
Розділ 1

У Ленінських казармах Барселони, за день до того, як
я приєднався до ополченців, я зустрів одного вояка, що
стояв навпроти офіцерського столу.

То був кремезний італієць, років двадцяти п’яти-двад-
цяти шести, з рудим волоссям та широкими плечима. Він
хвацько насунув на одне око шкіряного кашкета. Чо -
лов’я га стояв до мене боком, опустивши підборіддя на
груди і здивовано вглядаючись у мапу, яку один з офіце-
рів розклав на столі.

Щось у його обличчі зворушило мене до глибини
душі. То було обличчя людини, яка б з легкістю вбила або
віддала своє життя за друга. Так виглядають анархісти,
подумав я. З іншого боку, він міг би бути комуністом. У
виразі його обличчя були чистота та жорсткість, а також
шана, що її неписьменні виказують тим, хто їх у чомусь
переважає. Він, очевидно, не вмів читати мапу, та й вза-
галі читання мапи було для нього величезним подвигом,
здатним на який були лише розумні люди. Зі мною таке
трапляється вкрай рідко, і от тепер не знаю чому, але цей
молодий чоловік одразу мені сподобався. Поки вони
щось обговорювали біля столу, якась деталь виказала, що
я — іноземець. Італієць підвів голову і швидко запитав:

— Italiano?
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— No, Inglés. Y tú?
— Italiano1.
Коли ми виходили, італієць пройшов через усю кімна-

ту й міцно потис мені руку. Дивовижно, що до незнайом-
ця можна відчути прихильність! Здавалося, наші душі
подолали прірву мови й культури і зблизились.
Залишалось лише сподіватися, що я йому також сподо-
бався. Я знав, щоб зберегти перше приємне враження, я
не мав більше з ним зустрічатись. І, звісно, я більше ніко-
ли його не бачив. В Іспанії таке часто трапляється.

Я розповів про цього італійця, бо його образ міцно
закарбувався у моїй пам’яті. Благенька уніформа, суворе
обличчя — усе це символізує для мене атмосферу того
часу. З ним пов’язані усі мої спогади про ту війну — чер-
воні стяги у Барселоні, похмурі поїзди, повні нещасних
солдатів, що мляво їдуть на передову, сірі, побиті війною
міста й брудні, холодні окопи в горах.

Сталося це наприкінці грудня 1936 року, менше семи
місяців тому, проте мені здається, що це було зі мною
дуже давно. Останні події набагато сильніше затерли все
в пам’яті, аніж те, що траплялося у 1935 чи 1905 роках. Я
приїхав до Іспанії для написання статей, проте майже
одразу вступив до лав ополчення, оскільки на той час та
за тих умов це рішення видавалось мені єдиним правиль-
ним з усіх можливих. Фактично, влада в Каталонії досі
належала анархістам, і революція була в самому розпалі.
Для усіх, хто перебував тут із самого початку, ще в грудні
чи січні видавалося, що революція завершувалась, але
для тих, хто приїздив просто з Англії, вигляд Барселони
видавався нереальним та надзвичайним. Ось і я вперше у
своєму житті опинився в місті, де панував робітничий
клас. Практично всі будівлі незалежно від розміру були

1 —Ти — італієць? 
— Ні, — відповів я ламаною іспанською, — англієць. А ти?
— Італієць (прим. перекл.).
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захоплені робітниками й завішані червоними стягами, чи
червоно-чорними прапорами анархістів. На кожному
будинку нашкрябані серп і молот, а також абревіатури
революційних партій. Майже всі церкви розвалені, ікони
спалені. То тут, то там групи робітників розбивають цер-
кви. На кожній крамниці й кафе виднівся напис, що ого-
лошував їхню колективізацію. Така ж доля чекала навіть
на чистильників взуття — їхні коробки пофарбували у
чорні та червоні кольори. Офіціанти і адміністратори
дивились вам просто у вічі й ставились як до рівних.
Улесливі та навіть офіційні форми звертання тимчасово
зникли, поступившись місцем простішим висловам.
Ніхто не казав «пан», «дон» чи навіть «Ви», зате люди
звертались одне до одного «товариш», «ти», замість
«добридень» повсякчас чулося «привіт». Я на власній
шкурі відчув дію цього закону, коли намагався дати чайо-
ві хлопчикові-ліфтеру. За це мене добряче висповідав
управляючий. Не було приватних легкових автомобілів
— їх конфіскували, а інший транспорт — таксі, трамваї —
перефарбували у червоні й чорні кольори. Всюди висіли
революційні плакати, їхні червоні та блакитні кольори
заглушували решту оголошень, які здавались просто пля-
мами бруду. Вулицею Ла Рамбла, основною артерією
міста, з ранку і до глибокої ночі пливли натовпи людей,
гучномовці гриміли революційними піснями.
Найхимернішим з усього був вигляд натовпу.
Видавалось, що в цьому місті геть зникли заможні класи
і, окрім декількох жінок та іноземців, жоден житель
Барселони не був «ошатно» одягнений. Практич но всі
були вбрані в грубі робочі однострої або блакитні робіт-
ничі комбінезони, чи якийсь варіант повстанського
вбрання. Усе видавалося дивовижним і зворушливим.
Тут було те, чого я не до кінця розумів і що мені, до пев-
ної міри, не подобалось, одначе я усвідомив: тут є за що
боротись. Я вірив, що речі були такими, якими здавались,
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що тут направду була робітнича країна. Я не одразу й зме-
тикував, що багатенькі буржуа причаїлись і на якийсь час
перефарбувались у справжнісіньких пролетарів.

Поряд з усім цим буквально фізично відчувалась лиха
атмосфера війни. Місто здавалося похмурим та брудним,
дороги й будівлі давно потребували ремонту, вулиці вночі
майже не освітлювались, оскільки люди побоювалися
повітряних нальотів, пошарпані магазини стояли пусткою.
М’ясо було в дефіциті, молока не дістати, не вистачало
також вугілля, цукру й бензину, а з хлібом взагалі була біда.
Навіть тоді черги за хлібом тяглися на сотні метрів. Проте,
наскільки можна було судити, люди поки що були задово-
лені й сповнені оптимізму. Безробіття зникло, але рівень
життя все ще був страшенно низьким. При цьому дуже бід-
них людей було не так і багато й жодного тобі жебрака, за
винятком, хіба, циган. Окрім того, люди вірили в револю-
цію та світле майбуття, сподівалися, що настала доба рів-
ності й свободи. Кожен намагався поводитися, як людина з
гідністю, а не як гвинтик капіталістичної машини.
Оголошення у перукарнях були здебільшого анархістські
(перукарі й самі були анархістами), в яких врочисто роз’яс-
нювалось, що перукарі — більше не раби. На вулицях роз-
клеювали плакати, що закликали проституток припинити
бути проститутками. Представники практичної та насміш-
кувато-презирливої цивілізації англомовних країн дивува-
лися, наскільки дослівно ідеалісти-іспанці підхопили
банальні старі революційні гасла. В той час на вулицях за
декілька сантимів продавалися тексти наївних революцій-
них балад, в яких оспівувалась пролетарська братерська
любов та осуджувались лиходійства Муссоліні. Я неодно-
разово бачив, як неписьменний повстанець купував одну з
тих балад, насилу вимовляв слова, а тоді підбирав мелодію
та заходився наспівувати.

Увесь час мого перебування у Ленінських казармах я
начебто тренувався до відправлення на фронт. Коли я



потрапив до ополчення, мені сказали, що наступного ж
дня пошлють на фронт, але фактично мені довелося чека-
ти, поки буде готова нова центурія. Робітники-ополчен-
ці, поспіхом підняті профспілками на початку війни, ще
не були зорганізовані, як належить армії. Підрозділами
ополчення були «групи» (близько тридцяти чоловік),
«центурії» (близько ста чоловік) та «колони», що
насправді означало яку завгодно кількість бійців.
Ленінські казарми — це квартал розкішних кам’яних
будівель зі школою верхової їзди та вимощеним бруків-
кою внутрішнім двором неймовірних розмірів. Ці казар-
ми належали кавалерії, проте в ході липневих боїв їх було
захоплено. Моя центурія спала в одній зі стаєнь, просто
під кам’яними годівницями, які все ще були підписані
іменами стройових коней. Усіх коней до єдиного захопи-
ли й відправили на фронт, але в приміщенні досі відчу-
вався сморід конячої сечі й гнилого вівса. У казармах я
провів близько тижня. Мої спогади обмежуються пере-
важно конячим смородом, тремтливими звуками сурми
(у нас не було професійного сурмача, відтак нормальний
звук іспанської сурми я вперше почув у виконанні
фашистів уже на фронті), стукотом підбитих цвяхами
чобіт, тривалим шикуванням під морозним зимовим
сонцем, шаленим футболом на всипаному гравієм дворі
школи верхової їзди, коли кожна команда мала по п’ят-
десят гравців.

У казармах тоді, мабуть, проживало з тисячу чоловіків
і кілька десятків жінок, не рахуючи дружин ополченців,
які працювали на кухні. У війську ополченців служили
також і жінки, хоча їх було не багато. На початку рево-
люції боротьба жінок пліч-о-пліч з чоловіками вважа-
лась доречною. Під час революції такі речі завжди зда-
ються звичними. Однак тепер погляди на це змінилися.
Коли жінки тренувались, чоловіків слід було тримати
подалі, оскільки вони сміялися з жінок і їх відволікали. А
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ще декілька місяців тому ніхто не бачив нічого смішного
у тому, що жінка вправлялася зі зброєю.

Казарми були брудні, там панували безлад і сморід. До
такого стану їх довели ополченці, які вправно робили
таке з будь-яким приміщенням, в якому вони жили і яке
згодом перетворювалось на побічний продукт революції.
Куди не глянь, всюди уламки розтрощених меблів, злама-
ні сідла, мідні шоломи, порожні піхви без шабель та зіп-
сована їжа. Жахливо марнувалися харчі, особливо хліб.
Щоразу після їжі моя казарма викидала цілий кошик
хліба, і це просто неподобство, адже його так потребува-
ло цивільне населення. Ми їли за столами, схожими на
лави, з постійно брудних та жирних металевих тарілок,
пили зі страшних штук — порронів. Поррон — це різно-
вид скляної ємності з видовженим горлечком, з якого,
коли його нахилити, текла тонка потужна цівка вина. З
поррона можна пити на відстані, не торкаючись горлечка
губами, просто передаючи з рук у руки. Щойно побачив-
ши поррон, я не витримав і став вимагати чашку.
Особисто мені він нагадував лікарняне судно, особливо
коли всередині було біле вино.

Поступово новобранцям почали видавати однострої,
але оскільки ми говоримо про Іспанію, то видача прово-
дилася частинами і неможливо було бути певним щодо
того, хто що отримав. Саме тому найпотрібніші речі,
наприклад паски і патрони, видали останньої миті, коли
на нас чекав потяг, готовий відбути на фронт. Я згадував
про «однострої», але нехай це визначення не вводить вас
в оману. Зрештою, цей одяг важко вважати одностроєм.
Краще його, мабуть, назвати «багатостроєм». Одяг ніби й
був однаковим для всіх, проте годі було знайти двох одна-
кових солдат. Практично кожен армієць був зодягнутий у
вельветові бриджі, і на цьому так звана «однострійність»
закінчувалася. На комусь були онучі, на комусь гетри, а
хтось взагалі носив шкіряні гамаші чи високі чоботи. На



кожному була куртка на замку-блискавці, проте чиясь
була зі шкіри, чиясь з вовни, до того ж геть усіх можливих
кольорів. Види головних уборів були такими ж численни-
ми, як і їхні власники. Звичним було прикрашати перед-
ню частину кашкета емблемою партії, майже кожен чоло-
вік мав на шиї червону чи червоно-чорну хустину. Колона
ополченців у той час скидалася радше на безладний
натовп. Однак, саме такий одяг видавали бійцям, адже
його поспіхом шили різні фабрики, і, зрештою, враховую-
чи обставини, сам по собі одяг не був поганим. Щоправда,
нікудишніми були сорочки та шкарпетки, до того ж зов-
сім не захищали від холоду. Навіть уявляти не хочеться,
через що пройшли ополченці в перші місяці, до того, як їх
хоч якось зорганізували. Пам’ятаю, натрапив на газетну
статтю кількамісячної давнини, в якій один із провідників
РПМЄ1, після своїх відвідин фронту пообіцяв прослідку-
вати, «аби кожен ополченець мав ковдру». Не знаю, як ви,
але кожен, кому хоч раз доводилось спати в окопі, по тих
словах мав би здригнутися.

На другий день перебування у казармах, ми розпочали
займатися тим, що називалось «інструктаж». Із самого
початку запанував жахливий хаос. Новобранцями най-
частіше були хлопці років шістнадцяти-сімнадцяти, які
вийшли з нетрів Барселони й були охоплені революцій-
ним запалом. Проте вони не мали жодного уявлення про
те, що насправді означає війна. Неможливо було змусити
їх бодай вишикуватись у шеренгу. Про дисципліну тут
взагалі не йшлося. Якщо комусь не подобався наказ, він
просто виходив і сварився з офіцером. Лейтенант, який
проводив інструктаж, був кремезним, приємним на
вигляд молодиком — колишнім офіцером регулярної
армії. Він і досі добре виглядав, мав гарну поставу і був
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1 Робітнича партія марксистської єдності (Partit Obrer d’Unificació
Marxista (POUM)) — (прим. перекл.).



12

зодягнений у чистий новий однострій. Цікаво, що він був
щирим та відданим соціалістом і навіть більше, ніж зви-
чайні вояки, наполягав на повній соціальній рівності усіх
рангів. Пам’ятаю його щире здивування, коли хтось із
новоприбулих звернувся до нього: «Сеньйор». «Що?
Сеньйор? Який я вам сеньйор? Хіба ми тут не товариші?»
Але навряд, чи це йому допомагало. А тим часом зелені
новоприбулі не отримували пристойного вишколу, що
хоч якось міг їм стати у пригоді. Мені повідомили, що
іноземцям зовсім не обов’язково брати участь в «інструк-
тажі» (я помітив, що іспанці наївно вірили, нібито іно-
земці більше тямлять у військових справах, ніж вони),
але я, звичайно, пішов з іншими. Мені дуже кортіло діз-
натися, як працює кулемет, з цією зброєю мені ніколи не
доводилось мати справи. Я був розчарований, адже нам
нічогісінько не розповіли про поводження зі зброєю. Так
званий інструктаж обмежувався звичайним дурнуватим
шикуванням на плацу, вивченням застарілих та нікому
не потрібних речей, як-от поворот ліворуч, поворот пра-
воруч, марширування у колоні по троє, і різну таку
дурню, яку я засвоїв ще у п’ятнадцятирічному віці. Що
тут скажеш — то була просто відмінна підготовка до бою
партизанської армії. Абсолютно очевидно, що якщо на
підготовку солдата є лише декілька днів, то його слід
навчити знаходити укриття чи схрон, просуватися від-
критою місцевістю, стояти на варті, зводити бруствер, а
надто користуватися наявною зброєю. А оцю зграйку
охочих до бою хлопчаків, яких буквально за декілька днів
кинуть на передову, не навчили бодай стріляти з гвинтів-
ки, чи висмикувати з гранати чеку. Тоді я ще не зрозумів,
що причиною цьому був брак зброї. Бійцям РПМЄ
настільки бракувало гвинтівок, що новоприбулі вояки
мусили забирати гвинтівки у своїх попередників. Мені
здається, що на всій території Ленінських казарм гвин-
тівки були лише у вартових.




