінько. То дай же мені змогу хоча б наплакатись».

Минали дні, минали ночі, іноді заходив Джо, та Рут було байдуже, чи

бачить він її сльози, чи чує її плач...

Проте щовечора, хоч як погано себе почувала, вона йшла

садовити курей на сідало жодного разу не пропустила.
Іноді прокидалася вночі, задубівши з холоду, й не могла навіть

поворухнутися, натягти на себе ковдру або. спуститися вниз і

погрітися біля вогню, який завжди розпалював Джо. Часом її мучила спрага,
і вона підводилася, брала білий глек і пила, пила, але спрага все не

вгамовувалася. їсти вона майже не їла, лише коли-не-коли надкусить

яблуко, морквину або скибочку сиру.
Засинала вона лиш на якусь часинку, коли вдень, а коли вночі, і

їй часто снилися злісно перекошені обличчя дерев із сну Джо. Та все ж

їй здавалося, що це минеться, треба тільки перетерпіти, і горе, мов

темний тунель, колись скінчиться, і по той бік його вона знову
зустрінеться з Беном. «Смерть, по суті, те саме, що й народження»,
думала Рут. їй хотілося усе ділити з Беном порівну, а сталося так, що

смерть він зустрів сам. «Я мала б бути з ним, повторювала Рут
подумки, і тоді, коли впало дерево, і тоді, коли він помер, а я зрадила
його, полишила на самого себе».

Проте було два дні, коли вона не плакала.

Першого разу в домі був Джо. Він порався в кухні, а вона лежала

нагорі в ліжку, виснажена горем, виплакавши всі сльози. Сама не

помітила, як заснула, і тоді їй приснився Бен. Він був у цій же кімнаті,
але не показувався на очі, стояв десь позаду. Рут відчувала: він не

хоче, щоб вона озиралася, але то був справжній Бен живий і

здоровий.
Якийсь час у сні більше нічого не відбувалося. А потім Бен сказав:

«Я завжди тобі допомагатиму». «Гаразд». «Хоч би де ти була, я

завжди допоможу тобі. Чуєш, Рут?» «Чую...»
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Почувши своє ім я, вона прокинулась і тихо лежала в ліжку. На-

двора вечоріло, йшов дощ, небо було сіре й похмуре. Та Рут цього не

бачила. Усе навколо променилося світлом, тим самим, яке змінило весь

краєвид напередодні Бенової -смерті та в день похорону. Світилися і

збляклі штори на вікнах, і стілець біля ліжка, і шафа з темного дуба,
і дзеркало, і стеля. І сама Рут, здавалося, випромінювала те світло.

Випроставши руку, вона бачила кожну жилку, кожен суглоб, ніби все

це було щойно створено з чогось гарнішого, ніж тіло й кості. Вона

заплющила очі, а тоді знову розплющила їх, та нічого не змінилося. Хіба

що небо надворі потемнішало, а сяйво в кімнаті стало ще яскравіше.
Рут лежала й купалася в ньому, мов у весняних водах, і відчувала, як

заспокоюється, спочиває. Вона вже не плакала то було колись давно,
не тут, не з нею.

їй пригадалися почуті в церкві слова, і вона промовила їх уголос:
«І він витре кожну сльозу з їхніх очей, і не буде більше смерті, і не

буде ні суму, ні плачу, ні горя, бо все, що було раніше, минуло».

Тепер, як і тоді в церкві, ці слова проникли їй у саму душу, з очей
її бризнули сльози, та це були сльози вдячності, а не полегкості.

Джо обережно постукав у двері, а коли вона відповіла, увійшов і

зупинився неподалік од ліжка.

Джо?
Стало темно. Сон і сяйво згасали.

Що то було?
Рут почула власний голос, і він звучав, як завжди. Повернула

голову й поглянула на Джо. Вираз обличчя в того був занепокоєний і навіть

трохи зляканий. Він повільно підійшов до неї, став навколішки і
поклав голову їй на руку.

Що сталося, Рут? Адже щось сталося, правда?
Все гаразд.
Я був у кухні і... зрозумів: щось тут сталося, але що саме не

знаю.

г Нема чого лякатися, Джо.
Справді?
Нічого поганого ие сталося.

А що ж це було, Рут?
Вона мовчала. В кімнаті зовсім стемніло. Рут остаточно

прокинулась і сказала:

Я не знаю, що, але це було правдою.
Тобі краще?
Так, я трохи заснула.

Вона простягла руку і погладила Джо по голові. Волосся в нього

було густе й шорстке, не таке, як у Бена. Він про щось думав, щось

відчував, цей сон на мить привидівся і йому, через те він і злякався...

А якщо цього сновидіння взагалі не було? Ні, таки було. І вона

знову може заснути, і тоді знову побачить цей сон.

Рут підвелася й пішла до курей, а потім ще якусь хвилю стояла

в росяній траві, гладила віслюка, а навколо панував спокій, і спокій

був у неї в душі.

Та ніч і наступний день були найтяжчими в її житті. Джо пішов

додому. А вона налила собі в чашку молока і пила маленькими

ковтками, прислухаючись, як дощ ляпотить по даху і стікає на траву. її
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морозило, вона вся закоцюбла, а в горлі пересохло. «Бен помер,
думала вона, і всьому кінець. Нічого від нього не лишилося, і краще б

вій не народжувався па світ. Навіщо нам було зустрічатися, кохати

одне одного, одружуватись, яка ціна нашому щастю в цьому

несправедливому світі?» Ні з того ні з сього упало на людину, на її Бена, дерево,
і от розумна істота, що мислила, що відчувала, пішла у темну яму,
нічого про це не знаючи, і не знає про це й тепер. її Бена немає.

Краще б і не було ніколи ані його, ані цього світу.
їй стало моторошно ану ж це правда, і її сон вона сама ж і

вигадала, щоб утішити себе, заспокоїти? «Нащо ж було давати його
мені? скрикнула вона. Давати мені Бена, а потім його убити?» І не

знала, кого звинувачує: бога чи диявола, життя чи смерть, а може, й

самого Бена...
їй- несила було піднятись нагору, і вона сіла просто біля каміна і

ридала, ридала, припавши обличчям до килимка, а надворі лив і лив

дощ. Усю ніч, безперестану.
У півсні Рут раптом захотілося, щоб хрещена Фрай була тепер

жива, бо тільки вона могла чимось допомогти їй. Хрещена Фрай, якій

тоді було вже під дев яносто, якось заговорила з Рут про свою близьку
смерть. Вона чекала її спокійно й без страху, була готова до неї. Все,
у що вірила Рут, вона взяла або від хрещеної Фрай, або від Бена, бо

вони були одних поглядів на речі, що не належали цьому світу. Саме

хрещена навчала її, що Великдень то час випробування, а різдво
то свято веселих легенд і дитячих мрій. І Великдень не знає ніяких

мрій, а тільки страждання, смерть і воскресіння, розпач, надію і
впевненість. ,

Великдень був уже не за горами, але Рут не знала, чи він тепер для

неї щось означає.

Рано-вранці вона прокинулася від важкого, як смерть, напівсну.
Тремтячи від холоду й виснаження, вона не могла й поворухнутися і

весь ранок лежала з розплющеними очима, дивлячись на попіл у каміні

й тільки тепер зрозумівши, що таке справжній розпач.
Прийшов Джо. Поглянув, потім нахилився й доторкнувся до неї.

Рут мовчала, і він одійшов. Незабаром вона почула, як він звично

порається в кухні, і мляво подумала, що пора вставати, бо й Джо
потребує допомоги і турботи, а вона, можливо, налякала його або викликала

в нього відразу.
Рут знову заплющила очі, щоб відгородитися від мокрого

непривітного ранку, від холодного попелу в каміні. Затулила долонями вуха,
щоб не чути ляпотіння дощу. А в голові без угаву звучали ті самі

слова. Він помер. Його немає. Ніде немає. Він помер. Помер...
Зрештою вона встала, хоч і сама не знала навіщо. Вимилась під

душем, а потім дивилася, як ллється вода та сама вода, що завжди

здавалась їй прекрасною у будь-якому вигляді у морі, у .річці, у
ставку, в дощових краплях. А тепер вода, як І все інше, здавалася їй

мертвою і навіть огидною, коли стікала брудними патьоками з її тіла.

Джо стояв у кухні біля плити. Але не міг зігрітися, бо аж тремтів
від страху за Рут. Вій дуже її любив, але не знав, як допомогти їй.
Усім іншим до неї було байдужісінько. На Фос-Лейн про неї навіть не

згадували. Мати вже не голосила і важко човгала по хаті, стала зовсім

старою жінкою. Батько мовчки, приходив, їв, пив і знову йшов на

.роботу.
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Що йому робити?
«Господи, думав Джо. допоможи мені, господи».

А чим? Він цього й сам не знав.

«Зціли її. Зціли її, господи».

Та в глибині душі хлопець знав: вона могла б зцілитися тільки в

тому разі, якби ожив Бен, якби повернулося колишнє життя...

Джо поставив на вогонь чайник, закип ятив воду і приготував чай.
Обхопив обома руками чашку і притулив її до обличчя, щоб зігрітися.
Нагорі грюкнули двері, та він не зміг зважитися понести туди чай,
боявся, що заразиться від неї страхом та відчаєм і втратить мужність,
утратить свою останню віру...

І

Вона нічого не хотіла, нічого не сподівалася. Отож другий
радісний день став для неї щасливою несподіванкою, справжнім дарунком
долі і ще довго сяяв, мов золота монета в купі мідяків.

її розбудило сонце. Воно торкнулося промінням її обличчя та

закладених за голову рук, а коли вона підійшла до вікна, то побачила

синє небо і схожі на скляні намистинки останні дощові краплі на

живоплоті. То там, то там витикалися поміж кущами перші проліски й аконіт.

Зненацька її охопило нестримне бажання втекти звідси, забути про
всі ці дні та ночі, сповнені думками про смерть. Вона вмилася й

одяглася, відчуваючи дивне збудження аж під шкірою поколювало.

Побачила в садку Джо з повним кошиком яєць і гукнула його, аж

він розгубився, бо останніми днями вони, мабуть, і словом не

перемовились. Він приходив і йшов додому, мов тінь. А ось тепер вона стоїть

у дверях, у чистій голубій сукні, і вираз обличчя в неї змінився,
полагіднів.

«Вона щаслива, подумав Джо. Атож, щаслива».

Він мало не закричав з радощів, адже це та сама Рут, яку він

знав, і вона не наклала на себе руки...
Сьогодні дванадцять яєць, сказав він. Дві курки, здається,

квокчуть.

Джо...
Та вона не знала, як пояснити йому свої почуття, як подякувати за

те, що так вірно приходив, усе робив і нічого не питав, ні в що не

втручався. Тепер вона любила його, як нікого на світі.
Він подав їй кошик з яйцями.

Джо, а що, як нам поїхати...

Він спохмурнів.
Сьогодні мені ие хочеться сидіти вдома, я так стомилася від

цього. Сиджу нагорі а надворі все дощ і дощ. А сьогодні вранці
прокинулась, побачила сонце і так мені захотілося кудись піти.

Може, на базар у Тефтон?
Ой, ні.

Тільки не туди. їй хотілося забути минуле хоча б на один день, не

бачити нічого, що нагадувало б про нього, вибратися кудись, де вона

не була раніше. Рут знала, що цей день не повториться, що

страждання її не скінчилися, просто час на мить зупинився, і їй відпущено один

день для перепочинку.

ДжОі а що, як нам' поїхати...

Вона завагалась. Усе довкола, і поля, і ліси, і долини, і навіть

далека річка, усе тут нагадувало про минуле.
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Поїдьмо до моря.
До моря? перепитав він з ноткою сумніву^
Поїздом. А до Тефтона дійдемо пішки. І цілий день пробудемо

в Хедвелл-Бей.
Це ж туди, куди ми їздили з батьками! Туди, де я назбирав

камінців! О, Хедвелл-Бей!
Було ще рано, десь близько сьомої, і вони мали встигнути на

ранковий поїзд.

Знаєш, Рут...
Вони увійшли до залитої сонцем кухні, і Джо виймав яйця з

кошика. Вона озирнулася.
Я боявся, я дуже боявся, що ти вже не будеш такою, як колись.

Пробач, Джо. Я не подумала про тебе. Ти щодня приходив, а я

навіть не розмовляла з тобою, я...

Ні, річ не в цім... Джо похитав головою.

Ти про той сон?

Ні.
А про що ж?

Іноді я прокидаюся вночі, а в домі тихо-тихо. Вони ж навіть не

знають, удома я чи ні. Нічого вони не знають. Тоді я думаю про тебе.

А про Бена ти думаєш? Ти сумуєш за ним?

Я- Ти знаєш, це якось дивно...

Що?
Я вибираюся на саму вершину гори і там я про нього думаю.

Саме там. Так і має бути. Бен був іншою людиною не такий, як

усі ми.

Бен справді був ні на кого не схожий, але дуже схожий на тебе.

Колись давно, ще семирічним хлопцем, я вбив кроля. Один мій

приятель, що жив у Хеджлі, взяв батькову рушницю і похвалився, що

вміє стріляти. А я не вмів, я не стріляв ніколи. І це мене зачепило, я

сказав йому, що теж умію стріляти, умію робити усе, що й він, усе на

світі. І тоді той хлопець дав мені рушницю, щоб я показав, як я

стріляю. Вона була дуже важка. Я й не думав, що рушниці такі важкі.

І боляче відтягувала руку. Та ось я побачив неподалік кроля. Він сидів

нерухомо, і я вистрелив. Як він заверещав! Це мій єдиний поганий

вчинок у житті. Той вереск я пам ятаю й досі...

Джо непорушно стояв за кілька кроків від неї.

Я тоді проплакав усю ніч. Навіть уві єні мені вчувався той

жалібний вереск. Потім прийшов Бен, і я йому все розповів. Нікому б

іншому не сказав про це.

Рут нічого не відповіла, та зрозуміла, якими близькими були брати
і як тяжко переживає Джо Бенову смерть.

У кухні було затишно і пахло чимось свіжим і чистим. Вона

озирнулась довкола. Усе прибрано, каструлі й тарілки стоять на полицях,
плита вимита до блиску. І що б вона робила, якби не Джо?

То поїдемо до моря? озвалася Рут.
Якщо тобі так хочеться...

Джо поглянув на неї, побачив її збуджене обличчя і сказав:

Гаразд, ми поїдемо. А тоді несподівано підійшов, обняв її і

прошепотів тремтячим від радості голосом: О, море!
Сонце піднялося вище і сяяло в прозорому небі, мов металевий

диск.
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їм здавалося, вони самі-самісінькі на світі. Перед ними вигиналася

затока Хедвелл-Бей, синіло море, білів пісок, блищали омиті хвилями

скелі. В їх розколинах, мов у пригорщах, збиралися калюжки води.

День був теплий, тихий, небо на обрії мінилося сріблястими барвами.
Джо стояв і недовірливо розглядався довкола. А тоді промовив:

Усе таке саме. І пахне так само... Воно... Він у захваті сплів

пальці рук. Що будемо робити?
Що хочеш. Вирішуй сам.

Цей день здавався Рут сном, в який вона то поринала, то

виринала з нього, але знала, що має запам ятати сьогодні кожну дрібничку,
сповна пережити кожну мить.

Вони повільно спускалися до берега, пісок шарудів під ногами, а

сліди тяглися за ними, ніби вервечка якихось звірят. Було тихо, і пахло

солоною водою, рибою та чорними морськими водоростями,
покритими повітряними пухирцями. Джо збирав водорості і вішав собі на

РУКУ-
Якщо повісити ці водорості біля дому, то можна вгадувати, яка

буде погода, сухо чи дощ, треба тільки помацати їх.

Джо знову залишив Рут саму і став лазити по світло-бурих скелях,

обліплених уже іншими водоростями, схожими на зелене, слизьке

волосся.

А осьде морські анемони! вигукнув Джо, і Рут полізла за ним.

Потім вони нахилилися і стали дивитись, як відбиваються у воді їхні
обличчя. Вони були, як два бліді місяці, з темними й блискучими
цяточками очей. Вдихаючи морське повітря, Рут подумала: «Я ніколи
цього не забуду. А якщо тут зміниться на гірше, то більше ніколи сюди

не приїду».
Вона занурила руку в холодну воду і торкнулася анемона. Від

дотику той згорнув пелюстки, і став схожий на рожевий ротик немовляти.

Вони живі, промовив Джо. І це не рослини., а тварини.
Він був щасливий, вільний в ід усіх турбот та прикрощів, які

діймали його останніми днями. І Рут подумала: «Принаймні я хоч цим

спокутую свою мимовільну провину перед ним».

Вони йшли та йшли понад берегом, море майже не хвилювалося,
сонце палило, зігріваючи їх і напікаючи навколишні скелі, небо було
синє, ніби щойно пофарбоване. Джо збирав мушлі, скойки, рапани,
морські вушка та дрібну, відшліфовану м~рем гальку усе це він запихав

'у кишені. Вона вже не шкодувала, що з ними немає Бена, їй було
досить Джо, обоє безтурботно впивалися радощами цього сонячного й

тихого дня.

Потім полягали на піску, і Рут примружила очі. Небо та море
злилися, і здавалося, що час не існує в цьому райдужному чарівному
світі.

Було вже темно і прохолодно. Ідучи стежкою вгору, Рут відчувала
себе невагомою, у вухах шуміли хвилі, а тіло здавалося скупаним у
чистому морському повітрі, сонячному сяйві і мерехтливих відблисках

морської води. Вона справді відродилася до життя, відчувала кожен

свій м яз, чула кожен звук їхні кроки, потріскування гілок на

деревах, шарудіння якогось звірятка в придорожній канаві, чула усе це

виразно, наче бамкання дзвонів. Дихалось їй глибоко, на повні груди.
Зійшов місяць повний і білий, наче вирізаний з паперу.
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Джо втомився і йшов мовчки, ховаючи радість у глибині душі. Біля

підніжжя косогору вони зупинилися. Джо треба було звертати

праворуч, до села, а Рут іти прямо, до вигону. А може, й вона піде з ним до

будинку иа Фос-Лейн, може, в такому настрої їй пощастить

порозумітися з ними, розвіяти ворожнечу і недовіру?
Вони ж не знають, де ти пропадав. Мені, мабуть, треба піти і

сказати...

їм байдуже.
Але ж...

Ніхто нічого не помітив. Не ходи туди, Рут. Не треба. Голос

його тремтів..
Але ж маю я пояснити...

Не варто. Я хотів би, щоб вони нічого не знали про
сьогоднішній день. Він наш, а якщо вони дізнаються, то все зіпсують. Не ходи.

. Рут відчула, що він хоче захистити її від них і щось від неї при¬

ховує.
Я прийду завтра, сказав Джо і пішов, але потім повернувся і

на якусь мить міцно її обняв.

Дякую, дякую, прошепотів він, тоді дістав з кишені морське

вушко і простягнув їй.

Не забувай про цей день, Джо, запам ятай усе-усе.
Відповідь була б зайвою.

Джо пішов, а вона все стояла, тримаючи в руці мушлю,
дослухаючись до його кроків. Іти додому не хотілося, бо там вона одразу
усвідомить, що день минув, і все, про що вона так намагалася забути, чекає

на неї в порожніх темних кімнатах.

І раптом перед нею виникло видіння: Бен ішов до неї через вигін,
і Рут аж скрикнула, бо ту ж мить збагнула, що його немає і вона

самотня на цій темній стежці, і ніяк, ніяк не зможе бути з Беном.
От хіба що...

Зійшовши на пагорб, вона пустилася бігти, ніби спізнювалась і

боялася, що він не дочекається. І картала себе за те, що так довго сюди

не приходила.
Раніше вона уявляла, що він з нею, вдома або кудись пішов, тепер

же зрозуміла: він там, куди його принесли і де лишили. Чи провідували
його інші? Дора Брайс, Еліс, сусіди або родичі? Як би їй хотілося, щоб
туди ніхто не ходив, щоб це була ніби її власна садиба, яку можна

замкнути на ключ. Але насправді ця садиба була без огорожі, і будь-
хто міг прийти туди й дивитися, як дивилися всі на нього, коли він
лежав у відкритій труні.

Рут пройшла у браму кладовища і пішла по траві повз давні,
замшілі могильні плити. їй ие потрібне було місячне світло, вона знайшла б

дорогу й навпомацки, навіть якби була сліпа. На південь від церкви за

старими могилами були зовсім недавні і остання з них Бенова. А ще

далі незаймана трава.

Рут стала, як укопана. Квіти звідси уже забрали, і лишився

тільки довгастий горбок, мов кротовина, що пробилася крізь траву. Наче
безіменна могила якогось зайди. Рут не могла цілком усвідомити, де

вона є, це здавалося неможливим. Бен тут, під землею, він мертвий, і
ніколи більше ие заговорить, не поворухнеться, не дихатиме. Це ж
просто безглуздя.
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Вона стала навколішки на траву і промовила:
Ми з Джо їздили сьогодні до моря. До Хедвелл-Бей. Там пісок

і сонячне небо, і ми довго-довго гуляли. Як шкода, що тебе не було з

нами. Чому ти не поїхав туди, чому?
Тиша гнітила її, а тополі й тиси здавалися витесаними з каменю

колонами.

«Який він зараз? думала вона. Чи дуже змінився?»
Розпач і бажання визволити Бена з цієї підземної в язниці, з того

світлого дерев яного ящика охопило її з такою силою, що вона

схопилася за дернину і легко її зірвала, бо трава ще не встигла пустити

коріння.
Потім уявила, як Бен лежить у цілковитій темряві, застиглий і

непорушний, як розкладається його тіло, волосся стає крихким, а кров

твердне у жилах. Знову й знову повторювала собі те, що зрозуміла
раніше, коли мала ясніший розум:

«Те, що лежить отут під землею, це не Бей, це лише оболонка,
лялечка, з якої вилетів метелик, а Бена тут немає».

Тоді де ж він, де? Адже тіло, яке вона кохала, і серце, що билося

разом з її серцем, усе, що вона бачила, чула і сприймала в Бенові,
лежить тут, у землі, усе таке, як і колись, і не зовсім таке перетворене
на ніщо.

Як вона боялася, що дерево скалічило його тіло, але ж то дрібниці
порівняно з тим, як руйнує його сира земля й хробаки. В голові
крутилося безліч думок, і одну з них Рут вимовила уголос:

Кожному свій час і народжуватись, і помирати.

Мабуть, це й справді так. Але якби вона знала тоді, коли вперше
зустрілася з Беном, що йому судився такий короткий вік, то одразу ж

утекла б від нього і не дала б серцю волі.
Невже не дала б?

Але цього вона не знала, взагалі нічого вже ие знала.

Сліз не було, і Рут лягла на вкриту дерном могилу та так і
лишилась лежати.

Час минав, місяць котився в небі, а полегкості не було, вона

відчувала лише пронизливий холод, що йшов від могили, та терпкий запах

вологої землі і трави...

Якби можна було зараз умерти... Та цього не станеться...

Вона лежала, і потроху відходив у далеке минуле, в інше життя

спогад про море, про сонячне небо і про тиху радість, яку спізнала вона

того дня.

Після тієї ночі вона часто стала приходити на могилу. її відвідини
не лишилися непоміченими, за нею підглядали, селом пішли всякі
чутки. Люди гадали, що ж вона робитиме далі, очікували.

VI До моря? Що ти верзеш? Ти часом не

здурів, хлопче? До чого тут море?
Джо стояв у найдальшому кутку кімнати. Того

вечора вони чекали на нього, і зрештою йому довелося видати свою

таємницю. Мати, що зовсім не цікавилася ним дотепер, не помічала

навіть, чи він є на світі, з якоїсь чудернацької примхи зажадала

раптом знати, де він був.
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Ану, розказуй, де пропадав!
Ми їздили до моря. Поїздом від Тефтона. Оце і все.

'Звісно, вона схибнута, але нащо вплутувати в усе це тебе?
Не говори так про Рут.
Я так і знала і ти проти мене! Всі ви однакові. Я нічого

іншого й не сподівалася, один бог знає, за що мені така кара. Усе життя

я із шкури пнулася, щоб вас виростити, от ви й подякували мені.

Гадаєш, у твоєму віці я не могла сподіватися на щось краще?
Знову те саме. Еліс сиділа з непроникним обличчям, ніби

закам яніла.
Хіба хто-небудь з вас спробував мене зрозуміти? Чи знаєте ви,

як я страждаю? Які я принесла жертви? Ні, ви нічого не знаєте. Тільки
Бен розумів мене і жалів. Але він помер, і нікого в мене не лишилося.

Джо крутив між пальцями камінець.
І чим це вона причарувала тебе? Пропадаєш там що божий день,

усе їй робиш. А для мене ти хоч що-небудь коли зробив? Чому це

вона не береться ні за холодну воду? Інші ж працюють. Мало їй казали,

що життя триває і вона не виняток? Це б і я могла влягтися в ліжко,
ніжитися собі й не вставати. Вона таки несповна розуму, та хто ж у

цьому' винен, як не вона сама? Сіла на твою шию. Час покласти цьому

край. Я забороняю тобі ходити туди й сидіти день і ніч під одним

дахом із схибнутою.
Вона не схибнута, не кажи так про неї.
То ось як ти розмовляєш зі мною? І це мій син? Мабуть, у неї

навчився! Вона ж горда, не знається з нами. Ну й нехай. Нам тепер
нема до неї ніякого діла.

'А мені є.

Знаю, ти на її боці, вона намовляє тебе проти мене. Що ти

розумієш, хлопче? Хіба така дитина, як ти, може її розкусити? Навіть
Бен не зміг. Спочатку вона забрала у мене його, а тепер хоче й тебе.

Повинен же хтось потурбуватись про неї. От я й допомагаю їй.
Повинен? Чого це раптом повинен? Дора Брайс

повернулася й пішла до кухні. Море! Яке вона має право тринькати гроші на

прогулянки та розваги? То оце вона так сумує? Скільки часу минуло?
Нема навіть чотирьох тижнів. А вона вже до моря поїхала,
розважатись. Бездушна вона людина.

Неправда, тихо промовив Джо. Його вже починало нудити від

усього цього; але він нізащо не зрадить Рут, захистить її від усіх.
Я можу тобі сказати, чим вона скінчить. Будь-хто тобі це

скаже. Вона або збожеволіє, і її заберуть, або скоренько знайде собі
іншого чоловіка і виїде звідси. Ось так.

Але тут не витримала Еліс. їй уже несила було й далі сидіти в

цій задушливій кімнаті і вислуховувати нескінченні гіркі нарікання.
Вона підхопилась на ноги.

Облиш його, дай йому спокій, сказала Еліс. Чи тобі не

однаково, куди він їздив? Що в цьому страшного? Невже ми не можемо

розмовляти, як нормальні люди, хоч на хвильку про це забути?
І ти? І ти туди ж? Усі ви з нею, усі проти мене.

Ніхто тебе не кривдить.
Я могла б чогось домогтися в житті, я могла б... >

Ми вже-не раз про це чули. Ти могла б стати великою пані! Та
хто тобі повірить? Усі ці твої фантазії чиста дурниця. А -насправді
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тн немолода п ятдесятирічна жінка, що одружилася з наймитом. То

чому б тобі не заспокоїтися, не змиритися з цим?

Дора Брайс похитнулася, сперлась на стіну і затулила обличчя.

А я не збираюся лишатись далі у цьому домі, провадила Еліс.

Сидіти тут і чекати, коли збудуться твої фантазії, сидіти рік, і два,
і більше, і так нічого й не дочекатися то краще я спробую жити своїм

життям і не буду такою, яку ти вимріяла собі.

Джо волів би якось припинити цю сварку, йому прикро було чути,
як грубо і безжально пересварюються мати з дочкою, намагаючись

вразити одна одну якомога дошкульніше. Та він нічим не міг цьому
зарадити. Вони навіть не помітили, як він вислизнув з кімнати і вийшов

надвір, його поїздка до моря вже нікого не цікавила.
Він вийшов за село, мало не плачучи з відчаю, що в їхньому домі

панує ненависть, що так недобре говорять про Рут, що немає Бена, а

тільки він знав, як угамувати жінок, як дати всьому лад.

Джо, як завжди, перейшов через поле, піднявся на гору, спустився
па протилежний бік і тільки тоді ліг на землю й гірко заплакав. Та не

себе було йому шкода. Він витримає. Це матір і сестру він оплакував, а

ще було йому гірко, що зіпсовано спогад про такий чарівний день біля

моря. У нього лишилися тільки камінчики. Він витяг з кишені одного

і притулив до щоки. Хоч щось приємне збереглося.
Еліс Брайс також пішла з дому і після хвилинного вагання

рушила в інший бік, туди, де жив Роб Фолі. Цей молодий коваль часто

заговорював до неї і поглядав якось особливо. Він жадав її. Еліс

почувала себе винною, збудженою і трохи зляканою. Але вона має повне

право розпоряджатися сама собою. І дівчина високо піднесла голову
нехай дивляться, нехай кажуть що хочуть.

Отож коли Артур Брайс, випивши дорогою кухоль пива, повернувся
додому, йому довелося вислухати нову зливу гірких нарікань. Тепер уже
ного було звинувачено в усіх злигоднях, що випали на долю Дори
Брайс. Він сидів знесилений, відчуваючи застарілий біль у скаліченій

руці, та плечі, і мовчав бо що він міг сказати? Але йому хотілося б

зробити щось таке, щоб вона відчула себе щасливішою, якось змінити
її життя, або примирити з цим, бо, попри все, він і досі її любив.

Якась невідома сила знову й знову приводила Рут на кладовище.

Ходила вона й у лісову западину і тут почувала себе зовсім інакше,
заспокоювалася, думки яснішали. Тут, у лісі, вона ставала сама собою,
їй вільно дихалось, і в пам яті зринали тільки щасливі спогади.

Ось уже кілька днів стояла гарна, ясна погода, і знову з явилось

відчуття близької весни.

Якось пополудні Рут перейшла поле й увійшла до лісу. То там, то

там сонце проривалось між буками і підзолочувало жовте й буре торішнє
листя, відкидало від стовбурів довгі миготливі тіні. У самій долині
росли густі кущі, і там вона почула якусь дивну пісню її виводили десь

по той бік просіки дзвінкі дитячі голоси. Спочатку Рут не могла

розібрати слів і не бачила, хто співає, та за хвильку діти вийшли

вервечкою з лісу. Вона відступила трохи вбік, сховалася за дуб і спостерігала.
Дітей було п ятеро дівчатка з їхнього села, і Рут усіх їх знала.

На них були довгі старі спідниці або плаття їхніх матерів і старших

сестер, а голови вони покрили клаптями простирадел чи завісок, мов

черниці.



СЬЮЗЕН ХІЛЛ. Напровесні 117

Перша дівчинка несла в простягнених перед собою руках якусь
білу скриньку. Вони здавалися примарами і нагадали Рут людей, що

йшли за групою до церкви. Щоправда, ті були всі в чорному, а діти
в білому. Вони знову й знову співали одні й ті самі рядки з пісні,
фальшиво і невлад:

І всі пташки на деревах
Заплакали її заридали,
Як почули вони звістку,
Що вільшанка вмерла,
Як почули вони звістку,
Що вільшанка вмерла.

Дівчатка наближалися, весь час співаючи. Потім зупинилися
неподалік від місця, де упав в яз, і тільки тоді одна по одній замовкли.

Дівчинка на ім я Дженні Колт, та, що несла скриньку, нахилилась і

поставила її на купу листя. Тоді до неї підійшла друга дівчинка і
почала копати яму маленькою іржавою лопаткою. Інші із зосередженими,
ие по дитячому серйозними, навіть урочистими обличчями стояли мов

статуї, в своїй довгій ношеній-переношеній одежі.

Нарешті яму викопали.

А тепер співайте. Я ховатиму її і проказуватиму молитву, а ви

співайте.

Дівчинка опустилась навколішки, взяла скриньку, дуже обережно
поставила в яму і почала засипати її землею та прілим листям, щось

примовляючи, а інші знову заспівали, і слова дівчинки було важко

розчути, та Рут розчула.
Попіл до попелу, прах до праху, попіл до попелу, прах до праху,

попіл до попелу, прах до праху...

І всі пташки па деревах
Заплакали й заридали...

І дівчинка встромила в землю хрестик із прутиків. Вона стояла,
похиливши голову, урочиста, мов священик, а інші співали й співали.

Потім повернулися і так само повільно рушили назад між
деревами. їхні голоси ще довго долинали до Рут, потім тільки луна, а

потім тиша, і свіжа могила якоїсь чи то пташки, чи то звірятка.
Рут підійшла до в яза і сіла на ньому. Сонячне тепло й світло

пробивалося й сюди, і вона на хвильку відчула себе щасливою, навіть
більше в неї з явилася впевненість, що вона виживе, пройде цей довгий,
темний тунель і вийде по той бік оновленою, зціленою, заспокоєною. Як
це станеться і коли, вона не знала, і ніхто не зміг би їй цього сказати...

А за дітей можна ие боятися, вони здатні виконати ритуал смерті і

поховання без суму, анітрохи не переймаючись цим. Вона була рада,
що побачила їх, почула їхній урочистий иезлагоджеиий спів, і та

мелодія і слова ще довго вчувалися їй, а білі постаті дітей з являлися в її

снах.

На кладовище вона ходила вже не так часто. її тепер дужче
вабила западина, і вона приходила туди, сідала на дереві і віддавалася

спогадам, пробувала зібрати їх докупи і збагнути істину. Досі вона бачила

її тільки в проблисках, ніби картину в темряві, на яку падало яскраве

світло, але миттю й згасало, так що годі було роздивитися щось до

ладу.
(Закінчення в наступному номері.)

З англійської переклала
Оксана ТАРАНЕНКО
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ЛОДОНГІЙН ТУДЕВ

життя

(Смерть і народження)

Коли народивсь я батько всміхався,
Коли народивсь я і мати всміхалась,
Коли народивсь я і люди раділи.
Заплакав лиш я, як на світ народився,
Злякався я світу, твердого, мов камінь.
Злякався землі, що горить, як багаття,
Заплакав один я, на світ народившись.
Коли я умру мої діти заплачуть,
Коли я умру засумують і люди,
Лиш я усміхаючись буду вмирати,
Тому, що життя завдало мені гарту,
Тому, що теплом я землі обігрітий,
Тому, лиш тому я умру сміючись.
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СЛОВО ПРО МАТІР

Серед дерев високих

Зозулі в тайзі кують,
А там, в долині, дачні
Ряди біліють юрт...

Місця мене стрічають
Дитячої пори,
Так само коси травам
Причісують вітри.

Там серед юрт різниться
Моя непоказна.

Серед красунь різниться
Там скромністю одна.

Хоч і дірява юрта, а все-таки моя,
Хай без коси матуся, а все-таки моя.

ПОБАЧЕННЯ

Повз скелі стрімкі,
По узліссях,
Зарінками рік
Я мчав крізь стада й табуни,
Мов на крилах летів на коні,
Вітер гриву куйовдив.
Я думкою линув,
До неї летів,
Відкритись готовий

Коханій моїй.
Я зустрічі час

Пам ятав, навіть дні

Я лічив, щоб прийшла
Та назначена мить,

Три уртони
1 путі,

Як далеко туди,
Сонце вже піднялося в зеніт,
А надвечір, коли

Перша зірка зійшла,
Я прибув на домовлене місце.
Бо не можна спізнитись
На зустріч з коханням.

На хвилях довіри й надій
Спокою нікому нема.

1 Уртон відстань між колишніми
кінними станціями приблизно ЗО 40

кілометрів.
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РОЗМОВА СЕРДЕЦЬ
Ми розмовляємо без слів
Мовчать уста. Тоді

Відкриті наші очі.

Ведуть серця розмову.
Заплющились повіки!
Як серцю тут мовчати?
Не можна серця приховати,
Серце не буде вам мовчати.

Коли серця говорять,
Слова тут ні до чого.

Тому і смисл розмови
Таємної сердець
Ніхто очима навіть
Не зможе передать,
Нікому не почути
Німих розмов сердець.
Сердець розмову мовчки

Ми будемо вести...

хто ми?

Батькові руки тирсою пахли,
Мамині руки пахли арулом
Руки дружини медом пропахли,
Ну, а мої, мабуть, пахнуть чорнилом.

ПІСНЯ, У ЯКОЇ НЕ БУДЕ КІНЦЯ

Пісню цю я заспівав ще позавчора,
Пісню цю і вчора я співав.
Пісню що співаю і сьогодні,
Пісню цю співаю я постійно.
Пісню цю співатиму і завтра.
Пісню цю почуєш післязавтра,
Пісні цій звучати ще віки.
Пісню цю мій дід співав колись ще.

Пісню цю співав і батько мій.
Пісню цю і я співать навчився,
Пісню цю я далі передам.
Пісню цю співатиме мій внук.
Пісню цю у внука внук підхопить,
Пісня ця ие знатиме кінця.
Піснею цією славлю батьківщину,
Піснею цією славлю свій народ.

Арул сушений сир (монг.).

З монгольської переклав
Омелян МАСИКЕВИЧ
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НЕПЕРЕМОЖНА ПІСНЯ ДЖО ХІЛЛА

Влітку 1918 року Джон Рід, щойно
повернувшись з революційної Росії,
прибув як кореспондент прогресивного
журналу «Ліберейтор» до Чікаго
висвітлювати чергове політичне судилище,
влаштоване американською реакцією. Цього
разу її жертвами стали члени найбойо-
витішої на той час профспілкової
організації американського робітництва ІРС

(Індусгріальні робітники світу). В своєму
нарисі «Соціальна революція перед
судом» Д. Рід писав: «В ІРС люблять і

шанують своїх співців. По всій країні
робітники співають пісні Джо Хілла... Я

зустрічав людей, які носили в кишені

робочої блузи пляшечку з попелом Джо
Хілла...» Так, навіть по смерті творця
його пісні продовжували жити, як і
пам'ять про їхнього автора. І сьогодні
невелика, але вагома поетична спадщина

Дню Хілла сприймається як класика не

тільки американської, а іі світової
революційної поезії.

Американське буржуазне
літературознавство зображало Джо Хілла
екзотичною і самотньою постаттю на тлі
поезії США. Але це далеко не так.

Творчість співця робітничих мас була однією
з ланок революційної традиції, яка

мала глибоке історичне коріння.
Щоправда, серед інших жанрів американської
літератури саме політична пісня

протесту виявилася найменш дослідженою. Тим
часом, історія Америки, її

найдраматичніші та найяскравіші епізоди
відбиті саме в піснях трудящого люду.

На початку XX сторіччя
пісенно-поетична традиція революційно
настроєного пролетаріату США свій
найяскравіший вияв знайшла в поезії ІРС. Один з

лідерів ІРС, славнозвісний робітничий
ватажок Вілл Хейвуд писав з цього
приводу: «...Я гадаю, що пролетарське
мистецтво буде гуманніше за буржуазне.
Найвищим ідеалом митця стане

створення пісні, яку заспівають робітники,
створення драми, яку маси пролетарів
зможуть виконувати просто на вулицях».

Такі пісні судилося створити Джо
Хіллові. Напередодні першої світової
війни його пісні були постійними
бойовими супутниками американських
пролетарів у їхній класовій боротьбі. Він

був не тільки найзнаменитішим поетом-

самородком, що вийшов з лав ІРС. Він
став символом самого руху.

Справжнє ім я поета Иоель Хег-

лунд, і народився він у Швеції 1879 ро¬

ку, в багатодітній сім ї залізничного
кондуктора. Батько музика-самоук
грав на саморобному органі, і син

успадкував від нього любов до гри та

співу. Згодом Джо писав, що музика
«була у мене в крові». Після смерті
батька десятирічному хлопцеві довелося
піти працювати: він трудився на канатній
фабриці, потім кочегаром. А коли йому
виповнилося двадцять три, полишив

батьківщину подався на пошуки
щастя до Америки.

Спочатку Джо оселився в бідному
нью-йоркському кварталі Бауері, служив
у салуні, був прибиральником, іноді
розважав відвідувачів, бренькаючи на

розладнаному роялі. Потім подався на

Захід. Почалося його блукацьке життя:

працював сільськогосподарським
робітником на жнивах, докером, шахтарем.
Намагався навіть зорганізувати комуну,
а у вільний від роботи час писав вірші
та пісні.

Слава до нього прийшла разом з

появою знаменитої пісні про Кейсі

Джонса, робітника, що зрадив свій клас.

Цей образ віддавна побутував у
робітничому фольклорі. Але Хілл надав
знайомій постаті особливої рельєфності.
Приводом до створення пісні стали події
иа Тихоокеанській залізниці, коли 1912

року адміністрація звернулася по

допомогу до штрейкбрехерів. Текст пісні
дивовижно гармоніював з мелодією. Він
друкувався у вигляді листівки і

поширювався серед страйкарів. Пісня
допомагала гуртувати їхні лави, таврувала
зрадників і легкодухих. Невдовзі листівка

потрапила у Саи-Франціско та

Лос-Анджелесі до рук моряків, які рознесли її
по всьому світі. її можна було почути в

Сінгапурі, Гонконгу, в далекій Австралії.
Популярності пісень Джо Хілла

сприяло і те, що писав він їх на відомі
мелодії. Так, иа мотив англійської
солдатської пісні «Довгий шлях до Тіпперері»
він придумав сатирично-іронічну пісню

про безробітних «Довгий шлях до миски

супу», «Бродягу» написав иа мелодію
популярної в роки громадянської війни
в США пісні «Крокуй, крокуй, вже

хлопці марширують», «Аллілуйя, босяк
ізнову» являла собою переробку віршів,
поширених серед робітииків-бродяг, так

званих «хобо».
Сама форма віршів Джо Хілла була

(Див. далі на стор. 124.)
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джо
хілл

(1879-1915)

ЛЮДИ ПРАЦІ,

ПОВСТАВАЙТЕ

Люди праці, повставайте,
Позбувайтеся ярма,

Ласим трутням не давайте
Наживатися дарма..

А чи гнутимете шиї

Від колиски до труни?
Чи найвища ваша мрія

Волочити кайдани?

Приспів:

Повстань, кого нужда обсіла,
Борімося за праве діло,
Велика Спілка наша сила,

Прапор бойовий.

Голодні плачуть наші діти,
Мільйони мусять животіти,
Доволі з нас знущань і гніту,.

Це останній бій.

Якщо дружно в непокорі
Зімкнемо свої ряди,

Кораблі замруть у морі,
На вокзалах поїзди.

Нам лиш варто захотіти
Змовкне фабрика й завод»

Не врятує паразитів
Ані армія, ні флот.

Приспів.

Трударі, вступайте в Спілку,
Гнівом ворога косім,

Дармоїдів, хоч би скільки,
Зметемо з дороги всіх.

Треба всім нам об єднатись
Поодинці пропадем,

Щоб не смів ніхто знущатись
з нас ніколи і ніде.

Приспів.

Люди праці, повставайте,
Наближайте світлий час»

За свободу виступайте,
Перемога жде на нас.

Нас у дружнім колі націй
Майбуття чека ясне,

Над Республікою Праці
Стяг червоний спалахне.

Приспів.



ДЖО ХІЛЛ. Пісні 123

ДОВЕДЕТЬСЯ ЙТИ В СОЛДАТИ

Мільярди жертвує народ
На порох, на рушниці,

Щоб «нашу армію», «наш флот»
Озброїть, як годиться.

Живуть мільйони у журбі,
Від голоду вмирають,

Тож, замість «Рідний край, тобі»,
Хай пісню цю співають:

Приспів:

Доведеться йти в солдати,
Є один у мене шлях:

Щоб тиранів подолати,
Під червоний стану стяг.

В армію іди трудящих,
Люд робочий всіх країн.

Раб, невільник, повставай
За щасливий, вільний край,

За землю, за права.

А скільки молодих дівчат
В повії йти повинні,

Аби хазяїн, підлий кат,
Свої наповнив скрині.

Він золото для кораблів
В дітей украсти вміє,

Дорослий часто взагалі

Про працю тільки мріє.

Приспів,

Гармати нащо розміщать
У самім центрі Штатів?

Якого ворога стрічать
Збираються, спитати б.

Страйкуймо, друзі, в добрий час

За збільшення зарплати,
А не загинемо, не раз

Ще будемо співати:

Приспів.

З англійської переклав
Михайло ТУПАЙЛО
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невигадлива, дохідлива і справді
народна. Звертався він до характерних для

фольклору прийомів паралелізму,
заспівів, полюбляв інтонацію невимушену,
іронічну. Часто Хілл перевіряв щойно
написані вірші на масовій аудиторії, яка

ставала і його співавтором. Вилізав на

імпровізований кін десь на вуличному

перехресті й починав співати нову

пісню, прислухаючись до реакції
робітничого натовпу, до зауважень і порад.

Твори Хілла були вільні від
декларативності, на яку слабували тогочасні

зразки робітничої поезії.

Ліричний герой Хілла був
автобіографічним: поет спізнав робітниче життя на

власному досвіді. Не раз він стояв у
пікетах. Відсидів у в язниці тридцять діб
на звинувачення у «бродяжництві».
Бився з поліцейськими, брав участь у «фрі
спіч файт» («боротьба за свободу
слова»), яка спалахнула в 1910-х роках під
проводом ІРС.

Відгукуючись у своїх віршах на

політичну злободенність, Хілл, однак, не

обмежувався роллю пропагандиста, який

заримовує гасла. Коли один з

функціонерів ІРС заявив, що кожна пісня має

являти собою «лекцію», підміняючи тим

самим політико-екоиомічну літературу,
Хілл гаряче заперечив йому. Своє
естетичне кредо він висловив так:

«Памфлет, хоч би який довершений, більше
одного разу не читатимуть; пісню ж

відчувають серцем, її виконують
багаторазово».

Як свідчить біограф співця, драматург
Баррі Стевіс, уже восени 1913 року
навряд чи можна було знайти серед
робітників Америки чоловіка, жінку або
підлітка, який не знав би пісень Джо
Хілла. їх співали в пікетах, співали

безробітні. Його вірші, які щорічно
з являлися в невеличкому «Червоному
пісеннику», не стільки знайомили з новими

творами, скільки допомагали
запам ятати вже відомі.

У віршах Джо Хілла, з їх закличною

інтонацією, можна було знайти і
хльостке жаргонне слівце, і гротеск, і

рясноту живих деталей із робітничого
побуту. Народившись у пісні, набували
загальної значущості образи великої

викривальної сили: ось законник Голден,
досвідчений майстер крутійства; ось

сіромаха Вілл перекоти-поле, люмпен,

розбещений расистською пропагандою,
постать, між іншим, досить-таки
одіозна (згадаймо хоча б оповідання Джона
Ріда «Мак-американець»); а ось «містер
Блок», робітник, задурений байками

про класову злагоду.

Шлях Джо Хілла обірвався на

самому початку. Він став жертвою реакції,
що застосувала випробуваний засіб,
звинувативши політичного супротивника в

карному злочині. Американське
правосуддя, що хизується «захистом прав
людини», накопичило щодо цього
багатий «досвід». За тридцять років до

Хілла в такий спосіб розправилися з

робітничими лідерами в Чікаго. В роїш
першої світової війни висунули

стандартне звинувачення в тероризмі
робітничому ватажкові Тому Муні. Його
було засуджено спершу до смертної кари,
відтак на довічне тюремне ув язнення.
20-ті роки минули під знаком справи
Сакко і Ванцетті. Весь світ боровся за

їхній порятунок, але вони загинули на

електричному стільці у серпні 1927
року, і смерть їхня викликала загальне

потрясіння. Через п ятдесят років після

страти суд штату Массачусетс
змушений був зняти сфабриковане проти них

обвинувачення. В 60 70-ті роки
американська Феміда в такий самий спосіб

переслідувала борців за громадянські
права: за гратами опинилися «уїлмінгтонсь-
ка десятка», поетеса Ассата Шакур,
Джім Харріс та інші активісти;
здебільшого проти них висувалося
сфабриковане поліцією і провокаторами
звинувачення в якомусь карному злочині.

Доля Джо Хілла яскравий і
трагічний приклад розправи з людиною за

її політичні переконання. За спиною

«закону» діяли мідні королі штату Юта,
які вирішили поквитатися з небажаним
для них «бунтівником».

...В січні 1914 року в Солт-Лейк-сіті

невідомі особи, очевидно, гангстери,
вдерлися до крамниці торгівця Моррісона,
відомого своїми зв язками з місцевою
поліцією, і вбили його разом із сином.

Менший син, який лишився живим, не

міг упізнати злочинців, бо вони діяли в

масках. За звинуваченням у вбивстві

було заарештовано Джо Хілла. Проти
нього не було жодних вагомих доказів,
але він належав до бойової організації
робітничого класу, яку люто ненавиділа
місцева реакція.

Понад двадцять місяців тривав
процес, під час якого порушувалися всі

юридичні норми. «Свідки» відверто
лідирували обвинуваченню. Хілл відмовився
від послуг адвокатів, пересвідчившись,
що вони діють йому на шкоду. А тим

часом у країні розгорталася кампанія

солідарності з Джо Хіллом. В неї
включилися численні робітничі організації ие

лише Америки, а й Європи. Коли співця
засудили до страти, втрутився
шведський посол Екенгрен. Сам президент
Вільсон, враховуючи реакцію
громадськості, двічі звертався до губернатора
штату Юта з проханням переглянути
справу Хілла, але безрезультатно.
В січні 1915 року Джо Хілла

відвідала у в язниці Елізабет Ґарлі Флінн, тоді
двадцятип ятирічна активістка робітничо-
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ге руху, а згодом одна з керівників
компартії США. Поет присвятив їй
зворушливого вірша «Дівчина-бунтарка». Між
Флінн і Хіллом зав язалося листування.
Це була велика, серйозна дружба двох

товаришів по класовій боротьбі. В
газеті «Солідаріті» Елізабет писала в ті
часи: «Ще не було руху, який би залишив

слід у світовій історії, без пісень,
ніколи не було переможного руху без
пісень... Хазяї ненавидять пісню, вони

бояться її, вони б залюбки задушили її.
Ось чому вони кинули до в язниці
нашого Джо Хілла... Я закликаю вас

допомогти Джо Хіллу...»

За кілька годин до страти поет

послав Флінн своє останнє «прощавай!».
Перед лицем смерті розкрилося все

благородство співця. Він просив, щоб
усі кошти, зібрані на його захист,
пішли на спільну справу всього

робітництва. Рушаючи на страту, він
телеграфував друзям: «Не побивайтеся за мною!

Єднайтеся!».

19 листопада 1915 року рано-вранці
Джо Хілла вивели у двір в язниці й

посадовили на табурет. Він попросив,
щоб йому не зав язували очей. Перед
ним вишикувалися п ять найманих

стрільців. В одній із гвинтівок був
холостий патрон. Кожен із стрільців міг

тішити себе думкою, що холостий
дістався йому. Лікар пришпилив до
грудей Хілла вирізане з паперу серце,
його й пробили чотири кулі...

Після фізичної смерті розпочалося
друге життя Джо Хілла, людини, що
стала легендою. Ця легенда сповнена

нев янучої сили, бо в очах американських
робітників поет втілює в собі їхні

найкращі риси і прагнення, бунтівний дух,
соціальний протест. Виникає ціла
література про співця. ІІа початку
двадцятих років один із бонових сподвижників
Хілла, поет Ральф Чаплій, видає перший
біографічний нарис про нього. Ептон

Сінклер використовує пісні ІРС у п єсі

«Співучі тюремні солов ята», написаній
на захист робітничих активістів, що
знемагають у в язницях. Прототипом
головного героя Реда Адамса послужив Джо
Хілл. Карл Сендберг у своєму
фольклорному збірнику «Торба американських
пісень» (1927) пише про Хілла як про
«нанвидатнішого иоета-пісняра і єдиного

митця, пісні якого в наші дні
виконуються бойовими загонами американського
пролетарського руху».

1925 року молодий поет Альфред
Хейз написав вірш «Джо Хілла я бачив

уві сні». Згодом Ерл Робіисон поклав,

його на музику, так народилася
знаменита пісня про Джо Хілла. Свого

найкращого виконавця вона знаходить в

особі Поля Робсона, образ поета якось

дивовижно втілюється в неповторному
голосі співака.

Настають «червоні тридцяті». Пісня
Хілла «Пиріг у небі» найпопуляриі-
ша між безробітними, а сам образ
«менестреля робітничого класу» оживає в

знаменитому вірші Кеннета Петчена
«Джо Хілл слухає молитву» (1935). Це
розповідь про останні хвилини поета,
який під дулами гвинтівок згадує все

своє життя.

В роки маккартизму довкола постаті
Джо Хілла спалахує гостра полеміка.
Уоллес Стегнер друкує в «І-іью Ріпаб-
лік» фальсифікаторську статтю, в якій
намагається довести «вину» Джо Хілла.
Пасквіль викликає різкі протести серед
лівих кіл, виникає комітет «Друзі Джо
Хілла». На підтвердження своєї версії
У. Стегнер випускає роман
«Проповідник і раб». Йому відповідає Варрі Сте-
віс п'єсою про Джо Хілла «Людина, що
ніколи не вмирала» (див. український
переклад у «Всесвіті» № 3, 1963 р.).
До постаті бунтівного співця подумки

не раз звертаються герої романів
Джеймса Джонса «Звідси у вічність» І
Александра Сакстона «Велика Серед-
ньозахідна». Важливу роботу по

вивченню спадщини поета провадить історик-
марксист Філіпп Фонер.

Зростає інтерес до Хілла на його
батьківщині, в Швеції. Там створено
«Товариство Джо Хілла», вийшло
кілька збірок віршів, знято фільм про його
життя. «Дню Хілл повертається на

батьківщину» так красномовно зветься

стаття шведської газети «Дагенс нюхен-

тер», що розповідає про підготовку до
100-річчя з дня народження поета.

Кілька років тому профспілки міста Євле,
в якому народився співець, придбали
будинок Хеглундів, відремонтували його і

створили невеличкий музей. В
численних дослідженнях, присвячених Хіллу,
переконливо доведено брехливість
висунутих проти нього звинувачень. Нині в

Швеції з успіхом іде п єса Стевіса
«Людина, яка ніколи не вмирала». Про
цікаву постановку цієї п єси одним з

канадських театрів розповіла газета

американських комуністів «Дейлі уорлд».
Традиції Джо Хілла живуть у поезії

соціального протесту США, у
творчості таких чудових поетів-співців, як Піт

Сігер, Джоан Баез, Дій Рід. В
передмові до згадуваної вже п єси Стевіса Піт

Сігер пише: «Я гадаю, що приклад Джо
Хілла величний для всіх часів, бо в ііого
особі, його піснях гармонійно поєдналися
любов до життя і сміх з глибоко
усвідомленою рішучістю боротися й

померти, коли треба, за новий світ щастя і

братерства».

Борне ГІЛЕНСОН
Москва.
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ЛАО Ш І ЙОГО ТВОРИ

Одному із зачинателів нового

китайського роману, майстрові психологічної
новели, широко відомому драматургові
Лао Ше (Шу Шеюю), літературна слава

до якого прийшла ще в 30-ті роки, цього

року виповнилося б вісімдесят. Лао Ше
міг ще багато зробити для розвитку

китайської літератури і культури, та в

розквіті творчих сил життя митця
трагічно обірвалося. Один з найвидатніших
письменників Китаю став жертвою
безчинств хунвейбінів. Як писав

голландський дипломат Д. В. Фоккема, «справа...
Лао Ше, який наклав на себе руки після

жорстокого допиту, набула широкого
розголосу... Ім я його не дозволялося

згадувати. Подібно до Мао Дуня та Ба Цзі-
ня, що належали до одного покоління,
Лао Ше намагався поєднати чесність
митця з політичною принциповістю...»
Як же сталося, що ім я відомого в

багатьох країнах світу митця, полум яного
патріота вітчизни, народного депутата й
почесного громадянина Пекіна було під-
дано остракізму?

Відповідь на це дає сама історія
життя і діяльності Лао Ше.

Оповідання ще молодого Лао Ше
вражали читачів своєю соціальною
проблематикою. Водночас окреслювалася й
домінанта його творчості гостра сатира
на все віджиле. Вже тоді, за словами
М. Федоренка, було помітно, що
здатність Лао Ше бачити світ гострим оком

сатирика не тільки і не виключно дар
природи. Значною мірою це був наслідок
життєвих спостережень, мистецького
досвіду Поза сумнівом, культура
сприйняття в Лао Ше перебуває у складному
взаємовпливі з культурою ДУМКИ й

емоцій. Гумористичне начало у Лао Ше

згодом переростає в разючу соціальну
сатиру, це ие легковажне зубоскальство
веселого дотепника, а те, що В. Г.
Бєлінський називав громом обурення, грозою
духу, ображеного ганьбою суспільства.

Яскравим доказом цього є романи 20-х

років «Мудрець Чжао прорік...» (1927)
і «Розлучення», численні оповідання

(«Остання монета», «Вдалий почин»,
«Біля храму великої скорботи», «Пан у
галіфе», «Благодійниця» та інші). В цих
творах чітко виявилися провідні
мотиви творчості Лао Ше, риси обдаровання
митця, його характеру, гуманізму.
Кожне оповідання письменника

фрагмент життя, до певної міри
замкнена в часі, просторі, соціальній сфері
локальна історія. Через це життєві

трагедії, які він відтворював, поставали з

окремих оповідань як наслідок
несприятливого випадкового збігу обставин або ж

чисто природних, незалежних від умов
життя рис характеру окремих людей.
Звісно, це зменшувало узагальнюючу,
отже, і пізнавальну силу творів. У
передмові до свого двотомного російського
видання Лао Ше 1957 року зазначав:

ранні оповідання «це сатира на старе
суспільство. Незважаючи на те, що вже

тоді я прагнув до світла, я ще
недостатньо ясно уявляв собі мету й завдання
революції, тому не міг указати читачеві
правильного шляху». На жаль,
недостатня увага до позитивного начала в житті,
до сил, що протистояли розтлінній
гомінданівській верхівці,
буржуазно-феодальній системі відносин, звужувала погляд
автора на життя, здрібнювала масштаби
типізації, обмежуючи твори митця
рамками критичного реалізму, применшуючи
їх виховний вплив.

Але не забуваймо, що письменник

це виразник не лише своєї теми, ай
позиції, ідеалу, стилю. Оповідання Лао
Ше справді обмежені в історичній
перспективі, проте сповнені, з одного боку,
спопеляючої ненависті до всього

реакційного, відживаючого в людині й

суспільстві, а з другого неприхованої любові

до трудящих. Письменник не

байдужий споглядач, він на зсе дивиться

очима пригніченої більшості, прагне виявити

характерну тенденцію, розкрити
справжній зміст зображуваного. Прекрасний
приклад психологічне оповідання
«Серп місяця». Починається воно, та й

завершується, як сповідь самотньої дів-



ПИСЬМЕННИК. ЛІТЕРАТУРА. ЖИТТЯ 127

чини. Спочатку ми бачимо її веселим,

щасливим дівчам, яке не знає, що її

добробут кредитується материним
ганебним ремеслом повії. Потім прозріння:
перше, коли «у вісім років навчилась

заставляти речі» (бо «якщо не принесу з

ломбарду трохи грошей, нам нічого буде
їсти»), ще більше після того, як мати

почала навертати до свого ремесла й дочку,
і та «поступово навчилася ненавидіти
маму». Ненавиділа, доки не усвідомила: «у
мами жорстоке серце, але ж гроші ще
жорстокіші». «Ми з мамою, мов ті
бездомні пси, дбали тільки про свої

шлунки», і не тому, що нічого іншого не

хотіли знати, а тому, що пізнали: в

антагоністичному суспільстві врода,
молодість, розум теж «зло», бо є

причиною страждань чесних та благородних
людей; «світ надто тісний і нема мені в

ньому місця». «Гроші бездушні», і тому
світі «людина звір, гроші сила

звіра!» І вихід знедоленому в язниця,
смерть...

Так доля однієї людини підводить до
узагальнень широкого соціального плану,

виступає свідком на суді історії. Ми не

погоджуємось з висновком героїні
(котра, як ї автор, ще не стає борцем,
скоряється долі), але ми бачимо як

трагедію, так і причини її.

Позиція митця зумовлює його стиль.

Лао Ше то стурбований, то розгніваний,
через це і тональність розповіді в нього

то задумлива, м яко-гумористична, то

сатирична, а то й гнівно-іронічна. Побут
бідноти, здрібніння і розклад
чиновництва та інтелігенції, звиродніння не лише

духовне, а й фізичне вершителів долі
Китаю такі параметри досліджуваного
й зображуваного прозаїком. В його

письмі в одних випадках домінує
яскрава, образна деталь, потяг до підкресле-
но-правдоподібного малюнка: в інших

поглиблений інтерес до психології,

внутрішніх переживань, а відтак більша
міра умовності, абстрактно-символічних
рис, іронія і гротеск. Все це допомагає
не лише побачити, а й відчути

різноликий, вражений хворобою деградації
соціальних верхів гомінданівський Китай,
проникнутися тривогами його
прогресивних сил, сподіваннями на неминучість
кардинальних змін.

Впадає у вічі широта обсервації та

ідейно-тематичних інтересів
письменника. У романі «Мудрець Чжао прорік...»
розгортаються картини життя «золотої

молоді». Зі сторінок постають гультяї і

трутні, завсідники пансіонів та готелів

ганебної репутації, п яниці, ловеласи та

картярі. Зображуючи паразитуючу'
молодь, Лао Ше показував тим самим

коріння й основу бюрократичного
апарату антинародної держави, середовище, в

якому плодяться наймерзениішого типу
чиновники, позбавлені високих людських

ідеалів. Звідси не тільки
сатирично-іронічний стиль зображення, а й
неприхований смуток митця, який не може

спокійно спостерігати картини деградації
людини.

Своєрідним продовженням цих
роздумів видається роман «Розлучення», де
героями виступають чиновники Пекіна

(Бейпіна) початку 30-х років. Бачимо
місто часу гомінданівської реакції з

його галасливими «звеселяючими»

закладами та ринками, численними

департаментами й інституціями. Загальний тон

його. офіціозний мажор. Та насправді
це тільки камуфляж. Міріади
чиновників, байдужі до службових обов язків,
зате надзвичайно активні в пліткарстві,
доносах, хабарництві, пияцтві й розпусті.
І найгірше те, що вони давно змирилися
з існуючим станом речей, вважають

його нормою. Єдиний, хто випадає з цього
бездуховного клану, це Лі виходець із
села, щиросердий і скромний чиновник.

Він, сповнений мрії про змістовне й
гарне життя, прагнув потрапити до міста,
до «вищого» середовища. Але
міщанство починає всмоктувати в свою

трясовину і його. Відчуваючи це. Лі

вирішує «розлучитися» з остогидлим
оточенням.

Людина й буття суспільства така

центральна проблема й роману «Сян-цзи
Верблюд».
У творі (до речі, роман зийшов торік

українською мовою в майстерному
перекладі І. Чирка) розкривається
трагічна історія ще одного вихідця з села

рикші Сян-цзи. Зауважимо: Лао Ше

не ідеалізує Сян-цзи, автор бачить, що

це не той тип людини, що повстане

проти кривди й зла, піде й поведе інших на

штурм жорстокого сіту. Але це ие

заважає митцеві показати як справжні
причини недолі та страждань народу, так і

високі душевні якості його представни
ків.

Сян-цзи натура суперечлива,
соціально пасивна, далека від ідеалу. Проте
не випадково герой після багатьох

випробувань доходить висновку: «Бідному,
видно, куди не кинь всюди клин».

Він один із сотень тисяч

знедолених селюків, що в прагненні кращого
життя наводнювали міста. Певний час їм
здавалося, що синій птах щастя в руках,
та невдовзі приходило болюче
розчарування. Бо й справді, щойно Сян-цзи
придбав кривавим потом зароблену
коляску його пограбували й силоміць
забрали до війська; ледь переборов
злидні втрапив у нову халепу: змушений
був одружитися з осоружного йому, але

багатою Ху-ню. Навіть жалюгідне
родинне «щастя» тривало недовго: вмирають

при пологах дружина й дитина, а потім

накладає на себе руки мила його серцю
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дівчина, яку важке життя примусило

стати повією...

Як кредо самого Лао Ше звучать
слова: «Життя вчить! Яке життя така й

людина. У пустелі не виростуть півонії».

Коли читаєш слова яро те, що «поети

оспівують перлини крапель на листі

лотоса іі подвійну веселку після дощу, а

біднякам від зливи тільки лихо»,
мимоволі згадуєш слова П, Грабовського:
«де плачуть там немає вже краси».

І розумієш: китайський письменник

прагне відобразити правду життя, його

позиція гуманізм народного
демократа, непримиренного до носіїв зла і

насильства, до співців фальшивої краси.

Лао Ше, автор десяти романів і

великої кількості п'єс, не обмежувався
рамками реалістичного
соціально-побутового роману: в його творчому доробку є

дуже цікавий твір незвичайного жанру

гротескова повість-передбачення
«Записки про котяче місто».

Оригінальний сам задум твору.

Розбився .міжпланетний корабель. Герой
твору (від його імені й ведеться розповідь),
що зумів чудом уникнути смерті, дістає
змогу спілкуватися з представниками

найрізноманітніших верств невідомої
країни люднно-котів. Системою

контрастуючих картин тим, як думають про
себе люди-коти, як усе є насправді і як

сприймає це герой, письменник

досягає своєрідної тримірності бачення.

Повість вражає широтою зображення
соціального тла: село, місто, армія,
державний апарат і система розвитку
(точніше розкладу) освіти й науки все

постає наче в анатомічному розрізі й

віддзеркалює дійсне становище
держави. яка хизується тисячолітньою

цивілізацією, могутністю й розквітом, а

насправді є руїною, в якій поховано як

матеріальні, так і духовні цінності.
Раніше була в цій країні республіка,

але правитель вчинив переворот і став

імператором. Була боєздатна армія, що
відстоювала вітчизну, але тепер вона

воює лише з співвітчизниками. Були
розвинуті наука й мистецтво, але

проведено реформу освіти (університети
закінчують у сім років!), розпродано біб¬

ліотеки, музеї, створився
ідейно-моральний вакуум, духовний розклад
суспільства: в ньому панують лише

насильство й жорстокість, сліпа покора і
фаталізм. Та ще понад усе
безоглядний, тупий шовінізм: люди-коти й досі
гадають, що є авангардом планети і
покликані визначити долю інших...

Як і роман К. Чапека «Війна з

саламандрами», що не був тільки
парафразою біографії біснуватого фюрера, й

виражав процес фашизації буржуазних
держав Європи, повість
китайського письменника не можна звужувати до

рамок життєпису режиму Чан Кайші: це

був твір-памфлет, що виявляв джерела
реакційності звироднілого гоміндану, а

разом з тим став звинувачувальним
актом і пізнішим його наслідувачам.

Коли читаєш повість «Записки про
котяче місто», думаєш: чи не написано

твір китайського митця по гарячих
слідах злочинних дій хунвейбінів та дзяо-
фанів? Ні. Повісгь-фантазія з явилася
1933 року. Та маоїсти не випадково не

погоджувалися на перевидання твору,
написаного, здавалося б, на основі іншої
дійсності.
Маоїсти не могли пробачити Лао Ше

його громадянської позиції, не хотіли
простити йому й постійного інтересу до
життя країн соціалістичної
співдружності, таких його визнань: «Кожна поїздка в

Радянський Союз приносить мені таку
саму радість, яку відчувають діти в час

зустрічі Нового року!»
Лао Ше зацькували тому, що вій був

людиною високої культури, патріотом,
який шанував духовні цінності свого й
інших народів. Його нарекли
«закордонним рабом», бо в бібліотеці письменника

була література іноземними мовами, а

передусім тому, що в ній, як писали

маоїстські інквізитори, «досі зберігалися
отруйні книги російською мовою...».

Та Лао Ше живий у пам яті тих, кому
дорогі нетлінні цінності духовної
культури, гуманістичний пафос мистецтва,
покликаного сприяти зближенню й розквіту
народів.

Петро КОНОНЕНКО
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ДЖЕК

ЛІНДСЕЙ

ДО ЧИТАЧІВ «ВСЕСВІТУ»

З ВЕЛИКОЮ ПРИЄМНІСТЮ КОРИСТУЮСЬ
НАГОДОЮ ВИСТУПИТИ НА СТОРІНКАХ УКРАЇНСЬКОГО
ЖУРНАЛУ «ВСЕСВІТ», ЯКИЙ ПОСЛІДОВНО виконує
ДУЖЕ ВАЖЛИВУ МІСІЮ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ
КУЛЬТУРНИХ ЗВ ЯЗКІВ І ЗМІЦНЕННЯ ЄДНОСТІ ВСІХ

ДЕМОКРАТИЧНИХ СИЛ СВІТУ В ЇХНІЙ СПІЛЬНІЙ
БОРОТЬБІ ЗА СОЦІАЛЬНИЙ І ДУХОВНИЙ ПРОГРЕС, ЗА

МИР І ДРУЖБУ МІЖ НАРОДАМИ, ЗА ВИСОКІ ІДЕАЛИ
СОЦІАЛІСТИЧНОГО ГУМАНІЗМУ, ЗА СВІТЛЕ

СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТТЯ ЛЮДСТВА.
БУДУ РАДИЙ, ЯКЩО МОЯ СКРОМНА УЧАСТЬ У

ЦЬОМУ місячнику хоч ЯКОЮСЬ МІРОЮ
СПРИЯТИМЕ ВИКОНАННЮ ЙОГО ВЕЛИКОЇ І БЛАГОРОДНОЇ
МІСІЇ.

Джек ЛІНДСЕИ
20 лютого 1979 року
Лондон.

S. «Всесвіт». Хе 11.
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ДЖЕК ЛІНДСЕЙ-
ТЕОРЕТИК ЛІТЕРАТУРИ

Ім я Джека Ліндсея (нар. 1900),
англійського письменника-комуніста,

добре відоме в нашій країні. Його романи й

повісті здобули в нас широке
визнання. Радянські літературознавці й
критики присвятили чимало досліджень
творчості письменника. Насамперед свою

увагу вони зосереджували на романному
епосі Джека Ліндсея домінуючому
жанрі його творчості. І це природно.
Саме своїми історичними і соціальними

романами, особливо великим епічним

циклом «Британський шлях», ДжекЛінд-
сей здобув визнання серед
демократичних кіл своєї країни і далеко за її

межами.

Гідне місце в літературі сучасної
Англії посідає і поезія Дж. Ліндсея та його

переклади. Він перший відкрив
англійському читачеві «Скіфів» О. Блока,
лірику С. Єсеніна. 1957 року Дж. Ліндсей
видав у своєму перекладі антологію

«Російська поезія 1917 1955 років».
Прогресивна англійська преса відгукнулася
на появу антології як на «знаменну
подію великого літературного й

суспільного звучання». Високу оцінку дістала
вона і в нашій країні. 1967 року Указом

Президії Верховної Ради СРСР Дж.
Ліндсей за свою перекладацьку творчість
був нагороджений орденом «Знак
пошани».

Перу письменника належать численні

дослідження з історії вітчизняної і
світової художньої культури, статті і
нариси про Шекспіра, Чосера, Кітса,
Байрона, Шеллі, Скотта, Гіббона, Бальзака,
Арагона, Елюара, монографії про життя

і творчість Діккенса, Курбе, Сезанна,
розвідки з теорії соціалістичного
реалізму. Ряд критичних праць він присвятив
російській класичнії! і радянській
літературам, їх ролі і значенню в розвитку
англійського й світового письменства..
На порозі свого вісімдесятиріччя Дж.

Ліндсей невтомно працює. Тільки
протягом 1977 78 рр. вийшли з друку
нові його книжки «Місто-потвора. Лон¬

дон часів Дефо», «Вільям Хогарт»,
«Вільям Блейк». Письменник готує
книжку про Вільяма Морріса, статті й есе,

серед яких «Моя данина Толстому»,
«Паризька комуна й англійська

література», «Нотатки про роман» та інші.

При всій тематичній і жанровій
розмаїтості творів Ліндсея неважко

простежити єднаючу їх цілісну соціально-
естетичну концепцію, що випливає з

усвідомлення історичного поступу світу до
комуністичного майбуття.
«Я прагну, пише Дж. Ліндсей,

діалектично тлумачити історію.
Історію я розглядаю, як процес безперервної
класової боротьби, як суперечливий, але

нездоланний рух до торжества найзапо-
вітніших комуністичних ідеалів людства

його свободи, єднання і братерства».
Дотримуючись цієї концепції, Лінд-

сей-митець звертається головним

чином до тих подій і процесів суспільної
історії від найдавніших часів до
наших днів, що визначають соціальний і

духовний поступ людства. З тих же

концептуальних засад виходить він і тоді,
коли робить предметом свого

дослідження ті явища художньої культури, які
стали історичними віхами на шляху мис¬

тецького прогресу.
Цілком закономірним у цьому зв язку

видається його постійний інтерес до
суспільного і духовного життя Радянського
Союзу.
Ще на початку своєї творчої

діяльності Джек Ліндсей з надією прислухався
до наростаючого грозового гуркоту
революційної боротьби.

І коли в далекій Росії перемогла
Велика Жовтнева соціалістична революція,
молодий поет Ліндсей, хай ще повного

мірою не усвідомлюючи тоді всієї її
епохальної значущості (це прийде до нього

згодом), гаряче сприйняв її як величну
і знаменну подію історії.

Згадуючи пізніше в своїй

автобіографічній трилогії, які почуття і думки

збудила в ньому звістка про револю¬
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цію в Росії, Дж. Ліндсей пише:

«Головним було усвідомлення того, що 1917

року здійснилося щось небачене в історії...
я був охоплений свідомістю повного

розриву з минулим... В університеті (він
навчався тоді в Квінслендському
університеті. Л. К.) я називав тепер себе

більшовиком. Я носив червону краватку й

виступав у студентському клубі,
захищаючи революцію».

І хоч яким би суперечливим
видавався процес ідейно-творчого становлення

Дж. Ліндсея, світогляд письменника

послідовно складався в цілісну систему

марксистських поглядів, які закономірно
привели його до лав Комуністичної
партії Англії.

Ще наприкінці 20-х на початку
30-х рр. Дж. Ліндсей береться вивчати

російську мову, щоб мати можливість в

оригіналі читати російських майстрів
слова, творчість яких дедалі більше
захоплює його. Уважно студіює Пушкіна,
Гоголя, Тургенева, Достоєвського і

Толстого, з особливим інтересом читає

Горького.

1949 року здійснилася заповітна мрія

Джека Ліндсея побувати в

Радянському Союзі. На запрошення Спілки
письменників СРСР він бере участь у
святкуванні 150-річчя з дня народження

Пушкіна. Повернувшись на батьківщину,
він видає щоденник своїх вражень, під

красномовною назвою «Світ
майбутнього».

1956 року Дж. Ліндсей видає
фундаментальне дослідження «Після 30-х
років. Роман в Англії і його майбутнє»,
яке стало видатним явищем
марксистської естетичної і теоретико-літературної
думки в Англії після відомих критичних
праць 30-х років «Роман і народ»
Ральфа Фокса, «Ілюзія і реальність»
Крістофера Кодуелла, «Криза і

критика» Алека Уеста.
Не вдаючись до розгляду тут самої

книжки, відзначимо лише головне.

Аналізуючи складні протиріччя в

англійському літературному процесі 30-х

початку 50-х років, Джек Ліндсей
переконливо довів, що в умовах загальної

кризи капіталізму, занепаду буржуазної
літератури, доля художнього прогресу
вирішується передусім тими

письменниками, які орієнтуються в своїх

ідейно-творчих пошуках на робітничий клас,

передову революційну силу, що «тримає
ключ до нового життя».

На прикладі Горького Дж. Ліндсей
показав у своїй книжці, яке першорядне
значення для творця нової соціалістичної
літератури має його тісний зв язок з

народом, з політичною боротьбою
робітничого класу, з ідеями Леніна.

«Горький зразковий приклад нової

літератури, пише Ліндсей. Роман
«Мати» не був би написаний, коли б не

існувало Леніна, його партії, коли б
Горький усім серцем своїм не брав участі в

боротьбі трудящих за визволення від
експлуатації».
Осмислюючи досвід радянської

літератури, Дж. Ліндсей у ряді досліджень
зосереджує увагу на її світовому значенні.

«Передусім, зауважує він у статті
«Світове значення радянської
літератури», треба сказати, що ми не

можемо відокремити вплив радянської
літератури на англійську культуру від впливу
дореволюційної російської літератури».
Російська класика підготувала в

Англії грунт для сприйняття нової
радянської літератури, значення якої
англійські художні демократичні кола почали

по-справжньому усвідомлювати ще в

тридцяті роки, в зв язку з

посиленням антифашистського руху й подіями
в Іспанії.

Так, в Англії підвищений інтерес
викликали поряд з творами М. Горького,
і В. Маяковського романи М. Шолохова,
Л. Леонова, В. Катаева, Ф. Гладкова,
О. Толстого, О. Фадеева, Ю. Кримова.
«Найбільше визнання, зазначає

Ліндсей, здобув Шолохов як письменник
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величезної сили й історичної
проникливості. В ньому, як і в Маяковському,
відчувалось, що нова революційна
література утверджує себе як гідна
спадкоємниця російських класиків і класиків
світової літератури; будучи покликана до
життя епохальними подіями часу, вона

виявила неабияку свою здатність
показати людей у вирі грандіозних перетворень,
людей, які долають класові бар єри і

закладають основи соціалізму і його

культури».
В роки холодної війни буржуазна

реакція вживала всіх заходів, щоб
покінчити з «небезпечним» тяжінням і
симпатіями до Радянського Союзу і його

культури. Антирадянська й
антикомуністична істерія супроводжувалася на

Заході «хрестовим походом» проти митців
соціалістичного напрямку, їх
оголошували «агентами Кремля», «ворогами
батьківщини» , позбавляли елементарних
умов творчої праці. Але навіть у

найсуворіші часи, зауважує
Ліндсей, найбільш випробувані й

послідовні в своїх марксистських
переконаннях митці далі йшли обраним
шляхом, згуртовуючи свої сили в боротьбі
проти реакції і орієнтуючись на «світло

з Радянського Союзу». Звільнившись від
хитких капітулянтських елементів,
передовий загін англійської літератури
поповнювався новими молодими силами, серед
яких Джек Ліндсей називає Джеймса
Олдріджа, учасника війни, свідка
переможного наступу Радянської Армії на

Берлін, автора багатьох талановитих

романів, які можна вважати видатним

явищем соціалістичного реалізму в

англійській літературі наших днів.
У лавах цього передового загону йде

й один з його мужніх і заслужених
ветеранів зачинателів соціалістичної
літератури в Англії, визначний її митець і

теоретик, вірний друг і невтомний

пропагандист радянської культури Джек
Ліндсей.

Лідія КАРБІВНИЧА

Донецьк.
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джек ліндсей

НОТАТКИ

ПРО МОЮ КОНЦЕПЦІЮ
РОМАНУ

Мені довелося докласти чимало зусиль до створення таких історичних
романів, які б задовольняли мене; ці зусилля значно сприяли моєму наближенню до
марксизму.

То був початок 30-х років нелегкий період у моєму житті. Тоді в

одному з перших своїх історичних романів я звернувся до подій часів Юлія
Цезаря

1
періоду великих соціальних і політичних зрушень. Ця постать

привернула мою увагу завдяки віршам Катулла, хоч, гадаю, шо тут відіграла свою

роль і п єса Шекспіра, яку я знав ще з школи.

Саме Катулл був для мене тим першим поетом, який з особливим
ліризмом і щирістю зумів описати сзоє повсякденне життя. Я намагався пов язати
інтимний світ його лірики з складною історичною епохою, в якій він жив і різні
аспекти якої відбив у своїх поезіях. У його творчості я знайшов взірець того, як

слід співвідносити особисте жйтгя героїв з різними рівнями чи сторонами
суспільної дійсності, з центральною в ній політичною боротьбою. Так я все

ближче підходив до матеріалістичного світогляду, і, нарешті, 1936 року під впливом

громадянської війни в Іспанії серйозно простудіював Маркса, Енгельса, Леніна
і захопився їхніми ідеями й думками.

Приблизно тоді ж я почав читати радянські романи, які по-новому
надихнули мене. Це були романи про громадянську війну: «Тихий Дон» Шолохова,
«Розгром» Фадеева, «Чапаев» Фурманова, романи про побудову соціалізму
«Цемент» Гладкова, «Час, вперед!» Катаева, «Танкер Дербент» Кримова, «Ску-
таревський» Леонова. Останній твір видався мені особливо значним, бо в ньому
відображені ті фактори, які сприяли повному переходу середнього прошарку
інтелігенції на бік революції. Проблеми, які непокоїли мене, ставали яснішими,
а шляхи до їх ефективного вирішення окреслювалися чіткіше.

В своєму зближенні з марксизмом багато чим завдячую великим

романістам. їхні твори сприяли глибокому розумінню зв язків між окремими
моментами чи аспектами історичної реальності та широким колом тих соціальних сил,
які складають основу історичного поступу. Скотт, Діккенс, Бальзак, Толстой,
Достоєвський підносилися наче велетні; вони спромоглися, кожний по-своєму
Еідтворити структуру своєї епохи, пройнявшись при цьому суперечностями,

стражданнями, надіями і прагненнями окремих індивідуумів. Я віднаходив певну

систему й стверджував її в своїх романах, пов язуючи долю моїх героїв з

силами руйнування і відродження, з силами революційних перемін. Ця система

мені уявлялася так: головний герой, внаслідок складних особистих і соціальних

причин, неусвідомленого чи лише частково усвідомленого конфлікту, опиняється

поза суспільством. Відчужений, він одчайдушно переборює тяжку внутрішню
кризу, щоб запобігти остаточному падінню, але зрештою знаходить сили знов

утвердитись, на цей раз глибше і повніше осягнувши самого себе і навколишній

світ, знайшовши своє місце між пригнобленими в їхній боротьбі проти панівного

експлуататорського класу.

Такими були ті провідні ідеї, що вплинули на вироблення мого методу

романіста.
Я гадаю, що велика романна традиція передбачає органічне злиття кількох

елементів: справжнього, правдивого щодо навколишньої дійсності реалізму, віри
в те, що існуючі суперечності можуть бути подолані шляхом досягнення вищої
людської гармонії, усвідомлення необхідності боротьби за рух уперед до

наступного етапу розвитку. Саме тому я звернувся до радянського роману, бо відчуваю,
що в ного найкращих зразках досягнуто злиття цих трьох складових елементів у

єдине художнє ціле.

йдеться про роман Дж. Ліндсея «Цезар мертвий».
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МОЯ ДАНИНА ТОЛСТОМУ

Епічні полотна допомогли нам розширити й збагатити концепцію роману,

відкрити незвідані доти можливості жанру, що спроможний і за змістом і за

формою якнайповніше відобразити національний розвиток.
Особисто я захопився Толстим, уже ознайомившись з творчістю Гоголя і

Достоєвського. Це було в Квінсленді під час першої світової війни й відразу
після неї. І що передусім вразило мене в творах великих російських
романістів це здатність розкривати важливі моральні й політичні проблеми часу,

жодною мірою не обмежуючи глибини й широчіні осягнення людської особистості.
Навпаки, соціальна проблематика в їхніх романах ще більше посилювала й

збагачувала гуманістичний зміст. Читаючи Толстого, я зрозумів, що він підніс на
найвищий ступінь ті якості, без яких, неможливо бути романістом.

Російські прозаїки мали вирішальний вплив на мене слідом за Шекспіром,
Блейком, Скоттом, Бальзаком, Діккенсом і старогрецькими драматургами. Твори
російських романістів стали визначними зразками зображення внутрішніх
суперечностей людини, її вдосконалення. Я підкреслюю останнє слово

«вдосконалення», бо і Достоевский, і Толстой, кожен по-своєму, володіли даром
зображувати людей, які під впливом соціального буття прагнуть змінити світ і
самих себе, прилучитися до боротьби за справедливіше людське суспільство.

Толстой цілком заволодів мною в тридцяті роки, коли в пошуках
ефективних форм відображення глибокого соціального конфлікту доби, я звернувся до
романного жанру, прагнучи показати, як цей конфлікт по-різному впливає на

моїх героїв, на процес їхнього вдосконалення, на усвідомлення ними своєї ролі
в перетворенні світу.

Отже, Толстой вчасно підготував мене до сприйняття Горького й майстрів
радянського роману. Це і є та лінія розвитку російської прози, що, як я

вважаю, має першорядне значення для світової літератури.
«Війна і мир», «Анна Кареніна», «Воскресіння» були саме тими

творами, які мене найбільше збагатили.
«Анна Кареніна» з особливою повнотою і глибиною показує, як треба

співвідносити особистісні проблеми з обставинами суспільного буття.
«Війна і мир» блискуче демонструє, як слід формувати складну епічну

структуру розгорнутого конфлікту, що охоплює цілу історичну епоху, і віднаходити
шляхи його розв язання. Водночас кожний з героїв епопеї як індивідуальний
характер не нівелюється, а постає в усій своїй значущості і людяності.

«Воскресіння» розкриває не тільки залежність людської особистості від
суспільства, а й прагнення її піднестися до нового рівня гуманістичної
свідомості.

Ніхто до Толстого не міг так всеохоплююче, з такою повнотою відтворити
епічну панораму дійсності й з такою ж силою правдивості і розуміння
проникнути в індивідуальний світ своїх героїв.

У художньому відображенні діалектики історії чи соціального процесу, як

і окремої людської долі, Толстой був неперевершеним майстром.
Він один з тих великих митців світу, до яких я відчуваю безмежну

повагу, захоплення і любов.

З англійської переклала
Лідія КАРБІВНИЧА
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Ілюстрація до антології

французької поезії
«Поети проти війни».

Гравюра на дереві. 1920 р.

СВІДОК
СВОГО ЧАСУ

90 РОКІВ З ДНЯ
НАРОДЖЕННЯ
ВИДАТНОГО ХУДОЖНИКА-
КОМУНІСТА ФРАНСА
МАЗЕРЕЛЯ.

Наприкінці серпня 1917 року на

першій сторінці женевської газети «Фей»
з явився малюнок за підписом Франса
Мазереля. Відтоді протягом майже

трьох років газета «Фей» щоденно
публікувала малюнки цього бельгійського

художника. Популярність їх була
величезна. Більшість з них

передруковувалась багатьма прогресивними
періодичними виданнями різних країн Європи
і навіть Америки й Азії,
репродукувалась у збірках і альманахах,
плакатах і листівках антиімперіалістичного і

антимілітаристського напрямку.

Мистецтво Мазереля перетворилося
на реальну силу, що активно виступала
проти війни, соціального й расового
пригноблення і сприяла розвитку
революційного руху в повоєнній Європі.
«У наш кривавий час, писав тоді

Ромен Роллан, коли за героїзмом і

ідеалізмом криється так багато жорсто-
костей і лицемірства, потрібна нещадна
рука Дом є або Гойї. Поруч з ними

стоїть Мазерель... Всі його малюнки мають

виключну силу ясновидіння і є

красномовним свідком страждань, що
потрясли душу художника».



ІГОР ВЕРБА. Свідок свого часу

Розстріл. З серії «Страждання людини».

Гравюра на дереві. 1918 р.
Людина, що читає. З серії «Страждання

людини». Гравюра на дереві 1918 р.

Яскраве свідчення цього серія
гравюр на дереві «Страждання людини»

(або «Двадцять п ять образів людських

страстей»), створена 1918 року.
Мабуть, ніхто до нього в європейському
мистецтві так повно й послідовно не

простежував і не відбивав життя

пролетаря від його народження до смерті.

Всі, хто писав про творчість
Мазереля, сходилися на тому, що його твори

це крик обурення, болісної
ненависті й стражденної любові. Але
«великий Мазерель, людина великого серця
і незламного духу» (Ромен Роллан), не

тільки обурювався й страждав разом зі
своїми героями у суспільстві соціальної
нерівності, жорстокої експлуатації і

морального приниження. Його герої
приходять до закономірного висновку про
необхідність боротьби, згуртування сил

для досягнення перемоги. Без боротьби
художник не бачить майбутнього ні

свого, ні своїх героїв.
ТТТе в малюнках для газети «Фей»

чітко простежувалася демократична
позиція Мазереля-людини. Але газетні
сюжети здебільшого зумовлювалися
злобою дня. В серії ж «Страждання
людини» він недвозначно закликає

пролетаріат до боротьби проти існуючих
соціальних порядків. Ніщо не може

зупинити робітників на цьому шляху ні

поліцейські репресії, ні смертні вироки.
Остання гравюра серії «Розстріл»

наповнена оптимістично-трагедійним
звучанням. Герой гине, але лишається

непереможним.

Мазерель на той час ще не був
комуністом, але він щиро вітав перемогу
соціалістичної революції в Росії і
розумів її історичне значення. Ось чому
Мазерель першим з художників
Західної Європи наділив свого героя
простого трудівника характером
активного борця. Як свого часу Максим
Горький у романі «Мати» показав силу, що
неухильно веде до соціалістичної
революції в Росії, так Мазерель серією
гравюр «Страждання людини» стверджував
появу в буржуазному суспільстві країн
Заходу революційного класу, готового

до боротьби за свої соціальні права.
Створюючи цю серію, художник

обрав техніку ксилографії. Пластичні
якості, властиві гравіруванню по

дереву, дозволили йому досягти великої

емоційної виразності образів, граничного
лаконізму композиційних рішень,
чіткого динамічного контуру постатей,
контрастів білого й чорного кольорів,
кожен з яких, крім допоміжної функції
моделювання об ємів фігур, позначення

місця дії, за задумом автора
символізував категорії добра й зла, прогресу й

реакції.
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У бібліотеці. З серії «Юність». Гравюра на

дереві. 1948 р.

Мазерель створює графічний цикл

розповідь про долю героя, де
сюжет підкорено принципам
послідовності розвитку подій. Художник
лишиться і в майбутньому вірним цьому
жанру станкової графіки.
«Страждання людини» відразу ж

зажили широкої популярності. Мазерель
сам двічі друкував усю серію. Згодом
право на репродукування гравюр він

передав багатьом видавцям у різних
країнах Європи. На виставках,
відкритих у першій половині 20-х років у
ряді європейських міст, гравюри Мазереля
викликали великий інтерес.
Прогресивна преса і насамперед газети

комуністичних партій широко репродукували
ці гравюри.
Ромен Роллан, з яким художника

пов язувала і щира дружба, і

багаторічна громадська й творча співпраця,
порівнював мистецтво Мазереля з

киплячим розплавленим металом. «У ньому,

зауважував письменник, втілено

стільки різних сил, таке багатство

пристрастей, фантазій, образів!» І справді,
лише за два роки (1919 1920), крім
прозових творів Леонгарда Франка,
Ромена Роллана, Стефана Цвейга,
поетичних збірок Уолта Уїтмена й Еміля Вер-
харна, Мазерель проілюстрував 26

книжок. Водночас він завершив три нові

Робітник Гравюра на дерезі. 1949 о.

альбоми естампів «Мій часослів»,
«Сонце», «Ідея», що складалися
відповідно з 167, 63 і 83 дереворитів.

Влучними видаються слова Стефана
Цвейга: «Один із найвеличезніших

митців нашої епохи, Мазерель є справжнім
сином її...». І далі, порівнюючи
Мазереля з митцями різних епох і жанрів

Генделем, Рубенсом, Уїтменом.
Толстим і Бальзаком, письменник пише:

«Досконалі люди, вони творять
невтомно, щоденно, подібно до того, як

струмує джерело... Величезна творча
продуктивність таких людей не чудо, а

органічна якість їхнього єства, чудом є

всесвітній розмах творчості, її
незбагненна досконалість, неозорість її
образів».

Підписавши одним з перших
«Декларацію незалежності духу»
пристрасний маніфест видатних діячів світової

культури про єднання в ім я торжества
розуму, гуманізму і прогресу,
Мазерель відчуває внутрішню потребу
розповісти засобами мистецтва про пережиті
ним страждання, уроки випробувань і

крах утопічних ілюзій.
Найпомітніший наслідок тих уроків
альбом естампів «Мій часослів».

Відкривається він епіграфом рядками
Уїтмена: «Дивіться, я даю вам ие

проповідь і не милостиню. Коли я даю, я'
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Прометей. Гравюра на дереві. 1954 р. Шана Верхарну. Гравюра на дереві. 1955 р.

віддаю самого себе». Багато в аркушах
цієї серії автобіографічного. Так само,
як і його герой, молодий Мазерель,
опинившись у Парижі, блукав по осяяних

вогнями реклам і вітрин вулицях,
мріяв і читав книжки, закохувався і

співчував біднякам... Крім спогадів юності,
до серії ввійшла зворушлива історія
про нерозділене кохання.

Крах ілюзій, усвідомлення
несумісності гуманізму, принципів добра й

справедливості з буржуазною дійсністю
такий підсумок, до якого поступово
підводить автор свого героя і своїх
глядачів. Разом з тим «Часослів» це
данина художника власним довоєнним

настроям, свідчення їх утопічності.
У гравюрах серії «Ідея» (1920 р.)

з являється сам автор. Це ж у його

свідомості народжується ідея в образі
вродливої мініатюрної жінки. Зіткнення
її з похмурою капіталістичною дійсністю
повсякчас сповнене драматизму.

Чиста й світла, пройнята добром до

людей, ідея наштовхується на

байдужість або злісне неприйняття
обивателів. Майже в усіх 83 гравюрах серії
вона бореться за своє право на існування.
Білий силует її постаті помічаємо то у
хмарі вуличної юрби, то він мерехтить
серед хаотичного нагромадження будин¬

ків, то осяює небо, що нависло над
містом.

Публіцистичний пафос задуму такий
же очевидний, як і його образне
втілення: в умовах капіталістичного
суспільства не може розцвісти пишна квітка
живих ідей.

В. І. Ленін писав: «В усіх країнах
світу зростає повільніше, ніж того

слід бажати, але нестримно і неухильно
зростає кількість представників
науки, техніки, мистецтва, які
переконуються в необхідності заміни капіталізму
іншим суспільно-економічним ладом і
яких «страшні труднощі» («terribles
difficultes») боротьби Радянської Росії

проти всього капіталістичного світу не

відштовхують, а, навпаки, приводять до

усвідомлення неминучості боротьби і

необхідності взяти в ній посильну участь,
допомагаючи новому подужати старе»1.
У мистецтві 20-х років заклик до

класової боротьби звучав у творах
багатьох художників світу. В числі перших
серед них був і Мазерель. Свідчення
того його «гравюро-романи» «Місто»,
«Обличчя і гримаси», «Спокута». «Від
чорного до білого» та інші.

1 В. І. Ленін. Повне зібрання творів, т. 45,
стор. 138 139.
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Нова армія. Гравюра на дереві. 1954 р. Всі друзі. Гравюра на дереві. 1957 р.

Ніщо не уникало його зіркого ока,
його «магічного, за визначенням

Стефана Цвейга, погляду Бальзака».
Бачене відразу втілювалося у місткі,
виразні образи, пройняті то палким

протестом, то мріями про мир, про
гармонію людських стосунків.
Про разючі контрасти великих міст

Західної Європи й Америки написано

чимало. «Восьминогом, спрутом
вогнистим з щупальцями жадібними»
називав їх Верхарн, улюблений поет

Мазереля. Таким воно постає і з гравюр
художника. Але створюючи викривальні
картини капіталістичного міста,
художник бачив не тільки страждання

злидарів, а і їхню силу, яка протистоїть
експлуататорам і могутність якої в

майбутньому буде зростати. В це щиросердо
вірив Мазерель. Недарма А. В. Луна-
чарський вважав Мазереля «одним з

учителів майбутньої пролетарської
графіки, а може статися, й усього
пролетарського мистецтва».

Підтверджують це і такі гравюри,, як

«На вахті», «Голгофа», «Дівчата» та

окремі естампи з циклів «Місто», «Від
чорного до білого», «Знаки Зодіаку»,
живописні портрети докерів, моряків,
створені в 30-х роках. Не випадково

комуністичні партії часто-густо репроду-

кували твори художника в своїх

пропагандистських виданнях, на

антифашистських плакатах і листівках.

Знаменно, що саме в цей час

Мазерель завершує роботу над ілюстраціями
до роману Шарля де Костера «Легенда
про Тіля Уленшпігеля». Митець не міг не

звернутися до роману де Костера: надто
багато споріднювало його з Тілем.
«Попіл Клааса стукає в моє серце!..» Цей
знаменитий рефрен міг би стати

епіграфом до всієї творчості художника, який

боровся з усім тим, що, за його

переконанням, заважало людству в його русі
до миру, вільної праці й щастя.

150 гравюр-ілюстрацій стали

своєрідною образотворчою інтерпретацією
самої ідеї роману, а не його сюжетної
канви. Слідом за Ріхардом Штраусом,
який відтворив музичними засобами

картину життя Фландрії XVI століття,
Мазерель створює такий світ, в якому
минуле стає уроком для сучасників, світ

боротьби і вбивчої іронії, страждань і
світлого кохання.

Енергійний малюнок, винахідливість
коглпозиційних рішень, улюблений
контраст білого й чорного, такі

характерні риси ілюстрацій до «Тіля

Уленшпігеля». Звертаючись до мотивів,
навіяних минулим свого народу, Мазерель



ІГОР ВЕРБА.. Свідок свого часу

примножує найкращі традиції
фламандського мистецтва, творчості Брейгеля,
Йорданса, Рубенса з їх

мажорно-оптимістичним поглядом на життя.

Своїми гравюрами до «Тіля Уленшпі-
геля» Мазерель дав блискучий взірець
рівноправної співпраці письменника з

художником.
Ромен Роллан у передмові до роману

(1926 рік, видавництво Курта Вольфа)
назвав ілюстрації «одинадцятою
піснею» Уленшпігеля. І справді, вони

чудово доповнили соковиту, поетичну

прозу Шарля де Костера. Ілюстрації
переросли свою прикладну функцію,
утворивши вражаючу картину минулого
рідного народу.

Мазерель багато разів звертався до
книжкової графіки. Книжки, які він

обирав для ілюстрування, ніколи не були
випадковими. В прозі де Костера,
Роллана, Барбюса, Гюго, Золя, Моиассана,
Цвейга, Толстого, Л. Франка, Хемін-

гуея, в драматургії Есхіла й Шекспіра,
поезії Віньйона, Верхарна, Уїтмена й

Бехера художник знаходив мотиви, що
дозволяли йому на всю силу свого

таланту й майстерності уславити велич

людини, її духу, здатність протистояти
злу й насильству.

Мазерель, поєднуючи в собі талант

художника й письменника, що так

яскраво виявився в його «гравюро-рома-
нах», незмінно знаходить те адекватне

літературній основі образотворче рішення,
при якому кожен з його елементів або
весь комллекс у цілому набирав
змістовного, особливо виразного звучання.
Свідчення того 6.66(!) гравюр до «Шана
Крістофа», де. погляду художника,
здається,. не уникла, жодна з подробиць
життя героя, жоден з нюансів його
духовної. сповіді, або 12 символічних
образних гравюр на теми «Заповіту»
Віньйона; гранично лаконічні композиції
ілюстрацій до казки-притчі Льва Толстого
«Хазяїн і наймит» чи до повісті Хемін-

гуея «Старий і море».

«Художник нашого часу повинен бути
виразником своєї .доби, повинен вміти

відбивати її найкращі думки й почуття
в найпрекраснішій формі...
Я завжди вважав і вважаю, що

мистецтво є засобом, а не самоціллю: в

наші дні воно повинно бути засобом

служіння кращій частині людства в

його боротьбі за створення ладу, що
виключає експлуатацію людини людиною
і війну.

Місце художника в перших лавах

борців за цей лад...».
Ці рядки були написані Мазерелем

навесні 1935 року. їм він лишався

вірним упродовж усього свого життя.

Перебуваючи на передовій лінії бо¬

ротьби за соціальний прогрес, Мазерель
одним з перших серед європейських
діячів культури відчув небезпеку нової
хвилі мілітаризації імперіалістичних
країн, посилення фашистської загрози.
Він брав участь в організації
Міжнародного антивоєнної!) конгресу в

Амстердамі (1932), палко підтримував боротьбу
комуністів Франції за консолідацію
прогресивних і демократичних сил, за

створення Народного Фронту.
З його ініціативи в Парижі були

відкриті школи художників-аматорів,
учнями яких стали робітники французької
столиці. В одній з них він проводив
увесь вільний час, навчаючи студійців
мистецтва політичного плаката,
знайомлячи з практичними прийомами
естампної графіки.
У 1935 1936 рр. Мазерель здійснює

дві тривалі поїздки до Радянського
Союзу. Вірний собі, він і тут багато
малює. За сюжети до його творів правлять
демонстрація на Красній площі, волзькі

краєвиди, будні батумського порту. Він

уважно вдивляється в обличчя
радянських людей, переймається їхнім творчим
натхненням.

«Спогади про Країну Рад» таку
назву мала виставка малюнків і
акварелей Мазереля, організована на початку
1936 року в паризькій галереї Бійє.

На початку 1939 року художник,
працюючи над серією «Знаки Зодіаку»,
виконав гравюру «Скорпіон». Величезна
постать людиноподібної істоти, що

готується завдати нищівного удару своїй

жертві, заповнює всю площину аркуша.
За її спиною руйнуються будинки,
волають про порятунок люди. Сп янілий

од крові вояка у німецькій касці (досить
виразна деталь!) тримає в руках
череп, а з темряви виповзає танк... Над
Європою нависли хмари війни; була вже

віддана в жертву Чехословаччина

відбувся мюнхенський фарс.
Відчуваючи потребу закликати людей

до пильності не тільки звичними

засобами графіки, Мазерель погоджується
фінансувати постановку в Парижі брех-
тівської п єси «Жах і відчай у Третій
імперії», яку готувала група артистів-
аматорів, здебільшого політичних

емігрантів з нацистської Німеччини, і сам

вирішує оформити цю виставу.

Робота над сценографією була в

повному розпалі, коли розпочалася друга
світова війна... «Величезні маси

озброєних людей заповнили міста й усю
країну, згадував пізніше митець,
лишаючи по собі палаючі будинки, смерть
і руйнування. За ними просувались
страшні машини, одна жахливіша за

іншу, вони були в повітрі й на морі, на

землі й під землею. Все це мало лише
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одну мету: вбивати... Я не можу описати

це словами, в той час я інколи робив
спроби зафіксувати це в малюнках.

Нескінченний потік людей тікав від вогню,
від снарядів, що сипались з усіх боків,
за допомогою яких смерть велично

збирала своє жниво».

Мазерель їде з Парижа. Разом з

тисячами біженців він пробирається до

Орлеана. Дорогою їх бомбардують і

обстрілюють фашистські літаки. Він

опиняється в Ліможі, а за кілька тижнів

в Авіньйоні. Нарешті зупиняється в

невеличкому містечку Лассу, біля
підніжжя Піренеїв. Тут він, ледве

влаштувавшись, береться до роботи.
Європа страждала, гинула в катівнях

«нового порядку». Розстріли, тортури,

облави, зрада колабораціоністів... З три

вогою, але ніколи не втрачаючи надії,
за словами самого художника, ловив він

по радіо вісті про бої під Москвою. Він

вірив у перемогу нашого народу, вірив
у міць і незламність людей Країни Рад.

Тема війни знову з являється в

творчості Мазереля. Спочатку це малюнки,

в яких зображені епізоди відступу
армії, відчай і жах мирних жителів,
картини руїн і згарищ на місці колишніх
міст і сіл. Над усім цим владарює

символ смерті моторошний вискал

черепа.

Після документально достовірної
серії «Червень 1940 року» він створює
25 малюнків під назвою «Танець
смерті» і 26 малюнків серії «Апокаліпсис

нашого часу». Згодом народжуються
серії гравюр «Земля під знаком Сатурна»,
«Гнів», «Долі», «Пам'ятай».

В твори художника приходять нові

теми, нові образи: масові розстріли,
скорбота матерів, що втратили дітей,
загибель патріотів у нацистських

концтаборах. Мазерель знову використовує

контрасти кольорів, принцип
динамічного зіткнення чорного й білого,
експресивний характер руху постатей, щоб
підкреслити трагедійність образів і таким

чином передати свої почуття.
Своїми малюнками й гравюрами

Мазерель солідаризувався з

прогресивними митцями Європи, зокрема з П. Пі-

кассо, викриваючи звірячу сутність
фашизму.

Протягом наступного десятиріччя
художник ще не раз повертатиметься до
теми війни, прагнучи створити образно-
пластичний еквівалент її

закономірностей, причинності, класової суті.
Мазерель показує справжню суть

імперіалізму, який породжує не тільки жахливу

експлуатацію, різні форми соціального,
економічного та морального гноблення,
а й війни, фізичне знищення людей у

світовому масштабі (серії гравюр «Це
людина», «За що?», окремі гравюри

«Св. Себастьян», «Анонімне товариство»
та інші).

Перемога над фашизмом активізувала
демократичний рух у країнах Західної
Європи. Могутнім фактором миру в

світі був і лишається Радянський Союз. У
нашій країні ще перед війною художник
бачив торжество соціалізму, вільної

праці. У творах Мазереля повоєнного

періоду з являються нові герої
трудівники, непереможні своєю єдністю,
позначені моральною красою і духовною
цілісністю, які сміливо дивляться в

майбутнє («Нова армія», «Юність», «Літа

життя», «Поет», «Мислитель»,
«Робітник», «Виноград», «Оптиміст» та інші).
В останні роки життя (Франс

Мазерель помер у січні 1972 року) в

свідомості художника міцніє віра в перемогу
сил миру й гуманізму. Його гравюри
повняться світлом. Біле витісняє і

перемагає чорне, добро торжествує над
злом. Натхненно зображує Мазерель
руки людей, що тягнуться назустріч
одне одному. «Всі друзі!» така одна з

останніх гравюр видатного художника-
гуманіста.

Тисячі малюнків, гравюр, акварелей,
станкових й монументальних
живописних композицій Мазереля назавжди

зберегли для нащадків картини життя і

боротьби його сучасників. «Якби раптом,
розмірковував Стефан Цвейг, на

землі не стало всіх книг, пам ятників,
фотографій і документів, а зосталися

лише гравюри, які вирізьбив Мазерель,
то лише з них можна було б відновити
все обличчя сучасного світу: з його
малюнків можна було б довідатися, як у
наш час жили люди, як вони одягались,
уявити собі картину сучасної війни

фронт з його диявольськими машинами

знищення і тил з його гротескними
фігурами, біржі й фабрики, вокзали й

кораблі, в язниці, моди, людей, навіть їх

типи, відчути темп життя нашого

сторіччя, його небезпечний дух і його геній».

Дійсно, мистецтво Мазереля стало

своєрідною образотворчою
енциклопедією XX століття. Адже художник був
свідком свого часу великого і

прекрасного, й водночас трагічного,
свідком чесним, сповненим мужності. Але
він був ще й борцем, безстрашним і

самовідданим, за щастя і честь людства.
І коли він гравірував композицію

«Прометей», то зобразив героя,
подібного до горьківського Данко, серце
якого осяяло шлях людству вперед, і
втілив у ньому свій ідеал людини і

творця.

Реальність цього ідеалу він довів
своїм власним життям, своїм чудовим
мистецтвом.

Ігор ВЕРБА
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Тим часом художник, який працює з

книгою, прагне створити нехай лише

в одному супері, в елементах

оформлення, у 2 3 текстових чи шпальтових

ілюстраціях образ книги,
втілити своє ставлення не тільки до
описуваних подій, але й до самої книги як

літературного явища, до її автора.
На долю Ріда випало «щастя

засвідчити найвизначнішу подію в історії
людства і зробити це напрочуд

яскраво і образно» (Розрядка наша.

3. В.), писав революціонер і
журналіст Едмонд Мак-Альпін на сторінках

А. Страхов. Обкладинка. Державне видавництво прогресивного американського ТИЖНЄВИ-

України. 1924 р. ка «Революшнері єидж» у 1919 році.
* І

ДЖОНА РІДА ЧИТАЮТЬ ХУДОЖНИКИ

Книжку революційного
американського публіциста Джона Ріда «10 днів, що

потрясли світ» одну з найперших у
світі книжок про першу в світі

переможну пролетарську революцію
ілюстрували не дуже часто і не дуже

щедро. Книга здобула світову славу, її

перекладено на десятки мов, але

ілюструвати її почали, по суті, лише в останні

роки.
На виставках раз по раз з являлися

окремі графічні аркуші і цілі серії на

тему «10 днів...», часто оригінальні,
глибокі за думкою, але вони

здебільшого залишалися станковими творами, не

вступаючи в поліграфічний контакт з

текстом: ілюструючи історико-публіци-
стичний твір Джона Ріда, видавці
віддавали і віддають перевагу
документальним фото.

«10 днів...» не тільки і не стільки

репортаж. Поряд з детальним викладом
день за днем всього пережитого

автором, вона містить марксистський
аналіз історичної ситуації, важливі
висновки й узагальнення. Але Рід був не

тільки істориком-марксистом і
журналістом він був автором талановитих

оповідань з американського життя,

драматургом, поетом. «10 днів...»
органічно поєднують у собі риси
художньо-документального й історико-публіцистично-
го твору «Я був не тільки стороннім
спостерігачем», пише Рід у передмові.

Цілком свідомо він ставив перед
собою ще й художнє завдання. Це не

могли не відчути читачі, тим більше
такі чутлиЕі читачі, як художники
книги.

В нашій країні Ріда ілюстрували й
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С. Чехонін.
Суперобкладинка. Перше видання
датоване 1923 роком.

ілюструють більше, ніж деінде.
Характерними зразками книжкового

оформлення 20-х років були обкладинки
П. Мітурича і Л. Хіжинського. Та

справжньою книгографічною класикою

стало видання «10 днів...» 1923 року
з оформленням С. Чехоніна, повтореним
у виданнях 1957 і 1958 років.

Червоні силуети повсталих на

обкладинці, характерний чехонінський шрифт
оце і всі образотворчі елементи

книги. Плюс фотодокументи. Однак і

сьогодні, тобто більше, ніж через
півстоліття, це видання, залишаючись
типовим зразком книгографічного стилю

20-х років, не втратило безпосередньо-
емоційного впливу на читача.

На Україні в 20-і роки теж вийшло
кілька видань книги українською,
молдавською, єврейською мовами.

Художніх ілюстрацій в них не було. Для
видання 1924 року (ДВУ, Харків,
переклад Валеріана Поліщука) зробив
обкладинку харківський художник,
скульптор і плакатист А. Страхов. Того ж

таки 1924 року він створив плакат «В. І.

Ленін», якому незабаром було
присуджено золоту медаль на Всесвітній

виставці в Парижі. Саме цей плакат і

використано для обкладинки.
У ЗО 40 роки Рід на Україні не

видавався. Новий переклад «10 днів...» (з
російської) вийшов 1958 року. А.

Пономаренко цілком свідомо використав
чехонінську традицію, хоч

образотворчий мотив його суперобкладинки аж ніяк
не повторює Чехоніна. Зображення тут
займає все поле аркуша. На багряно-
світанковому тлі Нева з крейсером
«Аврора» і силуетом Петропавловське?
фортеці, а на першому плані багнет з

полум яніючим прапором над розливом

багнетів і прапорів. Назва, написана
білою «вивороткою», разом з чорним
шрифтом авторського імені доповнює
композицію. Оформлення А. Пономарен-
ка вільне від образотворчого аскетизму
20-х років. Однак характер червоних
штрихів, композиція і силуети,
динамічний ритм зображення, а також тактовно

використаний мотив чехонінського

шрифта, що, не повторюючи рисунка літер,
нагадує нам про нього, все це
створює цікавий сплав ремінісценцій 20-х

років з сучасністю.
У 50 70 роки з явилася ціла низка

нових робіт. Назвемо твори
ленінградців В. і Л. Петрових, москвича Л. По-
дольського, харків янина В. Ненадо,
мінчанина В. Шаранговича, ростовчанина
А. Коробського, рижанина Г. Кролліса,
киянина О. Данченка, румуна Ж. Пера-
хіма. Тільки половина цих робіт
увійшла до складу відповідних видань. Всі
інші гравюри Ж. Перахіма і В.

Ненадо, рисунки Петрових, А. Коробського
станкові твори, що експонувалися на

виставках, репродукувалися в журналах
і газетах.

А. Коробський, «прив язуючи» свої

ліногравюри до відповідних розділів
книги, намагається відтворити загальну
атмосферу епохи за допомогою

монтажно-композиційного поєднання різних
образів і сцен. У гравюри вмонтовано

фотографії і текст. Задум цікавий,
проте деяка переускладненість структури
аркушів заважає автору бачити й

відтворювати події з безпосередньою
емоційністю, так як бачив їх письменник.
Ж. Перахім, В. Ненадо і О. Данченко
ПІШЛг іншими шляхемк.
Ліногравюра В. Ненадо «До громадян

Росії» поєднує в собі ознаки монумен-
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А. Пономаренко.
Суперобкладинка. 1958 р.

тальності і плакатності. Патетичне

узагальнення переважує тут життєву
конкретність образу: перед нами не просто
вчорашній солдат, сьогоднішній черво-
ногвардієць уся Росія жадібно
вбирає ленінські слова.

Аркуші Ж. Перахіма більш

конкретні, хоч і його ліногравюра «Ленін»
може служити ескізом для політичного
плаката або монументальної мозаїки.

Червоногвардієць і робітник Ж.
Перахіма при всій узагальненості рис,
зумовленій специфікою ліногравюрної
техніки, це люди з різними
характерами, які існують не в

умовно-багатовимірному світі епохи, а в даному місці і

в дану хвилину, переживаючи її, як

переживає кожен з, нас певну мить свого

життя. Відчуття суворої величі епохи

зумовлено точністю в передачі
психологічного стану йдеться і про героїв, і

про аркуш у цілому. Похмура пустель¬

ність простору, скупість деталей, певний

ритм контурів і плям створюють
необхідний настрій.

Малолюдність аркушів Ж. Перахіма
своєрідний художній засіб, що

допомагає відтворити атмосферу епохи. Але
вона ж, ця малолюдність, спричинює
певний розрив між текстом, де на

кожному кроці ми бачимо, чуємо,
відчуваємо Ріда серед мас, і гравюрами
художника, де кожна дійова особа
перетворюється мало не на символ.

У книзі Ріда діють маси але

маси не знеособлені, якими вони

виступають, до речі, в роботах А. Коробського,
В. Шаранговича, а маси як сукупність
особистостей Саме так сприймає
революційний народ за Рідом О. Данченко

цього року йому присуджено премію
ім. Василя Насіяна за краще художнє
оформлення політичного 'Видання («10
днів...», вид. «Молодь», К., 1977; як і в

Ж. Перахім. З ілюстрацій
до «10 днів...»
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попередньому вид., переклад Л. Ліснян-

ської і М. Пилинського), індивідуальний
характер кожного з Данченкових героїв
чітко визначений. (А їх близько тисячі!)
Ілюстрації, нерідко переходячи зі
сторінки на сторінку, так що обріз сторінки

навряд чи можна вважати за обріз
ілюстрації, органічно зливаються з

розповіддю. Важлива риса роботи О. Данчен-
ка нерозривний зв язок
образотворчих елементів з текстом, установка на

створення цілісного, єдиного образу
книги.

Побутова конкретність ілюстрацій
О. Данченка, порівняно з текстом Ріда,
може подекуди видатися надмірною.
Але загалом вона, безумовно, стала аде-

О. Данченко. З ілюстрацій до «10
днів...» 1977 р.

кватним І точним інструментом
художнього витлумачення книги.
На суперобкладинці ледь нахилені

в бік невпинного свого руху крупним
енергійним штрихом на розпечено-черво-
ному тлі вертикалі знамен і
сталевого кольору літери назви. Ще тим

старим, так званим «єгипетським»,

видовженим, як і сам формат, шрифтом
перших років революції. Стрімкий потік

прапорів знаходить своє патетичне

завершення на титульному розвороті в

постаті Леніна, вождя, що енергійним
помахом руки веде за собою озброєні
маси.

Так з самого початку Данченко
заявляє свій книгографічний принцип,
конкретизований у сумі прийомів,
винайдених спеціально для даної книги:

образотворча стихія стримується тут
мінімальною, але цілком органічною і
закономірною дисципліною загальних законів

поліграфії і конкретніше формату,
як сама стихія, що вирує у тексті,
підкоряється лише історичним законам

революції і дисциплінуючій волі партії.
«За молоком, хлібом, цукром і

тютюном доводилось годинами стояти у
чергах під пронизливим дощем», пише

Рід. І відразу ж під цими рядками
починається ілюстрація. Вона переходить
на берег сторінки і тепер уже в зовсім

іншому ритмі не так, як на супері,
форзаці, фронтисписі і титулі не ви-

плескується, а наче переповзає на

наступну сторінку. Кілька сторінок і

замість млявої горизонталі знову
стрімко злітаюча, наче хвиля штормового-
прибою, на три чверті розвороту,
вертикаль заводського мітингу. Подекуди
образотворча стихія майже витискує з

розвороту стихію текстову як,

наприклад, в епізоді біля Анічкового мосту.
Але, як би багато місця не займав у
розвороті образотворчий матеріал,
завжди залишається місце для тексту і

це теж свідомо обраний Данченком
книгографічний прийом: ілюстрація має

вторгатися в текст, відчувати на собі

«опір» набору, складаючи з ним єдине

ціле. Текст на вимогу художника
набирався в дві шпальти, щоб було легше

оперувати набором у його «тактичних

сутичках» із зображенням.
Письменник, журналіст, революціонер

Джон Рід зумів створити цілісний
художній образ революції. Саме в цьому
причина незгасаючого інтересу
художників до книги.

Зіновій ВОЛОД
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З ТВОРЧОЇ МАЙСТЕРНІ
РИЛЬСЬКОГО-ПЕРЕКААДАЧА

У творчому доробку Максима Рильського значне місце посідають

переклади сербохорватських народних пісень. Широко відомі збірки «Сербські епічні

пісні» (1946) та «Сербська народна поезія» (1955), що їх упорядкували і

видали Максим Рильський та Леонід Первомайський. Остання з названих це

грунтовна антологія сербохорватських народних пісень. До книжки увійшли
переклади Михайла Старицького, Івана Франка, Максима Рильського та Леоніда

Первомайського всього вісімдесят один твір, сімнадцять з яких належать перу
Максима Рильського. Передмову до збірки написав академік Леонід Булахов-
ський.

Сербохорватськими народними піснями М. Рильський захоплювався ще в

молодості, коли йому до рук потрапила відома книжка «Сербські народні думи

і пісні» в перекладі Михайла Старицького, високо оцінена свого часу Лесею

Українкою.
Задум перекладати сербохорватські епічні пісні виник у М. Рильського,

очевидно, ще в 1945 році, коли він вперше побував у Югославії. Про своє

захоплення цією країною та її культурою М. Рильський неодноразово розповідав
і писав у своїх спогадах та в прекрасній поезії «Сербські пісні» (1962).

Особливо зачарували поета сербохорватські народні пісні, які він не лише

читав, але й слухав у виконанні південнослов'янських гуслярів, яких назвав

братами наших кобзарів-бандуристів. Із Югославії М. Рильський поряд з

іншими цікавими книжками привіз і багате фольклорне зібрання Бука Караджича
в дев яти томах. Перед його подвижницькою працею наш поет низько схилявся:

адже Бук Караджич, за словами М. Рильського, «запровадив до літературного
вжитку народну мову...» і «вперше явив світові чудесні скарби сербської
народної творчості». М. Рильський перекладав твори з цього зібрання.

З хвилюванням і цікавістю гортаю сторінки збірки Бука Караджича, над

якими колись схиляв своє чоло поет, намагаючись якомога глибше збагнути чар

цих диво-квітів, щоб непошкодженими, в усій їхній свіжості й красі пересадити
їх до саду української поезії. Кожна помітка, зроблена на книжці М.

Рильським, заслуговує на увагу. Цікавою з цього погляду є праця М. Рильського

над перекладом пісні «Янкович Стоян у неволі», яку перекладач почав

«розписувати» ще в книжці.
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Фольклорні збірки Вука Караджича, привезені М. Рильським з Югославії в 1945 році.

В оригіналі біля цієї пісні, на берегах книжки, М. Рильський залишив

чимало поміток чорним і червоним олівцями. Поет робив «заготовки»,

перекладав окремі слова і цілі рядки, дбайливо добирав синоніми. Вже на полях були
перекладені слова «ропство» «полон, неволя», «поробише» «захопили,

заграбували», «залама» «заламує, підчищує, обрізує» (виноград) та ін.

Особливо цікавими для нас є автографи М. Рильського, котрі зберігаються
у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР,

У пісні «Смерть матері Юговичів» є такі надзвичайно зворушливі рядки;

Оригінал:

Узе MajKa руку Дам]анову,
окретала, превртала с ньоме,
пак je руци тиjo бефедила:
«Moja руко, зелена jabyKO,
гд]'е си расла, гціе л си устргнута!
А расла си на криоцу моме,
устргнута на Косову равном!»
Надула се jyroBHha MajKa,
надула се, па се и распаде
за cBOjHje деват jyroBHha
и десетим стар-jyroM Богданом.

Переклад:

Взяла мати Дем янову руку,
Обернула, глянула на неї;
До руки промовила тихенько;

«Ручко мила, грушко недоспіла!
Де зросла ти, де тебе зірвали?
А зросла ти у мене на лоні,
А зірвали на Косові рівнім!»
Серце тут напружилося в неї.
З болю серце в неї розірвалось
По синах по дев ятьох із горя,
По десятім Юг-Богдані сивім.

Декого з критиків, які в цілому високо оцінюють переклади Рильського,
в даному випадку насторожувала одна деталь. В оригіналі маємо «яблуко», а

в перекладі «грушка»: мовляв, тут Рильський неточний. Безперечно, тут є

відступ від оригіналу, але це пояснюється складним становищем, в якому
опиняється перекладач. Це важке для перекладу місце ускладнене і граматичними

законами, і фольклорними традиціями споріднених слов янських народів; у

сербохорватській мові і «яблуко» і «рука» жіночого роду, в українській
«яблуко» середнього, а «рука» жіночого. Це й зумовило заміну одного образу
іншим. Крім того, тут були ще й інші труднощі, пов язані з відтворенням
ритму: «яблуко» трискладове слово, а «грушка» двоскладове. Перший варіант
перекладу мав такий вигляд:
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Ручко мила, яблучко...

Далі перекладач не добирав слова. Могло б бути, наприклад, «неспіле», «зеле-

не», і рядок став би метрично викінченим. Але це було б не те, чого шукав

вимогливий поет і мовознавець. Тому з являється новий варіант:

Ручко мила, грушенько розцвіла.

Здавалось би, що тепер уже переклад точніший, і поет досяг граматичного

узгодження в рядку. Було збережено і внутрішнє римування. Однак досвідчений

перекладач на цьому не зупинився. Перечитуючи цей варіант, Рильський звернув

увагу, що в його перекладі слово «грушка» це не плід дерева (яким є за

оригіналом «яблуко»), а саме дерево, і це не відповідає поетичному образу пісні.

Тому він і далі шукає відповідників в українській мові і, нарешті, знаходить
бажане. Остаточний варіант цього рядка має такий вигляд:

І

Ручко мила, грушко недоспіла.

Заміна поетичного образу «яблуко» на рівнозначний слід вважати вдалою

творчою знахідкою Рильського. Не слід випускати з уваги й того, що в

даному випадку Рильський зберіг і внутрішнє римування оригіналу, де маємо:

Moja руко, зелена ja6yKo.

Сторінка з книжки Вука Караджича з

помітками Максима Рильського.

Антологія сербської поезії (Новий Сад, 1956),
подарована нашому поету з Югославії 1957

року.' Сеоед 11 автографів підписи Іво Андрича,
Десанки Максимович, Міри Алечкович. Пет¬

ра Митропана.

'

Прагнучи відтворити найсуттєвіші елементи оригіналучМ. Рильський

дбайливо зберігає в своїх перекладах внутрішнє римування сербохорватських
народних пісень, що надає текстові особливої музичності. Про це знову ж таки

наочно свідчать його робочі зошити.
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Так, у першій редакції перекладу пісні «Банович Страхиня» було:

А двори мої всі розвалились,
Обернулись на страшні руїни.

У другій редакції маємо:

А двори мої усі пропали,
Всі пропали, руїнами стали.

У другій, остаточній редакції бачимо. подвійне органічно злите

римування зовнішнє і внутрішнє, що надає перекладу специфічного, близького до

оригіналу звучання.

Щоб зберегти внутрішнє римування оригіналу, так само чинить Рильський,
коли замінює першу свою редакцію «Розламався спис на три частини» на

«Розламався, натроє розпався» («Смерть матері Юговичів»).
Оскільки сербохорватські епічні пісні за змістом і образною системою

близькі українським думам, то цілком природно, що Рильський-перекладач часто

використовує поетику українського фольклору, зокрема народних дум. Особливо

щедро вводить поет у свої переклади тавтологічні вислови, які часто

зустрічаються в думах.

Про те, що при перекладі сербохорватських народних пісень Рильському
допомагало його знання української пісенної творчості, переконливо свідчить

авторська редакція таких рядків:

Ворон так йому відповідає
Висватав собі він дівку красну
От Ілля у дім поїхав білий
А Стоян до свого саду рушив
Прилетіли ворони два чорні

Ворон-птах йому відповідає;
Висватав він дівчину-красуню;
От Ілля у дім поїхав білий,
А Стоян до саду-винограду;
Прилетіли два ворони-крукн.

З метою відтворення колориту оригіналу Рильський інколи зберігає в тексті

сербохорватські слова (наприклад, «задужбина» внесок церкві, монастиреві
за «душу» померлого); турецькі слова, які, як і деякі сербохорватські, не мають

точних відповідників в українській мові. Це здебільшого слова на означення

грошей (цехіна, пара, динари), титулів (бег, арамбаша, візир, дервіш),
національних напоїв (ракія); одягу (чоха, тюрбан, чакшири); міфічних істот (віла).

М. Рильському вдалося блискуче перебороти дві небезпеки, що

підстерігають перекладача, при перекладі з близької мови: вживання міжмовних омонімів

та спокусу «обарвити твір суто національним колоритом мови». Рильський зумів

досягти в своїх інтерпретаціях сербохорватських пісень того, чого він вимагав

і від інших, а саме безпомильної передачі ідейного змісту твору,

максимальної близькості у відтворенні образної системи, стилістичних і синтаксичних

особливостей оригіналу, еквіритмічності та еквілінеарності.

Своїми перекладами сербохорватського епосу Рильський збагатив культуру

рідного народу, вписав нову сторінку в історію радянсько^югославських

культурних взаємин.

Михайло ГУЦЬ
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ІВАН ТРУНІ. Автопортрет. 1913 р.

АРАБСЬКІ МОТИВИ

ІВАНА ТРУША

1912 року Іван Труш здійснив
подорож на Близький Схід до Єгипту та

Палестини. Ця подорож, що тривала
понад два місяці, збагатила творчість
митця новими темами, образами,
відкривши нові грані живописної
майстерності художника. І. Труш відомий як

майстер українського пейзажу і
жанрових сцен з життя гуцулів, його

арабський цикл біографи згадують
лише побіжно. Тим часом у зведеному
каталозі всіх відомих сьогодні Трушевих
робіт (Іван Труш. Каталог творів. Вид-
во ЛДУ, 1973) значиться понад
п ятдесят назв, пов язаних із східною
тематикою. І перелік цей далеко не повний:
до єгипетських мотивів І. Труш
повертався на протязі всього творчого
життя.

Певним поштовхом до подорожі на

Близький Схід було знайомство І.
Труїла з Лесею Українкою, яку тяжка

хвороба змушувала подовгу жити в Каїрі
та його мальовничих околицях. Поетеса

листувалася з Трушем та зі своєю

сестрою Аріадною, дружиною митця. Ці
листи, а найбільше Лесині поезії
збуджували уяву художника, викликаючи

жагучу потребу самому побачити цю
країну безмежних пісків та

стародавньої цивілізації.
Східна тематика привертала увагу

митця здавна. Досліджуючи творчість
В. Верещагіна, І. Труш особливо
уважно придивлявся до того, як видатний
російський художник відображав життя

народів Сходу Ірану, Сірії, Індії. І

Труша, як і В. Верещагіна, вабила не

екзотика: художники-реалісти, вони

прагнули зрозуміти і відчути культуру,
традиції, побут далеких народів,
якомога точніше відтворити їх. Люди
демократичних переконань, вони, не могли
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лишитися байдужими до тяжкої долі
трударів-арабів, які жили в умовах
напівколоніального поневолення та

імперіалістичного визиску.

Під час подорожі 1912 року І. Трупі
відвідав Александрію, Каїр, ряд
арабських сіл, місцевість Гізу та Мемфіс.
Побував художник і в Палестині, на

берегах ріки Йордан. Художника вразив
контраст між багатими впорядкованими
кварталами- Каїра і нетрями старого
міста. «Дуже інтересна і гарна ся

найстаріша частина Каїру інтересна тим,

що майже мертва, бо мешкає тут
небагато лиш бідняків. Тут буду дещо
малювати», писав він дружині Аріадні.

І. Труш оглянув багато пам ятних

міець Каїра, зокрема некрополь каліфів
та цитадель (що чимось нагадала йому
Високий Замок у Львові), звідкіля
милувався прекрасним краєвидом міста.

Згадкою про ті враження лишилися

пейзажі «Мечеть», «Острів Зантос» та ін.

З Каїра художник надіслав вітальну
листівку до Львова І. Франку, який по-

батьківськи стежив за розвитком
таланту Труїла... Працювалося складніше, ніж

сподівався Труш. Художник тяжко

переносив спеку та надмірну сухість
повітря, заважали вітри та піскові бурі. І
все ж він встиг зробити чимало.

Особливо приваблювала митця краса
давніх пам яток єгипетської

архітектури, монументальні піраміди, прослав¬

лені єгипетські сфінкси. В тих величних

спорудах І. Труш вбачав насамперед
подвиг людської праці, розглядаючи їх
як своєрідне мірило життя, людських
змагань. «...Мене створив єгипетський
народ, і тим повік своє імення
вславив...» Ці рядки Лесі Українки ніби

вчуваються в таких картинах, як

«'Піраміда в Саккарі», «Гробниця в Гізі»,
«Сфінкс. Гіза», «Піраміда Хеопса в

Гізі», «Вхід до арабської гробниці»,
«Єгипетський храм».
Труш був людиною багатогранних

інтересів, добре знав вітчизняну та

світову літературу, вільно володів
кількома мовами, за свідченнями сучасників,
охоче брав участь у дискусіях на

філософські теми. Схильність до
філософського осмислення дійсності відчутна
зокрема в «східних» роботах художника.
Щоб краще вивчити пам ятки

єгипетської давнини, а також життя та

побут простих арабів, Труш переселився з

Каїра до Гізи, поблизу пірамід. Тепер
він мав можливість спостерігати
піраміди в різну пору дня і ночі, шукаючи
найвідповідніше, потрібне йому
освітлення. Молодий араб Алі став художникові
вірним другом, гідом, помічником і
терплячим натурником. Про це також згадує
Труш у листах, надісланих дружині
Аріадні: «Зачинаю тут все частіше запри-
язнюватися з простими арабами...
Знайшов собі гарного симпатичного араба,
молодого чоловіка. На него можу зі

Гробниця в Гізі. 1912 р. Ріка Йордан. 1912 р.
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Белуїк р оачисі. 1912 р.

змагань з труднощами і негодами долі,

боротьби за життя. Старе, примхливо
покручене гілля, випалені жагучим
сонцем стовбури, кволе сріблясте листя, що

вкриває гарячий пісок ніжним
мереживом тіні, і міцне коріння оливкових

дерев, яким вони здобувають із надр зем-

лі-годувальниці життєдайні соки, немов

нагадували самих арабів, що мужньо
протистояли вітрам і ураганам, спеці та

безводдю. Досить назвати «Оливкові

дерева», «Єгипетський пейзаж», «Араб в

оазисі», «Пейзаж з бедуїном».
Стійкість людського духу в боротьбі

за життя, оспівана Лесею Українкою,
ставала часто і змістом полотен Івана

Труша. Ідея протистояння людини
знегодам, втілена у філософські малярські
алегорії, виринає в ряді пізніших .робіт
художника, зокрема у пейзажах відомих

циклів «Самотня сосна», «Життя пнів».

Цікаві твори виконав художник на

палестинській землі. Він малює ряд
пейзажів у Єрусалимі та Назареті, на

берегах річки Йордан. На картині «Ріка

Йордан» зображено широку панораму

ріки в місячному сяйві, побачену ніби

з високого пагорба. Пейзаж пройнятий
святковим урочистим настроєм.
Труш малює не тільки архітектурні

мотиви та скульптурні пам ятйики, але

й жанрові сцени, які надають пейзажам

всім здатися. Він має лиш ту хибу, що
зачасто запрошує мене до себе

додому...», а в іншому місці листа

читаємо: «Повертаючись з малювання,

вступив я на село до свого Алі. Напився там

води та чорної кави і далі в дорогу...»
Алі супроводжував художника на

етюди, з ним Труш здійснив незабутні
мандрівки в глиб аравійської пустелі. Про
один з таких походів художник згадує:
«Прогульна тривала цілий день...
Помимо втоми, була се одна з найінтересні-
ших прогульок в мойому житті. Опинив-
шися знову в моїй кімнаті в готелі, я

повторив її ще раз у своїй пам яті і був
з пережитого дуже вдоволений».
Мандрували нерідко верхи на верблюді або
ослі. Такими найдешевшими засобами

пересування радо користувався Іван

Труш. З властивим йому гумором
митець зазначав, що під кінець
перебування в Єгипті він так «оволодів цим

спортом», що навіть «гальопував» на ослі

по нічному Каїру...
Художник дуже точно відчував ні з

чим не зрівнянну поезію пустелі
красу привітних оазисів, оливкових та

пальмових гаїв, у яких концентрувалось
життя серед пісків. Поряд з

архітектурними мотивами в пейзажах

Труша'часто зустрічаємо образ оливкового

дерева. Художник не тільки фіксував типові

риси єгипетського краєвиду; його
пейзажі то нерідко алегорія людських

Єгипетський храм у місячному сяйві. 1912 р.
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особливого настрою та побутового
колориту.

«Гробниця в Гізі» типова робота
арабського циклу Труїла.
Монументальна споруда чітко виділяється своїми до-

веріпеними лаконічними лініями на тлі
неба. Одинока постать араба ще більпіе

підкреслює пустельність природи і

монументальність гробниці. Твір
побудований на виразному контрасті
жовтогарячих і розбілених охр та дзвінкої
синяви.

Багато полотен присвятив І. Труш
зображенню життя та побуту арабських
селян. Образи селян-трударів ми

бачимо на картинах «Єгипетське село»,
«Син пустелі», «Арабські жінки»,
«Араб на молитві», «Араб, що сидить»,
«Вхід до єгипетської гробниці», «Два
араби», «Арабський селянин», «Араб в

пустелі».

жанрові мотиви в творах
єгипетського циклу І. Труша мають до деякої
міри етюдний, споглядальний характер.
Заслуговує на увагу точне відчуття
художником синтезу природи та життя

людини, злиття її з навколишньою

дійсністю. На жаль, І. Труш не ставив

собі за мету передати характеристику
душевного стану персонажів, хоч на цей час

художник вже здобув славу майстра
психологічного портрета. Загалом
східний доробок митця поступається
психологічною глибиною перед творами на

українські теми.

Ось перед нами картина «Син
пустелі». Висока струнка постать бедуїна в

довгім хітоні, що спадає живописними

складками до землі, монументальним
сліпучо-білим силуетом виділяється на

тлі пустелі. Безкрая, одноманітна
далина мерехтить на сонці, зникаючи на

горизонті, де ледь видніють одинокі
пальми. Бедуїн немов уникає прямої
зустрічі з поглядом людини, він поринув у
свої думки... Смагляве красиве обличчя,
як і вся постать його, виражає
стриману гордість, властиву мешканцям
пустелі, внутрішню зосередженість, відчуття
людської гідності.

Цікаве за живописними якостями

полотно «Вхід до єгипетської гробниці».
Майже всю площину картини займає

могутня стіна скельного храму-гробниці з

темною плямою вузького прямокутного
порталу. Біля входу сидить втомлений

цілоденним переходом по гарячих
пісках пустелі немолодий вже араб. Він

відпочиває в тіні, дочекавшись
вечірньої години. В його постаті відчувається
розслабленість та безвладність
стомленої людини. З тонким відчуттям
колористичної гармонії вирішена ця
картина: темно-брунатна гама випаленого

сонцем вікового каміння, і синьо-фіоле-

Син пустелі. 1912 р.

ТОБІ тіні. Останні промені сонця

«підсвічують» верхню частину картини.
Оживляє композицію мажорний акцент

голубого неба, що дихає прозорою
свіжістю. Відчувається дивна прохолода
та благодатна довгождана в пустелі
хвилина, якою є прихід надвечір я.

Особливий інтерес викликає картина
«Арабські жінки». Це колоритна сценка
на фоні арабського села. Жінки
зустрілись мимохідь і завели розмову. Одна
з них несе у жбані воду, тримаючи ношу
на голові звичним для арабів способом,
друга, молода мати з дитиною на руках,
привітно всміхаючись, стоїть обличчям

до глядача. Всупереч мусульманським
звичаям художник малює жінок з

відкритим обличчям, вони «живуть» на

полотні просто і природно.

Митець змальовує життя простого
арабського люду із щирим співчуттям.
Він бачить у народі справжнього
господаря своєї землі, спадкоємця древньої
цивілізації та культури. Художника
вражають неуцтво і темнота,
антисанітарні умови життя бідняків, підневільне
становище жінок, дітей. Водночас
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Арабські жінки. 1912 р.

І. Труш відзначає щирість народу,
гостинність та дружню прихильність якого

він запам ятав на все життя.

Перебування в Єгипті, знайомство з

природою і культурою краю відіграло
значну роль у становленні нових рис
творчості митця. Певна зміна
колористичної гами, цілком закономірна
зрештою, обумовила виразну декоративність
його картин, написаних після 1912 р.
Під впливом гігантських єгипетських

масштабів спостерігаємо також деяке
збільшення звичних для Труша
форматів. Він тепер тяжіє до полотен

пейзажно-жанрового характеру, з глибоким

філософським підтекстом. Слід сказати

кілька слів і про східні нічні краєвиди
художника. З одного боку, це був ніби

вимушений експеримент: маючи обмаль

часу, І. Труш змушений був працювати
допізна. Але ж як захопила його та

нічна робота! В одному з листів на

батьківщину Труш пише: «...Як закінчу того

листа, піду оглядати сфінкса при
освітленні місяця. Цілий терен, де стоїть

сфінкс, і піраміди при освітленні місяця

під час повні то щось дивного і

направду казкового». «Приглядаюся
сфінксові довго-довго, чудо! Завтра
роблю етюди, або етюди по пам яті цілий
день!» «Сегодня малюю сфінкса аж

о 1-шій вночі».
В єгипетській серії виконав художник

кілька першорядних пейзажів та картин
в нічному пленері, зокрема «Сфінкс
вночі», «Єгипетський храм в місячному
сяйві» та ін. їм властива холодна
сріблясто-голуба тональність, ніжний
серпанок туману, глибокі темно-оксамитові

акорди нічного неба. Масиви камінних
стін, величні колонади, що кидають на

землю зловісні тіні, створюють
романтичний настрій. Тут, в Єгипті, Труш
немов відкрив для себе нові можливості
своєї палітри. Із захопленням

випробовує він нові тональні співвідношення. На
батьківщині художник знову звертається
до нічного пейзажу, створюючи ряд
цікавих полотен «Старий млин», «Скит

Манявський», «Кладовище вночі» та ін.,
близьких за манерою до нічних
арабських мотивів.

Нічний пейзаж в українському
мистецтві не надто поширений. Тут слід
згадати Т. Шевченка, що в період заслання

створив значну кількість акварельних
нічних пейзажів, виявляючи глибоке
знання пленерного живопису. А. Куїн-
джі утвердив в українському та

російському мистецтві цілий новаторський
напрямок, який, одначе, не мав багатьох

послідовників.

Художники П. Левченко, М. Світлиць-
кий, а також І. Труш і М. Бурачек,
працюючи над нічними пейзажами,
враховували уроки сучасних російських ху-
дожників-реалістів, а також кращі
досягнення школи європейського
імпресіоністського пейзажу. У виробленні
власної манери, поглибленні погляду на

світ, Трушеві дуже стала в пригоді його

поїздка до Єгипту.
Художник з особливою серйозністю

ставився до праці над єгипетськими

мотивами, вважав ці твори кращими в

своєму доробку. Дуже неохоче розлучався
він з ними, коли матеріальні труднощі
змушували його продавати полотна.

Арабські мотиви І. Труша цінне
надбання вітчизняної живописної
класики. Вони розширили тематичний
діапазон українського живопису, його

географію. І. Труш був позбавлений

вузькоглядного провінціалізму. Осмислюючи

природу, традиції і культуру народів
Сходу, художник прагнув відкрити
своїм землякам обрії світового мистецтва,

утвердити демократичний підхід у
зображенні подій і явищ навколишнього

світу.
Христина САНОЦЬКА,

Аріадна ТРУШ
Львів.
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ЧЕРВОНОЗОРЯНА

КІННОТА

(Матей Шопкин, Звездна конница.

София, «Народна младеж», 1978).

«Зоряна кіннота» так назвав

болгарський поет Матей Шопкін свою

книгу, одну з тих п ятнадцяти книжок, що

були випущені в Болгарії про
п ятнадцять радянських соціалістичних
республік. Присвячені шістдесятирічному
ювілеєві Великого Жовтня, вони є

своєрідним продовженням праці видатного

болгарського вченого-демократа Асена Зла-

тарова, який відвідав Радянський Союз
в 30-і роки і видав книгу «В Країні
Рад». У тогочасній Болгарії, на яку вже

насувалася хвиля фашизму, треба було
мати неабияку мужність, щоб на повний
голос сказати правду про нашу країну.
Нову книжкову серію «В Країні Рад»
софійські видавництва «Партиздат» і

«Народна младеж» задумали як

колективну розповідь про сучасну радянську
дійсність.

М. Шопкін приїхав до нас восени

1977 року, в історичні дні, коли було
прийнято нову Конституцію СРСР, коли

український народ готувався до свята

60-річчя Великого Жовтня і 60-річчя
проголошення Української Радянської
Соціалістичної Республіки.

Проте, як зазначає сам автор, його

подорож на Україну почалася значно

раніше. Ось як пише про це Матей

Шопкін:

«І знов у дорогу! В дорогу! В

дорогу!..
І рейки співають привіт! І птахи

співають привіт! І моя душа співає

здрастуй, Україно!..
Ні, це не сон! І неозорі степи, і

жовте полум я дерев, і тонкий світанковий

серпанок усе це реальність
звичайного осіннього дня 1977 року. Експрес
Софія Москва мчить мене до Києва

до серця стародавньої української
землі. В купе я один. Задивившись у
вікно, питаю себе:

Відколи почалася моя подорож до
тебе, Україно? Відколи і звідки?..
Заплющую очі. І рівний гуркіт поїзда

неначе відносить мене назад крізь
роки, крізь відстані, крізь забуті й

незабуті події.

...Моя подорож до тебе, Україно,
почалася Дев ятого дня місяця вересня 1944
року *. Звідти, здалеку, де Янтра
розповідає свої легенди і казки, де
колоситься золоте жито і де погойдувалась
колиска мого дитинства...

А може, моя справжня подорож до
тебе, Україно, почалася трохи пізніше

в роки, коли якась непояснима сила

привертала мене дб книжок. Як і
кожного хлопчака, мене найбільше
захоплювали оповіді про далекі незнані

країни, про битви з піратами й циклопами,
про неймовірні пригоди на морях і
океанах. Але цю першу любов до казок

якось непомітно витіснила любов до
поезії. Може, через те, що мама любила
співати у полі, а батько ще змалечку
навчив мене декламувати Івана Базова,
Летко Р. Славейкова, Христо Ботева,
Николу Козлева...

Національне свято Народної Республіки
Болгарії День визволення від фашизму
(прим, перекл.).
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Одного дня батько привіз мені з

містечка Павлікені дві книжки віршів,
написані поетами з дивними і незвичними

іменами Тарас Шевченко і Ламар.
Того ж вечора я зачарувався простими,
сильними і ясними віршами українця
Тараса Шевченка. І досьогодні знаю

напам ять його пророчий «Заповіт»...

Тарас Григорович Шевченко був
перший зарубіжний поет, який прийшов у
мою юність, і якого я полюбив усією
своєю первісною любов ю до поезії. Але

мене полонила і підкорила не тільки

поезія Шевченка. Мене вразило його

неймовірно тяжке життя, його любов до
своєї пригнобленої батьківщини, його

жертовність в ім я правди і свободи. І

досі не збагну, як міг він, що 24 роки

був кріпаком і більшу частину життя

провів у вигнанні, зберегти таку чисту
любов до людей, таку сильну віру в

добро. Але великий Кобзар України не

тільки поет. Він і геніальний художник,
і непримиренний революціонер. Для
моїх зачарованих очей це була майже

легендарна постать. Спливали роки,
мінялося життя, у моїй свідомості
спалахували інші поетичні імена, але Тарас
Шевченко живе в моїй душі
невіддільно від почуттів до тебе, Україно. І може
саме тоді, того далекого вечора, коли

я трепетно гортав маленьку книжку
«Кобзаря», почалася моя велика й

справжня подорож до тебе, земле

Тараса Шевченка...
А може, ця подорож почалася

взимку 1959 року? Тоді я був солдатом, жив

суворим армійським життям і... писав

вірші. Деякі з тих перших спроб
друкувались на сторінках газет «Борба»,
«Народна армія», «Народна младеж»,
«Блгарськи воин». Це радувало і
окрилювало мене. Але яким же було
здивування, коли сонячного січневого дня я

одержав листа з Софії, з Спілки

болгарських письменників. Читав листа і не

вірив власним очам: мене запрошено на

семінар молодих літераторів... На

семінарі був і український поет Дмитро
Білоус, який приїхав до нашої країни
вивчати болгарську мову, познайомитись з

болгарською літературою і культурою.
Я, певно, ніколи не забуду хвилини,

коли слово узяв Дмитро Білоус і з

лагідною усмішкою почав говорити про
любов до Болгарії, до болгарської поезії,
а потім прочитав спочатку болгарською
мовою, а потім у власному перекладі
один з найкращих віршів Івана Давид-
кова:

...Я вірив, що заради мене

прозора осінь в багреці...
Неначе знову чую голос Дмитра Бі-

лоуса. І думаю: за випадковим збігом
обставин першим живим зарубіжним
поетом, з яким я познайомився, знову був
українець.

Згадую і ті зимові дні, коли я

вперше відвідав Україну.
Був січень 1967 року. Група з

тридцяти чотирьох молодих болгарських
поетів, прозаїків, композиторів,
художників, артистів, режисерів, архітекторів
вирушила за маршрутом Софія Київ

Єреван. Там, у сонячній столиці
Вірменії, разом зі своїми радянськими
колегами ми мали заснувати Болгаро-ра-
дянський клуб молодої творчої
інтелігенції. До Києва ми їхали поїздом.

З тих київських зустрічей найбільше
запам ятався вечір, присвячений дружбі
між Ленінським і Димитровським
комсомолом. Величезна зала, переповнена
юнаками й дівчатами, то гула наче

розтривожений вулик, то затихала, наче

безлюдний храм. Свої вірші читали

Владимир Башев, Михайло Ткач, Надя
Кехлібарева, Недялко Йорданов... Тоді
і я вперше вийшов перед іноземною
публікою. А втім, слово «іноземна»
неточне, неправильне Бо в залі сиділи наші

щирі друзі і товариші, наші радянські
брати й сестри. Надворі лютувала біла

українська зима, на каштанах

сріблилися величезні гірлянди інею, а ми

сини й дочки двох братерських
слов янських народів словом і музикою
розповідали про наші почуття, поо нашу
любов, наші надії і мрії...» (Тут і далі

уривка з книги М. Шопкіна в перекладі
Любима Копи/іенка).

Гортаємо сторінку за сторінкою.
Перед нами постає нова Радянська
Україна така, якою побачив її болгарський
поет. Корпуси індустріального велетня,

повнозерне колосся, голуба стрічка.
Дніпра, стрімкі силуети новобудов і древніх
київських соборів на тлі зоряного неба

все це символи нашої республіки.
Час від часу роблячи екскурс в

історичне минуле, Шопкін розповідає про
боротьбу українського народу за своє

національне і соціальне визволення.

Читач дізнається про виникнення

могутньої древньоруської держави
Київської Русі, про опір іноземним

завойовникам, про події 1648 1654 років і

возз єднання України з Росією, про

участь українського народу в

громадянській війні та високий героїзм,
виявлений разом з російським та іншими

радянськими народами у Великій

Вітчизняній війні.
Шопкін відвідує місця, де точилися

запеклі бої з німецько-фашистськими
окупантами, покладає квіти до могили

Невідомого солдата в парку Вічної

слави, з гордістю відзначає, що поруч з

радянськими воїнами у великій битві

проти гітлерівських варварів брали
участь сини й дочки Болгарії. Так, у
загоні Героя Радянського Союзу
Медведева, який діяв на території Львівської
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області, воював болгарський
комсомолець Асен Драганов, а лікарем цього

загону була нині жива і здорова дочка
видатного болгарського вченого,

академіка Тодора Павлова Віра. А сини і

дочки України в лавах Радянської
Армії визволяли братню Болгарію від мо-

нархо-фашизму. У Львові Шопкін

зустрівся з Людмилою Юріївною
Кочергою, уславленою розвідницею, яка,

виконуючи особливе завдання, наприкінці
серпня 1944 року перейшла на

болгарську землю. В Асеновграді, почесною

громадянкою якого є Л. Кочерга, і нині

пам ятають, як ця мужня жінка, капітан

Радянської Армії, після перемоги
допомагала у становленні тут нового життя.

«І я, болгарин, пише Шопкін,
не можу забути, що коли я вільно

дихаю, коли пишу книги чи бавлюсь з

дітьми, коли я спокійний за завтрашній
день, і тут, на Україні, мене

зустрічають як рідного брата, то всім цим я

завдячую мільйонам загиблих, перед
пам яттю яких я вдячно схиляю голову.

...Тут, у Радянському Союзі в

даному випадку на Радянській Україні
є щось особливе, що я відкриваю

для себе кожного дня, кожної миті, на

кожному кроці, у кожній зустрічі й

розмові. Це «щось особливе» є дух
людей веселий, сильний, життєрадісний;
це їхнє високе почуття, що вони є

синами й дочками великого народу, який
шість десятиріч тому відкрив нову еру
в історії людства; це вистраждана
гордість, що вони вийшли переможцями у
найкривавішій війні усіх часів; це ясне

усвідомлення, що вони є громадянами
великої багатонаціональної
батьківщини; це непохитна віра і переконаність у
справі Ленінської Комуністичної партії,
в ідеях комунізму!

Радянський громадянин!..

Я зустрів його вперше у далекі роки
свого дитинства. Він був у закуреному
солдатському одязі, втомлений довгими
й страшними шляхами війни, але в

його очах блищали дві чисті краплі
небесної блакиті, руки його були здорові й

сильні, а усмішка широка, ясна. Він

був Визволителем мого села, мого

рідного краю, моєї болгарської землі. Він

був онуком легендарного Діда Івана,
який визволив нас від п ятсотрічного
оттоманського гніту.

Потім я багато разів зустрічався з

ним. Він міг бути поетом чи політиком,
художником чи композитором,
будівельником чи офіцером, юнаком чи

ветераном, шахтарем чи космонавтом... Він міг

бути русявим чи смаглявим, з

блакитними чи чорними очима. Під різними
дахами міг народитися. Різну
біографію мати. Але його душа залишалась

такою ж доброю і неозорою, посмішка

широкою і ясною, а обійми

міцними і надійними...»

Поет захоплюється красою Києва,
Хрещатиком, метрополітеном, новими

житловими масивами, відвідує музеї
В. І. Леніна, Т. Г. Шевченка,
вдивляється в подзьобаний кулями мур
«Арсеналу» легендарної більшовицької
фортеці. В пам яті його спливає чуте
і прочитане про героїчну оборону Києва
від фашистських загарбників, про
трудові подвиги киян на відбудові рідного
міста після закінчення війни.

йому дорогі імена українських поетів:
П. Тичини, М. Рильського, М. Бажана,
П. Воронька, Д. Павличка, М. Нагнибі-
ди, Д. Білоуса, що їх добре знають у
Болгарії як видатних творців і як

перекладачів болгарської поезії. Шопкін
тепло згадує свої зустрічі з М.
Стельмахом, М. Ткачем, М. Сингаївським,
М. Шереметом, з великою групою пере-
кладачів-болгаристів.
У короткій довідці автор узагальнює

досягнення УРСР в галузі
господарського і культурного будівництва, наводить
слова члена Політбюро ЦК КПРС,
першого секретаря ЦК Компартії України
В. В. Щербицького про те. що

український народ пишається тим, що в дні
Жовтня трудящі республіки пішли

слідом за робітничим класом Росії, пішли
шляхом, накресленим Леніним, і в єдино,
му строю з усіма народами нашої країни
боролися за перемогу пролетарської
революції, за соціалістичну перебудову
суспільства...
Натхненна розповідь про нашу

республіку закінчується словами:

«Україно, Україно!..
Стою біля відкритого вікна, дивлюсь

у далечінь Дніпра і наче чую дзвін
підків стародавньої баладної кінноти.

Стародавньої, баладної і зоряної кінноти,
яка з космічною швидкістю мчить крізь
віки, крізь епохи, крізь вічність!

І уста мої шепочуть:
Уклін тобі, Радянська Україно!

Уклін твоєму вчорашньому,
сьогоднішньому і твоєму завтрашньому дню!
Уклін твоїм степам і горам, твоїм лісам,

озерам, рікам і надріччям. Уклін!
І доки світ існує, повік будь

колискою гордих богатирів і поетів, ніжних

красунь, закоханих сердець. Повік у
нескінченності Всесвіту будь кіннотою.

Зоряною кіннотою будь!»

Оригінальні вірші самого Шопкіна й
інших болгарських авторів, а також

перекладені ним твори українських
побратимів ще більше підсилюють
поетичне звучання книги.

Олександр КЕТКОВ
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ШЛЯХ

до людини

Нещодавно болгарське видавництво

«Народна младеж» випустило у світ

книжку Володимира Дрозда, до якої

ввійшли дві повісті українського
прозаїка «Ирій» (перекл. С. Владимирова)
і «Люди на землі» (перекл. Є. Маноло-

вої), а також післямова Пенки Асено-

вої. Переклад статті П. Асенової (з
деякими скороченнями) ми пропонуємо
нашим читачам.

Кожна національна література . має

свої традиції, що відбивають особливості
народного характеру, сформованого
історичними, географічними і соціальними
умовами. Українська література в

цілому позначена своєрідним романтизмом,
витоки якого слід шукати в народній
творчості, в безмежному розмаїтті
народної поетики. Після Шевченка

романтичну традицію можна було відчути в

Марка Черемшини, Андрія Головка,
Юрія Яновського. До сучасних
«романтиків» належать Михайло Стельмах,
Олесь Гончар, Василь Земляк, а також

Володимир Дрозд, безумовно, один із

найяскравіших представників молодої
української прози.

Радянські читачі знають його повісті

«Семирозум», «Молохи», «Маслини»,
«Катастрофа», «Повноводдя», «Ирій»,
«Люди на землі», романи «Добра вість»,
«Ритми життя», численні оповідання.
Письменник не дає собі перепочинку,
його твори відбивають неспокій пошуку
краси в житті, людських стосунках,
у людських характерах. Його
романтичне світосприйняття не споглядальне, а

дійове, творче; автор ніде не впадає у
розчуленість, милування навпаки:

розкриваючи перед читачем часто

непомітну красу повсякдення, він завжди
ладен іронічно всміхнутися,
пожартувати, заземлюючи «високу романтику».
Поєднання ліризму з іскрометним
народним гумором, що також грунтується
на багатющій українській фольклорній
і літературній традиції, мабуть,
найбільше приваблює в творчості Дрозда,
складає справжню цінність письменницького
доробку.

Герої Володимира Дрозда то люди
праці, які борються, кожен по-своєму,

за світлий завтрашній день
Батьківщини і людства, за моральне
вдосконалення особистості. Творчість Дрозда
пройнята пафосом оптимізму, породженим
глибоким і всебічним вивченням

народного життя, людини в усіх її проявах.
Досить часто автор змальовує світ

радянського села через дитяче
сприйняття з його загостреною чутливістю до

краси, справедливості, добра. А втім, і

малим, і дорослим героям Володимира
Дрозда незмінно притаманний свій
власний, неповторний погляд на світ.

Письменник активно працює в жанрі
короткої повісті й оповідання цей
ударний жанр дає можливості для
максимальної концентрації творчої енергії
на проблемі особи. Написані з

принадною легкістю і немов на одному диханні,
повісті «Маслини», «Семирозум»,
«Молохи», повість-імпровізація
«Повноводдя», «Ирій» вводять нас у вируючий
світ народної творчості. Гіпербола,
іронія, фантасмагоричність оповіді...
Володимир Дрозд уміє говорити з читачем

про дуже серйозні речі немов мимохідь,
не повчаючи, не декларуючи.

Герой повісті «Ирій», малий

Михайло Решетило, живе у казковій
благословенній країні і сприймає світ, реальність
через призму своєї фантазії. Характер
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хлопчика гартується у боротьбі з

труднощами повоєнних років, у битві за

людяність, красу, без яких неможлива

людина соціалістичного суспільства. З
глибокою, щирою повагою Дрозд вибудовує
образ сільського трударя і в другій
повісті «Люди на землі», яка є

наслідком його безпосередніх спостережень.
Володимир Дрозд нове ім'я для

болгарського читача. До сьогодні
болгарською мовою публікувалися лише

окремі його оповідання у журналах та

збірках. Дві перекладені повісті це

фактично знайомство з новим автором,
з поглядом на світ саме радянської
людини, творчої індивідуальності в її
зв язках з часом, з глобальними
проблемами. Шлях Володимира Дрозда, як

і всієї радянської літератури, до
людської душі, до людини це шлях

таланту до невичерпного джерела
духовного багатства народу.

Пенка АСЕНОВА

СПОВІДЬ ПАТРІОТА-БОРЦЯ
Добрі Жотев, Пережиті оповідання,
Київ, «Молодь», 1978.

Добрі Жотев більше відомий у

Болгарії як поет. Йому належать поетичні

збірки «Жага» (1951), «Шалений вітер»
(1958), «Від диявола до кібернета»
(1968), «Закохані сонця» (1973),
«Лірика» (1974) та ін. Видав також кілька

збірок оповідань, зокрема «Пережиті
оповідання» (1973, 1976), «По шляхах»

(1975) та ін.

«Пережиті оповідання» Д. Жотева
це сповідь учасника антифашистського
руху Опору, який звіряє за героїчним
минулим сучасне своєї країни.
З перекладених О. Кетковим

українською мовою оповідань болгарського
письменника наш читач зможе глибше
дізнатися про мужню боротьбу болгарських
патріотів проти фашизму. З мікроопові-
дань художніх етюдів автор
створив цілісну картину патріотичного руху
болгар у часи антифашистського Опору.
В кожному з них зображена доля в

кульмінаційні моменти життя політв язнів,
підпільників, партизанів, простих людей,
що допомагали ятакам.

Мозаїчний малюнок цементується
присутністю автора-оповідача,
безпосереднього учасника зображуваних подій. Це
дозволяє Д. Жотеву розкрити
психологічні імпульси вчинків людини в

жорстокі роки фашизму, пояснити моральний
максималізм героїв-антифашистів,
яскраво змалювати образи комуністів з їхніми

привабливими людськими рисами,

неповторністю духовного світу («Дядько
Грубо», «Дідусь Бойчо», «Комуніст» та ін.).
Позитивні персонажі Д. Жотева

керуються таким правилом: якщо в «людини
віднято можливість достойно жити, вона

повинна знайти в собі сили достойно
вмерти» («Провина»). За такими законами

моралі живуть і вмирають його герої, що
не шкодують життя у борні за майбутнє
Болгарії («Александр», «Деса»,
«Генерал», «Комуніст» та ін.).

З високо піднесеною головою, в

сніжно-білій сорочці йде на страту комуніст
Іван Христов, його образ виростає в

легендарну постать у пісні, яку назавше

запам ятав митець, очевидець цієї
незабутньої сцени.
Передаючи атмосферу руху Опору,

Добрі Жотев підкреслює головне

гуманістичну суть революційних звершень:
«Людяність є людяність... Будь ти хоч

найсильніший, якщо немає в тобі
людяності на біса тая сила. І будь ти най-
справедливіший, а якщо ти покривив
совістю ти вже не людина»

(«Позначка»), Лаконічні, але психологічно місткі

характеристики персонажів, чіткий,
ясний виклад обставин поєднується в

письменницькій манері Д. Жотева з

експресією і емоційністю.
Окремі факти набувають

філософського узагальнення, вони тісно
пов язуються з сучасністю, з розв язанням
проблем виховання молоді в дусі високої

моралі соціалістичного суспільства. Д.
Жотев певен, що успадкування моральних
принципів життя революціонерів
нинішнім поколінням є визначальним

чинником у будівництві майбутнього вітчизни.
Наприкінці хочеться відзначити, іцо

перекладачу О. Кеткову вдалося
зберегти характерну стилістику Д. Жотева
органічне поєднання манери
пристрасного публіциста з ліризмом оповідей, що

надає їм переконливість задушевної
розмови з читачем.

Вікторія ЗАХАРЖЕВСЬКА
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Поміркуймо спокійно, сказав мені Ян Феріанц, заступник голови Держпла-
ну Словаччини. Ми ж знаємо, що робимо. В досягненнях нашої республіки немає

ніякої нелогічності. Наше промислове виробництво перевищує нині в 40 разів рівень
1937 року період найвищої економічної кон юнктури буржуазної Чехословаччини.

І я можу вам назвати цифри наших досягнень, передбачених на майбутнє, все

науково, все точно. Ми зовсім не прагнемо уподібнитися тому хлопчикові, який гуляв-

гуляв чистим полем, а тоді розігнався й стрибнув так високо, що всі здивувались.

У наших серйозних справах не треба ніяких спортивних раптовостей; наше життя

міцне тим, що його було підготовлено, воно закономірно визріло в нас і перемогло.

Закономірно!
Ян Феріанц зробив паузу, покопирсався в червоній лискучій пачці й видобув з

неї сигарету. Озирнувся, сьорбнув кави все це зосереджено, все на роздумі про

щось дуже віддалене від кімнати, де ми зустрілися, від сигарети, від кави. Ян

Феріанц подовжив паузу ще на кількадесят секунд і звернувся до мене:

Не треба детально розписувати, як маленький і нещасненький народ

Словаччини танув у історичному присмерку. Це правда без перспективи. Ми, коли хочете,

в долі своїй частина всесвітнього процесу ліквідації гноблення й тиранії. В історії
перерв не буває. Ми дозрівали саме до такого життя, яким зараз живемо; в нас саме

ті друзі, яких ми хотіли мати і якими пишаємось. Все за логікою історії. Нехай у

минулому в нас була чесна проста репутація орачів, сіячів, робітників; вона зовсім

не виключає того, як розумно і сучасно ми живемо сьогодні. І ще одне: в такій ск*

Продовження. Початок див. «Всесвіт» № 10.
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туації, як наша, несподівано небезпечними стають деякі діячі мистецтва саме як

войовничі провінціали. Багато легше оспівати, ідеалізувати, вигадати цимбально»

фольклорне минуле, аніж осмислювати сучасність...
Ян Феріанц людина середнього віку, по-справжньому заклопотана й

зосереджена. Власне, бути повноцінно зайнятим, а не метушливим, може тільки людина

високоорганізована. Як Ян Феріанц. Ми зумисне домовились, що зустрінемося після

четвертої дня, не в Держплані, а в Спілці письменників. Річ у тому, що за

півгодини до закінчення робочого дня в кабінетах словацької Спілки письменників (і решти

письменницьких спілок, відомих мені) вже нікого немає: співробітники розбігаються
з такою швидкістю, наче біля дверей закладено міну з годинниковим механізмом,
яка ось-ось бабахне. В Держплані Словаччини (і в решті Держпланів, які я знаю)
робочий день не закінчується ніколи; тому призначати побачення там, та ще й з

керівником тільки час змарнуєш. І ми з Яном Феріанцом зустрілися о четвертій в

кабінеті секретаря Спілки словацьких письменників...

Я чимало чував про інтелігентного керівника Держплану саме від літераторів

Братіслави; домовляючись про зустріч, ми визначили з Яном Феріанцом, що «просто

побалакаємо», тему не слід було формулювати точніше, тим більше, що Феріанц
переповнений даними може сипати цифрами без упину і жодного разу не

помилиться це теж усім відомо.

...Все ж таки це не книга про числа. Є доволі інших творів, де зосереджено

наводяться всі проценти і всі розрахунки; всі плани, виконані й щойно складені. Я

зовсім не збираюсь писати ще один такий довідник; а коли б і збирався, то Ян

Феріанц не міг би стати його героєм він не констатує, а коментує факти,
Мовлене Феріанцом на початку дуже точно щодо сучасності; це взагалі один

з відправних пунктів і моєї мандрівки неприйняття будь-яких спроб дерти народну

історію на шматки. Кожен народ формує долю свою вподовж багатьох сторіч і -

безперервно; найкрутіші повороти логічні, коли замислитися, а вирішальні поворот

6. «Всесвіт» № 11.
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ти наслідок усенародних зусиль. Тому не варто влаштовувати засідки проти
сучасності в минулому намагатись крутити історичний фільм у зворотному напрямі,
зіграти з його героями все спочатку. Нікому ще це не вдавалося, хоч пробували
не раз.

І не вийде, каже Ян Феріанц. Адже боротьба проти логіки в тому числі,
й історичної безнадійна справа. Знаєте, в любому для вашого і мого серця

процесі поставок нафти теж Велика Історична Логіка. Ми, словаки, завжди вбачали

порятунок на Сході. Тепла і душевного, і елементарного фізичного тепла,

джерел енергії нам бракувало здавна. Практично наша енергетична криза тривала

безперервно сто років і до винайдення автомобіля, і після його винайдення

з 1848 по 1948 рік. Буре вугілля з Чехії не вирішувало проблем, а нафта
лишалася мрією, екзотичним продуктом, необхідним, але відсутнім. Власні

нафтові поклади були суто символічними в серйозний розрахунок їх не можна було
брати.

Зважте самі молода соціалістична Чехословаччина мусила розвивати

промисловість на сучасному рівні. Без енергетики такий розвиток неможливий. Власне, ми

перепробували чимало всякого, але тільки в п ятдесяті роки, поглиблюючи своє

співробітництво з країнами соціалізму, особливо з вашою, почали виходити з

багатьох у тому числі й енергетичних безвиходей. Після 1963 року ми вже увійшли,
наприклад, до спільної електричної системи соціалістичних країн обов язково

відвідайте у східній Словаччині, це неподалік від Кошіце, пункт, де енергосистема

«Мир» вводить свої дроти на територію Чехословаччини. Навіть не намагатимусь

кількома словами пояснити вам усю різноманітність нашої енергетики з 1972 року

ми й атомні електростанції вже почали будувати. Скажу тільки, що без радянської

нафти ми, як сучасна держава, не могли б існувати: хоч це лише одна частина

нашої енергетики, хімії, теплофікації, зате надзвичайно важлива! Знову-таки,
пам ятаймо про ідейний бік справи, постійно пам ятаймо про нього. Коли б ми купували,

приміром, нафту за золото в арабських шейхів, нас припнули б до капіталістичної

грошової системи і до капіталістичних стосунків. Нас позбавили б певності і в

партнерах, і в коштах. А радянську нафту ми купуємо за цінами, твердо встановленими

на кілька літ наперед, і ціни ті багато нижчі від світових; ми можемо

розраховуватись товарами, а не золотом; ми можемо планувати наші поставки і роботу власних

підприємств перспективно ані на грам, ні на день ви не порушували графіку
поставок за всі довгі роки. От зразок взаємин між країнами, про який повинен знати

весь світ. Не про те, навіщо потрібна нафта, це всі вже, здається, знають. А про

те, як нафта жодного разу не використовувалась ні для економічного, ані для

політичного шантажу. Жодного! Приклад Радянського Союзу не лише нам усьому

світові!

...Порядність у взаєминах між державами та між народами, об'єднаними в

держави, завжди була поняттям класовим усі з цим погоджуються. Нас із перших

років революції шантажували кожною пригорщею зерна і кожним гвинтиком, який ми

хотіли придбати в капіталістів, а після лютого 1948 року, коли до влади прийшли

комуністи на чолі з Клементом Готвальдом, який твердо заявив: «З Радянським

Союзом на вічні часи!», капіталістичні країни піддали нас економічному бойкотові.

Обравши шлях до соціалізму, Чехословаччина набула і всіх його ворогів. Почавши

будувати взаємини з іншими державами на засадах рівності, вона переконалась, що

не всі збиралися розмовляти з нею на рівних. Ті, хто раніше любив гримати, нині

замуркотіли але сенс муркотіння і гримання був один: чехи й словаки дістануть від

Заходу щось приємне і навіть, можливо, смачне й корисне, якщо, простягши

капелюха, проспівають речення на зразок того, під яке Кіса Вороб янінов жебрав біля

Провалу: «Мсьє, же не манж па... Гебен зі мір, бітте... Дайте що-небудь депутатові
Державної Думи...» Чехи й словаки не попросили на них поважно й надовго

образилися, коли можна вважати за образу чиєсь нервове ставлення до твого почуття
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власної гідності. А нову власну гідність усі розуміють це пов язано з радянською

країною і її досвідом.

Ян Феріанц перелічує кризи, що жорстоко били по буржуазній Чехословаччині,
а по найвідсталіших, сільськогосподарських словацьких районах і зовсім

немилосердо.

Слабших б ють двічі, кілька разів повторює Феріанц давню приказку, а

дурних взагалі без ліку молотять. Словаччина як сучасна нація формувалась в умовах

капіталізму пам ятаймо про це. Криза за кризою падали на нас до найглибшої

депресії 1929 року, що призвела до цілковитого економічного розвалу. З другої
половини тридцятих років фашистська Німеччина одне за одним невідворотно ковтала

наші підприємства, остаточно роблячи з маленької Словаччини сировинний додаток

до великого і зажерливого рейху, все тісніше пристібуючи її до своєї воєнної коліс-*

ниці, витискаючи економіку до краплі. Що ми мали, скажіть, з нафтопереробного
заводу «Аполо» в Братіславі? Чужа нафта, чужі господарі й продукція, що ішла за

кордон... Словаччина належала народові чи не більше, аніж золоті та діамантові

поклади Південної Африки належать корінним африканцям. Давайте більше думати
й розмовляти про духовні процеси, які змінюють наше життя. Бо ж усе можна

розкидати по абзациках і не звести докупи нафта, університети, діти, селяни... Адже

заводи й навчальні заклади є в кожній країні, та найголовніше як вони

визначаються способом життя і як ними визначається якість життя! Ми ж категорично з інших,
ніж будь-коли, позицій оцінюємо та обговорюємо життя своє. Самі переконайтесь

було в нас у сільському господарстві зайнято понад 70 процентів населення. Зараз
уже якихось 15 процентів, а плануємо на найближчий час 11. Ось вам перебудова
всієї структури, всього побуту, визначена способом життя. Нині в нас врожаї пшениці
та ячменю на рівні найвищих у Європі, принаймні понад 50 центнерів з гектара

6*
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явище звичайне. Настільки ж звичайне, наскільки перед війною звичайними були
врожаї 12 13 центнерів. Ось вам ще одна зміна в стосунках людини із землею

предків; ті взаємини стали куди ліпшими, людянішими, довірливішими, розумнішими,
якщо дозволите так означити. Ми були темним закутком у центрі Європи. А нині

працює в науково-дослідних центрах республіки 40 тисяч учених. Не дивіться на

мене так. Не вдавайте, наче втомились від статистики, наче вже все знаєте! В такій

манірності реалізується часом наш соціалістичний снобізм, сказав би я. Не дивіться ча

мене так. Ви ж самі знаєте, що в якійсь там Алабамі запишуть чорношкірого
школяра до першого класу ще й полісмен водитиме його для безпеки туди й назад, а

тоді їхня пропаганда підніме тарарам на цілий світ в газетах напишуть, по радіо
кричатимуть ах, яка, мовляв, рівноправність! Ми нагодували, вивчили,

забезпечили працею, вивели в число найрозвиненіших у світі народ, який вчора жив ка

рівні алабамських негрів, а нам, бачте, це вже звично, нас статистика втомлює... Хай

та статистика втомлює наших ворогів! У нас один з найвищих у Європі приростів
населення; хіба це не означає, що люди впевнено дивляться в завтрашній день, що

вони не лише за себе за дітей спокійні. В жодному районі буржуазної Чехословач-

чини ніколи не було стільки дітей причому дітей навчених, умитих, одягнених,

ситих, здорових. Наші вищі навчальні заклади налічують тридцять п ять факультетів. Ми

просто зобов язані розмірковувати над статистикою і примушувати решту світу

міркувати над нею Такого мислячого суспільства, розумного й людяного державного

ладу не було ще як же необхідно, щоб усі знали про нього! Ви по-братньому
ділитеся з нами нафтою дякуємо! Але головне, що ми поділяємо успіх від

реалізації спільної соціальної ідеї і дружба наша цілий комплекс взаємних уроків і уроків
для всього людства. Те, що нафтопровід наш називається «Дружба» ще одна

сторона великої спільної справи. А ви як гадаєте? Ви ж збиралися писати саме про це?..
Всі хочуть знати, як я напишу книгу, і водночас в мені оселяється відчуття

країни, де все зрощено в нероз ємність і неможливо писати про щось одне, не

торкаючись по черзі багатьох атрибутів такого предметного і такого цільного світу
сучасної Словаччини.

Ми навчились мислити по-сучасному, а отже, відповідально ставитися до

світу, який належить кожному з нас і всім нам разом. Це, знаєте, також ваш,

радянський урок розуміння того, що рятівна формула «всі разом» не виключає, а

навпаки підсилює особисту відповідальність кожного. Феріанц посміхається. Я

наведу вам приклад з особистого досвіду. Річ у тім, що не знаю, як у вас, але в

нас, у Словаччині, всі люблять мати знайоме начальство, в якого можна випросити

«для громади» щось незаплановане й непередбачене, чим згодом можна буде
хвалитися. Дуже це буває смішно, як і те, що словаки, приміром, ходять до

начальства не по одному, а неодмінно делегаціями. Жарти жартами, але відтоді, як я став

одним з керівників Держплану, ніколи не приходять до мене меншими групами, аніж

по троє. Один просить, другий підтакує, а третій папірцями шелестить. Отак до мене

прийшла кілька років тому делегація з рідного мого села Важець. Прийшли і

скаржаться, що врожаї в них погані, кооператив бідний всюди гарно, а погано тільки

в мешканців Важеця, того села, з якого, мовляв, походить держпланівське

начальство, тобто я. А що в мене можна просити? Поміркували землячки мої і запитують

напрямки: «Ти що тут робиш?». Я їм кажу: «Думаю; те й роблю, що думаю»;

запропонував гостям подумати разом зі мною. І, знаєте, виявилось нічого їм не треба

було випрошувати навіть дрібнички найменшої. Просто слід було подумати і

згадати, що у Важеці висока вологість, щедре сонце добрати рослини, які дадуть

кращий врожай, аніж традиційна пшениця, яку мої земляки катували на гірських
ділянках. Повірте, вони таки знайшли якусь траву, що вегетує при мінус семи

градусах, і збирають по два-три врожаї зеленої маси на рік, худобу розвели багатий

кооператив став, хоч куди. От я > повторюю їм і не їм, що думати треба. Для цього

нам і дано таку країну ми за неї тепер відповідаємо, думаймо про благо її денно

і нощно. Найважче не лише навчити людей таємниць переробки нафти. Потрібно,
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щоб вони мислили, як господарі своєї країни і долі... А для того, щоб так мислити,

треба подолати всі уроки гніту, всі зусилля тих, хто володів країною, коли належала

вона (чи віддавали її) чужим, нелагідним, принизливим для народу владам.

Цим людям тисячу разів намагалися втовкмачити, що слід працювати й нічого

більше. їх переконували, що словакам думати не личить, навіть непристойно, і

невластиво це, і нетрадиційно. Було відпрацьовано чимало способів знищення цілих

націй, зниження їх до рівня мешканців заповідника для багатих туристів, до рівня
корчемних скрипалів і вокзальних носіїв не вище. Повертаючись до радянських

уроків, а серед них і до Уроку нафтопроводу, треба неодмінно пам ятати, що

широка річка радянської нафти прийшла до країни, з як®ї і гласні крапельки нафти
пливли завжди за кордон.

Стоп. У цьому місці я роблю паузу, необхідну для того, щоб перейти до іншої

країни. Хай мені читачі вибачать географічний стрибок, бо лишу я про

закономірності не так національні, як соціальні. От і вирішив я просто з Братіслави прийти до

Будапешта; з Держплану до Держплану від Яна Феріанца до відповідального

працівника Держплану Угорщини Паролі Грісліша.

Якщо Ян Феріанц походить з села, та ще й гірського, притуленого до схилів

Татр на висоті 850 метрів над рівнем /лоря, то Грісліш формувався в колах, близьких

до аристократії: в дитинстві він підробляв на життя тим, що збирав м ячі біля

приватних тенісних кортів; мати працювала в багатих родинах прислугою-поденницею.

Каролі Грісліш іронічна людина, а за манерами може навіть видатися таким собі

представником вишуканої європейської публіки, f водночас, до чого він точно і

серйозно вміє говорити про хліб розумієш одразу, яким непростим і голодним було
в цієї людини дитинство. Манери від бажання солідно й гідно представляти свою

країну; він, Грісліш, ніколи не вважав, що розхлябаність, нехлюйство в поведінці та

одязі ознака демократизму. Радше навпаки; Грісліш розповідає про свого батька,

батько його був робітником найвищої кваліфікації і завжди вчив дітей саме

робітничої гідності, яка визначає класову репутацію, а це набагато значніше за репутацію
будь-кого окремо взятого.

Розмовляємо в будапештському Держплані гігантському вулику, заскленому

стільнику; треба сказати, що мені ніколи не подобалися будинки такого роду,

захоплено йменовані журналістською братією «сучасними палацами з бетону й скла». Ніякі

вони не сучасні; чуєшся, наче карасик в акваріумі, колись у приміщення без

передньої стіни садовили людей, яких збиралися тяжко покарати, примушуючи жити в

такій вітрині. Ні миті усамітненості. Втім, при нашій з Гріслішем розмові, скляна стіна

принаймні для мене здобула певний сенс. Ми розмовляли, а під нами у вузьких

древніх вуличках Будапешта кружляли автомобілі, трамваї, перехожі й

велосипедисти; якщо сісти біля вікна й зазирнути до вуличної ущелини, можна уздріти дуже

цілеспрямований світ, що кружляє навколо скляно-бетонного вулика, подібний до

бджолиного рою, який точно відає, де його галявина і яка пасіка чекає на нього увечері.

Подобається? запитав мене Каролі Грісліш. А ввімкнігь-но зараз будь-яку
передачу західних радіостанцій, що працюють угорською мовою, і вам детально

розкажуть, як ці люди, мовляв, тільки й мріють про те, щоб виїхати на

«благословенний» Захід і там загрібати лопатою золото і всяке різне, чого на Заході, як відомо,
хоч греблю гати. Що тут критися буває і наша пропаганда не надто повороткою,

але західна в передачах, про які тут кажу я, вже точно помилилася, розраховуючи

не відомо на кого. Знаєте, що вони забули? З нашої Угорщини щороку виїздять за

кордон у справах або на відпочинок мільйони людей, а лишаються за кордоном

одиниці. Ніхто нікого за поли не тримає: хоче людина лишитися хай лишається.

Однак ніхто не хоче всі повертаються (а перед війною мадяри, словаки, інші жителі

колишньої Австро-Угорщини вражалися в Північній Америці найдешевшою робочою
силою). Прогриміли в нас препаскудні, ззовні спровоковані події, пов язані з

контрреволюцією 1956 року, ну і що? Ті, хто втік тоді зопалу, самі назад поприходили.
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1 всіх прийняла Угорщина всіх тих, хто збагнув помилку і чиї руки незаплямовані.

Сьогодні все вже ясніше від ясного. Он ті, що поспішають вулицею, люди вони вже

твердо зробили вибір, країна зробила вибір, і всі, хто каже, що соціалізм нам

накинуто, брешуть! Нам капіталізм накидали але нічого не вийшло! Найголовніший

поворотний момент у народній історії вільний вибір: щасливий народ, який може

його зробити, наш народ обрав.

Ми з Гріслішем повільно гортаємо економічні зведення в тому числі й про

постачання республіки нафтою. «Дружба» прийшла сюди, одне з головних її гирл

поряд, за кілька десятків кілометрів од Будапешта, в Сосхаломбатті. Менше як по сім

мільйонів тонн радянської нафти на рік сюди не надходило вже вподовж багатьох

літ. Цього достатньо більш як достатньо, бо Угорщина скоротила навіть видобуток
бурого вугілля на нерентабельних шахтах, стали менше перевозити його по країні,
розвантаживши залізниці, тут усе одне до одного від того, що залізниці

звільнилися, до того, що в Будапешті стали стіни чистіші, а лондонські смоги зникли.

Людина, що має пічку на мазуті, а не на вугіллі, добре знає, що таке

радянська нафта особисто для неї. Можна часом не знати, з якої синтетики зроблено одяг

чи пральний порошок, але угорці знають, чому їм тепло, на якому бензині їздять
автомобілі і яким пальним заправлено літаки * авіакомпанії «Малев». Люди масово

знають підкресліть ці слова масово знають, що їхній добробут, життя, тепло в

домі залежать від нашого співробітництва. До речі, ще один урок взаємодії: ми

виробили власний, патріотичний погляд на події, але погляд цей немислимий без

відчуття, що ти член великої співдружності. Це я вам не просто так кажу, щоб
приємне зробити радянському гостеві: люди мислять інтернаціональними категоріями
такого не було ніколи, а без цього не можна вважатися сучасною нацією і

державою. Я вам наведу недавній приклад: довелось летіти з Москви із групою угорських

селян району Егер були зони в Москві на ВДНГ з п ятиденною екскурсією. Чую,
селяни вираховують, скільки нової техніки їм потрібно: про бензин навіть не

розмовляють для них само собою зрозуміло, що бензин був, буде, є звикли.

Раптом до мене підсів головний механік кооперативу прочув, що хтось з Держплану
летить одним рейсом з ними і починає мені малювати на серветці. «Нам, каже,

оці б вузли від угорського виноградного комбайна, а ці від радянського; така

машина була б!» Ну, просто-таки Рада Економічної Взаємодопомоги в дії ніяких

сумнівів навіть в селян: «Оце взяти в нас, це в Радянського Союзу...» Селяни засвоїли

великі слова спільно, разом, та за саме це наше співробітництво заслуговує на

золотий пам ятник! От і нам з вами треба зміцнювати народний потяг до спільності

конкретними справами люди ж оживають, наче дерева, яким сонячно й тепло,

даруйте вже мені такий поетизм...

Народжується Людина. Ми будуємо нафтопроводи, прокатні стани, вирощуємо

хліб і читаємо книги. Але втіленням сенсу життя народжується Людина. Я не

можу вмістити до книги інтерв ю з усіма та й не слід. Тут дві бесіди: з селянським

сином і з сином робітника вони вивчились, і вперше наїлись, і вперше почулись

вільними тоді ж, коли й решта робітничих та селянських дітей у їхніх країнах. І

стали інтелігентами, освіченими людьми, розумниками точнісінько тоді ж, коли

ставали інтелігентами нової формації десятки тисяч дітей, пророслих з учорашніх у нові

Угорщину й Чехословаччину, я кажу $ут лише про ці дві країни. А потім вони

дуже точно вистраждавши, випрацювавши, завоювавши свої життєві позиції
розмовляли зі мною, і непросто було розділити дні послідовних життів, аргументи по*»

слідовних речень, та й не слід було розділяти нічого.

Ми розмовляли, а трубопроводами звично йшла нафта саме радянська нафта.
Ми розмовляли про те, що дає співробітництво, саме наше, саме Революція.
Розмова ця була важливою для нас, але стала ще важливішою від того, що ви були
присутніми на ній; для кожної ж людини і для кожного народу важливо мати спів-

розмовників-однодулщів, яким віриш, мов самому собі.
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АВТОРСЬКИЙ ВІДСТУП (10)

Спочатку трохи статистики. Угорський академік Йожеф Балінт

опублікував повчальні результати своїх досліджень: ідеться про формування
професійної інтелігенції. Серед 597,6 тисячі представників цієї групи населення

331 тисячу, тобто 54 проценти, складають люди з робітничого й селянського

середовища. Серед решти осіб розумової праці, вивчених академіком,
селянського й робітничого походження були 69,1 процента чи 629 тисяч на 910

тисяч досліджених. Вся нація стає іншою зміни ці глибокі й повчальні також

для любителів потеревенити про «народ взагалі». Немає такого народу
угорці, що формуються нині, освіченіші й причетніші до сучасності, аніж

декілька поколінь їхніх предків були причетними до власних історичних епох.

1 це лиш одна з думок, що виникає при погляді на статистику сьогоденної

Угорщини.
Принаймні я не наважився б оцінювати згадані процеси, претендуючи

на вичерпність і остаточну категоричність кожної оцінки. процеси

розгалужуються в сучасному і в майбутньому, а минуле також міцно припнуто до

них. Це чудовий і високий час коли народ стає господарем власної країни
і долі; про це треба писати як формується нова гідність людей, що охоче

й відповідально творять нову репутацію своєї держави і свою власну
гордість. Це дуже відповідально тут кінчаються розмови про те, що низький

освітній рівень мало не обов язково збігається з отими містичними високими

духовними якостями, що начебто існують незалежно від соціальних надбудов.
Немає таких якостей. Треба вчитися, треба думати, потрібно бути гідним

народу свого, який так змінюється, дотикаючись до майбуття, це складно,
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але це іі потрібно; це куди складніше, аніж творити дзеньки-бреньки про не-

сприйняття інформаційної лавини, що падає на кожну свідомість, і видавати

оті бреньки за поезію, скажімо, чи ще якийсь літературний жанр. Владімір
Мінам, один з найбільших прозаїків у словацькій літературі, патріот з

патріотів, голова Матіци Словенської, роздратовано казав мені, як втомили його

ті, хто доводить, що існує якийсь тип словака, не змінений у століттях,

однаковісінький і у дванадцятому і в двадцятому віці. «Не можна з категоріями

середніх віків лізти в наші часи; не існує в природі отого не знати ким

канонізованого національного типу, що не підлягає змінам. Не буває такого

типу і слава богу, що не буває!». Тут немає можливості писати історію
Словенської Матіци хоч історія та красива і чесна, боротьба проти всіх

видів гноблення народу Словаччини, пошуки шляхів неприниженого,
рівноправного міжнаціонального спілкування (мені показували в архіві Матіци листи

Льва Толстого і щоденники Маковицького; листування з демократичними
осередками дореволюційних Львова і Києва). Але, повторюю про Матіцу
колись окремо; просто хотів наголосити на тому, що навіть коли

створювалась вона з колосальним опором влад, з народними надіями зразу ж

було засновано друкарню для реалізації освітніх програм. Це вистраждана
риса національного характеру не тільки мріяння, але й діло; хіба могло б

трапитись інакше, що навіть в роки клерикально-фашистської диктатури Ма-

тіца Словенська видала близько сорока радянських книг (а з Радянським

Союзом тодішня Словаччина перебувала в стані війни) В часи Словацького
національного повстання в друкарнях Матіци друкували гроші для партизанів,
а в бібліотеці переховували твори Леніна. Що сьогодні? Матіца стала

організацією громадською, популярною і заслуженою; в Мартіні, історичному
центрі Матіци, уряд збудував для неї просто-таки фантастично красивий та

обладнаний будинок національний культурний архів. А що з нафтою? Прошу,
ось приклад: чудове електричне освітлення нового будинку Матіци
працівники її зобов язались (самі, з власної ініціативи) вмикати лише з дозволу
головного енергетика (коли треба ввімкнути все одразу). «І культура
повинна творитися з оглядом на все життя наше, з розумінням
того, що ввімкнені у наших кабінетах електричні лампи повинні

робити народне життя дедалі світлішим, а не красти марно енергію. Не для

того аж із Сибіру до нас нафта прийшла, щоб ми її розтринькували. Хто ж

приклад покаже, як не інтелігенція, а інтелігенції в нас стає більше й

більше. Таке життя, каже Владімір Мінач, показуючи приміщення, де

зберігаються рукописи Частина з них, жартує він. писалася при гасових

і нафтових лампах. Але то була інша нафта й інші часи...»

Дуже багато про що можна перебалакати, торкаючись теми духовного
досвіду соціалістичних країн, народної інтелігенції, а точніше народної
інтелігенції при соціалізмі.

РОЗДІЛ 6

ПІМСТЬ
Не знаю, як в інших містах, але в Києві, щойно звільненому від окупантів, була

коротка мода на підошви з автомобільних шин. Покришку розкроювали гострим
кинджальним багнетом (після відступу німецької армії лишилося їх доволі). З розкроєної
підошви завжди стирчали якісь нитки; іншими нитками до підметки з шини

прикріплювались різнокаліберні шматки шкіри, гадаю, що декому з сьогоднішніх модни¬
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ків це могло б сподобатися, як варіант вельми оригінальних сандаліїв; у дитинстві

саме такими і полишав я слід за собою немов відбитки коліщаток малого автомо-

більчика. Дитинство моє тікало від війни на тому автомобільчику й нікуди втекти не

змогло. Коли я подорожую країнами, доля яких недвозначно вирішувалася в роки

війни, то постійно повертаюсь до тих незабутньо суворих сорокових років, які

багато чого навчили світ і стільки змінили в ньому.

Мої сандалики з підметкою із шин зносились чи загубилися вже забув; зате

пам ятаю точнісінько такий сандалик, де з покроєної на підметку автопокришки теж

стирчали сухі пагінці ниток. Сандалик я побачив у музеї Освенціма і вкотре

подумав, як страшно буває, коли речі переживають своїх власників, яке це жорстоке

безсмертя нічий сандалик з підметкою із шини...

Вже ж таки найголовніше, для кого робляться автомобілі, в яку путь

взуваються їхні колеса. Подальше моє життя було просто-таки переповнене зустрічами
з різноманітним обладнанням для мандрівок але тільки багато пізніше дізнався я,

що нитки, які стирчали з шини, це корд, тепер його роблять з мідного дроту чи

синтетики. І ще я з ясував, що шини в основному роблять з нафти, точніше з

продуктів її переробки, яких у шині найбільше. Отже, ми знову вийшли на круги своя

книга ця почалася з роздумів про нафтопровід, більшість її розділів нанизано на

«нафтову тему»; матеріал же кожної книги належить організовувати навколо

солідного стрижня. Нафта і все, що з нею пов язане, це дуже соціально й повчально.

А щодо екскурсій моїх у дитинство вибачайте, тим більше, що асоціації
зав язувались «по темі». Просто побачив раптом на цементній підлозі цеху чорний відбиток,
схожий на розтягнутий слід мого дитячого взуття; було це в місті Пухові біля

самісіньких Татр, і завод звався «Гумарне 1 Май». «Гумарне» від слова «гума», що має

однакове значення у словацькій та українській мовах, а «1 Май» ім я заводу, саме

на Першотравень 1950 він дав першу продукцію. Хоч, правду кажучи, історія назви

підприємства куди складніша з неї й почну.

Повчально повернутися в 1 травня 1950 року, бо в цехи заводу ввійшло тоді

2800 робітників; таких великих заводів у Пухові не було зроду асбоцементну
фабричку і маленький цех жіночого одягу ніхто не брав до уваги. Сьогоднішні пухов-

ські гумарні забезпечують роботою і то якою! вже п ятнадцять тисяч людей; до

цього звикли зате запам ятався подив, з яким побачили перших 2800 робітників;
ніколи тут не бувало такої концентрації робітництва. Район славився однією з

найвищих у Чехословаччині концентрацій безробітних, через це зразу після війни в

прийняту тсді програму індустріалізації Словаччини й було включено пункт про будову
пуховського заводу. Радянська нафта (поки що в цистернах, а не трубопроводом)
і продукти її переробки надходили до країни регулярно. До Пухова підтягли

залізницю тими самісінькими рейками мало приїхати обладнання для нових цехів.

Перші виробничі приміщення будувалися спеціально під гарні американські лінії їх

закупили, вони вже пливли через океан, їх уже вивантажували в Гамбургу. Досі пухов-

ці їздили на заробітки до Америки вперше в історії Америка їхала до них.

Америка не приїхала.
Настав лютий 1948, і Клемент Готвальд декларував історичну формулу ставлення

нової Чехословаччини до майбутнього: «З Радянським Союзом на вічні часи!».

Сполучені Штати наклали негайне ембарго на поставки до соціалістичного світу:

обладнання, вивантажене в гамбурзькому порту, адресоване пуховській будові, рушило

в зворотний трансатлантичний рейс. Хтось за океаном вирішив, що американські
виробничі лінії не переживуть контакту з продуктами переробки радянської нафти.

Цехи, збудовані під обладнання, якого не буде, відбитки саморобних бідняцьких
сандаліїв на піску... Тут було голодно, безробітно й стало зовсім страшно від

безнадії. Тоді обладнання надіслав київський завод «Більшовик» поза всіма планами,

наперекір спробам зломити нас бо за допомогою ембарго намагалися зламати

усіх нас зразу всю соціалістичну систему. Вже на Заході зідрали зі стін, та* афіш-'
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них тумб останні плакати, що нагадували про бойову співдружність країн
антигітлерівської коаліції; відлуння промови Черчілля, який оголосив у Фултоні холодну

війну, відбилося від передгір'їв Високих Татр. А обладнання таки продовжувало

надходити: з Чехії, з Ярославля, з Києва, це було переконливим аргументом для тих

таки ж пуховців, раніше завжди зацькованих всесильністю світу, перед яким вони

безпорадні. Виявилось, що є вже утворився! інший, дружній, дуже надійний і

сильний світ. Якщо раніше вирушали в еміграцію, щоб жити завдяки багатим і грізним

американським дядечкам, то виявилось, що можна прожити і всупереч їм; можна

вже не боятись, чуючи, як дядечки цьвохкають ковбойськими батіжками. Це було
новою репутацією не заводу, а держави і соціальної системи, за яких завод

споруджувався. Так приходило відчуття здобутої сили й гідності.

Все змінилось. Перше запитання про те, з чого починалось у Пухові нове життя,

я навмисне задав не працівникові «Сумарного 1 Май», люди, зайняті на

підприємстві, переважно й не знали іншого життя. Про те, як справи, спитав я в заступника

голови сільськогосподарського кооперативу «9 Травня», який вирощує під Пуховом
ячмінь, картоплю і кукурудзу. Шин тут і справді не виробляли ніколи, але ж

картоплю вирощували кілька століть. Франтішек Немчек і сказав мені перший оті слова, які

згодом я часто чув: «Тут змінилась вся якість життя. Картопля і кукурудза ростуть, як

росли, просто їх стало набагато більше. Але якість життя інша це головне».

Невисокий, опасистий Немчек каже дуже поважно: «Знаєте, це інший світ; за духом

інший, за смислом і способом життя інший. Перед війною нас усього півсотні

школярів з Пухова вчилося, а в моєму класі до п ятнадцятирічного віку довчилися чоловік

двадцять п ять і з них були лише двоє селянських дітей. Як зараз пам ятаю 14

березня 1939 року вдерлося до нас німецьке військо; вчителька подивилась у вікно й

заплакала ми пішли по домівках, бо не лишилося в нас ані міста свого, ані навіть

школи своєї. Я ж вам кажу інше життя тепер, якість у нього інша я, знаєте,

набачився світу, а ніде не чував навіть про те, щоб взаємини складались так, як у нас

із вами. Ну, «Гумарне» то саме собою, роблять з радянської нафти покришки і

транспортерні паси, постачаючи ними цілий світ, але все тут в один ряд; навіть те,

що радянські солдати приїздять до нас копати картоплю допомагають, знаєте, як

вони охоче копають картоплю наче згадують рідну домівку; прості сільські

хлопці, точнісінько як наші...

А я нещодавно в Одесі був мені на екскурсії показали могилу словака, що

загинув там у минулій війні. Словак у вас партизанив і вславився, як герой».

Ми розмовляємо з Немчеком у нього в кабінеті, де на кожній полиці мінімум
по три бюсти Льва Миколайовича Толстого; кооператив «9 Травня» дружить з

колгоспом «Нове життя» Тульської області і, напевне, деякі тамтешні артілі вважають, що

саме в сувенірному толстовстві можна знайти відповідь на толстовське питання

«Що ж нам робити?». Розмовляємо про землю, про врожай, про те, які добрива
принесла нафтохімія і коли в Пухові вироблятимуть досить синтетичного каучуку. В

полі зору кабінету Немчека високі димарі пуховського заводу. Все ж таки, як би

там було, а сьогоднішній Пухов на цілу Європу прославлено «Гумарним 1 Май», і в

довколишніх кооперативах ставляться до нього навіть з деякою хвалькуватістю:
знай, мовляв, наших. Підприємство почало працювати в День пролетарської
солідарності; тутешні люди звично працюють і живуть із чітким відчуттям єдності з багатьма

народами та країнами. Це відчуття прийшло до них разом із Визволенням і скріплено
залізницею, нафтопроводом, що працюють саме для них...

Але Штефан Росіна, заступник директора заводу, починає зразу з проблеми: «Ми

щедрі світ соціалізму повчально щедрий; ми скромні не завжди бажаємо (чи не

завжди вміємо) розповісти про власні досягнення. Знаєте нам надзвичайно
важливо зберегти потяг до єдності той, з якого воскресли Пухов і вся країна; той, що,

став для нас першим і найпереконливішим уроком нового світу. Був час, коли ми

від голоду, від біди, від беззахисності прагнули притулитись один до одного і зна-
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йти рідне плече. Зараз ми стабільні і матеріально й морально з якої ж потреби
нам бути разом? запитує дехто. І підводить голову міщанство, з являються людці,

розтасовані по кубельцях; дітки групуються, згідно із суспільним і матеріальним
становищем татечок; воскресає культ бездуховності дрібних торгашів це загроза

поважна, і всякі підпори контрреволюції беруться звідти шістдесят восьмий рік саме

був бунтом дрібних торгашів проти соціалізму...
Нарешті молоде покоління дістало можливість виявити себе у праці вдома,

реалізувати себе на батьківщині але іншого світу воно й не знало! Як навчити

дітей цінувати цей світ? Як навчати ситих цінувати хліб? У братіславській «Правді»
щойно опубліковано статистичні дані, над якими варто б замислитись: серед

школярів віком од 10 до 15 років лиш 47 процентів знали, чим на роботі займається

батько (зате 27 процентів не мали про це уявлення, навіть не здогадувались). Тільки

51 процент дітей знав, де працює мати...»

Пам ять. Як повертатися по сліду, щоб люди запам ятали всю дорогу в

сьогодні, від цього величезною мірою залежить успішність шляху в завтра. Дорога,
обрана народом, повинна постійно зберігати свою переконливість для кожного з

громадян. Я запам ятав ще одне речення, яке мені доводилося чути безліч разив, у

Пухові мені повторив його Владімір Тараба: «Заздримо вашій культурі міжлюдських
взаємин. Річ у тім, що радянські люди, які бувають тут у відрядженнях, надзвичайно

переконливі». Все, що Владімір Тараба знає про радянських людей, грунтується на

враженнях від зустрічей з ними на заводі; в нашій країні Владімір не був ніколи,
національних кавказьких ресторанів не відвідував і видами спорту, популярними в

СРСР, не захоплюється. В Тараби два серйозних громадських навантаження: він

заступник комсорга підприємства і водночас керівник місцевої секції з

атлетичної гімнастики, а просто кажучи культуризму, не надто заохочуваного в нас. Чесно

кажучи, я не знаю в подробицях, корисно це чи шкідливо нагулювати собі такі
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м'язи, як у Владіміра Тараби, але комсомольський керівник підприємства виглядає,

наче грецький бог чи цирковий атлет з афіші: фігура в нього така, що розумію,
чому Владіміра запросили до Америки на якийсь там всесвітній конкурс цих самих

культуристів. Владімір збирається до Сполучених Штатів, бажаючи довести

тамтешнім чоловікам та жінкам, що і в сучасній Словаччині можна розвинути м язи дай

боже. Багато хто з Пуховського району розвивали свою м язову систему вже за

океаном працюючи на конвейєрах, фермах і шахтах. Траплялися здоровані й

поміж них, хоч не певен, чи м язи вони нагулювали з тією ж насолодою й легкістю,

що Владімір. «Лікар з колгоспником у вас розмовляють на рівних, зітхає Тараба.
Ми боремось за таку ж культуру міжлюдських стосунків, як у вас. І за таку ж

культуру міжнаціональних взаємин; коли я про це кажу, значить недосконалостей
вистачило й на мій вік. Хоч, треба сказати, коли я написав землякам-емігрантам до

Канади про те, як укладається моє, природженого пуховця, життя, хтось там вирішив,
що я сякий-такий червоний агітатор і ніхто більше. їм би мої проблеми... Коротше
кажучи, тут народився я, тут закінчив середню школу, тут набув фах, звідси ж

вступив на економічний факультет Братіславського університету, де навчаюсь заочно. В

Пухові оженився через два місяці після одруження дістав від підприємства

ізольовану квартиру. Ні. ви скажіть мені, де ще на світі може таке трапитись? Все тут,

звичайно, розгорнуто на основі переробки радянської нафти, але ж хіба це від нафти
мені так поталанило? Звичайно, не було б нафтопроводу, не було б нашого «Гумар-
ного», та коли б не було соціалізму нічого б цього взагалі не було...»

Ми проходимо цехами, і я запам ятовую прізвища радянських людей, яких ніколи

не бачив і, можливо, ніколи більше не бачитиму. Але до чого ж велика

переконливість вчинків і життів! Мені розповідають, як одесит Едуард Бевзо, котрий
нещодавно монтував у Пухові прес для мембран, умів співати, а, крім того, ходив по цехах і

всім показував прийоми своєї праці; просто так показував, тому що знав свою

справу і хотів поділитися вмінням, розповісти, як використовують такі ж от верстати

в Одесі. Чи працювали двоє монтажників з київського заводу «Більшовик» Ста-

родуб і Мироненко (їх запам ятали на прізвища) їх згадують, мов близьких друзів,
бо Мироненко, що пройшов війну, влаштовував молодіжні вечори, розучував

фронтові пісні і провів вечір зустрічі з ветеранами.

Навколо радянських людей завжди особлива атмосфера, каже Тараба. Вони
володіють таким даром спілкування, рівноправного й щедрого, що всіх це вражає.

Ми ж інакше жили; повільно намацуємо шляхи не те що від народу до народу, а

один до одного. І раптом до цієї нашої затиснутості, чи як воно там зветься,

вхопилися широкі, відверті радянські люди; їхня дружність ні крапельки не вимучена,

природна до останнього слова. Це ж усе прийшло паралельно з нафтою, коли вже вас

нафта цікавить, але це не менш важливо...

інженер Штефан Росіна формулює цю ж тезу більш по-вченому він каже,

що читав десь таку, чи схожу на неї, думку: дихання, приміром, не є для людини

самоціллю, однак без кисню, засвоюваного при диханні, ми гинемо. Та ж нафта
зовсім не самоціль, але без енергії, хімії і всього, що пов язане з нафтою, ми не

станемо сучасною державою; не зможемо гідно вижити на світі. Нафта і все, що з

нею пов язано, зміцнили нову гідність нашу звичайно ж, ми навчились жити

по-іншому, як ніколи досі. І одна з головних проблем не спростити й не забути нічого.

Не заспокоїтися й нізащо не розгубити уроків, отриманих на такій нелегкій і такій

.важливій дорозі. Уроки, здобутої нами гідності, різноманітні й важливі не лише для

нас...

Ще один приклад до того, що не існує дрібниць, у кожній з подробиць
поєднується безліч прикмет, а будь-яка велика справа як нафтопровід, торгівля
нафтою, опиняється в центрі дуже багатьох проблем, і не лише господарчих.

Нещодавно я прочитав, що в Британії промисловці вимагали прийняття закону про

обмеження купівлі шин у соціалістичних країнах за якістю і за приступністю шини ці
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переважають більшість західних зразків. Себе ми забезпечуємо цілком, але вже нині

її процентів потреб країн Спільного ринку в шинах також задовольняється з

соціалістичних підприємств, у тому числі з Пухова...
Штефан Росіна, один з керівників «Гумарень», починав працювати 1947 року а

Гствальдові там можна було багато чого навчитися в роботі з гумою, те місто ж

колись звалося Світ, і там був один з найжорстокіших центрів експлуатації в Європі
заклади взуттєвого магната Баті. Штефан Росіна з 15 років працював на конвейєрах

у Готвальдові, там закінчив хімічний технікум, звідти пішов учитись до Братіслаз-
ського політехнічного. «Для мене Радянський Союз це не тільки Визволення і не

лише робота, каже він. і не лише нафта як сировина для роботи. Для мене

Радянський Союз це нагода вивчитись, стати фахівцем; ніхто в нашому роду не

мав такої можливості...»

Я бачив, як у нас у Західному Сибіру, в Тюменській області, працювали «Татри»,
взуті в шини з Пухова. Шини витримували будь-які спеку й мороз, і всемогутні

комарі й гнус теж були їм не страшні. (Це вже я жартую, але повинен сказати вам,

що для рятунку від гнусу брів крізь мокрі тайгові кущі з чорнодимним

шматком підпаленої, списаної начгоспом шини). Не кажу вже, що завод імені 1 Травня
задовольняє майже половину потреб Чехословаччини в транспортерах і шинах, а

діапазон підприємства значно ширший. В Пухові робляться транспортери для шахт,

споруджених у багатьох місцях планети, від нашої Воркути до Бельгії, Венесуели
й навіть Заїру. В Кривому Розі і в Донбасі транспортери працюють чудово

спеціальні поставки для радянських підприємств зростають щотижня зараз

розробляється полотно транспортера, що витримує найлютіший мороз, для Крайньої Півночі.

Для Півночі ж випускають деякі сорти шин надзвичайної міцності і, сказав би я.

елегантності; насолодою було дивитись, як на машині «Бузулук» шину робив Петер
Блажко; шари поєднувалися в моноліті чорної конструкції, у товщу якої на вічні
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меси вміщується цифра «85» особистий номер Петера. Він відповідає за свою

продукцію, де б вона не використовувалась надалі. Петер Блажко робить за зміну
24 шини, кджній з яких гарантовано пробіг 75 тисяч кілометрів. («Майже кожна

витримує 100 тисяч», каже Блажко.) Бракованих шин практично не трапляється. («На
них же люди їздять який тут брак може трапитись? Ніякого!» розводить Петер
долонями в товстих чорних рукавицях.) Машина «Бузулук» з програмним

керуванням, радянсько-чехословацького виробництва. («На Заході таких установок немає,

там таку шину роблять у два етапи, на двох машинах, пояснює Петер. А я от

працюю тут, і мені цікаво; можливо, «Татра» на моїх шинах буде сибірськими
нафтовими полями їздити звідти ж нафта, переробивши яку, маємо сировину і для

шин...»)

Нафта. Неможливо навіть перелічити, куди розходиться нафта у вигляді виробів.
Ми йдемо до робітничої їдальні обідати (білі скатертини на столах, квіти,

чепурненькі подавальниці в крохмальних фартушках, і все це у велетенській залі, для

сотень людей одразу, ніякісінької показухи просто так звикли). За сусіднім столом

бачимо велику групу людей, що розмовляють англійською мовою. «Канадці, каже

мені Штефан Росіна, посміхається й підморгує. Приїхали для переговорів про

закупівлю наших шин...»

...Згадую, як на шляху з Братіслави до Пухова ми зупинялися в Нітрі. Питання про

ставлення до Сполучених Штатів чи Канади там, крім усього іншого, теж питання

престижу забагато людей виїхало звідси за океан у пошуках хліба. Різнокаліберна

пропаганда вбивала людям у голови історійки про заокеанський рай кілька поколінь

словаків свідомо виховувались просто-таки з комплексом неповноцінності стосовно

Нового Світу. Після війни все потроху почало ставати на свої місця; я вже згадував,

яка ситуація в Пухові. В Нітрі мені навели приклад ще конкретніший і зробив це

директор місцевого заводу «Пластика» Штефан Плева. Перед тим, як я оповім про

почуте в Нітрі, кілька загальних даних, що здаються мені важливими.

Річ у тім, що в Нітрі працює велетенське підприємство «Пластика», яке продукує

найрізноманітніші вироби на базі радянської нафти. Все це комплекс виробництва
із спільним коренем радянським нафтопроводом і Пухов, і Нітра; тим

очевидніші закономірності влаштування життя і ставлення до нього на цих і на багатьох

інших підприємствах сучасної Словаччини. І ставлення до чужого життя; і подолання

власних та чужих комплексів все це важливе і все це універсальне для цілого

народу і його нової зрілості. Мені дуже сподобалось, як немолодий вже, досвідчений

директор «Пластики» Штефан Плева розповідав про свою поїздку до Сполучених
Штатів у складі делегації керівників найбільших підприємств Чехословаччини.

Приймали за вищим розрядом: з пишними обідами, урочистими відвідинами цехів і

візитами до мерів міст. А в одній з промислових столиць США, Піттсбургу, делегацію

провели до кафетерію великого заводу. Ввічливі офіціанти підлетіли до гостей з

витягнутими уперед тацями; ввічливі дівчата бігом пересувались кафетерієм,
очищуючи столи. Ввічливий супровідник повідомив чехословацьких директорів, що на

підприємстві знайшли щастя представники багатьох націй Європи. «Звідки ви?»

спитав Плева у мийниць посуду. «З Словаччини!» -т- відповіли ті. Мийниці ніколи не

бачили власного директора, а те, що директори бувають словаками, та ще й в себе на

батьківщині, вони поняття не мали. Коли Штефан Плева відрекомендувався їм,
мийниці наввипередки почали розповідати про своє емігрантство й розпитували, скільки

заробляють робітниці на «Пластиці»...

Почуття господаря. Якщо воно з'являється в тебе на батьківщині й ти справді
ним проймаєшся життя наповнюється сенсом, якого в нім раніше не було й не

могло бути. Життя виповнюється гідністю; одного разу здобувши її, ти вже без неї

не зможеш.

Штефан Плева був з партизанами під час Словацького національного повстання.

Він роздумливо каже про те, що повстання вибухнуло саме в тій місцевості, де зго-
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дом пройшов нафтопровід, мовби шлях йому торувало. Одним з найголовніших

на все життя уроків Повстання було для Плеви розуміння того, наскільки кожен

народ неоднорідний, в тім числі і його власний словацький народ. У загонах СНП

(так часто називають Словацьке національне повстання навіть в офіційних
документах) пліч-о-пліч стояли словаки, чехи, росіяни, угорці, українці а битися доводилось

не лише з німецькими фашистами, але й з мадярськими хортістами-салашистами, з

кривавими словацькими «чорними гардистами» Тіссо, з російськими власівцями та

українськими бандерівцями. Повстання охопило весь народ і тому звалося

Національним; але повстання було перш за все соціальним, соціалістичним. Убиті вороги

не пред'являли паспортів з графою про національну приналежність вони були у

фашистській формі й гинули, як фашисти. Штефан Плева оповідає про жертовність і

героїзм радянських людей, теж не поділяючи їх за національностями; сила йшла на

силу, ідея проти ідеї. Перемогли наша ідея і наша сила. (Юрай Конч, молодий

інженер з «Пластики», оповідав мені, що був у Києві на Дарницькому комбінаті «Хім«

волокно» і познайомився там з робітницею, чий батько загинув при визволенні Ніт-

ри. Родина загиблого щороку запрошує гостей з Нітри, з «Пластики», мовби

нарощує нитку спокрівленості з цим містом і цією країною).
Отож і «Пластика» в Нітрі частинка велетенської системи взаємин, процесів, що

відбувались і відбуваються у різних життєвих сферах. Міста й людські долі
зрощено капітально народ вижив, народ продовжує свою історію на такому крутому

витку, який багатьом на світі й не снився ще. А дуже багатьом снився, але з

жахом; ніколи не слід забувати про ворогів...

Головне люди знають, як здобули вони сьогоднішнє життя. «Треба в них

підтримувати знання це, не дозволяти нікому ані на мить забути його, розміняти,

знизити, каже мені Рудольф Байзик, секретар Нітранського райкому КПЧ, і стукає

пальцем по столі. Знання стає людським переконанням і реальною силою це закон

життя й ніхто з ним не зробить нічого, коли ми збережемо в собі таке сильне і таке

життєствердне знання. Переконаність, співдружність, гідність їх не можна вводити

в сферу виключно мітингової парадності, належить жити ними і з ними»,

Рудольф Байзик посміхається мені й каже, що в нині промисловій зоні Нітри
історія обладнала колись рай для пейзажистів, навіть коли краєвидів ще ніхто не вмів

малювати. Тут споконвіку простелялися соковиті луки з білими чайками та білими

лелеками. Останній лелека, втім, вилетів звідси, злякавшись стрілянини, наприкінці
війни, з дзвіниці у Чінеші. Але слов'ян не могли вигнати звідси ніякими

канонадами хоча до слов'ян (чи одночасно з ними) тут жили також кельти, даки, римляни

й навіть варвари, в чиєму імені об єдналось ще кілька народів. Але, як з ясували
археологи, і в Нітрі всі цим пишаються, все ж таки саме тут археологи відкрили

перше хліборобське поховання у Середній Європі...

За двадцять років, приблизно з 1918 до 1938, Словаччину було розпродано на

багато адрес; усі гарні й негарні історичні подробиці втрачали сенс, бо країну, її

історію і народ розтягали, ліквідуючи по шматках, і почуття тодішньої беззахисності було
мало не абсолютним навіть надія зберігалась лише серед найсильніших. («Батько
з 1932 року був у КПЧ, розповідає мені Байзик. 3 1938 батька взяли під гласний

нагляд і тричі на тиждень він відмічався в поліції. У сусіда-комуніста було приховано

радіо, старенький поганенький приймач; але те радіо було нам найдорожчим, бо

воно постійно було настроєне на Москву і вечорами ми всі разом слухали передачі,
досі пам'ятаю адресу, якою передачі закінчувались: «Москва, Солянка, 12». В тім

радіо було все і надія на волю, і просто надія на виживання...»). Голосу вірили; за

тим голосом шукали шляхів до завтрашнього дня все інше прийшло згодом навіть

збройне повстання дозрівало й здіймалося, дослухаючись до голосу з Москви, який

так співпадав з його власним; вже згодом скинули на парашутах зброю, людей на

допомогу. Але спочатку було Слово. Спільнота наша дозрівала і формувалась у
спільній боротьбі й спільній праці нічим не можна зблизити народи надійніше; лю¬
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ди формуються не в теревенях, а в прагненні до спільної мети; от і Еарто зараз

нагадати мудру тезу про те, що ідея, засвоєна масами, стає матеріальною силою...

Коли я мовив такі слова в кабінеті Байзика, він розвів руками погоджуючись:

«Без цього всі наші райкоми, всі органи народної влади нізащо не стали б такими

популярними. Найголовн/іші зміни ж саме в якості життя, в сенсі життя, в новій

наповненості кожного дня. Ми часом фетишизуємо матеріальний рівень, а він же

вторинний; важливо не лише, що ми навчились робити, приміром, з нафти, а те, як

саме й звідки до нас ота нафта дійшла. Для мене найважливіша перша зустріч з

радянськими людьми відбулась 1951 року: будували один з енергетичних центрів
нової Словаччини, місто Гандлова і приїхали з-за Карпат неметушливі, працелюбні
й поважні люди. Так починалося життя за новими правилами так наша дружба
ставала не лише наслідком душевного поруху, але й наслідком обмисленого й

зваженого вибору шляху. Ми почали жити гідніше пройдіть цехами «Пластики» в

Нітрі зовсім нові там люди, зовсім нові словаки. От роблять вони пластикові ємкості

для вина, дренажні труби чи мішки для добрив; це для них так природно і

соціалізм, і нафта, і праця; стільки змінилося за кілька десятиріч, що народна душа,

коли б зміни ті не дозріли в ній заздалегідь, нізащо б не перебудувалась так швидко.

Ну, гаразд, вам треба нафту побачити ходімте, я вам покажу наші сировинні

резервуари ви ніколи таких величезних ніде не бачили...»

АВТОРСЬКИЙ ВІДСТУП (11)

Чим визначаються наші враження від країни чи міста?

Я знаю, що ви мені зараз казатимете про події історичні, значні й

помітні: маєте рацію. Але все ж таки хай буде мені дарований цей відступ
про дрібнички.

Для початку пригадалась історія, яку оповіли мені троє розумних інжене-

рів-нафтовиків із Сосхаломбатти. Інженери поїхали до нашої країни у

відрядження, і в одному великому місті (коли когось цікавитиме, я можу назвати

і місто, і ресторан не роблю цього зараз з огляду на характерність події)
вони вирішили піти пообідати.

Інженери добре володіли російською мовою і виглядали «мов свої»;

користуючись цим, вони пояснили метрдотелю, чого прагнуть від закладу
громадського харчування. Метрдотель обвів поглядом порожні столики і сказав,

що місць немає. Інженери бачили, що місця є, і тому сіли в куточку зали.

Що було далі, ви, безумовно, можете уявити. Двоє офіціантів без меню

та підносів по черзі повідомили інженерам усе, що вони думають про людей,
які просто так забажали пообідати в ресторані, де ніхто на них не чекав.

Згодом, коли метрдотель дізнався, що візитери справжні закордонні угорці, він

надіслав до них третього офіціанта, з меню й тацею, але не було вже

в нафтовиків ні апетиту, ні настрою. Доли вони йшли з ресторану, то почули
навздогін, що от, мовляв, пани які.

Угорці були цілком робітничо-селянського походження, на душі в них

стало кисло, і кілька наступних зустрічей підряд з колегами, друзями, з

гарними людьми просто-таки пропали. «Чому це?» запитали в мене

інженери із Сосхаломбатти. І справді чому? Чому таке трапляється в

суспільстві, яке звело повагу до людини в ранг державного принципу?
Поміркуймо разом.

...Пишу рано-вранці, згадуючи, як прокидався в різних містах світу, і

думаю про своє власне місто, власний досвід то бували різні думки.
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Будапешт прокидається рано. Близько п'ятої ранку під вікнами 248-го

номера готелю «Асторія», де я жив, якісь веселунчики з гуркотом вивантажують

ящики з молоком, хлібом, пивом і всячиною, такою необхідною для

нормального людського життя. Вантажники, не бачились від учорашнього дня в

кожного з них безліч новин, якими вони поспішають обмінятися на повний

голос, неодмінно під моїм та безліччю інших вікон «Асторії». Тишу
ресторанні робітники зневажали і, коли їм набридало перегукуватись, вони

брязкали своїми ящиками так люто, наче квапились перевірити бляшанки на

дзвінкість.

Я вмикав радіо, розмірковуючи про те, поскаржитися адміністраторові чи

ні. Так і не поскаржився, бо одного разу почув, як ламаною англійською

мовою адміністратор пояснював смаглявому мандрівникові невідомої

національності, що це не його власний готель, а державний і в ньому (саме тому?)
інших номерів немає. Сумно слухаючи радіо, я звісився й зазирнув під ліжко, де

глибоко, аж під стіною, біліло щось подібне до недопалка; мене вже давно

цікавило, коли виметуть ту штукенцію. Все ж таки готель першого класу,

якому довірено обслуговувати іноземців. І за мій номер сплачено купу

грошей.

....В старому і дуже респектабельному братіславському готелі «Карлтон»
(він, як і «Асторія», пам'ятав, певно, ще імператорські часи) в мене у номері
подзвонив телефон. У муках вишукуючи слова, черговий повідомив якоюсь

синтетичною мовою, що часом іменується «слов'янське есперанто»: чергова з

комутатора пішла кудись, а мені саме дзвонять з Києва. Якщо мені хочеться

перебалакати з Києвом, сказав черговий, то я можу зійти вниз до

вестибюля, бо йому, черговому, невідомі таємниці влаштування комутаторів.
Ліфт не працював. Я одягнувся, збіг з четвертого поверху, а в телефоні
ворушився вже лише голос київської телефоністки, яка повідомила, що час,

замовлений для розмови, скінчився. Коли ви гадаєте, що черговий, дівчина з

комутатора чи, рятуй боже, готельний адміністратор сказали мені з цього

приводу хоч щось перепрошуюче, то ви глибоко помиляєтесь. Я й сам вже

майже нічого не міг збагнути і навіть не знав, чи маю рацію, коли з такою

рішучістю перебрався до новомодного готелю «Київ» від Національного
театру і пам'ятника поетові Гвєздославу, які височіли просто в мене під вікном.

Як же запам'ятав я дідугана в готелі симпатичного угорського міста

Солнок! Дідуган дрімав у вестибюлі, і я через перекладача спитав у нього,

що б зробив господар готелю в буржуазній Угорщині, коли б гості носили

валізки свої самостійно, а черговий у той час дрімав на крісельці. Дідуган мав

знати; дідуган знав. Сяйнувши всіма гудзиками й позументами своєї лівреї,

черговий сказав мені, що в буржуазній Угорщині порядки були жорстокими,

капіталістичними, там сонного чергового виперли б з роботи миттю і зовсім

не дбали б про дальшу його долю. Збагнувши переваги соціалізму, дідок

дрімав, абсолютно не дбаючи про мене й про решту населення цього та всіх

інших готелів планети. Старий спав, йому снилися геральдичні леви.

Хто це вигадав, що за соціалізму повинно бути гарно усім, і тим, хто

добре робитЬ справу свою, і тим, хто погано її робить? Хто вигадав, що

доброта соціалізму підлягає випробуванню нахабством? Хто вигадав, що

відсутність безробіття дозволяє не дорожити своїм робочим місцем?

Існує теза про те, що з наближенням до безкласового суспільства вороги
стають дедалі лютішими. Це написано, надруковано, це всі знають. Але існує
і теза про те, що за народної влади можна прожити на суцільному
зловживанні її людяністю. Цього ніде не друкували, але дехто засвоїв це твердо.
Мені доводилося бачити людей, які не могли бути виховані більше ніде, крім
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соціалістичного світу, чудових наших Героїв; молодь, яка іде на

будівництво БАМу, на зведення кошіцьких домен у Чехословаччині чи на угорські
новобудови; льотчиків та космонавтів, що потрясали світ самовідданістю;

підводників, які були на Північному полюсі. Надивився я і на інших накип,

вчасно не знятий з поверхні соціального варева, він раптом став помітним,

бо при всій своїй безкорисності надимається й пофоркує. Це вже я не про

смішне готельне безладдя; я про речі серйозніші, бо знаю п яницю-літератора,
який щоразу, коли його тягнуть до витверезницької машини, кричить, що

інтелігентів терзають.

Бачив я по капіталістичних країнах людей, які наслухались радіопобре-
хеньок, поїхали від нас на пошуки молочних рік з кисільними берегами і гірко

плачуть на берегах чужоземних річок, пропахлих соляркою і ще хтозна-чим.

Люди ті щиро дивувалися, що в новонабутому ними світі ніхто не прощав

перекуру в робочий час і п яти перекособочених деталей, і кави, розлитої на

блюдечку, і лайки на адресу покупця не твоєї крамниці. До чого ж

швиденько за соціалізму можна відзвичаїтись від капіталістичної нелюдськості!

Але до чого повільно приходить у деякі душі розуміння благородства і,
коли хочете, доброзичливості нашого суспільства!

...Зараз ранок. П ята година. Я чую, як у внутрішньому дворі готелю, де

я живу, гарного нашого радянського готелю, один двірник кричить

іншому: «Чуєш, Колю!». Підходжу до вікна, щоб поглянути на них. Не

скаржитимусь. «Теж мені, великий пан!» скаже мені двірник (неодмінно скаже,

коли вже заверещав о п ятій ранку). І справді, який з мене пан? Немає панів

тепер. У жодній з країн соціалізму немає і вже не буде їх. Це значить, що
почався наш час, пам ятаєте, як співається в «Інтернаціоналі»: «А

паразитів жде біда!». Дуже хочеться, щоб паразитів ждала біда. Хочу вірити,
що це не лише моя мрія.

РОЗДІЛ 7

У Іштвана Рудинського в Курську є теща. Сам Іштван працює головним механіком

нафторозвідувального управління в Солноку відколи він закінчив Нафтовий

інститут імені Губкіна в Москві, минуло вже понад десять років. Він буває в Союзі разів
по три на рік у відрядженнях і ще раз, разом з дружиною-росіянкою в

Курську, на тещине запрошення. Рудинський чудово володіє російською мовою,

вивчивши її і в інституті, і вдома; він блискуче знає нашу країну, з'їздивши її вздовж і

впоперек не лише як інженер-нафтовик. Навчаючись у московському Нафтовому

інституті, Іштван грав на гітарі в студентському естрадному оркестрі на гастролях

доводилось бувати в Ленінграді і в Києві, в Дубні та в містах Сибіру. Про Сибір він

згадує з особливою ніжністю, розповідає про зустрічі в Іркутську, Братську,
Новосибірську, Кемерові; одного разу в Новосибірську навіть концерт зірвався стільки

було бажаючих прорватися до залу (Іштван з професійним акторським гонорком

згадує, як натовп молоді весело штурмував концертний зал при сорокаградусному

морозі). Величезна частина життя, величезна частина характеру, величезна частина

душі інженера Іштвана Рудинського формувалась у Радянському Союзі вій розуміє
це, і ми спільно намагаємось виділити уроки, сприйняті головним механіком солнок-

ського управління від радянських людей.
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Розумієте, каже Рудинський, легше було спочатку. Перші студентські
враження були не найглибшими: ну, поїзди, несхожі на наші, велике місто Москва.

Не кажи, втручається інженер Дьєрдь Тоот, присутній при бесіді. Мене

саме колись і вразила дружня, майже домашня обстановка в спільному вагоні поїзда

і провідниця, яка напоїла мене найсмачнішим у світі чаєм. Не кажи...

Можливо, ти маєш рацію, похитав головою Рудинський, але я швидко почав

знайомитися з життям упритул. Одружившись із студенткою Московського

текстильного інституту здобув собі тещу в Курську, яка нічим не здатна була нам

допомогти, і помучився, запрагнувши винайняти ізольовану квартиру чи хоча б добру, окрему

кімнату в Москві. Неохоче здають москвичі свої кімнати іноземцям.
Не знаю, озвався Тоот. Я кімнат у Москві не шукав. Але теж пам'ятаю

найперше своє негативне враження: здоровенний дядько став мені на ногу і тоді

ще й гримнув на мене, що, мовляв, на таксі треба їздити... Люди в Москві й на загал

у Радянському Союзі багато відвертіші за наших, відкритіші. Але й нестримані вони

бувають жахливо...

Рудинський і Тоот винувато дивляться на мене, мовби кожен без захоплення

висловлений спогад про радянське життя може вкинути мене в світову скорботу,
образу* тугу і гнів. Ми сидимо в підвальчику, обладнаному солнокськими нафтовиками
під клуб, і навколо нас обертається шум, в якому продовжено чимало подій
прожитого нами робочого дня та чимало людських голосів, підігрітих до теперішньої
гучності малими чарочками абрикосової та черешневої горілки, які весь час мандрують

від бару до маленьких столиків, розставлених у темнуватому підвальному просторі.
Тут люблять побалакати по душах, а мені нічого іншого й не треба, тим більше, що

минулий робочий день було в нас заповнено до краю. Ми ще напередодні
домовились про зустріч у цьому клубі-підвальчику, але зійшлися не всі ще робота
кінчається в різний час, та й хто знає, коли вона закінчується в нафтовиків?

...Зранку я їздив на бурову. Це біля села Верпеліт, кілометрів за дев'яносто від

Солнока, якщо по шосе; але ж потім ще їхати по спекоті й пилюці без шосе

невідомо скільки. Мій водій вважав, що на такому гарному бензині пересуватися зі

швидкістю, меншою за сто двадцять кілометрів на годину, непристойно, і це надавало

поїздці певної своєрідності. Але я все одно не зміг пробити дах «Волги»; постукав

по ньому головою зсередини, постукав, але пробити забракло сил. Чи вибоїни

були не такі капітальні?

В розпеченому небі над буровою кружляв дуже декоративний лелека, нагадуючи

про недалекі звідси болота. Поважні прикордонники, що ходили неподалік,
нагадували про близькість Румунії. Природа, розподіляючи запаси нафти по підземних

резервуарах, ще нічого не знала про державні кордони; надалі ці межі склались так,

що лелека, злетівши трохи над угорською буровою, може побачити румунську по

той бік кордону.

Але лелека кружляв невисоко; стоячи поруч з буровою, можна було його

добре роздивитись, і відчувалось, що вони звикли одне до одного, тутешні люди й

лелеки. «Бурова мандрує цими пагорбами та ярами вже близько восьми років, каже

мені Іштван Балаж, інженер-бурильник, що командує трьома такими установками.

Ми вже досвердлили до тисячі трьохсот метрів, далі йдемо. В цьому районі почали

шукати нафту з кінця сорокових років і час по час знаходять її. Втім, власними

запасами задовольняємо ледве п'яту частину потреб, але пошук себе виправдовує».

Балаж мислить державно. Молодий інженер керує пошуками в прямокутнику з

сторонами приблизно в сто і сто п'ятдесят кілометрів. Він 1976 року закінчив той-та-

ки московський Нафтовий, і це перша його велика самостійна робота.* Іштванові

підлягають майже сто робітників він знає їх поіменно і на вигляд, дуже цим

пишаючись. Вусатий, високий хлопець у великих кирзових чоботях і смугастому тільнику.
«Тільник і чоботи з останньої сибірської практики, каже Балаж. Школа радян~
ської роботи і радянського життя це ще й туга за вашими масштабами, розмахом,
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взаєминами. Для нас навіть такі взаємини, які у вас звичайно існують між

робітником та інженером, теж відносна новина. Тут завше було інакше. Ностальгія за

радянським життям існує в більшості тих, хто з ним близько стикався: надто вже у вас

надійне і визначене життя...»

Повз нас ходять робітники, торохтить двигун під вежею, і десь глибоко під

центром Європи шкребеться долото нашої бурової. Справу тут налагоджено, й ведеться

вона кваліфіковано і надійно, хоч більшість працівників учорашні селяни, які тут

і вчилися зазирати під землю. Головний майстер Іштван Могор людина досвідчена
але теж з перших нафтовиків у своїй родині:, пішов колись за геологами, був
робітником у пошуковій групі, а тоді скінчив технікум і остаточно пов'язав життя з

буровими. «Ваш нафтопровід певність дає. Ми розуміємо, що цією от нафтою, Магор

показує на вигорілу траву під ногами, ми Угорщину не задовольнимо. Це крапля,

джерельце, а по «Дружбі» сюди надходить ріка. Угорщина дуже маленька, тут у

кожнім є відчуття цільності країни, проблем, народу подія в якому-небудь селі

моментально стає відомою всій Угорщині. Тож ми тут, у місцевості Верпеліт, буримо,
а вся країна компактна, вона поруч, і ми все знаємо. Дуже впевнено нам з

Радянським Союзом стало. І взаємини між людьми інші. От я з четвертим інженером
працюю, але Балаж перший інженер з радянською освітою: це зразу відчувається
він і лебідку поставити вміє, і долото витягти, і працювати на рівних. Більше знає,

тому й керує, причому знає не тільки нафтову справу соціалістичне життя знає.

Знаєте, як я майстром став? Ходив за старими фахівцями, вони мені нічого не

показували, ховали навіть. А я все одно ходив за ними, придивлявся, зиму

пропрацював; у нас же вважається, що коли людина зиму в полі витримала, лишиться

назавжди. Потім старий майстер пішов на пенсію, і я замінив його. Був наймолодшим

буровим майстром Угорщини з двадцяти шести років. Тепер молодих вчу, сам

вчуся, де можу: я ж вам сказав, що зовсім нові взаємини між людьми склалися, і це

найголовніше. Не так зразу, але відчувається, що живемо інакше, старі це

відчувають особливо, мої батьки мені теж чимало оповіли, вони свою порцію старого

життя сьорбнули, тому особливо тішаться, дивлячись, як живу я. Приходять з Радянського

Союзу такі, як інженер Балаж, і праця й життя будуються по-іншому. Мене за

Радянську владу словами агітувати не треба праця й життя мене переконали, що так

ліпше. Тепер уже я маю так працювати, щоб син по мені збагнув, що це справжнє,

гарне, надійне життя, а йому належить зробити його ще цікавішим і кращим. Як я

господарем у житті почувся, господарем великої справи на ціле життя, так і він

має. Треба жити й працювати переконливо, щоб діти повірили, як вірили ми...»

іштван Могор не кокетував, кажучи, що почувається господарем Угорщини, саме так

він сказав і змахнув рукою уздовж всього горизонту, навіть лелеку захопив у поле

змаху. А все почалося з нафти. Чимало ділянок життя поєднано його сенсом, поверх

фахів, поверх багатьох звичок, що формувалися вподовж сторіч і впали за такий

короткий час.

Багато що починалося з нафти. Принаймні відправною точкою ставала нафта, хоч

і вона, як кожна окремо взята проблема цільного життя, лиш подробиця, більше

чи менше важлива.

Я розмовляв з випускником московського губкінського інституту Іштваном Бала-

жем, сидячи в щитовій хатці, збудованій серед угорського кукурудзяного поля, й

угорський лелека кружляв над нами. Під землею невидимо плюскотіли нафтові моря,

океани й калюжки; трубопровід ніс у собі чорну кров планети, наче шланг,

розтягнутий на тисячі кілометрів, від немислимо далекого Сибіру до центру Європи. Але,
якщо техніка прийняла в себе енергетичну ріку і та запалала, зарухалась, застукотіла
в печах і моторах, то не менш важливо, що люди прийняли умови життя, яке

принесло їм стільки енергії і тепла. Найрозумніші збагнули одразу ж; ті, хто дурніший,
зрозуміють згодом; а ті, хто й не хотів розуміти, нехай як хочуть, тільки б іншим

не заважали та брехали менше... Звісно ж, нафта могутня зброя в боротьбі за су-
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масний розвиток країни; але навіть найсучасніші гармати без солдатів нічого не варті.
Основне люди, і, коли це війна за майбутнє, то, насамперед, за людей

завтрашнього та позавтрашнього днів.

Іштван Балаж дивиться на мене, вишукуючи з пам'яті ще якийсь приклад, цікавий

радянському гостеві. Негучно клацає пальцями і веде долонею перед собою: «От з

моїх робітників-нафтовикіе ніхто в Радянському Союзі не бував. Навіть майстер Могор
не був. Але російську мову чимало з них вивчають самі без жодних нагадувань і

заохочень; а минулого року ще така історія трапилась робітники цілими бригадами
включались до конкурсу, оголошеного журналом «Радянський Союз». Знов-таки

живемо в полі, ніхто нас ні до яких конкурсів не зобов'язував і не зобов'яже, навіть

за журналом доводилось їздити попутним «газиком» за кілька кілометрів. Так

їздили ж, відповідали на запитання як слід, кілька призів дістали; навіть про якийсь з'їзд

профспілок відповіли я вчився в Радянському Союзі і гадки про нього не мав...»

Це вже не подробиці, а сенс життя. Тому, спостерігаючи угорського лелеку, що

кружляв над буровою в полі під Верпелітом, я думав, як же люди, що видобувають
тут нафту, прийняли Радянський Союз у свою свідомість та буття, часто ставлячись

до нашої репутації, немов до своєї власної. Якщо теоретизувати цю роз/лову, то я

наважився б визначити, що до Угорщини масово прийшло нове знання свого місця в

історії. Знання це починалося з вибуху, з ламання багатьох давніх звичок і стосунків.
Але аргументація нового світу була різноманітно переконливою перетворення долі
цілого народу та багатьох окремих людських свідомостей і доль, рух у бік соціалізму
ставали все більше масовими й послідовними. Не лише місце в історії навіть

власне місце у просторі сприймалося людьми по-новому; відбулося наче зміщення
духовної території угорської держави на схід. Це вже не я кажу це казали мені

співрозмовники у Солноку, Будапешті, Печі, Сосхаломбатті всюди, де доводилося

бувати. Форми взаємин між людьми, переконливість способу життя часом поєднують

нас куди надійніше, аніж усі технічні засоби, що впадають в очі при першому ж

знайомстві з будь-яким підприємством. «Нафта нафтою, сказали мені буровики з

бригади Іштвана Балажа, але радянські долота далеко не найнадійніша частина

установок свердлування. Двигуни та лебідки гарні, а долота так собі. Але ж ніхто про

вас лихого слова не скаже; ми поєднані з вашою країною не тільки і не стільки

спільністю техніки долота можна вдосконалити; нас пов язує спільне життя, і для нас

природне спокійне і надійне ставлення до радянського світу...»

Спокійне воно, та не у всіх, продовжив цю думку Іштван Рудинський, з яким

ми розмовляли ввечері у підвальчику клубі нафтовиків. Оскільки Радянський

Союз партнер надійний та благородний, то в нас з'являється навіть публіка, хай і

поодинокі типи, що бажали б пов'язати за вами й своє власне нехлюйство. Мовляв, це

Радянський Союз дав, та не таке; свердловину не докінчили, бо радянський бур
зламався. Нафти мало не через те, що ми її економити не вміємо, а тому, що, мовляв,

мало дали її з Союзу. І таке інше. Західне радіо зразу ж тут зі своїми пришіптуван-
нями лиш вухо підстав. І чимало чуток поширюється тому, що ми не в усіх
випадках вчасно відверті між собою, не завжди досить активні та ініціативні у пропаганді
нових стосунків між народами. Часом буркочемо і лаємо самі себе, слухаємо, як із

Заходу принижують нас. А нас лають звідти, бо знають силу нашу і хотіли б її

зменшити; наше ж буркотіння часом від неінформованості; гадаю, мовлене мною

багато хто в Угорщині вже збагнув і засвоїв, але, на жаль, не всі. Тим більше нам не

треба впадати в стан тихої безконфліктної закоханості, до якої ми подеколи охочі:

іноді слід спільно й прилюдно зауважити шептунчикам. Треба пам ятати, що

кон юнктурники нікуди не зникли, вони явище надсоціальне, мов таргани. І бюрократи також

не зникли треба казати й про них, бо вони вміють шкодити не лише вашій чи нашій

країні окремо всьому соціалізмові шкодять...

Що цікаво, продовжує думку приятеля Дьєр Тоот, ми, інженери-наф-
товики, чиї долі невід'ємні від Радянської країни, поступово переповнюємось відчут-
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тям не тільки спільності наших досягнень, але також відчуттям спільних труднощів. Ои
лає Іштван хамів, нероб чи бюрократів майже дослівно тими ж словами, якими цю ж

публіку лаяли друзі наші в СРСР. І це мені до душі; це ж важливо найвищий рівень

відвертості, досягнутий нами. Ось ми розмовляємо з вами, нічого не приховуючи, мов

рідні, ні з одним же американцем чи австрійцем не почалася б зроду така відверта

розмова одразу ж, першого ж дня...

Зовсім інший вже тип інженера ми з тобою, каже Рудинський. У
наших угорських попередників чимало йшло в зовнішню респектабельність, надутість,
набурмосеність. Працювати, звісно, старі інженери теж вміли, дай боже, але один

з них так просто й сказав мені: «Я ще рота не відкривав, тільки наближаюсь до

робітників, а вони вже повинні зрозуміти, що це пан інженер підійшли!». Щось,

звісно, в цьому було, але нас уже виховано по-іншому, інакше сформовано. Нас

вчили не лише наказувати (хоч вміємо й це), а працювати разом з робітниками,
поважати їх, як рівню; вперті й хвалькуваті начальнички з нас не вийдуть...

Крутимо в пальцях свої чарочки з палінкою, урочисто бесідуючи на високі

теми. В підвальчику трохи задушно від тютюнового диму, а я втисячне. обіцяю собі

відзавтра позакидати всі сигарети, бо розумію, як це шкідливо, коли дихати нічим.

Дьєрдь Тоот, судячи з усього, дотримується тієї ж думки, бо встає і прочиняє вікно,

впускаючи до приміщення трішечки вуличного пилу, змішаного з повітрям. «Ну от,

буркотить він, повернувшись до столу. Офіціанти неметушливі, вони коньяком,

а не повітрям торгують, а тут дихати нічим...»

Жарти жартами, продовжує Рудинський, але репутації країн складаються,

наче мозаїки в сучасних музеях з найнесподіваніших деталей. Не відчинив би

Дьєрдь вікна, сьогоднішня задуха й головний біль хоч чимсь, а могли б вам

зіпсувати враження від зустрічі з тутешніми нафтовиками. Не сперечайтесь самі знаєте,

скільки важать подробиці, як непросто буває розділити дрібнички й основне. Це

стосується і нашого, й вашого життя: ми ж звичайнісінькі емоційні люди

трамвайний хам може перебити сотню найсвітліших емоцій, як це не прикро. Тож ось

вам ще одна проблема державна! боротьба з хамством! Немає дрібничок у

наших взаєминах; все нове, і часом деталь набуває такого значення! Ну от бюрократи,
повертаюсь до них, ріднесеньких. Це, розумієте, таке самісіньке хамство, але

канцелярське, в білих рукавичках треба відвертіше казати про це; ще Ленін вимагав

боротьби проти зволікальників, правда ж?

Іштван Рудинський витирає чоло, втомлений власною відвертістю. І каже звичне

в таких ситуаціях речення: «Ви не образились?».
А чого, власне, мав би я ображатись? Радіти потрібно, що досягнуто рівень

взаємин, за якого ми вміємо поділяти не лише матеріальні блага, але й радість,
біль усе, що наповнює життя й, власне, життям і є...

Як ся маєте? питає нас Імре Балла, сідаючи до столу. Товариш Балла

керівник тутешнього філіалу науково-дослідного інституту нафтової промисловості,
досвідчений і авторитетний вчений.

Лаємо хамів, бюрократів і курців, каже Дьєрдь Тоот.

Правильно робите, поважно погоджується Балла, запаливши. Ми ще трохи

балакаємо про сільське господарство, про те, як живуть у кооперативах, рідний

брат керівника тутешніх нафтовиків керує великим сільськогосподарським
кооперативом і щойно гостював у Солноку. (мре Балла каже, що механізація, енергетичний
статок таки змінили село там тепер мешкає куди менше людей, ніж раніше, а

виробляють вони незрівняно більше. Тут бувало голодно до війни; нинішня Угорщина

виробляє по тонні пшениці на кожного з статистичних своїх громадян отже, є хліб

і масло, і вся інша їжа. Доповнюючи і переповідаючи нашу розмову з Баллою, можу

ручитися, що таких багатющих гастрономічних статків, як в Угорщині, небагато на

білому світі. І за такого хлібно-винно-м'ясного розмаїття в себе вдома угорці
щороку експортують з півмільйона тонн пшениці, майже стільки ж яблук, більше двох



Віталій коротич. обличчя друга 183
eg НІ - - І,- І .1,

мільйонів гектолітрів вина. Доля маленької Угорщини у всесвітньому експорті
ковбас складає 13,3 процента (!), а в експорті битої птиці 11,9 процента (І). І таке

інше. Самими лиш такими цифрами можна доводити переваги соціалістичного
сільського господарства. І ще які Але ми не агрономи; слухаю оповідь імре Балли про

ту ж нафту, про набридливу музику торохтливого двигуна, яка мовби серцебиття
великого господарства. Енергетична озброєність угорського селянина, постачання

гербіцидами високі, як ніде. А це ж також нафта.

Добробут нової Угорщини очевидний. Нещодавно довелось запровадити

спеціальні митні обмеження, бо австрійці, такі горді з свого вітринного благоденства,
цілими караванами потяглись до Угорщини заправити автомобіль і всі каністри
під пробку тутешнім бензином, напхати багажник тутешніми продуктами. В митницях

візитери винувато посміхаються та буркотять, що, мовляв, треба ділитись (колись

імперський Відень не квапився ділитись з колонізованою Угорщиною; в них мало

бути дешевше й краще!). Тепер австрійцям навіть випити за колишні порядки

зручніше на угорському боці пляшка «Радянського шампанського» продається в

Будапешті за 70 форинтів, а у Відні за 200...

Звичайно ж, треба ділитися, втручається Дьєрдь Тоот. Але, по-перше,

переділ процес взаємний, а по-друге, слід шанувати тих, з ким ділишся. Чи

вживемо термінів ділових з ким торгуєш. Якщо звести державні проблеми до

побутових, то скажу, що колись у Свердловську я мешкав у знайомих і раптом побачив

те, чого з нас, угорців, ніколи не було в такому вигляді й чому я позаздрив.

Побачив раптом, як просто так, з посмішкою, сусід ходить до сусіда позичити сірників,
хліба, яєць і це вважається звичайним, нормальним. Люди живуть по-братньому,
єдині навіть у подробицях життя. І народи повинні жити, як добрі сусіди, так ми

живемо з вами. Тільки є в нас інші сусіди, які хотіли б хапонути дешевше й більше;

купувати централізовано, в держави не купують, а тягти тягнуть, створюють

черги у прикордонних містечках. В нас багато що в надмірі ми готові поділитися й

ділимось хлібом, овочами, вином але ж і нас поважайте...

(Довідка: ряд країн, що видобувають нафту, Іран, Ірак, Лівія, Кувейт,
підписали з Угорщиною довготривалі угоди про закупівлю харчових продуктів для своїх

нафтовиків).
Імре Балла, почавши розмову від консервованого перцю, вина й ковбаси салямі,

переходить до спогадів про друзів, з якими приємно побути і при робочих, і при

обідніх столах; про те, як, буваючи у відрядженнях в Союзі, він скуповує угорські
продукти по гастрономах Москви і влаштовує для друзів обіди, «як у Солноку».
Розповідає про радянські конструкторські групи бурової техніки, про колегу-дослід-
ника Анатолія Григоровича Калініна, разом з яким доводилось працювати, вивчати

проходження похилих свердловин. Все разом...

Маленький Солнок, зосередивши в собі основні підприємства угорського

нафтодобування (а в країні щороку видобувається, як не кажіть, до двох мільйонів тонн

«чорної крові»), переповнився гідністю. 1919 року це місто (в дні Будапештської

Комуни радянська влада трималась у ньому особливо міцно) контрреволюціонери
зневажливо йменували «маленькою червоною Москвою», ім'я, колись надане

ворогами, стало предметом сьогоднішніх гордощів дуже багато сприймається тут

невіддільно від радянської столиці та Радянської країни в тому числі й велика нафта.
1945 року в місті лишилося близько трьох тисяч мешканців, розсіяних по руїнах,
але одна з найбільш надійних організацій комуністичної партії діяла саме в Солноку.
Коли 1956 року звела була голову всяка гидь, товариш Янош Кадар усупереч їй

проголосив і очолив революційний уряд Угорщини тут, у Солноку. Звідси народна

робітнича влада повернулася в загиджений контрреволюціонерами Будапешт і

відновила червоний прапор над придунайською столицею. Мені в Солноку багато разів

повторювали слова про «маленьку червону Москву», завжди як найвищу
характеристику міста; ледь не з тією ж інтонацією, з якою в Києві вимовляють: «матір міст

руських».
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П'ємо палінку, вголос проголошуючи здравиці всім містам, об'єднаним духом

братерства, життям для мирної людської співдружності. Підвальчик, де збираються

нафтовики, приймає нових відвідувачів і випускає на вулицю тих, хто втомився. Іштван

Рудинський, який починав бесіду, її й закінчує: «Тут зросли цілі покоління друзів
Радянського Союзу і радянського ладу. Ми звикли покладатись на вас і знаємо, ицо

можна покластись на робітників, на воїнів, на учених ваших, усіх ми переконливо

перевірили спільним життям і за братерство наше спокійні. Тільки потрібно
поглиблювати творення, осмислення цього братерства; потрібно боротися за молодь,

особливо за ту її частину, для якої все легко та зрозуміло вже напочатку. Ми

боремося за нафту, коли її ще немає, коли ще не досвердлувались до покладів; за

молодь належить боротися до того, як виникне загроза «маленькій червоній Москві»

нашого Солнока. Втім, молодь в нас така, що не дозволить втягти себе в

контрреволюційні забави, ще й прочухана дасть. Я просто про те, що ми все

вистраждали, здолали, здобули а нині приходять люди, які дістали все у готовому вигляді.

Передати їм традицію й сенс братерства спільна турбота; адже ми навіть в

розумінні ворогів наших об'єдналися нас навіть принижувати намагаються спільно.

Миколи хочуть образити сьогоднішнє життя наше починають вас ображати. Нас таки

поєднано з вами надійно кажу це не лише особисто народ поєднався з вами...»

І вас, як годиться, перебиває інженер Тоот. Був я в Москві, заблукав,
шукав вулицю Гарібальді, де був зупинився в друзів, таксист возив мене, возив, а

потім забрав ночувати до себе, частував до ранку сам знайшов друзів моїх,
заспокоїв; надто вже бажав він дістати мене в гості хоча б на один день: таксист колись

звільняв Солнок...

Потрібно берегти й зміцнювати довіру, додає Імре Балла, піднімаючи

прощальну чарочку абрикосової палінки. Ми звикли вже покладатися на вас не як

дармоїди (так хотів би хтось з-за кордону перебрехати наші взаємини), а як

соратники, колеги, друзі це важливе уточнення. Тільки б це нас не розслабило, тільки б

не забули ми ту приказку, де слова «сподівайся» та «сам пильнуй» стоять поруч.

Це закон і для вас; будь ласка, більше на нас покладайтеся навчаймося спільно

мислити категоріями соціалістичної співдружності, будьмо відвертими й щедрими

навзаєм і хай вороги наші луснуть від заздрощів...
Отак ми розмовляли про тутешню й нетутешню нафту, про подробиці її

добування та подробиці життя нам легко розмовлялося, бо і життя, й нафта

добувались непросто і не було несуттєвих подробиць у процесі того добування.

Почну з довідки, пов язаної з минулим.

Кілька посух та недородів першої половини сторіччя обертали цілі
райони Центральної Європи на зону суцільного лиха. Кризи траплялися глибокі й

немилосерді: про них можна судити за статистикою та художніми свідченнями.

Мистецтво і наука однаково точно фіксували, наскільки нещасними,

беззахисними бувають люди, яким життя не підвладне. А люди ж ці були
добрими оті, трудові люди Словаччини, чиє буття не могло втілитися в

конкретності добрих справ, надто вже було життя до них немилосердим.
Перечитую нарис Іллі Еренбурга, написаний п ять десятиріч тому саме в

місцевостях, якими сьогодні довелось мандрувати мені: «Це було на півночі, в

Оравській окрузі, яка навіть у злиденній Словаччині славилася своєю

недвозначною вбогістю. Скособочена хатка. Про статки словацьких селян

звичайно свідчать тарелі на стінах і гори подушок. Тут не було ні подушок, ані

тарелей, лише дим, докучні мухи, нашорошеність літнього полудня і

сумний грудний голос господині: «Нех се вам пачі!» («Прошу!») частувала
вона нас кисляком. Ми хотіли заплатити, коли не за ласку, то за глечик; ми ж
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твердо пам ятали, що таке грошовий обіг, що таке селяни в нашім високім

сторіччі. Баба ображено всміхнулась. «Не треба». Гола хата, порожній
хлів...»

Посухи, недороди були вбивчими і ледве долались. У районах, що

переходили від Австро-Угорщини до Чехословаччини, а тоді до Угорщини,
жоден з недородів не було подолано по-справжньому; ні врожаєм, ані пам яттю.

Тепер коротка довідка з сучасності.
В Чехословаччині після лютої посухи 1976 року врожайність

сільськогосподарської продукції знизилась на 2,7 процента, але вже 1977 року зросла

на 7,9 процента. Поголів я худоби збільшилось на 104 тисячі голів, свиней на

690 тисяч, тобто на 10 процентів.
Трактори заправлялися бензином, і ще багато разів від добрив до

гербіцидів люди скористалися з нафти, виробляючи продукти харчування

для світу.
Сказавши про харчі для світу і наблизившись до розмови про майбутнє,

наведу ще довідку з гамбурзької «Цайт». Я знаю, що роботи, згадані в

цитованій інформації, провадяться і в нашій країні. Довідка вразила мене тим

більше, що я поет, а не вчений, і зі співчуттям подумав про «нутряних

співців», від яких все далі відходить безсмертний герой їхній в постолах і з

сопілочкою за поясом. Як же будуть вони?

Цитую: «Нині в світі щороку виробляють 40 мільйонів тонн білка

замало навіть для сьогоднішніх потреб. Наприкінці нашого сторіччя щорічна
потреба людства у протеїні становитиме близько 100 мільйонів тонн.

Прагнути досягти такого рівня виробництва білка, спираючись лише на польове

і тваринне господарство, безнадійне заняття. Так само моря й океани

навряд чи забезпечать достатню кількість протеїну. Тому чимало вчених найпер-
спективніше розв язання проблеми вбачають в іншому в одержанні білка

з нафти...
«Бритіш продактс» спорудила дослідну установку поблизу

нафтопереробного заводу неподалік від Марселя, яка нині дає до 20 тисяч тонн протеїну
на рік. В Шотландії збудовано дослідну установку продуктивністю 4 тисячі

тонн...

Сировини для одержання «протеїну з реторти» доволі. Навіть мала

частина нафти чи природного газу, що видобуваються нині, перероблені на

білок, могли б забезпечити ним усе населення Землі на тривалий час».

З НАРИСУ ІЛЛІ ЕРЕНБУРГА «1928 В СЛОВАЧЧИНІ».

«Країни без міст! Свідомість ніяк не мириться з цією мало не снобістич-

ною бідністю, націоналісти ніяк не можуть надумати, з якого б села зробити
їм столицю, а кур єрські поїзди (по-чеському, як не дивно, «рихліки»),
розлетівшись з Праги, не знають, біля якого тину їм пристойніше зупинитися...

Столиця Словаччини Братіслава... Що й казати це майже європейське
місто, з театром, з нічними барами... столицю винайняли; віддали в оренду
німецьким фабрикантам, єврейським біржовикам та угорським журналістам.
Від Братіслави до Відня півтори години трамвай ходить, це майже

Пратер, і перед війною до Братіслави приїздили сентиментальні парочки
позітхати чи випити «під віхами»... Готель «Карлтон» у Братіславі давно не

ремонтували, він споганів, заріс підозрілою щетиною чим не угорський магнат

після земельної реформи? Прогоріли розважальні заклади... Словацькі
газети швиденько вивозять з друкарні на вокзал, а продавець
преси, зайшовши до «пристойного» ресторану, вимахує німецькими чи угорськими
листками. З таким самим успіхом столицею Словаччини могла б стати будь-
яка «міжнародна виставка», палуба трансатлантичного пароплава чи кафе
Монпарнаса...
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Є ще в Словаччині велике місто Кошиці (так у Еренбурга. А в т.),
але воно далеко на сході... На вигляд Кошиці звичайнісіньке губернське
місто середньої Росії. Душа його, зрозуміло, базар, де купчаться решета й

горщики, де божаться, накидаючи крону на цибулі, і де торгують до

захриплості іконами та смаженою ковбасою. Особняки з садочками. Ларки з

фруктовою водою. Міським садом тиняються розморені спекою, пристрастю й

військовим оркестром місцеві Психеї... Пилюка й тужливий романс закоханого

рахівника...
Словацькі міста... зовсім це й не міста, а села, що порозросталися. Одна

довжелезна вулиця, ринкова площа, номери для приїжджих, більярд для

чиновників, чинбарня чи сироварня, город, щоб не переплачувати на кропі, дві-

три церкви, дві-три школи, староста, а в корчмі портрети Масарика, якоїсь

кінодіви...»

РОЗДІЛ 8

Радянський державний кордон за кілька десятків кілометрів звідси, зовсім

поряд. Голова кооперативу «Трговиште», бажаючи пояснити мені, як це близько,

повідомляє, що на комбайнах кооператори долають міждержавну відстань дуже

швидко і, зібравши хліб по один бік кордону, спільно молотять Г ^>го на іншому боці.
Ось і минулого року радянські механізатори із Закарпаття, якими керував^ Іван

Андрійович Кокотко, за два тижні зібрали в них, у Трговиште, весь врожай. А коли

словацькі комбайнери переїхали на радянський бік, то один з них, на прізвище

Шкунда, одружився в колгоспі «Дружба народів» Ужгородського району і привіз

молоду на передньому сидінні свого заслуженого збирального агрегату.

Цей район східної Словаччини колись був таким неписьменним, бідним та

беззахисним, що здавалося нікому й не потрібен він з усіма своїми болотами,

передгір ями, дощами. Головний агроном кооперативу Михаїл Куруц каже, що ті,

кому за самі лише харчі вдавалося влаштуватись у поміщика, вважались везучими.

Неподалік тут нафтопровід проведено, де-не-де над закопаними трубами
навіть росте пшениця. Як символ це, бо з газом і нафтою в нас багато що змінилося

тепліше тепер, добрив додалося, трактори заправлено під пробку... Та хіба тільки

в цьому річ?
Не тільки! твердо каже Іван Ковач, голова кооперативу. Пам'ятаю, як

1939 року почалась війна, і сюди, до нас, крізь болота, пробилося двоє польських

офіцерів із розгромленого війська. «Як там? спитав я. Дасть бог...» Поляк

визвірився: «Бог? Уся тепер надія на Радянський €<юз і на Сталіна тільки вони на

щось здатні, лише вони...» Ми знали це і без польських офіцерів, але потрібно, щоб
ви збагнули, як ми чекали на вас у цих місцях. Навіть земля наша ніколи не давала

таких врожаїв до вас, до Визволення...

Що ж до землі, то це не лише емоції, а наука. Ми тут випробовували нові

сорти, влаштовували спільні перевірки посівного матеріалу академікові Шпалдоню

допомагали, і з сільськогосподарською академією в Нітрі справу мали, додає

Михаїл Куруц. Ви неодмінно заїдьте до академії і, коли вдасться, побалакайте з Шпал-

донем. А в «Трговиште» як всюди в Словаччині...

В академіка Шпалдоня теж як всюди в Словаччині. І все ж таки трохи по-

іншому...
Приміщення Сільськогосподарської академії в Нітрі будувались в різні часи;

в приміщеннях поєднано добротні старі стіни з цегли та залізобетонні перегородки,
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а дубове поруччя капітальних сходів раптом переходить в соснову легковажність

модерних панелей з дощечок, скріплених цвяхами. Втім, тут повністю відбито стилі,

що панували в адміністративній архітектурі за останні тридцять з чимось років
не довше. Словацька сільськогосподарська академія почала функціонувати з 1

вересня 1948 року. Академік Еміл Шпалдонь, один з найбільших у світі авторитетів
по зернових, формувався як вчений водночас з усією вітчизняною

сільськогосподарською наукою на 15 центнерах з гектара, що вважалися оптимальним

врожаєм пшениці у передвоєнній Чехословаччині. Еміл Шпалдонь, здобувши диплом

про вищу сільськогосподарську освіту напочатку війни, був п'ятдесятим

дипломованим агрономом в тогочасній Словаччині. Академік говорить мені про це і показує

у бік висотного корпусу нових аудиторій і кафедр: «За останні тридцять років ми

8 самій лише Нітрі підготували понад 1100 фахівців. Лише тут...».

Шпалдонь уважно роздивляється мене сам він стрункий, рухається з тією

поважністю, яка часом примушує відчути людську значущість вже за характером

погляду, кроку, руху тобі назустріч. Все це, звісно, досить відносно я знаю

примітивних і надзвичайно претензійних типів з манерами римських сенаторів чи,

точніше, замашками самодіяльного дебютанта, який грає Юлія Цезаря.

Але тут усе було природним в Шпалдоня відчувався гострий розум, здатність

до прийняття відповідальних рішень і готовність піти назустріч опонентові,
відповісти йому, посперечатись, якщо опонент готовий до суперечки. Саме спілкування
з академіком характеризувало рівень наукового закладу, де він сформувався і виріс.

Безумовно, така непересічна особистість могла з'явитися лише в непересічному
оточенні.

Не перебільшуйте, посміхається він. Коли в 1941 році я почав шукати

роботу, виявилось, що зерновими ніхто як слід не займається, і до 1946 року

довелось розводити червоний перець; дисертацію теж захищав по червоному перцю.

Але влаштувався згодом на млинах у Нітрі, почав знайомитися з технологією

обробки пшениць, а з 1947 року подався до науки, став керувати кафедрою спершу в

Коні і це, а згодом у Нітрі. Вам цікаво?

Цікаво...

Найцікавіше в цій історії, що, коли ми складали найперші навчальні плани,

то перш за все, без вагань, вивчили методику Тимірязівської академії,
пристосували... »

І вдалось?..

Вдалось. Не думайте, що ми такі вже безпорадні були самі собі програми

не могли скласти. Просто пшениця це не фольклор, тут не обов'язково, щоб
усе було своїм рідним, хатнім, споконвічним, патріотичним, чи як воно ще. З

пшениці належить випікати гарний хліб і стільки хліба, скільки треба народові; тому

примірили ми до своїх умов чимало сортів зерна й чимало методик підготовки
агрономів. Ваші методики влаштували нас ліпше за інші, бо сама організація сільського

господарства була подібною. А сорти пшениць влаштували нас, бо й кліматичні умови

подібні.

Шпалдонь розмовляє, формулюючи свої думки небагатослівно й точно. Так і про

нафту розмірковує бо я розповів про поїздку на місцевий завод «Пластика» і ми

нагадали про зміни, що відбулися в сільському господарстві з приходом нафти
й нафтопродуктів.

Ще б пак! каже Шпалдонь. Сільськогосподарські кооперативи без

промислової бази просто немислимі; індустрія неможлива без нафти тут одне до

іншого припадає. В нас і це здається мені колосальним досягненням перехід від
дрібного господарства до великого не супроводжувався падінням валового збору
зерна; в цьому техніка ваша трактори, комбайни, бензин відіграли тоді

вирішальну роль! А згодом почали набирати темпи, і тут дотикались до радянської
нафти постійно вже не кажу про неї як про пальне. В природі, знаєте, ніхто ще
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не скасовував закон збереження матерії та енергії; хочеш врожай дай землі

досить добрив! За тридцять років ми по Словаччині в багато разів збільшили

кількість добрив з 50 до 250, а під деякі пшениці до 330 кілограмів на гектар.

Тому в нас по Чехословаччині врожаї, нижчі за 40 центнерів з гектара, майже не

трапляються. Ви стільки добрив не даєте і таких урожаїв не маєте. А нафтохімія
це ж навіть синтетичні мішки, до яких пакуються добрива; це й он ті білі кишки

дренажних труб, що робляться на «Пластиці» в Нітрі й стільки допомогли нам у

поліпшенні низинних земель. Стільки вже мовлено про «нафту хліб

промисловості», а вона й до звичайного, щоденного, їстівного хліба ой як причетна! І не лише

в радсщах, але й в тім, скажімо, що коли дорожчає нафта, зростають у ціні

добрива, пальне і ще багато чого, від чого зразу ж підвищуються ціни на хліб та м'ясо.

А ви як гадали? Тут все одне до одного, я вам кажу... Потрібно, щоб всі ми

навчились це розуміти, рахувати навчились хліборобство наука точна...

По всій Чехословаччині радянськими сортами пшениці засіяно 76 процентів
полів (Шпалдонь оповідає про свої зв'язки з лабораторіями радянських академіків

Ремесла та Лук'яненка; 1963 року його кафедра підписала угоду про

співробітництво з фахівцями Української сільськогосподарської академії в Києві: вони навіть

розробляли спільну дослідницьку тему «Інтенсифікація виробництва пшениць у

Словаччині та на Україні»), Організація РЕВ була ще молодою, але хлібину на

спільному столі ми вже розкраяли; контур нафтопроводу визначався лиш в найвідважніших

проектантів, але необхідність його ставала все очевиднішою логіка нашої

спільноти вчила мислити і працювати по-новому, зобов'язувала до широти.

Пшениця не фольклор, повторює академік Шпалдонь. Ми вже маємо

свої сорти, в яких стопроцентно радянська кров, результат схрещування ваших

пшениць, але в умовах Словаччини, на наших полях, для спільного нашого

врожаю. Зате чехословацькі сорти ячменю все популярніші у вас. В досліді ми вже

одержували врожаї, про які мріємо на майбутнє; нам треба ж на тому місці, де

передвоєнний селянин вирощував один колос, дістати три-чотири. Поблизу Трнави,
в кооперативі «Острів» зібрали по 106 центнерів, а в селі Липава під Нітрою по

109 центнерів з кожного з дев'яти засіяних гектарів. Ваш академік Ремесло дуже
пишається такими врожаями майбутнього це ж були його миронівські сорти...

Розумієте, Uc iii люди люблять попоїсти і вже заспокоїлись, що голод їм не загрожує.

Людей додалося, а орної землі меншає; практично, ми в Чехословаччині розорали

вже все, що можна. Єдиний шлях інтенсифікація; на корм худобі слід більше

використовувати трав'яні врожаї луків та пасовиськ зерна ж не напасешся... Я

народився у найбіднішій частині Словаччини, серед голоду та безробіття минуло моє

дитинство доросле життя ж присвячено подоланню голоду. І ваша нафта це теж

подолання голоду. В моєму рідному селі Кісуце прості люди живуть зараз краще,

ніж колись багатії. Будинки у всіх чудові, але й безтурботності трапляється над міру.
Втім, я, можливо, на них кажу зайве; згадав, як у мої молоді літа врожай у

Словаччині збирали по два місяці підряд, студентом підробляв на збиранні, то

запам'ятав навіть, що в 1936 році був на полі з 5 липня по ЗО серпня просто з поля

повертався до навчання. Тепер у тому ж районі великий радгосп, врожаї багато

більші, а збирають усе днів за десять. Ні, даремно я про безтурботність сказав...

Яка там безтурботність?! вигукує Франтішек Кубовчак, голова кооперативу

в сел* Долна Крупа. Мені шістдесят років, і понад тридцять з них я працюю в

тутешньому кооперативі чимало бачив, можу казати хіба що про надмір
упевненості, яка іноді заколисує людей. Втомились жити в напрузі, а гарне життя звільняє

від такої, знаєте, вовчої пильності; спокійніше живемо. Ми ще оповімо вам історію

нашу: але, що ви повинні засвоїти напочатку вже, це інша якість життя. Був тут

знаменитий граф Брунсвік; було ще чотири поміщики не дуже багатих, бо понад

20 25 центнерів з гектара не збирали в жодного з них. Були середняки зі своїми

10 15 гектарами кожен, які працювали від ранку до ночі. Були зовсім бідні, що
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наймались за харчі та малу платню. На

всю нашу Долну Крупу налічувалося
ледве 19 20 гімназистів. Щоб вчити сина,

потрібно було землю продати, коня чи

корову, як були вони в господарстві. А кінь з

коровою бували в родині важливішими за

дітей, падала рогата чи гриваста

годувальниця і всім ставало зле, вся

родина могла загинути слідом за конякою чи

коровою. Це нині ми на державний кошт

відправляємо лише до вузів чоловік по

двадцять, а то й більше. Це нині ми не

беремо менше, як по 52 центнери

пшениці з гектара на круг, радянська

«Ювілейна» давала і по 63 центнери, а

югославська «Сава» одного разу зродила всі 68.

Ви розумієте, як змінилося життя? Це не

поділяється на частини; зміни по нафті, по

зернових, по житлу Все життя стало

іншим.. Причому змінилось воно на пам яті

одного покоління ми взялись до

реалізації мрії, але пропущеної крізь
органи державного планування, ставали з

романтиків реалістами це був гігантський

психологічний перелом...»

Франтішек Кубовчак одна з легенд

місцевої сільськогосподарської кооперації.
Всі його знають, і він знає всіх. Академіка
Еміла Шпалдоня він теж знає, бо

академік приїздив і знайомився з тими, хто

працює на його сортах, і радив багато чого,

і листи писав. Академік взагалі полюбляє

їздити по селянських господарствах.

Навіть це таке небувале!..

Кубовчак дивиться на мене і водить

величезною долонею по своєму робочому
столі. Кабінет голови у старому

будинку; поруч зводиться новий з хитрим

фігурним фасадом, з широким парадним

входом; новий корпус для поліклініки,

тепер кооператив може звести собі що

завгодно, навіть поліклініку з фігурним
фасадом.

Голова кооперативу особа колоритна,

він тут з перших років колективізації, а

до цього все попереднє життя

наймитував у поміщика тут-таки ж, у Долній

Крупі.

Річ у тім, дивиться мені в

обличчя Кубовчак, що, коли ти бідний, а поруч

хтось нічого не робить і ще й примушує

тебе гнутись на орендованій ділянці, то
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хочеться іншого життя й справедливості. Русофільство наше було й захистом проти

німців, останньою надією на правду, в тому числі й соціальну. Ми настільки

пов язували свою долю з вашою, що коли на початку війни Червона Армія
відступала плакали з відчаю, бо знали, що фашисти й нас знищать, якщо подолають

вас. Ви були мов мрія про рятунок; а згодом прийшли ваші солдати, селянам

землю дали; потім бензин ваш прийшов (ви питали!), прийшла техніка ваша й слідом

за нею ваші сорти зерна, це вже як ми об'єднались у кооператив. Коли ми тут

бідували раніше, люди з Долної Крупи розходились по заробітках до Трнави чи

ще далі на заводи, по артілях. Згодом, коли створювався кооператив, нам люди

ці з їхньою пролетарською психологією були дуже потрібні чимало з них

повернулося. І мій батько він працював у графа також прагнув кооперативу, і з ним

старі люди, які пам ятали Республіку 1919 року.

(Тут я додам від себе, від автора. Голова Франтішек Кубовчак не відривається
від кооперативу лише три ррки, в 1958 60, завідував сільгоспвідділом в райкомі
партії, звідки односельці буквально відвоювали його назад. Живе Кубовчак, де

жив при створенні кооперативу, в старій маминій хаті. Виходить на роботу о 5 6

ранку).

Франтішек Кубовчак веде далі:

Ми читали «Підняту цілину» й намагалися передбачити, як воно буде в нас.

Спершу в кооперативі було тільки 7 корів, 7 коней і 150 гектарів землі; потім

стало 380 гектарів, а на початку п'ятдесятих років уже більше двох з половиною

тисяч гектарів орної землі фактично всі хлібороби на той час увійшли до

кооперативу. Поміщики розповзлися потроху, зникли з села без стрілянини, підпалів,
як бувало у вас, просто зникли, наче вітром їх поздувало. 1968 року один тут

з'явився був, так його наші кооператори турнули, й він полетів швидше од вітру звідси.
От повірте хто б не наказав нам тепер розпустити кооператив не послухаємось:

так звикли і так народові подобається це життя. Не зразу все нам вдавалося, але

вже що вдалося, те своїми руками роблено, з друзями обговорено...

Це вже історичний досвід. Долна Крупа вистраждала своє ставлення до

соціалізму і всього, що з ним пов'язано. Коли я ходив згодом із дому в дім,
милуючись усім цим двоповерховим статком, кольоровими телевізорами на полірованих
тумбах і чорно-білими автомобілями в гаражах, хотілося думати про одне хай

стане пам'ять Франтішека Кубовчака всезагальною! Питаю про минуле в Йозефа Се-

кори, двадцятисемирічного господаря щойно збудованої вілли; молодий

домовласник не дуже обізнаний на історії. Він задоволений собою і теперішнім життям, не

відаючи про минуле майже ніякісіньких подробиць. Він чесно працює, чесно

виховує дітей і чесно дивиться телевізор, якого сам уміє полагодити, спеціальність
телемеханіка він здобув безкоштовно, в технікумі, в Трнав.і. Світ цей для Йозефа до

того природний, він просто не знає іншого, що на всі мої питання з історії
Секора всміхається. Так володар запальнички всміхається на пропозицію добувати
вогонь тертям тріски об тріску. Навіщо?

Вірю, що історична пам'ять не зрадить цих людей ніколи, вірю в соціальність
і невмирущість пам'яті Франтішека Кубовчака, та й хіба лише його?

Голова місцевого райвиконкому Августін Богуницький заспокоює мене за обідом;

у кооперативі лише процентів двадцять людей, молодших за тридцять п ять років
решта пам ятають про минуле, власним життям відчувши його уроки. А коли

створювали музей Долної Крупи скільки люди всього поприносили, скільки розповіли!

Він, Августін Богуницький, написав книгу з історії Долної Крупи весь тираж продали

миттю, вже не дістанеш; у місцевому бюджеті передбачено гроші для утримання

музею який же той музей популярний! Проблема слабшання пам'яті, забування
шляхів до радості видається йому радше невиразною загрозою, аніж реальною

небезпекою. Хоча б так...

Цілком вірно, що в кожній великій проблемі є маленька проблема, що прагне
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звільнення. І ще вірно, що всі старі папери ні на що не придатні, доки ви не

вирішите їх викинути. А також істинне правило айсберга, за яким сім восьмих усього

на світі приховане від поверхових спостережень.

Августін Богуницький людина роздумлива, політична й розумна. Молодий ще

чоловік сорока немає, а на відповідальній посаді в Раді робить для людей дуже

багато. Коли Богуницький іронічно формулював мені правила, викладені в

попередньому абзаці, я саме думав, наскільки ж точно задумано й вибудувано місцевий

музей; наскільки потрібен він зараз тут; молодець, Августіне!
Голова райвиконкому штовхає двері (музей не зачинено), і ми ввіходимо.
- Нафта хліб для промисловості, музей хліб для пам'яті, а пшениця хліб

для обіднього столу, повчально рече він, вказуючи на стенди.

Під склом фото з мого дитинства: жінка, що йде за плугом, запряженим

коровами. Адже це перша світова війна; тим двом коровам на фотографії ще

поталанило решту худоби Долної Крупи реквізовано на м'ясо для австро-угорського

війська. Тоді з Крупи пішло на війну 237 чоловіків на стенді довгий перелік імен

та дані про могили, розкидані від Італії до Сибіру. Найстаршому -Йожефові Симон-

чичу було 43 роки, наймолодшому Ернесту Коташеку 18. Ті, хто ще довго

після війни гинув чи страждав від ран, до списків не увійшли. Зате є ще один

реєстр тих, що загинули для Долної Крупи, тих, хто назавжди пішов звідси на

еміграцію; за першу третину сторіччя виїхало 268.чоловік. У музейних записах довгий

перелік шляхів, якими народ ішов звідси назавше. Вітчизна була мачухою від неї

по-різному йшли і по-різному зникали у світі. Стефан Ярабек, приміром, за

революційну діяльність переслідувався тут але й на еміграції у США він продовжував

ту діяльність і його заарештували. Ян Казимір загинув, Імріха Благо важко поранили

в іспанських інтербригадах. Вінцента Галгоці розстріляли при розгоні робітничої

демонстрації в Буенос-Айресі. На окремій дошці довгий перелік тих, хто загинув

за океаном, у шахтах, у пожежах, з біди (Августін Богуницький стукає олівцем
по дошці: «Сюди належить привозити американських мільярдерів і товкти їх носом

в дошку от на чиїй крові багатство ваше!»). Читаю американський реєстр: Д. Тола-

рович, Ц. Вадович, С. Юнас, С. і Д. Богуницькі, Д. Кохайда...

На окремих вітринах виставлено доноси: ось один, що свідчить про партійні

збори комуністів, на які 25 вересня 1925 року зійшлися в Долній Крупі сто двадцять

чоловік; робітник Лішка казав про те, що за 8 10 крон денного заробітку вижити

неможливо. На виборах 1925 року компартія дістала в Долній Крупі 246 голосів.

Історія логічна це випливає навіть з поліційних паперів: у жовтні 1939 року

селяни провели тут демонстрацію проти клерикально-фашистського режиму та війни,

під час демонстрації скандували «Хай живе Сталін!». Тридцятеро сільчан билося

в лавах Словацького національного повстання;, троє загинуло у французькому

Опорі...

Ще трохи про гарне життя у гарному селі, притиснутому до таких мальовничих

хребтів Карпат. У тридцяті роки тут трапилося підряд чотири самогубства; тридцять

мешканців Долної Крупи офіційно дістали дозвіл на жебрацтво. Старий Людовит

Недобрал, останній з легальних сільських жебраків, живий досі, він паламар місцевої

церкви. Хотів його побачити але на дзвіниці було темно, старий Людовит кудись

поїхав на кілька днів...

Коли Франтішек Кубовчак розповідав мені, як селяни вірять у кооператив і вже

нізащо не відвернуться від спільної справи, я думав, як легко стала музейною вся

багатостраждальна пам'ять і наскільки складний феномен забування, здатний

затулити історичну пам ять хоч декому. Долна Крупа виникла в тринадцятому

сторіччі крізь неї пройшло дуже багато добрих і лихих людей, але вперше

відповідальність за власну долю, землю, майбутнє так серйозно торкнула місцевих жителів.

Народна влада це ж не лише те, що вже звершилось. Це і те, що буде взавтра

й післязавтра. Комбайни., трактори, нафта, пшениця, музей все належить їм. але
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більшість дістала все це в готовому вигляді, і майже ніхто з Долної Крупи нічого

не пам'ятає про графа Брунсвіка.
А граф був знаменитий. На цілу Європу. В замку Брунсвіків (там нині будинок

творчості композиторів і музей старовинних музичних інструментів) бували
Бетховен, Шуберт, Рубинштейн, Кодаї, Барток. Протягом багатьох десятиліть у

концертному залі нижнього поверху лунала найкраща музика світу. Втім, Бетховена глибше

до замку не пускали музиканти повинні були знати своє місце. Бетховен мешкав

у флігелі. Коли б академік Шпалдонь приїхав до Брунсвіків, його б, ясна річ, теж

не пустили надто вже демократичне академікове походження (як відповів колись

Ломоносов на запитання про знатність своїх предків: «А я сам знатний предок!»).
Батько Франтішека Кубовчака служив у останнього графа так що в голови

кооперативу, можна сказати, були великі знайомства при дворі, хоч життя його від того

не ставало легшим.

Стривайте, каже Богуницький.- Тут є дещо спеціально для вас. Ходімте,

відвідаймо Анну Полачек; це теж аргумент про наші взаємини...

Вже по тому, як Анна Полачек почала розмовляти зі мною, я зрозумів, що

вона з України; і справді з України, з Миколаївщини. Потрапила вона разом з

іншими дівчатами на фашистську каторгу 1942 року; в Лінці познайомилась із

словаком Йозефом Полачеком з Долної Крупи і разом з ним утекла з каторги.

Побралися вони вже в Долній Крупі, де жили спершу потаємно, а вже після

визволення як слід, з весіллям. Коли прийшла Червона Армія, Анна відновила своє

радянське громадянство і зберігає його досі. Вона пишається тим, що в літа війни її

переховували, а по війні прийняли саме як радянську, як людину звідти, як свою.

Полачек уже вітала гостей в себе кого на два тижні, а кого й на місяць усіх роди-

иів із села Пєресадівка з-під Миколаєва. Цього року сама рушає погостювати до

Радянського Союзу. Семеро дітей Анни Полачек виросли, вивчилися («Вам за сімох

дітей знаєте скільки пільг вдома було б!» кажу Анні. «А мені й тут хату

поставили від кооперативу, зараз нову ще будують», всміхається господиня,

розгладжуючи скатертину долонями). Вона вже на пенсії, і чоловік її на пенсії всього

в достатку є, але найбільше онуків 18 нових жителів Долної Крупи кличуть її «ба-

бічка», он і найменшу онуку щойно купали. Маленьку не пощастило роздивитися

в махровому рушнику, в хмарах пари й вереску вона зникла в глибинах хати. Анна

Полачек розповідає: «Наймолодша дочка, економіст кооперативу, поки що з

чоловіком та дитиною живе коло нас. Тй і нам веселіше. Он ми із старим Йозефом
добудуємо новий дім доня в цьому лишиться. Такий же гарний це дім, ще й з

гаражем прибудованим. І газ є, це, кажуть, аж із Сибіру газ...» Анна Полачек дістає

з буфета пляшку бренді й починає скручувати їй латунну головку. Тоді передає

пляшку Богуницькому й підсуває до мене дерев'яну миску з товстими скибками хліба:

«Куштуйте хліб, гарний в нас хліб». У глибинах житла радісно пищить онука; на

білій скатертині стоїть хліб скільки ж зараз миру в цьому селі, яке стільки разів

принижували й фсібували; як вистраждала Долна Крупа свої сьогоднішні радість
і гідність, добре відаючи їм ціну...

АВТОРСЬКИЙ ВІДСТУП (13)

Готель «Київ», у якім я мешкав, збудували в Братіславі кілька років
тому, до першості Європи з фігурного катання на ковзанах. Відтоді в готелі

мешкали міністри, знамениті металурги й актори із світовою славою. Але тіні

фігуристів досі тривожать поліровані панелі найкращого братіславського
готелю; офіціанти розповідають, чим снідали неповторні умільці піруетів на

ковзанах і чим потрійний сальхов різниться від подвійної сливовиці. Мені

розповідали про фігуристів так, немов репутації цілих країн назавжди

залежать від уміння танцювати на штучному льоду під магнітофонну музику. Для
різноманітності я поцікавився, що ж випускає «Словпафт» і чим відрізняється
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він від «Аполо», на мене дивилися, мов на анахорета, що живе віддалік від

основних подій доби, і розповідали, як шайба (зроблена, до речі, з

нафтопродуктів хай вибачать мені ерудити такий цинізм) урізається в сітку воріт
команди, яка після програшу втрачає славу й популярність свою. І ще

розповідали мені, як днями тут, у Братіславі, на стадіоні, відтепер уславленому
на цілий світ, хтось із такою силою вдарив по м ячу, що іспанський воротар

м яча не впіймав. «Ми ліпші від Іспанії!» захоплено повідомив мені

співрозмовник. «Вам що, програма кортесів не до душі?» делікатно

поцікавився я і знову почувся провінціалом, людиною відсталою і невихованою так на

мене глянули. А ввечері по телевізору я подивився радянський фільм про

бігуна, якого возили за кордон для операції на травмованому сухожилку;

порадів за спортсмена і подумав, що не ми з вами, і не знімальна група

фільму про травмованого бігуна, а Генеральний Секретар ЦК КПРС тов.

Л. І. Брежнєв розповів світові про безногого Героя комбайнера Іванова з

Казахстану. Нам, письменникам, журналістам, ніколи було ми про інше

писали. Соромно! Ось нам ще один партійний урок ієрархії цінностей в

соціалістичному світі. Ще з дитинства пам ятаю, як героями і взірцем для

наслідування в радянській державі були Ангеліна й Стаханов, Ізотов, Мазай і

Кривоніс, такого справді раніше не бувало і такого ніхто не має права

забути ані на мить. На тому ж братіславському «Словнафті» мені оповідали,
скільки робиться для підвищення авторитету робочої людини, для того, щоб
саме вона була незмінним героєм доби. Я зараз не протиставляю, звісна річ,
спорт іншим видам демонстрації народного добробуту і здоров я просто

означую місце його в ієрархії духовних цінностей нашого світу. Якщо це

різновид праці, то, скажімо просто, праці специфічної; до того ж трудове
життя більшості активних спортсменів почнеться десь там літ з тридцяти, коли

вони повиходять з чемпіонсько-рекордсменського віку і почнуть працювати за

фахом. У нас же спорт масовий і тільки любительський, виключно

любительський для здоров'я. І тому я не погоджуюсь, коли трохи не

державний престиж ототожнюють з умінням п ятикласниці робити сальто на ріжку

7. «Всесвіт» № 11.
г
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синтетичного килима. Радію, що діти наші здоровіші, аніж будь-коли (і
чеські, й словацькі, і угорські діти також), і престиж держави вбачаю саме

в цьому. Якщо наші здорові й кмітливі діти при цьому ще б ють світові

рекорди з плавання, стрибків чи бігу з перепонами честь їм і слава. Надто

багато бачив я на Заході закритих клубів, бачив, як хлопчики у віці моїх синів

не могли пробитися за поріг роздягальні приватних тенісних кортів. Не слід,
здається мені, забувати, що вміння якоїсь однієї людини дуже високо

підстрибувати чи спритно кататися на ковзанах означає всього-на-всього, що

людина ця вміє дуже високо підстрибувати чи там спритно кататися на

ковзанах. Нічого більше. Мені, приміром, самому прикро, що радянська збірна з

футболу грає не завжди вдало; але для характеристики радянського ладу
переконливішим виглядає, на мою думку, те, що всі гравці нашої збірної

здобули вищу освіту. Такого в світі ще не було. Л бразільська збірна, яка

вигравала світову першість тричі, мала завжди в складі по троє-четверо

неписьменних; знаменитий правий крайній Гаррінча досі не вміє читати й

писати.

Знаєте, сказав мені Ладіслав Мартінак, мер Братіслави. Ще
давно колись, за старих часів, я втомився від читання нотаток про те, яка

кінозірка кого народила і що на сніданок їдять знамениті футболісти. Досить
втомився для того, щоб з насолодою дивитись, як іноді ми засвоюємо чужі

пропагандистські стереотипи, самі того не помічаючи, переконаний, що на

користь нам це не йде. Адже створили, показуємо світові найцінніше, найне-

повторніиіе, що є в нас, образ людини праці, яка володіє країною; образ
співдружності робітників соціалістичних країн; скажіть, часто це робиться
переконливо й цікаво? Зате на обкладинках сяють зірки естради й спорту.

Чи зуміли ми оповісти про Героїв праці так цікаво, як розповідаємо про

тенорів і центрфорвардів? Навіть наша Рада не було такої в історії
Словаччини. Але ж навіть про нас небагато написано цікавого може, втім,
і слід нас лаяти за всі безладдя господарчі, така доля в нас... Але ж не

можна єдино позитивних стопроцентно позитивних героїв розшукувати

на футбольних полях. Може, й годі демонструвати, наскільки засвоїли ми

прийоми західної реклами, популяризуючи висловлювання дітей середнього
шкільного віку, наче народ не в змозі виявити себе повніше, як через

плавання й стрибки на батуті. А то нашкодить якась спортзірка і на

Заході зчиняють радісний вереск, бо ми їм самі підстави дали, мало не

символами політичними й громадянськими проголошували деяких рекордсменів. А

вони не тягнуть; за характером виконуваної праці не тягнуть вони на

символи світу, який ми будуємо. Багато в чому це ваша письменників і

журналістів провина, не розповіли ще як слід про дуже багато що. От буде
Олімпіада у вас велика й світла подія! але, знаєте, що прогримить

після неї над світом? Те, як ми живемо, як вчимося, як співаємо і вчимо

дітей музики, як дали всім працю та забезпечили безкоштовним лікуванням. А

якщо ми при цьому ще й перестрибаємо всіх і перебігаємо чудово!
Принаймні ворожі пропагандисти не футболістів наших бояться, вони ладу
нашого бояться, переможних характеристик його людяності. Вони бояться

нашого співробітництва на «Словнафті», а не гандбольної команди, хоч якою б

сильною та була. Ет, письменники-письменники, скільки ще ви слів

заборгували новотвореному світові!..

При всій дискусійності деяких думок мера Братіслави інженера Ладісла-

ва Мартінака, я тут їх переповідаю, бо вони багато в чому співпадають з

моїми власними. Занотовую все це в готелі «Київ», що стоїть на колишньому

Кам яному майдані поруч з універмагом «Пріор» і відкрився до початку
першості Європи з фігурного катання на ковзанах.

(Закінчення в наступному номері).
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Дорогі читачі журналу «Всесвіт»! Я радий, що маю

можливість передати вам свій палкий, братерський
привіт!

Мені випало щастя неодноразово бувати у вашій

чудовій республіці, одній з п ятнадцяти республік велико

го Радянського Союзу, і ознайомитися з вашими

досягненнями в галузі економіки, культури, науки. Ці
досягнення завжди викликали в мене захоплення.

Радянський Союз успішно будує комуністичне суспільство, і в

цьому частка праці українського народу.
Бажаю українському народові дальших успіхів.

Національний голова Комуністичної партії США
Липень, 1979. Генрі УЇНСТОН.

1

І

Репродуковане фото надіслано Генрі Уїнстоном нашому журналові разом із листом до

читачів «Всесвіту».

я
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Національний голова Комуністичної
партії Сполучених Штатів Америки, яка цього

року відзначає своє 60-річчя, Генрі
Уїнстон народився 2 квітня 1911 року в

маленькому містечку Хеттісберзі на півдні
штату Міссісіпі. З перших років життя

хлопчик зазнав нужди. Дітей було
шестеро, а заробітків батька, який нечасто мав

постійну роботу, ледве вистачало на їжу.
Генрі рано пізнав, що таке расизм у

«демократичній» Америці. Пішовши до

.школи, він одразу відчув, що означає в його

країні належати не до білої раси. В
чорних дітлахів, які виходили із школи,
расисти кидали каміння, на них влаштовували
засідки.
1920 року сім я Генрі переїздить до Кан-

зас-сіті, в штат Міссурі. На півночі

країни розвивалася сталеливарна
промисловість, і батько сподівався знайти тут

роботу. Надії справдилися, і він влаштувався на

один із нових сталеливарних заводів. Що-
правда, заробітна плата була дуже низька,
оскільки чорним платили набагато менше,

ніж білим робітникам, але тепер сім я вже

не голодувала.
Та й цей уявний добробут скоро

скінчився. В середині 20-х років у країні почався

економічний спад. Тисячі робітників
опинилися за заводською брамою. В тому числі

й батько Генрі. Генрі змушений кинути
школу і йти працювати. Ким тільки не

доводилося йому бути маляром, судомий-
ником, носильником, чистильником взуття,

розносчиком газет. У 18 років він навіть

викладав у недільній баптистській школі

для чорних дітей. Пізніше Генрі Уїнстон

говорив, що для нього, як і для великого

російського письменника Максима

Горького, це були своєрідні університети.
Причому під час їх проходження йому теж

довелося зазнати всього і побоїв, і образ.
У країні, де переслідування чорних

зведено мало не в ранг державної політики,
ще лютували суди Лінча. Хлопчик, а

згодом юнак, Генрі не тільки чув про них,
але і сам не раз бачив, як озвірілі расисти
в білих капюшонах палили хрести, а потім

влаштовували облави на чорних. Він бачив,
як вішали ні в чому не винних людей лише

за те, що вони мали чорну шкіру.
Зазнавши чимало важких випробувань,

юнак починав думати про те, як і хто

може покінчити з існуючою в країні
несправедливістю. Він багато читав.

Познайомився з творами Фредеріка Дугласа, Уїльяма

Дюбуа, Ептона Сінклера, Теодора Драйзера.
Але в них він тільки знайшов змалювання

того, що бачив сам і про що думав сам.

Відповіді ж на питання, як змінити

становище, він не знаходив.
Заснована 1919 року, в країні вже діяла

комуністична партія. Генрі познайомився з

багатьма її членами. Він ще не усвідомив
тієї ролі, яку відігравала компартія в

політичному житті країни, в боротьбі
американських трудящих. Але він дослухався до

порад своїх нових товаришів. Від них він

довідався про країну, де відбулася
революція, де було покінчено з гнітом, з

расовою нерівністю, де і білі і кольорові
мають однакові права. Друзі порадили йому
прочитати книгу Джона Ріда: «10 днів, що

потрясли світ». Книга, де з такою

повнотою і ясністю розповідалося про Великий

Жовтень, справила на Генрі незабутнє воа-

ження. Згодом він говорив, що багато

днів перебував під впливом прочитаного.
У книзі він знайшов відповідь на багато
своїх запитань.

У той час в Америці вже було
перекладено чимало робіт В. І. Леніна англійською

мовою. До рук молодого Уїнстона
потрапляє невеличка, але дуже важлива праця
В. і. Леніна «Промова на

інтернаціональному мітингу в Берні 8 лютого 1916 року».
В. І. Ленін говорив у ній про
відповідальність капіталістів усіх країн за першу
світову війну і навів також приклад
Сполучених Штатів Америки. «Капіталісти цієї
країни одержують тепер колосальні прибутки
від європейської війни, говорив В. І.
Ленін. І вони також агітують за війну. Вони

говорять, що Америка теж повинна

готуватись до участі у війні, сотні мільйонів

доларів народних грошей мають бути
викачані ка нові озброєння, на озброєння без

кінця».
Особливо глибоко запали в серце Генрі

наведені В. І. Леніним слова керівника
американських соціалістів Юджіна Дебса,
«американського Бебеля», як його назвав

Ленін. «Я не капіталістичний солдат, я

пролетарський революціонер, я належу не до

регулярної армії плутократії, а до

іррегулярної армії народу, говорив Дебс. Я

відмовляюсь іти на війну за інтереси
капіталістичного класу. Я проти всякої війни,
крім однієї, за одну цю війну я

висловлююсь від усієї душі: за світову війну в

ім я соціальної революції. В цій війні я

готовий брати участь, якщо пануючі класи

зроблять війну взагалі неминучою» (т. 27,
стор. 212).
У цю війну незабаром включився і сам

Уїнстон. Одного разу йому до рук
потрапив «Маніфест комуністичної партії». Він

прочитав його, не відриваючись, потім
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прочитав ще раз. Тепер Уїнстон знав, що

йому потрібно робити боротися,
боротися з несправедливістю, за права
трудящих, брати участь у війні, про яку говорив

Дебс.
Влітку 1930 року, в зв язку з

економічною кризою, яка спричинилася до

масового безробіття, в США розгорнувся
небувалий досі рух безробітних. Його

організатором виступила комуністична партія. Вона

прийняла і поширила «програму діяльності
серед безробітних». Програма містила
основні вимоги, задоволення яких мали

домагатися не тільки безробітні, але й увесь

робітничий клас. Ось ця програма:
запровадження системи державного
страхування по безробіттю в розмірі: повної
заробітної плати; передача організації всієї
системи соціального забезпечення до рук самих

робітників; створення мережі бюро по

найму, керованих представниками
робітників; надання допомоги безробітним
з боку федерального уряду, властей

штатів, муніципалітетів.
За ініціативою компартії у великих містах

створюються Ради безробітних, що

очолюють боротьбу безробітних і захищають їх

від сваволі властей. Така Рада виникла і в

Канзас-сіті. Одним з її найактивніших

керівників став 19-річний Генрі Уїнстон. Як

і в Нью-Йорку, Чікаго, Детройті, Сан-

Франціско, Клівленді та багатьох інших
містах країни, в Канзас-сіті відбувалися
масові демонстрації, мітинги. І скрізь можна

було побачити високого, широкоплечого
чорного юнака. Його полум яні
пристрасні промови знаходили живий відгук у
слухачів. Він то посміхався своєю

незвичайною посмішкою, про яку голова партії в ті

роки Елізабет Флінн говорила, що «вона

варта мільйонів», то ставав похмурим. У

свої 19 років Генрі Уїнстон уже виділявся
своїми блискучими здібностями масового

промовця і організатора.
Беручи участь у боротьбі безробітних,

він близько зійшовся з членами Ліги

комуністичної молоді, американського
комсомолу. 1 він тепер знав, що його місце
там, в організації молодих марксистів, які
стояли близько до компартії. Генрі вступає

у члени Ліги і одразу ж стає одним з її

провідних керівників. У грудні 1931 року
комуністична партія організувала
загальнонаціональний голодний похід на Вашінгтон.
Колони безробітних з усіх великих

промислових центрів країни 6 грудня прибули до

столиці, де мав відбутися грандіозний
мітинг. Серед колон безробітних була й

колона з Канзас-сіті, очолювана Генрі
Уїнстоном.
За рік відбувся другий голодний похід,

що за своїми масштабами перевершив
похід 1931 року. І знову колону з Канзас-

сіті вів Генрі Уїнстон. Під час цих походів
найбільш яскраво виявився його

організаторський талант.

У ці роки, роки найглибшої економічної

кризи, щирилася й страйкова боротьба ро¬

бітничого класу, не припинялася також

боротьба негритянського народу за свої

права. Правлячі кола США, прагнучи
затримати зростання класових заворушень, ладні
були на все. Підбурюючи білих проти
негрів, вони вносили розкол у робітничий
рух, тим самим послаблюючи його.
Брехливі звинувачення чорних у злочинах проти
білих стали повсякденним явищем.

У 1931 році 8 Алабамі за фальшивим
звинуваченням у згвалтуванні білої жінки

були арештовані 9 чорних юнаків у віці
13 20 років. І хоча не було жодних

доказів вини арештованих, суд у Скоттсборо,
що складався виключно з білих, засудив
їх до страти на електричному стільці.
Рішення суду викликало хвилю обурення

не лише в Сполучених Штатах, але й
далеко за їхніми межами. За ініціативою
комуністичної партії, розгорнувся могутній рух
за перегляд справи. Серед організаторів
руху в штаті Канзас Генрі Уїнстон. Саме
в цій боротьбі за врятування життя юнаків
із Скоттсборо Генрі Уїнсон заявив про
себе як про видатного діяча негритянського
руху. Його ім я набуло популярності серед
чорного населення. Він виступав на

мітингах, його можна було бачити на чолі

демонстрацій.
Власті помітили молодого бунтівника. І

ось перший арешт, перші удари
поліцейських кийків у поліційній дільниці.
Однак зломити дух комсомольця, його

мужність, непохитну волю домогтися перемоги
і врятувати життя невинних юнаків не

вдається. Невдовзі по тому його арештовують
удруге, потім утретє. Але боротьба
триває, і завершується вона перемогою. У

листопаді 1932 року Верховний суд виніс

рішення про скасування вироку окружного

суду. Це була величезна перемога мас,
організована компартією і лівими силами. І
значний внесок у цю перемогу зробив
Генрі Уїнстон.

1933 року в житті Генрі Уїнстона сталася

значна подія. Одного разу він прийшов на

збори, організовані місцевим осередком
компартії. На зборах виступив один з

керівників організації. Його виступ справив
на юнака велике враження, він був
захоплений ідеями, висловленими промовцем.
Рішення прийшло тут-таки вступити до

компартії. Так у 22 роки Уїнстон став

членом Комуністичної партії США.
Одночасно його обирають членом Національного
виконкому КСМ США, а потім виряджають
до Клівленда секретарем з організаційних
питань клівлендської організації
комсомолу.

Та невдовзі його робота на посту
секретаря клівлендського комсомолу уривається.
Керівництво компартії вирішило відрядити
Генрі Уїнстона до Радянського Союзу на

навчання та ознайомлення з досвідом
партії більшовиків. Для Генрі це було
несподіванкою. Так, звісно, він мріяв побачити цю
країну, мріяв відтоді, як прочитав книгу
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Джона Ріда. І ось тепер його мрія могла

здійснитися.
Хвилюючись, молодий американський

комуніст ступив на землю Країни Рад. Перші

дні разом з представниками інших

комуністичних партій, що прибули до Москви, він

знайомиться із столицею країни соціалізму.
Він ходить по Кремлю, мов зачарований.
Досі Генрі Уїнстон не може забути цих

перших вражень від Радянського Союзу. І

тепер, приїжджаючи до Москви і відвідуючи

Красну площу, Кремль, він подумки

переноситься в ті далекі роки, роки своєї

бунтівної юності. Він, чорний юнак, вільно ходив

вулицями серед людей різного кольору

шкіри, до нього підходили незнайомі,

запитували, звідки він. А коли він відповідав, що

прибув із Сполучених Штатів і належить до

компартії цієї країни, йому гаряче

потискали руку.

З Радянського Союзу Генрі повернувся

збагачений знаннями і одразу поринає в

роботу, часто відвідує безробітних Гарлему,
працює в негритянській общині Брукліну
(Нью-Йорк).
У 1938 році 27-річний Уїнстон стає

секретарем Національного виконкому

комсомолу і одночасно його обирають членом

Національного комітету компартії. Перебуваючи
в керівному органі компартії, молодий
комуніст, що вже завоював величезний

авторитет, працює пліч-о-пліч з такими

видатними діячами комуністичного руху, як

голова компартії Уїльям Фостер, ветерани
робітничого руху Елізабет Флінн, Юджін Ден-
ніс, Бенджамен Девіс, Роберт Томпсон.

Зростання популярності партії, її

активність не давали спокою реакції. Остання

готувалася завдати удар; 1940 року

конгрес США прийняв так званий «закон Смі-

та», що передбачав суворе покарання за

шпигунство на користь іноземної держави
та за заклики до повалення існуючого
ладу за допомогою сили і насильства. Лють

ворогів соціалізму і влада, яку вони мали,

призвели до того, що компартію було
включено до списку «підривних
організацій, які займаються шпигунством на

користь іноземної держави», тобто

Радянського Союзу, а її члени розглядалися як

«агенти» останньої. Готувалися розправи.

Однак реакція змушена була відкласти
свої плани. Наступав 1941 рік. Фашистська

Німеччина вчинила розбійницький напад

на Радянський Союз. Почалася Велика

Вітчизняна війна радянського народу проти
німецького фашизму. Варварський напад

німецько-фашистських полчищ на СРСР

викликав гнів і обурення всіх миролюбних
народів. Комуністична партія США разом
з іншими прогресивними силами виступала
за надання допомоги Радянському Союзові
та іншим країнам, що воювали проти
гітлерівської Німеччини і її союзника

мілітаристської Японії. Вона опублікувала
заяву, де вимагала надання державам, що
воювали проти країн «вісі», воєнних мате¬

ріалів, а також збільшення воєнного

виробництва всередині країни.
За тиждень після нападу Німеччини на

Радянський Союз, за пропозицією голови

партії У. Фостера було скликано

надзвичайний Пленум Національного комітету
Комуністичної партії США. На пленумі
стояло одне питання: якою повинна бути
позиція компартії в світлі нових подій.
Яскраву промову виголосив на пленумі Генрі
Уїнстон. Він закликав віддати всі свої сили

на підтримку Радянського Союзу.
В грудні того ж таки року Японія напала

на американську базу Пірл-Харбор у
Тихому океані. Це вирішило суперечку в

рузвельтівській адміністрації про те, на

чий бік стати Америці. Вона вступає у
війну на стороні антигітлерівської коаліції. В

країні оголошується загальна мобілізація.
Біля вербувальних контор збираються
черги добровольців. Серед тих, хто пішов
на фронт, налічувалося 15 тисяч

комуністів, і серед них чимало керівних діячів
партії.
Війна розгорялася. Однак, хоча на

Тихому океані японські мілітаристи
розширяли фронт дій і американські військово-

морські і військово-повітряні сили вели

важкі бої, всім було ясно, що головним

фронтом є Східний, де Радянська Армія
одна боролася з німецько-фашистськими
полчищами. Комуністична партія вимагала

від уряду Рузвельта переглянути свою

політику у відношенні Східного фронту. Цю
вимогу добре сформулював Генрі Уїнстон
на мітингу, присвяченому президентові
Аврааму Лінкольну 12 лютого 1942 року.
Мітинг було скликано за ініціативою

компартії, яка хотіла використати цей
захід з метою тиску на уряд. На трибуні
Генрі Уїнстон. «Протягом семи місяців
Радянський Союз і його героїчна Червона
Армія подають приклад відваги,
моральної стійкості, жертовності і сили, сказав

Уїнстон. Вони показали людям усього

світу, як вільний народ, добре
організований і очолюваний досвідченим
керівництвом, може відбити навалу нацистських

орд. Міф про непереможність нацистів
зруйновано. Гітлерівські армії відступають.
Але битву за Європу, рішучу битву ще не

виграно... Ось чому ті, хто протиставляє
один фронт другому, хто просить забути
про Європу і думати лише про
далекосхідний фронт, грають на руку Гітлеру,
намагаються роз єднати, збити з пантелику

американський народ і повести його
неправильним шляхом. Ось чому Америка,
розуміючи вирішальне значення європейського
фронту, повинна виконувати всі свої

зобов язання відносно відправки на російський
фронт озброєння, танків, літаків і повинна

наблизити день, коли на Європейському
континенті буде відкритий другий фронт».

За кілька днів після цієї промови Генрі
Уїнстон записався добровольцем в армію.
Його направили на європейський фронт, у

Францію. Але Генрі но тільки солдат, він
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військовий кореспондент. Його статті про
воєнні дії відзначалися яскравістю й

правдивістю. Він розповідав американцям не

тільки про бойові дії американських,
французьких та англійських військ, він надсилав

кореспонденції про бої на Східному фронті,
героїзм і мужність радянських воїнів.

Усю війну провів Уїнстон в діючій армії
він побував на фронтах у Франції,

Англії, Німеччині. За виявлений героїзм
Уїнстон нагороджений медалями «За
послуги» та «За вміння».
У той час тодішній керівник компартії

Ерл Браудер, скориставшись відсутністю
найбільш зрілих членів партії, її ветеранів, а

також багатьох керівних діячів, удався до

спроби ліквідувати компартію США. І йому
пощастило на деякий час здійснити свій
план на радість реакційним силам

Америки.

1943 року XII з'їзд на пропозицію
Браудера прийняв рішення про перетворення

Комуністичної партії США на так звану

позапартійну політичну комуністичну
асоціацію. Однак остання проіснувала недовго.

Здорові сили партії, об'єднавшись навколо

У. Фостера, зуміли розвінчати задум

Браудера, розтлумачити членам партії згубність
нав'язаних ним рішень і згуртувати їх на

боротьбу за поновлення партії. Внаслідок цих

дій на XIII надзвичайному з'їзді асоціації
(1945 рік) комуністичну партію було
поновлено, а Браудера виключено з лав

комуністів.

На той час з армії повернулися Генрі
Уїнстон, Гес Холл та інші члени керівництва.
Вони одностайно підтримали пропозицію про
поновлення компартії. Уїнстона обирають
членом Національного комітету.
По закінченню війни переслідування

компартії триває. На підставі закону Сміта в

липні 1948 року всі 12 членів Національного
комітету, і серед них Генрі Уїнстон,
брехливо звинувачені в «змовницькій діяльності»,
спрямованій на «повалення уряду
Сполучених Штатів», були арештовані. Всі, крім
У. Фостера, справу якого в зв'язку з його

хворобою довелося відкласти, стали перед

судом, який тривав дев'ять місяців.

Громадськість порівнювала судовий
процес над лідерами Комуністичної партії США
з нацистським ^процесом про підпал
рейхстагу. Під приводом охорони приміщення
суду і запобіганню демонстрацій, які могли

порушити «судочинство», в залі суду і поза

його стінами перебувало 45 шпиків, 38

поліцейських офіцерів та близько 400
рядових поліцейських. 14 кінних поліцейських
охороняли вхід до приміщення суду, не

підпускаючи людей. Газета «Нью-Йорк тайме»

писала, що це був найбільший
поліцейський загін, якому будь-коли доручалося
нести охорону на судовому процесі.

Судові власті зробили все для того, щоб
ускладнити обвинуваченим спілкування із
захисниками. Троє з підсудних, членів

Національного комітету компартії: Уїнстон, Холл

та Грін під час процесу були ув'язнені,
незважаючи на протести як їх самих, так і
адвокатів та громадськості. Вони передали в

пресу заяву, де, висловлюючи подяку всім,
хто виступав на їхній захист, писали: «Якій
би карі нас не піддали, ми залишимося, як

і раніше, вірними вищим етичним

принципам американського робітничого класу та

американського народу». Для організації
кампанії за звільнення Холла, Уїнстона і

Гріна було створено комітет, куди увійшли
25 колишніх офіцерів американської армії,
що дістали вищі нагороди за бойові
заслуги під час війни. Але власті і далі тримали
комуністів за гратами, приводячи під
конвоєм на судові засідання.

В одній із своїх промов у залі суду Генрі
Уїнстон сказав: «Я негр... Я був свідком
лінчувань, я зазнав сегрегації, всіляких

жорстокостей, образ та принижень. І я

завжди намагався знайти для свого народу
таку програму, яка позбавила б його гніту.
Це моє життя, і я ніколи не забуду, що

комуністична партія була першою організацією
в США, яка запропонувала таку програму
для мого народу і для мого класу».

Уїнстона не міг налякати перехресний
допит, що тривав кілька днів. Він сам

виступав на свій захист. Суддя кілька разів
переривав Уїнстона, погрожуючи позбавити
його слова. Але Уїнстон не зупинявся.
Його голос гримів, величезний кулак то

піднімався, то опускався. Присутні в залі, навіть

ті, хто ненавидів комуністів і радів
розправі над ними, не могли не захоплюватися

тим, як Уїнстон захищав самого себе.

У жовтні 1949 року суд виніс вирок
кожному з обвинувачуваних п'ять років
ув'язнення і значний грошовий штраф.
Засуджені подали апеляцію до Верховного
суду США, вимагаючи перегляду справи.
Півтора року Верховний суд «вивчав»

апеляцію. А в цей час керівники партії,
випущені на свободу під заставу в 20 тисяч, а

дехто і ЗО тисяч доларів, активно

включилися в роботу партії. Генрі Уїнстон, як і
його товариші, не знав утоми. Він виступав
на мітингах, брав участь у демонстраціях.
Виїздити з Нью-Йорка не дозволялося, і
Уїнстон всю свою енергію спрямував на

те, щоб переконати нью-йоркців, чорних
і білих, об'єднати свої зусилля в боротьбі
за мир, за інтереси трудящих.

Верховний суд відхилив апеляцію. 2
липня 1951 року Ю. Денніс, Б. Девіс, Д. Віль-

ямсон, І. Поташ, Д. Стечел, і Д. Гейтс були
кинуті за грати. Четверо Г. Холл, Г.

Уїнстон, Г. Грін і Р. Томпсон відмовилися
підкоритися рішенню Верховного суду і пішли
в підпілля.
ФБР поставило на ноги всю свою

агентуру, щоб знайти четвірку. За кілька

місяців їй удалося схопити в Мексіці Г. Холла.

Згодом були заарештовані й інші. Генрі
Уїнстон

~
перебував у підпіллі довше

за всіх. Його арештовують лише в березні
1956 року. До п'яти років ув'язнення до¬
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дають ще три. Отже, попереду вісім років
тюрми.

Тяжкі випробування випали на долю

Уїнстона. Його вмістили в тюрму для

карних злочинців у м. Террі-Хот в штаті Індіа-
на. Тюремники спробували зробити все для

того, щоб перебування Уїнстона в тюрмі
перетворити на справжні тортури. Його
часто позбавляли їжі, прогулянок,

підсаджували в камеру карних злочинців, які

безборонно знущалися над чорними в язнями.

Здоров'я Уїнстона похитнулося, все

частішими стають вияви тяжкої хвороби. Він

вимагає лікаря, але йому відмовляють,
звинувачуючи в симуляції. У нього починає

знижуватися зір. Тільки тоді з'являється лікар.
Його діагноз пухлина мозку.

Про хворобу Уїнстона дізнається
громадськість. Вона протестує проти нелюдського

поводження з ним, вимагає надання

негайної медичної допомоги, але тюремні
власті не звертають уваги, знущання тривають.

Хворому навіть не передають листів од

друзів. А хвороба посилюється, пухлина

розростається, Уїнстон ледве стоїть на

ногах. І тільки під тиском світової

громадськості власті змушені перевести хворого до

тюремного госпіталю, а потім дозволити

лягти на операцію в приватну клініку.
І ось операція. Вона тривала близько

восьми годин. Це була боротьба життя і

смерті. А біля операційної стояло двоє

поліцейських, так ніби оперований міг кудись

утекти. Операцію закінчено. Пухлину
видалено, але зір Уїнстон втратив назавжди.
І хоч стан хворого залишався дуже тяжким

(він був частково паралізований), власті

відмовилися звільнити його на поруки.
Уїнстон знову в тюрмі. Але тепер його

переводять до федеральної в'язниці в Дан-
бері, штат Коннектікут, неподалік від Нью-

Йорка.
Світова громадськість обурюється.

Кампанія за звільнення відомого лідера
комуністичної партії розгортається з новою

силою. Створюється комітет за звільнення

Генрі Уїнстона. Робітники, молодь, білі,
чорні щодня облягають президентський
палац, рух за звільнення Генрі Уїнстона

виходить далеко за межі Сполучених
Штатів. Фідель Кастро пропонує обміняти

Уїнстона разом з іншими політичними

в'язнями на захоплених у полон учасників
вторгнення на Кубу на Плайя-Хірон. Згодом,
вийшовши на волю, Уїнстон висловив

глибоку подяку вождю Кубинської революції.
Сила волі в Генрі Уїнстона була

настільки великою, що він, переведений із
лікарні назад до тюремної камери, сліпий,
ослаблий після операції, не занепав духом
він почав займатися гімнастикою, вчився

ходити, вивчав шрифт Брайля, за

допомогою якого міг писати, глибоко вникав у все,
що під час відвідин розповідали йому
товариші. Уїнстон згадував згодом, що ним

володіла одна думка не здатися, не

просто вижити, а зберегти сили для бо¬

ротьби. Тюремники позбавили Генрі
Уїнстона зору, але вони не зломили його

бойового духу!
Кампанія за звільнення Уїнстона не

припиняється протягом усього цього часу. І

ось він на волі. За кілька днів після

виходу з тюрми, 5 липня 1961 року Генрі
Уїнстон дав прес-конференцію, на якій були
присутні кореспонденти багатьох газет,

радіо- і телевізійних компаній.
Висловивши подяку всім, хто боровся за його

звільнення, він заявив: «Незважаючи на мою

сліпоту, я маю намір знову взяти активну

участь у боротьбі за мир і безпеку в

Америці і в усьому світі, за знищення голоду,

хвороб і расової дискримінації...
...Я вийшов із тюрми, як і перше, твердо

переконаний в тому, що народ нашої
країни чорні й білі потребує
комуністичної партії, яка бореться за єдність народу,
за мир, демократію, безпеку і соціалізм.
Я знову з гордістю посідаю своє місце в

цій партії. Я втратив зір, але зберіг
прозорливість».

Звістка про вихід на свободу Уїнстона
облетіла весь світ. Привітання на його

адресу, на адресу НК КП надходили з усіх
кінців. Кубинський робітник запропонував

йому одне своє око. Генрі був глибоко

зворушений цим поривом кубинського друга.
У листі до нього він писав: «Як радісно
знати, що боротьба Куби за соціальний
прогрес, національну свободу і мир

народжує таких людей, як ви».

Отже, Генрі Уїнстон знову на свободі.
Він увесь віддається партійній роботі,
забуваючи про свою хворобу. Його
обирають членом виконкому Національного
Комітету і віце-головою партії. Але тюремні
роки, хвороба даються взнаки. Потрібен
відпочинок. Яка радість охопила Уїнстона,
коли він дістав запрошення від ЦК КПРС

приїхати на відпочинок і лікування. Це
сталося невдовзі після виходу з тюрми.

Американські власті намагалися перешкодити
його поїздці до країни соціалізму, але

за наполяганням радянських лікарів йому,
нарешті, видали дозвіл.
Три роки провів Генрі Уїнстон в

Радянському Союзі. Тут він відпочивав,
лікувався. Радянські лікарі зробили все можливе,

щоб поновити його сили. Він відвідав
чимало міст Радянського Союзу, зустрічався з

багатьма людьми, розмовляв з ученими,

громадськими діячами. Величезне
враження справили на Уїнстона зустрічі з дітьми,
піонерами. Коли в Палаці піонерів йому
пов язали червоний галстук, він не міг

стримати сліз.

Цей приїзд Уїнстона до СРСР був
незабутнім ще й тому, що він брав участь у
роботі XXII з'їзду КПРС. На з'їзді були
присутні делегації 80

марксистсько-ленінських партій і в тому числі делегація
Компартії США. Повідомлення про присутність
на з'їзді делегації Компартії США, до

складу якрї входив Уїнстон, було зустрінуте
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бурхливою овацією. На обличчі Генрі Уїн-

стона сяяла щаслива посмішка. Надалі
Уїнстон брав участь у всіх з'їздах КПРС у
складі делегації Компартії США. У червні 1969

року його обирають Національним
головою партії, і ось уже 10 років він

беззмінно обіймає цю посаду.
Уїнстон завжди в гущі найбурхливіших

подій. Йде війна у В'єтнамі. Американські
агресори, незважаючи на масові протести
світової громадськості і насамперед

американської, незважаючи на те, що вони

зазнавали безперервних поразок на

в'єтнамській землі, продовжують безчинства у

Південно-Східній Азії. Рух за негайне

припинення війни, за виведення
американських військ з В єтнаму набув у Сполучених
Штатах наприкінці 60-х початку 70-х років
нечуваного розмаху. І комуністична партія

на чолі цього руху. Генрі Уїнстон, як і

інші керівники партії, виступає на мітингах,

крокує в лавах демонстрантів.
Він стає одним з видатних діячів не

тільки американського, але й міжнародного
комуністичного та робітничого руху, одним
з найбільших і найулюбленіших лідерів
руху чорного населення. У квітні 1970 року,
коли відзначалося 100-річчя з дня

народження В. І. Леніна, Уїнстон прибув до

Москви разом з Г. Холлом, Д. Джексоном
на святкування ювілею. Як справжнього

ленінця його нагороджують медаллю «В

ознаменование 100-летия со дня

рождения Ленина».

Восени 1970 року за фальшивим
звинуваченням у нападі на приміщення суду та

вбивство поліцейського було арештовано

молоду негритянку, відому своєю

невтомною боротьбою за права чорного
населення Анджелу Девіс. Реакція намагалася

вчинити над нею розправу, новітній суд
Лінча. Незважаючи на безпідставність
обвинувачення, її було визнано винною і їй

загрожувала смерть на електричному

стільці. В країні і в усьому світі розгорнулася
кампанія за звільнення Анджели Девіс.
Організатором кампанії стала

Комуністична партія США. Голос Генерального
секретаря Геса Холла і Національного голови

Генрі Уїнстона на захист чорної жінки,
молодого вченого, гримів по всій Америці.
Перебуваючи в ув'язненні, Анджела

Девіс знала, що за її порятунок веде

боротьбу компартія. На чолі комітету, який

керував усією кампанією, стояли її давні друзі
члени ЦК Компартії США Шарлін Міт-

чел, Кендра Александер, Бетіна Аптекер
та ін. Вона була віддавна знайома з ними,

хоча сама і не перебувала в партії. Шарпін,
Кендра, Бетіна відвідували її, передавали
їй привіти від товаришів Холла, Уїнстона.

Це надавало їй снаги й упевненості в

швидкому звільненні. Тут Анджела почала

читати принесені їй друзями праці В. І.

Леніна.
Читання ленінських творів розкрило їй

очі на багато питань. Пізніше вона писала

в своїй автобіографії, що після
ознайомлення з роботою «Держава і революція»
вона змінила свої погляди. Адже Девіс
була ученицею відомого в той час і

популярного серед так званих «нових лівих»

філософа Маркузе, який повністю
заперечував марксизм і проповідував анархістське
бунтарство. Тепер вона побачила свої
помилки і зрозуміла, що її місце в

компартії. Коли на суді її запитали, чи є вона

комуністкою, Девіс з гордістю відповіла:
«Так, я член комуністичної партії».
Анджела Девіс стала комуністкою під час

перебування в тюрмі.
Для компартії стало справою

першочергової ваги домогтися звільнення

комуністки, чорної жінки, вченого.

7 грудня 1970 року Уїнстон відвідав
Анджелу в тюрмі. Раніше вони ніколи не

зустрічалися, хоча знали один про одного
все.

Згодом Генрі Уїнстон говорив: «Мені

здається символічним, що чорна жінка з

Бірмінгема, чия боротьба проти расизму
привела її до лав комуністичної партії, і я,

чорний чоловік з Хеттісберга, чиї пошуки
також привели до компартії, вперше

зустрілися в американській тюрмі».
Судові власті вирішили будь-що

розправитися з комуністкою. І невдовзі її

видали властям Каліфорнії, штату, де все ще

існувала страта на електричному стільці.
Анджелі загрожувала небезпека. І партія
закликала посилити рух за її врятування.
Генрі Уїнстон прибув до Каліфорнії, щоб
тут продовжити розмову з нею,

підбадьорити, сказати, що боротьба за її життя

триває.

XX з'їзд компартії, який відбувся у

лютому 1972 року, обрав її заочно членом

Центрального Комітету. Ця звістка
схвилювала молоду жінку. Але її охопило ще

більше хвилювання, коли Генеральний
секретар Гес Холл і Національний голова Генрі
Уїнстон надіслали їй свої привітання. Вона

повірила, що її життя буде врятоване.

Анджелу було врятовано. Світова

громадськість примусила американські власті

відступити. Анджелу виправдано.
Боротьба за її порятунок, як відзначив Генрі
Уїнстон, сприяла згуртуванню прогресивних
сил Америки.

Участь комуністичної партії в кампанії по

врятуванню життя Анджели Девіс,
підтримка боротьби робітничого класу та

руху чорного населення країни сприяли
зростанню авторитету партії та її лідерів.
Американська громадськість розглядає тепер

Генрі Уїнстона і Геса Холла як видатних
політичних діячів. їх запрошують до

університетів, у коледжі, на радіо,
телебачення. Вони виступають перед
робітничими аудиторіями. Уїнстон подорожує по всій

країні. Він провадить збори активістів
партії то в Чікаго, то в Лос-Анджелесі, то в

Сан-Франціско. Двері його будинку
відкриті всім. І в нього завжди людно.
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Початок 70-х років це період, коли

партія прорвала кільце ізоляції, почала

поглиблювати свій зв'язок з масами. Це
співпало з початком процесу розрядки

міжнародної напруженості й поліпшення

радянсько-американських відносин.
Комуністична партія США гаряче вітала

кінець «холодної війни», нормалізацію
відносин між Радянським Союзом і

Сполученими Штатами, розрядку міжнародної
напруженості в цілому. Вона не просто

підтримала прийняті під час зустрічі
державних діячів СРСР і США в Москві в травні
1972 року важливі історичні документи,
вона широко їх пропагувала. І Уїнстон стає

одним з найактивніших їх пропагандистів.
Приїзд Генерального секретаря ЦК

КПРС Л. І. Брежнєва до Сполучених Штатів

у червні 1973 року компартія розглядала
як один з найважливіших факторів, що

сприяють зміцненню не тільки відносин
між двома країнами, але й зміцненню
миру й безпеки народів у цілому світі.

«Візит до нашої країни Генерального
секретаря Центрального комітету КПРС,
говорилося в заяві компартії, підписаній
Уїнстоном і Холлом, відкриває
перспективу для нових значних кроків у

справі розрядки напруженості й зміцнення
мирного співіснування. Його повинні
вітати всі, кому по-справжньому дорогі мир
і соціальний прогрес».

Під час перебування в США Л. І.
Брежнєв прийняв обох лідерів американських

комуністів Геса Холла і Генрі Уїнстона.

Це була незабутня зустріч для них і для

партії в цілому. Ця зустріч ще більше
посилила інтерес американської
громадськості до компартії. В січні 1973 року були
знову запроваджені скасовані 1948 року

партійні квитки. Квиток під № 1 вручено

Національному голові партії Генрі Уїн^то-

ну.
Перебуваючи на цьому посту десять

років, Уїнстон усі свої сили, всю свою

енергію віддає справі зміцнення лав

компартії. Його доповіді на з їздах це

практичні програми дій. Якою повинна бути
партія? Про це він говорить під час

кожного свого виступу. А найчіткіше
формулювання дав на XIX з їзді партії в 1969

році, коли приймали програму партії.
«Дорога до перемоги в боротьбі за

мир, демократію й соціалізм немислима

без перетворення нашої партії на масову

партію. 1 ми повинні стати такою

партією».

Цю думку він повторює постійно. Але

він не тільки говорить, своєю практичною
діяльністю Уїнстон невпинно сприяє
зміцненню партії і зростанню її авторитету в

масах.

На останньому, XXII з'їзді компартії, що

відбувся в серпні 1979 року в Детройті,
Генрі Уїнстон знову обраний Національним
головою компартії. Це був найбільш
представницький з їзд в історії Компартії

США. Крім того, на з їзді вперше були
присутні делегації братніх комуністичних і

робітничих партій з понад ЗО країн,
посланці національно-визвольних рухів.
Протягом чотирьох днів роботи XXII

з їзду КП США його делегати розглянули
проблеми економічного й політичного

становища в країні, обговорили питання

посилення впливу в масах, намітили шляхи

дальшого зростання партійних лав. Значну
увагу вони приділили проблемам боротьби
за мир, поглиблення розрядки
міжнародної напруженості, за ратифікацію
радянсько-американського Договору ОСО-2, за

зміцнення єдності світового комуністичного
руху на принципах марксизму-ленінізму та

пролетарського інтернаціоналізму.
З їзд відзначив, що минулі 60 років були

для партії роками розвитку, роками
змужніння. Комуністична партія США як

революційна партія робітничого класу і далі
йтиме в авангарді боротьби за соціальний
прогрес і соціалізм.
Та Уїнстон не лише чудовий

промовець і прекрасний організатор, він
також видатний теоретик. Він зробив
серйозний внесок у науковий, марксистсько-
ленінський аналіз національного питання.

Природно, його увагу приваблює
насамперед проблема негритянського руху в

сучасному світі. Цьому питанню Уїнстон

присвятив грунтовну працю «Стратегія
боротьби чорного населення». Це книга

інтернаціоналіста, переконаного в тому, що

справжнього визволення всі народи
землі доможуться лише спільними,
солідарними діями. «Починаючи з Жовтневої

революції, тільки ті, хто керувався марксиз-
мом-ленінізмом, змогли визволитися від
класового і національного гніту і стг-ги на

шлях будівництва соціалізму» ця

думка є лейтмотивом усіх робіт Г. Уїнстона.

В своїй цікавій праці «Стратегія
боротьби чорного населення» Уїнстон на

основі глибокого марксистського аналізу
уроків боротьби негритянського народу,

боротьби робітничого класу в цілому
показує, що роз єднання чорних і білих

служить виключно інтересам реакції,
імперіалістичних кіл, ослаблює єдність
революційних сил. Визволення з-під гніту, в

тому числі й расового, можна досягти
лише тоді, коли людство звільниться від

пут імперіалізму, а це в свою чергу
можна здобути лиш внаслідок класової

боротьби, де головною силою є робітничий
клас, незалежно від кольору шкіри.

Головним ворогом усіх народів, пише

Генрі Уїнстон, є світовий імперіалізм. Він

підкреслює, що теорії, які зводять усю

солідарність у боротьбі за визволення до

кольору шкіри, є фактично «стратегією
самогубства». Сепаратисти кінець кінцем
стають на позиції антикомунізму,
антирадянщини.

Г. Уїнстон піддає різкій критиці
концепцію «чорного капіталізму», яка веде до

роз єднання американського народу, до
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розколу робітничого класу. Він

розглядає проблему боротьби чорного
населення не ізольовано від процесів, що
відбуваються у світі, а як їхній складник. Уїнстон

вказує на негативний вплив маоїзму на

визвольний рух чорного населення в США,
викриває його розкольницьку і

провокаційну роль у національно-визвольному
русі Африки, показує, як американський
імперіалізм використовує доктрини Мао Цзе-
дуна в боротьбі проти
національно-визвольного руху. «В будь-якій країні, пише

Генрі Уїнстон, де буржуазний націоналізм
виступає як перепона на шляху досягнення
єдності всіх пригноблюваних, маоїзм
служить ідеологічним арсеналом національної
зради у відношенні визвольного руху».

Уїнстон багато працює і над проблемами
робітничого, профспілкового руху. В

американському робітничому, профспілковому
русі відбуваються нині суттєві
зрушення іде полівіння, зростає опозиція
угодовській політиці верхівки
профспілкового керівництва. Праві сили в

профспілковому русі США намагаються втримати
свої позиції. В цих умовах велике

значення має висунута компартією ідея
створення в профспілках лівоцентристської каолі-

ції. Розробка цієї ідеї належить Генрі Уїн-

стону.
Уїнстон оточений великою любов ю і

повагою комуністів, усіх прогресивних
людей Америки. Товариш Гес Холл писав про
нього: «Генрі Уїнстон все життя є моїм

партійним товаришем. Те, що нас

об єднує, більше, ніж політичні зв язки. Ми

брати і відчуваємо особливу теплоту
взаємної поваги, характерну для солдатів,
об'єднаних спільною метою справедливої
справи. В цьому відношенні ми мимоволі

символізуємо спільну долю, яка єднає бі¬

лих робітників і робітників-негрів у тісне

класове братерство, в союз національного
визволення й боротьби робітничого класу.
Вони беруть участь у єдиному всесвітньому
революційному процесі, що охоплює всі

народи і раси, мета якого свобода і

процвітання для всього людства».
Ім я Уїнстона глибоко шанують і в

Радянському Союзі. Радянські люди

добре знають Г. Уїнстона і як незламного

революціонера, і як великого, щирого
друга нашої країни. Говорячи про роль, яку

відіграв у його житті Радянський Союз,
Генрі Уїнстон розповідає:

Про це можна було б сказати так: я

вступив до лав комуністів саме тому, що

усвідомив внесок Радянського Союзу в

усунення ворожнечі й недовіри між

націями, у встановлення між ними відносин
рівності й довіри, що стало можливим

завдяки перемозі робітничого класу і

селянства в 1917 році... Приклад російського
народу виявив на мене значний вплив...

Коли я перебував у тюрмі, мені надавало
сили саме усвідомлення того, що в світі
є великий Радянський Союз. Це надавало

сили не лише мені, але й десяткам
мільйонів людей в усіх куточках землі. Ви

надія людства і представляєте його

майбутнє.
Радянські люди, Комуністична партія

Радянського Союзу високо цінять внесок

Генрі Уїнстона в справу зміцнення дружби
між народами.
У день 65-річчя ЦК КПРС надіслав Генрі

Уїнстону тепле привітання, а Президія
Верховної Ради СРСР нагородила орденом
Жовтневої революції.

Микола МОСТОВЕЦЬ
Москва.

І
І
І
І

( На останньому, XXII з їзді Компартії США Національним головою КП США^
(знову було обрано Генрі Уїнстона, а Генеральним секретарем Геса Холла. >

І Фото з газети «Дейлі уорлд», США. 1
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* 1

а початку нинішнього року спеціальна ,

комісія Ради Безпеки ООН розглядала !

питання, пов'язані з ізраїльськими поселеннями на окупованих у 1967 році «

арабських землях та становищем місцевого населення, що постійно зазнає ути- І
сків і знущань з боку ізраїльтян. Починаючи з 1967 року, для «розчищення» ;

площ під ізраїльські поселення було стерто з лиця землі понад 400 арабських «

сіл і селищ, висаджено в повітря й зруйновано близько 20 тисяч будинків. <

ЗО березня прогресивна громадськість Ізраїлю відзначила черговий «День <

захисту землі». В цей день 1976 року відбувся перший загальний страйк араб- :

ських жителів Ізраїлю проти експропріації їхніх земель та утисків громадян- :

ських прав і національного гноблення. Було створено також Комітет захисту «

арабських земель. Активну участь у його діяльності беруть ізраїльські ко- :

муністи.
Ізраїльські араби, що відстоюють часом ціною численних жертв свої j

землі основу існування багатьох поколінь і домагаються однакових з єв- <

реями прав, не самотні в своїй боротьбі. Припинити расистську політику дис- ;

кримінації арабів у Ізраїлі, поважати їхні національні та громадянські права

вимагають від уряду і досить широкі кола єврейської демократичної
громадськості.

Одним з представників цих кіл є член Комуністичної партії Ізраїлю, автор

книжок «Вони мов брати» та «Я, ізраїльський адвокат, свідчу...» Феліція

Лангер, яка протягом багатьох років захищала права людей, що стали жертвою так

званої політики «повзучої анексії»,

У своїх книжках авторка наводить численні докази порушень Ізраїлем

прийнятих у Женеві та Гаазі конвенцій про поводження з жителями

окупованих територій. На сторінках журналу «Проблемы мира и социализма» (№ 6

+ за 1976 р.) у статті «Ізраїль утискує права людини» Феліція Лангер зокрема

пише, що Гаагську конвенцію 1899 року, визнану переважною більшістю

держав, фактично визнано й Ізраїлем. 1961 року генеральний штаб Ізраїлю заявив,

що хоча Ізраїль не є учасником цієї конвенції, проте мусить виконувати її

правила точно так, як решту міжнародних норм. Крім того, Ізраїль підписав
IV Женевську конвенцію про захист цивільного населення на час війни, Гааг-

ський документ захищає права особи та її власність, забороняючи колективне

покарання за дії окремих осіб. Женевська конвенція не дозволяє

влаштовувати поселення своїх громадян на окупованих територіях.
Однак ізраїльська військова адміністрація руйнує будинки місцевих

мешканців, масово депортує їх з одвічних земель, притягає до військового суду

«за злочини проти безпеки», за підозру в участі у підпільних організаціях, за

поширення листівок.

«Ізраїльська Феміда» вдається також до особливого засобу репресій, що

має назву «адміністративний арешт». Кожен підозрюваний може бути кинутий
без суду й слідства до в'язниці на значний строк.

Комітет адвокатів Ізраїлю позбавив Феліцію Лангер права захищати

обвинувачених у військовому трибуналі. їй закидають зв'язки* з представниками

+ Організації Визволення Палестини та іншими «ворожими елементами».

Судові справи, в яких Феліція Лангер брала участь, і стали матеріалом для її

книжки «Я, ізраїльський адвокат, свідчу...». Ця книжка 1975 р. вийшла друком у па-

ризькому видавництві «Едісьйон сосіаль», уривки з неї ми друкуємо в цьому

+ номері.



Внаслідок ізраїльської окупації близько 75 процентів палестинських

арабів залишилися без домівок. Вони селяться в отаких таборах на території
Лівану, Йорданії, Сірії та інших арабських країн.

еліція ЛАНГЕР
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ЇХ БУЛО ВОСЬМЕРО

їх було восьмеро: Генрі Хабак, Набіль ель-Махвіль, Валід ель-Діссі, Зіад Шаур,
Хона Амір, Мухамед Хасан абу-Кадур, Діа Агрі, Зіад абу-Мізер. Всі із Східного

Єрусалима. Дехто підтримував дружні зв язки з Кемалем Немері, засудженим на

довічне ув язнення. Його звинуватили в тому, що він очолював «Фатх» 1 арабської
частини Єрусалима. В двадцятичотирирічного інженера Кемаля Немері мати єврейка.
6 березня 1968 року, за три дні після арешту, ізраїльські солдати зруйнували його

будинок у Ваді-Іозі.

Це була моя перша зустріч з Хоною Аміром. Я їхала на побачення з ним, маючи

спеціальний дозвіл на відвідання тюрми, де утримуються «особливо небезпечні»

в'язні. Мати Хони, відвідавши мою контору, попросила з'їздити до сина і якось йому
допомогти.

Він такий молодий... Йому лише вісімнадцять років, сказала вона,

плачучи.

Я поїхала 12 березня. Зустріч відбулась в ізоляторі, де стояло одне ліжко,
вкрите сірою ковдрою.

Хона Амір, худорлявий блідий юнак, говорив зі мною англійською мовою.

Вони мене били.

Хто?

Я не знаю їхніх прізвищ. Ми хотіли організувати рух опору. Вважали, що

в нас демократія, що маємо право влаштовувати демонстрації, страйки, поширювати

листівки. Я прошу взяти на себе захист моїх товаришів. Нас восьмеро.

Це була переважно молодь, студенти, котрі вирішили чинити пасивний опір

окупантам на зразок руху Ганді, що існував свого часу в Індії.

Процес почався 16 травня 1968 року у військовому трибуналі Лода (Лідди).

Три жінки-адвокати Хона Нагара, Газі Каффір та я взяли на себе захист. Хону
Аміра віддали до суду на підставі надзвичайного закону про оборону, виданого

ще британськими мандатними властями 1945 року.

Перше засідання суду було напружене. Голова не приховував ворожості.
Адвокати виступили з попередніми заявами про те, що їхніх клієнтів били в поліції,
домагаючись потрібних свідчень; ми наголошували на нечинності таких зізнань. Але

поліцейські, свідки обвинувачення, все заперечували. Поліцейський з Єрусалима
Хебо Наїм відповів на запитання адвоката:

Я брав участь в арешті обвинуваченого номер сім. Я його не тягав за вуха,

не бив головою об стіну, не говорив, що випущу з нього всю кров. Мені було
бридко, бо я знав, що це банда, котра зазіхнула на державну безпеку.

1 «Фатх» одна з найбільших палестинських організацій, що увійшли до складу
ОВП.
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Комісар Савір Хімеон, начальник спеціальної поліційної бригади, заявив:

Я не заарештовував обвинуваченого номер один це зробив хтось із моєї

бригади. Можливо, я брутально з ним розмовляв, але не бив. Уперше про це чую.

Я не загрожував йому, нібито зруйную його будинок, як будинок Кемаля Немері.

Обвинувачений номер три Валід ель-Діссі свідчить:
Мене допитував Абу-Дауд, на зріст такий, як я, темнолиций. У підвалі.

З ним був худий кучерявий молодик. Вони мені безперестану погрожували, били

палицею по спині, підвішували за наручники до грат на вікні, стусали кулаками в

живіт. Вони примушували мене написати власною рукою визнання під їхню диктовку.

Коли я відмовився, погрожували кинути моїх батьків до в'язниці, а мій будинок
висадити в повітря. Зброї в нашій політичній організації не було, але я написав,

що була, бо не міг більше терпіти їхніх погроз і тортур.

Обвинувачений номер чотири заявив:

У камеру зайшло семеро. Всі мене били. Підвішували за наручники до грат,

погрожували написати в протокол, що знайшли в мене багато зброї, якщо я сам

не напишу те, що їм треба.
За свідченням усіх вісьмох, найбільше їх катував поліцейський Аврас.
Зіад Шаур, обвинувачений номер чотири, свідчить:

Аврас мене бив, брутально лаявся, погрожував електричним струмом.

Учасники палестинського руху Опору одностайно заявили, що виступають проти

анексі! Арабського Єрусалима, проти змін в учбових програмах, за виконання

рішення ООН, за виведення військ Ізраїлю з загарбаних арабських територій.
Обвинувачені суворо засуджували розбійницькі дії окупантів.

Саме життя навернуло нас до політики. Окупанти висаджують у повітря наші

будинки, систематично грабують цивільне населення, убивають ні в чому не винних

людей досить лише підозри.

Наша організація поширила в Єрусалимі багато листівок. Це законно. Це
наше право. ООН визнала незаконність анексії Єрусалима і висловилася за виведення

військ Ізраїлю з одвічних арабських земель, загарбаних унаслідок агресії.

Одна з адвокатів заявила:

Ми пересвідчилися в тому, як уплинула війна та окупація на цих молодих

людей. Вони бачили жах, грабунки, вбитих, поранених, бомбардування, нелюдські

дії ізраїльської армії на окупованих територіях. Вони вважали, що їхній рух

законний вираз протесту проти політики анексії Єрусалима. Поширення листівок, що

закликають до виконання справедливих вимог арабського народу, не є злочином.

Обвинувачені не застосовували зброї. Вони обрали пасивний шлях протесту. Ні для

кого не є таємницею, що єврейські шовіністи в своїх листівках відкрито закликають

знищувати арабів та виганяти їх з власної країни.

І все-таки всіх вісьмох було визнано винними. Аргументи захисту відхиляються.

Свідчення обвинувачених про побиття і тортури у в язниці до уваги не беруться.
Трибунал засудив Генрі Хабака, Валіда ель-Діссі, Зіада Шаура та Мухамеда

Хасана абу-Кадура до тюремного ув язнення.

ПАНЕ СУДДЯ, ВИ НЕ МАЄТЕ ПРАВА

Доктор суспільних наук Асад Мухамед Абдель-Рахман був віце-президентом
Спілки арабських студентів та Федерації палестинських студентів Лівану. Я

познайомилася з ним у в'язниці Рамаллаха. Його родина мати, батько, дві сестри та

брат мешкали в Наблусі. Асад приїхав до Єрусалима з Аммана, щоб вивчити ста-
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новище студентів на окупованих Ізраїлем землях. Його заарештували на квартирі

Таїсіра Кубаха, президента федерації. Схопили обох. (Пізніше Асад написав книжку

«Ув язнений в Ізраїлі».)

У Рамалласі військовий прокурор мені сказав:

Асад «міцний горішок», високо освічений, інтелігентний.

Навіть тюремники, народ не вельми «делікатний», його поважали.

Асад піклувався про своїх двох товаришів, котрих мали судити разом з ним.

Усіх трьох обвинувачували в незаконному проникненні на окуповану територію разом

з групою озброєних осіб, а також в причетності до нелегальної організації, тобто

інкримінували злочини, за які належить принаймні довічне ув'язнення.
Мої клієнти заявили мені, що мають намір поставити під сумнів компетентність

суду. На попередньому слуханні справи я від імені обвинувачених сказала:

Вони не визнають правомірності цього суду, оскільки суд відбувається на

території, яка не належить Ізраїлю. Окупація споконвічних арабських територій
порушення Статуту ООН, звідси неправомірність військового трибуналу судити моїх

клієнтів. Дії обвинувачених не можна вважати проникненням на чужу територію,

тому що вони перейшли з одного району своєї батьківщини в інший, із східного

берега на західний. Вважати їх злочинцями немає підстав. Якби їх судив трибунал
Йорданії, він би їх виправдав, бо вони не вчинили жодного злочину.

Суддя:
Як це так?

Це не злочин. Згідно із 64 статтею Женевської конвенції такі дії законні.

Прокурор сказав, що обвинувачені перетворюють трибунал на політичний мітинг,
але я наголошувала на безпідставності процесу з погляду міжнародного права.

За браком доказів прокурор відмовився від деяких пунктів обвинувачення,
зокрема належності Асада до підпільної організації.

Асада Абдель-Рахмана засуджено на рік ув язнення за «проникнення на чужу

територію», його товаришів Батіса й Авадахана на три і п'ять років за

«проникнення» та приналежність до «ворожої організації». 28 листопада 1968 року Асадові

оголосили, що його завтра депортують до Східної Йорданії. Він попросив дозволу

залишитись на певний час із своєю родиною у Наблусі. Власті відмовили, Асад
висловив протест: адже його засуджено на рік ув'язнення, а не на примусову

депортацію. Даремно. 29 листопада Асада таки вислали до Йорданії.

ЗАВОЮВАВШИ, ВИГНАВ ГЕТЬ

Четверта Женевська конвенція в статті 49 забороняє на час війни депортувати

цивільне населення з окупованих територій.
Чимало людей роками тримають за гратами без суду, як-от керівника

Комуністичної партії Йорданії Наїма ель-Ашхаба, з котрим я познайомилась у в'язниці.
Знала я й інших ув'язнених комуністів, творчих працівників, учителів. Ночами їх

силоміць вивозили до Йорданії. Невіль Каблані прийшов до моєї контори, маючи

на руках виклик поліцейського комісаріату. Це зовсім молода людина. В

чотирнадцятирічному віці його було засуджено до восьми років ув'язнення, котрі він провів
у йорданській тюрмі Джеффер, призначеній лише для комуністів.

Ну, то я піду, сказав він.

Я мовчу. Чим я можу йому зарадити?
Того дня Невіля заарештували «в адміністративному порядку». Одночасно я вела

справи ще трьох комуністів, але всі мої зусилля були марними. Жодна судова

інстанція їх не судила. Ніхто не міг сказати, за що тримають у в'язниці цих людей.
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25 листопада 1968 року за опір окупантам було депортовано до Йорданії
8 учителів. Ув'язнених безпосередньо з камери привозять на міст Алленбі через

річку Йордан, не даючи можливості взяти теплий одяг або побачитися з рідними.
Інколи рідні дізнаються про це лише з радіо.

ДОПОМОЖІТЬ СИНОВІ

Його звуть Гетх Аїд. Він сидить напроти мене. На голові в нього куфія. Плечі

опущені, чорні очі як у мертвого. В нього двоє синів: один у в язниці, другий у

божевільні. Він мене не розуміє і весь час говорить про молодшого сина, показує
його посвідчення особи:

Подивіться, це він до хвороби. Розумне обличчя, жваві очі. Батько притискує

до грудей посвідчення, дивиться на фото, немов ідеться про небіжчика. Таким

він був до того, як збожеволів. Здається, він розмовляє сам з собою: Розумний,
гарний був, поки не прийшли ізраїльтяни. Вони прийшли по старшого, Незмі. Мене

не було вдома. Були тільки дружина й дочка. Схопили Незмі, били його. Молодший,
Салем, спав. Його збудили, поставили до стіни, били по голові, по спині. Наступного
дня вік почав скаржитись на біль у голові, потім верзти дурниці. Ми мусили

відвезти його до лікарні. Звідти він увесь час тікає. Втік і цього разу. Допоможіть хоч

би Салемові! Зробіть щось, щоб він видужав!
Старшого сина заарештовано 25 жовтня 1967 року. Рік перебував у в'язниці як

адміністративний заарештований. Безліч разів я зверталася до апеляційних комісій.

Усе марно.

ЗААРЕШТОВАНИЙ ПОБИВ СЕБЕ САМ

Прибувши до контори, знаходжу записку: «В п'ятницю схопили Ахмеда Хасана

Найї Бахіса з села Ятти під Хеброном. За два дні, 11 липня 1968 року, висадили

в повітря будинок його брата, хоч будинок за документами належав батькові».

16 липня вирушаю до Хеброна. Відповідь коротка:

Іде слідство. Побачитися з ним зараз неможливо. Спробуйте за тиждень.

Приходжу за тиждень.

Його в нас немає.

Де ж він?

Ми не знаємо.

Я маю право знати, де перебуває мій клієнт.

Нам невідомо, та ми й не маємо права говорити

Я написала військовому губернаторові та начальникові поліції військової бази

в Сарафанді. Попередила, що звернусь і до Верховного суду. На початку серпня

мене повідомили, що Бахіс таки в Хеброні.
Моя колега, мадам Газі Каффір, справді бачила його в гамгешній в'язниці. Вигляд

у нього був жахливий: одного ока майже не видно суцільна пухлина, на голові

садна. Я негайно звернулась до директора в'язниці та його заступника. Вони визнали,

що в'язня бито, але додали:

Це не в нас. Ми не знаємо, хто його бив

Я обурилась, і директор відповів:

Скажу вам правду: б ють усіх підряд. Тільки він трапив на ідіота, який бив

кого по голові та обличчю. А це залишає сліди...

Процес почався 10 листопада. Пункти обвинувачення: носіння зброї (пістолет),
проникнення на окуповану територію (двічі), стрільба по будинку, де «могли бути
люди».

8. «Всесвіт» № 11.



210 ФЕЛІЦІЯ ЛАНГЕР. Я, ізраїльський адвокат, свідчу...

Функції прокурора виконував капітан Бар Елі. Видно було, що він поєднує

«корисне з приємним»: ще одна нагода продемонструвати свою ненависть до

арабів. Зрештою, я була йому вдячна, бо він змусив мене мобілізувати всю свою

майстерність, щоб довести обвинуваченим: серед нашого народу є й інші люди.

Бахіс засвідчив:

5 липня мене привезли до управління безпеки. Там без упину били солдати.

О другій годині по обіді привезли до Єрусалима, в комісаріат поліції. Й оскільки

я заперечував усе, мене знову били палицями. В Хеброні сержант Хадад бив

кийком по голові. Після того, як я розповів товаришам по камері, що мене б ють,
мені зав'язали очі, скрутили руки й відвезли до слідчого. Там знову били по спині,
по голові, били головою об стіну. Але я не знаю їхніх прізвищ. Бахіс показав

судові шрам на голові.

Сержант Хадад, свідок обвинувачення, пояснив:

Це наслідок його безумної поведінки. Третього серпня, коли я його

допитував, він сам почав битися об стіну, як божевільний. І це не дивно, адже проти

нього висунуто такі серйозні обвинувачення.

Заяву свідка захисту Ануара Гуезіара про те, що Бахіса катували, було
відкинуто. Трибунал повірив свідкам обвинувачення, співробітникам поліції, нібито Бахіс

добровільно зробив визнання й перебував у поліції протягом місяця.

Все, що трапилося з Бахісом, сказала я, наслідок трагедії його народу,

арабського народу Палестини.

Тут мене перебив голова трибуналу:
Я вам забороняю так говорити!
Хіба це незаконно?

З залу (арабів дуже мало, на лавах переважно військові або колоністи)
лунають войовничі вигуки. Я прошу трибунал заспокоїти публіку:

Патрулі ізраїльських окупантів у Єрусалимі характерна деталь міського пейзажу.
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Неможливо вести захист у таких умовах!
Продовжуйте, кидає голова.

Бахіс «небезпечний злочинець» лише через те, що він повернувся на свою

батьківщину і жив там місяць. За це прокурор вимагає довічного ув'язнення!
Голова:

Я вам забороняю вести захист таким чином!

Хтось із публіки вигукує за моєю спиною:

Ганьба, вона говорить про батьківщину цього саботажника!

Я захищала тут своїх клієнтів сто разів.
А сто першого не буде! говорить голова.

Нарешті проголошують вирок: 25 років.
Пізно вже. У суді нікого немає. Раптом мене оточує натовп військових, колоністів,

хтось кидає:

Ви розпалюєте їхні націоналістичні почуття!

Тому що я сказала, що він повернувся на свою батьківщину?
Це наша батьківщина, а не його!

Ганьба! кричить хтось.

Вони мене б убили, якби могли... Службовець моєї контори допомагає мені вийти

з оточення. Так скінчився ще один процес.

АБЛАХ ТАХАХ

Алі Раффах розповідає звичайну історію нашого сьогодення. Він мав побачення

з трьома ув язненими жінками на прохання їхніх родин.

Ви б їх тільки побачили! каже він. Тюремники били Аблах та Лутеффію.
Необхідно вжити заходів.

Я отримую дозвіл відвідати цих жінок. Слідство веде Менаше Голан, член

спеціальної бригади поліції Єрусалима.
Вводять Аблах. Маленька на зріст, молоденька, біляве волосся, стомлене

обличчя, майже закриті очі. Я пояснюю Аблах мету мого візиту, й ось що вона

розповідає:

Мене кинули до камери повій. Вони мене били при поліцейських, доки я

знепритомніла. Здерли з мене одяг, я лишилася зовсім гола. Потім мене

кинули до карцера, де немає туалету, й три дні не дозволяли виходити звідти.

Поліцейський Давік бив мене ногами і брутально лаяв, а я майже непритомна лежала

на ліжку. Я вагітна. Почалась кровотеча. Потрібна була допомога, але мені

відмовили. Слідчі сказали: «Лікар прийде лише тоді, коли ти все напишеш...» Одна з

наглядачок мені сказала: «Ти брешеш, нібито вагітна, бо після такого биття у тебе

трапився б викидень». Вона погрожувала: «Якщо мовчатимеш, ми вирвемо у тебе все,

що є в животі!»

Аблах показала сліди знущань. Я склала скаргу, вимагаючи негайного

розслідування.

Друга підзахисна розповідала мені, що повії обстригли їй волосся.

Й били мене. Наглядачка Яффа каже коли я мовчатиму, вчинять зі мною

те саме, що й з Аблах.

А як це в повій опинились ножиці?..

Третю жінку не били, але дали можливість послухати крики Аблах, суворо

попередивши, що катуватимуть, якщо й вона мовчатиме.

Аблах звинувачували в перевезенні вибухових речовин та в спілкуванні з

ворогами сіонізму.
Засідання військового трибуналу відбулось у Наблусі. Демократичні єврейські

організації виступили на захист Аблах, з якої знущалися, намагаючись вирвати з не?

потрібні зізнання.
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На контр-допиті я поставила комісарові Голану ряд запитань:

Це правда, ніби ви погрожували розлучити Аблах з чоловіком, який також

перебував у в'язниці, заарештувати її родину, знищити дитя, на яке вона чекає?

Відповідь:
Нічого подібного!
Ви говорите неправду, пане комісар, хоч ви й офіцер поліції й давали клятву

говорити лише правду, кажу я.

Охоронниця Яффа, свідок обвинувачення, заявила, що Аблах спровокувала бійку
в камері повій.

Ви намагаєтесь переконати нас, начебто вагітна арабка могла вступити в бійку
в ізраїльській в'язниці із здоровенними дівками віком від 18 до 28 років?

Я цього не знаю...

Ви були коли-небудь вагітні?

Так, але ніколи не була у в'язниці.
Я вам теж цього не бажаю. Але, мабуть, вам відоме почуття матері, котра

хоче зберегти свою дитину?
Зніяковіла охоронниця не відповідає.
10-го жовтня 1968 року Аблах засвідчила:

Я певна повій нацькували на мене. Бо тільки-но я переступила поріг

камери, як посипалися запитання: «Де бомба?» За кілька днів вони просили в мене

пробачення, мовляв, били мене за наказом.

Суддя визнав, що Аблах били і що вона зробила зізнання під жорстоким тиском.

Але відхилив версію, що поліція організувала ту бійку.
Суд засудив Аблах до чотирьох років ув язнення, незважаючи на те, що на той

час вона була вагітною вже шість місяців.

СВОБОДА ІНФОРМАЦІЇ
НОВОГО ГАТУНКУ

«Аль-Іттіхад» тижневик Компартії Ізраїлю виходить арабською мовою й

добре відомий жителям окупованих територій; нікому не спадає на думку вважати за

злочин читання цієї газети. В Тель-Авіві це справді не злочин. Але коли хтось

придбав її там, а читає в себе вдома, в окупованому Віфлеємі, то це вже вважається

злочином.

Першим це відчув на собі мешканець Ремлеха комуніст Халед Кахіл.

Після закінчення «шестиденної війни» він часто відвідував свою родину, яка

лишилася в секторі Газа. Та одного такого дня його заарештували, знайшли при

ньому номер газети «Аль-Іттіхад», побили й кинули до в'язниці на кілька тижнів.

А потім його судив військовий трибунал Гази. Це був мій перший, але не останній

процес в окупованому місті.

Аналогічний випадок трапився з двома юнаками з Віфлеєма. Один купив газету

в Східному Єрусалимі, дав її другому, а той прочитав. Процес вів суддя військового

трибуналу Хеброна. Обвинувач Хломо Бар Елі почав з нападу на комуністичну
пресу:

Вона виступає проти окупації, закликає до боротьби шляхом страйків та

маніфестацій.
Як міг обвинувачений знати, що газета, дозволена в Єрусалимі, заборонена

у Віфлеємі? Йдеться про орган партії, представники якої ведуть боротьбу за

справедливий мир.

Суддя та прокурор тільки посміхаються. Слова «справедливий мир» здавалися в

Хеброні смішними.
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Я;

Я не маю наміру вас розважати. Як єврейка вважаю репресії за ганьбу.
Зненацька суддя перестає сміятися й починає писати ухвалу: Жоржеві Хезбону

визначено «легку» міру покарання два роки та штраф у розмірі 250 фунтів.
Школяреві, який узяв у нього газету, чотири місяці тюремного ув язнення.

БАТЬКО ТА СИН

Він сидить навпроти мене. Вже пізно. Дивлюсь у його засліплені слізьми очі, а

він розповідає про своїх синів:

Один сидить у в'язниці, далеко звідси. Старший чекає суду. Він одружений,
має дітей, але ніхто, крім мене, не подбає за нього... Мабуть, вас дивує мій іврит?
За двадцять років я його трохи забув, колись говорив вільно. Тепер я біженець.
Раніше я жив з вами, євреями, в мирі та дружбі. Відтоді маю багато друзів. А чому

між нами немає миру? Я вже старий, не розуміюсь на політиці, але впевнений: і ваші,
і мої сини можуть жити разом! Ви знаєте, я втратив ще одного сина. Улюбленця
свого. Йому виповнилося лише десять років. Він був найкращим учнем у школі. Гріх
казати, але я любив його найбільше від усіх своїх дітей. Вони мене заарештували.

Запитали: «Ти не знав, що робить твій син?» Я справді нічого не знав. Це була дуже

спокійна дитина. Чи чули ви коли про дітей, що вміють користуватися вибухівкою?
Це жах, еге ж? Це моє горе. Мій син такий маленький, дрібненька мурашечка

проти того великого будинку, повного озброєних солдатів. Від однієї думки про це

я божеволію! Мій синок звідти не повернувся. Хотів завалити могутні мури.

Мури стоять, а його немає. Я не знаю, де його поховано. Мені показали мішок, куди

зібрали те, що від нього лишилося. Сказали, він злочинець і таких взагалі належить

кидати на смітник... Що мені робити? Я не знаю, де його поховали, щоб піти та

поплакати на його могилі. Тому я плачу без упину. Йому було лише десять років. Я

плачу через те, що я бачу сонце, а він ні... Вже пізно, я пішов. Я вас прошу не

забудьте про мого старшого сина, відвідайте його у в'язниці!
Я не забуду. Обіцяю.

Навіть якщо б хотіла забути, то не зможу...

Це трапилося в липні 1969 року. Хлопчика звали Ріад

Дитині було лише десять років.

ПОЛІЦІЯ ЄРУСАЛИМА ТА КОМІСІЯ

В СПРАВАХ РОЗСЛІДУВАННЯ
Іцик Алі ель-Мерайї із Східного Єрусалима був заарештований 7 березня 1969

року. Його підозрювали у «ворожій діяльності». Безліч разів я домагалася побачення

з ним, але марно.

Я познайомилася з Іциком рік тому, коли його заарештували вперше. Це був
інтелігентний, освічений хлопець, він піклувався про інших в'язнів. Побачивши його,
я жахнулася: він постарів на кілька років, голова в бинтах, обличчя жовте...

Ви прийшли запізно, сказав він.

Мене не пускали.

Вам жахно дивитись на мене зараз, а що б ви сказали, коли б побачили мене

раніше...
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У нього потреба виговоритися. Я його не перебиваю. Лише занотовую, що він

говорить:

«Це тривало 21 день у в язниці найдовші дні мого життя! Мене били кийками по

голові, по ногах, куди попало. По голові били в одне і те саме місце. Я думав

збожеволію. Рана на голові й досі не гоїться. Вони виливали на мене відрами то

крижану, то гарячу воду. Я волів умерти. Побачивши, що не можуть нічого витягти з мене,

вони перестали бити, але давали лише солону воду. В мене весь час болить голова.

Я не можу читати...»

Я звернулася з протестом до міністерства національної оборони, до управління
поліції, вимагаючи покарання винних. Зрештою, призначили комісію в складі двох

офіцерів поліції. Іцик просив, щоб при цьому був адвокат, але йому відмовили.

Через деякий час мене повідомили, нібито скарги Іцика безпідставні.

П'ЯТНАДЦЯТИРІЧНИЙ «ЗЛОЧИНЕЦЬ»
Я знову вирушаю до Наблуса. Іду до в'язниці напередодні суду над Хусейном

Аміном Хаддадом, якому п'ятнадцять років. Він розумний хлопець. Його люблять

товариші по камері й ставляться до нього, мов до сина.

Хусейнів батько, ще зовсім молодий чоловік, дуже покладається на мене.

Зробіть усе, що у ваших силах. Нас тепер вигнали з нашого будинку і ніхто

не хоче взяти на квартиру.

Настає день суду. До залу вводять Хусейна. Повний зал людей. Суддя та

прокурор дивляться байдуже. Хусейнові наказують встати. Блідий та схудлий, він

піднімається на весь дитячий зріст. Дехто з-поміж публіки витирає очі, а він спокійно каже

мені:

Я ніколи не попрошу в них пощади!
Він визнав, що носив зброю. Обвинувач веде:

Не слід розчулюватися, що перед нами дитина. Такі діти, як він, допомагають

саботажникам, ставлять під загрозу безпеку держави.

Публіка в залі завмерла.

Невже наша могутня імперія боїться дітей! Невже ми так низько впали?

запитую я.

Усі мої докази наражаються на залізну стіну.
Ваша честь, мабуть, має дітей і знає, що таке батьківське серце? запитую

я в голови.

Ні, він не знає.

Монотонним голосом зачитує вирок: п'ять років тюремного ув'язнення.
Хусейн посміхається. Плачучи, до нього підходить мати. Він її заспокоює:

Бесіта. Тобто «не хвилюйся...»

ШАПКИ ГЕТЬ!

Іде суд. На вустах Оума Субхі сяє посмішка.

Субхі повернувся додому «без дозволу». Він каже до суддів:
« Хто може заборонити мені повернутися додому?

Краще спробуйте виправдатись, відповідають йому.

Субхі здивований:
У чому я повинен виправдовуватися? Що виконав найсвятіший свій обов'язок

повернувся додому?
Зал засідань переповнений. Тут його мати і сестра. Вони слухають мовчки, без

сліз. Голова суду зачитує вирок:
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Подібні сцени з обшуками, конфіскацією та депортацією людей можна побачити
щодня в будь-якому місті, захопленому ізраїльськими окупантами.

Враховуючи юний вік обвинуваченого, визначаємо йому двадцять років

тюремного ув'язнення.
У залі тиша.

Субхі та його мати дивляться одне на одного. Вона немов хоче його

підбадьорити. Не приховує, що пишається своїм сином, тому її очі сухі, а на вустах грає

посмішка. Йому одягають наручники. Матері навіть не дозволяють підійти попрощатися.

Зал поволі порожніє. Дехто висловлює невдоволення:

Ви бачили такого? Ота посмішка! Немов не його судили!

Банда впертих!
Зненацька хтось вигукує:

Шапки геть! Це справжня людина! Чи зробили б ми гак на його місці?

Заарештували і його батька, брата, двох сестер: у їхньому помешканні знайшли

зброю. Будинок конфіскували. Родина змушена була шукати іншу оселю.

Батько змарнів, питає:

- Чому вони мене били? Сподівалися, що я викажу власного сина?

Коли я потім відвідала в камері вісімнадцятирічного Субхі, гін ще нічого не знав

про свою родину.

«Я ЩАСЛИВИЙ БУТИ КОМУНІСТОМ»

Його ім'я Абдаллах Юсуф Удуан. Місце дії в'язниця Гуль-Карем, кабінет

директора. Перша зустріч:
Вони дев'ять місяців били мене щодня по кілька годин. Дивувалися, чому я не

кричу. Казали, що знають сильну вдачу комуністів. Хотіли довідатись, це я лерехо*

вую листівки. Я їм відповів, що пишаюсь званням комуніста. На це вони говорили: «Ти

міцніший за сталь, та ми міцніші від тебе. Ти вже сидів вісім місяців і тебе не

зломили. Ми тебе зломимо за дев'ять місяців. Найважчим був день 29 березня 1969 року:
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цього дня вони катували мене електричним струмом, били палицями, обпалювали

сірниками губи. Реготали наді мною. Ні мої рідні, ні представник Червоного Хреста не

могли мене відвідати, навіть адвокат. Коли мене привезли назад до в'язниці,

товариші в камері плакали. Я знаю прізвища моїх катів: Іцик Десертіс, Юсуф Саяд, Моше

Афлало... Я перебуваю тут як адміністративний в язень, у них немає жодних доказів

проти мене. Я щасливий бути комуністом. Вірю в людей. Вітаю всіх тих, хто бореться
s Ізраїлі проти окупації, це нам допомагає.

Апеляційна комісія в справах адміністративних в'язнів зібралася 10 вересня

1969 року: голова, другий суддя, що має чин офіцера, та двоє членів також

офіцерів. Комісія не визнала можливим звільнити Абдаллаха. Чим вона керувалася

невідомо, бо коли прокурор державної безпеки зачитував обвинувачення, підсудний та

адвокат мусили вийти із залу.

Я негайно надіслала скаргу губернаторові Наблуса, міністрові національної

оборони та міністрові поліції. Наполягала на обстеженні Абдаллаха лікарем.
У травні 1970 року отримала повідомлення. «Справа розслідується. Про наслідки

вас сповістимо».

4 квітня 1970 року міністр поліції Хломо Хілель, відповідаючи на запитання, чи

катують заарештованих під час слідства (Хломо давав інтерв'ю по радіо), заявив:

В Ізраїлі не катують ув'язнених.

«ДАЙТЕ ЖИТИ МОЄМУ НАРОДОВІ»
Омар Ібрагім Ассулі, виходець із Східного Єрусалима, молодий журналіст й

одночасно студент математичного факультету, за національністю араб, нині перебуває у

в язниці, як і сотні інших. Він хотів написати книжку: «Дайте жити моєму народові!»
Військовий трибунал міста Лода обвинуватив його та ще трьох арабів за участь

у роботі підпільної групи і в збиранні «інформації, що має військове значення».

Під час засідання трибуналу Омар Ассулі розповів про свій арешт та допит у

комісаріаті поліції. Його заарештували, коли він лежав хворий у свого дядька у Хан-

Юнісі. Солдати вигнали його надвір босоніж, у самій піжамі, повалили на землю,

брутально лаючись, плювали на нього. Один із солдатів так ударив його, що Омар при

падінні серйозно поранив голову. Спочатку його привезли до Гази, потім в Ашкелон

і, нарешті, до Єрусалима. Ним зайнялися співробітники служби державної безпеки.

Якщо ти не підпишеш, то пожалкуєш, що народився на світ. Засобів нам не

бракує: можемо, скажімо, привести твою матір та сестру, щоб ти побачив, як їх...

Ви владні робити, що вам заманеться... коли це і є ота «найвища

справедливість» служби безпеки.

Ми з тебе випустимо кишки, вирвемо печінку.
Його били до крові. Незважаючи на скарги, медичної допомоги йому не надали.

Одного дня Омара перевели до камери з божевільним, який мав себе за

біблійного Самсона. В руках він тримав великого залізного гака. Марно кликав Омар на

допомогу поліцейських немов поглинула земля.

На день йому давали лише склянку води. Весь час били. Тричі він непритомнів.
Так у нього вирвали «добровільне» зізнання.

14 лютого 1971 року його засудили до десяти років тюремного ув'язнення.

СПРАВА НАІМА АЛЬ-АШХАБА

Аль-Ашхаб їде лікуватися до Радянського Союзу.

Боротьба прогресивних сил Ізраїлю та міжнародна солідарність трудящих
принесли свої плоди. Після численних протестів як за кордоном, так і в Ізраїлі, власті звіль¬
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нили керівника східноєрусалимської організації Йорданської комуністичної партії з

в'язниці й дозволили поїхати до Радянського Союзу на лікування.
Таке повідомлення дала газета «Зу Гадерех» 1 18 серпня 1971 року.

Я познайомилася з Наїмом Аль-Ашхабом за кілька місяців після відкриття своєї

контори в Єрусалимі. Ввечері я почула, що його заарештовано. Обійшовши майже всі

комісаріати, нарешті дізналась, що мій" клієнт перебуває в місті Рамлеху. Я знала,

що Наїм вісім років сидів у в'язниці в Йорданії, що його дружина вагітна, що в них

є маленький син Бахар. Відвідавши Наїма у в язниці, дізналася, що його тримають

як адміністративного в'язня під «умовним арештом». Мали випустити ще 7 лютого,

але подовжили термін на три місяці. Б апеляційному позові я написала: «Відповідач
за фахом журналіст, він один з керівників комуністичної партії і його добре знають

у місті, де живе його родина. Йорданська комуністична партія виступає за мирне

врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту. Відповідач ніколи не перебував на

нелегальному становищі, не ховався, завжди виступав публічно».
Але апеляційна комісія не зважила на мій позов.

Три тижні я відвідувала Наїма. 25 квітня прийшла привітати його з наступаючим

святом Першого травня і принесла йому цукерки, які ми з'їли під сторопілим
поглядом наглядача.

Одного дня мене повідомили з парламенту:

Звільнили одного з твоїх клієнтів.

Кого?

Наїма Аль-Ашхаба.

Це було 6 травня. Проте Наїма зобов'язали двічі на тиждень з'являтися до

поліцейського комісаріату і повертатись додому перед заходом сонця. А 31 жовтня

1968 року дізнаюсь про новий арешт Наїма.

8 листопада відвідую його у в'язниці. Стан здоров'я Наїма значно погіршився.
Його ізолювали від арабських політичних ув'язнених і посадили до камери з

кримінальними злочинцями єврейської національності. Родині не дозволяли його

відвідувати. Він оголосив голодовку.

29 листопада я знову його відвідала. Кримінальники його тероризували,

погрожуючи ножем. Він кликав на допомогу, але наглядачі немов поглухли. Я поскаржилася

адміністрації, наполягала перевести мого клієнта до арабської частини в'язниці,

гарантувати йому елементарні права політичного в'язня. Так минули зима, весна й літо.

Згодом Наїма перевели до в'язниці Дамон, а потім до Бет-Шеана, де відбували
термін лише кримінальні злочинці.

8 січня 1970 року я поїхала до Бет-Шеана. Назустріч мені вийшов директор

в'язниці:
Ви вже знаєте?

Що я мушу знати? спитала я схвильовано.

Дивно, що ви приїхали саме сьогодні. Наїма вчора поранили...

Його привели. Він рухався повільно, важко пересуваючи ноги. Блідий, голова

забинтована.

Мене вдарили по голові залізною тарілкою. Якби не араби з нашої камери,
мене б убили. Життя ув язнених арабів у небезпеці. За гратами діє закон джунглів,,
панує жахлива національна дискримінація.

Прогресивна громадськість Єрусалима звернулася з петицією звільнити Наїма

чи бодай перевести його до іншої в'язниці. Врешті Наїма таки перевели до

ізолятора, але 1971 року стан йою здоров'я значно погіршився: з'явились болі в очах...

27 січня ізраїльською Лігою захисту прав людини було організовано
прес-конференцію. Дружина Наїма Рабія підкреслила, що її чоловік ніколи не вдавався до

1 «Зу Гадерех» оргаь ЦК Компартії Ізраїлю, видається на івриті.
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насильства, застосовував тільки політичні методи боротьби, виступав за справедливий
мир між ізраїльтянами та арабами.

Час минав. Наїм уже майже не бачив, і лікар сказав, що хвороба може стати

невиліковною.

Деякі ізраїльські газети надрукували статті про Наїма Аль-Ашхаба. 27 лютого

1971 року центральний орган ізраїльського уряду «Давар» вмістив фото Наїма з

підписом: «Компартія Ізраїлю бореться за звільнення палестинського лідера». Відомий

учений-орієнталіст Ахарон Коен заявив 27 квітня в студентському журналі «Бефі
Хаатхон»: «Легше критикувати інших, ніж беззаконні дії наших братів, наших синів та

тих, хто діє від нашого імені». В номері від 31 травня 1971 року газета «Аль-Хаміс-

хар» писала: «Під час візиту до Швеції прем єр-міністра Голди Меїр до неї

звернулися з проханням дозволити відвідини арабів, заарештованих ізраїльтянами на

окупованих територіях». Зацікавилися долею й мого клієнта, який саме сидів у в язниці
Шата. «Сподіваємося, що мадам Голда Меїр подбає про Наїма Аль-Ашхаба,
видатного комуністичного діяча Східного Єрусалима, котрого вже два роки тримають у

в язниці без суду...» Та цього не трапилось, хоч, власне, я й не сподівалась, що мадам

Голда Меїр чи хтось з її оточення зроблять бодай щось у цьому плані... На

прохання дружини Наїма я таки звернулася до Голди Меїр, наперед, проте, знаючи, що

вона бездушна особа. Все марно. Прохання лишилось без відповіді.

Залишилося тільки вмовити Наїма виїхати за кордон на лікування. Власті

натякнули, що випустять Наїма, коли він дасть підписку не повертатися на окуповані терито-
и

рп.

З преси стало відомо: «15 серпня з Лоду на Кіпр, а потім до Радянського

Союзу вилетів Наїм Аль-Ашхаб. Однак кіпріотські власті, на вимогу Ізраїля, не

дозволили йому чекати літака, що вилітав до Москви в четвер. Наїма знову посадили на літак

і відвезли в Єрусалим. Комуністична партія Ізраїлю звернулась до братніх партій
Кіпру видати Наїмові Аль-Ашхабу тимчасову в їзну візу. 18 серпня, він вилітає до Нікозії,
а завтра до Москви».

Настав серпень 1973 року. В Берліні вирує свято молодості Десятий
всесвітній фестиваль молоді та студентів. Наступного дня після мого приїзду лунає

телефонний дзвоник:

Добрий день, Феліціє!

Я не можу вимовити ні слова. Невже він?

Привіт, НаїмеІ

Він прийшов до мене з дружиною та дітьми. Ми цілуємося, обнімаємось. Я

кажу собі: чудово, що приїхала. Навіть, якщо це буде єдина моя зустріч тут. На серці
свято.

Наїм очолює йорданську делегацію. Завтра вона зустрінеться з нашою. Наші то-

вариші знають Наїма. Коли він заходить, його бурхливо вітають. Столи зсунуті. Ми

разом. Йорданці та ізраїльтяни.

Наїм підводиться, вітаючи в нашій особі прогресивні сили Ізраїлю, котрі
допомагали йому. Говорить про гіркий досвід окупації, про необхідність покласти їй

край встановити справедливий мир між нашими народами, щоб ми були братами
на Близькому Сході, як ось тут, у цьому залі.
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«МИ НЕ ХОЧЕМО ПРИГНІЧУВАТИ

ІНШІ НАРОДИ...»
2 серпня 1973 року четверо молодих ізраїльтян-резервістів звернулися з листом

до міністра національної оборони:
«Вважаємо неможливим для себе служити в збройних силах Ізраїлю, бо, за

словом відомого тель-авівського публіциста, «один гине в окопі, інший багатіє в

столиці». Ми не хочемо служити в окупаційній армії, тому що історія доводить: окупація
це поневолення, поневолення викликає опір, а опір кривавий терор у відповідь.

Ми народилися не для того, щоб стати агресорами. Не хочемо вмирати, гноблячи

інші народи. Не хочемо робити іншим народам те, що робили нашим батькам та

нашим предкам. Ми знаємо, що сила на боці уряду, а нас тільки четверо резервістів^
які відмовляються коритися законові. Повертаємо вам наші повістки». Підписи: Дов

Гал, Рубен Лесмзн, Гійора Нейман, Іріт Якобі.

Наприкінці березня 1974 року мені зателефонували додому:

Я мати Гійори Неймана. Хотіла б, щоб ву взяли на себе захист мого сина!

Я дала згоду, бо цЛ справа мене глибоко схвилювала. Прийшли батьки Гійори.
Вони розповідали мені про свого сина, його характер, виховання.

Мені навіть радили відмовитись від нього. Але це ж мій син, він нікому не

заподіяв лихого.

3 Гійорою я зустрілась ЗО березня у в'язниці. Зі мною прийшли його батьки. В

Гійори була по-хлоп'ячому щира посмішка й разом з тим тверда впевненість своєї

правоти. Мати його польська католичка. За іудейськими релігійними законами Гі-

йору не вважають євреєм. Мати сказала:

Якщо він піде до війська і його вб ють, його навіть не поховають разом з

іншими, а за парканом кладовища. Він не має права одружитися в Ізраїлі, неначе він

громадянин другого гатунку.

Син перебив матір:
Я веду політичну боротьбу за свободу совісті. Ось чому не хочу служити в

окупаційній армії.
Я шукала компроміс, який би влаштував і хлопця, і військових, а саме: Гійора

служитиме, не отримуючи платні, не носитиме військової форми й зброї, не даватиме

присяги.

Громадська думка Ізраїлю виступила на захист Гійори. Журналісти й письменники

критикували уряд. Парламентська фракція компартії звернулась до міністра
оборони. З усіх кінців світу на ім'я Гійори надходили свідчення солідарності, навіть з

далекої Японії. На стінах будинків з'явились написи: «Звільніть Гійору Неймана!».

Але мій підзахисний мусив стати перед судом.

Я висунула контр-аргументи: його не може судити військовий трибунал, бо мій

клієнт не давав присяги і тому його не слід вважати військовим. Прокурор відхилив
мої аргументи.

Чого ви навчали свого сина? запитала я Гійорину матір.
Любові до миру, поваги до кожної людини, незалежно від віри,

національності та раси.

Обоє батьків Гійори пережили пекло концентраційного табору під час другої
світової війни й тепер робили все можливе, щоб виховати в синові відразу до всіляких

воєн та кровопролиття.

Військовий трибунал засудив Гійору до восьми місяців тюремного ув'язнення. Але

Гійора підписав свою власну присягу.

Я не братиму участь в жодній окупаційній акції, в жодних загарбницьких
діях, бо це суперечить моєму світоглядові,
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Мені довелося захищати ще адвох резервістів Йосі Хана та Іцика Лаора, які

теж відмовилися служити в лавах ізраїльської армії на окупованій території. Йосі Хан

заявив, що, визнаючи право за народом окупованих територій вести збройну
боротьбу проти окупантів, він не служитиме на цих землях. Йосі пощастило звільнити через

тридцять три дні, Іцика через два тижні.

Тих, хто відмовляються служити в ізраїльській армії на окупованих територіях,
стає дедалі більше.

В сусідній кімнаті поряд з моєю приймальнею чекають матері заарештованих з

Наблуса, Хеброна, Єрусалима, Мадхдал-Шаамса.
Минають роки, та кінця окупації не видно.

То тут, то там розкочується луна вибухів: підривають будинки арабів.
«Найліберальніша окупація», яку я спостерігаю упродовж цих довгих років,

триває. Завтра настане новий день. На світанку в тюрмах відбудеться зміна варти, а

в'язні відлічать новий день ще один день окупації. Впертий народ. Не хоче розуміти
мови загарбника.

Можливо, цей новий день відкриє очі й тим, кого ізраїльська агресія не

торкнулася безпосередньо?
Я розповіла про те, що бачила 9а власні очі за роки ізраїльського панування на

арабських землях.
*

Дехто заявляє, нібито ця окупація носить гуманний, ліберальний характер. Та

ось офіційні дані, що красномовно промовляють самі за себе.

До літа 1967 року на одвічних арабських землях жило майже півтора мільйона

чоловік. Після червневої війни з окупованих територій виїхало або було вигнано

звідти близько півмільйона арабів. Понад 50 нових ізраїльських поселень засновано на

західному березі річки Йордан, у секторі Газа, на півночі Сінайського півострова і на

Голанських висотах, хоча Женевська конференція забороняє колонізацію.
В районі Рафаха створено 8 єврейських поселень, які становлять роздільну смугу

між Газою та Сінайським півостровом. Для цього було вигнано 1200 родин бедуїнів,
що сприяло подальшій колонізації. Зруйновано 18 тисяч квартир. Тисячі в язнів

гниють у тюрмах без суду й слідства.

Прогресивні сили Ізраїлю переконані в тому, що справедливий мир на Близькому

Сході можливий лише тоді, коли Ізраїль відійде з окупованих територій і поважатиме

національні права арабського народу Палестини. Люди доброї волі у нашій країні
ведуть боротьбу за мир, проти гноблення населення окупованих арабських земель,

порушення прав людини, принципів Статуту ООН га Женевської конвенції.

З французької переклала
Тетяна СТРЕЛЬЦОВА
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Без перебільшення можна стверджувати, що історія архітектури Сполучених
Штатів Америки починається одночасно з колонізацією континенту. Завойовники не

сприйняли будівельних досягнень, часом навіть значних, місцевих індіанських
племен. У нових соціальних і географічних умовах на основі давніх європейських

традицій розвинулася фактично нова архітектура, що її визначають функціональність
і технічна доцільність. Простий, суворий побут перших шукачів щастя в «новому

світі», дух особистої незалежності та винахідництва, що панували в їхніх поселеннях,
залишили відбиток і на подальшому розвиткові будівельного мистецтва в країні.
Споруди, оформлені під «ранній американський» стиль, і досі мають неабияку
популярність.
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Швидке зростання міст у США пов'язане насамперед з індустріалізацією країни.

Сировина була під руками, а кваліфікованої робочої сили бракувало, отож зріс
попит на типові індивідуальні будиночки з дерев'яним каркасом. Таке збірне житло

роботящий господар міг скласти власноруч, навіть без допомоги майстра.
З кінця XIX сторіччя дедалі ширші верстви населення вдаються до

індивідуального будівництва в передмістях, а на початку XX власний будиночок поза містом

перетворюється на ідеал та життєву мету. Якщо в 20-ті роки близько 25 відсотків

американців жило в передмістях, то 1974 року вже 72 відсотки населення віддавало

перевагу «зовнішньому місту». За десятиліття (1960 1970) території приміської
забудови зросли майже на третину.

Такому перебігові подій сприяли й притаманний американцям індивідуалізм, і

зростання забрудненості повітря та шумів у містах, і злочинність у центральних

промислових районах, і, нарешті, значна інерція «традиційного» стереотипу перших

колоністів, які споруджували свої житла в безмежжі завойованих земель.

Важливу роль тут відіграв і бурхливий розвиток автомобілебудівництва. Відомий

теоретик архітектури К. Доксі.адіс, досліджуючи процеси урбанізації країни, пов'язував
розбухання міських околиць безпосередньо з поширенням індивідуального
автотранспорту. В середині 20-х років, коли ринок приватних машин у США був майже

насичений, верховоди автомобільних компаній, нафтових корпорацій і фірм, що ви-

Одноманітність безкрайньої
приміської забудови не в змозі пожвавити

навіть Парфенон шедевр світової

архітектури.
Сатиричний фотомонтаж із журналу

«Прогресів архітекче».

Житловий район «Вестбюри палісайд»
неподалік од Сан-Франціско. Тут, на

мальовничому океанському узбережжі був
знищений дубовий гай, і на зрівняній
бульдозерами ділянці вишикувалися
одноповерхові будиночки.



ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО. Америка передмість 223

Вулиця в селищі із «мобільних» будиночків. Бернсвілль. штат Міннесота.

готовляли автопокришки, спочатку скупили, а потім фактично ліквідували інші

транспортні засоби. Сотні трамвайних та автобусних ліній припинили своє існування.
Збільшення автопарку викликало інтенсивне будівництво шосейних доріг. А вздовж шосе,

як гриби після дощу, росли одноповерхові житлові будинки.
Нестримне розповзання приміської забудови, так званої субурбії (від англійського

suburb передмістя), покликало до життя новий різновид міського поселення. Що ж до

приміської архітектури, то в цій галузі працювали і працюють чимало видатних майстрів,
таких як Ф. Райт, Р. Нейтра, Р. Майер. Торговельні комплекси, університетські
містечка, окремі індивідуальні будинки стали досягненням національної архітектури. Один
з найвидатніших архітекторів сучасності Френк Ллойд Райт, автор справжніх шедеврів,
створених для приміських зон, чимало творчих зусиль доклав і до вирішення
проблеми передмість загалом. Широко відомий його утопічний проект «Бродакр-сіті», що

передбачав перетворення всіх громадян США на власників індивідуальних садиб
площею один акр (0,4 га) з будиночком.

Однак спорудження котеджів за проектами відомих архітекторів заняття

мільйонерів, а простий трудівник повинен задовольнятися стандартним збірним
будиночком або споруджувати житло власними руками, не вдаючись до архітектурних
послуг.

Багаті вілли, тобто парадний фасад американської архітектури, становлять від
одного до трьох відсотків усієї забудови передмість, а житла, зведені за принципом

«зроби сам», більше двадцяти. Між цими двома полюсами лежить основна маса

жител продукт позаархітектурної комерційно організованої будівельної індустрії.
Адже житлові будинки, так само як і промислові об'єкти, готелі, торговельні заклади,

більшість хмарочосів у США, виготовляються індустріальними методами. Масова

архітектурно-будівельна продукція заснована на останніх технічних досягненнях,

підпорядкована закономірностям риночної кон'юнктури і водночас виконує специфічну
соціально-культурну функцію, визначаючи смаки пересічного американця,

прищеплюючи певні стереотипи.

Традиційний будиночок у передмісті одна із складових міфа, що зветься

«американський спосіб життя». Будинок відповідної якості потребує автомобіля

відповідної марки, а також відповідних телевізора, холодильника, газонокосарки тощо.

Комплект стандартних речей перетворюється на набір символів, що втілює соціальні
цінності. Видимим сходженням по суспільних щаблях стає новий будинок, остання

модель автомашини. Навіть люди з непевними заробітками поринають у бурхливі хвилі
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активного споживацтва такі правила гри. В середньому американська родина змї-

нює житло що п ять сім років. Збільшення прибутків будівельних фірм щільно
пов'язане з прискоренням морального зносу житлових споруд.

Будиночок сучасного «середнього американця» (постать достатньо ефемерна, бо,
за даними соціологів, так званий «середній клас» диференційований на багато рівнів,
що значно різняться за своїми прибутками) постає зі сторінок рекламних видань,

як компроміс між традиційно ізольованою «коробкою» та винайденим сучасною

архітектурою «вільним планом», що зливається з оточенням. На фасаді впадають в

око ворота гаража, найчастіше незамкнені, й автомобіль перед ним, задній план

складають плавальний басейн та викладена з масивного каменю літня піч барбекю.
Звивиста доріжка веде до оселі, крізь великі вікна якої видно мало не кожну річ
усередині. Така навстіж розчинена сімейна фортеця мовби промовляє: дивіться всі,
як живуть працьовиті, побожні й респектабельні громадяни. Будинки, схожі на цей,
можна зустріти в кожному передмісті, й кожен такий будинок уособлює цілком
викінчений образ «імедж», сформований могутнім апаратом масової культури.

Фактично житло перетворилося на «візитну картку»: оселі багатіїв Х юстона,
розташовані за сотні кілометрів од гамірного центру, імітують палац Бельведер або

англійські заміські садиби, тим часом як біднота мешкає в дешевих будиночках, що

нерідко поступаються комфортом звичайній квартирі в багатоповерховій споруді.
Диференціація сягнула й сфери обслуговування. В тому-таки Х юстоні є ресторани,

клуби, зони відпочинку для ковбоїв, для негрів, для італійців, для банківських

службовців, для астронавтів тощо.

Приміські райони, де найголовніший принцип забудови компактність, щільність,

багаторазове використання відповідного типу будинку, на диво одноманітні й

практично відрізняються хіба що порядковим номером. Індивідуальність господаря

виявляється в розмальовуванні за своїм смаком зовнішніх стін, а також в оздобленні
ділянок самодіяльною скульптурою, ліхтарями від старовинних екіпажів, колесами

від фургонів, чудернацькими декораціями з брухту, пляшок тощо.

Іноді такі пошуки «наївних» архітекторів призводять до оригінальних знахідок. На

думку популярного в США будівничого й теоретика архітектури Роберта Вентурі,
неприємний професійному окові «хаос» самодіяльних перебудов насправді є

свідченням послідовної архітектурної діяльності, спрямованої на збагачення й

індивідуалізацію штучного оточення, що саме «буденна та потворна самодіяльна символіка

районів передмість» може прислужитися архітекторові для нових варіантів
планувальних рішень.

Американський «ідеал». Сатиричний малюнок С. Стейнберга.
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Приклад «реконструкції» району нетрищ в Чікаго з використанням мобільних

будинків.

Дорожнеча земельних ділянок та будівництва призводить до того, що дедалі

більшу популярність серед американців здобувають так звані мобільні будинки,
тобто житла на колесах, де вартість квадратного метра площі майже вдвічі менша.

Крім того, мобілі не вважаються нерухомим майном і тому не підлягають
оподаткуванню. З 1960 по 1971 рік виробництво таких будинків збільшилося в 7 разів. За

переписом 1970 року, третина всіх американських родин мешкала в таких оселях. А для

підприємця вигода подвійна: низька собівартість завдяки полегшеній конструкції, а

також швидка амортизація, що зумовлює постійний попит.

Мобіль це своєрідний смисловий гібрид, матеріалізована «американська

мрія» поєднання комфорту й надійності будинку з динамізмом автомобіля.

Рекламний «імедж» виконує свою функцію, хоча штучність його очевидна: житло

перевозиться за допомогою спеціального тягача, «мандруючи» в більшості випадків лише

двічі, з заводу, де його виготовлено, до місця постійного використання, а за 7 9

років на звалище. Функціонувати такий будиночок може тільки в так званому

«парку» (від parking автостоянка), забезпеченому комунікаціями і необхідним

обладнанням, що доповнює обладнання мобіля.
Власник змушений «підключитися» до «парку», стати споживачем тих послуг, що

надаються тут. Реклама витлумачує цей факт як відродження духу рівності,
справедливості, колективізму та суспільної активності, що панував у перших поселеннях
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«піонерів». Проте життя в «парках» нагадує традиційні взірці «приміського

суспільства», а тимчасовий характер перебування не сприяє зміцненню зв язків між членами

«паркових громад».

І все ж, незважаючи на невдачі, в США раз у раз повторюють спроби
відродити селища-громади, засновані на сусідських зв язках, що втілюють спогади про «добрі,
старі часи». Адже субурбія розкраяна на десятки тисяч самостійних громад з

населенням по декілька тисяч чоловік (так, у Чікаго їх налічується близько півтори
тисячі, в Нью-Йорку п'ятсот). Тут переважно й концентрується так званий «середній
клас». Як згадувалося вище, він теж далеко не однорідний, зустрічається й одверта

вбогість, і кричущі розкоші. Й саме розташування того чи того району, характер його

забудови дуже точно відбивають життєвий рівень населення.

Міф про «сусідські громади», вигаданий немовби на противагу соціальній та

расовій дискримінації, притаманний американським містам; це ще одна американська

мрія про гармонійне поєднання інтересів різних соціальних та расових прошарків,
про спокій і класовий мир. Буржуазна дійсність щоденно спростовує цю

ліберально-утопічну ілюзію. Поступова міграція більш забезпеченого населення з центрів
великих міст на околиці й зустрічна міграція найбідніших негритянських мас призвела

до утворення жахливих гетто в центрах. Як твердять самі американці, рівень
забезпеченості й респектабельності городян фактично вимірюється відстанню їхніх осель од

центральної частини міста.

За даними міністерства житлового будівництва й розвитку міст США, 1975 року
незайнятими лишалося шість відсотків усього житлового фонду країни. В той же

час у будинках, що не відповідають найнижчим стандартам, мешкало близько 25

мільйонів американців. Річ у тім, що «пристойний будинок» рік у рік дорожчає: з

1960 по 1973-й середня вартість його зросла вдвічі (набагато більше від
загального рівня зростання цін). Ті, хто придбав житло на виплат, уже в 1970 році мали

сплатити понад 270 мільярдів доларів боргу (проти 45,2 мільярда 1950 року). Ілюзія

володіння тут очевидна: несплата чергового внеску призводить до втрати всіх

попередніх і самого володіння. Плата за житло поглинає майже чверть сімейного бюджету
американця. Постійне зростання цін на паливо, природний газ, електроенергію ще

збільшує цей тягар.

Програми будівництва дешевих жител державним коштом ніколи не мали

успіху в США, де у всі часи панував культ особистої заповзятливості й діловитості.

Серед заходів, спрямованих на подолання перманентної житлової кризи, можна назвати

Федеральний закон 1949 року. За 6 років передбачалося спорудити 810 тисяч

будинків, однак через спекуляцію земельними ділянками, асигнованих коштів ледь-ледь

вистачило на 200 тисяч. Декілька інших федеральних та місцевих законів, спрямованих
на ліквідацію нетрищ, не змінили загальної картини. В повоєнні роки за всіма

державними програмами було збудовано лише 650 тисяч дешевих жител (замість
необхідних 10 мільйонів).

Провалилася й остання така програма з оптимістичною назвою «Прорив». Як

засвідчили офіційні звіти, виконавцям бракувало й робочої сили, й фінансів.

Розв'язання житлової проблеми, що є насамперед проблемою соціальною,
вимагає консолідації всіх ресурсів, тим часом, як зазначав у зв'язку з цим журнал

промислових кіл «Форчун», прагнення приватних компаній збільшувати прибутки
несумісне с будь-якими суспільно-корисними починаннями. Що вище концентрація
приватного капіталу, то нижчий рівень життя, здоров'я і матеріального добробуту
народу.

Сучасні апологети «приміського» способу життя Г. Сьоберг, П. Дракер, У. Уайт,
Г. Розак та інші розглядають передмістя в добу науково-технічної революції як
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своєрідне сховище, де людина нібито має віднайти бажаний спокій, відновити

внутрішню рівновагу.
Тим часом «цивілізація передмість» у буржуазному світі все яскравіше

демонструє розрив між індивідом і суспільством. Дальше поглиблення загальної кризи

капіталізму приводить до того, що індивідуальний будинок, навіть придбаний ціною
надзвичайного напруження, стає для його власника єдино можливим осередком

добробуту, безпеки в повному несподіванок ворожому оточенні.

Одноповерхова Америка становить своєрідний просторовий зріз
соціально-класової структури капіталістичного суспільства. Спрямоване формування приміського
способу життя відбиває суперечливу американську дійсність: побоюючись великої

концентрації робітництва, хазяї США наполегливо виховують у трудящих навички

дрібних власників, роззосереджуючи їх по неосяжних приміських зонах. Адже
система невеликих громад справді зручна, коли йдеться про всебічний контроль над

свідомістю й поведінкою мас.

Тату, швидше неси рушницю! Передмістя насуваються!
Малюнок Д. Коєна з тижневика «Нью-йоркер>
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Я був заарештований 6 липня 1964 року.
До цього два роки і три місяці працював
у підпіллі в Південній Африці. Мене
тримали в одиночній камері без суду й

слідства 118 днів, жодного разу не

дозволивши зустрітися з адвокатами, з рідними.
Перші два місяці щодня катували. Мого

товариша Баблу Салуджі викинули з

восьмого поверху штаб-квартири таємної

поліції, де нас допитували. Представники
влади заявили, що він нібито сам вистрибнув
з вікна. Та я ніколи не повірю, що Бабла

Салуджі покінчив самогубством, бо і мене

під час допитів підводили до вікна

восьмого поверху, погрожуючи кинути на землю,

якщо відмовлюся свідчити.
Мене і ще чотирьох товаришів

обвинуватили в тому, що ми належали до вищого

командного складу військової організації
Африканського національного конгресу, яку
до свого арешту очолював Нельсон

Мандела.

Представники вищого командування на

чолі з Нельсоном Манделою були схоплені
1963 року в Рівонії. їх засудили на довічне
ув язнення. Ми мусили зазнати кари як

«наступники вищого командування».

Перший обвинувачений з нашої п'ятірки
заявив на суді, що визнає себе членом

вищого командування, і дістав довічне
ув язнення. Звинувачений № 2 Дейв Кітсон,
білий, був засуджений на 20 років тюрми за

належність до комуністичної партії. Ми

втрьох оголосили себе учасниками полі-
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Всьому світові відома назва острова Роббен,
перетвореного південноафриканськими расистами на тюрму, де

знемагають численні борці проти апартеїду, за повернення корінному
населенню ПАР його законних прав і національної гідності.
Один з керівників Африканського національного конгресу

найстарішої політичної партії корінного населення ПАР, за¬

снованої ще 1912 року, а тепер змушеної діяти нелегально,
Мак Магарадж 12 років провів у расистських катівнях;
нещодавно він дав інтерв ю канадській газеті «Кенедієн Трібюн».
з якої і взято текст нашої публікації.

тичного руху за визволення нашого

народу і дістали відповідно 18, 15 і 12 років
ув'язнення. Наших білих товаришів тримали
в Преторії, в Трансваалі. Жінок, наших

соратниць, приставили в окрему тюрму в

Крунстаді. А я опинився в тюрмі для

чорних політв'язнів на острові Роббен.
Острів Роббен здавна зажив собі

недоброї слави. Голландці, що колонізували
Південь, першими перетворили його на

тюрму. Через катівні Роббена пройшли тисячі

африканців, які боронили незалежність
своєї землі; не всім довелося вибратися
звідси. З 1960 року острів Роббен
офіційно став тюрмою для політичних в'язнів.

Тюрма поділена на три секції.
Найменша з них складається з «одиночок», де
протягом останніх двадцяти років перебувало
від ЗО до 37 політичних в'язнів. Ця секція
найбільш відома, тому що тут, у повній

ізоляції, відрізані від усього світу
височезними мурами, знемагають відомі
національні лідери Нельсон Мандела та інші.

Будь-які контакти між в'язнями
заборонені. Тюремники сподіваються на вплив

ізольованості, роз єднаності людей. Коли

мене випустили на волю, на острові ще

залишалося 400 ув'язнених: після масових

арештів улітку 1976 1977 років їхня

кількість, за моїми підрахунками, збільшилася

до 600. За час мого перебування на

Роблені термін ув язнення не скоротили ні¬

кому.

Знущання, що були звичайним явищем у
тюрмі, часто-густо переростали в садизм.
Багатьох із моїх товаришів закопували по

шию в землю і на весь день залишали під
пекучим сонцем. Інших на 6 8 годин

підвішували в наручниках. Тюремники охоче

вдаються і до жорстокіших методів
знущання над в'язнями.

Режим намагається деморалізувати
борців за свободу, зламати їх. На мою думку,
відверта брутальність тюремних властей

зумовлювалася трьома факторами.
По-перше, навіть у застінках ми не припиняли
боротьби: організовували голодовки,

саботаж, відмовлялися підкорятись наказам,
зверталися з петиціями. Ми вимагали

свого звільнення, домагалися, щоб нас

визнали політичними в'язнями (з чим власті

вперто не бажають погодитися) і
поводилися з нами відповідно, боролися проти

расової дискримінації в тюрмі. По-друге, в

країні тривала боротьба, розпочата нами, а

нині очолювана іншими лідерами
Африканського національного конгресу; по всій
Південній Африці розгорнулася кампанія
за наше звільнення.

І нарешті, не можна не згадати про

могутній міжнародний рух на підтримку
політв'язнів ПАР, розпочатий Організацією
африканської єдності та незалежними

державами Африки і підтриманий світовою

громадськістю, зокрема державами
членами ООН.
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Катівні РобЄена переконають будь-кого:
расизм не можна гуманізувати чи якось

поліпшити. Цю систему необхідно знищити

як таку. На Роббені, де тюремний
персонал білі, а в'язні чорні, я в котрий
раз пересвідчився, що ми маємо справу
з підступним і невблаганним ворогом.

Владу в нього потрібно відвойовувати у
збройній боротьбі, зміцнюючи єдність нашого

народу. Іншого шляху немає.

Мене звільнили 17 грудня 1976 року.
Шість місяців після цього я був під
домашнім арештом. Мені відмовляли в

роботі, хоч я безліч разів звертався у
відповідні інстанції. За постановою Африканського
національного конгресу, на початку липня

1977 року я нелегально емігрував з країни.
За кордоном я включився у діяльність

АНК, який керує боротьбою в Південній
Африці і має на меті повалити режим

апартеїду. В складі делегації
Африканського національного конгресу брав участь у

роботі Всесвітньої конференції проти

апартеїду в Лагосі (Нігерія), яку організувала
ООН, на запрошення ООН виступав під
час проведення Міжнародного дня

солідарності з політичними в'язнями Південної
Африки. Перебуваючи в Канаді, я

використовую будь-яку нагоду, щоб
заохотити громадськість до підтримки патріотів
Південної Африки. (В Канаді навіть

створено комітет на підтримку патріотів
Південної Африки.) Тут саме час нагадати про
долю «дванадцятьох із Преторії».
Цей процес був одним з найгучніших

після рівонійського в 1963 році, коли судили
Нельсона Манделу та його соратників.
Режим довго полював за керівництвом
національно-визвольно-о руху і зрештою

дванадцятеро товаришів були заарештовані. їх
судили за законом про саботаж і

звинуватили у державній зраді.
Саме тоді розгорнулася могутня

кампанія на захист Нельсона Мандели й інших
в'язнів. Завдяки зусиллям міжнародної
громадськості, окремих держав і ООН, яка

прийняла резолюцію з вимогою звільнити

політичних в'язнів Південної Африки, їх
вдалося врятувати від смерті.
Африканський національний конгрес

навіть у найскладніших умовах продовжував
боротьбу. Зараз наш рух на піднесенні,
шириться підтримка народу. У відповідь
режим діє дедалі жорстокіше. Коли,
наприклад, під час суду виявляється, що
обвинувачений є членом АНК, до нього

застосовують найсуворіші засоби
покарання.

Показовим був процес 1977 року над
десятьма діячами АНК. П'ятеро із них

перебували на той час на острові Роббен
(строк ув'язнення від 8 до 10 років).
Повторно їх засудили на довічне ув'язнення.
Суддя мотивував це рішення тим, що
члени АНК, мовляв, становлять «загрозу для

суспільства».
Наші вороги як в самій Південній

Африці, так і на міжнародній арені силкуються
ізолювати Африканський національний
конгрес і перешкодити перемозі патріотичних
сил Півдня Африки, які ведуть рішучу
боротьбу проти антинародних режимів.

Так, у Зімбабве реакційні сили прагнуть
ізолювати Патріотичний фронт від народу,
а в Намібії всі атаки спрямовані проти
СВАПО. Захисники апартеїду в ПАР
намагаються ввести в оману широку
громадськість, заявляючи нібито АНК не має

підтримки в масах, а Нельсон Мандела
«вигаданий герой». Мета цих відверто
брехливих заяв розкол
національно-визвольного руху та ізоляція АНК.

Однак ворожі підступи не можуть
принизити широкого народного руху,
очоленого АНК, применшити його значення в

житті Південної Африки.
Вимагаючи «Звільніть Нельсона

Манделу!», який п'ятнадцять років знемагає у
застінках, ми вимагаємо звільнення всіх
політичних в'язнів. Ми заявляємо про нашу

силу!
З англійської переклав

Володимир ЄВТУХ
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Ганс ПОЛЛАК

ЮНІСТЬ ПРАЗЬКОГО ГРАДУ

Сірий зимовий день. Шлях старими
замковими сходами від «Малостранської»
однієї з нових станцій празького метро

вгору до Граду навіює меланхолійний

настрій. Порожньо на крутій кам'яній

стежці, що в'ється поміж мурами, де в

інші пори року вирує натовп туристів. За

туманом ховаються вежі Златої Праги.
Та раптом з-за повороту долинає

веселий галас. Зграйка школярів у барвистих
шапочах бадьоро збігає вгору широкими
кам'яними сходами, аж учителька ледве

встигає за ними. В них та сама мета, що
й у мене: Будинок чехословацьких дітей
на території празького Граду.
Поміж відомою вулицею алхіміків

Златою улічкою і вузькою стежкою, що
веде до похмурих веж тюрми Даліборки,
стоїть схожий на палац будинок: великі

наріжні вежі, високі вікна, навколо

міцний мур. Ковані ворота завжди гостинно

розчинені для всіх дітей від шести до

п'ятнадцяти років. Дорослим вхід заборо-
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нений. Виняток становлять лише

вихователі й ті, що супроводять дітей.
Ян Петран, один з чотирьох керівників-

педагогів, розповідає:
Будинок чехословацьких дітей

розмістився у колишньому палаці бургграфа, що

в XV XVI сторіччях вершив верховний суд

у країні. Цей дитячий палац був заснований

за ініціативою керівників уряду ЧССР і

Соціалістичної спілки молоді, що є тепер
нашим шефом. Його вже відвідали
близько двох мільйонів дітей з усієї
Чехословаччини та з-за кордону. Що приваблює
сюди дітей? А ви гляньте самі...
З колишньої стайні бургграфа долинає

гуркіт гральних автоматів, на яких

декілька десятків хлопців і дівчат випробовують
спритність і реакцію. Особливий успіх має

настільний хокей і футбол. Божек,
кмітливе хлоп'я зі Сміхова, дуже неохоче

відривається од своїх «нападаючих» і
«захисників».

Я приходжу сюди майже щодня
сам чи з друзями. Тут завжди цікаво і не

треба платити грошей. Іноді приходимо
сюди цілим класом на виставку чи до

театру. Тут можна робити все гратись,
читати, вчитися, майструвати. Тут просто

чудово!
Полишаючи за собою веселий гамір,

заходимо до розташованого поряд кафе.
Столи й стільці, здається, з'явилися тут з

казки про Білосніжну та сімох гномів. Гру¬

па першокласників, старанно сьорбаючи
лимонад, розглядає барвисті мозаїки із

зображеннями з історії космічних польотів і
пильно дослухається до пояснень

учительки.

Широкі сходи ведуть до святково

прибраного залу, стіни якого прикрашені
прапорами соціалістичних спілок молоді
різних країн. Посередині величезний
круглий стіл, довкола якого може

розміститися кілька десятків людей.
Колишній судовий зал, зауважує

Ян Петран, який керує в палаці
піонерською роботою. Стелю реставровано в

старому стилі, так само як і стіни з

візерунчастою кладкою, прикрашені свого часу
гобеленами. Зал служить нам місцем
дружніх зустрічей. Наші діти вже вітали

тут багатьох своїх друзів з Радянського
Союзу, НДР, Угорщини, Куби, Франції,
Данії та інших країн. Тут приймали вони

й Валентину Терешкову, першу жінку-кос-
монавта...

До залу заходить велика група
хлопчиків і дівчаток.

Це учні із Стшекова, що біля Усті

над Лабою. Приїхали на екскурсію і хочуть
пов'язати в Піонерській кімнаті галстуки
новим членам організації. Це особлива

відзнака. Я бачу, серед них є й «іскри»,
додає Петран.

Піонерська організація Соціалістичної

В одній з кімнат
дитячого царства.



Будинок дітей на

території
празького Граду. За 15
років тут побувало
2 мільйони юних

відвідувачів.

спілки молоді Чехословаччини нараховує
понад 1,3 мільйона членів віком од шести

до п'ятнадцяти років. Наймолодших
учнів перших і других класів називають

«іскрами». Вони виконують піонерські
доручення, граються у мудру сову,
розумного песика, старанних бджілок і,
граючись, вчаться добре поводитись,
допомагати в хатньому господарстві, орієнтуватися
у вуличному русі тощо.

їхні старші товариші прагнуть розвинути
в собі кмітливість, витримку й

самостійність. Однією з головних форм системи

виховання Чехословацької піонерської
організації є змагання між окремими
гуртками в галузі техніки, природничих наук,

культури, спорту, туризму, військової

підготовки.

Зденці, чорнявій «іскрі» з палаючими

щічками, пов'язують червоний галстук.
Вона найменша в групі й хоче брати приклад
з «мудрої сови».

А після цього новоприйнятих піонерів
чекає ще один сюрприз ляльковий

театр.

Трупа складається з шістдесяти
захоплених акторів, режисерів, художників-деко-
раторів, асистентів. У їхньому
розпорядженні сцена театрального залу на 180

глядачів.
Щодня о 15 годині починається

вистава, розповідає Ян Петран, хоч не

обов'язково наша власна. Часто тут
виступають професійні актори вітчизняних і

зарубіжних дитячих театрів. Незабаром
приїде Грузинський дитячий ансамбль.

Демонструємо й кінофільми. Крім того,

влаштовуємо зустрічі з митцями, театралізовані

вистави до новорічного свята або

Міжнародного дня дитини. В зал» тренуються
також наші гімнасти.
Ми продовжуємо огляд палацу, де

колись бездушні чиновники вершили суд за

чужими народові законами. Для нових

мешканців Граду це далека історія. їм
можна позаздрити: адже тут до їх послуг
павільйон з електричною моделлю

залізниці та мініатюрним автотреком, чудово
обладнані бібліотеки й читальний зал,
кабінети космічної техніки й природничих
наук, моделювання й малювання.

Скарбниця, якою можуть користуватись діти
Чехословаччини та їхні друзі з-за кордону так

само, як і вісьмома празькими Будинками
піонерів.

Двері нашого палацу відчинені для

всіх дітей, підкреслює Ян Петран. Не

тільки для членів піонерської організації.
Ми прагнемо заповнити дозвілля дітей
такими заходами, які найбільше відповідали
б їхньому вікові. Це полегшить дитині
шлях до дитячого колективу.

В концертному залі, де провідні
солісти регулярно знайомлять юних слухачів з

класичною й сучасною музикою, висить

великий на цілу стіну гобелен. Вісім

майстринь ткали його шість місяців.
Дванадцять птахів навколо сонця

символізують місяці, 52 метелики тижні, а 365

відтінків барв, од найтемнішої до найясні-

шої дні року. Цей твір назвали «Піснею

сонця». Бо сонце то життя й майбутнє,
що назавжди оселилися в старому палаці
празького Граду.

«Вохенлост», НДР
Переклад з німецької.
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ТАК МАЛЮВАЛИ

ПИСЬМЕННИКИ

У рукописах багатьох письменників
можна побачити малюнки, карикатури,
начерки, що з являлись у хвилини

роздумів, вагань...
'

А дехто, з визначних

письменників пробував свої сили в

ілюстраціях і виконував їх з

професійною майстерністю.

Ернст-Теодор-Амадей Гофман (1776
1822) був не тільки письменником, а

й композитором і, як бачимо,
талановитим художником.

Ганс-Крістіан Андерсен (1805
1875), казками якого захоплюються

діти в цілому світі, любив витиианки. Це
його «Лелеки».

Малюнок Вільяма Тмскерея (1811
1863) автора сатиричного роману
«Ярмарок суєти». Замолоду він вчився

малювати в Парижі. Був видатним

карикатуристом свого часу.

Перші кроки Шарля Бодлера (1821
1867) на літературній ниві пов'язані з

мистецькою критикою. Він добре знав¬

ся на образотворчому мистецтві і сам

був талановитим ілюстратором.
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Гюстав Флобер (1821 1880)
залишив по собі багато смішних малюнків,

серед них і цей «Неділя в селі».

Ципріян Норвід (1821 1883) ви¬

датний поет, драматург, прозаїк.
Природа наділила його й талантом

художника. Особливою виразністю
відзначалася його графіка.

Малюнки Франца Кафки (1883
1924) дуже виразно доповнювали його

прозу.

Томас Манн (1875 1955) був дотеп
ним карикатуристом. Не щадив він і са
мого себе...
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ФІЛЬМ

ПРО

ОРДЕН
УСМІШКИ

лого, щоб на обличчі дитини грала
усмішка.

Серед нових кавалерів цього ордена
Донка Спіцек з Болгарії. Протягом
багатьох років вона виступає організатором
чудового дитячого фестивалю «Радість
Європи» художнього огляду, в якому беруть
участь діти з різних країн. Носить цей
орден Нікі Гоуландріс з Греції голова

Грецької федерації «Рятуємо дітей» та ін.
Цьогорічним кавалером ордена став

Курт Вальдхайм, Генеральний секретар
ООН.

Присудження ордена Усмішки включено

до плану заходів Дитячого фонду ООН.
Нині орден Усмішки стане міжнародною
нагородою. Завдяки фільму Кшиштофа Гра-
довського діти багатьох країн дізнаються
про існування цього ордена, висуватимуть
своїх кандидатів, а їхні пропозиції
розглядатиме жюрі у Варшаві.

МАСА ДІАБАТЕ - СУЧАСНИЙ

ГРІОТ

З нагоди Року дитини польські

кінематографісти зняли документальний фільм,
присвячений одному з «найбільш сонячних»

орденів на світі орденові Усмішки. Цю
незвичайну нагороду присуджують діти

народної Польщі.
Цікавою є історія виникнення ордена.

Під час зустрічі польської дитячої

письменниці Ванди Хотомської з групою хворих
дітей у санаторії один хлопчик

запропонував встановити нагороду, яку б діти

присуджували своїм найкращим дорослим
друзям. Він і назвав цю нагороду орденом
Усмішки. Письменниця розповіла про це на

сторінках газети «Кур єр польський». 1 з

усіх кутків Польщі посипалися листи з

проханням підтримати пропозицію
хлопчика. 1967-го року «Кур єр польський»
оголосив конкурс на проект ордена. Протягом
місяця надійшло 44 тисячі дитячих

малюнків. Жюрі відібрало малюнок дев ятирічної
Єви Хробак. Перший орден Усмішки
одержав професор Віктор Дега познанський

педіатр-ортопед із світовим ім ям. Відтоді
минуло десять років. Орденом Усмішки

нагороджено вже 203 особи. Серед
нагороджених радянські митці, Герої
Соціалістичної Праці С. Образцов, С. Михалков,

директор Курганського інституту ортопедії
лауреат Ленінської премії Г. іліазаров.

Мене надзвичайно захопила ідея
фільму про орден Усмішки, сказав автор

стрічки Кшиштоф Градовський. Я

вважаю, що про нього повинні знати люди на

всій землі. Нехай чудовий заклик

«Приносити радість дітям» пробуджує ініціативу,
прагнення зробити все залежне від дорос-

Маса Діабате розмовляє, мов декламує:
в його мові бринить музика. Розповісти

історію не просто викласти її, але й

зіграти, оспівати метод, який бере
початок у традиціях предків Діабате.
Маса Діабате гріот (так звуть

мандрівних поетів і музик у Західній

Африці). Але він пише і прозові твори.
«Лейтенант з Коута» останній твір Маса
Діабате. Це повість, яка недавно вийшла у
паризькому видавництві «Атьє». Повість

про дивну історію одного офіцера, який

повернувся до рідного села після

п ятнадцяти років служби у французьких
колоніальних військах.

Маса Діабате, син і онук гріота, видав

уже близько десяти творів. Всі вони роз-
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повідають про життя його рідного Малі.

1971 року він одержав Велику
літературну премію Чорної Африки за книжку «Жан-
жон» та інші народні пісні Малі».
А тепер послухаємо письменника.

Маса Діабате, чи можна вважати вас

оповідачем-письменником?
Коли записуєш якусь розповідь, це оз.

начає, що вона буде увічнена на аркуші
паперу, але водночас вона може втратити

динаміку. Одне слово, буде подано тільки

один її варіант. «Лейтенант з Коута»
повість, в якій я використав стиль

сказання, бо вважаю, що хтось інший міг би
викласти цю історію інакше. А на ваше

запитання я б ще відповів так: на мій

погляд, гарний письменник повинен перш за

все бути гарним оповідачем.
Як би ви визначили зв язок своєї

творчості з малійським фольклором?
Переповідаючи наші міфи іншою мо¬

вою французькою, я одночасно дещо

змінюю їх, щоб зробити приступними
читачам і за межами моєї батьківщини.

Вдається вам повністю перекласти

міфи предків? Чи щось при цьому
втрачається?

Втрачається чимало важливого.

Втрачається тон голосу, дух розповіді й паузи,
втрачається близькість людей чоловіків,
жінок та дітей, які своєю присутністю
впливають на відтворення історії.
Самотність письменника перед білим аркушем

паперу жахлива, коли він намагається

передати міфи своїх предків.
Як би ви визначили роль

інтелігентів в Африці?
Вони мов трансмісії, які єднають

мій народ з іншими народами. І, звичайно,
такі люди бійці за нову Африку, яка

прагне посісти гідне місце на міжнародній
арені.

ВИСТАВКА

БОЛГАРСЬКОГО ГРАФІКА

Петр Чуклев. Малюнок за мотивами поезій

Любомира Левчева.

У Софії відбулася виставка гра
ріки Петра Чуклева. Болгарська
преса високо оцінила доробок
талановитого 42-річного митця. «При
всій оригінальності, чарівності й
силі виразу, пише один з

критиків, не можна розглядати
графіку П. Чуклева просто як

талановито виконані твори. їхній
високий мистецький рівень
незаперечний. Але крім того, художник

вирізняється вмінням побачити й

відтворити простір».
На виставці була представлена

велика серія графічних творів,
присвячених історії і революції.
Тут можна було побачити й

вільне «чуклевське» прочитання

Бодлера, Ботева, Йовкова, Левчева, й

дивні подорожі в минуле
стародавнього міста на Дунаї Нікопо-

ліса, й космічні подорожі
майбутнього, й конкретні портрети,
й фантастичні метаморфози в

малюнках.
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МИРОСЛАВА

БАРТАКА

Карикатурист з Чехословаччини Мирослав
Бартак так розповідає про себе: «Народився 1938 року.
Після щасливого подолання кількох дитячих

хвороб і програми середньої школи став перед

проблемою, що робити далі? Оскільки мені вдалося

скопіювати кілька ілюстрацій з моєї
найулюбленішої дитячої книжки, я вирішив стати

художником. Та батьки були іншої думки: художник це
ие професія. І запропонували здійснити їхню

мрію: син інженер. Так я став слухачем
Морської Академії у Варні. Потім з 1959 року плавав

на судах, спочатку як механік, потім як

четвертий інженер, з часом мав стати першим інженером.
Десять років я борознив моря і океани, нудився
світом під гуркіт судових машин, а у вільний час

малював і малював. 1969 року наше судно

затонуло, наштовхнувшись біля Багамських островів
на коралові рифи. І хоч моєї провини у цій аварії
не було, на цьому моя морська кар єра
завершилася. Це сталося саме тоді, коли в мене визріло
рішення залишитись вдома і віддати себе

малюванню. У мене, моряка, що опинився на суші, не

було великого вибору, і для початку я випробував
свої сили в карикатурі. Після перших
несподіваних успіхів, я в цьому жанрі «став на якір»
назавжди: іноді ще роблю малюнки для дітей і
займаюсь прикладною графікою».
Перші малюнки Мирослава Бартака з явилися у

пресі 1969 року, і з того часу читачі
чехословацьких газет і журналів регулярно зустрічаються з

ними. Він брав участь у багатьох виставках

карикатури у себе вдома і за кордоном.

Відзначений преміями в Італії, Югославії, НДР. Колишній
«морський вовк» Мирослав Бартак тепер пильно

спостерігає світ навколо себе на суші і
спілкується з нами через своїх героїв. Герої ж в нього

особливі цих чоловічків з наївно-беззахисними
очицями можна пізнати одразу, вони переходять
з однієї карикатури в іншу, не роблячи, проте,
їх одноманітними. А темп... «їх безліч. Треба
тільки вміти спостерігати...» каже художник.
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