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ЖИТТ€ПИС АВТОРА
О. rnРоОф. Ю,р:ЇJЙ Фе'дОРОІВИЧ ш}1мQвсыки1й по\хо~иrrь з па'
~рЇІЯ;рха'Л,ЬНQiЇ ЗОО-л,їrrnrьої ІсвящеШl'ЧОIЇ ро~и!Н:и. РОідИВС:Я Юрlitй
Ф~ороlВlИR 23 'бер,еl3НІЯ 1908 !р. в сеЛі~ МИірі()!гощі, Дytбенсь,ко'f'О
ПOlвїту, на ВОVIИІНЇ (УIКРl3Іїна). Бать.КИ його, МИrt1РОфО.рниМ
лр'ото'€ре!Й Ф'еIдJUР шумо.всыиfйй та Марї'я 'ШУіМовська з ие
Х'ОВСЬІІ(И'Х, маючи ЧО:ТИIpЬ'ОІХ ІСИІНЇІВ та дві ДО'Ч!J{И, 'БЗІЖЗ!ЛИ', щоб
на:ЙlМеIН1ШИIЙ]х СИfН Юр·іІЙ ФetдJОIРОlВlИЧ IбуlВ НЗlсл:і~ом' 6ать!Ко
ВОіГО 'Qвя1щetніиIцыогоo МЇIQЦЯ lі '3ІВ'анНіЯ ·В С. МЩ)ОГОЩІЇ', ТО!М!У
піСJIlЯ сту~ЇIЙ у ,nїJм'НЗlЗії, ,Щщдали 30НJИ' Ю. Ф. \1І:О \ЩУ;ХОІвноіі се
MiHapilї в Крetм'Я1НіЦЇ, з Іпізніше до Пра.вославного БОГОСЛI{)IВ
СЬКО'ГО Фзооуль'Гету взlрішзі8сы<гоo Університету, ЯіКИlЙ він і
3З1ЮfНJЧИ1В ,у 1932 році :3 (ДИlПIJI'ОtМОІМ Ma r1Їfcт.p'a БО\ГО:С.П·ОВІЇ:Я. По-,
бїlчНЮ ІЗі ,сту.діЯlМ!И те'олог~Ч1Н'ИlМ.и Ю. Ф. ст.удіювЗlВ і (ПеіpelД
ісТОРИ'ЧlНу IЗlрхеОЛОlГtю, Яlка IН!ЗlЙlбdlJIЬІШ його цrкаlВНІЛ'ЗI.
ПРИfЙНЯ1ВШ'И свяще!НІ~ВО 'У ВЗJР'ШЗlвс~коМlУ Со.БOjРії; В 1932
р,()(цї, Ю. ф. ПIР'ОВЗЩИlВ IП8JСТИtріСіЬК:У', Iпе~3JГОіЛЬЧ'Ну та nро:м.зд
CbKO-J-lJЗJУКOlВУ ДЇ'ЯЛЬ'НІЇ1СТЬ на ВОЛИ1ні 'З3J ПО~blЩЇ" Л'ри СОlв€'ОСькій
Вілrащі :В У;Юр'аЙfї~ п!їщ час '()іIOylПalції її НЇfМ'ЦЯ1МИ, іН Н~мечIЧИІН1Ї, у
ФРШl1ЦЇіЇ, 'Зі в ()іСТЗ!НН~Й Ч3ІС 8 Афр.И1Ці.
Юрій Ф etДОРО\ВИЧ УlМ:nв апол,учи:ти своїх три ["'мовних
mpофесї!й: С'ВlящеНИlюа, пеДЗtГо,га та 'З!р,х,е-о~огз,. Це іВ суч.асну
добу фaJКТИ1ЧНО IбулOt lі € ОІд'Н'И!М. 'ВИlПЩll;КQIМ серещ ,ПРЗlВОІславно
['10 дJYХOlвеис,nва, 'ЩIOlб рівноб.їlЖІНО ·З ПЗ1СТИіріСЬіКОЮ IП/РЗlЦ'ею
священИІК СЩJlО!МnГСЯ ДOlООnНyrги ще й ЗІНІЗЧJlIИ!Х 'Р'eJЗ'У'Льта"мв
у НЗ'У'~ОВО-'aJрх,е-олоriчній та ЖYlр!НЗIJDЇfCТИlЧНЇtй nр'аці.
ПРЗІЦЮЮЧИ mK СВЯ1щенИlК на ВОVIIИIНі,ЯlКЗЗlКО'НОіВЧlИТе~ь, Я!К
професОІР У1ЮРЗГ1ЇН1СЬКOtЇ МОВИ та ліlТetр'аrг)'1РИI в Cetpetд:НlbX Ш,КО'JI1ЗJХ
"31 Te)QНliКJY'М1i, Ю. Ф. IНІЗlйб~ЛЬІШ IвіIДЗlНз,чИІВСЯ, од!НЗJче, 'у іПрац!ях
археол.Qг1!Ч1НІИХ, .мYlз'е'Й~ИlХ тз lHaYlKQIBO-ДOlCJIlЩщиtх. !Вже В 1934
РOlці Ю. Ф. ·от.РИIМЗlВ IМ:ЇJCію деJIetгата ВЗРШЗlВСЬ!Кі()іГО ГОЛОВНО
го AlрхеOtЛо,г.іrчнОІГО ДеlРЖЗIВНОГО 'МУ'зею на ЦЇlЛУ tВОіЛИIНЬ, !J
ХЗlр·а'КТeGJЇ ЯlКОIГО Івін Ї ІIJPlаЦЮВaJВ 'аж 'ДО' 1938 р. ОдJНІ()!Ч'З!QН10
апtі1ВіПіРaJЦЮВЗlВ 'З уIкрзIвсыиlм
НalЦЇf()tна~ЬІНИІМ Музе€'м гу лыв-
ві, в.олиІнсыимM Мytзеем ІВ л.уіцыо!мІу,' IКр'З;КnВlСblКОІЮ Аю:ще
М'іl€Ю НЗIУК тз З ЇIНlШИfМИ 'М)l1З'е1Я1МИ і IНЗIУ'КОIВИ1МlИ оptГЗlНіtЗ1зція
МlИ IПОЛblщі та 'ЗіЗ'КОlрдOlНl}\ П:щ час c()iB€Tcыо,її ВlЛз(Ди Ю. Ф.
БYlВ ·спіIВIП,рЗIЦЇJВНИIКOtМ Рі'веlНСЬКОІГО КрЗ!€з.нз.вЧО'ГО Мj1зею, 'ЛІри
нlіlмецы'іlй
ОКУПЗlціIЇ, 'Р!ЯlтуюЧlИ Н:З')l1КОІві ' ·с.КЗlрби НОЛ'ИlНі, С'ГВІ()РИВ
ум. Рї'Вному ,ОБЛЗJOниrй Арх,е о~'огі'ЧRИtЙ М)'з еlЙ та Б Мблі!ОТeJКУ,
ДИlР'е'КТОРСIМ ЯКОІГО 'і б)l1В до ідеПОlртаЦjї'Ї В НЇlмеччИ1НУ 1944

.

'

РОІКУ.

5

За

цей IКОРО11КИЙ

пеіріо~

праці

Ю.

Ф.

-зробив бalгато

цінних нід!к.РIИГГЬ та РЮЗІКОІП~В, ДОIСЛlіlд:іIВ !JШ Волині, та rціiНlНlИХ

збір<ж, Яlюі :з6аlГ'а'ТИIJIИI Я.ІК МУ'зеlї Во'лині, так і :іlНШlі lМ1У1зеrі в
Поль!щі. НаlЙlціlНlН1і!lll,иIМ з OICTah-UНix 'віIдlКРИТЬ ЙОІГО на цій те
риторії 6уlJlО lВіщ:наlЙ~еIННlЯ р'еlШіГюіtв "палеО 1МіalС;ТОЩОIН1Та" ІВ с.
В!їшri.гори бі~я PiJВlНO,rO з епохи IПР 1иБЛIИI3Il:Ю 360,000 ЛlіlТ ТОІМУ"").
Після археОIJI'о'гіlЧНИХ 1П1Р1аJЦЬ У перещіlСТО\рIИIЧНОIМУ музеlї М.
Фра1йб ypry (Ніlме!Ч'ЧИіІ:аl) , в Інституті Ч ОI,7ІОlвіч ої Пал:ЄоОНТО
.;'I'OtГiї ІВ Пар-И'жі" Ю. Ф. БYlВ ваJaіНrаlЖОІваНИIЙ СЛ'а'ВІНО'ЗІвїrCJ-lIИIМ
пр:офerсорOlМ ФеощороlМ Мо!Но ~O Ф;раIНЦУЗ,ЬКОIГО І:НlС:Тиmynу
Чорної АФРИl<iИ ІВ Оущдні, т . .3в. ІФАН. ПРIИ1Ї'Х'aJВIШИ на IlvліQце
праlЦі ІВ ціLЛlКQlМ чужу KP\a:ЇIН1Y ІПО .мOIВli., КЛ1іtм:aJТУ та QПО1соtбу
жиrrтя, Ю. Ф. СПірОМ1іIГС'Я1, О\lJjНalЧ е, за ~Ba рЮIКИ ствоtPИгги ,ЛJр
хerошо'ліJЧIНIУ Се!юцію при lliIСТИrгyті ',В СУДalНЇ\, та СВОІЇми) lНIelВТOIМ:
НИІМ и JItpацЯlМIИ іЗ архео'л'ОIГ'ЇіЇ СущаlН1У, Р'ОIЗ1К ОlпаIМ:и., Ч'И'СЛlе:н:нИ1МИ
і цінними вriЩКРИ1"Т1ЯМ.и: та '3IНЗ.lхіДікамІИ: IС'гво.рИ'В і 'І1е'Р'lll.ИЙ М'УІЗleЙ
в Судан1Ї, ЯlI<JИ\Й, М!3.ЮЧИ по:нащ 3000 erКоС:пона'Т1іIВ, стат цeнrrp·olМ
УінаlIlИ Н:Щ)ЛКОtВОIГО світу 'Га ryРИlсті,в, а ДЛ'Я сущаІН1Цї,в СКalptбlО(М'
ДЛЯ 'ВИlвчеlНiН\Я ЇІХ !СТaJр'Оlд.аIВIНЬ10'Ї llсторії та ,ЮУЛЬТУ!Р'И. Бішьш як
20,000 1<lіlJI'оме11Рів П!рО'Ї'Х'а!В Ю. ф. по IПlРОСТОір,аIХ ДИ\КОff афри
ка\l-ЮЬКОІЇ lоа!ВalНИІ, СаlГеЛіЮ, СaJГajРIИТlа ~ЖУНlrлjIВ, 'Вс:юди 'ЗДOlбу
Баючи 'все Н'Оlвіl й ЦЇJНlиі :паlМ"іЯIТlКИ, пр'О'ващяrчи Р!О'ЗlКОIПИ та 'дО-
С~'Іі~и. Бі.JІЬШЯ1К 20 :наУКО;ВИ1Х Іпроащь та іровlВ~ЩО'К У фрalн1цуз:ы{lі~іi
МОІВ'Ї ВИIЙШЛО 'З ДРУКУ з-пЇ;д йо,го пеіра та бjльш соггні р!івlНИХ
статтей, репортаJЖ:ів Їі пр.ащь 'ВІ УІ<Іраїн:ські\Й 1"31 іНШИІХ М'()ІВlаос
з6aJГа!1~ИЛИ чаlСОіПИIСИ -га Жу\ріНalJIИ. ЗаIХо.П'люючи\Сь аво€ю ар
хеологічною працею та ~ОIСЛ,liZIДlМіИ; Судану, Цli€'ї ЄlЮЗОТИЧlНоіі
кр'аїIНИ ;г.арIЯіЧOlГО 3IфРИIКalНс.ь'К'оIГО підсоння, Ю. Ф. і На!д:aLЛЇ
не залИlШ'3!€ ОВОIГОСПlfНОВlища Ікерівника А'Р'хЄ'ологіЧіНОIЇ Сеюцііі
ІФАН, .щИlРеlJ{т~ра c}'1дaIн1cыогоo Мувею, не ДИ'ВJIЯЧИІСЬ НІа
т,яжкі Iклім:аlТИtЧlні ,УіМ'ОIВИі, 'calMOТIНIЇlcTb та ТУГУ 'за РЇlД:НИIМ KlPal€lМ.
БYlдJУЧИ евіlДОIМIНlМ ТОІГо., ЯlК досі ДУ1ж,е іМаiJIО НlalПИIСalНЮ в
У'кра)Їlнс.м<,іIЙ імо/ві про АфРIИIКУ, ВИIДШВlНlИIЧ'3! ОпілкClJ "Три/зуб"
У Бїнн\впеrу З IвеЛИІКОЮ 'ПРИI€iМlніIСТЮ ~a€ в руки YIKpaliiНlCЬ'KOIГO
чиrrаlЧа цi'KalВi р'ОIЗПОIВНДЇ о. IПРОф. Ш:)'ІМ101Вlсь'к.ОIГОI.Ці роопо
віді" 'СПИСaJНlі на основі ОСOlБИIС~ИIХ ЮПOlстережень і ПЄіР1ЄЖИІваІНЬ
aJBTo:pta, ДaJЮТЬ ЧИ!ТalЧlеві 6а1гагго .ціlюmих іНфОlplМаlЦllЙ (ПРО цЮ
Мa:JIовідОіМlУ ;к;раї!НlУ та ДOlПОtМ'ОIЖУТЬ ЙОІМУ юраІще орі'€нтуваIТИ
ся·в .ПОIД;і'ЯІХ, :lЦО РОIЗ.Ї1ГРУЮТЬСН на цім вели;кjlМ 'КОIН'ТИlНеm'Ї.
Видавнича СпіЛl\а "Тризуб".

*) Про це рідкісне ві,дкриття на нашій території QвідчІПЬ лублі.КЗ\lJlі)f
французькій MOВIЇ: Georges Szt1mo\vski, Bulletin de lа Societe ргеы1-
torique Francaise, t.XLVIII, N-ll/12, Nov. 1951, р. 497-499.
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в ДАЛЕf{У ДОРОГУ

18.

З.

1951

Бордо.
дина

темні

року.

Великий двірець

вечора.

будівлі

псртового

Сонце

червони:vr:

MkTa.

Смеркає.

колом

~icTa.

Восьма

хо'вається

Інвалід-таксист,

го

за

високі

без

праної

руки, везе нас до готелю Піренеї, ЯКИЙ, на жаль, був зайня
тий і по довшій крутанині по місті, нарешті, ми зупинились

в готелі де Ні'сс. Ніч минає всолодкім кріпкім сні, а в поне
ділок рано

почнуться дорожні

клопоти. В усіх колоніяль

них урядах все було оформлено для нас заздалегіть і зали

шилось

лише

взяти

квитки,

отримати

необхідні

вказівки,

зворот грошей за минулі витрати подорожі і т. д.
Бордо, велике портове і торговелЬ'Не місто, розложене
по

обох боках Гар они. Крім деяких мистецьких пам'яток,

театру ТОІЦО, воно своїми

брудними

будинками не вабить

ока, а навпаки, при цілоденній до того ще мряці навіюваJ[О
сум та прикрість. Зморені, обідрані і голодні або сп'янілі ро
бітники наЙбі.ТІЬШ репрезентували собою це велике портове

мі'сто.

20. 3.

о годині

10 рано прибули ми в порт для по/садки

на пароплав. Робота біля нього вже

кипіла, і маса люду

крутилась, метушилась, НО'СИJIа багажі й гукала. Високі кра

ни вантажили тяжкі

багажі у глибину відкритої пащі

па

роплава. Нас швидко оформили, і ми вступили перший раз
у житті на великий океанський пароплав, що мав нас везти
в незнану і далеку доро,гу і керувати нашою долею. Каюту

отримали чисту, простору, комфортну, першої кляси. Маса
народу 'метушшлось в 'КОІрИ!дОір3!х

і на

помост1 па!рОiIlлава.

Французи, метиси, негри, і крім нас, українців, троє ГОЛЯІ-J·
дських священиків

MkioHepi'B, ІЦО Їхали до Камеруну,
12 Іго!ди/ні іПИШіНИrЙ 'снідаНОIК, що іВ

повняли 'пароплав. О

на·
нас

бувало обмежувався каскрутом або чашкою кави, тут скла-

7

дався з цілої серії холодних і гарячих страв смачної фран

цузької кухні. Біля нас поставлено дві пл'яшки вина "Бордо",
якого

ми таки

трош'ки

скоштували,

але

зате

поди'Вляли,

ЯК

за другими столами сусіди осушу;вали цілі б атер ії. Да.вно не
ївши як Ді Пі таких сма'ковин, ми з на,солодою :все спожи
вали, закуси'вши французьким десертом-сиром і пі'вденними
овочами.

О

4

годині ДНЯ пароплав рушив до 'гирла р.ічки Гар'ОНИ,

о~ми!Наючи обережно потоплені під час останньої війни па
роплави,

що торчали своїми щоглами та труба'ми понуро

із ВОДИ. Дув сил~ний західний вітер з дрібним але густим
доще.м, 'Ї ІК{)\ЛИ ,ВИ/ЙШЛИ ,М:И У іШИlРО'КИЙ 'океан, то' наш Іпароплав,

немон маленька коробочка сірників, то ви:ринав то пото.па'в
у ЛЇ'нливих 'гребенях хвиль. О

7 год.

вечора був обі~ ще багат

ший і смачніший як снідано'к, але їсти вже ніхто не міг. Гойда

ло занадто і' відчувалось це у цілому організмі. Починалась
морська хвороба. Здава.1І0'СЬ, що тебе щось підносить угору,

приємно і вмент знов сідаєш у якусь глибину, прірву, стаЕ
тошно, млосно, нудить. Більшість пішли до кают і лежали
аж до другого дня, по'ки не увійшов пароплав у смугу ту
ману,

який,

за ствердженням

матросів,

є

завжди

ознакою

спокійної мор'СЬКОЇ поверхні. І дійсно, два дні плили ми в
густому тумані спокійно. Що три хви .'ІИНИ розбитим басом'

ревів парОП.'Іав, остерігаючи ,с.всїх товаришів зустрітись но
сом

у

ніс

у

небезпеці,

і

таким

чином

ми

оминули

ДУЖt.1

б,,'ІИЗЬКУ катастрофу з сдним зустрічним пароплавом у цьо
му густому тумані. Коли ж ми переїхали затоку поміж Фран

цією й Еспанією море стало тихе, яс:не, і потепліло

25. 3. 5].

День був СОНЯШНИЙ, ясний, без вітру. Ні одна,

бодаlЙ мзІл·еін'ыаa Xlма,рка не 'з'lЯ!вилась на НЁЖНJO-'блакитному
небі. Океан удень блищав від сонця, мов дзеркало, 'спокій
ний широ;кий і лише де-оне-де ПРО'бігали білі котики по йо

го поверхні та зникали в його синьому безмежному просто
рі.

Хто

знає море?!

Хто

знає

неосяжний

океан?

Хто

ро

зуміє його красу, величність і чар?! Думаю, що мало хто

пізнає його так, як воно в дійсності виглядає! Пізнає його
красу

і чар,

який у !Ньому ХО.Еається! Відчуває

йОго

мо

гутн.і,сть і суворість, яким вонО себе часто вия'вляє. Паса-
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жири, проїжджаючи часто, вийшовши на палубуl) з душної
:каюти

чи

Р'е'С'то:раIНУ,

'д;и:х.ають

'СвіжиіМ

'МОlptСblКИIМ

по

BiTpяM' сягають оком у безмірну його ширину, ген аж до
кр,аю, до са:\10ГО горизонту. Або без задуми дивлять,ся вниз

на хвилі зеленої води, що розбігають'СЯ у всі сторони ві·д

пароплз'ва. Всі р,ізно відчувають і .всі по різно'му ДИВЛЯТЬСЯ
на нього своїми очима, або часто і дивлячись на нього ціл
ком йсго не добачають.

Ось на л;itжЗlКУ л,ежиrrь якийсь гр/убий, червоний 1k101М'ep
сант у зеленому убранні

з доброї англійської ма1'ерії. На

ньо,му з широкими полями фетро.виЙ капелюх, золотий ~laH

цюжок

масивної роботи

оздоблює

камізельку.

Грубі

ко

роткі пальці, вбрані в масивні обручки, стискають довгу га

ваЙськусиrару.

ДИВИТЬСЯ

в'ін

на.пів'ві'дКРИТИМИ

очима

на

небо, на море, а дим колами з ,сиrари підноситься в!гору
та зникає непомітно. Так і його погляд, зір, думки ви тают-ь,

не видячи моря і його краси. Летять ,ВОНИ у далекий про~тір
через моря, гори і міста десь у ЙО'гобюро чи торrю'вельний

інтерес, де кується його "бизнес" і доля. Ця людина ЖИ'ве
йбсолю1lНЮ на maMOhi-(f1рошах і інте!ресі та 6аl Чиrгь Л'Иlше ЮС
Ця людина шука.є втіхи і краси лише в матер.іял,ьних благах і
грсшах, здобутих правдою чи непра'вдою у його безжурнім
житті.

Чи

може

його

думку

й

почуття

з'вернути

на

себе

якиІЇ,сь там химерний океан, через ЯІКИЙ ,везе ЙОГО люксусо

вий пароплав?

Ось там недалечко над борто'м,2) зігнувшись вди,вляють
ся в воду двоє молодих: чоло'вік та жінка. Ух очі пла'вають

по воді, і х.вилі одна по другій пробігають перед Їх очима.
Жвава розмова,

розжалені

почутгяопанували

іх так, що

вони перед собою ВЛаСТИВО нічого не бачать. "Ум море

-

по

коліна". ВО'НИ живуть 'моментом і для них, і поза ними нічо
го не існує крім кохання та пестощів. А море? А що ж мо
ре? lllироке, безкрає? Кращі почуття Їх загубились на П3лубі у тихих і темних :вечорах, за ·спільним столом, у

apreH-

тИ'нському тзнrо, і широке море Їм потрібне лише для того,
щоб помалу пробігав час та довшою була дорога.

1)
2)

палуба

борт

-

--

чзрдак,

об.1авок,

чеDдак.

бік судна.
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Там

ось у другій

стороні,

католицький

Ml'ClOHep,

про

ФОРМУ, вліз очима в бревіяр і розмір,кованим кроком міряе
вздовж палубу, а думками своїми летить в інші простори:
в свій дім, в свою парафію, консисторію ТОЩО. ДЛЯ нього
:\10ре

-

відпочинок, а може й справжня воля від манастир

ського монотонного режиму і також і його море ніяк не
вабить своєю красою.

Якась он Iстар·еіныаa паlНі~ спустивши, ПО:дІВ,іtйні 10~КУЛ'ЯРIИі на
кінчик

носа,

ШВИДКО

в'яже

кіст.чя/вими

пальцями

светерОІ<

для внучка і на свіжому по'вітрі та морських просторах ду
мками легко забігає у давно минуле свого, колись ве·селого
і молодого життя, та МИ:\10волі зідхає. Всі ЇЇ думки, всі її

наЙКРaJці почуття пірнули в море її власного життя і ГОДІ

синім хвилям чудового океану, його красі, приваби'Ти тепер
ЇЇ старечі, втомлені очі. Моряки-матроси метушать'ся та то
пчуться по тих же самих і старих місцях пароплава й а'вто
матично ВИ'конують СВОЕ завдання. Для них море байдуже,

понуре, нудне, нецікаве і лише Їх око практично міряє йото
віддаль, про,стори та скорість пароплаву.
Там ось капітан на високому місточку, віДtверну;вши свій
зір в.ід синіх просторіlВ неба і моря, ВДИІВЛЯЄТЬСЯ В НО:ВУ си
.'Іуетку стрункої жінки,

ЩО

розляглась у розкішнім шляф·

РОІКУ на Л1іж.а'К'у паmуби пеРШ'ОIЇ кляси. Чи .він ХОІЧ коли втлиб
лювався у водяні про'стори, чи любува:вся Їх красою? Напев
но ні, і кожна подорож його і в цей і в тОй бік це були лиш
солю:д!юі ПРИlГОДИ з ,все 'Н'ОJВИМИ і НО\ВИIМ1И1сиш:уегг.каIМИ ІВ. КУlпеле'

вих строях, в піжамах чи шляфро.ках. І так куди не глянь

на пасажирів, то 'Всі вони, мабуть, по іншому дивлять,ся на
море, океан, почавши від са'МОГО капітана і закінчи,вши про

стим хлопцем з кухні. Одначе, В дійсності море, океан є над
звичайно величний, повний таємничої краси і чару, і коли хто
хоче його збагнути, треба ВДИВИТИСЬ в нього пильно, всім сво
Їм почуттям, всією своєю душею. Інакше воно 'Виглядає рано,

інакше вдень, інакше ввечорі, вночі, під ча·с хурто.вини та
за погсди. ЯК тільки починає світати, сивий туман легкою
ДИМКОЮ піднімається ВГОРУ і десь далеко зникає. РаlНішня
зоря

своїм рожевим промінням ніжно сковзить по без,меж

них просторах морської ПО1верхні, проганяючи ген-ген тем-
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рЯ"l~у ночі та ранній туман. Тихо, немов і не рухаючись, ве
.lичезниЙ паРОПJІав слизгає, розгортаючи на дві сторони то
неньку верству зеленої СОЛQНОЇ води,

яка незадоволено

за

НИіМ ШИlПиrrь, піниrrЬ1СЯ та РОLЗсипаЄTh.СЯ, 'мо,в 1Н1е'Й. СОНlце 'ви

кочується, нарешті, великим червоним коло'М із-за далекого

обрію, і ко'лір води в океані від його я,сного проміння стає
ніжний,

НсНи'Й

та,

з

темlН'ОІСИНЬО['Ot

ЗlМінlЮ€ТЬ,СЯ

у

нсн'Озе

лений, немов "бірюза". Ясні проміння сонця пробиваються

;в

морські глибини хвиль, райдужно переливаються в них, ТО

зно,в вибігають на поверхню й доганяють одні одних. Весе
лі та звинні дельфіни

парами то там, то

сям,

виринають

із В'оди. Велетні а1КУ~И гострими 'плаIВНЯМИ на, Clпина:х про

ріlЗУЮТЬ іВОДУ .ї" HeIМO\B СТР~ЛИ, O~1Н13. :поперед др'УГОЮ летять
за 'ПaJР'ОIПЛ'а!ВОМ, ПО,.і'ІЮЮЧИ на ПРИIПЩДКОІв:іl відШl'д,КИ '3 нього, а
ПОlНа;д НИМИ чай/ки та альбаrrро.си !Піlкі/рIУЮТЬ з'Гори, 'В1Н1ИЗ, то

плавають у

прозорому теплому

повітрі,

виконуючи ніжні

рухи, або немов сіро-білі грудочки гойдаються, роз,киданt
поміж

дрібними

хвилями

спокійного

Атлянтика.

Довгий

шлях скаv'Іа~1ученої і пінли;вої води двома могутніми струя
ми далеко залишається за нами і десь там, ген, зникає та
З."Іивається ІЗ рівну й тиху поверхню водяного
Чим вище

підіймаєть,ся

сонце

і

простору.

стає прямо

над нами,

КО,;lір морської поверхні блідніє, стає сріблястий,
його лише довкола

теж блідий

безкраїй

що більш нічого не існує крім нас,
площі

j блакитного

прозорого

неба,

обрій.

і оточує
Здається,

паропла,ва, сріблИ'стої
глибину якого

оком

годі збагнути. Поневолі стає моторошно. Здаєть,ся, що ми є
одино,кj, загуб.lені у цій пустині водяних просторів, відрі
зані

від

усього

світу,

нікому

непотрібні,

безрадні,

малі

і

дрібні істоти і лише крилаті друзі, що нас супро!воджують

у повітрі, пригадують нам, lЦО десь за на'ми є земля, люди,
життя та твердий

rpYHT. Одначе, спокійно якось на душі і

приємно.

Година

3

дня. На 06рії перед нами, у напряму куди ми

пливемо, поЯ'вилась темна смуга. Наближаючись до неї, ВО
~Ia більш виростала та займала ширший простір на бла'кит

ному небі,

зли,ваючись цілком унизу з поверхнею

океану.

Легенький вітрець гонить дрібненькі баранці, ніжні, білі по
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самkіlНь~ій по;gёРХ.tI~· ВоДН'. Зчасом БОlНистають ,все БUльші
та більші. На них виростають розтріпані гребені, тонкі, білі,
ви-сокі. ВИРИН'уть де·сь з глибини, піднімуться вгору і косма
ми

своїми

зно,в шльопнуть У 'воду,

Зlм,ішаються у дрібній

піні і зникають з очей. Вітер став дужчати, наганяти на на
шу шкаралупу-пароплав великі вали хвиль, які одна за дру
гою підіймали ніс паропла.ва на С.вої піни-сті гребені то знов
скидали

його

у

темну

безодню.

Стало

хитати

поволі

але сильно. Небо непоМ'ітно заволокло'СЬ темною сірою за
слоною.

Стало

теМНО,спу.стилась

мряка.

Поміст

паропла

ва став вогкий, слизький, не можна було встояти. Дивишся

навкруги і не пізнаєш АтлЯlНТИКУ! Так недавно, В'сього кіль
ка

хвилин,

була

рівна,

,срібна,

БЛИ1с'куча

поверхня.

Небо

було прозоре, ніжне, блакитне. І ось вмент змінилось усе.
Службовці заметушили-сь на пароплаві, жінки, діти сполоха
ні

біжать у каюти,

ка.

Людей

х'ватаються

нудить,

вони

за держала,

хвор-їють.

Тонкі

бар'єри,

стіни

ліж

пароплава.

злегка потріскують, як меблі у суху погоду. Сам паро.плав,
немов ма.lІенька іграшка
ється ІІа всі боки,
холоднuю

водею.

кинута

у

БУРХJ1ИВУ

обливаючись зо в,сіх
Моряк

річку,

гойда

сторін солоною

міцними руками

крутить

і'

стерню

на високому підмості. Голосно подають команду, і кожний

з матросі'в хоробро виконує своє діло.
Але чи ж в Їх руках ,сила побороти

цю стра'шну сти

хію? Вгорі страшна темінь і сильний вітер. Під нами і на
вкруги безсдня, повна тваРИН-ЧУДОrВИЩ, що тільки й чека
ють з нас пожи'ви. У чиrїй ми во.1і? Де рятунок? Чи там у

водяних просторах? Чи у те:\ІНО:\1У небі? Де надія на спа
сіння? Чи ж у

руках

людини,

що

стискає

нервово

стерню

nаРОПJlава? Чи у залізних :\10торах, ЩО ре,вуть та стогнуть

у тяжкій боротьбі з ве.петнем океаном? Чи накінець у КО
М2.'l-lщі ікаlпіТ2rНа,що у ШКltР'Я,НQ:,МУ плящі .все ж гордо і ви
соко стоїть

понад нами?

Чи

у

міцних жилавих

руках

ма·

трос:в або й у МЗ.пеньких рятункових човнах, що гойдаються

немов КОJІИСКІІ по боках борта, готові спуститись у потребі
на

всднну

ють

чого·сь

довкола,
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кр\'ч\'?

Поневолі

іншого,

крі:\1

наш

певнішо'ГО

холода,

сильного

зір,
для

наші
нашого

вітру

і

почуття

шука

спасіння,

страху

нічого

але
не

знаходиться. Нарешті, пізнаємо м.и тут самі себе, свою ма
лість у всесвіті, с.'1абість,
кірно

складаємо

руки

на

обмежені,сть і, як малі діти,
молитву

та

під:но<:имо

свій

по
зір

у висоту небес поза темні х'мари, у ясні небесні простори,
у не'видимий світ, де панує Той, що є Паном всього, що
існує і твориться в світі. Схиляємо перед Ним свою горду,

буйну голову. Зникають J-ІЗші грішні життєві думки та зві
рячі

інстинкти. Зідхаємо щиро від ,всієї душі,

від усього

серця, і наші уста нервово шепчуть молитву. Так проходить

страшний час на безкрайому і грізному о:кеані.

Здається,

що

в

цих

хвилинах

і

найбільш

скаменілr

людські серця, повні злоби і нена,вИ'сти та безвір'я, не витер

плять, здрігнуться

і відчують

свою слабість перед всесві

том та йоlГО ВОill'ощарем.
Не пройшло і двох .годин хуртовини та пеlЮ1Іа на 'оке
ані, як свіжий вітер розніс у клаптики грізні чорні хмари.
Ясне сонце оБЛИ.7JО своїм вечірнім світлом ще бурхливу по
верхню сердитого

о·кеану.

Обличчя наші

змінились,

з'яви

лась усмішка на устах, радість життя, та думки знов поли
нули У lцоденні турботи. Стало тепло, приємно. Океан стих,

і поверхня його зрівнялась, стала блискучою але вже тем
нішою, як удень, більш блакитною, ніби синьою. Проміння
ве.і'ІИIКОІГОlз:ахо~'Ячого

СОІНІЦІЯ',

десь

C1BiTY, лягало, стели.і'ІОСЬ уже

у другу

частину

що

'спіІІНИЛ0

за

ГОіризонт,

своїм

оранжевим промінням по тихій і рівній по.верхні АтлянтИ'ку
та ніжно пестило правий бі·к паропла,ва, прощаючись з на

ми

надобраніч.

Стало

непомітно

сутеніти.

Денне

світло

швидко гасло. Надходила ніч. Наш паропла,в загорівся ти

сячами вогнів, що мигкотіли у темній синій воді_ Рівномір
но гули мотори. Вода десь плескала та, розсипаючись, ши
піла. Дим з широкого комина стелився низько та де,сь зни

кав у нічній

пітьмі. Легкий

приємний

теплий

вітрець

від

екватору розігнав цілком хмари і відкрив небо чисте, те
:\оше, глибо,ке, в якому блимало, мигкотіло безліч мільйоні,в

JipOK,
ського

але зірок інших, ніж у нас в Україні, зірок африкан·
підсоння.

Який
Яка

чудо'вий

велич! Унизу,

Божий

-

світ!

Яка

краса

темнастрашнна

його

безодня,

ТВ ор.іння!
повна та-
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€мничого

життя

rізних

ЧУДОВИІЦ,

а

над

нею

-

безкрає,

глибоке небо і вічні вогні. Чи живуть і там .тrюди?, Чи іСНУЕ
і на тих планетах життя?

Який це мусить бути Премудрий

та Всемогутні'й Творець, що так чудово, помір'ковано lі му
дро створив усе і приділив кожному його місце та мkію!

НедаР\1а псалмопї'вець Давид ПрОМО'ВИIВ "Небеса повідають
славу Божу". Все, все само говорить про свого Творця,

і

жадний розум людський не може не відчути і не зрозуміти

цієї слави Творця і не хвалити його. З глибини небес. за
сіяних срібними

крапками

зірок,

очі

мої знову схиляють

ся вниз. Чорні, темні хвилі з -білою п'іною ворушаться вни
зу та навкруги, а в Їх темряві 'світять,ся теж

ще дрібніші

вогники, Я'к на небі. Ча-сами БОНИ зливаються в одну світ
ляну

масу,

а

то

знову

поодиноко

розпорошуються

по

тем

ній поверхні ВОДИ і зникають з очей. Чудо'во, гарно, чару
ючо!

Це

морські

фосфорні

хробачки

та

рибки

o-світ.1Ю

ють темні простори АТJІЯ'НТИКУ біJ1Я тропіка.
Тихо

пливе наш

на мелодія
вітря

TaHro

тропічної

паропла.в,

злегка

ПОГОЙДУЕТЬСЯ.

Ніж

ллється з першої кляси в свіже і тепле по
ночі.

Доно,сить'ся

безжурний

сміх,

гомін

молоді у танцях. Там ось у куточку від п'яніючого розкі
шного тропічного повітря хтось заСНУІВ, або потону,в у сво

Їх думках. А там, у ДРУГОМУ кутку біля бар'єру, дві постаті
схилились в обіймах і уста.ми п'ють ніжний нектар Їх при
падкової зустрічі, можливо лише хвилинного

кохання. ру

ки його стискають міцно її стрункий стан, уста нервово ше

пчуть слова кохання, запевняють вірність на вічність,

зна

ючи добре, що ось ще ніч і вони стануть на тверду землю

Африки, роз'ійдуть,ся у різні напрями і може бі.1ЬШ не по
бачить одне одного. Але у чаді кохання, у цьому ди,вному
п'яніючому почутті

як для молодих так

і для -старих, за

буває чоловік усе на овіті, і ця одна хвилина може Їм замі:-_

нити все в минулому і в майбутньому житті. Ніжна музика,
тихе шипLння морської піни, легкий плескіт хвиль, тепл.иЙ
вітрець африканського підсоння та ясна усмішка зірок пе
стить 'вас у цю темну ніч і колише до солодкого спокійно
го

ену.

Був
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чудовий

ранок.

Ніжне,

рожеве

проміння

сонцР.:

сковзаJІО
лнстих,

по

глзденькій

мальовничих

--

еспанського Л\арокка

поверхні

6ерегах

води,

Еспанії

по

з

високих

одного

ске

боку,

та

з другого. На пароплаві починалось

ранішнє життя. Кожний спішив вийти на палубу, вдихнути
широко

грудьми

свіжого

повітря,

полюбуватись

надзви

чайною красою рожевих від сонця скель, поро-слих цитру

совими гаями та розкидаНИ1МИ поміж ними білими хатками.

Пароплав входив у rібральтар. Могутні кріпості і вежі
суворо

споглядали

на

нас

з

висо.кого

Іберега

і

проща

ли на'с з Европою. Але незабаром, на іншій стороні прото

ки, Виг.7fЯНУЛО своїми ЯСНИ1МИ, мов сніг, будівлями,

місто

-

Танжер, яке хоч всього кіль'канадцять км. від Европи, але
має вже цілком інший стиль і характер. Пароплав дав кіль
ка ,сиrналі,в грубим басом і ве.'1ичаво увійшо,в у порт віль

ного ,мі,ста Африки. Зупинка БУ~'1а на шkть годин, тому ко

жний

3

пасажирів 'бажав відвідати місто

і

його

околиці.

Розкішні автомашини вже чекали на гостей. Французи пі
шли у місто без жадних труднощів, а чужинці змушені бу
ли пашпорти свої залишати у порто,вій поліції.
Ми швидко знайшли товариство і люксусовою 'ведетою
рушили

в

доро-гу.

Дорога

від

порту

йшла

понад

саМИ1lrf

Атлянтиком, понад ,старо,винними мурами замку, колишньої
мусульманської могутности та арабської держави, піднімаю

чись все вгору у центр міста. Надзвичайно цікава атмосфе
ра тут панує. Танжер є вільне місто, поділене на декілька

дільниць: арабську,
еспанську,

Я'кі

американську,

обслуговуть

~, місті ,спо.кі'Й,

чисто

англійську,

спі.71ьні

патрулі

і краса. З головного

французьку,

цих дільниць.
бульвару

пре

красний вид на rібральтар та марокканські гори. Розкішні
k1рамниці у MliJcтї, ЦY'Ke,pНli~ (ПЗlРКИ 'ГО1ЩIQ. Але ми ,щеrмо далІ.
3упиняємо,сь
фрукти

якого

l-iН1Haгp~y,

на

надзвичайному

не

rp.alHaT,

можна

торго-виську,

описати.

Цілі

гори

багатство

в

найкращого

Ікаву\нїв, ;,ЩИ!НЬ, ПOl:VIараН1ЧЇ\В, ,!їруш,о.к і т. П.

110ЛОНЯТЬ ваш зір. в солом'яних різнобарвних капелюхах з
ШИРОКИМИ

полями

rIJ1И€МНОЮ

усмішкою

сидять

і

дуже

поважні

поглядом.

продавці,

Їх різ.нокольорові

але

з

сукні

та капелюхи зЗ'манюють на знимку. Але її· тут цілком не

можливо

зробить.

Тільки

візьмеш

апарат у руки,

як всі
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твої об'є'КТИ вмент розбігаються у ·всі сторони, залишаючи
лише с.віЙ кра-м. Та:кої б о я'з.н і 'бути 'сфотографовани'М мені
ніхто з присутніх не міг поя,снити, і Я мусів зрезиrnувати 3
тієї

прекрасної нагоди.
Наше авто ,повеl3'ЛЮ нас далі: .роаЮU1НИМIИ ал'е,ямИ' е!ВІка' -

.1іптусових дерев, акацій,

кіпаРИІСУ,

фіr та оли:вкї!в поміж

високими скелнми і, нарешті, 'Спусти.вшись униз нащ море,
зупинилось

біля

(роту т.

трець з моря пе,сти'в наші

хали

свіжим ранішнїІм

з.

"Ге:р,кулеСОDОГО".

о,бличчя,

повітря'м,

а

Ніж'Ний

ві

і м'И' з наlСОЛ,ОДОЮ ди

зір наш

намагав,ся

як

можна більш оглянути все навкруги і ген-ген, там ІНа море,

на протилежний берег Европи, де залишила'сь і наша рідна
земля.

Про'відник по'віlВ на'с усіх до

який

rpoTY,

був зробле

ний у досить давний природний 'спосіб. З самої поверхні
берега

ми

спустились

ПО

вузькому пр·оходу

ГЛИ'бо'ко

під

землю й ув.іЙшли .в широ,кий (рот, :величезний отвір якого

виходив У саме море та хвилі якого з ШУМО!м і силЬJНИМИ
зударами вривались у його нутро. НК ПОЯСНИ'В провідник,
колись тут ЖИВ мітичний герой Геркулес, а пізніше хова
лись розбі'йники
навколо

Й

пірати.

Багато

та ПРИС.1уховувались до

з

прибулих

оглядались

автоматичного

о'По-в,ідан

ня ПРОlвідника, але я відділився і вийшов на поверхню, ма
ючи на думці відшукати тут щось ще даlВІНїше ніж Ге.рку

.1ес чи пірати. Я сподівався знайти тут оселю доkторичіНО
го чоловіка. За браком, одначе, ча,су, хоч і не знайшов ЇЇ,
але зате знайшов кіль'ка кремінних знарядь з верхньо.rо, па

.1еоліту ЇЇ колишніх мешканців. Пізніше 'в розмовах з архе

О.'10'гами в Л-1"арокко я довідався, ЩО' для них ще не була ВІ
дома ця індустрія біля (роту.

З не абияким жалем мусі,в я залишити 1'УТ свій

apxev-

,10гічний запал і вертатись на пароплав, який мене ніс до
інших місць праці. Вже був південь як наш пароплав зноВ

ПОРИ'НУВ у ШИРОlкі водяні прост(;ри, прямуючи до Касаблан
ки

і К?Н?DСЬ'КИХ

острові'в. Пройшло знону дні но'чі

і два

дні, і ми в'Їхали до затишної гаваІНі, "ЛЯ'с-Пальмас" на :Ка
наРСb>l{ИХ

рослі
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о'стровах.

зе.'Іенню

і

ЧУДОlві

квітами,

ма~1ьо,вничі

поміж

острови,

я'кими

біліють

густо

по

маленькі

хатки в еспансько,му стилі Наш пароплав ще не вспів спу

стити містка на берег, як тов:пи то.рго:вцівобліпили паро
плав, немов бджоли ВУЛИІК: 'на ЧОDнах з моря та юрбою 3
берега. Ми сходили на берег, а ,ВОНИ тионулись на пароплав,

обладовані своїм дивним кра'мом, який ,вміло пропонували

j ро'звішува.чи та розставляли всюди по палубі і бортах па
ро,плава. Матроси не забороняли їм цього торгу, і на паро

плаві, та на воді й на

РОІК.
Йо,го.

березі ,створився :пра'вдиви'Й

ярма

одного боку з чо'вна закидають на паро.плаlВ мотузка,

3

ха:І1ають 'fi'ЗJCаIЖИРіИ-,

nрив'IЯВУЮТЬ

до. бо:ргга,аJ потім

ним витнга'ють виторго'вані 'від продавціlВ речі з човні,в. Не

бракує

оміху та

сл'із 'купців

чи ,продаlвціlВ,

КОЛИ' я,киЙ'не

б)1lдь ТОВЗlpВИПУ'Р'сне 3 м'отувкЗJ і іВ;п:а~е Ів ВOlZJ:y. За НИІМ
зараз же ПОЧИlНається цi~a 'Погоня,. Тов'ару у IJlродавців
Ляс-Пальмасу не бра,кує, і, то цінно,го, гарного, а особливо

для жінок та курців. Надз'вичайН'у увагу тут звертають на
себе 'гафти: чудо,віскатерки, жіноча ,вишита білизна, шалі,

хуст~и, і то 'все :ручної, а не фабричної РО'боти. Ціле горе
тоді чоловііка:м зі 'ОВОЇ'МИ жінками, бо ті', я'к мухи, липнуть
ДО

вся.кої речі та 'в'И'порожню'Ють ,кишені своїх чоловік'ЇВ.

Треба признати, що в'сі товари тут дуже дешеві. За чудову
гафтовану скатерку в rкомпле'кті на

12

осіб платить'ся

5-10

ТИСЯЧ фр. ф:раlНlкіlВ. О:дин IкЗtJYГУ1шаtмериIКЗIНJCЬКИ'Х ЦИГЗJрето~к

всього тільки

500

-

фраlнкі:в і т. п.

Нарешті, ми проштовхнулись ПО цьо:му надзвичайному

торговиську і прямуємо до 'міста, Я'ке досить дале'ко
кіUIОІМетри від порту. Беремо такс.і, чи

-

просто не таксі,

тачечку старовинної моди, на малень,ких

колесах

зі

~
а

шпи

цями, HeMOIВ у вельоси!педі. Молодий хлопчина шофер ра
дісно усміхається

й вітає нас,

і

ця дивна: "ЧОРl'lопхайка",

немов дитяча забав'ка, бере скорість у

20

кілометрів на го

дину, і 'ми летимо без духу в даль. Минаємо чудовиіЙ го

тель "Санта-Каталіна", мина€мо центр міста і піднімаємось
угору по вузенькій і 'кр~ій доріжці, обсадженій по
бо.ках квітучими трояндами,

ми квітами. Далі по боках дороги
цитрусових дерев, фіr,

JleHbKi,

обох

беrонією й іншими піівдеНIНИ

rpaHaT

роз'кішні сади

бананів,

та пальм. Хатки назагал ма

розкидані понад дорогою та пригорках, а біля них

17

кругом

тераси

з

виноградниками,

огороди'Ною

та

ставочка

ми. Коли 'ВІ-йжджа€мо на 'високу гору, перед наlМИ Р,Q.зсте
ляється

чудовий

вид на

АТЛЯНТИ1К

і

бе'рег

остр,ова.

Ко'ли

знову лереїжджаємо ярами поміж горами нас пестить по
вітря, переповнене запашним подихом 'квітів. Я ніде 1,8 сво
єму житті та подорожі не баЧИIВ стільки квітів, у таких чу
дових кольорах, Я'І< тут,
ських

-

У цьому земному раю на Канар

остро,вах.

Незабаром ми зупинились в наміченій цілі, в містечку

"Санта Бри'гіда". Невеличке, чепурне

і затишне MЇJcTO

по

топає в квітах і пальмах. Заходимо до ресторану j куштує
МО роом та коньЯ'к місце,вого виробу. Зна!Йо'ми'Мось з людьми
та

м'ЇнЯ'є\мось

;кіJЛь,кома

С~710рами

по-еспанськи,

оглядаємо

місто і, 3ІНОIВУ сівши В свою" тарахтайку" -таК'сі, прямуємо в'се
тією ж скор'істю у Ляс-Пальмас. На цей раз зупиняє,мось у
самому
юрба

центрі

бі.7JЯ

паlсажиріlВ

веЛИ'lезної

з нашого

катедри.

пароплава.

уже

СТОЯ..1а

ВходимО' до

Там

темної

святині, але не ,всі. Пань, що бу.ли у шортах чи з ГОJIИОМИ
плечима та бюстами, у катедру не пустили. Тут 'суворо три

маються приписів моралі. Храм просторий,

високий, дуже

нагадує НОТР'е Даме у Парижі. ПО1середині на певному під

вищенні стоїть єпископ у скромному церковlНО'МУ одязі і слу
хає молитви, що їх читають нарозспі,в дв-ох, аче,видна, С'вяще
ни'кі'в,

немаlВ на два

лише кілька свічак,

кри'ласи,

і

немов

канонаршать.

ці молитви, могильна тиша

Блика€

і мряка

катедри, перенес.'ІИ мене немов до середньавіччя чи то ла
тинсь'каго, чи то ,візантійського. Одначе ця тиша,

цей на

стрій яка'сь надзвичайно. ВПЛИНУВ на душу і, згада.вши свою

церкву, Пачаївський манастир, свій рід:нийкрай, помолив
ся і сам віДПОЧИIВ та підбадьарився морально, їдучі в да
леку й незнану країну.
Сонце вже

перейшло на

захід,

як ми,

купивши

ще

крамницях усяких дрібниць та пам'яток, 'вернулись на
роплав.

Від'їзд

бу:в

визначений

на

шо'сту

годину

у

па

вечора,

ал'е пароплав стояв ще й за пі'ВНJіч. А тор,говці? Ви думаєте ща

вони покинули овій торг? Чи наші пані покинули свій за
пал до торгі1влі?

ставало
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ще

О, ні!

жвавіше.

При

світлах ліхтарів торго,висько

Кожний

спішИ'в JУПИТИ

і

продати.

Крик, сміх, гамір панував дов-ко.па і ІНа паРО'П.1Іаві. Я П'ІДlИ
ШОВ до :кількох торговців з гаванськими

сиrарами. Купив

що хоті,в, і став РО'ЗПИТ}'Івати іх про життя у них, дивуючись
при цьому, що така 'Малень,ка кра'Їна, а та'ка багата, чи'стень

ка та роБО'І1яща.

Е, пане, від.ПQiві/в мені один з 'Них оглядаю

-

чись навкруги. Ва'М здається що тут рай і блаженне життя ~
Дуже ви помилнєте,сь. Ми :продає:мо тут усе зроблене на
шими рука:~1И так дешево тому, 'каже,

що

ми

голодні,

не

можемо прожити за ту платню що заробляємо. Життя ду

же дороге тут для нас, робітників, та для всіх бідних. Жи
вуть тут добре лише ба'гаті і ті, що у ,владі.

Сльози у

-

нього стояли на очах. Я йому по.вірив. Заплатив йому за
Босе з додаТКОIМ для його і діто'к, а сам подумав, і чому це
дійсно так є в житті, що БогстворИіВ так чудово природу,
людей j Їх мудрість, а не да,в Їм усім однакової долі, щастя
та задонолення .в житті.

Була \вже

майже

північ.

TaHra.

плава не,слись мелодії

З

голосників

радіових

паро

Пані в бальових сукнях пови

ходили З саль ону на палубу. Ясні вогні стоокого паропла
ва

освітлювали берег,

на

якому

два

знайомих

робітники,

жінка та двоє дітей ще діЛИ,,1ИСЬ виторгуваними у нас гро
шима. Тихо загули

мотори. Пароплав

злегка

погойднувся,

по/вернув свій ніс у ворота порту і поринув зно,ву В нічну
пітЬІМУ океану.

3
І

ЧОРНОї АФРИКИ

куди тільки доля 'Не

закидає

на'с,

скитальців.

Нема.

здається, тепер ні країни, ні острова, ні клаtпти,ка землі де б

не було наших земл я Кri!B. Деякі ПУСТИЛИ1СЬВ дале:кі країни в
групах переселенців, деЯ'кі ПО'Їхали до род.ичі!в, знайомих на

афіtДзвіти,

поміж

СПО'К-ЇЙtНого
ПО

aJIe

чужими

ба,гато

розлет.ілось

людьми

життя

й

у

різні

:відпові;дно'ї

останніх зара,ховую себе і

О!l{,реМИ1МИ

сторони
(Праці

у

французьких

шукаючи

кусника

хліба.

я. Господь ,суди:в мені

JІИТИСЬ у повній екзотики африканській
ром,

та

одиницями

ові ту,

землі

захі:ДНЬО-fl'фрикансЬіКИХ

осе

під еК'вато
колоніях.

В
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північній Африці, в Маро,кко, Туні'сі, Альжирі о,селилось в

останніх часах досить багато укр аїн ці.в. На Мадаrаскарd зай
няли мkця наші лікарі та інженери, 'Б Танганз-йці живе відомий

лікар д-р Могильницький, а нині "Кап CalН ЖаіК", так з,ваlЛИ
паро:nл;аrв

АфриlКИ

ЯІК,И!М:

M~

R

плиmш:,заОІИШИrВ

ДЗlКа:р,іJ.

СЮДИ:

у

столиці

Інсти

фраIнцj')зыQ.її

.lora

і керівника археологічних дослідів та РО3'копіlВ у ра
Мавританії,

АфриlКJИ

захіщ'Ньої

мене

тут

йонах

Чорноіі

.нас

З'аанrаЖ'УваlВ

Судану,

(І ФАН), як а,рхе'О

Сенеrалії

та

ВИІСОКОЇ

Отримавши в Да'карі від Інституту чудову віллю

Бо'льти.

(4

І<'Їмнати,

кухню, ванну і т. д.), Я розпочав ОВОЮ працю. Інститут цей
заснований

теперішні:м

ЙОГО

директором

проф.

д-ро'М

Моно. За кіль'ка роюї'в свого iohyba'H-ня ця інституція

Т.

зро

БИ.lа дуже багато роботи по всебічному вивченню країни,
подаючи

селенню
ли:

також свої

й

цінні

адмінЇ<'траціЇ.

археологШ,

наукові ,вказівки місцевому на

Тепер Інститут має

етнографії,

ЗООЛОIІ1і'Ї,

па.lеонтології, МОІвознавства, іхтіології й
Дакарі, та

8

багаТlі німі··

ботаніки,

геогрruфії,

о·кеаНОЗlНаіВства

в

фі.ліЙ у різних 'мkце'во,стях Африки. Невтомний

фундатор цієї інституці=і пр·оф. Моно з фаховими науко,ви
ми СИ~lами обслуговує цю інституцію ,при скромних мате
ріlSl.і'LblНИ:Х ааIС'оібах. lНСi'fiИifyrI' IмаlЄ ІПРlеlкраснубіlбЛ'іотеку, вели
чезні еIНТОIМО\lIОlгі'Чні IКlоле:КЦIИ, РОІСJIIИН, пт:аIШОк, риб, на'Р'ОДННОЇ

творчости й мистецтва, археЩ10гічних пам'яток і т. п. Про
вадяться постійно досліди Н ау:к ові

і р'озкопи,

я'кі

вносять

lцор'а..-з НЮIВ1ИЙ м,атеlР.і;ял 'по' IВИВlчеJННЮ Афри'ки та її даlвні\х і
сучасних меlш:канц1в.

Африка, нк і інші чаСТИІНИ земної кулі, пережила ба,га
то змін географічних і клj~матичних. Коли у нас в Ввр'олі

панували зміни льодо,во'го

періоду, тут рівнобіжно

чергу

вались ДОІцові періоди, 'від чого часто зміняли-сь ПЛОЩ1і за

селення першими людьми. Особливо територія Сагари сво
го часу обула врожайною ·країною.

3

тієї ,пори залишиlЛОСЬ

там багато ка'М'яних знарядь з найдзВІНЇших часіlВ і куль
тур, як, на'пр.иклад, шельських та ашельських рубил вели

ч elЗНИlХ Ф о!рм ї РОI3МIЇ!Р ї/в, які. 'М!Q.Ж!Н а :на

!]{ QЖНlОМ1.У

Щ)ОЦЇ- знай·

ти: на ,ПОlверхнї !піююу чи, IП;іЩ IНlею', та чYtдО'ві ст:рілки' з ОО\СОІбли
вої лереодkторИJЧIНIО!Ї '~Н\Дytс'Лрїії, іЯ\ка, 'З/НЗlХОДИlТься oilИlш,е ІВ Сагарі
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:і '31В.

"атеріен". Ця, теРИТОpjі!Яі :}{ІСд7ІИ'СЬ 'бу'ла зас:елена дуж~

,гуюто ЛіЮДЬМ'И н палеоліТИlЧні,й і: Іпочатгкаос неО'лїrrИIЧІНЮії доби,

а ів :піЗlНіlШ'ИІХ 'ча'сах через іНеї іЙ!ШiJIИ ТОРГОlВель.ні та в:іlЙ'Сblкові
ШЛ'НХИі зі Cxo~y та :ПLвні,чнОІЇ АФРИІКИІ дО Суща.н~ і

Hiretpy. Та:к,

нащрИ!К.7ІЗІд, ІВ ОIСТШНJНЇіх ЧіаlсаlХ ,ЯК IМlНОЮ 'ОIСОО!ИіСТОІ, та'к іl іlНJШИIМИ
З/рхею.л:ОГaJМіИ та дослідниками: 6улю віЩJКJриrrо безліч

Шll7Iео

Лlігги'ЧІНІИХ :і 'Не о лі ТИIЧІНіИlХ стаЯН()ІК 13 р1З!НIО'МlЗІНіггню ю ЇlНJдYcгp-i єю

.3 'J<\a!Мemo, IКе\РafМЇчні ВfИ:ра.би

'3 нею.тrirгу та, IПtp'ОТО'ЇlcТОР'ИЧIНЮ'Ї

доlби '3 пр'е,к;рIЗIС:НlИIМ o.plНlalМ'ell-l''Г'O\M, ЯlКОIМУ мо,жуть .пюва'ЗJДРИТИ
ЧШСТО на(шіСТalР'ОIВlИІНІНіl і IСуlЧаюні ,орнамеНТИІ .на ,кер,аміlll;Ї'. По

всій ЦЇJЙ те:риrrОРIШ іВЇ(д ПВВН!ОIЧіі Сагар'И аж ІДО 'самоІГО
МО)ІОн а

з уег.р.іrrИ'

ба\г ато

ме!ГзиатиlЧНИIХ

п.аlМ~'Н'ГОІК,

Hi\repy

~a'M iJнних:

СТОlВпї'в у фоtplМlі' фалюСі'В, Qкель та ко'мінlН'И'Х fJIJIИТ, 3З1ПОIВНених
РЇI ЗНОlманіJ1lН1ИIМИ, :м,ШЛЮНIКЗМ'И 'ТІа r!рalвюрами як ~пеlРе~іlсто'Р'И
Ч'НИХ та'к Ї\ ПР'О'ТІOlkТОIРИ'ЧlНIИІХ та' ї'СТОРИIЧ!НИIХ ча1сів, бel3Л'Їtч ве

.7lИIЮИtX та .маIЛИIХКУiplга'НttIВl, :МО:ГИ~I\ IСта!рО:ВtИlН!НИ1Х осель тощо, 'з
6aJгат,и:м

аlр.хеошогіIЧIНИ\М ІіІ еТіН!ОIГlP'афїчIНИІМ, rмаrrelРііЯlЛlO1М 'Б хаl

р,а!К'Тері' речей доrма(шlНЬОГо. в,жwrку аtбо редігіЙlНlИIХ культів, які
зЗ'вщя!ки lНа'Ш'ИIМ ДО'слі:дам. с,таIНО:ВЛtяrГь 'уже НИІНі 'пова(ЖІНИ\Й на

УКОІВИЙ

rм,аrrе:рlіIЯІЛ

дфри.ка

це

і

країни,

'ОКaJріб
які

IМlУВе!·ив.

приймали

3ахіДІН!Я1
та

]

цеIrГpзльна

переживали

різно.ма

нітні 'вплИ'ви ,сусідніх і чужих країн і народі'в. Так 'видні тут
с'л-Їди впли'аін з часів Птолемеїв, Пуні'Йських 'ві:ЙIН. Єгипту.
Коринту, Риму і, нарешті, коли після смерти МаГОlмета ара

би об'єднались і розбили Бастраввї'зантійсь'кій цитаделі,
опанували Єгипет, Тріполї'с і ціле

734

Середземне море,

-

у

р. заволоділи вони і Суданом та заХlі~ньою Африкою. В

цей час у ,КУльтytрному відношенні стала роз.ви,вати<:ь за·
х'і,дня Афри,ка (Сенеrа.7Jія, Маврита'ні,я, Судан), а в релігій
ному

відношенні

і.слям

о,панував

тут

'великі

'Пр,О'стори

і

вкоренИ'вся кріпко аж до сьогоДні,межуючи з анімістичною
релігі'єю негрів. Як в Україні, тз!к і тут, головним чино'М У

пі,вденній

Сагарі

(СудаІН,

Ма'вританія,

Сенеrалї'я

і' Висока

Вольта), залишились з минуcJ1ИХ часі!в безліч ВИ:С,ОК:ИХ ,курга
нів, могил і засипаних старовинних міСТ,гор,одів. Археоло
гічні розкопи багато приносять науко,вого здобутку і цін·

lІо'стей по ви:вченню даlВНО 'Минулого цієї країни.
Експедиція 'Б терен добре екв'Їпується. Спо!соби переїздів
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у більшості

повітряні,

автами

і

на

верб ..'Іюдах.

Одначе

не

виключається й певна небезпеюі та несподіванки для чле
нів експедицій. В далекій нідлеглості ,від міст та Є'вропей

ських пунктів доводиться ночу'вати у шатрах серед пустині ..
Не р-ідко можна ЗУСТР1ітись з ~1еваIМИ, lЦО ходять цілими ро
д'Ина!Мщ

але

якщо

не

наrnад,а;гИJ

на

НИХ,вони

ClПОJКіIЙН!Qі

При розкопах цвинтариська з 38J1ізної доби на ПJlЯЖ;' У АКАМ,
(Автор з дружиною та робітниками)

прооа:жаюrrь

Д1VIОМ

є

очима

'зустріти

ЛІюдей

віч-на-вФч

і,

з

не

пеР-elСJІідують.

панте.рами.

ВOJНИ

Дaкap~

Гіршим

дуже

хи

жі і в по,р'Ї'ВlНянні до гордого лева, Я'к царя звірі:в, дуже під ..'1і:
та підступні. Одначе найгрізнішим во,рогом ддя евро.пеЙцн

всюди на території Афри.ки є не звір чи П.1азун, а інсекти
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(MOrCk-іти та різні мухи), що приносять рjзні хвороби, і B'Їi,1J,
них 1іРУДНО В'берігтись на-віть при HOBlirrHix засобах. Одначе
при до·бро-му еквіпунку та забезпеченню, дуже рідко тра

пляються трагічні випадки. В бі,,'1ьшості така екскур-сія бу
ває

приємною

про гулькою,

по,вною

цікавих

пригод і

са

тисфакц'ї'Й.

у МІСТІІ ДАКАРІ

ЯК часто

в дитинстві ми

зачитувались

географічними

ОПИ1сами, подорожами мандрівникі'в по екзотичних країнах

світу. а головне підсоняшної Африки. ЯК часто наші думки
.lетіли туди, де густі зарослі джу.нrлі'в ховають у своїй гу
ща,Вlи/ні

ДИІВОIВИ1ЖJНИ:Х

дикунів-людожері,в,

ЗJві!р~в,

або

IПТЗіХ,

дО

nЛ1аlзуніІВ

ШИРО'КИХ

та татуйованих

про.сторів

пkкового

'10рЯ та голих скель пустині Сагари, де мандрують тауреги,

ТЯ'ГНУТЬСЯ довгим

шнуроіМ

кара-вани

збиває на манівці мандрі·вника. Або
сторів

ми,

саван,

ріЩІКОЮ

покритих

rюрослею

j діИiJ{IQJЇ мdм'о:.зИ',

високою

і

де

"фата

моргана"

й до безмежних про

тра:вою,КО,ПЮЧИМИ

куща

па:ль·yt

п ОlМіж ЯіЮfIМИ

мов -кещри ли'ВаН1ськіlкрасують

ся IВeЛ'еТlні "б аоо-аби" . Н ачи
таlВШисьБУ'вало таlКИХ о-повідаІНЬ, не рав у оні 1В!Їlдбуваии й
МИ, П'ОЩО'Р ожі по тНІХ дал еlКИIХ

~paїН'ax,

пер-еЖИ1ваючи

Рlіізні

ІІРИІГОДИ іс:траIХ. Там, це БУJIiО
в МІрї,ЯIХ

і В сні наlШ ої МОЛО-о

..1.ости і диrrИIНСТlва, О~l'aче не

'·'Ї..1ЬКИ ДЛ'Я ДИТЯ1Чого- розумїrн
/lЯ· були цїlкaJВ:Ї, та м,аWI:ИlВі ці
/ІРИІГОДИ,

(.' і'ЧІНа

але

й

кожна lПере

ЛJЮДИlНа ціlкаlВИТЬСЯ р.iJЗ

І/ИМИ краіінами світу і ЖИ~1
У

ІІИІХ.

Тип молодого

Taypera
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Західна

французька Африка

це величезна країна,

що

своїми багатствами ПРИТЯГНУJlа· до себ~ колонізаторами не
один европейський нарід, починаючи з ХУІ віку аж до цьо
го часу, які вспіли опанувати всі її про,стори і закути, несу

чи

3

301М
й

СО1бою KY~ЬTYPIY й 'ЦИlві~lіЗ!ЗJцію \д1Л1Я: ,д1I{1КИIХ плеМelН, а' 'Р1ЗіЗ ТНіМ і 'їх поне'Вол'е!НІНЯ та ЗНИlЩetНJ-IIЯ Їх на\ц.іональноr

,стаrpовиIНIНО'Ї

КІУЛЬТУРЩ

!реЛ11\Г'111

та

lМіИlСтецТ1ВЗ'.

Ни

ні по беі3іМ-е'ЖJНИХ іПРОIСТОIРruх -СЗJва!НіИ, черЄ!з пустиню і джун
rлі

пробігають

залізні

й

асфальтові дороги

(хоч дуже

3

ма.1JЇЙ кількости), а понад земл~ю орлами у висотах небес
них кружляють залі-зні ,птахи

-

пасажирсь,к'Ї та b-іЙ'сь,кові лі

таки. Коли під'їздити ДО пристані в Да:ка'рі (столиця А. о. Ф.

--

Західньої Французь'Кої Африки), то ~відразу кидається в

вічі великий контраст, як у вигляді самих людей, так і бу
динкі!в та зас06і'в руху.

Восьма година ранку: на пристані метушня з ПiJИГОТУ
ваннями до. зустрічі нашого пароплаlВУ. Европейці в білих
тропікаль,них

одягах

стоять

окремою

групою,

а

довкола

них метушаться в ДОІВГИХ спіtДНИЦЯХ і халатах, ЩО волочать
ся по землі, чорні, худі та брудні ПОРТОlві робітники-мури··
ни. Не встигнете ступити на берег,
них

велетнів

валізки,

в

до~вжезних

як 'кільканадцять чор

спідницях

виривають

пропонують свої послуги та тягають вами

з
на

рук
всі

сторони. Горе тому, хто не знає їх хитрощіlВ і віддасть свій
багаж кільком, а не оДно'му, бо опї'сля приходиться з усі
ма, і то міцно, розплачуватися. По прекрасній асфальтовій

дорозі,

обсаджеНlій

пальмами,

екваліптусами

та

фікусами,

несе ва'с авто у центр столиці заХЇ1ДНОЇ Африки. ОЧ1і розбі
гаються

від

нових,

ці'Кавих

і

невиданих

в

Европі

речей

екзотичного світу. Кожний ли'сточок, 'кожна квітка, дерево,
різнокольорові обличчя, ориrінальні яскраві одяги, зач-іски
ж!ЇIНОК та ЧОЛQlвіtкіlВ, архітектура будинків тощо

-

нсе пере

повнене екзотикою, надиха:не чаром і міцно вражає зір і душу.

Незабаром і центр

MkTa.

ПоміlЖ маленькими тубільчи

ми хатка'ми з пальмо,виХ гілок та очерету стоять величезні

фабрики, урндов:і бу"дівлі" ШКОЛИ, ЛЮІ«:У'сові готелі та вілли.
НаЙ'КРаІці будинки Дакару це катедра :місцевого СТИ.1JЮ зі

скульптурними
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образа'Ми янго'лї'В з муринськими

обличчя·

ми,

оди.надцятиповерхові

мешканеві

будинки,

Інститут

ІФАН, Комерційна Палата та інші, здебіл.ЬШОГО урядові бу
динки.

вузь'ких

Самий

центр

ву ..,иць

З

!МЇtCTa

це,

наза,гал,

різноманітними

,кілька

по' розмірі

невеликих

й

кольорах

будинками. По'між ними не бракує плетених і вкр,итих лис

твою малень'КИХ хаток місцевих

муриніІв..

Крамниці,

крам·

НИЧ'КИ, будочки та про'сто розстелені рогожі з краlМОМ, все

мішається докупи.

Нага'дує не'величке

волинське

містечко

Корець чи Ми'зїч.
ДаІкар, це lНІetв'f'ли'Ке МytрИіН1Сblке 'місто, в Яікому живе біль'ш

як 60 ТИIСIЯIЧ IМУ'РИlflіlВ і лише 5 'ТИlСяlЧ 'білих. Да'к'ар'ЯlВЛЯЄТь.ся
2'дlмїнkтр:arТИ/ВНИIМ та культylрно,-то:р'говелынІмM цеНТрe>tМ МJ3.!Й
же .вс.ієї 'за~ід.нОії АфРИIКИ. Tyrr оки/ве 'ВИСOl~И1Й коМіlСalР заооіщ
ної Афр'ИlКИ, !генерал-'губернаrгоір', та м:k11ЯТЬЮЯ НalЙВИlщі Ш'КО
ли, IВЯlК'ИХ ВfLlаlТblСЯl ,пере/8ЗJЖ1Н10 \МУ'Риrни з .ці!JIОЇ захіідJНI()~ Афри
ки

J10ЛQi8ІН!ИIМ' 'ЧИ1НОtМ

на :медИIЧ'НlО/М:У,

ЮРИlДИ1ЧНОМ'У та a~гpoiНO'

мі'чlНІОМУ фafК'УЛblтет<З.'х. Ця- афРИlКаН1Сь.к:а ,СТОЛИЦЯ буиа ва'л·о
жена ,~ОЛОінkТа!м<ище з

17

,СТ. Ре'шТlКИ

ux

tВОlлодіlННlЯ тут заlЛИ~

Ш'ИJIlИIСЬ іНа острові Т. ЗІВ. Горей. В ,стаРiQ'ВИ1Н1У зВ'ЇЩIСИI 'пrpЯlмува
.lиr 'Bdi европеЙс.Ькі ПOlДОРОIЖ!ні навпрОІстець чеРБЗ АТJІ'ЯlНlТИ({
ДО п:іlвдеIНlНЮ:Ї Америки, яка IЗВі.дси 31наХоОіДИl1Ь'СЯ в ТРЬ'ох ТИ
сЯ\чах KiiJI1oJMe~piB.

ВУ/іНці вузь'кі, страшенно брудні (за вийнятком голов,
них) і смердять та·к, що й ПРОІЙТИ часами неможливо. Цьо;

му дивуватись не приходиться, бо для потреб дакарці-чор

ні

при.сідають де

попало,

а

стіни

майже

В'СЮДИ

підгни...1і:

Особливо 'коли 'СТОЇть -суха погода і парко, то по:зітря ду
же і дуже на та,ких вулицях тяжке. Цього 'патр'іярха.1ЬНО
го побуту

не

вдало.сь

і не

вдасться

вивести

у

дакарців.

Очевидно це ЇХ рі'дне і родинне та до lВ'подо6и. На 'Вулицях

завжди повно народу. Ходять, топчуться, торгують~ сплять
поперек

хі:ДНи>~ів,

-сидять,

виш и'В'а ють,

го'ляrгь,

с'Грижуть,

бавляться та М'оляться. Взагал'Ї твориться пО!Вни'Й хаос. Чор
ні

поліцаї в білих елеrантних одягах довжезними

мов крилами віт.ряка, розмахують на всі

руками,

старони. Рух на

ВУJІИЦЯХ величезний яік М8.шин, РОlВеристі:в, так і спецї'яль

них дакаРС'blКИХ :В()ІЗИ;~ЬВ,З',l!Iі'РЯ1женИ1Х у :МЗіЛlеlНь:кі 'КОНіИ/КИ, які
подз:вонюючи

ГОIJIО'СНИМИ

дзв,іночка:ми,

ввесь

час

бігають
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по мicTi~ розвозючи переважно кольорових дам та мури
ні'в пdд iIlарасолями.
Багатші дакЗ'рки, назагал, одягнені дуже багато і чис

ТО, чИ'м відрізняють,ся від негрів з ПРОlВrі:нції, не дИ'влячись,
ЩО

мешкають у

бprудї,сплять,

сидять

та їдять

на

землі.

Одежа Їх дуже гарна й ориrінальна. Одягнені епочшгку в

кількаlпо'верхові сороч'кИ', сукню ЯСНОГО

У Dеличез~

KOl7IbOlpy

ні '}{'віIТИ чи інші ~iplнаіМ'eRТИ, а HOlВepx ус:ы()го'' Н'ак:ищat€Т.ьсЯ}
майже не з'шите полотнище тонко,го, прозоро'го', біло.го чи

блакитного,

чи -іншого

кольору матеріЯIJlУ,
оБВИіНа.є

'в

який жінка

ці~иlЙ стан так,

що

ще IВf<ЛИКИИКУС'О:К ОП щщз:є на
з'еІМЛЮ поваду ї 'Волочитьоя ПО

6рущ'Н'иос

хідни:ках.

На ногаос

у неї сандаЛ1і зко~льJOIРОIВОЮ ВИ,
ШІИІВКОЮ по Шl}{у!ріі, або. ЧУЩI()і

аі"

ш ОіВко'Ві,

'Чи

ош:аlМЮГОlsі

чере'ВИ1КИ

синьо,го

ІКОЛЬЮ:РУ,

вишиті,

чи

срібними

'сто.

можна

чи

бмOtго

\ЗОJIIОrrиlМи.

галуна!МИі.

ба'Ч'ити

Ча'

'СЮУіПішу

дaIKa'P'~y, Яlка Й\lI:е ПИ'lllНо. ОІ,ЩН
nнeHa, але 'боса, ШIКО\дУЄ, ма
будь,
себе

чеlр'евиIКЇIВ,
не:се

діlВ'Чата,

Молода дівчина-дакарка

Я'~і ПОlперещ

руках.

МОЛОЩQ

заплетені ІВ

Мal.Ле.НЬ

<К'і кі'со,ч.ки,

в

!п OIBepoc

Я'Киос

00-

'СНІть
спеЦЇIЯЛЬні в аtЛ ки: різної форми і дуже великого

формату, зроблені з чорної шерсти чи вовни. По'вно зауш
ниць, зо,потих брошок, різних бляшок та гр'і'-грі (ча'Ро~і'Йні
речі) ПОlНaJЧЇшл,юваНlі на ГОЛОlві~ а шию rобвиlВаю'ТЬ ГЗlрІН,~ (ЮО

рналінові .намиста, чи НИ'Зока золотих MOlНerrO'K, подібних до

наших старовинних Д~KaTiIB. Поверх при'Крас і зачіски за
в'я:зy€ть'ся Щ\е оtбов'я:3JКlOiВО :гарна. ІВ ясних ]{'ол!ьор'ах ШQJВlКО

ва хустка, яка не обхо.плює всієї галови, а лише саму вер
хі:вку чи одну з її сторін. Два кінці хус~ки обов'язково по
винні сторчати. Так прикрашена у все своє ба,гатство мо-
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.lода

дівчина

завше

Bece.la,

поблискуючи

гарними

очима,

струнко та гарно виглядає. Старші жінки, заміжні, хоч ма
ють стрій :УІайже одна'ковий, відрізняють'ся від дівчат Сіво

Їми зачkками. ВОНИ вже не мають за,плетених кіс, голови
голять,

а

на

голови

:накладають

перуки

з

двома

загнути

ми штучними коса,ми, МОІВ у барана роги, та також мають

різної фОРМИ валки на голові чи іншого хара,ктеру ОЗДОlби
та шо'вкові хустки.
Да'карки НЩДЗ:ВИlчаrйIНО ЛlіН'Иlві

ВОНН' не тілыии не лю

блять ЩОlСь та ще й ба!гаТIQ ро

битщ a~Т[e й навіть СОlваТИIСЬ по
в у ли'Цях

і\1

оч еIВЩЩН'О ТЯ'ЖІК О,

бн пройде трооси та

11

CНlДe на

хjД!Н'ИIК така <краля, П,ОСТ3JВ:ИIВШИ

зз:рав

же

\-Іара"

'Поперед 'сеlбе. НеІСТИ в

'СіВОIЇ

СЗlЩZЩIJI.і

"еа ...

ру'ках щоlСЬ, це для неї страш
НИЙ ТЯ1гар, тому З1маmку до гли'

()окоіі стаtplQlСТИВlСе носять на

r Оl."ЮlВlі~

.н а

отїliі

Чlу~аюії,

що

та'м На!КР'У'чеtна. І так jде та!ка

грація ГР)llба чи тонша, а на
J"ЩІові у неї стоїть ве~ИlчезнИlЙ
к ОUllИIJ{

відро

з

ри бою,

ШЛ'ЯШ1КalМИ,

з водою та, наIВЇ:ТЬ НО-

COIНy ху.сТОЧ'КУ ліlНУ1ВaJIЗlСЬ одІІа

нести

в

ру.каlХ

та

Тип сенеrальської молодиці

по-

ложила на голову. Часто приходиться дивуватись їх а,кр'О

ГІатству 'Б ношенні таким способом на голові різних речей.

ЛеЯ'кі в цьому відно'шенні просто вірту.ози. На голові СТО'
]ТЬ кошик З П.ilяшками, за спиною прив'язана хусткою ди

тина, а вона йде, регоче, пританцьовує та обертаєть'ся па
исі

боки.

Маючи

дитину

за,

плечи:ма,МОЖУТЬ

танцювати'

('иіїI скажений танок під ta'M-там і нічого дитині не ста.неть
ся. у бідолахи голівка трясеться у всі боки і от-от зда€ть

ся шийку скрутить чи випаде з пере.в'язу. Цікавою особли
иістю африканських жіно,к і чоловіків є не.ве.чички'Й па~ичок
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(КусЮ'Ч()іК ЗЗlстр~жеНIQЇ г.іIJLЬiКИ I ) ІЗ де ре Ів а', ЯtКИ'М вони Вlве:сь час

ТРУ-ГЬ ясна чи зуби при ГУЛ ян Ц'і , роботі чи торгу. Цей ку
СНИК дерева має певну лічничустор·ону для зубів, і ТОМУ У
них зуби дуже білі й 'міцні.
Інший вигляд мають тут чоловіки. Багато тут бідних
людей, що ходять в останніх лахміттях і брудні, але багато
€ й багатших, 'купців різних чи урядовціrв, міщан, які но

сять

майже

всі

однакового

крою

довгу

о~ежу,

по\дібну

цілко'м до одягів наших праІвославних ,священи,ків:

сти

-

харів, ряс та п.іДРЯСНИІкі'в. Під сподом У них спідниці~ зшиті
ПОIСе1реЩ;ИlНі" -і ТlВОРIЯТЬ т'аIКИМ
чином фоrpму шараJВaJрів. На
г:р'удJЯ1Х та Іна С:ПИІНЬ часто бу

ва!Ють 'ВИlши'вані ЗіОіЛоrrиlМИ чи
ср,ібнИlМИ ,гаiJIунами СИIМlвovrі1ч'!!і

М'У'СУЛblмаlнсь'кі 'з'на'ки
ці,.

й IВзі\р

3aMrcTb 11laJПОIК 6ільш,іJCТЬ

НОІОЯТЬ Iріl3но,ко'льор.о\ві феlOюr

ЧИ IКО'ВіпаЧlКИі, ціл!кОіМ п ощі6ні.
до п:ра.восла:внИ'х ,скуфійок і та

НаІвіть фї'ол-еТОIВО/ГО' оюсамиrгу.

На Р'У'ках У 'КОЖІНа!га lМyrсуль
м,анина 'чопжи, а !На Г!р'У1д'Я1 Х ви

СЯіТЬ

.запавіти

МаlГОІм,ета

та

ршН'і грі-,грі. Лише rrРИ1ЇЗНЇ '3
ЛIРОlвіIНЦЇ!Ї чор!Ні ХОЩЯТЬ У де
р,еIВ'янИ!х ди!вовиlЖlНИ!Х !l{ЗJпе~ю
ха!х, ЧИ тюр,баlнах, 'М,а:в араби,.

ОсоrБЛИIВИЙ

Спосіб ношення на голові

ВИГ,J1ЯД

м'а'ють

маіВlритаlНЦЇ, ща у 'веЛИlкій '~іль

касти меШІкають у Да-карі

його

ОIКОЛИЦЯХ,

ЧИ

при.їздять

сюди на l'орги. Коли rлянете на деяких з них, то перед ва

ми стоїть старий євангель'ський тип апастолів чи

перших

христия'Н, святих мученикіlВ і т. п. Ух обличчя має гарні ети
леві

риси,

курчаве

в

яких у наlС

воло,сся,

малюють

гарні' карі

образи

чи -блакитні

святих.

очі,

Велике

ЯСНОСМУГЛЯВі

обличчя, з виразом якоkь раДОІСТИ ДИТИIНСТlва, не'винности й
чогось неземного. Св,о'єю одежею темнасинього чи
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чорно-

ГО

кольору 'вони

відрізняються

від

усіх

місцевих

HerpvB.

Насподі ніби туніка, а зверху MOIВ плащ, чи великий 'Кусок

матеріялу,

U..1.0

кінцем.

руках

В

обля,гає плечі й з,висає ДОВГИ1М аж до землі
довга

па'лиця

(вони

всі

майже

пастухи

овець). Осо,б."ІИНО неличновиглядають постаті старих ма:в
ританці'в з синим довгим ВОЛО'ССЯ'М та до\вгою сИ'вою боро
дою. Мавританки та,кож ходять у всьому темносиньому,

на голові мають з дротів зроблені

а

прикраси, нбрані в зо-

Мавританки

.ТJOTi бляшки чи гроші, та покриті за'вше чорною довгою
хустиною. як у негритянок так і в мавританок на руках.
ПОВіно

браслет срі6них

і

золотих

та

рї'3ІНИХ грі-грі.

Мала

дітвора, як у місце:вих дalКapцi,в так ів .м авр ит ан ців, Х1ОЩИТЬ

маlйже

rOilla

з lМаillеНЬКИIМ опояс,енням. Аірабів

'}

Д'з:карі 'Рід/ко

можна З)1(: тр іти.
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АФРИКАНСЬКЕ ТОР.ГОВИЩЕ-БА3АР.
Торговище чи ярмаро'к це, звича'ЙНО,'ви'ставка і пока.~
добробуту даного народу, мі'сцевости чи райсну. Це, МОЖН::1
сказати, й етнографічний 'відділ музею. Це, нарешті, місце
зустрічей, торгу та 'сварок. Та'к характеризуєть:ся, з,вичайно,
кожне торговище чи ба.зар я'К у культурних народіlВ світу,_

так, тим більш, і 'серед народіlВ АФРИ1КИ. Не ди,вЛНЧИ1СЬ на
ранню пору,

7-8

година ранку, афри'КаН'ське сонце стрімким

промінням 'припалює шкіру на руках,

шиї та ногах і ней

мо:вірно 'міцним сві'тлом разить очі інавіть через темні оку
ляри, Яrкі тут обов'я:зково, вставши з ліжка, носить кожний

білий. Для нас, европеlЙців, та взагалі білих настає гаряча
пора, справжня біблі'Йна "геєна oГHerнHa~'. Чорні під со'Нце'м
Африки призвичаїлись до цієї спе,ки та духоти, і Їх сголеНl

чорні голOlВИ, плечі та РУКИ тільки поблиокують без крап"ті
поту.

у та:ки'Й час торговище

вже

в повному

розпалі.

Про

ТИ'СНУТИ'СЬ трудно. Яких ВИ тут типів не побачите з різнома
нітних р'а\: підсонrяшНrО'Ї Африки! Суданці, сенеrальці, араби,
мавританці, тауре,ги,
рійці,

'В'се

-

дагомейці, е:ВРО/пейці та лі6анці, й си

зміша.1JОСЬ

у

громаді.

ко.ІІьоріІВ

HCKpaBkTb

одежі, блискучі золоті й срібні прикраси та ясні

промені

сонця ріжуть та миготять в очах. Велика -галя ТОРГОВИ/ща
побудована в африканському стилі чер'воного кольору, до
вкола оточена лава!ми народу. Гори ,ко'ко'сових
ле!Них

та

жовтуватих

помаранч,

оріхіlН, зе

цитрин,бalнаlнів,

пахучих

а:нан зсі:в, манго, ка.ке,веті'в та інших овочіlВ і зеленини MЇrcцe1ЮЇ упереміш лежить на столиках і просто на землі.

Осо,бли.во

ориrінальні

видаються д.1Я нас,

европейці'В f

манго і папаї. Манго, в розмірі гусячого яйця, це великий
жовтий

овоч,

З'брикосів.

подібний

lllKip'Ka

на

сливу,

але

зо

шкіркою,

нк

У

груба, але м'Я'ка та легко очищається від

м'якоти, якої в цьому овочі дуже багато,

і вона

сочиста,

солодка й своїм запаХО\1 трохи нагадує моркву. Запах цей
дуже сильний, і тему не кожний може їсти ці о.вочі. Мені,
наприклад,

во'ни

занадто

споживаю, але зате
зо

солодкі

й

запашні,

і

інші з'їдають їх масою, бо

я

Їх

вони

мало
кр:Їм

смачности -мають багато віта'МІНІ'В, що ліlКУЮТЬ різні немочі
шлунка, печіІНКИ та туберкульози. МаlНГСIВИХ садів тут дуже
багато, а дерева, особливо коли >На НИХ висять овочі густо і
на до.вгих у
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'см. 'корінчиках та оранжево-жовтого кольору,

виглядають дуже мальовничо, не,мо'в ялинки оздоблені ма
сою

ЖОВТИХ

прикрас.

Інаlкше вИ'глядають Па'паї. Вони' подібні і по величині, і
по

формі

ніlЖ!НОЮ
тою

Д'О

:нawиlХ

шкіроlЧlКОЮ,

рожев'ого,

сильним

3

rnp'О!до<вг')''1ВI3.ІТИХ

КОЛЬОРУ,

.CJпецифі'Ч'НlИМ

ДИН:Ь

з

Т'QlНJКОЮ,

мнкОІ
з

з.апа

ХОМ. Дере:ва іпаlпа;Ї IневелиЧlКЇr.
СТОІвБУїР деревця з самого ни..
зу ДО, ,верху галий,

"_о

з,е,,'ІеНОГ(j

каЛЬ.QіРУ, т()Н!КИй, lВер'шо'К оз
д ОІбл.є.'!ниЙ

іКО РО1Ю,Ю

ч'}'іД ОІВО ї

широкої з'еленої ЛWС'ГВЩ
д~бно до

листви

по

рищинуса,

і

ось з-під цих листюі,в вewтичез
ні дині·mапаї облj:пл.юють ДОВ ...

кола голий 'сто.вбj'1Р де;реIВЦЯ.
Цей овоч та!кож ДУ'же в ТОРТУ,
()о 'Має ду~же

П'Р'ИЄ'М'НИЙ омак

та' багато BiTatMilHiB проти Х'ВО

раб 'ШЛ)11Н1КУ та "уберку.пЬ!О\Зи.
ТутеНПІ!Ї

еіВРоп е'Йці

г()(дують

ІІИі:\1И спецжяльно д.іт~Й, а чор

ІІі ЇХ і манго Іпоїдають вели'ко,ю
\І ~IIСOlЮ на КОЖJНому кроці.

Дерево папаї 3 фруктами

КРЇ1М ОІвочі,в та всякої зеленини, ЩО є тут дуже дешеві,
\1 ісцеві

люди торгують

ВСЯ~ИlМкорі'Нн:ЯlМ

і

зілля:м. Тут ВИ

'ІІайдете і присмаки для стра:в, і l'ріl йні рослини, лічничі,
'lapLBHi~ 111.'0 ГОЛОВНlИtМ чином P-О3К'УПOtВ)'lЮТЬІся мїtcце\ВиlМИ' ЛЮДЬ,
ми. Треба оказати, 'ЩО як МУСУЛbJМaJНЩ таlК головно

фет:и

ІІlНсти-анімkти придають цьому 'велике значення, 'Ї 'влаСТИІВО

І\()жна х,вилина в Їх житті 'МУСИТЬ бути

супроводжена яки

\lНСЬ чарами й вірування'Ми. ОсоБЛИrне .мі.сце займає продаж
ІІатичків ДО гризення та чищення тим способом зубів і ясен.

31

Без цьога патичка мури:ни не ходять і нічого 'не роблять.

Кожна жінка чи чоловік ПОСТІЙНО тримає такий патичок,
гризе його, чи.стить зуби та ча'с від часу спльовує, ЩО брид
ко дуже нам бачити. У другому М"l'сці торговиці продають

паIПУ:Г, мавп, СПЇіВУЧИХ пташок, живих ящуріlВ на ш,кіри та
чучела, шкіри гадюк та ,крокодилів, пантер та антилоп, ро
ги буйволів та диких ~із, вироби зі шкіри тощо. А ось, ці-.
лий ряд жі,но;к сидить на зе·млі з ;величеЗНИlмикелебасами
чи

макітра.ми,

зробленими

з

ти.кви

та продають

ІМ анї ОКО ,

риж, ВСНКУ місцеву КРУrПу, згу"цене та скИ'сле молоко, немов

Продаж різних приправ до страви на базарІ в ДакарІ

нашу простоквашу, Я'кісь балабухи, зліплені з товченої кру
пи ЧИ муки, подібні до смердючої глини, чер·ВQ:НИЙ перець.
В іншому ряді продають рибу, a~1e, борони Боже, не в
баліях з В'одою чи на столиках, як у нас, а просто на бруд
HOrмy,

запльованому

хіднику.

Можна

пройти

'кіЛblкадесят

me-npЇIВ і осе л.ежать ІКyJПИ' .риби морської та з озе-р і рШчОН
чудернацької форми та розмірііВ, Ноку мухи цілими хмар·ами
облї'ПЛЮЮТЬ довкола. Страшний 6руд і сморід, 'СТОlвбури, піску
та куряви,
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--

в'се це немов доповнює декорацію тасві~чиrгь

про санітарні умо,вини. На бажа:ння зараз же ва'м тут на, хіщ
НИIЮУ віlZl.руБJують

J]{YCO'K

риби~ т:ребіУШать й, ;j вс:і решТJКИJ

3

лускою та потрохою за"lишаються на хі~нику під страшниІМ
гарячим промінням сонця і духотою. Можете

повітря,

я-ким приходиться дихати

при

собі унвити

купіlвлі ці'ЄIЇ

РИlби,

наlйдешевшого пр,одукту тут.

В таіКОМУ ж 'ставі продається й м'ЯIСО : ВОЛО:ВИІНЗ та ба

ранина. А коли взяти під увагу З'вичай МУ;РИlНіlВ уве'сь чаlС
гризти патики в роті та 'ввесь час ци,кати 'поперед се'бе, то
не ВСЯІКИЙ білий відважить'ся у,віIЙт.и В цю гущу М}'lРИіНського
торговища.

Ки,дає'Мо
го

та

це

багатшо'го

брудне

місце

'ра'Йону.

і

переходимо

Попа~аємо

на

до

чи'стішо

хіДНИIК,

зайня

тий тонпою народу, ЩО штовхається' -біля крамниці та огля
дає товари виста'вдені наЗО1вні. Ряди череВИ1кіlВ різню,кольо
рових з передками, але без задків, низ:ки
(чаріlвні

речі-а,мулети),

рііЗНО'КОЛЬОРО'ВИХ

про

матер,і1ялj;в

які

на

Р03ПО1ві!м

сукні

й

кораліІВ,

гр,і-гр,і

піIЗ'Нfше,

одежу

гори

висить

на

жерткз:х перед КJjJalМlНИЦЯIМИ дщя заlМ'alНюваН'НIН ~упцiJв. Та ОСЬ

маrази,н з годиН'никами, золотими речами тощо. Все це ва
бить в'Сіх муриніlВ нк не

всього рукою

та

купити,

приміряти.

то

хоч дотор,к.нУТИ,СЬ до

Склепа.рі

добре

знають,

що

мурини нарід дуже ПOrніJIЬНИIИ 1 ПОКИ ЩО купить, то мусить

B'Cj

'крами та у вс.іх крамницях переглянути. TotМy з вели:ко·ю

терпелиlВОСТЮ поглядають на 'КУ'пці'В кра'марі тавіщ духоти
щох'Вилини позіхають або відганяють над.оїДЛИВИIХ мух.
у цьому ,м-їсці вже є багато Індя:гнена та навіть напарфу

мована

особа,

і

нерjдко

'можна

ЗУС1lр'іти

тут

правдивого

МУРИНСblКОГО аристократа чи буржуя;, шефа якогось села чи
кантооу, під парасолею та О'точеного своїм почтом. Це незз
важає маса,м 'калі'К,слі,пим та обір:вани'М, ГОЛИІМ, голодНіИІМ
біднякам сов.атись по хідниках помї'ж одягнени,ми та паху
чими багачами. Тут уже можна побачити і вели:ку ДО'МЇІШ<У

біJIИХ У загзльні'й юрбі людей. Коли В'ЗЯТИ під увагу голос
ВИІЙ говір мурин~в та Їх переКЛ\ИJкуsання Іпо·між 'Собою, не,мов
у степу, то ,можете собі УЯlВити, я-кий гамір твориться у цьо
му мї<:ці. ТаIКи.Й .рух, що HalВiTЬ авта мусять довго чекати та

й неймовірно трубіти аж поки не проб'еться через цю різно-
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барвну гуща:ВИIНУ та ТО'ВlПУ. А зрештою, иіл'ком зрозуміло:

ТОРГОВИІце, базар, через Я'КИ'Й у 'ИЗ'С, 'бувало, на Волині годі
було перейти, не то що переїхати.

в СУДАНІ

Ш,вщщко IПР'QlМ'ИIНУЛ.Q шість мі'С:ЯЦЇIВ 'Моєї ПIР,а'Цї 'й 'побyrrу
в Дalк,аlр,і над АТJIiЯlН:ТИ:ЮСIМ, і літаІК перенЇіс наlС че:рез саваІНУ

і :гори ,MaHДiIНlгye, 'рі'чку Сене:rаль та HЇirep і опу,СТИIВСЬ П'оп!і'д

го;р,аIМіИ нащ 'береlГО'М Нітеру 'В ІМ. БalмаlКО', столиці фраНlЦУЗЬ
КlОIГО Оудану.

Ця ,батата 'К'Р:а'Їlна і НІЇІКИІМ ще не ДОIСЛlіщ;жена ДОіКЛЩЩНО

з,аЙ:МalЄ .пР'ОіС'Ilї,р у французькіlЙ Західній АФРИіЦі ІВ 1,200,000'
'}{JвадратовИlХ 'кi.JFcIMeTpiIB,

на

ПО1в'ер'Х,Нlї

Я(}{10Ї

ФіrуірУЮТЬ

два

гірськи:х паlС!Мlа, '11а НІКУ прорі:зу'ють РЇtКИ Сенеrаль, HЇ,rep ї Бані
з Їос чи'слеННИIМИ: JПРИТО\КШМЩ ОІзераlМИ ї 60лотаJМИ.
Цілий Судан ПlО(lJ;іЛJUЄ'ТЬ1СЯ на т.РИl 'зони: зону сущанс'Ь'ку,
чи таlК .з:в,аIНУ ,,'са,наіНУ",

ЗОІНУ "СаlгеЛ1Ь" та

"Сагару" . адіна

ли/ше СУДаіИСblК3 зоназаЙ!має (ПРОістір у 200.000 'ІОВ,. кіл:омеТР'ЇIВ,
і є 'В'она 6іlJI,ьш-меIНШ ,КУЛЬТИ'ВЮlвана

ріЛЬіНИ1 Ц11Ва,м.

У

Саlгел'Ї,

аа,Ймаються 'ВИ'КЛіЮЧ:НО ;ВИіПасоJМ худоби (ко.рів, зебу, овець,

кіз, О:СЛЇ'в: та lВерблю!ді!В). У Са'гарі Ж більш ЖИ!ВУТЬ lКочо,ви

кн, а теlр'е:н її маlйже не У'ЖИТ:КУЄТЬІСЯ. На 'Вісім В'еЛ!ичезнмм
ПРОС'І'орі' Сущану жин-е не біЛblШ ЯК 3,000,000 лю!деЙ.
В геi()lлраФіlЧНОIМУ СВ'О'Є1МУ !П'ол'ожеlНlНі CyдalН з!Н:аХОДИТ'blСЯ
в цеН'грі заlхіДНОії Африки ПОIМ'Їж 10 і 26-JЮ ,п,а'Р'алеЛіею та 2U-и.м.
захЇДjнИіМ і 4-:ИlМ ,схі',ДІНИlМ 'мерищі'ЯIНОІМ. На пі(вночі, Судан ме
Ж:У'єт~сн ІЗ пі ' вдеНіНИ1М Ал.Ь'жи:ро'М, на, :за!хо~із МаВір'Иітаніею і

СенеrаЛ1іlЄЮ та на, Іпіlв~ні в ГI8'ilНе.єю і. СЛОlНо:В.и.м БереІГОІМ, Ви

СОI}{іОЮ ВОiJIЬТQiЮ, а 'На 'сході з

HirepoiM.

CY'дalН за,селюють, різні, переіва:жно .мури:нські, [племена:
ба:М1бара, Ма'л,інке, 60130', со'моню, Іпел,ї, тауреги, мавританці.
гаlбес та 6агаіТО іlН\ШИ'Х.

Судан 'в ,геlолО'гічному 'відношенні так 'НК і В археОJIIО'·
гічно.м'у ще. Ід'уже мало дослідженИlЙ, ХО,Ч уже давно слаlв:еrnі

геОЛОіГИ-ІпіЮlнери. \пере,веЛlИ 6а,гато дJОIСЛ'~ДЇ!В іЇ' ЗЇlбрали ціНlНИIЙ

м,атеРJі!Я\Л. Вже 'з 1905 'Р'О\КУ були тут відомі 'геологи' до:сліщ-
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~ИІК~': Гюlбе'РТ, Хущо, Л еlНlоlблЬ, Фюрон, ПеlреібаюкіlНl, УРІВЮ1Й та
!НІШІ. eYIДJaH ГОЛlСlвН'им ЧИІН;ОІМ Є 6а'гати\Й ЗОЛQ!ТО\М, яке зна . .
ХОIД;ИТЬJC:я ІВ 'сто'Чи,llJjі' Hirelp,.YJ ІіІ ІВ IРlаlЙlQні ФалеlМе та було е,коплу",
,

.аТОІваІНО ще ,в стаРОДаівні ча:си, за~ОІВІГ.Q- до ІП:Р:И'ХО~У' сюди

<РІр'анцузіIВ. Золоrrю\ 3Віичаlи,Н'0 з~06у:ваI€"ГЬСЯ тут ІНа ІПОІверхні
земл)Ї і !в 'ГлИ!биН'і ЇЇ ;С1ПОіСо;боlМ !ПРИlМjтИ!вниlМ, IК()ІПШННlЯМ спе . .

u)їIяL7Iын\Іх

К:РИНИІЦЬ

ДО,

12 М'еіТ'рі{В, IГЛИіБИIНІИI і ,ПРOlМИ!В3\Н1НЯIМ

НИ\ЩОlб:УТГОIЇ ,з НИХ Iземл;івощ'оlJO ІВ таIКЗ'В. "келеба'Clах".
Спача1ЖУ ]{:ОIПalННіЯIМ 'ЗЮlJIота, та ви'д06у\вЗ'ннЯІМ і,НlШИХ ге . .
ОЛOlгічних lбalга-ГС11В, 'Кіраїни Iзаlні~Уівали' 'му'рин,сыіi КОіролі . . фе . .
вдали.

a'6to

шефи ІР'ШЙОIНJЇІВ та ,аіл. Те1пер ;все це Віз,я'То Iп'іlД '}{іОН

'nР'(М'Ю деIРЖ'а'в'И', ЇJ 'J<l01ЖІН:И1Й е'кtC!пл)"а:татоір' М}'1Си.ть бути З"а'Реє
ст.РСlваниlЙ і ,J<jОIНТРОЛ:ЬОlнаIНИ\Й !мkценою і (Державною /Владою.
ЦіfКaJВlИ(М є те, що міюцеві: lМуtpИIНИ., що' Ів.И\д06УlВаIЮТЬ ЗОІЛЮ'ТО

в ра,йонах сr.гюр;ї (6і,ля БамаіКО), ЯІ}{ Ї ві 1НШ'И1Х мkцеВОIСТЯ'Х,

зат.р,имали 'В ціло'сті с'В,іlЙ старовинlН.ИЙ 06ряLд та 'З!ВИlЧа'ї щодо
е'юоплуа11ації З'Сl.;lота: і праlЦі' ПРИ' 'Ньому. Пе;ред :КОЖНИМ

КoQ

пан,нНlМ НОІВОЇ IКїріИIНWці 'і Ш'}'ікаIНlНЯIМ НОіВОГО мЇ'сця ск'сплуатаціrі,
ВОНИ

і

060В'НЗ'К'О'В'О ПРИIНОIСНlТЬ ВІ жертву спеіЦіяльним

Оlпі:к:унаlМ З,ОІлота -

IпіВіНlно, КІС/зла

духа!м

а1бо -би.ка з тво!р'еНIНЯ'М

вїlдtПОlвідНlИ!Х Пр!И Т'ОIМIУ іМIОІЛИIТ;QIВ, танців 'Тощо. Кр'ім золота' У
ІІіlВlніlЧlНЮІМIУ Судаlнj, 800 .К'ЇI.Іюм,еТfріIВ 'від ТIЇlмtбj''!КТУ, 6і~1\Я: М. Та
\'!Дені знахо;щяться 6аIГIа:'ГЇ ,ПlСlкла~и .солі. ЗвщтИ' маlВiРИlТанці

~,ранаш()р,тУ'ЮТЬ ї'ї у фОРІМі Нбвели:ч:кіИХ брил. по 25 кі'Лlо:гр,а:м:Ї'в
ваги у ,ВlсЁ сторони АфРИfКИ.

На П~ІЩень 'Від AНJCOIНlГO зн3'ХoQ

.1,я'тынH поклади іМ ан,і аІНУ, а .ві ОКОЛНlЦЯ1Х БаJМIако, СеIГУ, БугytНЇ
~.нахощя:тЬІСЯ ,боксит і фОlсфа:т. Але наЙК!ра1Щи.м еоК!СШЛіУ'а;Тlо'Ва

'ІИІМ .ма;т:еlP'іlЯ'Л ОіМ IпїlВlдetl\НIОIГО С у'ДаІНУ цеє IКalмінь: щолерит,
ір<3ІніIТ, .піIСКіGвець, ЩО, ВIЖИlва!ютьоя іП'ОІсшіlЙінО' IПрИI 6удов'а'х [ll'Л:Яхї'в та БУДИIНlК!ЇIВ.
Поза Iнеl3lна:чною

е:К'СіПл'уатаці'є.ю

мі'НералЬіНИ!Х ба:гатеnв,

еоI<ЮНОМ1ї~чне Ж'ИТ'ГН Судану ре1презеНТУЄТЬіСЯ ,ГО\JI'ОІ.Бн,wм

ЧИНОМ

Т ва:р.и:нниIЦТ,ВО'М, ор і'Л'ЬНWЦ11ВОIМ та р Иlбал bJС'ГВЮlМ.
ХОІВО\М

Х)"ДOlб.и ваЙІМІаються Г()ІЛ;ОіВНИіМ

ЧИНОМ

но'ма'дИ

з

JШelмооі Іпелї:в .і, таУіР'егін, :мав;ри:танці та негри з піlВlнічlНЮГО
береІга НіІ,ера. Під ча!с д'ОЩО:ВОІЇ ІПОІРИ вони зі своftiмИІ чере
дами в ікіЛЬіКalСОТ чи ТИІОНЧ голів підіlЙ'мають'Ся з пі!ВдJНЯ від

бере'г~в Нііер-3! і доходять на піlвніlЧ до самої Сruга.рщ а під
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час посухи, знову CX'O~TЬ до бере'г~в цієї ба'гаrrо(во~ної ріки.
чиІН'ОIМ 'КО"Р'ОlВи-зебу,ві,вці, К'06'И,.
QСЛ:И, lВеР1блюди та кон:ї. В цілому CY'дarнil на сьогодні нар,а

ПлеК8fЮТЬ !ВО/НИ ГOlЛОIВНИIМ

ховуєтьс:я до

та юіlЗ"

ООО 'Оlслів,

3,000,000 К10Р:Ї'В, 10,000,000 Оlве'Ць
80,000 lВе:рблю!ді!в та 60,000 конеІЙ.

Тв,ариIНИЩ'Г\ВIО

165,-

це дає су~Д'аIНlIlJЯIМ не тіlJl'ыии молочні П'Р'ОДУКТИ, М"ЯСО, яке ryrr
pk ТОЩО; це ВИІВО:ЗИТЬС:91!,

дуже де'ше'ве, але й ВОВіНУ, шкуру,
Б mші юраіни.

Понад рtкою HirepOM, ГОЛОВІНИІМ чином м:іж MicTOIМ Сегу

і Т ім6у кту, ЖИІВУТЬ ри6а~bJC'bJld пл·емежr 60ЗО і «'01МОНО, якt
:ма,сою ЛОВJIяrrь рибу, ,вудяrrь її або

СJ!шать і екопортують.

в інші ча'Сти'НІИ АфриlКИ.

IншиlЙ С!к:alp6 Cy~a!Нy дає рільниlЦТВО. РіlJlbJНИЦ11ВОІМ за!Й
маЮТblОЯ МУІРИІНИ ,ВСЮДИ де Зf'мліЯ білы-менIIll може Р'Г)'д!ИТИ.

ГОЛОІВНИІМ 'ПРОДУОСГОІМ Ha~ HirerpoM є риж, далі с'лї'дує мі'ль.
(рід; Іпроса), СОРГО, арш'іщ (фk.таIШКИ:), з ЯIJ<ОІГО робиrrься
олі,й та ФР!JІКТИ ЯІК'О'ГО МJ!рИIНИ СПОЖИlВають м.аI(ЮЮ у р.іI3НИIХ
стр,авах.

Кр!Ї1М

того

ПРОЩiYlКIУ€ТblСЯ тут ба.вовна,

а численні

дереІва дають ТЗІ~ож д'оро,гі ПР'о~у,}{"[и. Т'ак, на'П'Р'ИlКлад, гарне

дерево, ПОlд:ібне до на,шоlГО дуба, ЩО з,ветьс'Я ,,-Ю1Jр.іте" , дає

зі 'С'ВОЇ'Х 'оріІХі1В ма,сло, подібне до см ал ЬІЦІО, лиш,е з непри
ЄМIНІИіМ '3aJПах О м. М,аlСЛ ИіЧна п аlЛ ыаa т аrк3lВ alНa Ел'я,еіі!С [iBi!НIeHOO С

(по-лаТИlНі) дає зі ОООІГО нас:іIННIЯ ТОВЩ, ЩО ВИlКористовУ.єтblCЯ
В миловарінні та ДЛЯ іпарфумерЇ'Ї (:вщо:ме МИЛО Пlli7l'ьмолів).
Однаіче, чорні цеlЙ товщ споживають і 'в СТР'ЗlВа'х. Одне ТalКе
дерево дa€ 'Р'ічно (білыш

ЯК

15

Iкіл'Огр.амiJВ тов,щу.

З

ВИСО

чet3НlИlХ дереlВ "IКalПОК", аl В'ЛalСТИОО з Ї-х ;ПЛОtzIlilв, Д1cIТ'aJOfГЬ Ніби
баlВОВНУ ЧИІ ні'ЖlНИЙ ІПJ!Х ДЛ'Н ІРі.зни'Х потреб у ,господарстві.
Крім ЦЬОГО, :cyдa'НICbKa зеМiJI'Я хоч і в невелихіlЙ мірі, через

свJЇ!Й дуже СУХИЙ Iклі:М'ЗlТ, ВИір'ощ:ує ба!нЗ!НlИ, МaIНIГO., пarп'З'ї, по
мараНІчі, цитрини та іlН1ші фРУ'К'ГОІВЇ дереоо..
Значне місце в РОЗ1виrrку е'кономіки' цi€ї вели~О'ї юра"іни
треба відда:ти комун:іlкацiJйнИІМ ШЛlЯlхам іМіПОРТУ і експорту;
це Зз:'і'ІЇ:ЗН'ИіЦі ПО\м,Юк берегом АТЛlянтик,а В!Ї'Д Да:ка1ру до серця

j столиці CyдaJНy міста БамЗlКО (120,ОВО.J(Л.), ВОДЯНОМУ ШЛIЯ'ХУ
ПО ріках HLrepy, Сенеrалю іl Б.аНJі і ПОlВ\і-гряlНИМ ШЛЯІХЗІМ.

В IКл'ьм'atГИlЧ'НOfМ1Y ві/дJНЮlШооні СУ1дЗІН € 'Кр-аїною ГЩ)ЯІЧ"ОЮ,.
11РопitчIНЮЮ. }{лJЇJмаrr дуже СУХИ/Й' та гаtpЯ~ІИ~Й. Се'реlдJНJЯ теlМ/Пе-
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раТУІра 25°-30° ЦeJJIьсіЯ 1 ВlИlще НУЛЯ,- В наЙ1гаря,чі'шу пору року,

ц~бто іВ М'іIСЯЦЯХ 6ере'3ІНЇ" i~Bi'nHi', тр.авні і червні, Д;ох'о.дИТЬ
ЧЗlСТО ДО

50°-55° IВДень ІВ ~ОLЛОДjку. В на:й'ХолодIR~шИ1Й чаlС.

цelб.'го ІВ :nрУ'дн:і, і сі:Ч!Ніі', б~є 'ВНО·ЧІ~ 100, а ,ВІдень 20°-30° вище
НУJLЯ.

Рі'к У Судані 'можна IП'О~ЇЛ!И!Ти ІНа діві f'олoomі пори: до
ШJОІВУ Іпqру та <суху. Дощава lПора зі своїми та!К3В. "TO:pнJa

ДЗlми" ('3ЛИlВalМИ, ГР,ОМ.ЗlМИ та ві\11РatМ,и) ПОЧИІН3Jється офіЩї1Й
но .від 15 ЛИlПня, a~e ДР1їбні ДOlщf та малі то!рна,ди вже пся
вл.яються HaBlїrть 'У бере3lНlї!, ,і, ДО'Щ ЦelЙ ЗВе'ТЬІОН

TO\llJi "lМlаПilГо/Вим" ,

бо пада'є Яlкра,з ІНа доспіlВаючі фру.кти-.мЗJнJ'lО. Кінчаються ж
то:рна;щи аж у 'МіIСЯlЦt~ ЖО1В11ні. Від ЦЬОІГО часу Вlже починається
ПОіОУх.а.

ТОІРНlади, це щось нщ,щЗ1ВИ1Чalйне, ЧОГо. не МЗlЄIМIQ ЗІні ІВ УК

paJJHi, ані ІВ ВВlРОІПі' та !Взагалі ІВ 'Пі,внїIЧНИlХ чаеГИlН'а'Х овіту, а
ли,ше 'в суБТРОlпї!ка'Х та 1lрО\Піках. Торнадо з'ЯlВIJIIЯЄТЬСЯ ЗН!е
НЗJцька, :ш:вИlДКО діє та й ШІВИ/ДКО 3IНИIК3JЄ. Tpy~o, ЗВИlчаlЙlНій

людині ytЯlВИТИ їх, J{'О."lИl во'На не 6ачИ!JIа, не переживала цих

~ро'ПічниlХ

3 JГИ:В,

зptо!3'}'!Мі'Ти я!к сл,іщ Їх жах і разом їх 'К!расу.

ТОІр'Н,а:до 'завжди :при!ХоДить з сиI7Іын;мM ві:тр'ОІМ, ШУМО'М, і ДОIlЦ
РЯlсниlЙ раIП:ТО\вО 'с:пащає, IHeJМOB з відра. Стає TeМJНO, не'М,О!В

уночі, і ли\ше БЛИСКЗJви:щі зі ст:р,а,шним ТРЮ-М:О,М

фантЗJСТИЧНИ'

МИ :гщдю'ками Іперер:івують !Небо у ІВСЇІХ наПР:НМ1ка'х і с.падають

CTpJM~O то туг, то там, :на ІГЗJР'Я'ЧУ, ІСУХУ ї Л1ятериmну землю.
Коли ІВ цЮ пору Івизнах,одитесь десь далек'о ІВ СaJВЗJНі, вам
ЗДЩlє:тbtся,

що

'ГВори'Тьая ,пекл'о, ~О:ВIІ(lОІJIа іВШС,

д'РIИ1Ж.ИГГЬ

ЗelМЛ1Я',

гуркіт СТ1раШНИІЙ, з,вер'ху :ВОІnНЯIRЇ БЛИIQка:вки С"ГРИlбають до
вкол:а 'ВЗJС,

Tp,alBa, Ікущіl 'nнутыяя ~О~ОJIIУ, ·а дерева тріщ:ать,

РИlП:JIIЯТЬ, "а ЦВri:т, Л:ИІQ'ГЯ ІЙ овмі ле-гяrrь із НИХ. ТО ТУТ ТО TalМ
споло.хане звііР"Я: та птас"во 'ШУЮІІЄ з:а:х:ИlСТУ і схо\ваНіКИ

та
ШВИДКО Іпробilга'є біJIIЯ 'вас. Вода IПО:КРИlва,є 'поверхню на 'Кіль
ка ,оаlНтимеrгрIЇі8. СТalЄ ЯlКО'СЬ Iпрї1JI10" дylШIНО lі 'З'а:пruш:но 'ві'д УСЯ

ких зіл'ь та 'KBi'Т~B. Але не тїrлЬКИ С'Гр'а'ш!Не ТОірна:д'О у дИ'юй
савані чи у джунrлЯlХ. ВОНО Iгрїl3lне ів< 'Місті/, у хаті. ПРИІ ,кюowнім
гpOlМi I~ЗJМ"ЯlН!ИllIJЯ 'ВlздрiJгаl Є, бл ИlQкавиlЦіl ОlOвітл;юють жахлИlВО

Ki!мtн ати , ЗІ ,вітер 'Ш'У'га!є IскріIЗ~Ь,

60 C'КJla у' B~К:Ha:x та дверях

'нема, а л:иш·е дере;в'IЯlНU IвіК!О!нниlЦU зі, ЩalБJLЯlМlИ: або сіі1'~ОЮ др'о
ТЯН',О'Ю проти КОМ alР ilВ.
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Кр'Їм ЩОЩОIВ'ИIХ т'Ор!Нащ 'був'Зють тут q Т.ЗІВ. с.ухі ТОрНЩlI;И',.
ще лрї>31ні 1 ші і страшніші іНі/Ж ,М'окрі. Коли з6'ЛИlЖа€ТblCrЯ таке
'ГО:рНЩЦО,

-

!Не ІВИ:ДНО жаlдlНОЇ хмари, лише обрій П()іКіРИlв'аIЄТЬ

СЯ, :зarГЯIІ1УЄТЬ1 С'Яt т,еIМНі()Ю '3аIСЛОIН'ОЮ, 'що СПОЛ lуча€с060Ю lНебо

ів землею. Ця за'сл'она ,ШВИ~КО наlБЛИ1жає''Гь,CrЯ і на кііЛька
кіломеrr.р,і:в вже ІЧ~И ~ИlВНИЙ та 'Мо'гутній ГY'P,к:irг і ШУіМ. Вра.з

CTa€

те!мн:о, ,страшно" ДУШНО. Божеві'дьниlЙ вітер нес.е з ообо,ю

дрібний ІПИШ, ,пісок, дух'оту та! ,апеIЮУ. ДереІва ~ріщаіТЬ та, Піуть
ся 'ві\Д СИІЛЬІНОІГО ТИІСКУ віТРIУ. У х,а,ту че'Р'ез наіЙМlеНIШЇ' ш!п:аtplИ
у ,вікнах та дJвеРЯIХ ВРИlВається в:ііТер 'з :піс.ком та ПИЛЮ/МІ і по-,
ЮРИlваЄВlСе, n;р'О:ХОЩ;ИГГЬ у ніlС, У ІЛОІІМ'О. Ніч:им дИ'ха:'flИ:, ЛР'УЩИ ОПИ
рає, ,серце 'Чt3lСтіш,е та СИIJIЬіНЮ 6'єІтыcl•. ШYlкаlЄ1Ш Iз'а\Х:иIСІНО'ГО ,К'}'ІТка

і !Не 3Н3'хо;циш. НапздаіЄ :віlдJчай і Сl1рах. 3емл:я ДРИЖИІТЬ, МІОІВ
при зе:млеТРYlсі, а: 'з нею ~ИIЖ.иrгь, і Ікам'яниця. ТеIМНО, і лише

БЛИОКalВИIЦЇ' з іГРО,МОМ ЗВ1іllЩИІСЬ ,спадають, і н3\цаю:ть lце більш

"жа!ХIУ ЦЬ:OIМY ікаrr,а,!Ю7Ііlзlмюrв.і. Я ,знаю 6alraTO еlВРОlПеlйціlВI, а го
ЛОВІНО жіІН,ок, 'ЩОСТlpашно 'бі()іЯrгьюн, до 'божевілля, ЦИlХ Ha~

звича:Й'них а:фрика\НіСЬіКИ!Х ЯІВИЩ IПР'ИlРОДИ. Одна 'з такиtX 6ідо
,,'!аIХ П!ііД 'ч:аlС таlКИIХ 'ГОIpIНЩlI. 'ВЛ13.ВИГГЬ

з'аІВlЖіДИ до

ДОIС'ИіТЬ

ШИ'

РО:КО'Ї 'шафи, ,оlбк:риваЄТЬCrЯI ПО\п',У'ш:каIМІИ!, тр.емтИlТЬ ~BI~IД стра/ху,
шепче МОJIИ'ТІВИ та 'с'Ві~иrrь 'страюн:і 'Qві'ЧIКЩ Яlкі, ВlЖе за'3lДале

гідь ми ;ВИlПрОШУi€'МО У ,св,о,ЇIХ знаlЙОМИІХ 'з ЕВРОІПИ'. При ЧОІМУ

господиия дому з:аборо:нЯlЄ то!ді !Світити. ел,ектр'И'чність, BUд
'ЧиНяти ДВelрі 'ЧИ 'вїІК:НО, 'від;ХЮдИlТИI ,оа!МЮIМ'У З тієї 'кімнаТИI j. Т. 111.
Не дай Бо'г ІКОЛИ, та,кі торнащи Iпро.хі()~Я:ТЬОдJНа, заі ДРУГОЮ

Ц1М'ИIЙ ДеІНІЬ" 'то!Ді ГОЮПOlДlар МУСИТЬ IП'ОІГОіJІ0\ЩУ'ва,ти' 6.е'з Їжі :цri!ЛІЇ
сіlНblК'И\Й день, 60 'ГОСПОДИІН',Н Й 'р'У'шитиюь,60їrrь:ся 3 шафиr.
Але ось, 'КОЛИ: 'МИ пе:р,е IЇJlЩЖ3'ЄlМOl ПО ди,кіlЙ ,саlвані, у ~жУІН
rл'ях, ІПО Істе'па;х Са1ге.JI!Ю, ч;аrcтю ~И:ВlУ€'Ш:CrЯ, ЯК бі,дні МIУ1Р'И1НИ nе
реЖИlвають ці 'стра\шні Т'ОlрнаlДи. у IQВО,ї,х ПРИ:М'Ї''ГИlВlНИХ хаіТ:ка:х

"на КУір,ЯlЧИ:Х ніжкаIХ". т,о* ІВІ дійсності така, хаrrкщ :юр)"глз,
оплете:на з

гаIJllУЗ'О;К,о,БJIЇJплена

ЛИlСТЯIМ ЧИ 1ІраlВ:О'Ю,

-

зmе'f'!ка! глиною

та

покрита

)'іЯIВЛIЯЄ З себе для ТОірнада ніщо :ЇІНІше

як ,З;ВИ1ча!йrн:у іlлр'аlШIКУ: !з :карт. А 'СЗlмі, меlшка'НЦ'і у темlНМЙ хащі

піl.Ц час торнщд.а 'СИДНТЬ ЮКУ1ПIЧИlВШИlСЬ IПОlпі~ !стіною. Іх O'C/BЇrr·
лю€ бли!скаIВИIЦЯ,С'1іра'ШИIТЬ ,вітер та грім, а ~ВlОНИ, :П()lК~ріН'О від

д;аВШИIСЬ на ВОЛЮ ДУ1хів саlваlНИ та неІба, перечі,кують це' стр-а
шне
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явище ПрИрОДИ.

Під чаlС торнаlД ося :природа савани, ДЖуlнrлї,в та Са!ге
,1юо!ЖИ'ваl€,

в)і~РО~Ж'УЕТЬСЯ

т'а

[Іо'крИ\ваI€ТЬ'СЯJ

РОІЗ'КЇШНОЮ

темною і 'С:ОІКОВИ>ТОЮ аеЛelНіНЮ та І~ві,тами, а річки та С'Г!рум'о
чхи,

озерця

т,а 'болота НЯ!Il'О1ВIНЮЮТЬСЯ .водою,

і

гo~i

то'ді

мандрjlВlНи:кові наІВіїть в найкращою машиною подорожува
ти по цім 'країні На ці\7ІИIХ шість м-іlсяці'в У цей чаJС пер'ери-,
BaI€TЬC:Н :ВЮЯtКа IКОМlунікаlці:я дорогами у глибину джу.нrлilв та

саІВани. Навіть у ~і,сЛlЯІДОЩОIВИIЙ леріощ зара:з же, не'безпечно
б.У1ва€ у Д;ОIРQlЗJіl,осюIБЛИIВО на 'Р,і~зIН'ИIХ низина'Х та гре6.,1 IЯХ, бо

пі(Д (pYНTOIМ Іще ~з'аХОIВaillаIСЬ вода, і колеса 'МаІllИIНИ> легко мо
жуть, :заlГlрузну-ги в :м'ЯЮИlЙ (РІУІНТ. Тшюу IПlРИIГО~У 'я мав не раз.
Отож Іпід 'ча!с одно;і .по~ор.о!Жjl, переїж:джа.ючи ВlУ'зеIНblКУ гре
БЛіЮ біля М'аlЦ'і,НЩТіЯ\гаро\на' наша, JмашиlНІЗ: Jпроналилшсь ло са

М'і

'Bki У землю. Тра'гедія була 'веЛИ1КЩ 60 до МаlЦ~НИ 'ще за

JІИШИЛIOСЬ не менш як

100

:КМ., а Jвже веЧОІріл,о. МаШИlНа наша

була ц)шко\М з,ве'Р'ХОIМ: Н'а'Вантажен,з: реlзул.ьтarrом наших .рОIЗ-
к'опіlВ: величезні урни, :окрині, ,з 'ГЛИНЯІНИМ наJЧИIНIНЯlМ, IКаІмін

НИіМИ 'передіСТОРИJЧIНИМИ знаРIЯДДІЯІМИJ тощо.

РО3Jnрузили

ми

н~гайlНО 'ма'шиIНУ. П:Ї(Д,стаВіИЛИ і ,З~ВИJГ'З'Ч п'і>д нїісь, і lП'очали [lіЩ-І
німати, але 'самз,днИ'гач !ПОЛ1З ле'ЛК'о У :М'Я:К'УзеJМЛЮ. Ві:д роз
пачі та ХіВИ1JIюваНIНЯ 'МИ "ратил'И' :голови, .бо мі1сце ЗУіПинки.
бул'О дуже ДИIК,е

li

:відюр.иrге. І IвеЧnlР ОСЬ-IQIСЬ НЗlДЇ'йще, та ТИ'ЧНЇ

ленів ЩОlВкола ,б:ро~нть. IНruрешті IполіlЗ'ЛIИ ІМОЇ рlОlбітни'ки ПО

ШИ1Ю \В ВЮЩУ 6tіWYIЯ ,греблі, нару6аЛlИо трl}'ІБИіХ .піЛ:Л1ЯIК та СТОlвбу
рlіlВ,

'ВИJстеЛИJIIИ

'Ми,

яІк

ІМЮІГЛИ!,

іЗе:МЛIЮ

пnд

МІЗІШИ/НОЮ

ЦИІМ

деревом, :постаВИWlIИ lН;а НЬО'ГО оЗДВИlга'ч і 'з .веЛИIКИ1М ТlРУДОіМ

Та!КИ ПЇЩIНJЯІЛИ! машиlНУ та 'ви:.лОЖИiJIИ дл.я неї і спец"ї1ялыуy гре
бл,ю 'з дерева, та,к що !Могли наlрешті l ,ВИlJIIllЗТИ' 'З цьо1ГО баlгна.
ПЇ!сЛ'Я 'Горнад ПOlчина€'Ться ІВ ЖОJВ1lli1 місяці духота;,

Т:РИіва€ аж ~o

15

ЩIQ

ЛИ1С'ГОlпаlда, IКОЛи. вже наСІ'УlПа€ ЩJI~Я наlС, еIВРО

пейц~в, нареш'ті ДОВlГОЖДaJна: пора ПрЮ1Х'ОЛОДИ. Те'м:п.ературя.
]начно :ПOlни\Жаl€ТЬ>С:Я, оОСОlБЛИIВО ВІно/чі, ДО
BдelНЬ до

200

чи

1ОО

а60 й до

8(),

а

300.

Зі ШІВИЩКЮЮ ,змilною КJIlїlMjaTY :3fМіНЮ€IТЬСЯ 'ТЗlкож ІЇ пеlйзаlЖ

СУДаІНУ. Тlраlв!а Ж1овтіl€, ШJВи:,щк'о с-охне, ОГОЛ'ЮЮТblСЯ та чорні

ють с.КJеЛIЇ,

дереlВ1З і КУ'ІЦЇ,

Нем'ов

у' Европі, ЛИlше

[ТОІРОДИ

ві'ЧНОlзеленИ'х Р'ОСЛИН за:.лишають с,вою ЛИСl"В:У і те'МlНо!зелооу
()ар'ву і: стоять, неМQlВ оази, серед ЗЗlмерш'О'ї саlвани і ІЦЖ'УН-

39

rлtв. Та\к з.ваіНаСЛ'оно,в,а llpaJВ.a заВВИШIКИ 2-,З ме'три вже стає

СУХИ'М очеретом і, кол.и идеш' у ній, то lВона 11рІї-щwrЬ, ШУ1р
ШIИ\ТЬ, ЛalМ,(!'ЄТЬQЯ та, '}(1'у!р'ИТЬ, РО3СИІПаючИl в~ своїх ,ЮИrrnilць на

,еі1НН'Я та ПіИ'iolIьцЯ'. 3!виІЧа'йна, густа" ТРОХИ нижЧ,а віщ СЛОООВlО'Ї
Т1Р'aJВIИ, ЯіК звуть французи ".пай", -пнеться Лlавами додоvuy
і своїм 3'о~О'ти!стиlМ 'К'ОJl'lЮРО!М наlГЩЦУЄ HalМ лани НЗ1lll0;Ї пше
Шlщі. В цelйсез'ОlН ПОЧИlНаюТblCIЯ пожеж:і у ca'BaJНЇ-, ЩО ОIХОПЛЮ
ють Івеличезні 'ПРОСТОРИ ~Ї та, lП'ос'ов)"Ютbtс'я у Івсі СТОРОНИ, ку

ди ЇХ \П'іщганяє л егеньки/Й , сухий та :ГЗlр'нчИ'й Bi-гpeIЦЬ, а за"
НИІМИ !ЗaJIИlшаЄТblС'Я меРllве, чорне ClпошеЛііlЛе 'Поm:е ,і .7JИ'ше ва

МЮf) TelpM~rriB у Ш'ПИlчаlстій фОРМIЇ ,ВИСОТОЮ
форМ'і Iг:ри6~в ІНа

1

8 2-З мтр. чи у

М1ір. ,ВИIOОТIQЮ заЛИlшаютbtCЯ не зачеlПЛООИ-.

МИ цИМ не,ЩЗ'С-ГЯ'М для ір,ослиlН і mаrpин савани. Ця сухз. П'ора

року ІП'РОІЩОІВЖУЄТЬСЯ дО lПо'Чат:к'У ДОІЩОВЮІГО пер.іоду.

Щощо фавни та флори Сущatну, ТО ВОНИ Є дуже ба'гаті
і рїОООІма:нітні. 'Королем уюіх звіріlВ беЗ'УМіО'ВIНО туг є л,еIН. Ле
вів у СудЗtн.~ дуж,е -б аlгато , 'О'СОjБЛИ\ВrQ у пї/вн:іlЧНій та СХ'Ї\lI;ні'Й

частин} йото r6і'ля

Hi're,py. НаlЙчастіше IВО~Я'Тbtся ІВОНИ В сте
Hi1repoM, а рідше у [1~B

П'О'ВІН'Х піlд'са1га!РНIИ'Х частинах lП'о.над

де:нній ealBalНi. Зате IпаlНlтера є ГООПЮ'дatpем саIВЗJНи, і зна,хо

ДlИтЬІС'Я во'на тут Імайже 'ВСЮДИ. З ХИІЖЗlКЇIВ,
бarгатоrtїJЄіН, сер,вал,і;в

л·еоtПар'дів,

ша,калів.

(Lд;И:КИ1Х

Сагель

і

:кот,їIВ,

!J{IprM пантери, є

немю'в

'м,а\ли,х

ТИ1грів),

'саІвана !пе:репоВ!ненї

різними

ВИ'дatми га'зе:.ль, антилоlП. І та'к тут 'во~ятыяя З а:НТИ'JI'Оlп-["іПIQ

тра'І":и,

'ватербюк,

т. '3В. дербі,

р'еебюк,

,raaern

дЗ'ма,

,КОіба

(/ПОіді6Нtа

ЩДJЗlI<!С,

ори:юс

до
і

,КОНЯ),

БЗJга1'Ю

е~ЗtІ{

іIНlШИIХ.

Багато у calBalнi Ї' СЗlг,елю ВIQДИ'ТblС!Я ~ИІІ<'ИІХ кабан:ilв веЛИlче'3ІНИХ

РI()lз.м~ріIВ

(фа'КОШе{Р~В'),

1К0000ах'OlїДИ;,

ДИ'I<!ОІбрзI3Щ

піОJ<ю.ві

ЛИ"

си" ,куліtбалі ТОlд'О. З велико'ї Д:И'ЧИНИ, є тут хоч і не у 'Вели'
ю~й :юіl.7Іыоlстіi ,СЛОНИ, ЖИір,афИI та Iб)1ЙIВOIJIИ, а В 'Р~Чlкаос Ї(jзе

рах гіПОlпотами:. Ба'гате 'у pil3IНIЇ 1 IВИtди і птаtШИІНе !царство C~
дану. Тут IМОЖlН-а бач'И'Ти числеНІНО СТіРУ'Сї.в, ут,арди, ПeJНтади.

ЖУіравлі рівних 'пор'ОД, пеЛl~каIНИ, ;ібilcи, качки та ГУі СИ1 ір'іl 3ІНіИ 1Х
видів ТОІЩО. З небезпечних танеП!рИIЄ'МlНИХ ТВЗ1рИП у цілому
Судані є 6а1 гато 'КРО,КОIд;ИiJLіlв-.КаІЙfМаніIВ, різних ЯlЩYlрї'В', га:д:юк,
паівукі:в та

С}{101р.піoorіIВ.

Дytже :РО3tп'о;вс'юдж,ооа

даlВ'У'Н, ЩIQ СЯlгає ДOfВ'ЖИIНЮЮ iCJВ'QlЄЮ ,mкош:и. до

змія "боа' '5 ,Me'llpiIB, 'ГРУ

БИtнJOIЮ ДО ЗО-50 ом. в !д~Яlмет.рї/. З дріtБНlИIХ 11вар'И/н дуже не'-
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безпеЧНИІМИ є ,скорпіони, 'МІуха, "тсе-тсе"

та

маЛЯIРlJИНll

ко

марі, ,а з мі1к:роб та' бактерій у .водіІ ,і lН1а 'продуктах ЯlВ:JlJЯЮТЬ

ся

-

ам,~б:и, тифоjjдні :б.aJкте!рії й інші. ТОМУ 'віщ ,КОЖНО'ГО ВИ'

М агЗJ€ТЬСЯ IвелИ\Ка

о:б е.р ежнkт:ь та

обов'іЯ\ЗІК ове

філь Тlp'y1ВatН -

ня ,воДjИ та ДИ:Зе'нфекцnя П:РО1ДУКІіtВ, ,0юоБVI:иtВО IкyuIЮlВatНlИ1Х на

брудних М,)'!р'ИfНlсьюИ1Х РИlнка!х ів саlва:ні. 'Ці 'всі' БЗ!ктеtp1ї, клі
мат і !бруд ДИІКО'Ї lк:р,а1ііни Iви.КЛИfкають· Iр'і:З:НЮом.анітні XlВО'Р'оби
не тільки ІВ еВРOlпеЙlці.в,

але іЙ у 'міюцеlВИОС. Ceipe~ МУРИlНlіlВ
Хlвоtpоtбщ 'IIIРI()

CYДaJНy 'пану:ють :ГОЛОВНИ'М 'ЧИНОМ IвенеРИ1ЧІні

каза, 'ГраХОIМlЩ 1м,З!ЛЯРIЇtЯl, а'Мїбitяльна дизetнтері(я та'
шИ1Х.

І

поміч,

ЯІООИ

не ПОСТ,ЇЙНИlЙ

ліIКl)"ВЗ!fIIН!Я

з60К:У ур,я!ду,

та

'СЗJнітар:нИtй

6a1raTO

ко!Нтрол:ь,

'Ї/н

медична

г,ilIiі'Єlна

для Ещропей

-

ціlВ тут не,моЖJI'ИlВО було б жи
ти. Т,р8ба ,віlДДати левнузаlСЛУ

гу фра!Нцу.зь;каму УlРядJ OIВl і , я.
кий про це щу.же дбає, і ІНа сьо
го!дні

С'Удан

інфеptміє'рї!в
шерів),

tМaє

'кLлькаlСО'11

(,СaJНЇlтарів-фель,д

медичних пунктів та

кііль,канаlДЦЯТЬ лікар.ів НК еврО!

пейц1в так і ;Мj'Р'Иlнів.

СіП'еці ..

яльнї, itнститути медичніJ, кліні

КИ, 'бактеlріОЛ{)lГЇ1чні і фaJрмаце
вти'чні JIIяt60ратоір'ЇJЇ

-

'Вe~ь

Д)1Же інтеНСИІВ:fIIУ боротьбу 'П'р'О
ти IВ1сіх lНеду1Г і х'во.рЮlб афрИ'-

каIнlсык!х,'
дуже

а ШП,Иітал;ЇЗ,Зlв.жди

енерr,ї/ЙІНІ.У

боtpю11ыуy ,з

Молодий І<омахоїд

переПOlвнені.
про,ка3JО'Ю

ТаіК,

'ИaJПРИlклад,

П:РОIБади(J'Ь

інстмут

Т. з'в. "МЗJРШІУ" 'в Бама:юо. Під (ЙOlГо ,Кelр,іIВНИЦ'ГВОМ іПраlЦЮЄ

в Судані 6і~~ш
ЯіК

53.000

ЯlК ЧОllИfРИlста: центрї!в,

які

л]к~ють

біЛblШ

за:Р-е'єс''Гр'ованиlХ XlВОРИ1Х. Бе!з'умо'вIНО 'Це не .всі XlВ!О

рі 'з цієї JCВОІР06и :взя:ті І1Ііщ .У1ВЗlгу, 6:і:льшість хворих XOIBa€TЬ
ся ІВ "Глибині 'са'вЗ!Ни 'ЧИ джytнrJIIЯХ та через свої забобони бо ..
яться lП'о'пащатИlСЬ лікареві' 'Чи ПОJI1іцшЯ'м на о'чї, і такИ1М чи

ном

Lx

"ру',дно зніlд'ГИ 'ВИrI'Яlгги Й УМОВИІТИ ДО ЛUК.УІваlНlНЯ. З

ІРООВИТlКО\М та ДО'С.Яlг.неtННЯIМ сучасної !меДИlЦиtНИ усі ці ХІВОіро
би Я'к JПір'оо<ааа чи 'ГРд'ХОlма,

ir

т. п. Імайже ціЛIКОIМ вилічуються,
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аде зате Iпо,стаlЙ!НОЮ бідою ДЛЯ еВРОlПейців у КОШОIНЇіЯХ Є а'мі
би (диrзеlНlте:р'Їя а.Міі6іЯ:'1~на) та ·мад'нрія.
Р03П0 1всюджевЗ' серед

Пе1Р1ша з НИ'Х дуже

6іІЛШХ 'ї Ч'ОРІНИХ

АфРИIКИI та

'ВIi~

неї

дуже TP'YДIНO, :вберегтиIСЬ. Аміби 'ЧНІ та,к Зlв:аJНі· IпаразиіГИ мі
юроскопі'ЧіНО'Ї Iве!JІИ'ЧИIНИ попадають ryШЛУНОIК, ,К'ИШКИі та пе

чіlНК'У з 'ВОДОЮ, Оlночами, елрЗlВОЮ 'ї 'Т. ·П., і TOДlї Ігод,і 'Ї'х З'В~lДти
вивести.

ЯК Я, гй не стерnгс:я~ фішь~!ру
BaJВ ,старанно- в.оду, .мив о'Вючі
в п eplМ alНlгaнaTi та в Ж'а'8ешю,

О'дJначе

ВОfНИ

Я/КОСЬ

зал:івли

й ДО, мене в ,КИ1Ш1КИ\ і я, ТЯЖ.,

ко,

Iпере.Х'вор,ів.

безустанн'У

8

М~СЯlЦіJВ

дJИLЗiбн'Т'ерію

Ha~

при

31фРИlкаlнській опеці й YlМЮIВ3JХ
праці.

у'

Лише

ЄДИНИЙ

КУРО!Р'Г

"Шател:ь rdlWoo"
Iпіцл;і;ку,ва'В' МШІіе j лікує іншИ'х
івііД

Фран!Цiff
ці,Є<ї

ХВЮіроби

31наlмени'Го,

~pi.M ТОІГО 1Впди:ну'в If10IЗИГГИlВНQI

,8

ЦЬOIl\1У

ІЙ

ХО(ЛOl'щН'ИІЙ

пейс,ь'ки:й '}{лі!ма'Т.

Крім

евр;о

TOIГO~

африканlсыеe пі!.ЩС'оНlНlЯ' НlИIІЦ'ИТ'Ь
;у еврон еЙlЦ ilВ і ч е:рвонї rrмьця
в.

'I~p,o'В!i.

АфрlИ'КИ,

Я

Л:РИ{~ЖДЖЗlВ

Нalп,рИIКЛад,

З

~O

5.000.

ООО-МИ 'Чер'воIНИ'Х ТіішеlЦЬ, а заl
Л!Иlшаю Африку ЛИlш·е 3

2.800.

ооо. Отож .ріЖJН:ИіЦЮ Нlип.циrr:ь со

Нlяшне прО\мі'ння', яке тут ~уже'
Снорпіон

(Pandinus imperator)

СИЛЬІІ-Іе і. небезлеіЧНlе: та, П:Р:О\НІИ-

'кає 'в У'сі Ік:.літин:ки нашого тілаі.

Одначе, 'Ві;lLПОЧИ'НО1К ші'сть Ім:іс:я\ці\в 'після, Дlвор,іч.нОlї праці Б
Африці IПОіверт31Є 'все ВіГраче:не і 'ПРИ'ВОД.ИТЬ наш op'ralHr::l'M ДО

нормаЛ!ЬНОIГОСТЗlНУ,а ці,кава. пра!цн і ма'ТeJpIіlЯЛЬІНИIЙ ~06p06YT
тягне ]{lО)WИОIГО енропейцн до ті,єї !Н·е6е.зпеіЧIJ-IОЇ 'гаlРНОЇ й еюю
ТИЧНО'Ї кр,аїни.
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Дуже

р-і,зномаиіrrна

ц.і\кава

€ флора, Судану. Тут ви

зус.трїните і РОС.і1И1ни' дико:і пустині, 'степону РОСЛИIНінk:ть, на ..
:кальну, підтроп,і,'Ч:ну, Т/РОlпіЧ!ну ТО!Щ!о. З дерев' тут рецре'зеlН
ТУЮТЬClЯ :величеЗlні 6аоба6И,каlПlОІКЩ Л!Ї)ЯІНИ~ 'каріІТе, ка'У,ЧУ1~Оlві

дереlВЩ РlіlЗні ІПIШ7lЬМИ, Яlкі, дають і сутінОіК, іl :пл'ощи. ТalК, ІНапр.,

€ ,кіль:ка Бидів олііЙних 'пальм, з ЯtкиlХ д06у.ва€тblCЯ Т'О!ВlЩ або
смачний оіlК, як:ий у*'иваюlТЬ :до, ІПИТТЯ lПід ча'С спрагИ', а60
виро/б~IЯІЮ:ТЬ

3 НЬОГО НБПОlгаUiИIЙ аЛІЬКОГОЛЬ. ТаIК, на!П'Р., ол,Ї,й:на

паЛlbма "Ел:неіс ГвіНЄlН'з:іIС" даl € Д'О
деlр'Єlва даЮТЬОlвочі та:к 'ЗlваlН~
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Лlішрtв, 'СО'КУ .в ДЄlHЬ. Інш'Ї

"KOJIiH",

що Івживають:оя 1М'У'р\Иі

нами для ЗIМОlцнеННіН 'СИЛ і,lздOtРOlВ'IЯ. ЦіО1р'ЇОСи, мають, іВ СlQtбї, віlД
одно!го ДO~ трьох віЩ:С'ОТlків кофеlїНИ та

111.0

теобр:омін:у,

0,10/0

'вжиlВ.а1Н1Н1Я ЦИІХ ОРIЇlхі1]З1 у IбїIJIЬШIЇIЙ ,кіль'l{'ОС'Т/Ї'

€

Tall(

неlбе!Зlпечн:иlМ

голо'ВНиlМ чином для !НЄlПірИВИ'КШ'ИIХ ДО НИ'Х европеЙцїJВ. Lншиl..

ми Р10ІСЛИІНаJМИ л.іЧНИАОГО хаlp'а!кте:ру € та!к звані ІК'УЩЇ "КЇ/Ніке
.1їба",лиIС'ГЯ з я!ких lНаlСТОlJOlJOlТЬСЯ' В, гarp:ЯЧlіlЙ ВОДДІ .j :п'ють при

хоор06а;х ІНИРО!К. Ці(к:аIВОIЮ
f{ О Р іНlНЯ

€ рослина так ,звана "сеlкурищаrга Р ',

якої ІВ И1СОКОЦЇJНЯrfЬОН IМУірИIНiа:ми ,ПірОТИ лИ'х о.ра.дки та

мають ма'гі'Чне 'значеlНlНЯ ДЛ~Я 'Ві~Тр'аlшу'lваIННЯ l1РI~ЙJI'И1ВИіХ гаді(в.

6агзтО' 'поміlЖ іВШИIМіНі дереlВlа,ми' .і, IКY'lд.а'ми POCТlY1'1Ь :Кytщі "стро

фа:нryса" з фїiQ~1Jето-6і'ЛИIМИ 'З03!па,шним,и IЮВlі'Т(lIМЩ з 'ЯіКИІХ МУ
ри'НtИ добу,в,аIЮТЬ 'ЯД. ,Кр,ім ЦИХ Р'О'СЛИІН росте багато циггрусо-,

вих, ,по!Маtpанче-вИ'х де!рЄ'в, Іпа/па'ї, MaНJГO'BЇ', а :з ]{'B:їrгїB: олеаlНДРИ,
ки'та'й~сыаa роза іІІсотні ІDНШИ)Х ВИ1дїІН а'фРИIКalНСblКОГО IПtдсо'НН'я.
В3'а!г,аl!l,Ї в CyдalНli' ЛlИш,е мїlнїмалЬІНИIЙ ,BЇдJCO'Г01}{ населеlНПiiЯ

грамо\Тl-IIИIХ. МУРИІНИ: :не м:аЮ11Ь, OBO€'Ї абе'ГКи чи 'ПИlсьм'а. Лише
мусуль,маlН'И'

IВчаіТЬ

ара!БСbll{lОГО

ш~олаlХ 'ПРИ .мечетя:х.

письма

Одначе,

у

сВ'оїх

ШIКЇЛЬН:ИIЦl1В10

IВlсе

Щ)Иlнаrnи'Х
біlЛіЬШ

т:а

()Ї\lIЬоШ .пО IШИIР'Ю€ТЬ\С1Я, й Оlсві:ту ~:ICT.aIIOТ'Ь ТИ'СЯ'Чll дітеІЙ СущаНIУ.

На ,сьогодні нараХОIВ1У'€ТЬ'С!Яі ібїл'ь,ш ,я/К

190

'Шlкіл з

Крі:м ТО,Г'О .в М. Ба.ма:к'о, ЯІК столиці, CYIДaiНIY,

22.000

УЧ'н!Ї1В.

€ ліце'й, середНІЯ

жї'ноча школа, .ме~д,ИіЧlНа, рі.лынlчаl,' 'ГЄ'Xlні'Чнз й інші Ш,КОЛИ про
фЄ'сіIЙНОіГО ха!раlктеру. ЩОIПlРа вда

"

це ще дJуже IМ'Ш7l'О ДЛЯ TalК

величез:ної тери:то'Р'f.ї OyдalНY ІЙ :по",реб його на.се\7lення, але

IІрикол'о:н:їJяIлын.йй 'взаlгаліСllр'У:КТУlр,ЇI та ,М'іlсцеіВИJХ у!М'о:вах, не
.1СГКО ОlOві'Т'іl :ПРОIНіИ1ЮНУТИ у даЛіеlюі 'заlК!УТИ ,К!раIЇ'НIЩ ТИlМ' бiлJbш
ЩО 'J<lО'ЖОО УіР'ЯЩ і]{'ОЛlонї'ЯЛIbНИIЙ ГОЛЮВНИІМ 'ЧИІНО!М дбаl€ !про 'ВИ

ко.РИСТ'У'ваlНН'Я у різний 'опос.іlб )'1сіlХ багаТlСТВОВО€Ї IKOIJIIOHiї, а:
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Itce інше, як 'Оlсві'те., місцев,о'го 'Населення, йо'Г,о менш ціlка
ВИІТЬ.

В IПQJліIТИIЧІНо'-ащ;МінііСТІр'аrгиIВНО\М'У 'віДJношеНlНЮ Судан ЯlК
:I<lо"лоніIЯ пtдлягає беЗП'ОіСереДfliЬО француз,ькому м;і\иіIСТ~Р'СТВУ
~О~"ОRnЙ в Парижі. На чо~і' СудаІНУ стоїть постarвлений фР'::іН
ЦУЗI>КИlМ MiНliIcTe.pC11BOIМ' 'ЮО~О'lritй 'Г,УІІЮрнrelp з'Ї, OBOIЇм ~M~Hi
C'DpатИ1ВН'ИІМ Зtиаратом ІВ оооlбаос 'ГІаl}{ З1В.alДМЇіН~страТОРIЇ!В, ко

MeHoДaHТoilB

раЙЮIНlіlВ та 'ПlQlвimіlВ!,

IВИJКJІІІОЧНО

фра'Нlцу'з'Dв.

KpiJМ

Г,YIВ~pHepa існує так ЗІВ. "ге/Н/ера.лlbна аIСЗJМ'бл'ея" чи Ріадщ Ч1ле

IН1ЗJМИ 'якої Є ,ви~ран:ї де-путативі!Д народу і деР'ЖalВН'И1Х ор:га
НliJв ~з рі:ЗlНИIХ р:аIЙ'О:НlїІВ СУДalНУ.Ця .рада є :нnби ріш,аl ЮЧ10Ю у 'ВC~X
ПИ!'ГЗ/ННЯіХ і Пр'о'БЛБма'х жиrггя поліТИlЧlНIQГО 'Ї господарського
Судану,

але

IВИIЮУ.НlУЄ

Івсе

фап{ТИlЧНО
згор И

вооа

на:значеІНе

УРЩД:ОМ. З цієї рщди є i}\iїlJlblKa
В'ибраlН'ИlХ

деtП'утаrrіjВ~МіУрІИІнів

і

ДО заlГаиь.но:Ї аСа!М6леї чи сена

ту Франції, Я'кі 'Мають У'сі праІва
ceHaTOip.~B,

ПО'CЛlі\в,

~еlпутаті(8

фраlНЩУЗЬКИХ і займають дуже
ВИСОіке Та/КИМ чином СТalно,вище.

Все

це

Jl'ЮДИ

6ез,УІМ.овно

до

бре знані і пе!рetВЇ'реІН~ У1РЯДOlМ
в іх по.вніЙ л'ояльно'сті до фРЗІН

Ц,У1зькоіі дер:жави .і IПОlJIіт:ИlКИ. В
С)1ча'сний 'м()(Мент, 'коли Міatйже
по

вюї,Й

овідо,мїсть
ЖсJВИІ,

МавритансьииА "Марабу" бlі:ль:ш

стають

оамо.С'Ті'ЙIН,ОIСТИ ~ep

ІlшuіЮНЗіЛllЗМ'У

'Ї

Кіомуні

ГИ' 'бatгатьох р'еформ все більш

alКТ'}іалl::IlfИМ'И,

,колО'ніlЯЛЬНlИХ )~Р;ЯдJЇІв"

заго,РЯ:ЄТНСіЯ

ЗlМУ, -,стара. коло1ніfялынa СИlате
учи- ма ПОЧИ1нає піДУlПадаrrи, і 'ВИlМО-

тель з Судану зо своїм учнем

Т,а

Афри:ці

і :навіть неlбезлеЧНИlМIИ для

нацьона'Jrыю ОВЇ;Д;ОМЇоСТЬ ШИРИТ.ЬІОЯ все

{5ілЬІШ та 6іillЬШ серед мусуль:ман мури.ні'В С)'1дЗlну, Я'J<!і че.ре/з
"своїХ д)'1Х'ОІВНИХ ;ПР-Оlві.ЩНІИIЮїIВ ,,!м,аlрatбу",

т,РИ'МіЗlЮТЬ із(в'Я30:К

з

ці..л;иlМ Iмусул:ымІнсь'ки1мM OBЇl'rOM. ПРі оIБУДЖ)l1ЄТЬСЯ У ИИ!Х і па-лріIО
тизм та ЛJЮ!БОIВ до ВСЬОГО ,ового pi~OIГO 'в МИНУЛІОМУ та су-
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часному житті. Ось ПРИВ'едіУ ХОІЧ 'би цей МaJIеНЬJ<ИIЙ ПРИКJIaIд. В
МУЗе'їв М. Ба!МзIКО, який я СТIВЮРИ!В с:вО'їми: праlЦЯМИ' у 1953
році, між іlНШИМ є кіlJ[lыкз 'ГЛИоНЯJНИJХ начиlНЬ з села Сегубубу

('був.шО'ї столиці Судану та ,іlМlпеірії мур ИIНСЬlК ОІГО' 'КОР'О'ЛЯ Ель
Га:джіЬ O~iap'a). O~IНO З начиlНЬ Jбушо 'юо"лиrcь !ВlЖИlВаlНе ДilI'Я !МИТ
тя ніг по .зrв.Иlчаю 'мI)'Ісул'ыаIнсJbIкомуy і, як С8ід'чИ'л'И деякі меш
KalНцi ТOJГО СТЩРОfВIИIН'Н()JГО Імоста, це 'lШl'ЧИIНН~ наmе'Жз-ло і в,жива,.

.'ІО'СЬ ТИІМ вожде.м HalPo~iM Ель Гa~i Омаром. Коли вilЩ1В,і~

ва'чі ЧИ !Вj~іду'ваЧіКИ! М'у\рИ!НИ ,щоrв.іIZIY'ЮТЬІСЯ прО' історdю ЦblОГО
на'ЧиlНlНіЯ, тО' IПdдх'ОIдЯТЬ ДjO ІНЬОІГО в оНа(ДЗВИlча'Йною ПОlВаIГОIJО,

IІриклаlДЗlЮТЬ 'Руку до iНlЬOJГO і lПіlСЛ'Я' ~O' 'С'В'ОІГО чол'а та серlЦ'Я,
чи'М вл,аJсневіддають йому та ЙОJГО вл'аСНИIК1ОВЇ належну по

шаlНУ. ОС'Ь та'к ВОНИ шаlНУЮТЬ СВО'ЇІХ ~о"лИJШIН'іlХ .патріотіlВ

і

П'Рові~И1юіlв! Огл:я~аЮIЧ'И о~но'ЧаlСlНl() 'Іюі МОІЇ 'ба.гаті ap'xeo.тro
г'і'ЧіН1і

і' еrnОJІ1Р 1афіЧJнJіl збtp1КИ ІВ IМ'У'ЗеIЇ,

афР'ИІ]{alНСЬЮ) "ДИlкуlН1Иi"

ці, lНfіlби "несвід'ом:ї,",

з зЗ\Х'о)плеIННЯМі ПР:ИДИIВ:JI,яютьс.я дО НИХ

і піlЗНз.ють IМIИIН'У'ле 'баг:а'J1C11ВО

ОВOlєї стЗlРОщ'ЗlВНЬОЇ I}{,У.1JЬryР'И:

ІIУД:Оіві 'Оірlна,меlНТИ Іна ІГЛИНЯНИХ lНачиlНІНlЯХ, р!іIзЬJбу, в.ИJШИВ:aIOlЯ,

мал'ЮН!1<Иі ТОЩО,

все,

ЩО піJCJIЯ' dllШat3ії КОІлонііЗ'аrгор.ів,

про-,

Оfкнення <СЮДИ: еJВр'Оlпейrсь!ко~ Jкульт.у!рIИ', 'Гак ШВИЩJКО' з'НИtК.тrо,
:ШИ'ЩJМIОСЬ та ,замінялось на :М'o~e.PHe. Не б.ра,кує !Серед МУ

rИJНін

і

чисто

,КО\МУIН:Ї!ст.иЧ'НОЇ

ПIр'Оlпаrащи.

МYlРИIНИ',

ч.лени

рі'зних профе.с,і1ЙнНlХ СJпіlJI:О1К, ІСОЮЗ'ЇІВ молоlZI.i ТОЩО,, був.ають не

раз на з'їзда~ у MQlCJК1В'Ї', ВaJPша!ВІ~ БУДaaJеШ1'lі) Букарешті та
в іmпих сателіТСЬКИJХ містЗІХ, звідки Щ>ИІНООЯТЬ нові гасл,а
.1.'IЯ СВОії!х зеМ.J1Я'кііВ, :і їх Пір'оп'а:r'аIН1ДЗ- CTaJЄ ll~О'Раl3 мї1ЦНІіш'з. "'а

ния,вл'Я/€тьс'Я у рrilЗНИХ crраlЙікаlХ, та ІВ ,сymере'Ч'ност,і! 'п,роти де:р
іКЗlвно'го режиlМУ

ЇІ

В, вЗІГаIJ[ЬІНІ~Й

іПр'ОІIЮМIym,СТИ~lН!іIЙ

()дначе, помимо ;всіlХ П!р'ОІIJ1ЗJrЗІНД пOtJIiт.ичного

a,rirraIЦЇЇ.

xapa'KTflp'Y,

МУ

РИlН'и СУ'дану щеЗЗlмало 'cвi\ZIiolМ'i і даtJТеюіJ, .можна 'Оказати, !Від

ш<и,Х'б'УДЬ nОlва!Ж!них 3aJВОРУШ'е!НЬ і ~, ,ПРОТИ' ~оло!НіялЬІН'О;ГО
,\'rяду. За 'виmЯТJ~(}мвелИlКИ1Х цe~ilB і М:ЇІСТ, МУРИНИ ще жи'
НУТЬ C'BO'~M 'ОПОЮЇlЙНИ1М, IЦРИlМdrгиIВН'ИlМ, іЦрОСТО' пе'Р'едiJCторич!НИ'м
{~II O<COOorм ,жиrгт,я. I~piм того нamіт.ь серед мас у центрах ,поІМ'Ї*
\І}1РИIlШМИ1 !Нема IПевної свідОМОСТИI і солїдаРНrQСТЩ

а навпаки

ШI1lУЄ rrочугтя ,ВИIСJrУЖlНИ1Ц~ва пере~ IпаlНіlВНИ(М УР:Я\дО'М і уря
;LОВЦЯМИ та 'зр'аща ЮВОЇІХ тає'МШІІЦЬ ,~ 'б,ратtїlВ, ЗІ дО 'ГОІГО ще й
t(.1ЯtCов:а Й М'Ї'.>ЮIIJIеменна ВOtрОЖ1Не'Ча~

4б
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Щ'е дек:іillька сліlВ Х'очу сказаrrи про ХРИ1СТИlЯНСЬ:КУ м'іJсію
серед IМ\УРИ:Нl!В СУLlЩIНУ. її треба поділиrrи на дві Гр'уюи: !Про
те,стант,сыуy і 'католиIЦЬКУ,. Перша має ово,ЇIМ за,вдаlНlI-І'ЯМ ви
ХОlваlНlНіЯі М1.УІРИlні'в 'у ЧИІСТО xtРИ:СТИ1ЯIНСЬJК1ОМУ і

м'оралынІмуy та

КУЛЬтylРIНОІМУ ІвідношенlНЮ на ОООOlв,і ПО'ВНО'ГО релїг,і1ЙНОГО лі-·
6ераліз:му, толе.раlНЦШ ТОіЩО. Серещ,ОІВіИ1ще Ї'Х !Про,ніДНИlк'іIВ скла
даєтьС!я :з РЇі3lН!И'Х н;аIЦJЇIЙ і деРЖа/В: а(мерикан:ці, англі'Йці"
цузи, HilМlцi.

КаТОЛИЦЬІка ж мі()ія,

ЯlКа

с,клlада€тыся

ВИКЛЮЧНО ФраlН\ЦУЗblКОіГО або мурИНЇв фРЮ'Lкофілін,

фран

з

КЛ'ЇlpУ

Є дуже

ба'Гата Maггep:Ї!H,,'1bIНO і сильна щщміні:СТlРат'Ивно та В'себічно пі~
lIрим'уєтыяя фраIнцузыимM УІР'ЯДО!М і

Ma€ з,а ціlЛЬ суто като

:IИIЦЬіКУ пр'аIЦЮ, цебто "наінерненНlЯ Інсіх і нся під влащу Папи
РиМ'сь:кО!го, ПlРИНЦИIПЇlВ тілыии каТОЛИЦЬКИIХ та по'ширеіН!НЯ ко
:ІОІН:ЇІЯIJIЬНОЇ

ідеІЇ'

'.

Цю мї'оію в

Судані

ви:конують

головним

IІИIНОіМ так 'ЗВ. ,,6і,,'!ї ,отц:іl", ЩО НОСЯТЬ білу СВЯlцениIЦЬ:К'У о'д,ііЖ
і бороди. ВИІвчають ІВЮІНИ MЇJcцeвi МОВИ' та ГOfВОIРИ, пtpов.адіЯТЬ
рі!З1номаJНі(Гlніl .кУ!рIСи. ,серед XJРИІСТИІЯlНlСЬІКО1 МУРИІНСЬ:КО~Ї мо'лоді,

ШКОЛИ, 'ПРИТУЛІКИІ, де ВИІХОІВУЮТЬ дітей ,j 'Старих віко,м на суто
Юll'ОI7IИ!к'іIВ і ФаlНа:Т'И1к,і\в. ФаlНаlТИlЗМ і неlНа:В/ИіСТЬ рел:ігі'Й'на ДО іlН
(((ИХ ХIРИіСТИ'ЯНIСЬ'~J(ИI)( віроіЮПОІвідаrнь ЦЬІОТО бі,,'10'ГО духове!Нlства
t' беЗIПРИНlЦ:И'ПНlа!. В ТОЙ Ч3lС, КОJIИ В с:аIМОIМУ РИlм;і пропаf'уєть-

01 с.Пlіlвп:раll..І!Я, юпnвма.1J:ИІ'Гва з С)(!ЇlдJНОІЮ Це:рювою, ТIУ'l', в АфрИі

ні, 'коли 'умре Пір'alвоС'ла:вНlИЙ І1р'Є'К,

РЮ'ClіIЯlНИIН ЧИ СИР'Ї'€:ЦЬ,

-

Іюма '1{10IМ'У ЙОІГО Й :ПО1хо\вати, не ка'Ж'j"ЧИ sже про. спо:відь чи
св.

ПричаlСТЯ. Католицьке

11 раlВОlслаННОIГО

ДУХОВЄlНlСТlВО 'Не

ДО'3іволяє В1не'сти

Іпомер:шого Д,!О '~Оlстела, від~м.овляєть\ся! хова

ТИ і Т. :П., і 'ГОМУ ІВ ТаіК'ИХ ВИlпа:дках на'Д ПOlмеіри'l.ИМИ 'П'РalвослаtВ
ІІИМИ

'ГВЮlрlЯ'ТЬ

ОІстанні

М'О:.JIIИШВИ

Пlр1о,теста:нти

Тому, працюючи тут серед lМусульмаlН,

і

є ва'Н'геЛИIКИ.

феТИ1шистіІВ та, к,а'

ТО:ІИКЇ'В, не ра'з со6і IПЩUJу,маЄ1Ш, хто мене і ,ЯіК меlне П'Qіхо.нають,
І\'ОЛИ, не ДalЙ Бо,г, тра!пиrгыс:я й зо МНlОЮ таке нещастя?

О~наче, не ДИ~ВЛ!ЯЧИІСЬ IНа. 'Всі ,стараlННlН 'католи\цыо'її МЇlcі'ї,

".\'РИНИ Африки не дуже піщ!даЮ'Гl>С'Я нав'ернеНlНЮ на І{:ато-,
.ІИЦИ:ЗМ. ДЛЯ ЦЬОІГО у НИІХ Є свої 'ПРИIЧИlНlИ:

1)

ЯІК м'усульм-ани

га:к і феТИШIИ,с'Ги з'В'ИклИ ~o p'oвBOlДilB 'Га ПОЛ'ЇIf'амї,ї;

2)

З'ВИіКЛИ

ДО ІСВОЇХ ПО1ганськИlХ !З'alбоlбоні;в, грі'-г:рі, 'з:ви\ча1В та 06рящ:і!в;

:\)

обер·е1гають 'себе !Від яких6И1ТО не було чутИіХ ВПЛИІВІ:ІВ і

.rI~РХНИIЦ1,ва;

4)

а також у lНих Є і :пере-Сl'ОІрога ЩОдJО бlілlИХ.
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вза\г ailli. НаlЙб:іл,ь,ш 6eJз.у/М.QIВІН>овід;п ОрШl'МІНі іНа ,католмlЦЬКУ мі

сіlЮ Є 'М}'1СУЛЬ'МІани. ВОІНИ заіВ:ЖДИ ЗШ7І!И'шаються В'ЇРІНИІМ'ИІ про
p,OIКOBi MalГOMe,-ГOIВlї.

TOiMry Iка'ТОЛИlць~а 'М'іlсiJя :має ycmіlХ лише' [11()-

між дJріБН"И1МИ пле,МelНlа;ми і' неЗОРlгані:ЗОlвани:ми феТИJШIИСТalМИ
в Ca1BaIНJ1 та' ДЖJ'lнrлях. Не'сучи х,рнIс1'и'яIнсыуy р,е~'іlf'ію Ї' куЛЬ
ТУірУ 'М'УРИlНам Африоои., 6іl7Iе IкатолиIцы{1еe ДУХОlвенс"Лво ОI,Дll-I'О
чаwо ІНІИlЩИГГЬ усе ПО'ГalНlCblКе,а' ЦИІМ самиlМ Їхні культові ре

лkіЙlН'і, СКl3Jрби, паляrrЬСЯJ ,о'бр:ядоIВЇ і рел~~гіIЙJНі реіЧі, стаТ'уетюи,
М'ас,ки, одежу ТОіЩО; таlКИIМ ЧИIНОIМЗНИIКаюТ'ь етно.графічн1 й

ісТОРИЧJНIЇ нар.одні !паlМ 'ЯТКИ ЯК ДЛ'Я на'У'к,И1 так ,~ длЯ' наро:ду
Сущану. МУРИІН, 'С'гаIВlШИ католи~коlМ, стаlЄ !Зара'З же і фа1Нати

КО/М.

Ві:ZIд.iля€ть'Ся 'ВЇ\д

ДlВерях,

.носить

ГРIQIМащи,

,ВІе.mИ/}{'ОIГО

вяcrаВJI'ЯЄ

хреста :на

,гр')"ДЯІХ,

~pleCT

на

\ВИIКОIНly.€

х'аті,

суворо

всі ПРИІПИ'ОИ Церюви та отри!Мує 'За це всебічну матер.і;яJlын'у

Ї 'ад;мінkтра'Т'ИIВНУ 'поміч ві'д Ікліра, і держaJВНОГО У'Р!ЯДУ. OДjНa
че Чlа,сто траіпляєтыс,щоo НОIВlОlНwверне.нИІЙ ,і ПР'3JктикуІОЧМ'Й

мурин 'КатолИlК t,p-и.маI€ТЬСЯ теж ,чаlСТО lі, ІСВ'ОІЇх с.тaJplИlХ релm1Й
них 3lВИІЧаrв та заlбо60ІНЇJв lі paB'OIМ з xpeICТOIМ 'Носи.ТЬ Іnpі,-гр~ та

HaJJirrb

,бе'Р'е уча'сть в тає.МlRИ:Х ЧОЛ;QIВ'ЇЧИХ жеР11ВQlПlРИіНЮШен

IJНХ та J(З!Нібаv:rіl3lМiі.

Для l]{аТОIJIrИJків МУРИНlіlВ не kнyє і; ,,11рИ'

ЯIЗИ'ЧlНОЇ єреюі~'. Для іНИ'Х QЛ'ужать по-:му'р'и1нсыІ'оІму,' оздоблю
ють

Коtтел'и

в

афРIИlЮІІНlСbJКОМУ ,сти~і',

'ЧИІСЛ'О

єпископів та

с'ВящеlН'ИіК'ів з М.УРИlНіі.в ЗіН'а!ЧНО по6іillЬШУЄт.ься. В шкtтшни:х та
релігійн'И'х IП~Д'Ручн.ИlкаIХ даєтьс.я багато іvrЮСТlра'цій з ЖWГГЯ'
м:yrpИ\НЇІВ, ЇХ ТИIП:и, ,ПРИlр'оща, ТОЩО,

a~e ytНIИКЗієтьоя те,МіarrиtК!И

н аці!он аль:н ОІГО й іIСТОРИIЦ!НЮ:ГО Х apalIcreJPY.

БАМАКО

СТ'OilllИlцею

ФР'alНЦУЗЬ~OUО CyдaJНY Є

MЇJc110

Бамако,

що

заіЛягаlЄ ІПОПід ГОРalМlИI MaHдilН1Гye і IIIOlНaд берегом H'Їrepy.
БalМalКО ЯІК оселя в,і1дома 'ще .була з

Д~lCТa~a щд СЛJіlВ IМООИl баlМ6ара-

-

1650

POI~, aJ \НІа1з/ву авою

,,'6aJМ!ба" що 'О3НІаlЧаlЄ "бе

'ре!Г" та "ІКО" , цебто ]{,alЙlМ:m, 'отж'е, берег кайманів. І д'Ї\ЙСН!О,
'J1YIT 'калИ1СЬ бул'о бwгато ІЮalЙ\МоWНЇІВ, нк:ї 'й СЬЮIГOLдjН1~ 1В00ДЯТЬІСЯ.

'

ФраIН1Ц~З'И як 'Не ршї/ !К'ол,оні1 зато,рИОtпаIНylВ3IЛИ' цeМlїcrO у
році. З IІ(рIИОСОДО1М ~x У іБаlМalКО 'бyvrо Л'НІШе

2000

ІНЯ, 'але мі'СТ:о ,бул.о доб.ре 'У}(Ір~ллоое /гЛ1ИНJЯ'НИ1М lМУ'ром У
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1883

IДYW иа'СeIJlеІН'.,

2 (Ме-

три ШИrpОIКИ'М та ЧОТИРИ'

3

ПОЛОВИНОЮ мет'ри ,ВИlСОТИ. ~,

1904

році сюди ,П1РИlсл,аlНlИ!Й БУ1В1 періШИ!Й гунернер зі СВО€Ю aд.MilН~i

(траціI€Ю, і міlС"ГОI '3 ЦЬ01ГО чаlСУ стаІЛО Р'ОIЗlвиrватиlСЬ 'Га РОIЗIРО
стаТИ1СЬ. На IСЬО'ГОЩJНIі це міІсто

душ муриIJIJcыоІгоo

M8'€ 80,000

насел,е!НШІ та 2,500еЩJ.0IПetйціlВ. У місті 6іЛЬПJlість бу;щинкїВ·
~уlриiнlсыиІх

3

ГЛИІНИ т. ЗІВ. "банко", а ПQlм,і,ж ІН'ИІМИ kНlУ:ЮТЬ

І t ілІЇ Д1ЇЛ ыи:ціi еlвро,пеlй'сык\х буДИlНіКlіІВ1 Н OlВlOff КОIНіСТlР'У'ЮЦ'iJЇ. Ас
фu.ilьтоrва д:оро'га., що. ЗIВ:ИіВ8J€ТЬСЯ Iс,пfiРа'лею ІВ гори, -вещ,е на до
сить ІВ'И'С'ОІКУ гору, щО З:БеТІЮЯ "Куиюба", де ЗН(ill{О~ИГГЬ'СЯ (Па

"Іац IГYlвeplНep8', ;ВlCі УРЩ~ИІ та вілли УРЯ~ОlвщіIВ. По 'CY1ciДIC'ТIBi ІНа
;tр)"гій гор,і міститьоя ще:ржзВІНІИ!Й ШПИlтаlJlЬ т. ЗІВ. Пуент Ж.".

ЯК 'з "КУ'люби l ' та'к і З гори
"ПуеlН:'Г Ж." відюрива€тьс'Я на м.
Баll\!аIКО,

РЇ1К'У

();к{)лиlЦ'Ї

--

Кулюбі

біля

та далекі:

Hi/f'ep
ЧУДО'ВИІЙ

ВИ1Д.

caIM'OIГO

На

палацу

ГYlвеРlНle:ра .м ЇІСТИТЬ ся і lВеJllИIКИ!Й
ДВО'ПОlверховий будИ/нок нашо
f'1Q1 Інстиrryry "ІФАН", 'КУ'ДИІ 'Ме

не

Б

зли,

перший

же день IJIриве

забранш'И

З

аіер Otп орту.

ФраНЦУ3bJ~ИЙ

Інстиrгут

А фри\К:и

М'a'€

не

ще

вшаонOtГО ,будИ'нку ІВ

Чорної
аВ:ОІГ О

СУЩaJні й

М'ЇСТИТblСЯ :В позичеНОМІУ 6ущиlН
ФОТО

коні flYBep1Н1eMaHIY, ХО,Ч заСНQlва

дІвчини

аи й тут Інститут В'же в

1943

р.

Отож, ПРИlїхаIВlШIИ, МИ Й ОСі.ЇLЛИ: В, ЦЬО'М'У 6У'ДИНlКУ в іВeL7I'ИlчеВІНИ
"И' ве;ра:Н\Д'а!М'И~ 6аIJlЬіКО/Нtам!ИІ, ОТО\Ч'е'ного лjlcом 'Вис'()lКИIХ дерев
r&lкущі'В, З8JпаlШlНlИ'Х і рів",оIЮО~ЬО'Р'ОIВIИ'Х ОJГе'аlНЩ)'ів Т,а т. '3tВ.
І\итаIЙСЬ'КИlХ

р'ов,

6аf.МIБУК'ЇI8,

Іпальм,

,п,8Jпо;ротн'е'вИ'х

дерев

і

І Р&lнат та lПа'Хучи:х :кущ,ів сlпеціlяIJIынгоo а'ФРИIК,ансь'КО[',О Я1СМ'И

"у. іЦ'О ЦJBiTe тут дна rp'.8I3JИ ІН/а P~IK Ї, має ПИіШНI.Ї Іювіrrи~ немо,в

,.

·гроянщ.

lнстиrгyт В БамаlJ{\О' фактично ЯIВДIЯ€ТblСЯ філіЯ~IЬНИJМ в,jд·

.1i~1'OМ' Інстиrryту, що, зна:х.ОДlИrrься в ДЗ1К8Ір,Ї1, a~:e діlЯЛЬІНIЇIСТЬ

1101'0 дуже ,be-Л:И1ка і СЯlГа'€ на ВСЮ териrr'орію Судан!'у'. ПііП. ОВО·
'" кер·jIВНИЦТВОIМ Інстиrrут 'В БаМ181<О M3€: lПаlJЖ боrrзіН'ЇчlН'ИЙ і
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3,QIОІЛОlГіч!НиlЙ, if"eQlграф і Ч1НУ Й ар!ХеОЛОlГ'ЇIЧНУ IсеIКЦЇЮ, б їtБЛ1їоrrек'У,

apriB:, :М'ете,ОІро.л:ОIГ:ЇІЧIНУ ста\Нlцію та. г tіщро6ЇЮІЛО'гічну л'ябо!ра:т~
рnю, іЯlк:а м:Ї'стИ''Гь:ся В глиlбоfКIЇIй ,calв,aIНЇ над Hirep'OIM ІВ 450 К'ЛІМ.
від Б)аіМaJ~О. У ціlЙ ЛIЯ1бюrplЗmо:рї'Ї :В,ЇДОІМИ'Й Тіа >заIСЛУDКеIНИIЙ апе

uJіlЯillїtrr Д-Р' Даже, ПРОlваlдиrrь :д'ОlСліди на:д. ІВЮДО\Ю і' 11варИlНlаІМИ
У

ні;й

св

р.

та

Hti,r,ep

~НІШ'ИІХ

ріІК

'Ї

'о.зер

ОУД(ilIНУ,

ГO,~

JІОВНИІМ ЧИІНО'М 'Нa~ риlбаlМ'Щ (В які т,ЗJК 6alгarгi :рlіlЮИ CYIД,lalН'Y.
Ц~KaIBi та~о!Ж ІВ БаlМiаlКО па1РIJ{И 60rrаІНUІЧНИІЙ та ЗОIQiЛ,ОlгіrчIН.ИIЙ. В

Пе!Р1ШОIМ'У ви 3ІнаlЙщет'е ІНОЇ' ВИIдИI флори CyдalНJY, а в ДlPIy\ГOIМ'Y

реlПр,ез-енТ')"€тьоя фаlВlН'ЗІ СУ/ДЗlНУ і 1'0 ІВ Y:МOIВ!aoc ЧИСТО, 1Н.а'ТУРЮІ'Ь~'
НИІХ, lНiеIМ'ОIВ на' ІВОІЛІЇ І , серещ IРОlдиа-IІНОЇ 'Р'Ос.ilіИ(lf'НО1СТ'И та М'Ї!сць
ОІсе:,юї.

Б~IБЛ1іlо,тек,а

та

аРIХ!Ї'В

ІФАН

:пе'Р'еПoQlВ!НlelНіl

стаР:О'ВlИIН

НИІМ'И ~рацяІМИ і 'm-аlТе:р,jlЯ!ЛіЗlМИІ IПрlО Афри\ку, іа ЗОlюрема, Су..щаIJ-fУ,
віщ 1ПершИlХ дJН;Їlвколон'їваlЦЇ[ ЙОГО і дають· та:кlИlМ ЧИНОМ по

ваlЖНlИІЙ Т'ЗІ необхідний Ім:аmеrpіял ПО .вИlвчеlННЮ IЦЇ,€IЇ щ,е /Нerдo
с.}1ідже'Н'о~ '}{ІраIЇНИ. З на'УIКО'ВИIХ IпраЦlіIБIН'ИlкіIВ, ЩО IПОlстlйно, Пе'~

Р'ббувають на КУЛЮlбіl і :п:рацюють 'Б ІФАН € всьО/го· 'Гри чо
Л1Qвrки: Ігеограф )к. Браюеер, IБО"І'аlні,к та ЗООЛОГ Ю. ФОіК та

aJBrr'Olp ЯІК ap'xeO~10,Г. Маючи ДРс'ИТ'Ь фtнаlН'с·іIВ, машиlНИ, роiБJіт
'НlИlкі:Б та 'ВІсі на'уіК'ОБі: ПРИIJI'aд!дЯ, наlУКОІБ1і праціlВlНИК'И' (І-Іlе тіlJ1\ыки
Пlрацюють У 'своїхбюрЗlХ, lале 060'В~Я\ЗІК:ОIВО 'кіл,ь,ка, раЗJіlБ' на
рі/к виїжд:жаlЮТЬ Б IглиlБИIНУ IсаlВ;анlИ, в СаlгарУ', ~ДlжунrЛlіl і п:рю
Ба~ять на міІсцї ДClСJті'д;И:, РО:З1КIQIПЩ еllНЮlграфtчні та {lсториЧ/ні
3а1ПИJСИ ТОЩО.

ПЕРШІ

ВРАЖЕННЯ

НА

КУ..rIЮБІ

ПРИілетіlВШИ 3 Да'кару авіЮIНIО'М, МИ Р'ОІЗ!МЇІСТИЛИІСЬ У п'яти
юіlМ\НJЗlтах, :КУIХlні та ДВОХ лаlЗJНШlч'каlХ, ЯlК н <Вже 3I гаДУ'БаIВ, у 6y~

ДИІН~У ІФАН. Все МеІне дуж,е вра:жал'о: Ірозкішна l1Р·01пі1 Ч\на рос
Л'ИlНІність, Iга1р/я/че -СОІнще, Iст;р,аПІIН~ то:рrна!1~И і т· п. TOipiНlaJДO 'ШWl'е-

1іі:лю неждано я:~р·а!з у перший 'В1е'Чір 'коли МИ Iпtp,И'·Jiха:ли,з .сИЛ'Ь

Н:ИІМ ГlР'ОіМОМ, 6ЛIИlокatВИЦям;И' т,а IБIі:1'РОМ. А на'ШIЇ: ІдвеРЇ1, !ВіКОННИlці
щ,е /Не IБУЛIИ до6р·е 'ЗЗlкрїlПлеlНЇ 'га заlЧИlнеlН'Ї. Треlба було Їх ра
ІН'ЇІШ :реМОІнrrУБ,аIТИ, ТОІМУ МИ 1 ЇХ (ПОЮРИlн'ЯlЗYlваIJllИ іМОТУ1ЗКЗlМИ. Крім
ТОІ го пі/д час ТОIРIН/ЩД'О :ЗlгЗ'сл,а еlJlletКТ1РИЧНЇtcть (очевиlдJНО буіЛИ
ПОШ/J<юджetні IПРOrВЮIД;И\ 6UIИlс!ка~вищеіЮ). Стала сг:ра\шнЗJ TeМ!~HЬ.
Birгep ЖalХЛ'ИIБО 'ВIРИlва!ВlОЯ 'чер,ез ІШП~РИІ 'вікон та ,цвеір,ей, не ..
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СУЧИ: \пісо'К 'і ДО:Щ, та ГУЛ!ЯІН, Нірі)'ТИIВ до.в:КОlЛа н,аIС. ПРИІТУШІИІВ
ШИІСЬ у 'глиБИІні кі\МІНа.'ТИ' lд:O, 'с'Т'іlН.Щ :я і ДРУЖИIНIа сщд.іLlIИ' НИIШIЮОіМ
та ,МІали не аJБИЯIКИIЙ Сl1Р'ах. Але раlПТО'В.о IП'ОЧ)~'1И де/сь дуже
БЛИI3Ь\КО Iбі'л,ЯI хати: pe:BlїlнlНlH к!ЇIЛЬ/КОХ ЛeJН~Н, що IВlсе 'чаlстіlШ'е і
ЗДаІВІаlJl'О'СЬ БЛlИlЖче 'ПОIВТОРlЮlВtaLЛ'О'С;Ь.

Нlам здаІЛО/СЬ

(h-е'ОбіIЗ1Н1а

НИІМ 3 афр;иlкalнсыимM ЖИrгI"ЯtМ), що. ДlїIМ іН'aJШ ОТОЧУЮТЬ л:еlви.
Хоч 'ми були: ІЙ на ДРУГОІМУ :по'Вер!Сіі, 'Все ж 601Я:JIИIСЬ наближен
НЯ лetв'і!в. Зда!ВаІЛЮIСЬ, що Л'eJВИ !Вже Л'Ї'З')'ІТЬ десь !по охощах. На
JMiiНIY рetвlї:НIНЮ леtві!В !ПОІЧУЛИ ІЗІІЮІВ .ми в'ереск маlВП, я~і цілою
ТИlЧНБЮ mри6али по cY1cli~rНiїlX дере:ва!Х 6і'ЛіЯ дюму, о'Ч'е:вtИЩjН,О·
ХЮIВalЮЧИIСЬ :від Д:ОІЩУ таl lВirгp'Y. І так ·ст:раlХ не ,ПOl~И!LI.аIВ Нlас
аж до Рalна. КОШ'И' я. ОIПОIВЬВ HC~I ці на!ші пе:режиншНlНЯ і ст;р.а іхіття tпеРШОIЇ !Ночі ІВ ЇНСТИIТ')lIті ICIBO€lM'Y ДИlРеКТОrРОіВ1, то тоіЙ мав

з ЧОІГО' СМ:ЇІЯ'ТИ'СЯ. Бо, я!к rвиIЯ!ВИЛ'О~СЬ, ТО л,еіВИ, д:іIЙ!СIНЮ рев/і:ли, а.nе
не на tВ'ОЛlі, ІдіІЛіЯ IнаlШЮIГО ЩОІМУ, а :в 'ЗОО:ЛЮtг!іIЧIНОІМ'У 'СЩД!І{ІУ, ЯКИЙ'
(j,1ИIЗЬ:КО НіаlС l3ІН1аіХоrдJИIТ:ЬІСЯ.

ОДНОІГО llIJНЯ МИ/ наlК'}'lПИIЛИ 6аIНЗlні:в, 'каIР!Т'О'Шlі, П'Оtмшр'а\Н'Ч\іIВ
ТОЩО, і ,В'се ,ЗЛОЖИЛИ у :~YlXlНi, що бу/ла без дlвере'Й і 'ВИIХ'ОЩИIJl3

ІІ'РОІСТ'О Іна !ве:ранщу. Ко.,тЕИ ж 'МІИ' 'ВСТаІЄМО' на с,аі'дуючи!Й P'aJНOIK,
ДИ'ВИIМ10еь, що ,за чудо!? ВОЯ IЮ1/Р'Т'ОіПoil'Я 'ПО'РО3'КИlда/на по ве
р,ш-щі, а 6а!Н1анї:в та, IПОІМЗJРalНlЧlіl8> lі: ·сл:і~ 'П!РО'Х'ОЛО!Н. Ми З'3/підо
:ірі\JIИ :Н1ашОІГО ХЛОПЦЯ ІВ' lюращіжці "

а60 KOlrOICb з РО l бі1'lни,ків.

А.ле ДИВЛЮСЬ,мій хл'о/пе/цьщіОСЬ ЩіИІриrrь \З)1би та: хитає го

:ІОІВОЮ. Я ДО, ІНЬОГО, а В'ilН 'МеІні, омї.ЮЧИfСЬ, 'ГОВОР'ИТЬ: "Ви діР'У
ПilЙ 'Раз, іМУСЬЄ, ДOlбре Х'ОIВalЙ'те овочі.,
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ваlМ маlВПИI lБ'се за

(jepiYТb, Вони 'Ч'уlЮТЬ добре де ЩО, '3НЗіХОДjИIТЬ:СЯ' :й

У'До'оні I Т'3

'Н/СЮДИ IНИ!ШПОptЯ'ТЬ та! ,Іюе .забирають". І ДlіIЙЮНО, іПlіl3fНlіlш'е ми

:\1али ІПЮ IІ<ІЇlJIblКЗІ разіlВ Ylд.е\НЬ ТaJКИtх гостей, ЩО !Цlі'ЛИіМИI СОllНЯIМИ
(тарі 'з маlЛIИIМИ на Іпл·еч:аос аlбо, ПОlпід ЖИlвотаlМіЩ ВіiJдlв,ідув:а~'1И

Шl'С. ІМІЩ пра:вд'У 'ок.аtЗа:тщ :дуж.е любиlЛ'И Їх і з·at.lIJИIВ!JIIЯ\JIИ1СЬ на
Їх і,ГlР1а>ШКИ, IQBalpil{lY, 6іІГанину 1"а IОПlР:ИТ !з·ло,д:ї,ЙСЬ'КИ1Й. А ВОНИ

fiули 'Рlі,ЗtНОЇ Iвели'Чи,н!и 'Таl ;ПОРОДИ. ТУ'т були і' цеlНюцифаlJIИ
(ПaJВ~ЯlН1И) з О,ГО'леНIИIМIИ' чеIРIВОIНlИ1М'И ,зщдаlМЩ 'ЯlКИХ 'З'аіВЖДИ про

ІШ~ИІВ 'ВеЛ'Иlче!ЗНОIГOt роегу 'Їх іво'жак, з ,ГРіИtвою, МОВ, л·ев. Всі
ВОНИ ,гавкають, ,мов 'СОlбакщ іі ~yuкe злі бувають., OrСО'б.л'ИIВО в
Г,.русСіl. Баlгато тут і ЖОIВ'То-ч·е:Р'ВО!Н'ИIХ з ДО!Б.f1ИIМИ XlвостаlМИ 'Га

fiіл:ИlМ IПiдlшИ'ТТ!ЯlМ на ЖИіВоггїI. К;р,іIМ ТОГО ,В.()lдJяrrь'ся зеЛ'Є1ні маIВШИ,

:\нм ес ен Ь'К і Ма'какі, бурі та чорні.

Р~дше ШИlМIПЗlН'з·е ЧИ горі-
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ла, Я!J<lі 'вже т1р!иlмаютыіяя більш .IВ1ИіСО:КіИ'Х дерев у ДЖ'У'ІНf'лі. З
мавпаlМИ

я

часто

драЖІНіИlВlСЯ

~ОДИ 'ПРИХОЩJИlJlОIСЬ

ХOДjиrги

lПю

Мlіж скеляlМИ. ВОНИ ЗВJИlЧаlЙlНО дJуже дале~К'о' басчаrгь <Ї' в,їДІЧlУ
нають ПРИ\ClУnНlіIС'ТЬ
скелю"

ЛЮЩИJIИ'.

Тощі

ВОІНИ тікаюТЬ

на, ВИ!СОlКу

вил'аз'ять на calМi :вершки дере1В ЧИ кінці !ГіллЯ'к, f'ой

дJають,ся 3~ ЗЛОIСТИ<,СТrP'и6аю,ть ло деревах, с~еlЛlЯ!Х та' нес,а
М~О!ВИ'ТО до мене гарчЗlТЬ. Але OIдHOIfiO' р,аву Я й iJlостраждав
від маlВ!П, і то не від ЦИІХ гоm:,()jЗаІДИХ та се,рщиrrих, а Вlіщ З/ВІИ
чайнюІ досиІТЬ IБeillИIКО~ зеленої іМа\Впи,. А було це ТalК. КоlЛИ
мене привнаЧИIJIИ ДИlр~КТ()ІрО'М ІФАН У CY1дalНi, Я 3МIYlШt е!НіИ'Й

був ПІР'ИЙ~І у' 'зЮ'олlQtгіIЧIНIИЙ :паptк,

щоб ПРИІЙНЯТИ

ЙЮІГО пї:ц

СВОЮ ДИlре'Кцїю. ОIГЛIЯЩlЗ.іІОlЧіИ ,стан ЗВ~lpttВl та переПИIС:УЮЧИ Ї'Х
ЧИСЛ,О, Я нзБЛИLЗИІВСіЯ 1 ДО, IзаIГОР'О!ПІИ з ШИlмпаlНl3'е іСТаІВ !Году

ваrrи Ї'Х 6аlнаlНlЗlМИ'. Не 1П0lМііrrИІВ ЦJіIЛКlОМ, ЩО В нашому зо'ооо
гіЧІНІОIМlУ іІ1арку є й lм:аВIПИ цїл,коlМ на ІВ Qiл!іl, ЩОІ ПРОIГУЛ1ююrrbt!Я
ПО ЙоОIГО З'леIЯ'Х. Отже с.аме ТОЩ1, ,ЮО~И> дaiВarв Я баlНalна ШИІМІ..

ЛЗJIше, зелена IмаlВ'Па~ ЩО, !lli,ВеІН1.Щffi71ась білlЯ н.а'с по аЛeJЇ, р'аlII
том

ск ()ІЧіИlЛ а на Мlене Зl3'щщу

не 'ДalВ ЇІЙ теж IбанаIНі3.)

(очеIВlИIZlJНЮ

з

ЗЗl 3\ZI:р'ОІС'ГЩ Щ О

Я

Ї' оСІВО~IМИ 'гострими іlклаlМИ IСХОIПИIЛ,а

мене ЗІЗ голу Л'Я'шку іНа 'Нозі (,бо Я був У ,коротеньки!Х шортаlХ)
та ви!рвашЗі до'сиrrь П10Р1ЯІДІНИІЙ іюytCеlНЬ М"Я1са на '6іфште,к. Щастя,
що tбули люди 'бlіlJIJЯ мене 'ЇІ ,мене Iвї;щвеIЗЛИ' ДО Ш1ПіИГГaLЛIЮ, ;де з
ОГЛ,Яlду НЗ'я~, ЩІО 'заlJIИШЗоЄ Мalвпа ІПЇ'СЛІЯ 'У1КУ'Clа, 'м,ен:і' не 'М'О'ГЛіИ

З'ШИІТИ РаІН'И, а ІПРИМШЛ'ОСЬ ДОІВГО л'і'Куrваrrи ЇіЇ та р'обигги р!Їl3ні
J1IРОТИ1'р~ЙIJIИJВі заСТРИIК:ИІ.

НеЗalбар()tМ

ця ж

маlВlПа. ІП'ОК'}'1Са~а

ще ІДІВО\Х осіб іl , іКОIЛИ Я lВи\'щуlЖ'a!Вt, ТО сам іі Й 'заlСтрелиlВ.
Маlo7ІИ ІМІН ІВ 'ообе на 'Кулюбі 'ЧУ;ДОIВOtго, tГalP'HOIГO ~Ko'Т,a,

ГОріСblКО'Ї расИ', якого 'ЗlООillИ

aIH·,

"П'У'СЇ!К". Він у нас 6УІВ ;ЩУDке

вченИlЙ, та ;ВВlїЧЛИIВИIЙ, ОЇ, л,а'ОКЗ1ВИIЙ. СЩl:(ЇrВ З3fВЖДИ' 'заl IСТО'л.юм з

нами, нестИlВСЯ, ГУ'JLЯІВ ,ПО !КУ'л'юбli ~ОЩQ.. Лю6ИIJIJИ іМИ ЙЮrг-о ду
же. Ал'е ОСЬ О~НЮ'Ї ночіl 1!р,аПИIJI,alСЬ з ни.м сграшна .пРИ'Г'О\lI:а. Чу
ЄМО раптово, IКРИіЧІИ'ТЬ РОЗlпаrЧЛИIВО наш Пусік уночі Іна \Ве!ріa/НЩJі,

фИРКЗіє, іСІ~Зlка, немов з КИІМlСЬ 'бореться! СХIВIЗ.11ИВ я Л'ЇlХтаrpку
та африкаосЬіКОГО списа

(60 .рУ'ШlНиrцої l ще ТОДЇ не MaJВ) і ВИ

біг ~з Х'aJТИ. ДИIВJIЮIСЬ,З ~O :вели'че'3lНlИlЙ 'Се'Р'ваЛIb Т. 'ЗІВ. "lKiT-ТИIf1Р"
МlН:е IпіlД СОlбою rнаш;Q,ГО 6itщного ПУС'ЇJюа'. ЗаЮ'У'ВШи. за, небеЗ!пе
ку, Іпоtбіг я на 1JI0ІМlіІЧ НlещаIC1НlОіМ'У' !КОГГИlКrові. ЛіlХ1'аrplка l СИIJI1ЬНІИ'М

('ві'1"іТОМ ОСЛlіlП'ИlЛа ПlаlЛаючі очі дlИIК()ГО звіра, 'ЯІКИІЙ 'В'і\д C1lp1З\ХУ
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відскочи\в :ВЇIд OBO€Ї жер,ТlВИ, а іМ~1Й СПИС !Попав ЙОГО у 3aJДHI~

ногу ІЗі BC~I€Ї ClИI7Іи,. ОЩНЗJче, с,е.рва.л:ь СИI7IЬНИIМ скоком переско
ЧИІВ черetз заlГОРЮIДЬ 6з'JtЬ(КО\Н1У і ПОJIеl'flіlВ про!Сто

'з д.'Р'YlГОІГо

пЮtВetрlХУ вниlз. Д'ареfМиі б)'Lll!И ір'оз.шу!ки' 'з,ра'НеtНО'ГОЗВlір'а, Івін

yт.nК, 'З:аЛИIШИIВШИ' IК'РИВami\Й сліщ ,та маlЙ СПИІС, а нl3.Ш ДОІРОСИЙ
ПУ'сШк 'МІ}'ІС'ЇІв :кіlлька днів Івіщлежarги !Цей IВИ\lIЗ1Д'ОК у гзpmці та в
HeptВ()(В()fМ!Y стані. ПО\д1Ї1БН/t пригощ.и чи ТО, ІЗ IнаІМИ, Ч'Н' в Н1aJШИ'ми

рОІбirгниlК'3ІМИ, чиз сусїща.мИ 1 часто IПОIВТ.орюtВtЗ[[ись та 8СТ;РУ
ШYlва'Л'.и Інас від щодеlE-lIlЮIГО ,мoolHorrolНlНoro та 'СІУМІНЮГОІ ЖИ1ТТЯ

на горі Кул'юбі.

ДО КУМБІ-САЛЕ
Була п'ята година ранку заIХЇlдньо-аФРИ1кансь,кого часу,
Й ще зовсїIМ темно. Робітники розташу.вались на вантажних

машинах, лереповнених знаряддям для розкопів, скриня'ми.
з про:віянтом і т. п. Нарешті, наша експедиція ,вирушила в
далеку й незнану дорогу до слаlвеТlНОЇ 'колись столиці Судану

-

Гани,

що

тепер

ЯВЛЯІ€

,собою

лише

Кумбі-Сале. lНвидко бігла машина,

руіінИі

п.іlд

НЗі3.В'О'Ю

про,ріt3уючи темряву й

холодне ра:нкове повітря, ПР'Я'М'УЮЧИ на пЬвніч. Незаба1Ро.м
починало світати, Й з пітьми та туману в рожевості ранку
по'чинала

виринати

савана.

ПО.7Jьова

доріжка

вузенькою

гзlд)юкою 'З'ВИlвалЗlСЬ ЗЗlюрутаМИt помііЖ !ВiИlCОIКОЮ на. Д!ва,-три
метри

т.

зв.

слоновою

тра'вою,

ГУСТИ1МИ

IПОРОСЛЯ'М.и

пальм,

ліям, бао6абів, фіlКУСitв та інших екзотичних рослИІН. Холодне,
немов у нас в ~!KpalrHi ра'НlКОМ, повітря теПЛ!ЇJша'ло під про
мінням

ВИ1повзаючого, як !Вели,ке червоне коло, сонця.

Дорога була надзви'Ча'Й'новажка: ДИ1ке камЬння, Ігорбюи,

рівча.ки, глибокий пkок

-

мучили

'машини й шоферів, не

кажучи вже про наlС, не звиlклих дО' АфРИІКИ та та,ких пере
ЇЗДjіIВ. Але втома куди менше нас ЛЯ1каJIа, як можливість де

фекту мотора, чи інших ча'стИ1Н 'Машини та п.рИ1МУСО'SОЇ з'У
пи;нки серед дикої і бе'31межної пущі-,саtВatНи. Адже на'м до
велось Їхати со~ки ,кілометрі,в і ніде не зу,стрї!чати, с-ела а60
ПООДИНОІКОЇ .7JЮДИНИ. Лише ,висока, жовта, посохла 'Й пахуча
трава,

в

собі

як солома,

безліч

стирчала

різних

'Над

землею,

хижаків та

зраIДЛИ<ВО

гадUв...

Поволі

ховаючи

минали
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кі.лометри. Часами ми посув·ались зі Ш1ви:дкkтю лише

10-15-

клм. на годину. Табуни рі'зно.рQДНИХ антИl.Ло'П, газель, ДИ'КИХ
кабані/в, струсів, ве.JIИКИХ птахіlВ т. зв. утардів, аБО і пантар-ок
зривал,ис.ь iВli~ шуму -моторів, пере6іга\llИ дорогу та ховались
у гущавині. Най6і\Ль:ш довірливі з птахів були пентади. До

них ми наближались на
цілячись, Івби:ваючи

по

20-15

метрііВ і 'стріляли навіть не'

три-чо~ги.ри

за

раз.

Р06іrгники му

сульмани ClВ'О1М ЗВlИlЧаєМ', ЗЛОlВlИїВlШИ .з-ранеlНlі і на.вn,ть ВЗЯІВШИ

.вбиті птахи, перері'З')'Івали Ї'М ШИІЙКИ, потім ску'бли; і с,кидали
на машину, за,безпечуючи харчами себе 'й нас.
Коли надходить

вечір,

тут дуже

ШВИДКо. за,падаlЄ ні'Ч ..

Ми Їхали та,к, щоб Іна нічліг по'паlСТИ ,Б Яlкесь ,село:, де нас

гостинно ПРИlймали 'суданці або б іЛІї,. Ніяких готелів тут нема
і ночувати довоlдИ~ОСЬ в землянках без ві<ко'Н і дверей, де

ніччю

починаєтьс'я

тарантул,

ПЗ'В'У'К'і!в,

рух

вснких

скорпіонів,

тварин:

ІМоокитіlВ,

ЛИЛИlкііВ то·що.

Все

ящірок,.
починає

о.живати, ІДО СПиlТЬ удень, і це нас 'Спочатку дуже непо'КО/

їло, але згодом З'ВИКJIИ. КРЇ'М то.го, на полеви,х л.іжках, ПЇ1Д
доброю ,сітк'ою ми були Iбе.зпечнU. П(і1С.,'lIЯ !вечері ЛЯlгали спз'

.ти. Ми на ліжках, а робітники просто на землі, на своїх со
,1О:Уl'ЯНИХ матах.

Ще /перед світанко-м вставали й рушали да"lї., ввесь ча,с'
на північ, наближаючись до пів:деНlНОЇ (агари. Але скінчи
лаlСЬ і ПОШЬОіва д:орі!Жка і, від Iм;kТе'Чlка Ва;ра. до КУ'Мlбі~Са\lIе
прийшло.сь пробиратись

ми,

ВИКРУЧУЮЧИСЬ
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поміж

клм. лише :В1узенькИ'ми стеЖіка

куща'Ми,КОЛЮЧИМИ

дерев,а'ми

й

ви'сокою травою. На1йrіірШОЮ не,без/пе:кою є я'Ми, щО ЇХ риють
шакали й гієни. Цих нм Ha~1 не видно в траві, й кол'И коле'с()

важкої машини попадає туди, то до-води..лось тратити бага
то ча,су. Але найбільша загроза в савані це ·вогонь. Не мо
жна ОПИlСати Ti€ї краси, але й страху, ,КОЛИ горить савана.

Вогонь займає лінію -в кілька де'сяткі,в IкіЛОlметрїlВ. Від по
ДYB~B вітру він скоро по'сувається вперед, за,палюючи СУХ)"

траву що тільки потрkкує, й вига.няючи НСЯlКУ твар, що спе
реляку біжить, .ч:іrrає,

повзе. Вночі ІКУДИ не

глянь

загра'ва

пожежі. Але не дай, Боже, щоб ця стихі'я наблизилась до
осель або захо'пила в ДО:РQiЗ'Ї! Але таlКУ при.году довелось пе-·
режити нам двічі. НаблизИ'вшИrСЬ до лінИ вогню, що по'Суваl8-
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,')1

на нас, на метріІВ сто, ми мусіли 'вискочити з машиlН

Н'ІІИ'М

гаЛУЗЗЯ'~1

(іПИRиrrи

вогонь

серед

їдкого

зе

ДИІМУ,

щоб

IН,'рескочити через попеліючу смугу. Небезпека при тому не
\Іада, зокрема з от лнду на наші за!па:си бензини. Пере'СtКО

'Ш8ШИ через небев:пеку, ми зупинились .серед чорного по111..'.'lи'ща й ДИlВились,

ItiTpoM.

яlк вогонь прямував далі,

пі~бивзниlЙ

Ви!палена чи ви.сушена TpalВa Haдa€ ,кра'€В'Ид.Orві мо

IIОТОННОСТИ. С'nр і,М'кі , палючі ,проміння СОНЦЯ, Іватка доро!га,
здавалось, не скіlН'ЧИТЬСЯ ніlКОЛИ

IltO,

Івсе це ВИlМучувало

-

lІас не лише фізично, але й духово. Душа і серце праlrnyли
lІобачити

рі~ний

кра€нид,

сьогодні

покритий

вже

біли,м

...

(ІІігом

Нарешті,

. ()р,()ки

добились

'колишньої

ми

столиці

до

Кумбі-Сале...

Судану

в'криті

Невеличкі

руїна/Ми

домів,

~(juронних стін та кургаlJIЇIВ і цвинтаРИІЦ. З піВlНіч,і й сходу
"т()чують це -місце ВИ1сохліозера й ба,г,нз. Довкола без'меж

ІІа C3JВaHa й тиша. Глиб:о!Ка" зда€ть'С!Я та:кож бевмеlЖНЩ тиша

Ilі""'IЯ Евр'оlПИ~ ЖИІТТЯ '8 СТОЛИ1ЦНХ,
Til.'1O

ЯІКОСЬ моторошно

Й

,,\овта або спалена чорна трава

ІОСЬ око

...

піlСЛ'Я

СеіНе'rал.і:ї,

сумно. JV\Orв'Чазні

-

руїни,

СудаІНУ;
висохла

це все, на чому зупиніМ

Ро,біТНИIКИ в,ідразу РО3апаillИЛИ ВОІГОНЬ, розбили

illaTpa, смажили

вбиту

в

дорозі

здобич.

Найболючішою

IІравою було питання води. Всі озера й багна довкола Кум6і

{' а.lе

повисихали

й до,велось

проїха:ти де,сятOrК кіло'МетріIВ~

.Іtоб знайти у невеЛ'Иlчкій баюрці воду, з якої кори,стали но
'lа~IИ ди:кі знірі й плазуни. Вода була така брудна й густа що

lІорма..льних у.мОВИIl-Іа'Х ніхто її не тілыии не пив би, але

"

ІІ;І:ІЬЦЯ В неї не ВСТРО1МИIВ би

...

Але тут,коли спра,га 'Мучить

IІt'~IИJIО<:ердно, перебирати не будете. Ми її В'ідразу з великим

І P~'ДOM перепускали через фільтри і вбивали спрагу. НасК'іль
k

It

ця вода була страшна наlвіть ні·сля фільтрування, нехай

. lІі'дчить
\ lІl'чорі

таки.Й факт: мій колеrа-археолоr Р. Моні ПQ;про.сИIВ

зварити

"НТИ, щО ,П'€ТЬ'СЯІ

чай,

...

але

не

ПРИ, <:Іпеці

палитис,вітла,

48-50

щоб

не

ба

IСТУПеІНlіlВ 'у рО'11і та!к пере-'

І _IX3€ і так мучить спрага, що ЛЮДИІна готова пити все. На
\ 1'~'IIНИМ'и ДНЯ'МИ питання ВО~Иі ми розв'язали: ви'копали серед

""сохлого озера на три метри ямку, й вода поча'ла прибу
ІІати, наlвіть доволі чиста й смачна.
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ГОСТІ В ПУСТИНІ

Була деся'та година вечера. В Судані це 'вже пізня ніч.
Ми, стомлені далекою дорогою, спали в наши!х шатрах. Ли

ше робітники ще сиділи біля вогнища й доварювали вечерю
з рижу й м'яса.
Ра,птом стало чути ЛЮДСb'J{ий говір У те'мноті,

що все

на,ближався до нашого табору. На всякий ВИ1падок ми при

готовили з6рою. З П."мря'ви У світлі блимаючої лям-пи ви
повзли три чоловічих постаті У ш'матті на голorму тілі, з па

лицями в руках. ВОНИ ВИlглядали так, що Їх і справді можна"
було перелякати;сь. На6ЛИЗИНШИІСЬ до нас, вони хором при

вїтаJІИСЬ "Сале-м алеЙ.кум" і сіли піщ ЛЯlмпою,
до'Ма, та простя'гли ,с.вої "ке,,'1еба'си"

--

мов у себе

ТИІ<ІВИ, повні свіжого

:vIолока. НаіПlіlВ lМаlВритаlНfСЬ:к.ою, вапі.в 'баМ1ба1 ра fМОВОЮ 'ПОЯіСНЮ
вали на'м, ІДО 'вони пастухи й довіда'ВШИ1СЬ :про наш тут побут,

принесли нам молока в дарунок. За це вони не хоrrіли взяти
грошей, ні дa.pYHKilВ ВДЯЧНQlСТИ. Ця неЗ1вичайна ГОСТ:ИіНнkть
дуже мило нас Івразила, Їх дарунок бу,ввеЛИ1КО'Ї вартости ДЛЯ

нас і для робітникі,в. А молока вони" ці забуті В П~С'ти'Ні ди
ких савані,в пастухи, принесли нам 'коло

15

літрів. Подібні

гості 'ві'дв-іДУ'вали нас пр,отЯ'го'м всього Інашо,го по6уту тут.
Особливо

чаосто

приходили

ма,вританці

й

мавританки

за

меди'ЧІНИ'МИ порадами й допомогою. З авдя'ки' МО>ЙОМУ сл. п,
батькові, нки'й, як св'ященик, Л'ЇК)'іваIВ сво'їх парафіІЯН, я нав
чи/вся дечому й тут, В дикій са,вані, як 'колись у селах Волині,
пода'ва,в першу До'по'могу ЦИ1М бідним ЛЮДЯІм. Го.лОВНИIМ чи

ном

дов'одилось

лі'кувати

раlНИ,

хвороби

голови. Всіх з важкими чи Іпов'ажнііШИМИ

ШЛУlНка

та

хворобами,

біль
ві:д

правля!в до ліfкаріlВ і шпиталі,в за 'сотки ,кілометріІВ. Дово

дилось

зустрічатись

з

\дивними

Я'ких на,йбільш розпо,осюдже'На

тутешні'ми

здуття

хворобами,

3

ЖИlво:та у дітей до

такої .міри, ІДО 'він бубониfl'Ь мов бубоlН та ось-ось здається
призвичаєнї дО ц:Ї1ЄЇ недуги, яка

л·О'пне. Але мі'Сце;ві люди

згодо,м са:ма проходить. Наї'внї 'МавритЗlНЦЇ почали .мене ра
хувати справжнім ліlкарем і приводили HaBirrb верблюдів на
ліlку;ва-R'НЯ

. ..

цї€IНTЇ1B і

гостей,
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Через моє добре ставлення до под~бних па
ВОНИ так

полюбили на,с,

що неCJIИ

нам

гостинці за гостинцЯlМИ ІВ подя,ку та ввесь час говорили між

собою про мене

"а KaIНГ', цебто "доtБР:ИIЙ~' ЧОLЛ:Qlвік

-

'Одн'ОІГО рatзу ЗaJВИТaJВ \дО' Ha~ 'з ціillИ'М С1вої.м

Tw60tp'0M:

-

ка'ми, ,слугами, череда,ми К'ОР'і'в та овець і ,верблюдіlВ

жін
шеф

одного з мавритансько-ара6СblКИХ племе'н. Гарний на вигляд,
ще молодий та багато ВДЯ1гнеНИІЙ шеф був дуж, е 'весеЛіИ~Й та

розумний. Приїхавши на гарно прибраlНОМУ верблюді зі сво
Ею охороною, привіз на'м поtДЗ!РУНQlК
вбиту

вели.ку

Автор

"утард"

подае

(птах).

медичну

поміч

(по ЇХНЬО'му звичаю)

Uі:кави'вся

мавританцям

наши'М

житло-м,

І<умбі-Сале

наши'ми речами., говори,в П'р'О, давно минулі часи К}')м6і-Сале,

ці'кавився нашИ'ми успіха.ми в розкопах та науковою працею.

РозмkтИІВШИ-СЬ біля нашого столу на з,еtмл.ї, на розkланих
шкірах антилоп, ча'стув' авс'Я улюбленою їжою-рижО'м 3 бара

ШіlНОЮ

Й

чаем·

У

НlИХ

ЧalЙ

:п'ють

Ї1Н8.!кш'е,

як

у

нас:

Jа<:и'пають багато чаю в малеНЬКИIЙ чаlЙ'НИtЧОІК ЧУДО'ВОЇ фOlplМ.И
Й орна'ментовани'ц 'По-арабськи та п ' ють густу есенцію

3 вели

кою кіль:кістю цукру. П'ють маленькими чашеч, ка.м'И, я,к чар,ки,
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Тип біблійний (Якова). Мавританець привів до автора дітей із здутим
животом на лікування

ПО&О.lі

ПО-СМОІКТУЮЧИ

ВГОЛОС. Під час Ї)J{і

шефа

о'бслугову

вали його слуги, подаючи їжу, воду до 'Миття Ініг і ру:к, сте
,1ЮЧИ килим для молитви після Їжі і т. п. За ча'С овоєї візити
він так ПОДРУЖИ'В з Н~l.lМИ, що дав свою адре,су й п.росиlВ за
витати до нь'О[' О' та разом зі ювоїм штабоlМ ї, жінками сфОТО

граФYlвався з нами на пам'ятку. Таких нежданих гостей ча
сом бувало за,багато, що 'переш,коджало, на'М У праці.

Праця ж бу,ла дуже ціlкава. За ча'с 'нашого пе.реБУівання
в Кумбі-Салевдалось нам відкопати ДlilM
ровинного міста, ІВ НКОМУ знайдено

аристо'крата ста

ба'гато кера!мїчних ,ви

робів, речей дс'Машнього ВЖИТКУ й т. П. КР,Ї'М того ми віщ

І\РИЛИ й роз-копали кіЛЬІка курганів та МОГИJI незнано-ї досі
І{онструкці-ї, що мkтила в собі по кілька сар.кофагів з кkтя
l\а:\1И, :керамічні

вироби

тощо.

11 Їl1Н1И'Х ФраіrмеНТI:ІВке;ра:М,tКИ 'з

Зібрано
чущ овими

до тИ'сячі

різно-ма-

орнаментаlМ'ИІ.

Відпочинок удень коло намету Кумбі-Сале

Спеціяльни:й лі"Га:к в'ідвідаіВ на,с у Кумбі-Сале, й летУіНИ
зrобили чудовий пляlН старо'вИ1ННИХ руїн та наших розко-
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п1в, ІЦО додало бііЛЬШОГО значення нашій праці, а нам біль
ше ви.годи. ПеребувЗJНIНЯ в Кумбі-Сале було дуже ПРИЄІМНИМ

В'Ї'ДПОЧИlНКОIМ після всіх переж~вань Ів Европі за час ві!Йни та
ем.іrраціЙних ЗЛИд'нів. Хоч ноча;ми температура падала до

ступенів,

-

11

дні були чудові, Їх ми заповнювали не лише

пращею при .рОI3lКOtп3.'Х, м,е й по..люваннЯlМ.

А ;ввечорі !Минав

нам час у дружніх розмова'х та мрі'ях !про рідних і Рідний
Кlр'Ш, 'J{I()ЛИ ми еП'ї/вали \К!ОLЛІЯДІКИ чи ріЗ~ВЯlНiі цеРКОIВіН'Ї. п1іlсні.

НІЧ В АФРИКАНСЬКІй САВАНІ
Лед:ве МИ нстигли Івлаштувати наш табір

'почало тем

-

ніти і 'вмент нас покриtЛа темрява афри\каНІСblКОЇ ІНочі. СтаtЛО

неП'рогЛJЯДНО Te,МlHO й ТИІХ'О. ЛИlше зорі СПОГЛ'Яlдали на на'с з І
небесних висот. Раптом щось заIВИЛО, HeMOIВ

рена,

дал;і

06іввал.ись

подібні

гол'о'си

'з

ал,ярмова си

усіх

сто:ріIН.

Це

ша.кали ПОЧИlналисвій нічний концерт. Ці звірята, подібні
до наших невеличких пе'СИlків, сірого кольору, неЙімо'вірно
вили,

ска;вуліли,

гавкали~

пищали,

як

щенята,

с:кли!каючи

своїх то.варишї,в на спільні розшуки поживи: HeДO'ЇДlKi'В, за
лишених леl~а'ми, а'бо 'стер'ва. Чергуючи'сь з шаlкаіЛа:ми пооди
ноко віДЗИовали,сь 'і гієни. Ча'сом гордо рені.в .і'Іев від голоду
чи спраlГИ. Ця нічнаСИМфОlНія ;початково лякала нас, але й

роз·важала. Ми при·слуху.валИtсь до КОJЮНОГО ЇЇ тону, бо ж по
дібне можна почути лише в зву,ковому фільмі. Шакали бу

вають дуже В'ідважні й підходять аж ДО шатра та ш'крнба
ють у полотно. Але вистарчить кашлянути, щоб 'вони зникли,

за'бираючи недоїдки та

інші

В'Ї'д'падки.

Більше

небезпечні

гі'€ни. ВОНИ нападають ІНа тварини і людей у с:ні, з'їдають
Н['1НЯТ, телят, дітей. Ле.ви рідко наближаються ДО людських
осель більше нк на

3-5

іКЛ:М. Наза,гал лев не нападає на лю

дину, Яlкщ'о вона не чі'пає його. І ле'в, і людина стараються

не зустрі1чатИ'сь. Лев грізний лише тоді, коли його по,ранять,
а зокрема л~ви'ця. Ці'каlВО, ЩО лев не мститься за зранену,

чи 'вбиту левицю, але левиця дуже !Вперто переслщує вбив
ця С'ВОГО друга. Пересл-іщуючи O~HOГO разу таб}'1Н ЗJнтилоп,
я з негром загнався на ,кі.чька 'кілOtМетріlВ в глибину савани.
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Мав Я карабін, а негр рушницю на п тах ііВ. 3аблука'Вши в
гущавину сухої трави, Я п06аЧИ ІВ у віддалі ста метрі'в ве

:ІИ,КУ голову з ШИРОКИМИІ вуха'Ми, що то пі\lI;ніlма.ла·ся, то хо
валася в траВ'і. Думаючи, щ'О ТО голо'Ва бика, Я націлиlВСЯ,

aJle в цій хвилині пі~бі'Г негр і з О'С'l'рахOlМ прошепотіІВ:
МУСЬЄ,

обережно,

це лев,

а там

і

другий.

ПРИДИ'ВИ,ВШИІСЬ

()лижче, я пере'кона'ВIСЯ, ІДО це ді,йс'Но леви, Й один з IНИіХ го
ТУЄТЬ'СЯ до наіпаду. Ми скоренько. почали ЗНИ1кати, оглядаю

чись, чи не· переслідують вони нас

...

Нічний концерт у саlванї ДОПО,ВНЮЮТіЬ ,ма,си ні,чних птнхїв,

:юкрема Яlкі'сь поді'бні до наших сорок, чисоЙок-трїщало,к.
ВОНИ

по кіл~канадцять

ІІ(ІЮТЬ

тріско:тню,

свій

обсідають ,кущі
С'піIВ,

що

зоВ'сіlМ

й дер·е'ва й почи
на.гадує

наші

де

rев'яні тріщалки, якими бавляться діти. 3о.кр,ема !піднімають

нони

тріскоті\Н'ня,

коли почують

наближення

людини,

або

ПJарини. Тоді ті,кають зі страшним КРИ'КОМ з куща на ,кущ ї

:{

дереІва на дере.во. КріlМ ІНИХ у нічній темря.ві чути голос

СОВИ, болотяної курочки та інших незнаних птаШGlК саlвани.

НАД РІКОЮ

Hjrep _.
ІІUЮ понад

HlrEP.

це ве.nичезна ріка 3ахід;ньої Африки, ДО'ВЖИ

4.000 кілометрі.в, дельта я:кої займає 25 тисяч

квадратових ~ілометрЇIВ. Ця чудова ріока тисячу рокіlВ ТОМУ

:р.tінила

с·воє

ріЧИlще,

пересуваючИ'сь

на

південь

і

то

не

Ішерше. При цьому вона віДlкрила простори, на ЯlКИХ зна
ходиться багато осель ка.м'яної до·би. Ці залишені

Hi'repoM

райони сьогодні по'криті піс:ками, невелич:кими озерами. ба
І "ами, струм,ками, між нИ'ми стоять самі кургани, а на мі'сцях

.10іСТОРИЧIН'И 1Х

l\l"paMiKa

о<:ель

побvпroк~в 'пі.аку

KaIМiHHe

:зна!рящ:дЯ',

та речі ДОrМа.шньЮtГО IВЖИlТ.КУ і зброя 'КОЛИ\ШlН!і'Х тут

'fl"шкаIН!ЦІ~В 3 ве'оліТИЧНОIЇ, IПlРОТOlkТОРИIЧіН'ОІї та іtСТОІРИIЧIfliО'Ї ~01БИ'.
І іо'вий шлях Нігеру іде 'по лінії Mticт Баlмако, Сегу, Сан та
,\'\опті. Ця

величезна

рі'ка

красою

С'ВО€Ю нагадує ДНЇ1ПРО.

:ібираючи воду безлічі більших і менших річок, Нігер роз
.1 нва€ться мkцями так широко, що Н'е видно д'РУГО'ГО бе'рега

і\ здається морем. Береги його· від Бамако до Мопті були
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густо з,а'селені ще в часи

HeoJ!iTY

й ранньої історичної доби, а

пізні'ше ці про'стори грали велику ролю в історії ЗахідН'ьо 1

АФРИ1Ки.. Тут зосереджувалось ,політичне пра.влі.ння, торгів:.
ля і наймогутніші племена, що втрати.ли своє значення аж
[llі'СJrЯ I~ОЛ()lНііl3'аJЦЇlЇ ,білиlМіИ!.

г.ори району БаlНдьнгара (Бамако,

Мопті й Сан) повні ще недосліджених печер, щО ,в них жи
ли доі'сторичні люди та залишили по ,со,бізбр'ою, знаряддя

домашнього

вжитку

й

геомеТРИ'ЗО1ваlНі

твари!Н. НизИ'~ні ~Micцe-BOCTi над
НИ1МИ

о,селЯlМИ,

рисунки

HirepoM

цвинта'рищами та

людей

та

по'криті старо,вин

кургаJнами

з

різ.них

епох

і ріlЗНИХ культів.
Все це вже давно приваблювало до,слідникї,В,

доС'і

обмежу.вались до

випадкових ДОС,,'1ідів

без

але вони

систе'1И

й

ТЯГJl'ОСТИ. Тому французь'кий Інститут Чорної АФрики спря-!
мува'в мене саме

в цей

райюн для

переведення

розкопіlВ і

дослідіІВ. ЯК і до КУМ'бі-Са.1е, вирушив я з екопедицією з.вто
машинами в далеку й важку де1РОГУ по т. зв. драбинах і ре'б
р,ах в "лятеtpИіті,". Маршрут наш в обидві стор'оН'и 'ма.в

2

тисячі

J{\ішо'метрі.в. Маючи досвід з по'передньої подорожі, ми вже
не

боялись ні дороги, ні

простори дa.тrCKOГO

світу

УМОіВИН.
та

БажаlННЯ

ві.д!КРИТИ

побачити

щось 'Нове

й

нов':

цікаве

Д,]ІЯ науки додавало сил і бадьорости. Швидко минаJ1И д:ні
нашої подорожі до слаlветного торговельного о'Сер,едку Су

дану

-

Мопті. Перед заходом сонця ми в'Їхали на греблю, що

тнгнеться
обох

багна,

15

:кілометрім серед залитих водою ПРОІсторів. По

боках греблі

порослі

ПО1БЛИС'кували

високою

ОСОІКОЮ

водою

та 'повні

безкраї

різного

луги

та

птаства

найдивніших кольорів і виглнду. При своій екзотичності ці

багна нагадують наше Полkся. В далині, під червоною ку
лею сонця, виглянуло вузень:кою -смужкою місто Мопті. Це
наче Венеція.

M:kTo

<Стоїть на малеНbJКИХ 'кла.птИ!ках землі, на

греблях, а до'В'кола простори тихої води, що б"lИЩИТЬ У со
няшному сяЙв.і. Сер,ед буди'Н'ків з "банко"

(земля змішана

з глинсю) пишається 'своєю красою суданського стилю ме

четь. Високі мури будови, мінарети та мінаретИ!ки Вlі~бива

ють доВ'гі тіні в нерухомому пле'сі 'води. Кожна вежа зак:ін
чуєть,ся гострим шпилем, на Я'киЙ насаджено струсев-і яйця
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така тутсаlкраЛbJна ПР'И(k1раlса.

Був день ярмарку і, не дивлячись на пізню пору, мі'Сто
було набите ЛЮДЬ'МИ. Сотки вершнИ'ків на ІКСІНЯХ і на 'КОРО
вах, на ослах. Кидали,сь в о'чі чудо'ві арабські коні з ІПИШНОЮ
збруєю, ,сідла оздоблені срї1б.lОМ, ЗОЛОТОМ, шюрою, чи ШОІВ

К,ОМ.

ВеРIШНlИIКИ

в

чудових

ВО'ВНЯ!НИХ

ПJІащаIХ,

неначе

чер

Ke'cыї 6ур:кщ ,з ба,га:тими: IПри.краісам:щ гарцюють на КОІНЯХ,

яК!і ,піщ ниIмIиз'вивзIютыяІ 'мо:в, ЗМі'Ї, при'Сіда'ють, С'кач'уть, пи-

Мечеть у М. Мопті над НirepoM

шаlЮЧИIСЬ

ClВОIЇ'М

ГQlСПWJjalре:м

(характерна суданська арх'їтеКТУlра).

і ВJFа'ОНЮЮ

к:ра'С'ою

та СЛіЗ\ВОЮ

'СВЮ1Є'Ї раlСИ~ Ці' IПОІстаiri та'к:і даlле1юіВfД ·сучаюнtOЇ 'дОlби. з!'ГО:МУ
й

теХIнd!ки,.

природне,

СВ'ОІЄЮ
сМ'і~Иlве,

lk-р'аl()О'Ю
вільне,

'ВО'НіИ

на;Гіа!ДУ'ЮТЬ

:СТЄlПОlве.

Так

Дlавно
і

,минуле,

'П'Р'И'га;ду,єть'Ся:

,,'КQlзачеIН1Ь'КО· 'КОlсІеіМ ,гр,ає ... " ЯК'би не тюрбан, не ЧОір,не
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ЛIИlЧЧЯ, не широ/ка, o~e*a:, можна 'б Ібудо подумаrrи', що тут
ВЇlдРОДИlВСЯ ЧИlгирин 'кюlза:цы'оїї до/би ...

Юрба тягне ваос в інший бік

ha березі Hirepy ма1са жі

нок з розложеною Ібілизною. З Р1ізно'ба'Р'ВНИ'МИ ПРИlкрас3JМИ
волос'ся жінки СИДЯТЬ, миються"

бовтають,ся в 'BO~i, цілком

голі, як справжні діти ПРИРОДИ, не звертаючи н:іЯlкоі уваги

на юрбу. БілИ'й шум 'змилив р'іЗtКО ві~БИ!вається ,від іх ЧОР:НЮ

бронзо,В'ого тіда. р.і1з'Нообар:вні однги, білизна, кольори. води

Й

рослин,

довгі

ЧОlВiНи-піро,ги

творять

'ГИ1ЧIН1У

. ~""'".......

незвичайно.

екзо-

,карт.ину. !МУіРIИ1НИ'-ЧО'Л'О-

ВЇIКИЩРОХОЩЯrгь бер,еТ10IМ і не

зв,ертають нія-ко:ї УВaJГИ на го

ДИХ ж'іноlК. ЛИіше '6JіІЛЇ З:УJПИіНЯ·
ЮТЬСЯ ,і ПРИlГлящаються дет а -

лія/м ЧОРІНОЇ жіJНIОЧО,Ї 'КРЗJСИ~ на
ч е щоб ВИ'Яlвиrrи свою sіщста
.аїсть ... Коли в' ру'каlХ 6і!ЛО'го ао
ЯВЛ'Я'єтьоя фОТОlaJпа.рат, ж:ilнКИ
>аар,аз

Жіе

хо,ваlЮТЬСЯ

у

BUAy,

а'бо накидають на себе о~е!Жу.
Понад ІВ'О,ДОЮ

у Моn,т:ЇІ сила

наРОДУР,ОЗЮІа\lIа свій IKpalМ і

тор['1)ТЄ. Тут ПР'О/llаЮТЬQЯ Чj'lдо
ні ВО;ВJf,ЯНіі та баlВОIВІНIЯН'і КИIJIИ
МИ',

щО

КО\lI:ьорамИі

тро'ХНІ на

,гадують наш:і lКо,СЇВlсь)кі, ЧlИ за·
Вершник на

чудовому

конІ

сясП,. ПродаІЮТЬСЯ тут і

л:іщи:ць'Кї.

Кидиrм:и з ГУНІдаму

нагащують наші sо,ДИ!НІСЬ'КІі., па

ЧУ~ОіВlі керамічні вироби

з трави,

дерева, маlСИ сушеноіі риби., баlВов'Н'а, риж, аprаші"д та безліlЧ

ВtСЯlКої афри.канської вiClНЧИНИ. Назагал МОlпті далеll<О ЧИІсті·

ше, як ДаІкар, столиця Ce'НIeraJJI.ifi.

На річці безліч "пірог" муринських човнів. Вони
дивно вузькі Й До,вгі. Складаються з ,KЇJIЬKOX ча'стии, Щ'О ду
же приміТИ1ВНО зв'язані між собою ШНУРІками" або бичачими
жилами. Здається, ІДО таlКИЙ човен ось-ось розлетить,ся під

тиском

ВОlZI:И, a'JI'e ООІНИ

дуже міllЩIЇ.

Деlякі

піроти

мають

дах над собою, і ними перев'озять під час ДОЩУ сотками
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кїлометрї,в різний крам та .7ІюдеЙ. Ве-сел до них маlйже не

вживають, лише довгі бамбукові 'палиці, якими специ май
стерно ВО.10діють. Підпихаючи цими палицнми пі.рогу здоlВЖ
берега,

чорні

плавають

доволі

швидко.

Правда,

сильний

вітер, а60 'й гіпопотам може легко спричи'Нити аlва'Р'ію. Але
К!р,а,са !ПО!дОlро:жі, пі:Р'ОIГОIЮ позаТОlюаlХ і неТlрЯIХ Нїіе!ра, 'lGО'ЛИ

зачароваlНУ

тишу

переривають

тільки

крикисполоханого

птаства, о,плзчує всі небезпеки. Не лише для европейця, але

РІка

Hirep.

Прання білизни на березІ

v·,
':.~

й ДJІЯ мkцевих, яrкі ~1юБJІЯТЬ свою країну й її красу. Мопті
має

одне

нещастя

-

мос·кітн.,

ЇХ

тут більше,

Я'к в

інших

мlїЮЦіЯlХ СудаІНІ)'. Вони lНемилосерlдlНО, гризуть уже /перед 'за
ходо'М сонця. Тому всі перед вечором вдягають ДО'8ги:й одяг,

або хо'вають'ся під мостікери.
Береги ріки
архео.i'lогічних

Hirepy

скарбів

багаті не лише красою. Повно тут
на

обох

берегах

та

на

численних

острі.вцях. Відкрили 'МИ тут найбільше осель з за!JІізної лоби
з культом тілопалення і т. ЗВ. 'КЛЬОШОВИХ гробів. Знайдено
багато збро]', жіночих прикрас, речей домашнього 'вжитку.
Особливу 'варті,сть мають глиняні статуетки жінок, чолові'кі,в,

тварин,

що' мають ів

ЛИlчезне начиння

біЛЬШ()істік.Ультове

(1-1.50

м. ви,сота та

1

призначення.

Ве

м. В про,мірі-) з чу

довим орнаментом знаходиться також в кльошових г,робах.

Часа!М\и 'Г'Р'аіПЛЯIЮТЬСЯ речі', що ІВ'.к,аЗIУЮТЬ на егишетсь:кі ВПЛИВИ.
Треба пі'Дкреслити, що ті старі фОРIМИ збереглись у кера
мі'ЧlНИIХ ВИlро/баlХ до/сьогодні. І ТОІМУ Д'уже 'важко, чаlСТО архе
ОЛО:ГОlві 'відрїI3ІНИ1ТИ IстараВИIНlне наIЧИ;НІНЯ в'іщ с.Учаоно;г,о.
На південь від Мопті тягнуть,ся ланцюги ВИІСО:КИХ та ди

ких гір і скель, провалля ярів, порослих гу;стим лїісОМ j ви

сокою травою. 3а'селені ці гори фетишистами дуже дики'Ми
й 'Сllраше:НlНО 'заlбоrбоН'нИ'ми. До!сліlЩНИlка ге:оло'га"

е'Тн огр'аф а',

археолога, топографа чекають тут не лише небезпеки від

хижакі:в і плазунів, але й ві'Д цих 'муриніlв-Фетишисті/в. Остан
ні вважають деяких тварин і речей за святі й недоторкальні.

І не дай, Боже, КОМУ'СЬ з білих уві,йти .в святе ,м"kце, вбити
CBНJTO!ГO 'птаха,

га\дину,

rЗlві1ра.

Чорні

пильнlО слідЮУЮТ'Ь

з,а

~аЖ!НіWМ ваlШИ-М \~Р()\КЮІМ і то так, щ'О ІВ'И не пorмічаl€те, та мо

жуть страшенно помстити'ся за нарушення 'Їх свя'Тощі~в, при
писів, законів. В однїlй місцевості, в глухому ,селі були святі
~ро·кодили. Мурини знають якkь чари, завдяки я:ки'м ці кр,о

кодили Їх не кусають і не зачі1пають, але дуже не6езпечні
ДЛЯ племен, lЦО цих чарів не знають. В і'НшіlЙ місце'вості були
такі за,чар()вані пі1'ОНИ та нажа, ,страшенно НetбеЗl печна з,м.ія.

В інших міlСЦЯХ пантера, Іце в іііШОМ'У б:і'лакурка. Щоб уни
кнути 'Небе l3lпек треба \насампер·ед звернутися до нача'Льни'ка

ее., або чарівника і просити про дозвіл провадити розко
пи, або· їільки оглянути село й ОІIGОЛИЦЮ. В ці'Й пр,оцеДYlрі
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дуже доло'магають найменші дарунки для самого чаріВІ~И'ка,

ЧИ ЙОГО жінок. Отримавши таlКИЙ дозні'л, ви можете спо'кїЙ110 не ,,1и'ше пр'ацювати, але Й жити в о,селі Й ніхто вам нічо
['О злого не зробить. В іншому випадJКУ можна ЗЗlплатити

if{иття'м. Тутешні чаріlВ:НИКИ знають батато таємниць приро
ДИ,

яких не знає наука. Вас можуть зачарувати,

але

коли

ВИ цього не боїтеся, або не вірите, то повірите в смерть від
отрути, якою ва"с затроять ари ДОПClмозі непомітної гол'ки.

На багато африканських ОТРУТ наука Евроли
I1РОТИОт.рути, і 'смерть запевнена.
СИіпати до води,

3160

ще не

знає

Отруту 'вам можуть під

Сl1рави. Поширена тут

O'f1pYTa

а РОІСЛИ

ІІИ! "С11рофаIНТУ'С'~, я.юу ваlМ даю'Ть ІГОЛКОЮ. ВКЮlJIеІНе м.ііОце чор

IIrE,

Пv1Я'ма розростається, 11 Л'Ю~ИIНа: !Вl\fИlрає БіlД ланг;рени. Про

l'ИІ ціlЄ1Ї ОТРіУТИ Є Івж,е лік. Алеюра;ще жити 'з мkЦeJВИ'М,Иі людь
:\оУИ :в ЗГОlДї, шаlНУЮЧИ їх t3IВИ 1чаї, Їх iвpap'x:Ї'Jo та nО'ВО,ДИТИСЬ
:! ЇхніlМИ СВЯТИМИІ м~ісцямИ' 0І6ере'ЖIНIQ, й з по'шаIНО'Ю.

В селі ФаТОlма, недалеко Мопті, я за:нваЖИIВ у ніс,ку на
торговельні'й площі неО,JIIЇ'тичні жорна і наказав робітникам
викопати. Та де там, зобітлось усе село разом з Н3'чаль:ни1';0:\1 і зі сльозами на очах нсі про'сили не торкати цього ка

:\усня,

бо

це

святощі,

що

приносять

щастя

в

торгі,влі.

Я

.J.о.вjдався, що. ,село, :М}IСУ'Лblм'аlНlсь,ке й ПР:ИlгаДaJВ начаIЛЬНИIКОІві,
що коран забороняє вірити в фетиші. Вilн дуже засоромив:ся,
;),:Іе дове,лОІСЬ залишити ці чарівні камінці. Зате під о'пі'кою

нього начальни.ка села я

Mk

пере'ве'сти У'спішні розкопи КУР

"CUHUB коло села. НаlШИlМ 'ЗaJВДаІННЯіМ в Р іаlй6,Нlf Ба:НЩЬЯ1Г,alра БYIJIО:

]найти ще невіДQlмі о,селі доісторичної печерної людини. В
супроводі

трьох

робітникі'в,

що

були

оз6р,О'єні

списа'ми

:\УЇlсцевого виро6у, я подався з рушницею в РYlках ,між висо'кі
скелі, в г либо,кі щілини та густі зарослі. Це була 'справжня

:І.ЖУНf'.ТІЯ, яку я досі бачив тільки на екрані. Але ця дикість
НрИрОЩИ має Iве,лиЧlНЮ К!ріаIС·У й lНiешер;еМОЖlНИ1Й ча1р. Гроlбава

тиша, Я'ка'сь cYBopkTb і лише :наші голоси луною В'LдБИJВа
ються в'ід голих С'кель. Ча'СО'м пробіжить Яfкась тварина,
]3ЄЦЬ, ДИіКИ1Й кіт, пантера, гі,єна, зашеле'стmши в сухі'Й траі8і,
тікаючи в-і\д ЛЮДСЬ1КО'ГО го'Л'осу.
Праця археолога не легка. Часто печери е ВИ'СО'КО над

]емлею, і до них треба добиратись альпінїСТИЧНИМ CtпосоБОIМ,
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~аючи на со'бі зброю, фотоапарат, воду, електричну ля-мпу

та інші нес,бхіднів таких вИ'падіках речі. Нам вдалося знайти
аж Bki!M цікавих для науки печер, у більшості 3 ма'люнка,ми
геометризованих чолові/чих і жіночих фігур, ро,блених чер
воною, або чорною фарбою. Зокрема багато

знаlЙШЛИ ма

Автор у джунrJlЯХ,

могил з цї'кавими пам·яттками. В щілинах скель та під НИМИі
зроблені малі хатки, МС'В вуди~ки. Всередині лежать кості ЛІ,
кіЙнИ'ка., а череп стоїть в дірці до вули'ка, а60 в щілин:, не·

'наче на пострах. Бі,;lЯ костей покШника часто знаходятьс~
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]{ості білої курки й багато фетишrв. До такого гробу в'Став
лена

глиняна

рурка,

якою

живі

вливають

і

всипають

Д ..1Я

ПСlкі'ЙнИ'ка ха'рч.

Прослідv.вши

гірський

район,

ми

вирушили

в дорогу

до Баомака. Наші автома'шини були перевантажені спраlвжні
ми окарбами: величезні амфори, РЇЗНОР'одне начиння, кам'я
не знаряддя, етнсографічні знахідки. Але саме ці вислі,ди на

шої праці й перешкодили нам у скорому по,воро'ті "додому".
Сталось те, чого ми наЙlбільше БО'ЯЛИIСЬ: аварія в дикому
БРУ'С'сі.

Саме

в ди'кіlЙ

і

беЗ.тІюдніlЙ

околиці,

150к.пм.

м:kтечка Сан в нашьй аовтомаши/ні злама.пась частина,

від
Яr~ОЇ

ми не мали чим замінити, й ми зі сльозами на очах "сіли на
мі'Лину". СтаНСівище було справді неза'видне. Просиділи ми
таlК в по'вній безн~д;ї де,в'ять годин, поки на нас натрапив

припадковий европеєць, що Їхав авто'М. Це була незвичайlНО

ввічлива людина.

Розглянувши

нашу

а'варію,в:'Н взяв на'с

,!на буксир" і по,віз до свого дому, кі.l0метрі.в

10 від місця

з'варїі. ВИЯlвилось, що в:н інженер, яки'й будує мkтки Й до
роги в бруссі.

ГОСТИНА У Т АР3АНА

Та'рзаном назвали ми цього ввіЧЛИіВОГО пана, що доломіт
нам у бі'ді, й У я'кого ми дооволі довго заба1РИЛИСЬ. МолодиІЙ.
тридцятитрирічни\й :інженер, рС:ДО'М ельзасець, жив·е три ро

ки в бруссі, за сотки 'кілометр'іов ві,д ocepeДKilВ е.вропе'Йсько't
культури.
КЇіЛь;ка

Серед

xarrOK

густого

лісу, на

великому

порубі

СТОЇТЬ

круглої мур'ИlНоСЬ'КОЇ форми, З солом'яних мат.

Хатки сполучені з ,собою сіньми й творять цілу "бастилію".
З цього за'куТоКУ, в нкий не заглядає людськео'ко, наш госпо
дар не лише не їде ніколи на ВЇОДПУСТКУ, але й не хоче їхати,
не хоче на/віть бачити Европи і з захопленням оповідає Ha'~,'l
про ,оває

життя ІВ ДЖ)1Нrлі, полювання

екзотичній

к'раїні.

Гости,в

він

нас,

я,к

та ,ріЗні :П'РИ1ГОIД;И

спра,вжні'Й

в

КОРОЛh

джунrлі: м',~oo Нlatй:ptіI3ІН~ШИIХ rа"YlНЮЇІВ, 'РИlба тЗІ іНlші 6аюат
с"ва Афри'КИ, а до того "а'перітіф" та вода з фрижидера бу
ла для нас справжньою несподІ:ва;нкою й РОЗ1кішшю.
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Зара'з після нашого приїзду дО 'НЬО'ГО заВl'тало ДjBOX маІН

дрівних МИ'СЛИ1вців, і товари:ство набрало мислив'сь,ко.го гумо
ру. Тут же й вирішено цілою 'Громщдою /ВИРУШИТИ Віа вели,ке

нічне полювання. Коли почал'о -('меркати й тіні високи.х дер'е:в
поповзли вздо,вж ЛЇlcу, .ми в ИlРУ,ШИіЛИ з пров,іднИ'І~ОМ 'МУ'РИНОМ,
щО вия,ви'В'ся неперенершеним стрільцем. Наш ПРОlв,ід.ни.к, ЯlК

спраlВ!Ж'НЯ .щИ'ТИlНа щжунrлї" ш:нщд'Ко 'В' темнотіЗlНlа'хощиlВ слі~и
антилоп, диких кабаніІВ, пантер та інших тварин африкан
ських нетрі!в. За денкий час він наміти,в для 'кожного з нас

місце на цих ,стеж:ках і тут ми .мали чекати на здобич. Нас
ОТОЧИЛіа чаріlВllііЗ' Тlи,ша' ~)К1УJНIrлі ,се.рещ ночі. НемlЗ lН'аЙ1МlеIНШ,ОIГ'О
подуву вітру, лише ча'сом шелесне птах, або завиє 'ГОіЛО'дНий
шакал. Та'к тихо,

що

чути 'власний в.іддих

і

биття ,серця.

Але ця тиша ховає тисячі небез:пек і смерть. Раптом ЩОСЬ

зашеле1стіlЛ:О, ,за'Гр'іщаIЛИ~ СУХІі Iг,іlл'ыщщ Й Вlід;чулась присутність
тварини. Ясне світло ліхтарки ковзнуло по нерха:ХКУlщів й

освітило, У від!дзлі 'ста IКІІ}ОIК~івзаГlН'уті р'оrи

Й 'ГO~O,B:Y анти

лопи. Ослї'плена бідна ТlВаРИlна ди:вилась злЯ'канИ'ми

очима,

але випроста.ТІаСЬ, наче що,б зберегти с!вою гiДH'ЇrCTЬ. ЗЇtcкочив

курок, заіг.роиміtв П'ОIСllРііlЛ, і аНТИlЛіОпа' проmяrл.аIСЬ на стежці.
ПОlЛюваНlНЯ в 1ДЖу:н:rлі МІЗІЄ 'СlВюіі заIК'ОІН'И. Тре1ба СТРИМУIВ1а,ти Сlні,й
МИСЛИВСЬ,КИЙ темп ер а,м ент.
пострілу, не підходьте

Коли

надто

тварина Івпаде

швидко до

від ваШО1ГО

своєї жертви,

бо

!\10жете зустрітись з іншим кандидатом на здобич, левом, чи

ІІантерою, які також чатували на неї на тій же стежці. Але
місцеві

мурини

яким'сь інстинктом ві\дчувають,

чи

тварина

була сама, чи за нею стежив хижак. Коли Сl'ріляєте в панте
ру, то стріляйте так, щоб її вбити нідразу. Зранена пантера,
навіть зранена важко, буде до смерти битись з вами й вам

залишиться двобї'й з ножем в 'Руках, яlкий напевно 'вимага
'тиме й вашої крови. Але люди не зважають на небезпеку й
стрі.пяють в пантер, навіть мури,ни СВОЇМИ приміТИВНИIМИ стрі
.lаl\Ш, чи ДО'ПОТОПНИМИ рушницями.

.

Коло пі,вночі закінчили ми полювання і, наlвантаживши
трофеї на машину, вирушили додому. В світлі пр,ожектор'ьв
МИ побачили величезну змію, lЦО повзла ПО1волі, ВИГИlНаю

чись на всі бо,ки. Набоєм дрібного шроту негайно їй Р'озто

РОЩИJlИ голову, і наш МИ."ІиЙ ельзасець відразу потягнув її
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на ма\шиIНУ. Це була неЗВlИlЧа!Йн!О' іНеtбез,пе'Чна, з:мііЯ З POIдY [1\іто

пїjБ, від якої немає жадноlГОІ лаlКУ. ЧеРJГОIВОIГО ДНЯ ГЗJpна Ш1кіРlк·а
зм.ііі IМIQ\чишаІСЬ у!Же в Botд,i, :готуючись до ВИПРа!вш::еIНIНІЯ, а Ії
М?IЯСИIВО: 'булю ПОlкра'Яlне 'КIРУІЖ'еЛblI..І)ЯlМИ ,і lомаlЖИIЛОJСЬ у муці, не
мов

кусники

вугра,

ДЛЯ

нашого

гостинного

господаря

на

06і\д. А МИ ,оn.а:ли ІВ МУIРИlН'сь,J{И1Х Х3"І"К'а,х, MOIB у го,теЛIЯIХ, за'
БУВ1ШИ, ЩО ДОIВ:кош:·а ,кишать Іподібні 3'М і і,ї та UlНше -гаМЯ 1• Подя

кувавши за ГО1с.'Гину ми:.л'ОіМ'У TapвalНOIBi, ми н:аСТУIПIНЮ["О ран/к'У

ВИIРУШИIJIИt tВ дopOJГY. Було iClЇJМ: ТОідИIН:, ІКО~:И МИ 'З'ymИ'НИШИIСЬ
над р!і'Ч.ко'Ю· БаlН!і, Щ'О в МОІПТ'ЇІ БiJlИlває'Гь'ся .в Hi'retp. PalНlКOl8e
сонце \ПОI8lЗЛО .пОIНОL7IЇ по да:ле1<ОіМIУ 06р'ЇіЇ, і, п:рюм:iJння К'Оl8lза

.:rO'Cb по Iгл,а~еlн~ы}{Іх Bo~ax БaJНlї, я,ка ІВ цьюlМ~' oмitIЦi широко
ро'зли'ЛаlСЯ П'ОlПі~ 'крути'ми 6е'Р'еlгаIМИ, порослиlМИ в:ерБО,,'!О8'аміИ'.
Доводилось чекати

на

Використовуючи

пором.

цю

примусову

затримку,

я

огляlНУВ

горбки недалеко села на 'крутому 'березі й зна'йшов Н'еолі
тичну рибаль,ську о'селю та ЗЇ1браlВ багато речей домаlШНЬО:ГО
вжитку й рибальсь!кого прилаця, ЩО вИ'віт;>и\Ли'Сь та вими
лись за віки свого лежання. На'ша машина 'стояла вже на по
ромі, коли я повертався. Зр06И іВШИ ЗНИіМку, я скочив на по
РО:\І, і ми рушили. Десять величезних МУРИlні,в з до,вжеЗіНИIМИ

бамбуковими палицЯ'ми 'в такт ПІдпихали ПОрОIМ і при тому
г лух'о, нкось гортанно

і ди,ко вигукували: "ГО-В го-в,

ГО-В

гов го-в". N\и плили поволі по майже неIПОРУШНО'М'У плеСІ

ріlКИ й посередині стало моторошно. Тут течія була сильна
і, здшв'алоlСЬ, ЩО, ОСЬ-ОСЬ :ПіОГГ'Я:ГIН'е іПОР-ОIМ з.а 1 с'о601JO, я:к коро6ку

сірникї'в. Але вправлені муринИ' напружили м'язи, й пором
щасливо причалИ'в. Пkля важкої дор·оти, різних аварИі ми,
нарешті,

прибули до

Бамако,

немо,в до

тихої ПРИІстані. Я

жарто.м запитав шофера-мурина, чи не Івинайшли африкан
ські

чародії

грі-грі

(амулета)

проти

аварій

автомашини.

Чорний весело вишкьри:в зуби й поїхав до гаражу.
АФРИКАНСЬКЕ СЕЛО

Був уже пізній вечір, КО.пи ми виїхали з дикої савани
на широ,кі й вироблені по.пя мідю та маніоки, що було вже
певною ознакою про б.1Jи'зыістьь людської оселі. Вузька до'
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ріжка крутилась поміж високи'Ми сте'блами мілю, що ,СТОЯЛ}1

густою темною масою по обох боках дороги. Здалека вже
було чути рев корів та ослів, гав-кaJНiНЯ псів ТОЩ'О,. Неза-ба
ром вирину.ТІо й саме сільце у сутінку вечора, і було 'видно

блИ'маючі вогнища та чути гіркий і їдкий ДИІМ, ЩО від ве

чірнього

Хlвала
пkJІЯ

туману

низько

Господеві!

ЗОО-lкілометрового

са'вани зна'Йдено

стелився

Нарешті,

майже

ми- надибали

шляху 'По

по

самій

оселю.

безлюдних

земл.і.

НареШТі,
'П,росторах

відпо,чинок сер-ед людей, бодай і 'Чорних.

А хіба ж вони не ЛЮДИ. А ,може й кращі ще ба.га~о разі,в за
наших деяких землячків. Хлопці мої, робіТНИlки,зраділи теж
не абинк, що відпочнуть, нарешті, у го-стині своїх по6рати

мі,в,

пол'ють

свіжого

мол-очка,

по'їдять

різних

,д.омашніх

смакощjв, приправ та пофл,іртують зі своїми чорними кра

СУ1ННМИ. Я був також 'стомлений дор-отою фізично. Прихо
дило,сь нам у цей день два рази переїжджати через пасмо

па,,'Іаючої савани, боротися з вогнем, розчи,щувати шлнх для
нашого каміону а'бо стояти по пів і більш ГОДИ'НИ,витягаю

чи машину з піску чи гли-бо'Ки,х нор ШЗJкалів. 'Крім того в
баклажці

моїй

уже

забракло

фільтрованої

'ВОДИ,

в

роті

со,хло, палило вогнем, хотіло,сь хоч би :капель'Ки -свї'жої, хо
лодної водиці, за яку готов би зараз був віддати ос,і свої
гроші. Тому то близь'кість села :всіх нас в ка:міоні привела
до великої радости, і всі весело загомоніли, заметушились.

Нареш-гі, на'ш каміон в'їхав ДО села і зупини!вся на не
величкій круглій площі біля само,го піДМОIСТУ на чотирьох

стовпах,

критого

гіЛ~lЯ:М з

пальм та ЛИСТЯІМ, де

звичайно

Іцоночі вартував черговий із села.
Це ж о.zщочасно бул,о й місцем зібрань сіль'ської грома-
ди, щось подібне до нашого сільського майдану. Село, ку

ди ми в'їхали, було маленьке, загублене серед широкої са
вани

і,

очевидно,

рідко

прий.мало

таких нежданих

та

ц.

кавих гостей, як машину та -білих людей, бо, побач.и:вши Halli

велИ'ки'й каміон та 'Мою біlЛ'У каску й одяг, нся діТ1вора й
жіноцтво

жились,

порозбігалися по

неРУХО,МО

стояли

кожним наШИIМ рухом. Іро,

закутках,

біля

а чолов,і,ки,

вогни-щ

та

насторо

слідкували

за

кл.И'КlНУВ Я свого старшого над

робітниками, іди зараз зі мною до шефа села та роз'кажи
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Й'ОIМУ, ІЦО ми приїхали привітати його і переночувати У ЙО
го селі. Та ві,зьми ,ОСЬ подарунок для нього і Ао,го дїТОIК. Щv

складавсь

3

доброї жмені грудок ЦУКРУ, зеленого чаю То.

кіль,ка ЖJМень цукерків, круглих, КОЛЬОРОВИХ дЛЯ дітей. Зй

лиlши·вши

рушницю

В

ка'міо.ні,

l11.о,б не сполохати МИРНИл

селян, са'М я з Іро пішов прямо до пеРШОІГО вогнища,

нено

освітлювало

навкруги.

Біля

во·гнища

сиділ,о

Щu

кіл~ка.

старих мурин:ів і голосно про щось ди:скут)"вали, очевидно,
про нас неПР'Оlшених гостеІЙ.

СІльський

-

майдан.

3

лІвого боку пІдвищення

для

вартових

А:н.аСYlхома, atНiTie 1 ) і т. п. П'Q<чав Іро вили:ваТИI 'lJJмлу

НИlЗКУ IПРИlвіт.ань IСК1О1РQГOlВЇ!РКЮіЮ 6аМБЗJра.

Громада 'чолові

кіІв 'Вlся IВС'ГЗ'ЛіЗ, К1рtМ одного, ЩО сидів 'ПlО :С аlмій IсеР~ДИlНlі

3

бунчуком з к,о.ро,в'ячого хвоста, що 'вже відразу вказувало
на велику честь та ІВИСОКУ особу і владу в селі, і був ніби
скіпетром цаР-СЬКИIМ. На привітання Ір-о вся гро,мада радіоно
защирила білі зуби, заблищала очима та дружно ціли.м хо-

1) "Добрцдень", "будьте здорові"!
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ром відповіла Ірові теж ціJlОЮ НИЗКОЮ взаємних привітань.
Іро передав ціль нашо,го прибуття до села, і похмуре облич

чя шефа з коров'ячим бунчуком злагідніло. і, звернувшись
до CBqrO оточення, почав ЩО,СЬ радитись з ними. Потім ви

ступив один з них та голосно і спо,кійно заго,вори:в до Іри,

по,казуючи при тому чомусь рукою на мене, на наш ка:міон,

на робітників та на хати.
запитав я Іро.

--

ІНо він говорить, з нетерпінНlЯМ

Це, мусьє, він переказує, ЩО шеф села ра

-

до приймає нас на ночліг до себе, ЩО для вас особисто він

дає свій ГОСТИ'Н'НИ'Й дім та да,сть попоїсти, води та 'Все не-

Антор

В

оточенні

своїх

МУРИНСЬИИХ

приятелів

обхідне як для вас, так і для нас, po6i-ГНИlків, ЯКЩО :ми не

\1аємо ніякого злого тут наміру. Я

підійшов тоді ближче

до все жсwдючого шефа і подав йому р)'іку. Він У свою
чергу ПРОСТЯГ:НУі8 СВОЮ і, ,стиснувши ОДНОЮ ру.кою мою 'ру
ку, другою прикрив її зверху, що означає у му.рині'В ДОВЇl'

чивість та приятельство і щирість. В цей момент Іро 'вже ви
КJlада,в перед шефом принесені на'ші подарунки та РО,ЗПО:ВІдав,
кому і що належить. Шеф уже ціл'кОіМ з,мінився. 3аБЛИСТ1-

ли і його біші зуби, весела усмішка розлилась по лиці І, пu-
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махуючи свої,м бунчукOtм, він кивав ме,ні головою та кілька

разів повторював "а барка, а барка кособе" (дякую, дуже
дякую).

Тут

наша

приязнь

почалась

не

абияка.

Старий

шеф удари,в у долоні, закричав що'сь, аж луна покотилась
у глухій ,ПЇlть,мі. Всlіі іПРИIС\yтtНі l \ПI()!ВТО/рИИИ, ЙОіГО С,;10Iва, і, в. цеlЙ
;\Іент
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всіх закутів села почали ВИ1по'взати люд:сь,кі TilНj, ма

лі Й великі, та стали ото,чувати 'Всіх на\с півколом. Всі BeCeJIU
сміяли,сь, по,казуючи пальцями то на нас, то' на наші пода

рунки. llІеф ПОКJІикав одну зі своїх ще до'сить ,МОЛОДУ Жl\НКУ
і віддав ЇЙ усі подарунки"

щось при ТОМУ по;яонивши,.

Неза1баром дітвора шефа весело стрибала ДО:В'~ОІЛа HUгнища, підбkала до нього і роз,гл,ядала ,кру,глі в ЯІСНИ~ ко

льорах

цукер'ки, то

знов

бі.гала

поміж

усіма селянськИlМИ

дітьми, показуючи свої подарунки, але не знаючи, що, з ни
ми властиво має робити, при,й,маючи '!х, оче;видно, за кора

ЛИІНИ або прнсла до веретен. Я піщкликав одно пузатень,ке
дитинча, хоч воно Й бо'яm:ось п,ідіЙти. ДО, 'М,ене. Взяs з К'И'ше
ні кілька таких самих

цукерків,

показав йому, взяв у рот,

по'смоктав і сказ,ав, щоб воно теж так само зробило. В той час
на мене всі здивовано ДИВИЛИСЬ і притихли. Бідне чорнома
зе кліпало очима, зі здиво,ванням. стежучи за 'кожним моїм
рухом та заглядаючи 'ПРОСТО в губу. Опkля обережно са
мо ПОiJlизало ЯЗИЧКО,М, а потім всадило ІВ рот та як під~ко

чить, як засміється, нк за,кричить "а кані,

косо,бе кані

... "

(добре, дуже добре), і шмиг~уло вмент у 'пітьму поміж ха
ти, а за НИіМ і ВСЯ інша дітвора.
Незабаром все село
рух,

ожило. Почався страlШНИЙ вереск,

б іго''Гня , Всі сталиоrrочувати наш

KaMЇ'olН,

р06ітни,кіlВ,

нсе наше майно РОЗ,ГJIядати, ДОТОРКУІВатись, мацати. Кіль,ка

жінок у цей час метушились біля одної

3 хат,

замітаючи біля

неї та ВИіНо'сючи з неї всЯ'ке зайве майно. Мій хлопець Сан
гі вже позносив у,сі мої речі
.'}іжко

в досить

3

KaMiolНY та розста'вляв :польове

просторій хатці,

плетеніlЙ

з

гілля'к

пальм

та ліянів. Потім, розложИ'вши. біля неї вогнище, ста,в готува
ти для мене вечерю. Робі-гн.ики 'За дру:ги,м ВОТ:НИ1щем сиділи

навкруги, весело розмо'вляючи та помішу.ючи а мар.міті кус
кус,ві'.д якого на далеку віма'ль Р'О3ІНotсиЛИlСЬ пахющі ~остри~
та

одурманюючих спеців африкаНСbJКОЇ муринської 'кухні.
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Не ДО'9Г-О сиді'в зі мною шеф бі.1Я вогнища. Він скоро

встав, ПСtкли'кав мене й Іро з СО'бою і повів нас до себе. йо
го двір і хати у ньому 'були. зараз же біля хатки пригото

влено-ї для мого ночлігу. Плетений з гілЛЯlк лі'ян та 6амбу,кі·g

Автор у суданській одежі
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ча'С'Т'ОIІ<і.ll ОТОІЧУІВаlВ 'Собою Щ!оIcIИТЬ ,ВБЛИIКУ IПЛr()!ЩУ, ІНа Я:К~Й С'ГОІЯШО
багато хаток, що творило собою немов малень·киЙ окремий

хутір. ПРОЙШОВШИ через .вузенькі плетені ворота, 'МИ уві'Йшли
через високий поріг до широкої 'кру'глої теж плетеної хати,

31

низько зви,саючою соло,м'яноюстр.і:хою. В ха:ті 'бул,о темно.

Дві маленьких .1Jям,п.ки, каганці, щО БУ.1JИ з глини, напо,внені
лоєм та з ,коротким ба130ВНЯНИМ (НOTOtМ -

п06лискували' і

потр,іокува.1JИ час від часу на двох протюлежних 'стінах. Біля
одної з стін стояв діжак, чи вірніше лї(ж,ко плетене з гї,lІЛЯК

паль-мових і бамбукі'В. На ньому лежав :КИЛИlм мо'птянськоі
роботи з чистої ВСІВНИ, З чудовими мkцевиІМИ орна.ментами.

На стіні над ліжком Іви'сіла ШИР0іка ЮРYlгла CTi~KyвaT01 фо'рми
і розмальо'вана в різні ,кольори шапка, ка.пеЛЮХСО\lIrOМ'Я
ний, немо'в гуцульський КО'беняк. Біля не:і на ДОВГИХ Ш'Н}'Ірках
висів шкіряний теж різнобар'вний гаманець. Далі ;висіла свя
точна одежа самого шефа. На іншій знон с.тіні ВИlсіlЛИ різні
келебаси (начиння з тикв), маски до обрядового танцю, кіль
ка списів, стара довга рушниця ара6сь:кої роботи з KpeMilН
ним креСИ.lОМ. Над сами'м входом :вис.іли НИЗ,КИ р'ізного ліч
ничого зілля, та різні т. з. гр.і-,гр.ї (амулети і чари). Чого тyr
не було,: роги барані, лапа комаосоїда, хвіст пантери, ,кіс~ки

..тева,

гієни, кро'кодила тощо. В 'кутку стояло глиняне начин

ня з ДИВНОЮ орнаментикою. З одного бо'ку на НЬОІМУ було
відображення

кро'кодио7І,

а

хамелеону,

ще

з

з ДРУ1ГОГО

іlНШOtго

кеJIебаса.

гадюка,

Всі

з

іншого

ці відображення

мають спеціяльне ритуальне значення, і ціле це наЧИіІіІНЯ слу
жило до похоронного обр'яду та вшану.ваlННЯ ДуШ 'ПOtмерши,х

(,КУ.;lЬТУ предків). По всь'ому можна було ро'Зпізна'Ти, що; шеф
села був не тільки шефом, аде і Їх знахарем, чарівни:JOOіМ.

У~вівш'и до своєї к.імнати, шеф 'По\Цав мені низeaJIbЮtIЙ бам
буковий стільчик, сам сів на ліжко, а його старшини розмk
тились 3 Іро .наlВ·КРУГИ, СИ1ДЮЧИ на землі', і ст,ав детально р'о·з
питувати про нашу ПО~ОРОЖJ про ПРИГОДИ, про ціль і напрям
її і т. 'По Одначе, найбільш чомусь його цікавило, в що я ві
рую, та де моя ба-тькіIВІцина. Я постарався його 'в УСЬОУ.) з-а

ДОВОЛЬНИТИ,пода'в йому самі точні і короткі 'відповіді і 'по
ПРОСИВ його оповісти і нам про .і'Сторію його племени та се-
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ла і про його пригоди та життя, що годі тут описати, хоч

воно напевно дуже ці,к.аВИ~1JО б читача.
Так наша ро'Зм-о'ва ТЯГН'УJ1ась би може й до півночї~ я~би
не забрав мене мій Сангі на вечерю. З ПРИ6мністю Я попоїв
смачну вечерю~ що скл.адалась з добре зажареної пентади,

кусника філе з антилопи та ДВОХ ми,сочокконсе'р'вованого
компоту. Ко'ли я так попоїв і наситився аж занадто, в цю хви

лину увійшла до мене ЖЇlНка, немов б,ронз'ова Істатуя, з Іпре
красно

відображеними

всіми

рельєфаlМИ

ЇЇ

жіночого

тіла,

немов Єва, але не з раю, а 3 пек.7Іа, бо чорна я,к смола. С~1ію
чись ДО мене на всю, я,к то кажуть, губу та щирючи ДО мене

ово,Ї бї'лї зуби, вона ,вклонилась НИЗ'ЬКО та поставила перед
мною величезну келебасу понну кус-кусу, з яког,о ,валив пар

з одур'манюючиоМИ пахощами та з якого ВИГJІядали цілі стегна
Я'КИХСЬ дрібних тварин, мишей не мишей, але, можливо, що
т. з,в. Iкулі6а'л:і

(рііщскелынІх lюрі.т['иків)

та бараlН'Я1ча

голова

геть з рогами, з якої ПО'ВИ.7Іазили очі, немов баньки, та ди
вились на мене непритомно.

ОчевlИД:НО,

Я

под;Я'кував ,крас

неныоo їй за смачну вечерю і, залишивши її в себе, зараз же
віддав її Сангові та Іро. які таки за короткий час усе злупи
ли -враз із ГО'J10ВОЮ барана та оВсі,ма кkтьми. Мушу за:мітити

при ЦЬ'OMY~ ЩО мурини 'ВИ'кидають лИ'ше веЛИlкі і ГРYlбі кістки,
але з'їдають, торощать усі др , і6ні, наПРИ1клад,

з 'курки

чи

пентади вони не залишають нічого крім пір'я та тельбухів.
~p'aCl)'lН!H п'ї!зніше I3IНtOlB була IпOtВ'ejptнула!сь ;до мelНe іВ шатро

і 13З!Яl8ила;,щО по ~XlHЬOlMY 'З1ВИЧа\Ю її п.рИtслав ш,еф reел'а мені
з,а жінку 1На' ча!с іНtаШ,ОIГО, тут у НИ)Х lfIеребyJваlНlНlЯ. ПОIЛОЖе!НlНЯ

БYlЛО :дуже :делї'ка!Тне і, lЦОlб не Оlбр,азиrrи ~Ї, а головне шефа
села за ,ві'дМОІВУ за таlКИlЙ п\рееен:т, я, пода'Р'уваlВlШИ їй чеРівоне
НаІМИС-ГО, та цу,кеРIК'іIВ, ,віlДjkЛalВ~"Ї ,ш'ефо'в'і нега~йIН'О, заlЯlВИlВШИ
Ч€lР'elЗ ,свог,о Iперекл,здЗ'ча Іро,

Щ'О я дуже іВдJЯ1 Ч1НИlйза 'Йо,го

ПОIШ:аІНІУ ДО, мене, а:,Лlе, .наl жfu7Iь, !Не .можу пр:wЙlняти. 'НIvmKoї жін

ки.,

60

ЗalКОН IНа1ШОtї tВIЇрИ Імені, в,аlборoQlНЯЄ !МЗ'ти

6alra"l'Qo жitнок:

ІЦ,Я 'ОПІР'З!ВЩ 'М'Їок mшlИlМ, T,aIKOЇ 'ГО СТИ НіНіОIС;ТИі МУРИ1Н'Ї 1В для
БЇilliwх є дуже делї'катна lі, чаlсаlМИ; ~Р'УЩіНЗ до tРОIЗр':ішенНlЯ. Тре
ба Івміл,о ,RИ\КРУТИТИ1СЬ з такої 'СИ1ТУ'ації, щоб не О'б,разити 'зви
чаї ,МУ1РИ1Н1Ї1 В,саIМО'ГО шефа., 61дJНlY дів'ЧИlНУ та не СТЯlгти наовою
f'lOIJIОВУ ПІ~М(С'ГУ чи велику 'з'апла.l'У :в ГР ош а!Х:.
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Була вже пізня година африканської ночі,
тився з-за обрію величезним

колом ясний,

коли ВИКО

ЖОІВТИЙ

місяць

і, піднімаючись угору, все бліднув та о,світлював усе навкру
ги нас, ІЦО й ГОЛІКИ, НоК то кажуть, можна було збирати. Зда
вало,ся б пора дягати спати й відпочи,вати після такої дор'о

ги,

aJIe

годі було це зробити. Шеф села задумав привітати

наш приїзд по-своєму. Появились "там-тами", почались тан
ці, співи, крики. Все пішло ХОДОР'ОIМ, колом. Я мусів зайняти
почесне місце з шефом села, а напроти нас лід стукіт ,.там
таму" група розмальованих танцюристів, в масках на голо
ві, виробляли всЯ'кі дивні та дикі рухи СВОГО радіlСНОГО тан
цю на че,сть ГОlстеЙ. Ми в'сі били в долоні і також ,кричали
щобудь, аби кричати, і цим показали наше задоволення та

вдячність як танцюристам так і сзмому шефові.
Одначе вто:ма роБШlа своє і я вибачИ'вся та, 'взявши з
собою Сангі, пішов до своєї хатинки на ночліг. Повісивши
JIіхтаря над BXO~OM у хату, положивши біля себе рушницю
на всякий 'ВИіпа'ДQlК і Іпатроrнташ піід [ОЛОІВУ, ПРQlСТ'ЯlГНУВСЯ, на
решті, на ліжку. Сангі також розстели:всвою мату біля мене

і; не дивлячись на галас та сту,кіт ta'M-тамів, ми мі'цно за'снули.
Раптом

нас

розбудили

страшні

крики,

та

ХТО,СЬ

мене

тор:мосив за ПJlече. Вмент я про'кинунся, розплющив очі й
побачив перед собою велетня-мурина зі СПИ1СОМ у руці. Він
тремтів .j щось дуже нервово

та показуючи у сторону лісу

розповіда'в, махаючи руками

Сангі теж уже був на ногах та

пояснив ,мені, що гієни напали на обору корів біля лkу і
потягнули одну з них у гущавину, і що шеф Пр'ОIСИТЬ піrrи
з ними на рятунок корів та забити хижакі,в вашою, як він
каже~

чарівною рушницею.

Не міг я довго задумуватись. Скоро надягнув на себе
теЛJIИЙ снетер, латронташ~

д.вадцяткою МУРИlНlв,

на.1Jадував рушницю і з якоюсь

озброєних ,списа,ми та лука\ми,

ПО'біт

в напрямі, де була коров'яча обора. Звичайно вона в Афри
ці р,обиться на відкритому Mi~цi. Оточуєть,ся широким пас
мом 'колючих гілля-к, стовбурів дере'в тощо, і вхід у,середину
загачується у той же спосіб, так що годі про'йти туди яко
мусь

звіру

або

й

перескочити.

до:бре був закрив вхід,

Цього

вечора

пастух

не

і тому гієни пролізли до худоби.
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Якраз уже починало С'вітати, хоч сонця ще не було ВИДНО,
і лише перше проміння де-яе-де проБИJВалось поміж .корча

МИ та ВИСОIКНlМИ стеблаlМИ трави. Один з ІМуринів, маІбуть їх
військо'ВИЙ нача,,1ЬНИ'К, командував наIСТУ:ПОМ та розшукаlМИ.
РОЗ'ста'ВИ1ВШИ усіх нас півколом, ско'мандував насту.паrrи на
гущавину ·корчів, нсе замикаючи при ціlМ наше живе коло.

Незабаром наш ланцюг, розтягнени,й на метрів двїоСті, зву
ЗИ'вся, замкнувся в невеличке коло, і ми вже бачили uдин
одного. Враз счинилась пані:ка. ПіДjНЯ;в.ся страшенниlЙ крик
та гИ'кання. Виявилось, що там не 'були лише одні гієни, але

й величезний лев, якwй властиво і сма'кував свіжу КОРОІВИЦЮ,
а гієни, лише о'бережно підбігаючи до короля джу:нrЛ1іlВ, час
до часу скубли по
.1ев,

побачивши

куснику М~Я'СО та знов ті'кал.ИI. Одначе,

себе 'О"l'оченим,

переЛЯІкався і стрибнув з

усієї сили, пер·екНlНУВС·ВОЇм тягарем одного з МУРИlНі'в і втік
в густу та високу траву, а дурні гієни, яких було аж чотири,

крутились,

немов

божевільні,

до!вкола

роз'ір-ваної

КОрОlВи,

все намагаючись найти с06і більш вигідніший вихід та В1'іК1'И
від гострих списі,в муринів. В цей час коло людей Боже цілкоіМ

зійшлося і в гі€ни по,сипались с.писи та стріли

3

усіх сторін

так, що мені й не довелось стріля:ти. Вмить три гієни лежа
ли про'колені на землі, виючи, а че1"верта зі ·стрілою у боці,
вирва.1ась від нас і зни;кла. Мурини раділи свої,м трофеєм і

зараз же почали свій МИСЛИВСЬ'кий танОIК довкола ТРYlJ1ів
гієн, підскакуючи т,о на Оlдній то на дру.гі'Й 1Н0·зі. і в певний
ри'ГМ вигукуючи якЇ'Сь ,слова чи закляття. Потім, З'В'ЯЗ'а'вши
ноти забитим та нанизавIUИ іх на дрючки, повезли У1рочисто
в село, де нас зустріли малі Й великі з раДОlща:ми й кри·ками.

ЕКЗОТИКА МУРИНСЬКОГО СЕЛА
Сонце вже виповзло' повним червоним своїм КОЛОМ із
за

обрію

і

теtПЛИ'М

проміНlНЯ'М

пестило

кожний

листочок,

КОЖІНУ стеблинку, пробуджуючи все зі сну й ні'ЧIНОЇ npOxoJIO~
ди. Донкола села поля і лі'С ожили та загомонї:ли тисячаlМИ

rOw10ciB

пташок та знірят, а головне слоні'в, що йшли

3

пер

шим со:няш'ним промінннм на водопій до найближчого СТРУ·
мочка.
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Село, 'в якому ми заlНочували, вже давно не спало пkля
нічної і неждаІНОЇ ТРИlВоги. Три IПЛЯМИlСтігієни З окриtВа.ВJIе
ни,ми шкіра'ми все ще лежали по,серед майдану, і біlJlЯ них
тов'клась дітвора. Біля хаток, я'кі -були всі круглої форми,
немов наші ВУЛИ'КИ-ДУПЛЯНКИ,

плетені з ліян та пальМ'ових

ібамбу;ко,вих галуз,ок із стіЖКУІВатими

СТlріхами,

з листя

й

очерету

жінки РОЗ:ВОДИЛИОГОlНь та готували ЇЖУ,

-

сні

дали цілими родинами. ДІва чи три камінчики ставились нав
хрест, поміж ними РЮЗВОДИІВСЯ огонь, а на камінчиках ста
вився марміт

(котел-,казан). Та'к 'о,сь ВИГЛЯlдала піч мурин

ської 'господині. ТакіЇ ВОІIlнища

вже

запалали білн кожної

хати, і Їх синій ДИМ, ВИГИIНClЮЧИIСЬ вужем, підносився вгору.

ВідпочИ!вши трош'ки пісдя нічного випадку та 'випивши
трохи міцно,ї кави, я ви'йш'ов зі своєї солом'яної низенької
та круглої хатки на свіже ранкове по'вітря, Я'ке тут швидко

мінялось на гаряче й душне. Якра.з паст)1ІХИ ВИlгаНЯJIИ з обор
череди овець, кіз та корів, які з реlВО'М переходили сільський
майдан, піднімаючи стовпо-м куряву. За ними зі ,списа-ми та

палицями 'в руках, з масою рuзних ~pi-гp.i на руках, НО'Гоах, шиі,
грудях і П .'Іечах ішли пастухи. Час від часу погукували вони

на худобу, а біля них (шеціяль.ної породи суданські пе,сики,
Х'уді, з короткою ШeJPCтю на ВИСО'КИ:Х ла'па'х та з тонкими,

немов у наших хортіІВ,
таlМ то сям

заганяючи

М'орД.аIМИ

бkли

поруч

відста'вшу 'вііВЦЮ чи

па'стухі'в, то

КОРОIВIУ дО

за

гальної отари, хватаючи ЇХ за задню ногу. Чоло'віки п,і,шли
на роботу Іна поVIЯ мі'лю чи маніоку обгортати, -Їlнші у ліс
рубати дро'ва-гіЛ.1НКИ, інші сіли

інші,

взнвши

за ткацькі верстати,

саморобки рушниці чи

списи

і луки,

а

ще

пішли

роздобу.ватисвіжу дичину в лk.
ПокликавшистаРШОJГО над робітника,ми Іро та хл'опця

CaIНгi: пішов і я огл,ядати село та його око,лиuі. Хатки всі
були одної й ті.єї ж фор'м,и. КіЛЬ1<а та,ких хаток у ГРУІІІЇ тво
рили окремі двори, в Я'ких меш'ка\Ла о,крема родина. КЮЖНИЙ
такий двори'к БУ'В оточений плото'М, плетеНИIМ з ліян та паль
м,ОIВИ!Х ВlіIТО'К, ІПО ЯІКОМУ 'Всюди плелись'ГИlКВИ, з Я'КИХ ро:6лять

МlУРИIНИ "келеlбаюи"

-

на1чи.нНIЯI, ІМ'И'СКЩ ,гле'Ч'иIК'И~ Bli~дpa.

сподар у муринів звичайно живе сам в одній

3

Го

найкращих
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хаток і спить, так Яlк і всі, на підлозі, на землі, на роз'стеле
ній 'маті з трави. В інших хатках біля нього ЖИlВУТЬ ЙОІ~О жінки
та діти. Жінок у мурина буває різна .кіIJlЬ'КЇ'СТЬ, пересічно дJBi
або три а то й більше. На чол.і -всіх жіНОIК стоїть на1й,стар,ша
і

найперша

жінка.

Вона

'керує

працею

двору,

щоденни'М

життям інших жінок, є Їх дорадницею у Їх інтимному житті
і навіть приділяє Їх по черзі для свого мужа. Це ДИіВНО, але
поміж ними панує ці'л:ковиrrий спокій. Нема жадно,ї заздр'о,с

ти, а,вантур тощо. ЖИВіУТЬ вони між 'собою хоч і іВ окремих
хатках, але дуже дружно. Спільно ра130М товчуть міль (аф-

Жінка бі.IJЯ сільської криниці витягае мотузом і "келебасом" воду

риканське про,со) у ступах. збирають у лісі дро'ва, працю
ють у полі й дома, варять страву, і доглядають діте'Й та чо
л;овікї'в. Не так як

це у нас

бі.'1ИХ звичайно 'Ведеться.

Від

одної жінки та її заздрости буває пекло :В хаті, а що ж ска...

зати~ коли б Їх було 'в хаті аж дві або три. Ж~нка у муринїв
купується і коштує недорого. За 'верблюда чи пару овець

можна купити найгарнішу ді'Вчинув сел,і'. Д~вчина, 'ВИЙШ'ОВ
ши З ДOlму та перейшовши до ЧQiЛО1ві'ка, вже не маЕ прав,а

кидати його і втікати від нього, а'ле чоловік зате
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Ma€

'ПраВ0

вигнати її і повернути батькам, к:оли ЗlНа'йде ЇЇ невідповід

ною чи не такою, Я'кою її уявляли перед шлюбом її батьки і
свати. В та'ко.му випадку бать.ки понqс.ять відпо'ві\дальність

і мусять з,вернути чолOtвіко:в.і всі кошти, ЩО, ІНШ заплатив ім
за неї.

ОДНОГ0. разу я був присутній на СllрашlНli'Й драмі, коли

молода жінка втекла бyv:rа від свого ЧОЛОВ'ЇlКЗJ, якиlй її ніби
часто

бив

Отож

вона,

за

те,

lЦО

вона

бідолаха,

з

йому

дитям

не

за

во всьому догоджала.

плечима 'по-вернулась

у

дім свого батька й матері та х·оті'ла у них залишитись. Не

так то сталю·сь. ЯК батько, так і мати гнали її неМPlлО'сеРДІ~О зі
свого двору назад до ЧОЛ'Оlніlка, не дивлячись на її істеричні
крики,

П.'Іач,

сль,ози.

Ціоlе

сел·о

приглядало,сь

цій

трагедіі

але ніхто з присутніх не бравсь обороняти бідну жінку. Дж{е
муринське право

€

суноре,

і

нона надарма

гризла

зе,м.П:Ю

біля рідних воріт, так і залишилась на вулицісаlміl1на і в кін
ці-кінців змушена була 'веРНУТИIСЬ до СВОТО тирана'-чолонї'ка.
Буває,

одначе,

часами,

шо таку бідну жінку

можна легко

викупити у чоловіка і дати їй ношю, або бувають лиrцарі, за

кохані в ні'Й, і крадуть її та втікають з нею у дальші околиці.
Але не для кожної всміхається та·ке llщстя й доля. Жінки

муриН'ські

з'вичайно дуже

терпе.ТІИв:і,

покірні

та

виносливі.

Вони працюють ці,,1ИЙ день, як ·ВО.пи, а чолов,Їки зде·більшо
го гріються на сонеч'ку біля хати чи РОЗlНо'дять тере,вені на
сільському

майдані.

Ось недалеко біля на,с ТОіВЧУТЬ МІЛЬ уступі величезним

До'нгим та тяж,ким товкачем. Постукає J<fLлЬ.ка разів одна і

передасть товкача іншій, при цьому, щоб РУКИ' не боmіли
і міцно тримали тонкача,вона дуже акробаТИ1ЧНО п.ідкидає

його вгору, плеще в долоні і ЗНОІВ, ЗЛО'ВИІВШИ його У Іповітрі,

занурює

у

глиобо~'

дерев'яну

ступу.

Ма'лень'Кі

дітки

бігають біля їх ніг або тримають,ся руками за Їх спі~ниці, а

немовлwrка, ПРИlв'язані у хустці· 'за плечима при к,ожиім ко
ливаНJНЇ матері .ісамі хитають ГОJIівка,ми під ·палючими про
міннями сонця. Часто ПОДИ,ВЛНЄШ, як таке дитинча витримає
таку скажену трясучку і гойдання, але 'воно весело

кліпає

ОВОЇМИ оченята'ми або й спить міцно У солодкім оні.
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Співпраця жІнок муринок

(товчуть

міаІь)

Біля хат опода.'1Ь стоять маленькі ,будівлі теж подібні до
.хаток, маз.анки абu плетені, круглої чи к,вадратової форми,

на високих ніжках із стіжку,вати'ми ст.ріхами. Це комOtри ДJIЯ
переховування,

консервування

ПРОДУКТЇJв

і

зерна.

В деяких

-околицях СУДЗJНу іх замїIНЮЮТЬ звичайні величезної форми,

глиняні начиння а'Мфори, немов ДЖ' банки у леrендЗ!рного Алі
Баби, ,в нки'х 'вміщаJІИСЬ розбиша' ки.
у

ДР\УіГО!МУ

МЇlоці

хатки,
юіЛblКа(

піщ наКlРИТГЯМ ,СИIДЯlТь
Jд;Ї1В'Чаrr

та

старИIХ

Жі:'НОIК

і

п: рящутгь Іба:во:вну, цї!JrKOM так

яlк

у нас

Н{)ІМ

зі

З

в У IGР'Зlї!НЇ,

т OIНK ої

, ЗIВИlсаюЧ'И'м

Be.perг' e -

іпал,иrчкИо

на

,ЮЇlнці

та

ІК'Р'У

ГЛIИІМ

ТЯlгЗ!рцеМ-Iп.РЯrСЛОIМ.

Т,я

гalpц!i~

чи

ду

же

прясла

Iв/Ї\дlміlН!Н'Ї

реднwків

-

рИІЧНw.х,

віід

1'у:т
аВОIЇх

не

ПОlп'е

ПРЯlсе ,,1 передircто

ХИ1ба.що

теперішні

ПРЯlсла /ВИrр.о:блені ,3 'глини не

o\PH3IМeIHTOIBalНri рlї;зыlбою, а; ли
ше 'БЛііЩИIМИ КОЛЬОРatМ1И ,во~я-

НОЇ фарби. КОЩИІ п:рящмв,о 1Г0-

Діти за їжею

ТОІве, МУ'Р'ИlНКИ ЙОГО мочать, білЯ!ть на С:ОlНlці,

фаlpl6ують 'Clвої,:vI1И

зде6і:JIЬШО 1 ГО

Р'О!СЛИIНlН'ИIМ1И

фruрlБЗ'М1И I і з НИІХ тчуть Іна, (IВО,Їх ваlнадто приміlТИІВtНlИIХ верста,
тах різні полотна та матеріяли для О:ДЯіГУ. Верстат їх сюм
дається з чотирьох стовпців, усаджених в землю, та ,п()пе

речних ПО.'1И'ЧОК, на яких звисає гребінь, через Я'КИІЙ прохо
ДИТЬ НИl1ка" ,і дере!В'яIН'ОІГО Ч'О, ВlН'и'ка, ЩО з .н:аlмотаНИIМ у ньо
му ' клубочком бї,гає жваво поміж рядками НИТОІк .j плете С81Ї'й
взір. Ткачі у муринів, виключно ЧОЛОlві,ки і молоді ХЛ(}lПЦЇ,
працюють

ШВИДКО

й деше,во.

На

цих

вер'статах

зви,чайно

виробл,яються пася;сті запаски, ~ПО J10тна на суюні для жінок,

кили.ми, рушники , а для чолові'ків матеріЯIЛИ' більш одноко
льор'о,ві або Й просто білі.
Мин},вши кілька таких ·в.ерстатЇоВ у селі, 'ми зайшли до

ха,тн кО'валя, якнІЙ у ~ринів відіграє РаЛЮ знахаря, лі,кар.,
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коваля, а його жінка
що

з,висає

на

-

ганчаря. Під неве,,'ІИЧКИ:М наКРИ"-ТЯМ 1

чоrrирьох

СТОівпах,СИДИТЬ

двох

Ч'о~ЬВ'і;ків.

Один З них руками надушує малеlНь:к,і старі міхи, з ЯlКИХ по
вітря через Г,,1ИНЯНУ шийку входить до ШИРО'к,о,го глиняно,го

начиння, розпалює там дереlв'яне вугілля та ВИдJYває назовні
гаряче полум'я. Оперу'є мури.нСЬКИ'Й ков'аль з'ви'Чайно сг,мо
робними

інструмента,ми:

'КОІВЩДЛОМ,

ДОІВГИМИ

ЩИПЦЯМИ

та

МОoJ10ТКО'М. Всі ці .речі нк і саlме залі130 витоплене муринами

з за:.1 I іЗіНіЯlКОIВЮlГО лятери'Ту, а60' 'Вже 'КУifIлеlН,е у 6іЛИIХ. КО'валі
виробляють багато знарядь та речі вжитку, для ,рільництва,

зброю та різної форми і значення ,ма,гіЧlНі речі "грі-грі". До
Ї'х

виро6іІВ

р'іlЗlНі

сріJБJI,а"
пер"

.наlЛе'жаrrь

ж.іlНо,чі

та!коlЖ

овщ:оіби

з

і

M,ilдJi)

а IНЗlві!J'Ь і з ЗOlлогга. Те

КОJIИ

ПОШИРИІЛ,а,сь

elВpo

'ПЄ/Й с ЬІка

інду СТ'Р'і'ЯJI Мllа 'ПРОІМ'И -

,coJ'IOBtcTb,

ЧИ'СЛ о KOthaJhih-вир 016-

НИlкїIв,

МЄlнша€.

ЗЗlймаЮТЬ1С'Я

Тепер

KOIВ:aiJIi

виробами

іг,р,і.-г;рі.

Де;я.К1і з цих речейБУlвають та

кі ir..и~Н'і~ що годі 'к ОМУ IЇIНIJ1l OlМiY
я\к саlМОІМIУ таки маЙlСТlPОlві Р08Iгащат'И Ї:х значеНlНН. В ОДlfІ'О'М'У

'з I'porгilВ' у Бамако ЗIН.аIЙ'IJJОIВ я
Я'К'ИЙ'СЬ

ДИВНИЙ

заIЛUВН'ИIЙ

ін-

Комора для переховування зерна СТРУlмент 6е'з 'умо!ВІНО но.в:Ї11Н'ЬОГО
похощженн'Я,

200.

рок:ів

100

аБОI

БУJl3 це трубка з півметра довжиною, яка з OДIНOГO кін

ця має ('тіжкувату діру, а з другого кінця

-

бічний отвір,

подібний до жіlНОЧОГО органу, і закінчуєть,ся двома ТО:НКИ:МИ 1

спірально сплетеними ротами, що прикінці спливають,ся в
один гостри'й шпиль. Довго Я задумував,ся над таємницею

цієї дивної знахідки. До,вго шукав роз'я,снень у науковій лі~

тературі про Африку. Ніхто нічого ~He 3IНaB~ Нарешті, звер
нувся до воро)~бита-коваJІЯ. Як тілblКИ ,він ПQlбачи'В у мене

в руках цю річ,

-

з6лід, затрясся і про,си:в .на все свяrге схо

вати, не по'казувати а'бо .віддати йому. При цьому поя-сни:в

НЗ'l\f, ЩО цю річ суворо забороня€ться бачити жінкам, а чо-
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Jlовіка'М доторкатися до неї, я,кщо чолов,ік не є до ць'о'го по
кликаний.

Сказав мені при ТОІМУ загрозливо,

ЩО

це дуже

небезпечна річ і Д.7JЯ мене, і ІЦО буде мені лихо, коли н не

BiДO}J,aM її йому або не віднесу на те IМi,clJ:e де зна'ЙШО1В. Я з

цього всього зробив ви,с.НQlВОК, що це річ не абиякої вати
і заховав її у 'CIВOємy нововідкритому музеї. Коли відвідав
мене віДQiМИЙ етнограф Судану проф. Грійоль, ми знову від
В'ідали коваJIЯ і намагались довідатись правду про цей

JMY-

.1eT~ але БЕ'зрезультатно. МУРИIJ:l-чарівник не хотіІВ, а60 мо

же боЯ'вся зрадити ЦЮ таємницю і лише від інших іМУіринів
Я чув, ЩО цей інстру'мент б}1В магічний і вживав'ся ПРИ' тяж
ких по,логах жіНОIК.

Недалеко

біля

ковалевої хатки

стара

жінка

зіГНУ."'Іась

майже вдвоє і круг.1JИМ KalMilНцeM розтирає по вишлjфОВ1НО
му жолобкуватому камені зерна "араш:jду". Це камінне зна
ряддя

-

це жорна, та,кі 'сам;їсінькі, як кілька тисяч літ тому

були ВОНИ 'В передісторичні.Й добі. ВОНИ не зроблені навіть
ру.кою теперішньої ЛЮДИІНИ, а десь знайдені в саваІНі, як за
лишок індустрії з кам'нної lце доби. Пройшовши біля ста
рої бабусі та привітавши її, миотлянули городи за ПЛОТОІМ,

гаї бананів,

гу'щавину 'ви'со,ких

маніо'ко та

китиці спілого

м'ілю і по,вернулись знов у село.
Громада чорномазої дітвори оточила мене. Чули вони

від своїх товаРИІШЇ1В про смачні цукерки, ЩО в. мене 'водять

ся і, бігаючи довкола мене, pa~iCHO вигукували, сміялись~
граJIИСЬ. Л\У'СіIВ я пол,ізти В кишеню і, сіlВШИ рядом З моїми

маленькими приятеля'Ми та біля Їх мами, немов нашої тітки
Ярини, частува,в їхсолодо·щами, і від цієї пори ми дуже
сприятелювались, ДОІВГО балакали, жартували, а вони впрост

лізли ме,ні на шию і все кричали до евоеї ,ма!Мук:і: Мусье кані,
кособе кані (пан є добрий, дуже добрий).

ЛЕrЕНДА СТАРОГО МУРИНА
Була третя ГОДИlНапіCJI1Я обіду, але сонце ,все ж таки

палило

ще неМИ~7Jосердно 'своїм ·га.ря'чиlМ 'п,рОМЇИ'НЯJИ, ТОІИ'У

всі люди ховались по затінках під густі 'високі дере:ва чи

солом'ЯlНі стріхи

хат.

Я вибраlВ собrі

місце

.під

широким
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Автор

серед

своіх

мапеньких

приятелів

нак:риfГТЯМ, що з·ви.сало на чorгирьох палях серед сільсько
го маїf1дану, де вже си.діло ·кілька стариJC t.fYIриWв та пуза
тенькиlХ ~тенчат. Мені хоті.лось ,ПООaJIaJкати зі старИІМИ людь
ми 'га довідатись дещо про ~a,вн·o минуле іх о,колиці чи ее
л:щ про стаРОlВtИ!Н1ні: :осеЛІіІ і ПЗfМ'Я'ГК'Щ ЯlКИIХ ІН, Iвл.аtCТИIВЮ,шуК'а:в

У'СЮДИ по Судану.
Це, i{)\lI!Hа1че, не бул'о, леlГКИIМ з,аlВ:д~аlН!Н!НtМ.

Мурин, TalК НІК

і наш дядм<о ВОЛИ~СblКИtй, недо'ві:РЛИ1ВИ!Й до чуж.инЦі.в і не
відкри'ва,є ї'М ле'гко та'ємниІЦЬ СВО,ГО 'краю чи села, не розпо

відає про ·давн·о МИНУWI'е його народу. Треба вміти пі!J.iЙти
до нього, 'подо'батись ЙО,МУ, увій,-и В довір'я, і TOlд,i .;Інше
він стане вам приЯ'теле'М та другом, ві~щ>иєвсе і побалаJкає
з вами

ЩИРО'.

Мені пр,и,гадується тепер,

я,к ,КОJIИICЬ при'їздили безліч

різних археологів, нау,ковці'В 'Поляк~вз Варшави, Kp3IКOiBa та
Вільна на Волинь Шlукатипам'я-ток нашого краю, розпиrry

вали про давно минуле, але від'їжджали з нічим назад. На
ші селЯІНИ не довір'я.ли Ум і не відюри,вали та'ємниць 'краю та
свого наро,ду. Інакше було зі 'Мною. Приїду бувало я до та'
кого села ЯlК ЛиствиНІ, Дермань, Поне'біль, ХОТИІН чи я'кого ін
шого, погOtворю гарнень:ко з селянами, ,розкажу хто я і. ЩО

роблю та для чого шукаю 'СтаровИ1НІНИ'Х 'Пам'яток тощо, і ее
ляни відJраз'У міняються. Стають балаікучі,ГОСТИ1Н:Ні, щирі й
рідні. Покажуть 6У'Вало та .розкажуть 6агато чого цікавого й

цінного з етнографИ чи історії, і яз великим здобутком по
вертаюсь до

сво'го музею.

Так ось ця та,ктика пот.РIVбна і з МУlРинами. Треба й тут
уміти підійти до їх психіки, треба вміти ,стат.к їх ПРИЯ~Jlем

і другом, а тоді 'все буде 'Гаразд. Отож, dm'ши біJLЯ ОДНОГО
старого МYlрина, що мав уже цiJLко.м tбїlЛy іГОЛО'ВУ~ по,рwrе
гл.и60К.и,ми борознами

обличчя та зігнений yдtВOIЄ, розпо

чав був з ни.м сердешну розмову через OВO~O переК.JIадача
М.У/РИlНа 1р'о. ПО'ЧЗtСТytвав ЙЮ(ГО 'і ІВСЮ :громаду ТЮТЮІНОІМ 'до но

са, цукерками, Сангі ПРИlНЇtC 'кріпкого чаю ї, IПОЧacтyrвaвши

M-ОЇх нових при,ятелів, було 'ї :мені Й 1ім веселіше. Старий ді
дусь став цілком жвавий, Ї, ось, п~рейшовши 'Від ЗlВИlЧаШіоі

балачки про буденне жиrrтя і 'СПРа,ви, він ,п'очав О'ПОІВїдат,и

89

про да,вно минуле села та ОКО,71Иці і то з ве~и:ким зах,ОIПJlен

ням та еlНтузіЯЗ1МО.м. Можна Ібуло поміТИТИI, що д)"Х 'ЙЮ'ГО був дух патріОТ,И'ЧНИіЙ, що знає :ВЗjpТlіcrьооо€ї нації, СВОІГО

народу. Д~ре'Мнокаж)Лть, що М)'lри:ни

-

люди ДИ1кі, без сві

домости. Він, очеіВИДНО, дуже лю6ИіВсвій lНapli~ і з веJLИ'КОЮ

пошаною ста.ВИIВСЯ до йота історИ у да:вно ,МИНУ'ЛОІМ'У. ЯК

'Da-

кож видно було, ІЦО він любив і знає цiJНy волі і lМiир.Н:QIГО

спі:вжиття.
роду на

,:Е,

скЗ'за,в ,старий

кудирляв,у

дідусь,

палицю.

КОJLИІСЬ,

схиливши ClВОЮ
'Каже

він,

бо

БУЛО 1 МОЕ

плем'я, імій нарід великий, мо,гутн~й і багатий. Дал,еіКО' 3Bi~
си я жив раніш і мої прадіди. Дуже дале:ко, ось тЗJМ, пока
зуючи РУКОЮ на піВlдень. У НЗlС був слаlнеmиlЙ 'коро.л:ь, ЩО
3ІваlЛ1И ЙЮІГО Ам'он Н' Дуфу. Пр,аlНИIВ він lНіаШИIМ НЩРО1ДОМ ДО/В

гий час Щ1е при 'Моїх прапрадідах та ВСЛЗJВИІВ,СЯ :пере!МіОЖНИ

:\'Ш війнами з ворогами та неспо'кійними ,суС:ідalМИ:, що часто

набігали на наші оселі, палили наші хати., 'з'абира~ людей
у полон і, з'араlЗ же пі'сля Ібою пrpИIІ-I'O,СИЛИI Їх в же:рrлви СВОїм

бо'гам та поїдали Їх т,іла. А от пkля ,смерти його у lНас ще
була славна молода цариця Юмба, вона жила ,СПОIКЇlЙно

з

сусідз,ми, і ЖИТТЯ наШОЇlGраїни було щасливе і раді,С!Не'. Од

наче,

ОД:НО'ГО разу духи JIiісі'в мабyrrь IПОі3аздри:ли нашОМіУ

життю й на.вели Іна нас гні'в сусіднього Івели:кого та ДИКОІГО

племени, 'слугів побожних ка'Йм'аlНЇВ. ВОІНИ вми~ою ОИJIОЮ
наступали на наші околиці, на на'ші оселі. Сталась С11раш:на

не6езпе,ка ДЛЯ нас )'Ісіх та для нашої славнюі Kpacyнi~ коро

.lеви ЮМ'би. Мої прадіди в СУ1Проводі Юм6и 'були' '3ІМушені
залишити

свої гнізда

і

втікати

перед :ВОРОГОМ

у диad

та

густі джунrлі. Мп: бігли без їжі й ВЇJдПОЧИlНку -багато дJ1tilВ,
усе прнмуючи на півні!ч, Іцоб зус~рітисьз на:ши:мИ' пр-иwrе

.1ЯМИ 'в Судані. Наша хоробра Ю,мба йшла QCтаШlЯ за НЗІМ'И
з кіЛЬКQlма добриlМИ стрІльцями З луків, ХОIВ'зючи завине:не
своє дитинча -свого наслідника, а нашого п,анЗ! у хустин1

за

плечима. Всюди,

цілу дорогу виказувала ,перед ycilм'a~

овою .мужність та хоробрість, ~ріля!ючи цїJJIbНo, ІКОЖНОГО ВО+
рога, що. пО'п~ав,ся ій у вічі'.
Але ось на ,nретій день увечорі мої цр,ед~и діlЙШJIИ до

глибокої та 6урхливо,ї річки
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Hire'py

в тому іМЇ!сті, де брала

вона свій початок. Страшенно шуміли її хвилі, що аж було
чути з~цалека у густому лісі. ПереЙТИ1 Ібу.ло и неможJIOИ,ВО без

:\fkTKa

та й збудув.ати його у такій грізній ХВИWIИlНі не було

ян та з чого. А ча,с був гр'ї'зний, вже зо в,сіх сторін ДОНОСИ...

.nись

дикі крики ворогів, що все бли*че та БЛИlЖче lНабли

жались до

нас.

С'грах і рО!зпука

ОХОІПИl7liИ .мій нар!іщ.

ме

ось мій прадід, що був ча,ріlВlНИIКОIМ 'Га в:і,щунrом у моему пле

ме'!іі, прем,о'Вив, 'викрикуючи до людей:

-

Вода є 'страшна та

грізна, погиrбел,ь для ,всіх нас надходить. Але мп спасемось,
вода стане СПОlкійною j, спщд,е, 'КО:ЛИ ' ІМИ пrp,И1неlсеIМ'О в Ж1еIР'ТIВУ

воді

Hirepa

те, що найбільш для нас дороге і цінне. Зараз

же всі стали кидати до води 'все, що було у них НlаIЙ:Цi.нlНti
шо,го:

перли,

золото,

оздоби

ТОЩО.

Ал'е lНеВДОіВ1ОIJIЬНИВСЯ

Hirepa

мій прадід цим, бо чув він голос бога води

та духів

наших ПО1мерлих, ЩО ВО'д,і 11реба ЩОіСЬ 'ще ціНJНd,шого за ці
скарби. Вода ріlКИ ще більше пінилиlСЬ, та хвилі ще лютіше
оббивались та ПJl1ес:кали

06

гостре '~аміннЯ', ТВОРЮ'Ч'И' страш

ний ШУ'М. І ОСЬ він вгляді!в за плеЧИlМа М'ОЛОДОЇ Юмби Hac.mд
ника її престолу, малень,ке lі ГЗірlН:е ДИТИlНІЧа, що вercеlЛО роз
ВОДИ.ЛО' ручками та ,всміхалось щаслиlВ'О ДО, ЛЮJl.е'Й. УIГЛЯдів

ШИ його, мій Дlі'д закричав 'великим ГОЛОСОМ:

Ось де наш

-

найцінніший окаprб,с.каР'б нашого цілого ,веЛ,ИКQiГО н3!роДУ.

Бідна

молода

ЮМ'ба

перелякала,сь .йо,го слів,

Зібліма,

за

нМм.іла, але разо,м і зрозуміла їх ;ва'гу тасИ'лу як у відн-ошеНiНli
до неї самої, так і для майбуТ!lЮСТИ свого народу.

1I

ось рі

шилась на 'нсе. Гаря'че поцілувала ClВо:го ощина,ка, 'притисну

.:'Іа востаннє до грущей своїх, глянула :в ЙОГО очі ПОlвні ра
до,сти та життя. Підня'л;а його 'ВИСОrКО понад 'ГОЛQВОЮ, щоб

бачив востаннє ввесь н а:р ід, і кинула в ГЛlибину IБYlР'ХЛИlВоі
води.

Вмент .величезні гіrnопотами ,вин:у.Р'И'ЛИIСЬ із води .ї, cтalВ

ши вряд о\дин по6іч ДРУГОІ'О, ,С'В'О'ЇtМи опинами зро6иIJШ жи

вий м.істо,к через pїI1fKY, і 'ВlВесь lНrаш lНJa1piд зі ,с'півом lР'адїаіО
перейшов

Hirep

на другий ,бік. Цариця гордо йшла 'якзви

чайно еста!Ннн і за ІНею МіПОrпотам, з'а гіпопота:мом 'ЗШtIКаJIИ
з 'очей у 6УРХЛИІВИХ ХВИЛ;ЯХ рі'ки. Коли ЮМlба о,стаIНН~ОIЮ ВИ1Й
шла на ПРОТИJllежний

береlГ,

було

.7Jи:ше

чути

ПрОIКЛЯТТЯ
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та ,3JI'і 'В!ИIГУКИВОРОГііIВ

,D3-I3'a ШИIРОКОГО, Ні'іера', От ТаІК мій lНІа
рід колись спасся від ВОРОlгів' і зажив ІІотіlМ знов сп,окіЙіН10
по цей Ібilк біля ,ріІКИ, та наlща~ки його й досі ще ТаІМ живуть.
,Мій прадід ПРИй.шо,в 'звідти Й осеЛИіВСЯ неДaJI,еко нашо..
го ,села, о'сь там нащ р,іч,коlЮ Пеl'С, де й дос,і ще ВИЩІl'Ю P!y,ЇНiW

ко.лИШНЬО'ГО його сел,а та міста, що теж 'зваrЛ,ОСЬ Пеге. Було

це

місто

но'чі

КОоЛИоСЬ

ба,гате

та' :велике,

але

зліі ЛЮДИ

з

лів

-, араби ЗНИЩИіЛИ ЙОГО, а людей за1брали до неволі, і

о'сь я та!кож їх нащадок вже IВИlріс у невоті, у яр:мі, аж поки

не визволили 'Мене ваші 'білолиці брати (фРЗlНцузи)". "А де,
ДJЇД'}'1СЮ, те IМістО!, шо В РУlїнаІХ ЗНЛИШИіЛО1СЬ", заПИ J тав но Й'ouо
нетерпляче. "Е, м,ій друже, відпо'В,ї:'В опо:ві.а,а'ч, ВО'НО і БЛИIЗЬ
КО і далеко, а дійти до нього Я ,вже не 'потраIП'ЛЮ. Нom моі

слабі ,вже стали та зрештою ІЙ небе'з'печно туди ходити'. Там
духи наших славних 'пр'едJків !Місто це ОХОр,ОtНЯЮТЬ,
тр-їйливі пор,обили в

pyrHax

і гади

гнізда. Та 'з;р,ештQtю нічОІГО TaJМ

ти тепер не знайдеш OtкрЬм кавалочків череПОЧlкі!в а:бо о'6'в'а
лених стін". Слухаючи його опо'Відання, мене ще більш Р03-

палювал,а цікавість. "А все ж таки, дідусю, чи по,їхали б ви. зі
мною туди ОТ на 'Гій маІшині", показуючи ЙОІМУ IPIYlKO~ на,

наш каміон. "Я страх як хоті,в би Iп06а'чити те за'буте село
і руїни".

-

"Ну, що ж, ко'ли хоч, то поїдемо, ві~пQ,В,ЇlВ ла

гідно дідусь, ал,е сам я туди не піду, але лише ти сам 'підеш.
Мені не гоlдиrrыlяя беl3 жерmви д!У'х,а;м' ПОКіїIЙНИIК'ЇIВ і ВЇJДIПОlв:ЇЩIНIИ,хо

молиrгОIВ ІС~)'ІП'ИТИІ на Їх 'з:еtМШЮ. О~lI.lНаче, 'і ти, білий, 6ереЖИ ІСЬ

іх ПОМІСТИ, !Може т.ра'питись всяке 'з тобою не'ща'стя. От візь
МИ хuч на вся-кий 'ВИіпадок 3 собою це гpi-ГJp,i", і передав мені
в руки зашиту в ш~іру IКісточку з не6іжчиtКа.

Не гаючи довго ч'з:су, МІЇЙ шофер іКассум уже під'їхав
машиною за наlМИ, і МИ, В'садивши ,старого IМУРИlНа на каміо'Н,
рушили в таємну дорогу. Неза1баРО!МЗНИlкла дорога, і зали

шилась лише 'вузенька стежечка, т:ак ЩО гo~ було вже про
Ї",ати С'в,о'бідно

!J<;aIMitOHoM.

Прийшлось робітникам іти, по!пе

реду і проріЗУ'вати зарослі та, 'По<:уватись дуже ПО'ВОJI'Ї. Але
ось наш дідYlСЬ IпрО'віJJ.;НИ'К заКО1мандував стати,.

Обережио

МИ '31са:ДИiJIИ стаірOtго,з l~alМ'ЇtcIHY і ,пішли 'з'а НИІМ у ,ГУЧЦ,2.IВИ 1 НУ

поміж корчі колючоїака'Цїї та карликових 'пальм. ПроЙ'шо'в-
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ши кілька десяткЇJВ '~pOKiB, наш П:Р,()ІВідни]{ ЗУПИіНИIООЯ і по
казав мені рукою на досить в,іДКРИ1Те 'МІЇ'Сце, де БУІВ великий

горб, і сказав 'мені тихо: "Ось BCIНO, це 'М.ЇІсТО Пеге. Те:пер
Яlк хоч іди туди 'Сзім, а я тyr залишусь чеlкати те'бе. Та гляди
ДО'бре, щоб часо,м нічогозлOlГО, з тобою, не CTa~ocь там, у
ТС,МУ

чарівному

та

завор,оженому

духами

нашиlХ

Іпред:кї'в

УІ'Їlст\і·" .

Я, Сангі та Іро пішлиугрьох в напрямі до о,селі. ЯК
видно стало. вся оселя Ібула розложена на ши,РОIКО!МУ' під
вищенні

--

горобку,

а

з двох

цротилежнИ'хсторiJН ОТО'ЧУ

вали його вже вИ!сохші ,кол,ишні ООЛО1'lа 'та озерця. Вже зда
лека біля горб~а під нс'гам,и у нас В:з!'Л,ЯiJLИ'СЬ кусочки глиlНЯ

нсго начиння, а на самому горбку чи 'ГОЧJніше оселі ІЇХ БУJIО
таlК багато, ІЦО' ми мусіли пр'ямо ІПО них і хо:ди-ти. всюдиl З
зеМ,..1lіна по\ве'Р'ХНЮ ,сти!рча~ю своїми 'К'рая.мистаРОlв'И'Нне !ГЛИ

няне начиння різнсї форми та розм~ру, івеЛ'ИIКЇ кам'я:нd зер!НО
тертки, ка'валки обпаленої гливи, рештки ,пе'чеЙ· та черem,
ЗЛИ1ЖИ
НИХ

CT.jH

ПРИlмітИ'вно

звареноіГО

зал,і'зз ТОІЩО. Реш"ки глиня

чи охоронного валу 'було заrнздто знищено дощами

та \ВИlВї,тр'е\нО' Івіlка,ми.

ПРalКТИIЧJН!е МO"€

О'ІКО ві\драIЗ'У БІсе 'Зрю . .

зуміло і оцінилО' 'BapTkТb цьо.го забутого JIЮДЬІМИ lЗакут~а.
Ясно видна була археологічна BalpTЇtCTЬ ЦЬОГО, місця і його

багатства. Я рішив зараз же на сл,ідуючий день розпочати
JlробlН:і

РО!3'КО'IПИ та дос.шіlд'И:

тут, ,с~од,іlВаючИ'сь 'багаrrиІХ

та

цікавих результаТlі,в.

На ДРУГИЙ день, ще сонце не підНЯЛОСЬ із-,за о'б,рію, ЯІК
ми з

20

РОlбі'ГНИlка:ми розпочали 'свою працю. Дослідча ,пра

ця осел:Ї не € леГlка

"

але дуже с,кладна для археО'ЛIО'га.

нема чогось О'ДНО'ГО, ТИ1пічного, як У

Iipomi

Tyrr

чи в !ку:ргані, а

тут можна ЗУСl1ріти пам'яггки з рї'зних ві'юш' і культур, ТОм\у
треба ба'гато у:вати Й У'міння неЗЗlПЛ'У'тат.ись та 'Все детаJІынo
оглянутИІ, 'занотувати й

опрацювати.

HacaМJIЄ!peД ІПРИ до

псмозі теодоліту (,спеція,,1}ЬНИЙ ,м,ilPни'ЧиЙст.румент) зробив я
lІомір," ВИСОТИ та ШИРИНИ 'Горбка з оседеІО. НarмаJIЮВaJВ ~.й

(НИЙ Їх СТЗІН і плян околищі а TOдli, запізнавшись деТa:JrЬНО з
Ilсверхнею ,самої осел,і, і ви6равши від'П1ОIВЧцві місця, :РIQiЗПО

ІІЗЛИ ми РQiби~и шанці (кО'ридори) у lІР'ЬОХ місцях, якими

93

розрізувади горбок ,від самої його ОСНОІВИ дО самої поверхні

у ширині двох чи трьох метрів. Кожна верства землі З'верху
донизу у розмірі по

20

см. окремо занотовувалась та з нею

й ті всі предмети, що у ціlЙ верстві знаходились. Робились

з'Нимки

деяких речей,

відкритих

у

земл,і.

Брались

проби

землі більш цікавіших 'BepcТIВ для л'ябораторіЙНОЇ пізніше
аналізи, знайдені речі нумерув'ались і т. П., одним

CJIOBOM

IІраці було бага-го. Трьох добре обізнаних з цією роботою
людей НaJГЛЯIДЗЛИ lНащ tНШИІМIИ. Знаючи 'Неувагу ПР'Q1С'ТИХ ро
бітників до речей, що відкопуються, Я призначив нагороди

за КОЖ'lIJУ знайдену цілу і гарну вийняту 'З3емлі річ і цим за
цікавив не абияк ро6іТНИКЇ1В, Яікі старанню гра'бал.ись та шу
кали у землі щастя. Отож .після кількох дні.в тако,ї невтом
ної праці ми мали дуже цікаві й цінні здоБУ'Г>КИ.
ЯК виявилось З черги та розположення археологічних

верств у цьому горбку, оселя тут kнувала дуже давно. Най
давніша

оселя

була

під

самим

сподом

горбка,

який

по

всьому було видно, був сипаний, очевидно в ті часи, коли

сусідня вода стала заливати всю низину під час більш віль
готно-І'О

клімату ніж тепер.

Друга

верс'Гва була

на

цілИJЙ

метр вища від пе1РШОЇ та містила в ,собі сліди оселі люд-
ської З речами

епохи металів, чи т. зв. тут 'протоісторич

ної. І, нз.решті, третя верства майже на самій поверхні мала

характер руїн та осель уже в і,сторичних чаюах, ПРИ1 бли13НО

16-18 віків. В першій і на'йстаршій археОЛ:Оlгічній верстві п/ЇД
цим

горбом

було

знайдено

кілька

'Кам'яН/иlХ

,полірованих

знарядь, браслетів з шkту та інших р,ече'Й К'ам'Я'ного Bi~y
півнього неоліту. У другій ве:рстві віку металів ми натра
пили не тільки на ,сліди оселі 'з речами домашнього вжит,ку
чи ОЗLдо6 т-ї'єї еIПОХи., але також на, ціле цвинтари:ще ПО'ХО

ро,нЮ-ІХ урн веJIIИіКОГО формату, що ,СКJllздались з двох на
чинь

(спіднього

і не,мов 'поюриш'ка

-

'верхнього)

'в

яких

були :ЗЮі'йденікkтя'Ки людей у скр)"Ченій сидячій позиції та

з різними прикрасами з міді. Найвища верства kтО':рични~
часів була 'багата в речі домашньогО' вж~ку, ЖО'РНа, жіночі
оздоби з метаollУ та каміння (корналіну ), добре сконсер
вовані 'О,СНО'ВИ домі,в з битої глини, маси 'ке,рам~ч,ни.х ВИрО'-
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011 В то!що. По IВСЬQlМIУ

бул,о видно,

що оселя 6у.mа ІКОЛИСЬ

дуже багата і торговельна та під ВПJIИ1ВОІМ схїД'Них КYJlЬтyp,
З нарtOlдаlМИ яких наlпевно мешканці цієї оселі були в тісному
зв яз.ку. Тут було нами розкопано тако*. ,кілька не!велички'Х
l

курганів, lЦО скла1даЛИІСЬ з ,груп 'Мал.ень·ких П'ОХОРОНІНИІХ Y1ptН

З культу ті'ло1палынго,' багатих теж .різними декора.ти!ВвиIМИ
речами та речами ДОlмашньо'го ВЖИ'nКУ. Та:к ось lНЗ!м Іпощас

тило у ЦЬОІМ'У ТИХelНЬКОМУ закуті СУ'даНСblКо,ї савани здобути
багаті археол,n'гі'чні .скарби, а шеф та ·селяни ТОСТИ'ННО'го се

ла, де ми зупинились, були теж не аБИIЯК здиlВ О вані, нашиlМИ
здобут~ами.

"ТАМ-ТАМ"
Непомі"гно

промайlНУЛО

кіль'ка день

нашого п,обуту

в

lIевеличко~,у Мj'1ринсь~ому ·селі серед дикої савaJНИ. КожниіЙ

день ПРИНQlСИ'В наlМ рі'зні С!овини та несподіванки, Я'КИХ ми
тут не подаемо. На!ші археоло'гічні та етнографічні збірки
110більшj'1В1а'ЛИlСЬ

11 [1И1ВИ'КЛИ

з іКОЖНОІЮ

ХI 8lИIЛИIНО1 Ю.

СеЛЯ'НіИI-~1)1РИIЧИ

іВ\Же

дО нас, а 'ми до них. Шеф села був дуже гостин

ний та Іприсила:в мені ІКОЖНО'ГО .вечора регулЯіРНО, як дару
IIОК,

свіже

молоко,

яйця,

КУС-КУС та як делікат~с

-

часами

навітьструсеві,

горілку

(самогон)

,гарячий

з тропічних

РOlс.лин та о~вочіIВ, 'ГОЛОІвне з пальм. Хлопці, МО.ї Р:О1біIТ:НИіКИ,

lІодrУ'ЖИЛИСЬ, чи як у муривів говорять "побратались"

3

сцевими ХДОПЦНМИ та діtВчатам.и, а мої маленькі приятелі

мі

-

дітвора завжди мене розважали як у наметі так .при розко

lІах чи в дорозі. Одначе, надходив час Їхати нам далі. Пр·о
I~e ми сповістили шефа села та визначили час нашого від'їз

ДУ на наступний ранок.

Не пройшло іЙ кілька годин пїСJІЯ цього, ЯК у ceJl'Ї на
\1айдані загув "taIM-ТЗJМ" Іна збір:ку. Мушу зЗ!значити,щО .ви
(jив2.ННЯ "там-таму" є різне з рі.зним значенням. Інакше вда
rЯЕТЬСЯ у "там-там" на збірку ГРQiма~и, інакше ІНа сполох,
іllакше перед ,відпра,вою на полювання, і:накше на похоронні

rИТУRЛИ ТОіЩО. Цей раз "там-там" на збір~у громЗ!дИ виби
вав по два удари раЗОIМ

один

з·а другим,

а

один

окремо

за
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корот,ким інтервалом. Почувши йо'го

fOJI.oc,

в 'МУ'Р'ИІНСЬКИХ

хатах ЗЗІВQРУШИЛ,ОІСЬ. Зо всіх ,сторін М'УриrнИ1 стали збі'гатись
на майдан. Я сидів бїІЛя 'мого намету і мені було до'бре 'ВИДНО,
що на майдані творилось. А там було чим'З'ло людей, го

.1JO'BHe

ЧОlЛові:ків, ХОЧ не !бракувало ЯН завЖІдИ та 'ВсюІдИ за

цікавленої дї'Гвори. Посеред майдану, біля велико!Го
ва

:,ка,покУ''',

своєї влади

-

сто'Я-в

саlМ

шеф

'села

з

не'від'єМ1НИМ

дере

знаком

бунчу.ком з J<ОРОlв'Я1Ч,0IГО хвоста та, жести

КУЛЮЮЧИ щось рука/Ми, поя'снював СВО1М 'гр о мадЯ!На'М. 3га-

"Там-тами" і музини

далась 'мені і тут МОЯ батькіВІцина. Згадався наш селянсЬІКИrй
маЙД2Н-івигін, наша сільська громада, наше старе та нове

~.віче". llІеф села ВНікли:ка-в ЯIКісь ПООlдиноlКiосо6и та ра
ДИВ-СЯ з ни'Ми. Громада Я'К завжди гула та гомоніла. Ну, але
й

Ш'ВИДКО

роз,і:Йшл.ись.

Мій

ціlкавий

Сангі, очевидно,

теж

брав участь у громадських сходинах бо,ви~іI3ШИЗ ТJ1УИУ,
прибіг до мене й весело :розповіда'в, ЩО село зібралось ІНа
нараду, щ,о6 рішити, як зро6ити нам ПРОІВоди. Отож поста

НО'ВИЛИ lВони сьогодні 'ввечорі зро6и,ти дл'я нас свято "ТЗІМ
тамів:'.
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я.к тільки 'СОlнце почало СХИЛЯТИІСЬ за обрій, ВІДІзваJIИСЬ
"там-тами" 'по всьому селі та стали 'виБИ1вати др LБIНЇ, але
густі свя,точні уд~ри: один окремиІЙ з ,КОРОТЮІМ інтервал'ом
та слідуючим'И п'яrrьма один аа· Д:РУТИМ. ДiТIВopa ганяла по

між хатами, Г)'1кала, 'lIлеска.ла в долоні та ретотала. МОJl'Оtдi
ді'вча1"l<а по 14-16 РOlюі~, цілком голі, лише густо оперезані
НClJмистом з 'М'ушлі та с'пеціIЯЛЬНИХ Kop,elНiB нижче живота та
довкола ШИ1, вже кружляли до:вкола 'високої

-

,,'Капоки~'

на маlЙдані та грали як і в нас :КОJIlО, а злосливі хлопці 'пе

решкоджали Ї-м. ПРИІгадалась мені "под.олянка", "переіпіл,о
чка" та іlНші гри дитя'чі' на сільсь,коМ1У ,М'а1йдані в на,шому ее
.lі,коли і я ще 'колись бігав з селянсЬіКИМИ діrгЬМИ1 хоч не
голими, але в,се ж таки 'з так зв. "ціДИiJIКОIМ" Іззаду, цебто,
розіпненими штаНЦЯ1МИ. Але ТУТ у м~рині,в було щось інше.

Було більш дике, еКrЗlОтиЧ'не та мало свою спеціялЬІН'У красу
і жанр. Прийшла худоба з ,пасовисыа,' IподнЯ'ла рев та кур,я

ву. Все ,село гомоніло, стало 'страшеННОI шуміН'О. Ще 'завидна
виходили з хат якісь дивні по,статі, страхіття. Це танцюрис

ти вбрані 'в спецї!яльні ,саморо6іНі одяги з трави, ли'сти, зі
шкір, з грив ле'вів, з при.чеП.1JенИ'м'И з'ві!рячими х,востами таз

різноманітними ма'скам'И на' тол'ов,і 'чи' на обличчю. Маски
були

різної 'величини та

фОРІМИ. Маски 'в муринів :мають

велике значення, та служать у них за \Невід'ємні речі, а навіть

святощі при всіх ритуалах, святах, обрядах, війні, полюваlН
ню

тощо.

Не є це твором їхнього фол,кльору. Маска, 'ЯіК ВЩОМ'О,

служила відо6ражеННЯ1М я'коїсь .певно~ т,варини 'Чи ду1ші П'О
кійника,

божка, ще в пе:реді,стор!И,чниlJC ча,сах усьо.го

світу.

Культ маски залишився майже у Івсіх народів навіть з 'в.и~

сокою культурою, але ТУТ, ,серед екзотичних людей Афри

КИ, так яlк і Океанії чи Австрал'ЇtЇ, М'ас'ка найбільш с.ко'Нсер,ву
валась і заховала своє первісне значення. Як у всіх народів
так і 'в мурин,r.в Афри.ки 'Маска ,служила та IСЛIУЖИТЬ 'голо:вниlМ

ЧИНОМ В ,культах та обрядах і має 'Свою історію та3lміст. ЯК
я

вже

к'оли.сь З1гадував, мітологія

муринсь'ка ,ском:понуваJlа

безліч таємних духів, безліч богів" півБОIГіів та душ IПОlКі'Йни
нів. ЩО .на'повннють собою всесвіт. І от усе це ,мурин відобр'а
іКає у виді масок .танцю та своїх диких релігійних обрядах і
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культах. ~7 них існує спеціяльна

каста людей,

т.

зв.

ко.ва

лї1В; що виробляють Імаски з дерева та шкіри й невїд'емні
для них амулети. Вироблення самої маСIКИ ВlВажаєтьсЯ!в них
також за ,свнще:нну дію. Пере'ВаЖНОI 'В1О'НИ 6ytвають двох р·о
дів: на лице й на голову, та розмальовуються в ріЗІНі більш

Я'ені КОI7IЬОРИ. Відображують ма,ски, 'ГОЛОВНИІМ 'ЧИНОМ звірів,

інколи 'В одні'й масці буває С'КОlмпонов,ано ,кіль'ка обличчїІВ
.звірячих. Про історію масок та Їх характер я, на жаль, не

зможу тут Іписати, лише хочу ще зазначити., щО ІВ Судані,
де

вже

сильно

поширилось

МlУСУЛЬ:\lанство~

маски

почина

ють ЗІННІкати. ЇХ НИ'ЩИТЬ релігія магометан і тому, наприклад,

ма'ски можна ще ча'стіше зустріти 'в ПОівні:м з.береженні у пів
де~ші'й

частині Судану,

а !в північній НО ни вже 'майже

не

існують.

Скоро цілий майдан заповнився натовпом сільсь'коі м·о
лоді та старших. Стало вже цілко'М темно, і посеред майдану

біля висо'кої "капо'ки"

загорілося

во'Гнище і

своім

ЯСНИМ

полум'я'М о:сві'Тило 'Все нав:круги на досить велику віддаль.

Збірка на маАданl, де мае відбуватись танець при звуках "taM-1амів"
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Не встиг я скінчити нас.коро зготовлену вечерю, як при й
ШОІВ ПО1сланець від шефа ICe:Jla та заlПрОСИlВ мене до вогнища

на майдан на свято "тшм-таміIВ". Мої робітники вже були
та'М у гурбі місце-вого люду. Шеф села ,сидів ,під "капо!кою"
на rпеціlЯЛЬНОМУ дерев'яно'мукрkлі з дуже гарною різьбою
в рослинні та т,варинні мотиви. Біля ,нього стояло щось по

діtбне до ліжка, зроблене з бам6ytкових ТРОСТИІН, 'куди він
мене

й 'по,садив. До:вкола нас стояли старшини села,

його

р,о'Дина та у ногах ПОРОlзсідалась дітвюра. Зараз же право

р)~ч біЛ1Я нас стояла 'група музиків з "talm-таlМаIМИ" різної
величини та форми. Були тут величезні "talm-таIМИ", ЗaD2ИШ
ки в метр або й більше, та широкі 'з різними привішеними
до

них

довгі

бляшками

~,там-тами"

з

европейських

малень:кі,

що

консервів,

були

привіШУ'ваЛИ1СЬ

на

вузькі

ремінці

через плече. Були тут і баляфони, зроблені з тонких дерев'я
них

дощеЧ01К,

по,рожніх

шефОIМ

та

а під ними

келеба,с.

llJиро'ке

ВОГНИlце

сухого

різної та вїд!по'відноівели'Чини
'коло

людей

хамличчя,

ОТОIЧYJВало

що

'все

нас

ясніше

з

та

нснїше розгорялось і освіглювало чорні обличчя при-сутніх.

AJle

ось шеф клЯ'снув у долоні. Гучно загули, затрішали

"там-тами" великі і малі, за6улыотіли

баляфони, запл~ска

ло тиснча долонь, загула Імонотонна пісня меШ'ка:нців дикої
савани.

Нараз живий

пе.р'стень довкола вогню розступи.вся

Й насередину, майже на саме огни.ще, вискочило двох тан
цюри,сті.в та стали кружляти, немов літаючи, довко\Ла вогню.

На голові ІВОНИ мали Імаоки, т. зв. по фраНЦУЗb'l~і "сімьє".
Це були стилі,зовані з дере'ва антилопи в китицями 'волосся

з ,гриви левів. Обличчя цих танцюристів були розмальовані
в білі та червоні фар'би, так щО ТРУДНОІ 6ул,о пізнати чоло
віче лице. Вони 6У'ЛИ .вдЯ'гне:ні 'в одежу, зроблену '3 трави, що
при Clкаже'Ному бігу страшно шеле,стіла та робила шум. ТЗІН
цюри,сти В CBO€MY танку були ,оправді а'К;РOlбатаIМИ. Яких

ті.1JЬ'КИВОНИ

не

'Виробляли 'поз,

перевертал.ись,

РО'блючи

сальте м.ортале, ска'кали навприсядки, ра.ком, 'потрясали го

лова,ми з китицями в.олосу:, розмах·ytвали

t ,все це під аком
паніямент О'плескі!в при-сутніх і гуркіт "там-тамі:в". Нарешті,
в безсиллі впали 'перед шефом і немов <завмерли, що.б
пізніше знов СКОЧИ'ТИ на. ноги і зникнути в пітЬ'Мі.
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МУРИНСЬКІ

ТАНЦІ

Кожна країна й 1<ОЖНИЙ нарід має свої осоБJIИВОlсті як
у хараІктер.і природи, так і в на1РОДНИХ звичаях.

Африка

-

це okpe-миіЙконтинент, що має ~уже виразне

ВJIаснеОlбличчя. уі лісові простори, диrкіl савани зг.різнИШІ

хижаками, тріЙЛИ1ВИ'МИ плазунами і т. п. 'по,винні. б були (так
здається. тому, хто в.перше дивиться ІНа жорстокість афри
капсЬU<ого краєвиду) створити для М'еШікан:ців чорнО\Гокоо

тине'нту морально гнітючі УМОВИНИ1. Здавалось <би, ,ЩО бідне,
дике й химерне життя африкансь.ких муринів мусіЛ'ОI відби
тись на Їх характері й вдачі: зробити їх сумними, неіве'сели
ми та безініцї'яIТИВНИIМИ. Але, не дИВЛ,Ячис'Ь на С)"МНУ при.ро
ДУ та її жорстокість, не дJИвлячись на піlвголодне життя, на
вірування, ЩО ,впоюють ,вічний страх перед духами покій

ників та ботків, мурини мають вроджений 'rylМOP та весе

лість і то в нез,вичайновисокому ступні. В 6іль'шості це лю
ДИ

3

лагідною усмішкою, з ДоtбриlМ та наtвнимсерце'М, хоч

може) й трохи диким. Це С'правжні діти прир'ОДИ, ЩО коха

ються 'в ній, знають всі її таємниці, люблять, спів lі неначе
розуміють спі,в 'кожної пташини та шелест листя.

Але найбільше мурини 'кохаютьс-я в танцях. Танців вони
не в'чаться. У іНихвроджене віLдЧУТТЯ танцю. Мала дитина

від трьох рокі'в життя ловить ритм там-таму і ТВОРИІТЬ сво;ї
ориrінаlJIьні та ос06ли!ві КРОІКИ танку. Чорні починають своє
жи'ггя танком і кitНчають його НИІМ. В танцях вони іВИ'ЯіВJІ~
ють свій хараіктер, настрій, ДУМКУ, бажання, почygання. Ко

.і'ІИ 'в інших народів танц:і мають свої характерні, ПРИ-ПИСalНЇ
рухи. кро!ки, які танцюрист IмуситьвивчаТИ і, у імуриніlВ цьо

го

нема.

Кожний танцюрист 'Чи

т,во.р'ИіТЬ Імасним,
афрп,канськото

о!риrіна\7ІЬ/НИЙ

муринсь'кого

таНЦЮРИlстка

танок

танцю

іМ·ПРОіВізує.

БагаrfiСТВО,

творить

й

·щрасу

'багаТС11ВО

ру

хів, поз, одуш·ев-лениЙ вираз обличчя та ма.лЬОlВнича заічkка.
Глядачі рідко відчувають те,

ЩО ТalНцюри<:т СВ01М танком

вИ!слоВШ'ює. Але чаtСТО й 'саlМ танцюрИ!ств еюстаlЗЇ TaJНIKY не
знає,

що

'він

танцює,

і

не

по~м,іча'€

тих переживань,

що

кермуют:ь ННlм. У нього іНСТИНКТОIВНО з'Я'ВЛЯЮТЬоСя все НОlві й

нові рухи.
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Більшістю у чорних танцюють дівчата,

старші

жінки й діти. Чоловіки танцюють рідко й переважно обря

до,ві

або

BO€HHi

танці. Спільні танці }Юіно,к

майже не існують,

а 'коли

з ЧОЛОівїlками

й трапляються, то

чоло,віки

в

танцю не тор'кають ЖLНОК та не беруть ,за ру~и чи за стан.
Старші в,іком ТЗlНцюють .рідше, лише усв'ято, або перед ви
со,ким гостем. Хоч і як .мурини люблять танці, а 'Проте до
брих

танцюристів

та

танцюристок

вони

недолюблюють,

вважають ЇХ піlДвла'дНИМИ якимсь духам, чара'м, що 'керму
ють ними В танці. Часто ,БУlває, 'що

танцюрист чи танцю

РИlСllка зачаровує своїм танк {)Ім того, 'коІго любить, ВИСЛО;В

люючи свої ПОlЧуваlННЯ рухами ТЗlНКУ"

Хоч мурини ІН аз атал

дуже моральні й чи.сті п.ідсе,ксуальним оглядом, але деякі

танці виглядають неморально, зокрема танці дівочі. Мури
ни

можуть танцювати

безперестанку день і ніч,

що дуже

чаlСТО трапляється. Часом Іпо -кілька днів чути безперестан
ку там-там і під ЙОГО ,,:музику", під плескання в ДОЛЮІНЇ чор

ні постаті ІВИВОДЯТЬ -с.в~й -окажений танок на глиБОіКОМУ піску,
на сухій траві, на голо.мукаМ.ЇlНні.
Юрба глядачів оточує Їх ті'онимколо'мз дикиіМИ впгу
каlМИ та спіном. При нагоді свят, Кі()!JIиза,бубнять там-тами,

не всидить у хаті старий, ні малий, всі біжать на згу1к бубlНа
на вигі:н. Поче'СlНі міісця напереді займає старшина села з
родинаlМИ, а коло замикає юрба 'в .різно6ар,вних одягах, за
лежно від обряду ой краЇіНи. Ta'M-та~ІИ :б'ють і :ніяюих артис
тів в 'колі нема. Артист.ііВ взагалі нема,
лише

чекають іНа надхнеtННЯ,
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,всі тут артисти !й

я'ке :приходить з

та'ктами, там

таму. Старший з оркестри с'ПеціяJIЬ:НИМ вибиваНlНЯМ у бубон
заlКликає ОХО'ЧИХ дО 'га'нцю, і один 'за одниіМ Івиокакують з
щр6и t-аНЦЮрИIС'ТИ і ПОIЧИlНlа'ють T,aIНO/K ДИlВ{)ІВЖ!нИМ'и. та ска

жeHиMи рухами. Нерідко доводиться 'бачи'Ти, що жінка з ДИ.
ТИlНою В Х',У1стці з'а IЩЛечИІМЩ alбо !На ГОЛОlві, скаче ІВ колі., й ли

ше голівка 6і,дної дитини КИ'дається на в-сі боки з lНе,поруш
ним ,виразом обличчя.
Крім звичайних танці,в, які можна назвати ДИІКИМИ, ма
ють мурини- також танці ,оБРЯДОlВі та B06Н:НIЇ з ПРИ1писаними та
упорядковани'ми рухам'И'. Тут приписаний також ри~м, і ці
танці дуже гарні та нагадують ритуальні танці східньої чи
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середньої Азії. Найбільшими жертвами TalНцiiB в АфРIИці Є
музики. Танцюристи ~{іняються, чергуються, а бідні музики

без зміни й без відпочинку б'ють у своіі дивні інструменти,
аж піт ллється з них потоком. Але вони закохаіні в своїй

професії й невтомні: з за:палом і люtбо'в'ю ви6и.вають ритм
пjд вигуки юрби й танцюристок. ДО ЯІКОГО б муринсь'кото

МуринськиА танець
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села ви не приїхали, всюди вас нетайно: приймають і ча-сту

ють tam-таМОімта танцЯіМИ, що тягнуть,ся до глибокої ночі,
а то ІЇ до ранку. Мурини родяться, живуть і ·вмирають під
там-там, і для них це найбільша ,святість, радість та lВі~по
чинок.

ЧАРИ ІЇІ ЧАРІВНИКИ В АФРИЦІ
Кожний чо.рний В Африці віри'Ть, що в.весь наш ви~и

мий світ ,випо,внениlЙ світом невидимиrм,

с,вітом духів;. Він

вірить в чари природи, тварин, ро,слин, 'віриrrь, що 'ВоНи ма

ють надприроднусИ'лу, я,к і грім, блискавка, сонце, міСяць,
зорі. Він вірить, що й людина має надприродну силу, дар
чародійства, яким може впливати на життя одиниці, гр,ома
ДИ, суопільст:ва.

Це в чорних пов"язане з >вірою у дві душі людини; одна

зветься "діrЯ", друга ,~н.iHMa". "Д,ї,я" зникає після смерти лю
ДИНИ: а "ніяrма" живе після смерти людини у неlВИДНЮIМУ 'с'ві
ті й може впливати на

видимий с.в.іт, вмішуватись у життя

людей та творити ім зло або добро. "Ніяма"блукає ІНа тих
місцях, де ЖИJІО тіло людини. В деякому відношенні віру
вання африканців подібне до віруваннястаРQiВИННИХ римлян

у "діі манес" . Та'ки'м чином в У'ЯВЇ чорного 'С'віт природний
і на)д!приро~нIИЙ 'Тіісно

тини для чорного

ПОJВ'Яlза!Н!ї, '3

є не тіJІЬКИ

собою.

природним

НарощжеіН'НЯ

явищем.

ди

В ній

чоrний добачає можливі,сть втілення Я'К'ОІГОСЬ духа доброто
чи злого. При наро~жеlНні батьки й члени родини оглядають
докладно тіло дитини, досліджують час і місце народження,
оточення і т. 'п., що6вле:внитись, чи не приносить дитина з

собою або в с06і чогось наД.звичаЙного.Коли дитина швид
ко

Емирає, то

в

цьому 6ачуть БИЯВ приrcутности в дитині

злого' духа.

Не меншою зага~'кою Я'ВЛНЄТЬСЯ дЛЯ чорних смерть лю
дини. Вони не уявляють собі, що це трагічне явИ!ще було
явищем з,вичайним, а не вплив злого духа. А при похороні

6~~вають дуже обережні й творять всякі чари, щоб зап'обі.гти
гні,ву й помсти померлого, коли б він чимсь образився. Та-
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кий невпинний стра'х викликає у чорних &еличе;зни,А ритуал

магії й чарУ'Вання, щоб охюронити се1бе ;перед ЗЛИlМи духами.
Чаруванням за'ймається кожний 'голова родини аlбо пле
мени. Але спецї,яльно ЦИМИ справами займаються чарііВники,

що є фактично й овященИКЗJми. Кожний 'чарівник не ста'є
ним про,сто. Він мусить ,пройти О'бряд ,по,свяrчення, а перед

ТИіМ 'о'крему науку у старих чарівників. Коли. кандидат

8

ча

ріtВНИКИ 'ПрОЙШО'В науку, тоді начаЛЬНИIК села rП.риносить у
жертву душам

по'кіЙНИlкі,в козла,

з

якого

висушує

шкіру.

Далі замо·ВJIЯЮТЬ у tко.ваillЯ (а коваль ·грає окрему ролю 'в

релkіЙlНИХ Ікультах) три заліrзні бляшки ,грі-грі та дереlВ'яну
палицю. Коли це готов'е, тоді зrбираються в,сі знахарі й ча
родії околиці й приносять другу жер,.,ву душам покійників
бі.1JУ курку. Голову цієї курки' ховає найстарший знахар

-

в rбrуссі (в ,корчах ЧИ траві), і КЗJНдидат мусить її знайти.
Знайдену голову приносять тріюмфал~но й кладуть перед
здір чарівників,

j

To~i ·вбивається Іце o~y жертву і часту

ють усіх ча\рівникі'В. На кандидата наІДягають грі-грі, дають

ЙО~1У шкіру З офjрного 'козла та магічну іпалицю. Від цієї
ХІВИЛИНИ чарівник мож,е ВИКОіНу.вати, 'свої функції. Обов'язки
його нелегкі. Він пови.нен вміти вигаlНЯТИ злих духів, лікува
ти

хворих, 'ВідвертаІТИ чи lН,аводити нещастя.

Чар!і.вники

є

небезпечні для чорних і для \білих і то не лише ТИJм, ЩОІ ВОtНИ

мають владу над 'своїм оточенН!ЯІМ, але 'Ї тим, ЩО ВОНИ коли
й не мають надприр'одно.ї сили, то 'знаюТЬ багато та'Є:ШІИ'ЦЬ
африканської ПрИрOlди, 'Я'кі ;ВМrіють. Івикористати. Тому, КО\1ІИ
приходите в село, Інайперше ,відвідайте їшього чарівнИtка
СВЯlцetника й отримаіЙте від нього згоду на ,ваше 'перебуван

ня і працю.

Свої чар~вання

проводить чарівник а60

при

за'мкне'Них дверя'х а60 пуrбл;їЧІНО.

Бачив я лікування ~BOPOЇ на водЯ!нку. ЖіНlка захворіла
НЗJгл'о: почаlЛЗ' rП'ухнутщ ЖЗJJIIirгИIСЬ на біль ГОtЛови: та ШЛ~Нlку.
Ча!рі'ВНИtКИ ствердили, що в неї ХВОРО'ба води, я,ку опричи
НИІВ дух водяної русалки. Для ліКУВamlЯ скликано

жіНОК,

дівчат і чар~вниць і ·всі ПrОlЧаJLИ с'кажений танок. :Під час TalН

t<y

хвор,а рапто'М впала на землю. Ке;руюча JILкуваниям rпі

ді'йшла до хворої; 'поклала tїГОЛ'ОВУ собі ІНа IколіІНа й поча-
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J1a

питати, ІЦО за ДУХ вселиlВСЯ в хво;ру. Х!Вора ,вїдпо,віла

невwразним 'М'У'Канням, що на'гадуе МУікання КОРОI8И. Знахар
ка пізнала, що це дух бика з Дебо (озе,ро 6іля
різних допитів,

замо,мень

і

чарувань

MO'lfI'!i).

хворі,й

Після

'помали

на

язик листо'к рослИ/ни ндіОIМ1бо", і вона заспо,коі.ла,сь і івстала.

Чи 'ВОІНа ви~ужала с,праlВді, 'чи ій так лише зда'валось, не
знаю, але хвора пішла й 'почувала с,е'бе ЗДОРОІВ,ОЮ.

Чорні дуже вірять усии, й ,КОЖНИЙ сон для них символ
ДYOOЇIВ, Яlкі ВИIС'Гу!пають П1Ї1д ріlЗ'НlИIМИ П'остатНlМИ. СИМНО'Л'Ї'ка ЩО·
НО!Л'ЇІ .примітивнаl: нонва бджіл

у CНli 'ОlзнаічаlЄ ВlіlЙ!НУ, 'СOlбшка ІП()Я\ВИТЬ'СЯ

"Пожирач

ІводаІ й '3'бі.ж:жя

-

душ",

багаТ1СТВО,

бараіН- треба П'Р'инести жер·

..,ВУ 'ЇІ Т. Д. Чорні ~e (В'РCliЗ'ЛИ"
ві !На гіпнОІЗУ, в ТЗJНlках j! .всп~
вах не р'а!з;бачиТ'е ВИЯВ (МЗlСОВОії

гiJпнюзи, ЯІК!Ї'Й п.іщдаЮТblСЯ 'ОіСО,·

блИ1ВО жіНКИI. КрЇіМ того' У них
ШClН1УlЮтьворожби, що' 3 ап О:ВІЇ·
дають майбутнє.

В р.аЙоні 'міста Сегу до/не·
л01соь мені буги ІНа QРИlr:іlНаль

НОІМУ IСВЯт.ї Т. зв. "Вія". Серед
ЧaJріВНИКЇIВ є опецї1ялыо,' ВИ1бра
ні БОlгами ОІсо6и, що ПР()lМОIВ
ЛЯlЮТЬ, устами 60'га І ї звутгьсЯі

"іВaJрамінаще". При сіЯ!нні та

18

жнива IClХОДЯТblСЯ Івсі РЗlЗОIМЗ

МУРИНСblШЙ чарівник

духовенство.м і почИ'нають скажені ,спі'ви, й танці. В екстазІ
чарiJвники ЩQСЬ 'ВИіl1ytк)"ють та бурмотять, чоло ніхто не ро

зуміє, бо це ;мова бога "Нія" • Але розуміє це "вара,иінаде"
і він опо,відає потім, що їхніми устами сказав "Нія" • Не раз
на П'іску зауважите пороблені :рі'зні знаки, а серед них по

ложену їжу. для ШЗlкалів чи інших звірят. Коли вно'чі .3іВір
з'їсть ПіО'ложене, РО3ІГJlядають сліди, їх напрямо,к і поясню
ють майбуrnє, а'бовияснюється ЯlКась .подія. При ДОIПО'М03Ї
цих чарі,вворожать ПРО добре чи зле 'полювання, дезнахо-
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диться загублена річ, чи появиться воро'г, хто захворіє і Т. п.
Кожне числ;о,КОЖНИЙ колір

Ma€

своє окреме значення.

Розвинена також астрологія; чарї:ВlНИК каж,е, ЯКО'Ю буде
дитина, що вродить,ся під такою планетою, 'ЧИ варто тепер

ПОlЧинати подорож, чи скоро ХТОСЬ видужає. При всіх чару

ваннях ,визначну ролю грають амулети: грі-грі. Ковалі, я'кі,
іх роблять, становлять о,крему касту, зв'язану з чарiJвНИtками.
Грі-грі нося,ть не лише чорні фетишисти, але й м,агом:етани.
Амулетом може бути зуб, хвіст,

кільце, браслет, кам'яний

топірець, 'коралі тощо. Все це зашите в ш,курі й носиться на
тілі. Вони мають свою 'Оlкреслену символі'ку: ,ковальські КЛlі
щі охороняють від у,сь'ого зло,го Й продовжують жиrrтя, зуб
лева охороняє перед ворогом,ка!міння .пРИtНОIСИТЬ багЗіТСТіВО,
два листочки дають змогу жінці родити близнята. Коли та

кий амулет намо'Чити на !Ніч в молоці й ,потім те МОЛО'КО ви
ПИТИ, та за якийсь час вродяться близнята на'певно. А коли
не врадиться, то що ж робити. А'мулет був поганий і треба
знайти кращий. ВИісушена 'голо.ва кур,КИ забезпечує ВРОЖaJЙ,
зу,б гієни помагає на зу.би, голава вИ'сушеної змії ХОрОIнИТЬ
перед ЗІміями.

Спеціяльні порошки хораlН'ЯТЬ

перед хворо

ба,~ІИ, перед злим поглядом, привертають любов,

а:бо МО

жуть бути знаряддям ,смертельної помсти.

Все це являєсабою незвичайна багатий етнографі,чний
матеріял і ховає тайни м,едицини.

разгаданих таємниць, наука
стинкт .пра,столюддя,

Світ має

ще

ще дале~а, не все

традиція

багато не

знає,

й ін

і дасвід тисячоліть помага

ють не раз краще, нк лі'к з аптеки. Відкиньмо. рухи й гиво

ре!шя, а вї.ЗЬіМі,м вілли й порашки й пабачима ща це лік,
якаго ще наука не віідкрила, а часам наука підтверджує пра

вильність лікува\Ння чарі.нників, нкі в діЙСlНаСТlі є в,еликими
знавцями приради. Адже й у на'с 'ще паМЗJгаю,ть при х'В,оро

бі ражі найкраще замовлення і спалювання, а майже нікали
масті з аптеки.
На закі,нчення хачу сказати, що на маїх ачах вилікував
чаріяни'к хва,рабу, якій лікар не міг дати ради. Один мій 6і
.7І'ИIЙ то'вариш іПО ,праці, 3ЗJХіваірі:в на бу:рбуль, це дрібна ВИІСИ\П

ка на всьому тілі, ща неtстерпна чешеться. Лікар lВипробу-

106

ваlВ на ньому всі л.ї!ки й еліксири, й НЇ'ЧО'ГО не !ПQlмагало. На

решті товариш, хоч і не вірить у ніякі чаРИ',зве,р1іУООЯ до
чорних. Вони принесли я,кkь листочки, запарили 1Х, ПОМИЛИ
вива~)о'М 'гіло два рази й хвороба знИ'кла. Мkце,ву ХВОРО1бу
місце,ві люди знають кра'lце :B~Д нас.

ЖИТТЯ МУРИНА
ЖИТТЯ ,мурина,

як і' КО!Ж.ІНЮІЇ людини,

починаєтьс'Я від

й.О,ГО народжеНІНЯ. Коли іУ ЖЇІНКИ починають,ся роди, ії ПИVlЬНУЄ

сусідка, абос'пеціяль:на :повиrrуха, Я'К і В нас на селах У,кра
їни. Під час родів у хату до рожениці можуть увійти тільки
жінки Ylпо·вно'Важен.і і безу'мовно повиrгуха. МУРИІН!КЗ РОДИТЬ
не в IПО.1J:ожеНlН1і лежа,чому, а стоїть на четвереНЬ1ках, я!к тва

рина. По'витуха вi~py6yє ПУПОВИіну на

10

'ст. в'ід ЖИВОТИІка

дитини, :лі,сля чого миє дитя і натирає йо,го маслом, так зв.

у Судані "кар·іте". Посл.іIДОК ЛОЖИТЬ,СЯ 'в гоprщечо,к,

і

один

чоловік ІЗ родини З,3Ікопує його В ,куті двора. Біда, 'коли не
до:бре зarКОіпати, і 'КОЛИ ,пе,с знай~де та з'їсть; це дуже лиха

ознака для народженого дитяти. Коли дитину помиють, її
довіряють ма'мці, а не матері, нка й дає дитині перше мо
л,око. Ilіl3нііше гарячою 'Водою миють маті,р, та видушуєть

ся пер'ше зіпсуте МОЛІОКО, і лише після ціє'ї операції МУРИНіка
починає КОР'МИ'ТИ дитину своїм 'Вла'сним МОЛ'оком.

Зараз же по народженні знайо;мі і односельчани при
Н'о·сять різноманітні подарYlНКИ нк для ДИТИІНИ так і для ма

тері, головним чином кури, ягнята тощо. Спочат,ку прино
СЯТЬ

курку чи 'півня, залежно .від статі наlроджено,го. Чо
ловіlК, ЩО прино·сить цей подарунок, не має права ПРОМО'ВИ

ти аlН.іСЛ10ва. Жінки частіше прИ/носять !М3ІСЛО "каріте", рі!ЗlНі
припра'Ви до сосу і тому подібні ,смаIКОЩ,ї, а батько ДИТИІНИ

змушений Їх всіх частувати. Ще й досі у да,рунок ДИl'ин~

ПРИНО'СЯТЬ ПО дві тисячі "корі" (малень'кі мушлі, що 'Озна
чають

гроші' та інші таємні

народженого

мати

виходить

символи).
з

хати:

на

Залежно
третій

від статі

день

пkля

хлопця, а на четВ'ертий піlСЛЯ ді,вчиIНИ. В 'перший день СВ'ОГО
виходу з хати р'ожениця 'Мусить принести в "келеба,сі" чис-
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тої води 'з КРИ'l-f'Иці для дитини, при чому, під час иесеНJНЯ
води, не має Іправа з нvким ро'змовляти. Тут вона також до
тримуєть,ся ,пеВІНОІ"'О зв'Ичаю, а саме, коли у неї хлопець, то
приносиІТЬ три рази 'воду підРЯіД, а ЯlКіЩО дівчина

-

чотири,

і пkля цього лише вона 'починає розмовляти з 'КИІМ Xlоче
і про що х,оче, та однИ'м СЛ'ОIВО-М вХ'одить у життя ,села й ро
ДИНИ.

Ім',я Д:ИlтИ/ні даl€ТblСя. 'Гаді, ІКОJIИ' IПУПО:ВИlНа, ЩО ще зали
шила.сь при ДИ~Иlні, іНе .вЇЩіпаде ціл.ком. До ць'ого 'часу ди
тина не Івважається ще лю~ин.ою цьо,го світу,

60

не/відомо

чи вона ще буде жити. Що.б пуповина '3аЖИJIа й відпала,

мурини ПрИ И основі 'біля 'саморо живота змазують ~КУРЯЧИІМ
чи чоловічим відпадком. Кожного ранку і івечора мати огля
дає стан ДИТИНИ і Я!кщо У хло;пця до т.ретього дня не віПJпа

д'е аБО' у дjlВЧИIНИ до 'четвертага, то вживають іншої мазі,
зр,06лена'ї 'з ;крави та:раlкана. В день 'відпаду ПУПОВИНИ шеф

села да.є jlМ'Я дитині. ЩаrДа 'в'ідпавшої 'ПУ'ПО"ВИІНИ, та ЇЇ ма
ти береже і перехов:ує таємна !по'ки ди!Тина не вира'сте та

буде 'СИЛЬІна .і веЛИІка. ІКали б ди,ти.на вмерла до двох-трьах
л.і'Т,

та перех,ова:ну ПУПО'ВИіНУ закопують у

померлаю дитинаю.

МО'ГИIJIУ разам

Імена дитині даються

різні"

3

залежна

від а'бста:вин народження, мkця, часу, нагоди і тому паді1бlНО
га, або імена померлих радичї'в, але нї!коли не дають імен
людей жи,ВУЧИХ.

МаТИПРИlНципі'яльна ;кар'Мить

ової:м

молокам

поки вана не стане хадиlТИ, а..1е ча,ста і до

5

дитину,

літ lК,армлять

ГРУДЬМИ, хоч дитя'вже kTb й ііНШУ їжу. Тому власне чоло
ві,кам маладаї жіlНки-роже:ниці СУІва,роаcuбоірО'НЯ!ЮТЬСЯ ВlСЯ1кі
ЗНОСИІНИ да двох-трьах літ. 1 ) На ШО'СТОІму .місяці кармлеНJRЯ
дитини ррудьми Iма,'Ги присніда'НіКУ ВІМlочає 'пальця в страву,

маже губу дитині цією 'стравою і ти'М дає ЇЙ ,пер,ший OМ!a.tK
загальної і щаденнаї страни.
Да

15

літ, а та й довше, ді\ти муринів ходять ціJ.l'КОМ

голі аБО' на ШНУР·ОЧКУ спереді з!висає КУООЧО,К шматачки чи
листочо,к з дерева. Крім того малу дитину Qlперезують спе

ціялЬіНИ/М паскам з намиста з "карі"

1) Тому вони мають по кілька жінок.
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чи висушених коренш

чарїіВн.их РОСЛИlн, що має ЧИlСто маlгі'чне Ї сим'вол,і,чне значен
ня. Пі'сля трьох ЛJіт, а часто й раніше, 06рі l ЗУЮТЬ ВОЛОС'СЯ на
голові в дитини, але не р,аlНіше аж ,ПО'КИ дитина, !Не сидить

міцно без всякої ПО'МІО-чіі. HaKilНeць МУРИіНська дитина Пlі~
роста,є, 'стає старшою, і її О'брівують, але не у 'всіх пле,менах
O~HaIKOBO, заісаднИ'чо це роби'Гься по,між

Операцію

06різ~анlН'Я

проводить

7-10

'Р.

зав,жди

і

1ірадиційно

місце'вий сїльсыийй -коваль. Обрuзу€ звичайно 'МІНІЯТЮРНОЮ
залі'ЗlНОЮ -сокир-кою

аБО' с:пеціIЯЛ.ЬНИ!М

ножем.

Обряд

обрі

зання відБУ'В'ається завжди в ХОЛОДIНИй. сез,он р,о,ку, а день

обрізання ви'значаєтьсястарим:и ЛЮ~ЬіМи 'В селі. До цього
урочистого дня .робля'Ть,ся

спеціlяльні 'П!ри'ГотовленJНЯ !в ці

лому селі, і обрізУ'ЄТЬ'СЯВ цей дelНЬ не лише одна дитина але
кілька. "Там-тами" грають цілу

Ініч і цілий день перед і

пі.д ча'с 06ріваНіНЯ. Це JНадз'вичайно Івели.ке СІВЯТО у муринів.
Д!ітей 06різують у ,спецї'яльно ;ві~веденій длЯ' цii€'Ї цep,e,М'oIНЇЇ

хаті за селом, де ,ВОНИ після 06р'Ї'з-аIНlНЯ живуть самітньо ІПUЩ

наглядом ,ОДНОГО зістарошНlХ чоловіlКЇ:в 'з 'села. ВОНИ не !Ма
ють права виходити на село чизаходитИ' до СВОіГО дому (Вдень,

а лише у повну .ні'ч. Пі~ ча,с 06р'іза:ння ХЛО'ПЦЯ дов'В-ОЛЯIЄТЬСЯ
бути лише баТЬікові, ,при діlвчині

-

матері. Ча,сом бувають

присутні і старші діти, :вже обрів'ЗlНі. 3ви'ЧайlНО обрізане мі
сце пр'иси:пають звичайним попіло,м а,бо пр'И!готовляють спе
ціIЯЛЬНИ'Й ліlК з рослин і щодня про мив а ється рана та зама

зуєть'ся ті;єю ма'з,зю. СаlМИ'Х же НОВО06різаниос на~зви'Чайно

та смачно КОРМЛЯТЬ, 60 бідолахи-діrrи- дуже тер'плwrь Bi~ не
мочі. У багатьох племен Судану дуже су:вор'о пере/сте.р~га
єть'ся 06ріва,ння у ДЇlвчат ;і :В/важ'ЗlЄТЬ:СЯ, 'що у жmки"
ви'конає

цей

обряд,

не 'буде ді!ТеЙ.

Операцією

НІКа не

06р.івання

дівчат за'ймаються 'старі жінки в ,сел,і. ВигоюваlНlН'Я обрі1за!Ни'х

продовжуєть,ся з'вичайно від 15 до' 20 дні:в.
ЦіК'а:вим тут є яви/ще у мурині-в, 'НКОІГО Мlі,ж білими. !Нема,
- це так з,вані альбііНОСИ. Це СВОТО р-оду (ВИРОДКИ. ВоlНИ
цілком білі, наlвіть рож:еват~ та 'ПО1криті ласто'виооям. Ця
гра природи у IМУРИlніlВ МЗ'Є 'своє 'значення і. 'ПО1вір'я. Це д;ій,сно
ви'Йняткове явище. Унв.і'ть 'собі, ЩО в цілому селі ;всі чорні
з батька іІІпрадіда, а тут ось IН'ЗlРОДИJlо.с'ьбілороже,ве дJиrГИlН!Я!
В раЙо.ні, де я про,вадив досліди, 6і.ля Дуенца (Судан) Ї,х
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називають мовою пелі'в "нтебано"

(майже білий). Мури:ни

дуже раді народженню аль6Lно'са в Їх родині і Їх селі. Згідно
з Їх по,в,ір'я:м, ,він ПРИlносить ща,стя в родину, і тому ця ди
тинакористуєть,ся великою 'СИ:МІпаті,єю та привілеями: пізні

ше вС'і'х дітей у родині Іпочинає працювати, ,юра,ще їсть і таке
інше.

Іншим

явищем

є народження

каЛDКИ, наприкла:д, 'IqРИ-

8'ого, ,слі I П)l1ваіТОГО чи ніIМОГО. Це в МУРИНlіlВ уважається дуже

поганою ознакою. И:ого бояIТЬС'Я, він не має права їсти зо
нсіма, ІНО'СИ'ТЬ відпо'віlДН'і "гр:і-гр'і"

(амулети), що йо'го обе

рkають В'ід с-гріли та хижого звіра. Також у МУРИНlііВ Є різні
повір'я і про близНlЯТ та про інш·і НВИlща у народженні д!И

тини. Хл,опця ВИХОВУЄ звичайно батько, а ДЇlвчину мати. Але
а.ськоли хлопець .після ОІбlр;і'зання росте, муж:ніIЄ, він вчить
ся

й

Р:Ї1З:НJИХ

чар· у

ЗіНах'а(ря,

ІВЧИТЬ'СЯ

ПОlJlюван:ня,

пасе

че

реду та працює на ріJ1лі. На,решті на\дходить час жениІТИСЯ.

у муринів, звичайно, жіНlкаку:пуєть.ся. Навіть -біл.і :купують
собі на денкий час МУРИІНку, за.плаТИIВШИ ЇЇ -батькові ТР'ОХИ
грошей або в натурі яко.юнerбудь худобою. У дея.ких племен

Судану це ро'бить,ся немов по ... бі!бліЙному за.кону, як це бу

ло з 1сааком. Наречений у цьому раз.і, полюбивши діIВЧИНУ,
приносить їй подаР')l1Н1КИ, а потім збирає приятелів і оброб
ляє поля батыовіi 'своєї нареченої, або й са'м :відробляє за
наречену. ЯК принцип у МУРИIНlіlВ не З'берігаєть.ся непорочніlСТЬ
у дівчат і не вважR'ЄТЬС<Я її за свяrr.Їlcть, як у ьнших народіІВ.
КОJІИ

людина

захворіє,

ЇЇ

лііКУ'Є

беЗУМОіВНО

мЇ'сцеіВИЙ

знахарсвої.ми таємни:ми лі'ками іЗ різних зіль та росл.ин, ви

конує ще .при ЦЬtoМ:У спеціяльні м'аlгі'Чlні знаки. Між іНШИIМ,
МУРИlНсь:ка медицина є дуже багата і Іпомічна. Я сам, терпля

чи не ра'з африканські ХВОРОlби, кори.став з ЇХ медика,менті,в
і дуже чаlСТО наші ·білі вживають 'медичних ліlкіlВ муриніlВ.
Коли чоловj,к вмирає, над ним ви.конують беЗ.,'Іі~ магічних

ЧlИIН~В і 'Р:ИТ'у'а\Л.ї!в та ПО-'Р,Їl3н:о,му; j Ів рїIЗIНИЙ СПQlсі\б ХQlвають, в

зале'ЖlНОіСті IВід 'певного 'племени та його міюцеВО'Сl1И.
Дуже небе'Зlпе'чною людиною у 'МУРИІНЇJВ,
Бандьягарі (Судан) є так званий "гогон"

-

наlПрИ'кла~,

У

чар'ііВНИК і жрець.

Цей чолові,к є ціЛКОМВlідскремлений від громади, але разом

з тим У НИХ BilН Є царем і богом. Но'сить він спеціяльні ві\д-
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знаки, Я'ких ніхто не має праІва носити. Він має право над

життям і смертю кож!Ного з його грс'мади й о'ко.,иці, тому

всі його дуже бояться і ПО1важають, а коли проходять 'Мимо
НЬО'ГО, ТО ВЮІОНЯЮТЬСЯ низько до землі, не підносячи навіть
очей догори, та величають його ,словами "м'ій пане". Це Вlін
дає накази, КОJІИ і Нок що святкунаrrи та сам диригує 'СВятом

чи священноді,Я1МИ, і це він 'ПрИНОСИТЬ КРИlВаві чолові,чі жер
тви.

Ритуальна

таIК()ГО

POlдy

ше'НtН1я

,СВЯ!Іценна

дія

чи

lЖеР11 ВОIПРИ1НlО

ЛЮДИІНИ

нi.дJ6У'ВШЄТblСЯ

31 ви'чайно ОЩИН р'а'з на :pilK Іпе!ред
ДОП~ОіВЮЮ ПОр'ОІЮ

'щр~ий

раз

:В!рожаю.

-

Пlkля

ГОЛОВНИІМ

аі'ЯlН'НlЯlМ, а

збирання
ЧИ1НО:М чо

ЛОІві1чі/ жертви n'Р'ИlНЮСЯТЬ щ ОІб
:ВИ1КЛИlкаrrи ДОІЩ.

В

цей

ча\с

у

Сalвані чи джунr.mЯlХ Ба!Н\дЬ,ЯlгаРИI

зникає 'багаrrо л'юдей, 1f"01Л()(ВНИМ
ч ИВОІYl
мени,

Л!ЮLде.й
що

з

чУ'.ж:оIГО

приmаtzIJково

пл е

з а/БIЛУ

кають у ці IКip'a~ по р-ЇІЗІНИХ спра
вах,

аlбо, й пр,аоСТО жертви ІВ'И

ЗIН:а!чають'Оя 'З саМОІГО села чараІВ
ник ОIМі- г OIГOHOIМ.

Під

го

чаlС

р1ИlТуаL7IУ,

ць'ого

що

,страш!но'-

'Ві!дбуваIЄТblОЯ

Одежа муринеького чарівника,

обвішана

(3

грі-грі.

ОКО.'ІИЦЬ Бамако).

у надзвичайно та€'м'Ничийспосіб JІИш'е з посвнчених до цього
.1юдеЙ і в спеціяльно призначено.му мїоСці, к,іЛЬока осuб під
носять З'в'Я'заного чоловіка до спеціlя,ль!НО'го казана, ТРИ1;\ШЮ

чИl ЙlОГО за РУКИ ІЙ !НОГИ. ro\f()lH своїм о!СоОJLИІВи.м НО!ЖеІМ пе
pe-ptЇЗУЄ 'Йому горло, і вся КРО'В CTi~aiЄ дО ТОІГО начиlННЯ до

о,станку. Пkля цього ГОГОІН пііДкищає 'КРО'В у 'піlвніч.ну 'СТОРОНУ

Bropy, неМОIВ під не6еса в жертву духам і богам, ВИКЛИікаю
чи ДОІЦ на суху землю. 3шмучену ЛЮДИ1НУ ш~ма1'1К)'ІЮТЬ 1Н0,жа

ми на др,ібні каlвалки, Ікидають у свя'щен:ний ,котел, 'ЗМЇ'ШУЮТЬ
з забитою в та!киіЙсаlМИЙ спосї1б ЯКОЮСЬ тваіРИIНЮЮ

-

козлом,

Я'ГнЯм чи куркою. Все це Івариться до'вший ч~с У казаlНlD під
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час

ритуального

танцю ПР'и'сутніх,

ОДЯlпнених у ;вkдJповіщlН'Ї

ритуалЬtНi ма.ски. Коли 'С'ВЯJщенгrilа 'CТlра;ва готова, тоді 'Г.огон
дає знак усім прис~ніlМ і сам :пер-ший Іпідходить спиною до
ка'зана, ;Вlсаджує рУ'ку до 3івареню'І'О :м'я.са і, !Не ДИ!ВiJfЮЧИСЬ,

витягає КУСО'К м'яса, який IПОlпаде йому до ру.ки, ~ 'з'їдаІЄ. Те
саме виконують і всі .приюу'ГНі, при чому всім ваборонено за

гля~ати до казана l ) чи вибирати м'ясо.

Цей риrrуал ще й досі rвjдбувається Іпо :ЗaJкутах судан
ської савани, а голо;вне у Бандьягарі Не раз проїжджаючи
по далеких про'сторах савани 1 ПРИlга~уючи собі TaKЇJ по~ії,

ста'є .МОТОР·ОШВО. Од:ног.о разу був такий зі ІМІНОЮ В'ИlпаДОIК.

Зближа'вся

пі.вде,нь.

Сонце

палючим IпромінІНЯIМ [lеІКЛО

нашу машину 'і висунуту мою руку

3

ла ·парувати Ів радіlЯ'торі,. Не було

і\ншо-ї ради

кабінИI. Вже .вода с,та
як Зір06и'Ги

зупинку на три-чотири години 'і' пообі~а'Ти Iр,аlЗЮМ десь, у су
~iIНJКY.

Але ІВ

с aBlalН,ї., т,а; ще й

ОIП\і~дJНііl, :не таlК то

й

лernо

знайти справжній хол.о~ок. КУlці чи висока трава не задо
вольняють у цій потребі, а дерева, я'кз'вичайно, стоять у

дале,кФй віддалі Вlпд себе, ПОРОЗІкидані' по ,без:меЖіН!іlЙ савані.
Нарешті

на

обрію 'заманчили

скелі

БандьЯ'гари 'густо

[10-

р'осші деревами та кущами, і це на'с З'МjТiСИIЛО приложит,и осі
старання доїхати ДО, !Них.

Через піlВГОДИНИI ми 'в'Їхали 'поміж темні .і дикі CKeJIЇ.
НаіШ стом'л'ениlЙ та Iспаrp:аlНИЙ 'МО!ТОІр' ЗIУ'П'ИIНИlВСЯ, і' лише /ПЗ1ра
КЛjТiбами таз шипіНІНЯІМ валила із радіятора. Стали ,всі зла

зити з машини, РОЗ1п.ра'ВJIЯ'ТИ ,руки, ноти та спину віщ, тЯІЖ
кої та довгої ї'зди. А пролетіли ми 'за .ранок не менше ЯІК

км. 'по драбинчасті'Й лЯ'терит.ніЙ доро3іЬ, пере.рї/зЗJНIЇ!Й
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там то сям р'і,вчачками 'з водою та каміЮІЯМ. Хло'пці мої

,,0
-

робітники струшували з 'себе ляте.ритну 'куряву, Я'ка зр,06и
ла Їх оді,ж та обли'ччя чер,воно-6рунатн.И'ми. Ви6ра'вшИl ви~
гідне місц'е під ,окелею, стали ми готувати вогнише та місце
віlдiПОЧИНКУ. Для

цього

великими Іножа:ми

прочи'с.тили ,ПЛО

щу на ДІВа, метри наlВlКірУіГИ 1 в'Ї\д ,КУ'щіlВ та' іВ'ИІСОКОЇ 'QЛОІНІОIВJOЇ
трави, rдоб тим забезпечити 'себе з ОД'НОІГО бокуві~ гадів,
1)
мною
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Такий каван я дістав у одному се.lІі, і
створеному музею Бама,ко.

B'lH

те,пер знаходиrrься

у

а з ДPYiГOIГO від хижаків, мухи "тсе-т'се" та іншиlХ неIП/lJИ€МlНIИ1Х
н ес:п oдilВ:aHO;K.

Околиця, де 'ми ЗУ'пинились, "була наДЗівичайно чарі'ВJItа,
ДИіка і, тиха. Ні одна стеБЛИНlка, ні один ли,сточо·к не ше

леостіlВ,

і навіть IптаlШ,ки' З3.С1Нули

пі~ 'Полуденним 'гар'Ячим

сонцем Африки. Тільки де-не-де пр06kа-в "ра пальміст",
цебт:о стеНО/Вlаl IВИІВ1Їір'Ка', с.іра:, іЗ ДОІВІГ'ИМ' ПИШНИМ ХВ'ОСТОМ, або
маленькі чоptні курочки, сполохані нами, ·стрибали зі с:ке
лі на с.келю. Хло:лці мої жваво· по.рались біля во,гнища та
казана, де вже кипіли та шкварчали забиті по дорозі пен

тади та "куліlбал-і"

(р'Їд 'с.кельіНИХ кріЛИ;КlіlВ але з мордою і

вухами щура).

Мій

Сангі .приготовив ,консер.ви та варив РИЖО'ву ка

шу, яку я ~B звича'Й!но іЗ 'КО'М:ПОТО'М подорожуючи ,по савані.
Шофер біДНЯ1га розлігся просто на Л'ятериті під машиною
та розкинув ру;ки й ноги -від утоми. Не ПРОЙШЛО й багато
часу

як

вже

СlпільН'ою

робітники,

'стравою

шофер

і

мій

і Iпригорща'Ми

хлопець

за,гортали

іЗ

сиділи

за

".келебас,И'''

гарЯ'чий риlЖ з кус'ками м'Я'са. й·шла дружня та весела розмо
ва.

Хлопці

Я'зливого

жартували з шофера

хлопчи:ка,

·що \вминав

Касума,

молодого

ш,видко страву

і

та :ВtBeCЬ

бо
ча'с

поглядав У всі 60КИ, чи не БИ'гляне якесь ·страхіття. Всі з:на
.чи, що він боїться гадів а найбільше пантер.

Але ось недалеко під скелею дійсно 'щось зашелестіло,
тріСНJYIЛИ: СУХ1 ;гіль,кИ', заlВ,ОРI)'ШИIJl'ИС.Ь :К'У'щі. Bc-ЇВlМент глянули,
туди

і

всі

'Ми

Яіснопобачили,

як

Яlкїlcь

ЛЮДСМ<lі, постаті,

чорні, з лукаlМИ і в масках шмИ'гнули ПОМlіж 'скелі на дру,ги'Й
бік дороги. Відразу всі затихли. ЯкО'сь невільно

BcfflX ох.о

пив с'Гра'х, а 'на бідно.му Касумі .j лиця не було видно. Хоч
я БУІВ і з рушницею, але також ,стало МОТОР,О'ШlНо вііЦ цієї
несподіванки. Коли :ми вдИ'влялись у ту стороіНУ, де зни~кли

мурини,

ми ще ,побаЧИЛИ'lСілька НО'ВИХ таємних постатей,

що ЗIШfIК,aJЛ}fi оЩjИtн по ДР'У'гому IЛ'О/М"Їж ,ске~'ЯlМИ і Чalгаptн:ИlкаlМЖ
Якось нер,вово СХlватив я. рушницю
на в.СЯIКИЙ випадок ,стрілИ'в у скелю.
ПОМ'Їж

'скелями,

·а

шротиІНИ

і бодай для :пост.р·аху

CT,pliJI

поси:пались

гіlJIЛИ, відбившись від :ка'мініНИ.

на

гучно залунав
сухе

СтаЛ8'З!l-lО'В тиша

ЛИ'C'fIЯ

та

Ta€:MHa

і

моторо'шна.
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Навкол,ішки ПРИ:ПО1Вtз до мене Касум і перелякано про
шепотів: ",Мусьє,

місце :і дуже не6еЗ1 пеЧlне.

тут 'погане

цих скелях, ,каже, живе

плеlМ'Я людожері.в,

цебто

У

"га6ес".

Добре що 'Ви стр-ілили, то вони БОЯТИМУТblСЯ ДО нас ,піді/Йти.

Але, мусьє, я раджу Я!кнайшвидше 'знідци ,втікати". "Ну що
ти 'плетеш за байки",

ПQlпробува'В я 'його

заClПОКОЇти, але

сам подумав, а щО Я:К дійсно це правда. І коли їх багато, то
вони нас пов'яжуть, як бараНІіІВ, у тих не-грях. Тож вони тут
хазяї і мають тр,ійли'Ві -стріли, від яких нема спасіння'.

Не

було іншої ради Я'к спокійно, обережно, але й Ш1ВИДКО па
куватись у машину та й рушати 'В дорогу. Швидко

загув

мотор, і ми під страхом залишили це небез'печне :місце. Ко
ли стіна куряви заКРИlJlа нас ві,д скель,

Касум повеселішав

і сказав: "Ну, МУ'сьє, але я ж і мав 'страху, більш як 'Від пан
тери". "А чому, я запитав його, тож вони також мури,ни,

нк іти". "Е, ні, МУСЬЕ, віДlпов.ііВ 'Він, ви не знаєте то.го, що й
між на-ми є племена що ще й досі крадуть та ВіБИ'вають на

ших людей, приносять їх у жерТ'виБQiгам, а потім з'їдають.
Тут,

каже,

у

Бандь'ягар.і

вони

і живуть.

Нам

треба

конче

сьогодні заїхати десь на ночліг, де є білі і поліція, бо ночу
вати саМИ:\1 під наметом у ці,й місцевості є дуже не6ез~печно".
Пkля цього у мене -в голові з'явились усякі УНВИ. Роз

горнув я карту і ВИМlіір'Я:В віддаль до Інашої ці'лі, цебто до
самого

містечка

полі1!ією
нами

і

Бандьятари де

Ki.1JbKOMa

біли.ми

якихсь кі.1JомеТ'рі I В зо

ЖИівекомендант району з

урядовцями.

100

Було

і до .вечора,

ще

Іперед

якщо не тра

пить,ся якась біда, заїдемо напевно. Касум уже ціл.ком по
веселішав

і тиснув

на БО КМ.

Ш,видко біг :наш

ка'Місн по

вуі3ЬКій та 'вужуватій дорозі, минаючи темні зарослі пальм,

ліян, колючих акацій та сірі понур'і ,скел,і. Нарешті виїхали
на .взгір'я ріlвне, 'вкрите ЖО'ВТИМ сухим лаєм (високою сте

повою травою), я.ка хвилювалаlСЬ, МО'В наші лани золотої
пшениці. Тут трохи зупинились, на,стріляли дичини на ве

черю, відпочили і саме пі'двечір 'в'Їхали до містечка Бандья
гари.

Нас

гостинно

прийняв

комендант

'і

відвів

мkце

для

ночлігу. Увечорі я був у нього на вечері, де було ще двох

урядовці'в-фанцузів та його родина. Я ЇМ, між ~ншим, роз-
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казав про нашу ІПРИГОДУ, як про ріlЧ ЯКУСЬ 'Небувалу і нечу

вану. Але що ж ви Д)'lмаєте? ВО'НИ ціillКОМ не зд.ИВУ'вались
моїй но'Вині. Як ви'Я!вилось це ЇМ вже -відоме і знаlне.

-

Е, пане професоре, каже мені 'ко мендаlНТ, ви видно

ще добре не знаєте наш·ої Африки, а тим більш бандьягар

ських нетрів.

Афри'ка

переповнена

різноманітними

-

це дуже

екзотична

чарами,

краьна сніту,

ма,гі,єю,

'80рожбою,

знахарством та людожерством. Як у джунrлях тут, так і в
савані, та !Навіть і в Сагарі мkцева людина не може !Ні ЛЯГТИ

сопати, ні встати, ні з'їсти без якихбудь чар,іlВ, заМОВ,і1ень та
молитов.

У в-сякі,й дрібниці,

невдачі, немочі,

біді,

не!поро

ЗУМ\ЇIНlНЇ1 чи в ЯlКОIМ'ytбудь ,яви,щі .в' ПРИ!р'О'діl М)lIРИ!Н\И !Вбачають
всюди вмішування у їх життя злого духа, духа покійників,

чарів нкогось чаlрівника З-ifiосеред їх оточення чи присутнkть
біJIОГО чолові'ка. Коли, Ікаже комендант далі, ВХСДИJ:VJ:Q ми,
европейці, в їх оточення і ПРИ1гляда,ємось до їх щоденного

життя, то л€'гко можна зауважити всю цю 'СКОМlПлікова!Ність

і КJІОПОТИ бідного мурина. З сам'ого народження їх пересл·і
дують різні духи, більш ЗJIі, ніж добрі І ціле життя 'совоє

мурин тільки те й .ро·бить, що задобрює Їх то обіцянками, то

молитвами, то жеРТВОПіРИ1ношеННЯ1МИ. Ці духи, за повір'ям
муринів, наповняють усе ДОlвкола їх: води, л.іси, тварини,
повітря ну й сзмого чоло'віка. Нам тут, европейцям, дуже
тяжко приходиться До'стосу.ватись ДОЇХJI-IЬОГО життя, а ча

сами буває дуже небеЗlпечно і просто ,смертельно небез
печно. Тут в БандьЯ'гарі, ЯlК зрештою і в усій Африці най
не6ез'печніші це рї'зні таємні товариства чи 'братства му
рині,в. Кожне з цих товариств ма,є 'свої забобони, звичаї.
своїх духі;в 'покровителів і спеціяльні релі'гіЙlНікульти. Де
Яlкі з них дуже страшні .j жаХЛИіві та дуже не'беЗ'пеЧНіі дл!я

самих му.риніIВ, а тим більше для. біillИХ, що Іпотрапл'ять у ЇХ
руки, деlСЬ заблу.ю:,вшись у джунrлях чи ·савані. Ви, ПalНе
професоре, 'каже комендант, напевно зустріли сьогодні ТИХ,
Я'кі

тає,мно

шу.кають

жертв

для'

свого

жертво'приношення

п~ред до·щавою порою. Добре ЗРQlбил,и, ·що потрапили до

наос наніоЧ. Ні мусуль:vrансь,ка релігія, ні християнство, я:кі
так Р'03lПОВСIOДИЛИСЬ по Судану, ні, сама влада адмініС'гра
тивна не мають жадної сили зліК'нідувати цілком ці та-
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ємні і крива'ві товариства та Їх знаоХар1в ,і! чаріlв'Никі'в. 'Поміж
6і:лою адміlНkтрацією і ЧОРНИ1МИ ,суданцЯ'ми у цих спра:вах
бувають дуже ча.сто і рівні непо:ро,зум:ЇJН:НЯ1. Жадні ,коде.кси
европе'Йсь:кого

пра.ва

чи взагалі

циніlJIіlзо'вано'го

,с'ніІТУ ДЛЯ

муринів не грають жадної РОЛ:Ї1 . У НИХ є 'СВО'Ї З'ВИ1чаї і за'кони

і при різних справах, навіть .кримїJналынх,' вони радять·ся
у своїх знахарів "гогонів" та шефів села.
Недавно була в суді така оправа. Один, і ТО до,сить
порядний селя,ниlН, з о,колиць Уl3ті,р,'я Ма'Ндінгве, працюв,аlВ на

ріллі під лісом. йому rчасто ПОКа'З)'lваIВС'Я ~з лkу лен ]о пожер
одного дня 'Його дитину. Але одного разу, О,ГЛЯНУ-НШИСЬ, він

побачив у тому самому місці, де З'Я'ВЛ'Я'ВСЯ лев" я!кусь, жінку,
що ВИХОДИ.ТІа З кущів, тримаючи що,сь :на голоні. Незабаром

ця жінка IВЗЯ,і'Іа 'з ,кошика,ЩOt -був на толові,кілька "КОЛЯ"
(оріхи що з .нихроблятькока-'КОЛЯ) і: :кинула тому селяrни
нові. йому ж видала'сь постать цієї жінки нкою'сь ДИВlНОЮ,
а 'кинений оріх "коля" він зрозум.іIВ і IПРИЙ:НЯtв за чар. BMelНT
пригадала'сь ЙОМУ смерть його ДИТИ!НИ, ЯІКУ лев пожер .кіль:ка
мkяців назад. йому видалось, щю під видом поста~і жінки
був злий дух лева. Не ДОВГО ду.маючи, схопив BilН лук та
трійливі стріли і, поцілив бідну жінку просто 'в жиніт. Жінка

крикнула і

в:пала в гуща.ВИIНУ.

"строфавтуса'

(страшний

била с:воє. ЖіНІка

Стріла посмаро.вана

яд ЗРОСЛИІНИ

зараз же

СОКОМ

строфанrrус)

зро

померла. Пе.реЛЯlкаНИ1Й убивця

побіг у село і сповістив шефа, ЗІН ахар ів, сусіді\в. Однак ви
Я1ВИЛОСЯ, ІДО це не був жадний дух лева, а звичайна ,бідна

муринка, що носила з 'сусіднього сел.а ,,:КОЛЯ" на пр·одаж в
інші села. ДоВ'і~алась !про це фра'НЦУЗЬіка поліці!Я', арешту
вали, СУДИЛИ селянина, але 'ЩО ж, яlк він Ісам, таіК :Ї' 'Всі його

односельчани опраlвдали ЙО'ГО, мотивуючи, ЩО ді'Йсно дух
лева ПО-Ї'Х'НЬОМУ повір'ю ходить У різ'Ни'х ,поста'ГЯ'х довкола
ЇХНЬОГО 'села, 'і що .вбивця цілком пра,вдиво був п.риЙJНЯ1В ЦЮ

ЖDНКУ за духа лева. Таким чином селянин 6yrв ОІпра'Вданий
і жадні кодекси нііЧОIГО не !3tро'би.лИ'. Що ж торкається до

жеРl'в:оприношень людських, то ЇХ ІПРОСТО неможливо вия-'
вити, бо та'ємні ЇХ ТОlва:риства тримають в над,З,ВИіЧаЙіні'Й
таєм:ниці ці риrгуали, а ДОНОІциків чи з.рад:никі,в Ї-х таємниці
чекає від муринів стра'ШlНа помста.
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Таму білі, ха'ч :і знають пра всі ці ,падії, дуже делїl каТ1НО
абхадять їх в балач;ках 'з муринамИ', а ,самі 'се'бе пильно обе
рігають від цієї небе'з'Пetки.
ПОХОРОН У МУРИНІ8

у МУtpинї1В, як lі в 6іл1ИІХ, ~~ОН'У'ЮТЬ так 'ЗlваtНі паlf1реrбщwки
(~р,оБOlкаlпата7llі). Іх мїю~я є ~у!Же ваЖЛИlва. a~e ТаІ~аіЖ а\lliиа
Jз НаіЙгіlр!ШИJХ. ЗгідlНiО З пові:р'ЯlМ IМ'УРИlнів, ГРО1БЮIВLЦИlКи. М'а(ють
в ЮОlбі та€JМИУ lНаДjПlРИIР'OI,ZJJНIЮ tCИI.ЛlУ, М'а,гутНlЮ Ї' IОВЯlЩelНіНУ. ВОО'И
ТalК'О'Ж 'аlБLЗlнані 'з іНlа1 РO\дJНО1Ю ,МlеДИlцинаю, ХО'Ч у дУіже Р"ЇIДіКИ'Х
'ВИ1П а,щкЗJХ л;ЇIК.УІЮТЬ і та ;гал ОВНІИІМ ЧИIНОіМ IQВQlїх p-Ї'дJНlИ!Х.

Вся

пагребальна цереманія лише ними визначається ї керується.
Не Іма'же бути ЖaIдJНОlга

аlшл.аI К'}lВaJН!НЯ 'п'аlмеРіШОlга ,поки '110-

гребщики не ПРИГОТОВЛЯТЬ l1акійника да пахарану, а при
ГОТОIВJI,ЯlЮТЬ його У дуже ДИlВНИЙ спаlс~б. На1саlМlпеlреІД ми/ють

ПОIК'іlЙlника ,ваLдОЮ і 'сіллю alба ,ООЛОІНОЮ ·ващаlJO та' зати'кЗJЮТЬ

Bdi 'О'ГВ'ОrРИ IмеlРIЦЯ :каIПОIКОIМ, atбо IмаіСIQIЮ, змішана/юз РОlзтертих
"ІКОР" (,мушлі) та ,вощоlЮ, 'КЛЩДУ'ТЬ ПQ!кіЙ!ни'ка ПРОСТО на землі
atба на маl'Ї( ї ПOlЮРіИIВalЮТЬ IЙОІГо. живіт та стеlгна,. ДаЛІЇ, па
гр,er6ЩИIК бере 'частину р'ОІЗlбитого іга!Р'Ш:КЩСТalВИ7ТЬ бі-ля '110,-

IКі~ЙНИlКіЩ Iкл'адеl'.УІдИ :зерна з 6а1ВО:ВlНИ,заI Палює їх та обкурює
llЬла ПО'КlіIЙНИJка ,Ї хаІТУ, вяк:ійвін лежить. Це РOlбиlТЬСЯ ДЛіЯ
з:atбезпечеlНIНІЯ

ті.ла п окіlЙ1НИlка !Пelр:ещ 'РtOIЗІМадаIНlНЯМ.

П і,зні(ш е

гра1бо!вщИ'ки І~а'па'ють 'МЮ1 ГИlJl1У, 'Яlка ,мусить бути не~але~ка біля
двору, а .пїщ ч ассаlМ,ОіГО іКОIП аlНіНЯ таlМ - ТalМИ ІВИ'СТУІКУЮТЬ жа

л~бні З'в.УІКИІ. Могили бувають У Р~ЗНИ'Х 'пл'е'Мен і сект Pi~3IHOї
фОIРМ:И. І}{,оли мо\ги~а ВИ'КОІП'а!Нat, П'огре6tЩИfJ(И 'ВИIНlОIOЯТЬ тіло
'ПOlюіЙИИіка '3 ХаІТИ НОІГаіМ'ИІ lН'а1пеptещ ,і' несУ'ТЬ так 8.!ж до С'alМОЇ
могиlJl1и. Дна П'а,грeJБЩИIКИІ :ВЛ,al3ІЯJТЬ ІВ IМОГИЛ1У, К'Лад'уть паlм,ер..,

Ш'ОГOt !На Iмаll'У а біlJEЯ Йlого 'ГОtJliOlВИ' 'Зігар!нуту lМ'а"'Гер~ю -тканиіНУ .

СalМ'У ж ІМ аIГ:И!Л'У,Щ о ІПО-ІМ'У:РИІНІСЬ:КИ' 'ЗtвеТbJОЯ "тіга,", п.РИt~РИ
ваlЮТЬ 'зве:рху плюстою (у ПЛlеМtelНЇ ,піл~ в ДаIГOlмеї), щоб ні
хто не ба'ЧіИlВ, ІЩО ра1блwгь IПЮtГірefбщИlЮИ з Ім'е:р'цем. ОЮ~Н!Ч'И1ВtШИ
lВCJякі дрібні цеРelМОНШ, lК:Лащуть мерця :в астаточній Іпозі': ча

л'овіка на /ПРalВИlЙ IбіlК, а ЖВ~ ІНа mїlвИlЙ. В ,п;еяки'х М'ЇlоцеваIСТЯХ
3а1вивають мерця у Ш'ІОУІРУ б:иtка че:prвОНІОЇ 'маІСТИ ої та щоб 6.У1 В
не 'МetНlШЯlК 7 л,irг ~ВlilK'Y, :ЯlК НalЗИlваlЮТЬ па J баМ1бЗ1РСЬКИ ,,'сал'я'-
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волофля". Фетишисти ХОIВ'ЗrЮТЬ. ПОI]{'ійни~кі'В ГОtJIОВОЮ 'На пів ..
день а НOlгам'и ІНЗі ,ПЇJВнї'ч. Нареш:тіса'М:у МОІГИІЛУ ЗЗ!КlРИIВ:ають

КalМlіlНlНЮЮ ІПЛИТОІЮ, Iкам,іIНЦЯМИ та з,аlс'Шпають зеМillею і с'аЩjО/В
Л'ЯТЬ с:пецїlя.лЬ 1НI1 ,к,у.ПЬТОIВJЇ дереІВа

на

М'о.ГИ'oJ1ІЇ,

ЯК наlПРИlКлащ,

"фіIК}1С ГЛЮlмона" ЧІИ Я'К по-6амбар'сыии "сере", ,яке У МУРIИIНЇВ
Е СШ\1ВОЛО'М У'Р'о!ЖаlЮ та ПЛОЩОIВИГГ'ОIСТЩ і ЯіК'ому )ffiіIНIКИ У ІМЇ'С;Я'
ЦЯlхк.віПllі і таl чеР:ВlНlі ПРИНОfСЯТЬ р,іlЗ1ні жертви та 'опраlВIJIIЯIЮТЬ

біля 'Нь'ого IПОМИ:н.ки з ЛИІТ'Т!ЯІМ алыкІголюю з Мlілю або 3 риж!у.
ЧаlСalМИ са~іЯ1ТЬ і ТalК зів. дереІВО "lНlкемба,га", ЩО з паprОlСтів

своїх 'ВИIДЇ'лЯ'є дуже небеlЗпечниlЙ ЯIд.
При ,ПО:ХIОір'она'Х У'Сіі pilдlН~ та ПРИlсynн:lі не МОІЖІУ'ТЬ набли
жагги\сь

ДО,

!М'О['IJШІИі,

а

ли'Ш,е

ДИlВJI1яrrь'ся

'ЗЩ!ал,еlК'а

на

іПОХ'ОРОIН.

Коли поnре6ЩИІКИ 'ЗlаJКЇ'Нча:ть Івсе і' наIСИ/пЛЯТЬ КОІЛlЦіЯ чи н:шп'о
ж,ать,ка:мінJНЯ на мо['И'лу:, 'НlеIМIQІВ 'СТІВо:prяггь малий ,КУРІГаН'Ч'ИIК, ВІсі

йдуть до. ДОМУ IJТОIК1іIЙlНи:ка де справляют:ь ТРИЗІНІ)'. ГОIСПОД.а'Р,

взявши в Р:УКИ білу КУІРІКУ, рав'О:м з потреБЩlИlк'амlИ' IВIИIХО~ИТЬ

до іВОРЇТ іl, .пОJКазуюч.и КytріК'ОIЮ наl 'МОІГИЛУ П'окіИIНIИ!ка, ІГОВОРИ'ТЬ:
"Ми ні!ДЩа'€1МQI тобlі ЦЮ ;К'У'РІК'У, ми хочем'о, ЩО'б

вона, б~л.а

за,бита ДIJI1Н тебе, її тре/ба з'істи 'У'С:ІМ присутнім і 'КОЛИ її з~ї.дJНТЬ
то том, ХТО' спричинив тобі смер'ть, по'слідує .за тобою". По

Тоім курку ТУТ же 'р~!Жуть, С/маlЖа:ть IНlа ~BOГHli, і' н~іЛIЯIЮТЬ

}1cd x
1

ПРИС'Уrгніх :м'а\ле'сеныJ<Jмlикусоlчк'аlми', HeJМO'В "наШИIМJ<'ОЛИIВI()ІМ".
Той ХіТО Iпо60'їтыоH і' 'Нlе з'ЇіСТЬ, 'l{1У'СIНИJкаl ціlЄ'Ї ІКУРІКІИ У чеlСТь ПЮ'
КіIЙIНИ:Ка, ,вва'жа,ЄТЬ'СIЯ за' винувагг'Ця ЙЮІГ'О оме'Р'ТИ', ЙОІГО' неlгай
НО 'су,щят,ь та д.аIЮТЬ ЙОМУ :стр,аш'НІУ ОIТРУТУ, IПР.иJЙlня1В:ШИ ЯІЮУ',

він умирає. Після 'Тр'И'зни IгрЮ1БOlВ:ЩИIКИ 'Б.ми!В'ають ІР~К'И' 'і ЛИlЦе
у :воді 'зміШalНlій зі спеrЦ:Ї,яльии'мІИ ЯІКМІМИСЬ ли!сточкаJМIИ', а Зlна

РЯДЩrЯ ІДО IК'Оlпан:нЯ' ,мОГШі'І!И1 обпалюють ВОІгне:Мі, ЩО О/31Н3.lчаI Є В,

них ОЧИlщенlНІН ДУ1ші і ті:''Іа Івіщ 6р;ущу гріхо,в:но:го. Коли іВ'О!НИ
відійдуть 'з ДІВОІРУ ПОIК'іIWНIИIК:аl, тоді лише починаЄТЬіСЯ: стр,аlШ

НИЙ плач і лемеll-ГГУ'ванНlЯ Р'ОДИIНи. і, су(і~п}iJв за [10,кіlЙником.

ІСТОРІЯ МАСКИ ТА ВЖИВАННЯ іl У МУРИНІВ АФРИКИ
ЯК часто

в дитинстві ми

люби.чи перевертати кожух

наверх ВаННОЮ, ро,бити страlшне

обличчя-маску з гаР'буза,

начі'плювати на голову р,оти а з'заду хвіст під час веселих
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свят Різдва, НОВОГО Року, масниці та 'в інших ів-ипадках. ЯК
часто ми приглядаiJIИСЬ коляднИ'кам, що :прив,одили З СОlбою
За'маекованогоколядника 'козою,

а60 ;вбрано,го

за цигана,

ведмедя, янгола, чорта і т. п. Та ще й досі маємо МЮI}КJlивість

приглядатИ'сь різнома:нітним :маокам та одя'гаlМ карнзваловиlМ,
в театрах TOll~O. Все це, одначе, не є прlИ'Падко'во, а має свою
певну та довгу історію і значення в житті людському, про
що й хочу поділитися хоч коротко з читачем.
Почато'к rj.cнуван.ня маски у світі треба шу;кати ще в пе

редісторичні'Й до'бі, 'В Ї'Ї старі'Й ка!м'яній епосі. В цей ч'ас лю
дина з первісного свого ще цілком ди.кого чи звіР,ЯЧQ:ГО ста

ну) т. зв. пітекантропі,в-мавпО'подібних людей, стала !Набира
ти вже риси цілком пра'вдивоі інтеліrеlНТНОЇ ЛЮДИНИ, куль

турні та релігійні. Стала 'Вже 'краще орієнтуватись у nриро~і,
в своєму оточенні, цікавитись усім та БІсе відо'бражати. Все,
що здавалось їй грізним, ДИ1ВНИМ чи добрим вона 'пам'ятала
і відображала в малюнках чи 'в речах. Відпо,відно своїй при
!\1ітивній уяві таким чином ,компонувала образи СВО'ГО ото

чення, виявляла в цьому своє ПОЧУ,ТТЯ чи 'вірування. Борю
чись за існування у тяжких тоді приро~дних ytМОВИlНах, д.ля

СВОГО успіху 'Чи власної охорони, мусі'ла уживати ці різні
магічні знаки та речі.
Так ось виникли :і .перші 'Передістори,чlНi ма.люнки в ста

рому ще палеоліті (стара кам'яна доба). Серед багатьох ці

кавих доісторичних

малюнків, -залишених людиІНОЮ

з тих

чаlСі:в у І1рО'ті т. зв. Трьо'х 6pa~i'B у ФраlНції, 6ул'о кіЛЬКalнаlд
цять

відображень

чоло,вї'чих постатей,

але

всі 'вони

\1.али

якісь чудні та дивні, а то й 'страШІНі вигляди та хаРЗJктер. То
вони мають частинно ціл,ком праlвдиве людське 'обличчя ой
Ti~'10~ то маючи тулуб чоловічий, не мають праlВДИВОГО лиця

Л1ЮДИ'НИ, а 'скорше яки'Х,сь <Биродів: очі непомірно великї, рота
ціД1КО'М нема, та замість носа яrки'Йсь пташиний дз,ь06. Та
КИl\1 чином НЄМО,В 'пі'влюдиlНИ і ,пі,взвіра. Особливо одии з цих
малюнкі,в

відображає таНЦЮЮЧО'ГОI ЧОillОIВЇкЗІ розмальо,вано

го в ЧQРНИХ та червоних кол,ьорах. На голові в НЬQlГО веnи
чезні

ослячі роги,

з

бородою та

КОІНЯ'ЧИІМ хвостом 'ззаду.

ОТ<JЖ, це ніщо інше як відображення людииив масці оленя.
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Багато 1П'РИlкла;дї1В таlКИХ 'М'alСОК переlЩЇIСТOlРИЧ!НЮrгО ч,аfОУ можна

подати з малюнкї'В доісторичної людини 'в печерах, що без
сумні!ву С"lУЖИЛИ 'СІВОГО часу складовою частиною Їх реді
гіЙ'ннхвірувань та 06рядів.

Особливо е,ВОЛЮЦЇ1ОНУЄ маска вже в і,сторичні чаС і~ . ЯІ<
,пер'е\д, так .ї. ніlеля Р. Х. ЯКОСЬ

ОВ. Кльмент, Пalпа РИIМС~ЮИfЙ, У
CBOltX ТВОРalХЗГЩLCУ'Є,Щ'О про

<М~ЮКИ

ГОІВО'РИТЬСЯ

Орфе!я "І:а Л'їна.
О/Дора

сіlцїл:іIЙСЬ'КОГО

да:ЄТblСЯ,

що

У

в!~ршах

В llВОІраlХ Ді

Іма'оки,

розtПові
ВЖИlвалИ'

€Jги~петсь:кі жерці іПРИ реЛ'іIГій

ни!х та IПО:ХО,р'()Н!Них :культаlХ і

оБРЯlдах.

ЄгипеТСblК!і фарао

ни ifIiОIСИIЛИ 'На ,голо/gі ві~Оlб'Ра ...
женНJЯ :ЗIВЇ'Рі'в, іПТCl:хіlВ та на/віть
дерев.

Си/рія , В СЬВИlЛЮН, ста

рий овіт БЛІИ\3Ь1КО'ГО та Да:ле

КОіГО СХОДУ, іlнщrйlсыюї ПJIetМе

на 'В АlмеРИlці, скити та \інші
lНalРOlдИ ТОіГО чаlСУКОРИIСТauIИIСЬ

у рЙlзниrй ·оп Qсіlб і для ріаниlХ
поrr.Рelб Iма'СКaJМИ.
су

Іма'ски

3

\дУ1же

У Лреції та Римі!.
IгрejК'И

л!Ю1QИ'JIIИ

бігом ча

IПО!ШИ1РИIJИОСЬ

ОСіобlЛlИ'ВО

ВЖИlва'ГМ'

'м а -/

ски не тіЛblКИ ·ДЛЯ :реЛliJг~ЙIН!Иlх.
потреб,

але

на

різних

іграх

та 'ба:JI!ЯlХ, кyrДИ ;ввели, ЯІК свіщ

ЧИrJ"Ь У ІСВОЄМУ 11ворі ГОР'aJцiJй,
Маска

-

Х'ор,іш та Есхіл. 'Кожний ріlД

драматичної

маски

мав

свій

образ: трагічний, комічний, сатиричний. Всі вони відобра
жали хараlКТер 'пеgнОІГО ЛІИІЦЯ.

Tatк, нatПIРИlклад, маюка НitOlб.ИІ

'ВЇЩOlбражаlЛal УСOlбі' 'С1'ра·шIНlУ IО~()Ірбomyt, маска Медека
TkTb, ЛЯЮСИ
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-

ЗДИВОВСЬНlНlЯ тощо.

-

лю

.

ТраlflіlЧ'Ні lМаlСКИ 6уv:ш зав,Ж:дИ ст:раНІНIЇ на 'ВИ,ГЛЯД: з ши
ро:кими рота'ми, 'величев.ни,ми

очим-а,

з догори, т,орчачим во

лоссям тощо. СаТИРИІчні знов у IВИГЛЯ1ді ,сатиріІВ, фаооів та
центаврів. Олек,сандер МакедонсЬ'киlЙ любив ча'сто вдягати
у святочні дні М1аску Юп,ітеора, Меркурія, Геркулеса чи' Дінии.

3

Греції ма.ски перема'НдРУ1вали до Риму, 'ЯlК У театр, так і

до жерціlВ та іМ1ператорLв. Ці останні хо~или ВІ мас:ках на

різні урочистості та і:м:пр'ези держаВІНО~ОI та реJI!ігійного ха
рактеру. ТаIК, на:ПРИК.'lJ.ад, HepolН часто 'Я'ВЛявся 'Леlред наро
дом офіційно в масці, його жінка По'М)пея перша стала НО

си.ти ма'с;ку з о,ксамИту. Релігійні с'вята у римлян як Ба:хуса
чи сатурналії не обходились без ВЖНlваIНИЯ, масок не тіль:ки

жерцЯ'м'И але й Ha:po~o'М. На святі, наприклад, Це6еJrИ !Всі ПРИ
cyтНlii ЯlК ,оlБОів'ЯІЗ'ОІК ОIДЯlгали ІмаlСrки і НalВIЇ,ть ні'lд маюк,ою :вlбиmо
іМП1е:раrrОір'а К'ОІМІМ ода.

В новіших часах ма'ска перейшла' з Риму до Фр,анціі та

вжИ'валась тут заМіість саТУ:РНfuЛ,ій у свято т. З'В. "Фе.те де фу",
цебто на святі дурнів. Далі 'Мас:ка була ,запрова~ена і під
чаlС карнавалів тут, як 'ВИ\ДНОІ З о,кругового ПQ.слЗ/ННя паризь
кого Богосло:вського фа'культету до дух O,BetНCТВ а, де з,гаду
€ться, що духовеIНС'ГВ'ОМ -па к.'7J:іРИtка'Ми часами lВ'живалИ'сь одя

ги жііно'Чі чи "СКОМОРОlхів" під ча,с карнавалів. За ІКатерини,
Медічі, за 'короля Генриха П,Карла ІХ, Ге:нриха НІ M2!CIGa
опанувала широкі кола громадянства у Франції, а при імпе

p'aTopOlВi Франці,окоsr

11

жіm<и 'всюди ходи~и 'в Іма,оках та з'а

Людо.вика ХІУ ніхто на балі не явл'явся Ібез маски.
у .нас, в У,кра,іні, я,к і в іlншихслов'яlнiсыJ{хx нар1ощів, маока

з давніх-да,вен
до

ОСТЗJНніх

Ma€

часї!в

свою історію і ЗІВ'Ичай та зали'шилась ще
у 'звичаях релі,гійно-народніх

!На

свята

Рі.здва ХрИ'стовог,о, Новий Рі'к, 'Маrnицю, та на 1ВЗJНа Купала.
Але коли ма,ска у народіlВ циgілізо!ВаНОIГО' світу залиши

лась у 'більшій мірі як ,за,ба,вка чи спогад ДalВНО МИtНулоІГО,
ТО У народі,в екзотичної Африки маска має свій QC,оолИ!Ви,й

первісний чар, релігійне й оБРЯДОlВе ЗНaJЧешиr та свою певну
кра'су. У меш,кaJНців Афри.ки, а 'ЗO'l~рема Судану, маска фіrу

py€

всюди ,в 06ря~ах, релігійних культах, ІНа в'iJЙJНiі, полюван

ні, грах та 'святах. Мітологія муринів, я,кми ЗlНаЄМ1О, сп()вне-
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на тисячами надприродних ду:юів, півбог1в і богіВ, ду1Ш по
мерлих, що напо:внюють собо\ю' 'природу і 'всеСВlіт. Все це
перечулени:й мурин відо:бража,є у масці, в обрядо,вих тан

цях, в релігійних культах. Мурини виро'бляю'Гь 'Маоки з май
же того самого матеріялу, що виро:блmлись ВОНИ і в старому

світі: з дере.ва, ш'кіри, Р'ОIСЛИН та пір'я. Бувають ВОНИ у М:У
РИ'НЇВ одного чи кількох 'кол.ьорів, часаlМ:И дуже Інав,їть ясних

(переважно -білого, чеРIВ'ОНОГО та чорного). ВОНИ зроблені
на голову або на лице, не рахуючи вже ,самого 'віДПОlВіщноlГО
місця одягу. Часами, одначе, маска відображає у собі кілька
тварин, 'Видів З'Вlірів чи духів, дуже вдало,с~о'Мпоно,ваН!ИJ{. Т,аlК
одна така мас.ка має в со'бі від06ражеНІНЯ одночаСІНО анти
.10!ПИ

(роги), ДИКОГО

гострими зубами).

каlбана

kHY'E

(ікла), ,кро,кодила

(:паще,ка з

,спеціяльний рід масок, що причі

П.!lЮЮТЬСЯ зверху на голову. Ці маски звуться по-французь

І{И

"сімьє", по-барбара

-

-

"Ti~Bape", і відображають зде

більшого антилоп, дуже художньо стилізованих, з китицями
KiНlCЬ,KQlГO ІВОЛ'О:СУ, ,ГРИ1В леlВiіrв чи інш,ої звіри'НІИ'.

Взагалі !Ма

ски з відображенням звірів служать при обрядах ріvlЬНИЧИХ

або ми!слив'с'ыи'х•.
іВ

ОДНОСVІ'У з РЗlйоніlВ СYlдану,

Б ащць,яг ар а,

серед неЛРЇR

поміж скелями і ,гущавиною живе плеМ1Я ДОГОН, дуже' арха

Їчне по 'своему розвиткові і звичаях, яке -ма'є свій спеціяль

НИЙ жа!нр

JMa:COiK, ЩIQ Й звуться IмаіСі~а;ми "ДОІГОН" . Ця МаІска

р06иться з дерева й одЯ'гається на лице. Вона 'М'ЗіЄ ВИГJЩД
стиліЗО1ваного геомет!)И'ЧіНОІГО ;КРОlкодила. Про повстаіНlНЯ цьо
го виду ма,ски у племе:ни ДОГОН

kHye

певна ле,rеН'да. Одно

го разу, як Оlповідають 'вони, вор,оже пле:м 'я загрозило Їм
своїм на\падом на Їх територію. ВОІНИ мусіли втікати та пе

рейти величезну р,ічку Бані, в якій КИlШіїЛо 6е3Jljїч Щ>ОJroДІО
."Іів. Але сталося IвеЛИlке ЧУДIQ. J{р,ОіЮOlДИіЛИ /ВСі рапто'м. rперетво'
ри,ЛIІСЯ в стебла рослин і ,стнорили місток, че:ре'з ЯlКИЙ все

племя дoгolН перейшло 'ОПО~Їlйно і обеір'еГJl'О'С'Я від воро'га.
Тому в пам'ять ці,є'ї події ІВОНИ і зро,БИJЛИ маоку на подобу
крокодила та ,вживають

її

ГО,ЛОБНИМ 'ЧИНОМ при

ПОХОРОН

ному Ікульті. Існують у 'мурині:в ма'СI<И також :і на кожну по

требу, а ГОЛОlвне проти злого діяння ЇХНЬОГО чарі'ВН'ИIК~ пр-о-
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ти ОТРУЙНИХ гадів, ЗЮр1В, проти пожи,раЧЇIВ душ то:що. Всі
такі МRСКИ, ПОlв'Яl3ані

ють

3 чара'Ми чи ,С'вітом надприродним, ма

осо'блИlВИЙ, дуже

фантастичний та ДИВНИЙ

ВИ1ГЛЯ'Д.

У

племени б aIМ6 ара, серед якого я Імеш,каю, спе'цlіяJl'ынї маски
ВЖИ1ВПЮТЬСЯ дЛЯ тає'мlНИХ ритуалі'в і громаДСblко-prелігіІUIНИХ

о'б'є'днаIН'Ь. НаrйБJiльш Вlи'значні ,З 'НИХ мarски :КОІМО, ншма, коне,
коро. 'Кожна, з ІНИІХ Імає IспеlціlЯЛЬНlУ ці'ль тш п,Р·ИlзнаlчеIНIНЯ. ТаIК,

надр., ,}{'ОМО

-

ПОlМаlгає 'ВіїЩ;ШYlкати злощ,ія чи 'До:ніщ,атиIСІЯ rпро

з'ращу жiНJки. МаІска ІнамаІ

-

Пр1ОТИ <си~и чорно;ї Мalгії, Іконе

-

забезпечує сіlнбу та ЖlНив·а. Всі три Р'ОДИ' ма'ски ytЯiВJl1ЯіЮТЬ з се
бе постаті 3ІВ'іlрі'в, -

лева, пантери, червоної мавпи, а го

ЛОlвне гієни. ТаlКИIМ ЧИІНОМ, кожне муринсь.ке пле!М'я 'Має С'в,оі
маски, ІПРО

що, на жаль, ЧJУідНО розповісти 'В короткому

о'писі.
Всі вони є частиною релігійно-духо,вого та матер'іЯЛЬ

ного жи,ття мешканців еКЗОТИЩlО1 Афри:юи і по своій ціка
ній ісТОlрії та значенню 'складають надзвичайно багатий

і

цікавий етнографічний Імат.еріял. КРlім 'ЧИсто СИJМВоліЧIІЮIOO
зн ач еIННЯ, ма'гії, ВОНИ Я!ВЛ'яють ·собою преікраоні взірці И}'1!Нf]Н
ського мистецrnа. На !НИХ :може за~Иlвл,яrrися перш<Оклясний
маляр НИСQ.ко,культурного, ,світу 'ї позаздрити пю:рчо,сri цих

мистцjв ПРИlмітНlВН:О'Ї аф.р.икансь,кої КУ<ЛЬТУ:РЩ щО містить У
собі багато краси і lце нероз'гадаIНОГО, ЯК 'в самом'У житті,
та'к і в творчості.

КУЛЬТ РОСЛИН В АФРИЦІ
І peQe Бог: Нехай проро,стить зе'М.1Я
билля травне, зело з насінням і
iIl.ерево

І

рече

плодовите

Бог:

Оце

...

(БИ'fія, І:

ж даlВ

ВЗlМ

11)

усяке

зело з насіНIН'ЯіМ, що росте на землі,
та 'й усяке дере'во, що має у собі
плід, РОЛЮЩИ'Й насіння це нехай
вам

на

харч

...

(Битія,

1: 29)

(IБите ПИlсьмокаlже, що раlЙ, у ЯІЮОМІУ БОІГ ОlсеЛИIВl перших

~1Lюдей, УЯlВ\l1ЯIВ собою .рОізкіlIl.l'НіИЙ іl чаtpjlВlНlИИ С1ад з Ч'У\ЩОlВи!Ми'
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'ЮВlї'та'ми, різНlОlМalН'ЇIТІНІИIМИ 'дe'PeB,a:M~', 111.10' ПРИІно.сИlЛіИ СОIКОІвиrrї
QlВОЧЇ, не ,ПОIз:ба/В'mш~ ІЙ IЧУдJО~ЙlНО[ СИЛІн. Cepe~ ра,ю було
,,~р,еIВЮ' жиmrя та ~petВo, /п,іIЗ!НaJНIНJЯ д,06ра ,і, /Зла". БіlблlїlЯ далі

J<!aJже, ІЦО ча!ро:л;ЇlЙ!ність 1I1JИ1Х ~epe'В: і ВІПШ7l,а пр:OtКЛІЯІТ"І1Я1М' на пер ..

Ш!НlХ 'Ме'ш~аIНlЦ~В раю, .КО:ЛИІ ВОНИІ переІСТУПИЛИ За/БОРЮ1НУ. Прю
'I<!ЛІЯТТ1Я за 'з,лаIМЗlННJН БОIЖiОIГ'Qi заlпо,'Віту lВіпа'ло :на IНIИIХ іl ТЯЖlИГГЬ
на НlЗІс.

З ЦЬОГО ча'с:у лю!Д:ина ПQlЧ:Ш7I'а' IвідJНlО'СИIТИIСЬ 3 Оlбер,е'Ж'Н1ЇIСТІЮ
ДО ,ВIСЯКИlХ ро'слиrн ТаІ дepelВ~ іВИlп.тгека'ла ІВІ собі IПОlшаlНlУ ~O та

Є'МIННlЦЬ РОСЛИІНІНОІГО 'ClВlїrгy.

ПО!ВІста'в КУЛЬТ 'Р'О'СЛИ!Н, ЇХ IЮв,і11Ї/В і

ПЛ,ОДЇІВ.

~' 6ЇЛіь>ш.оIСТЇ іКіНlИ(Г Он. ПИIСЬіМа з\гщп.:уЄТЬ!СЯ часто, .с:ВЯlщенні
Дlеlре!ва, гаії, о:ноч'Ї: й іКВliIТИ, ЯІЮНІМ лю~И!Н'а ві~аіНЗl.JIа, бії!лыуy ЧИ
МlerнIШ'У ІПiQIша:ну. ЦеIЙК'УЛЬТ і.оНУІВ'аIВ 'Не тілыи. У іД!Р'еIВНlї1Х геlбре

ЇВ. аlЛе, ІЙ 'У ЇІНІШИІХ .наРIOtд!їIВ, Яlкі Н'е 'знаl7IИI Б,ї!бл:Ш, та, іюнi)ТI€ [10 наш
день. BilНJ ,ВlТlРIИІмаIВClЯ' іВі РIЇIЗ!НИ1Х фОlрмаlХ і 'серед ЦИIВ'l!Л'lIЗОIВЗ\НИХ

:на:ptоlЩЬВ, Il{lе 3ІВlаlЖаю'ЧlИ Інаl lР'O\ЗfВИТОIККУЛЬТУ;РИ й ПОШИlр,ення
М1атеріялї'.зМ'у та беrЗВ:Ї!рIС11В'а.

У OЦbOlMY -

нічlOlГО ДИ'ВНЮІГО. Адже РОIСЛ/НlНИ ВCelCTOP'OlНlНJЬO

т. М. оІБСЛ'У'ГОіВYlЮТЬ, ЛЮДИІНІУ. ВОІНИ, даІЮТЬ і ПОЖИІВУ, ЇI/ЛР.а/Х'оло
ду. НОІНИ ЛЇІЮУЮТЬ, 'служать Iм:а!ТерїJЯЛ'О:М дл,я, НIе10lбxrїiдJного ЗlНа
,РЯIДlZJJЯІ. Що Ж ДИIВНlОІГО', ЩОІ людина 'BiДДal€ Їм ПО'ШaJlf!У' з ІВІЩЯІЧ
IНJОСТИ Й '3Іі істра!Х'у, :бо не 6p,a!KY'€ рО'СЛИIН, 'ЯlКЇ 'П'РИ'НОІоятьс.мерть
у 1МУ'}{Іа'х.

У Н'alЙlСТaJршук'а!м',яну \щоiбlу, :1(10'ЛИі ЛЮіДИlНа ще !Не ЗНlaIJI'а ні

IМІИlСЛ:ИlВlства, нї' риба:ль,ств:а!, а ТНІМ !бїlJlь'ше XЛlМбоРOtбетвщ 'ВО
на жи:ла рOlСЛИlНlаIМIИI. 3БИ\р 1 aL7І'а дJИfюі! {>lВО'ЧЇ!, 'Kop~Н1ЦJi~ .гал'УВЮИ чи
ЛИІС'ГНІ, ПИIJI·аої,к ІЗ Де(РelВ. Але й 'ПЇЗlНЇ'ше "рослинна їжа"

'І1рал,а,

й IСЬЮIГО~ні ,гр'а!Є, поваlЖНУ РЮI7lIЮ.

ІВ ДОІбу lНiеол.~ту, разоlМ з 1Р003ІВ!иrr.КіО!М ХЛ1їI60робст.ва, л'Ю\ди·,
на ІПОІЧЗIJI:а пле,К'а'ТИі рОСЛИlНlИ' й хоч 'М'оже Ї'Х !3!НЗlчеНlНlН, як піщ

С11а/ВИ Ж!И'Г'ГЯІ, 'ЗIМlеIНlШИIJI,О,СЬ. Ал'е 13 дlРУІГО;ГО' 60lК'У .71IЮIдИ1Н!а' 6~ИІЖ
че 'ПіР:ИГJI1Я1НУЛіЗіСЬ ДО, 'РОІСЛИ1НИ, ПОJIiюБИIJI'аl іії, ЯК предмет CBOi€Ї
УIВlЗlГИ, Й ОІбожеC'flВlJl!ЯІНН'ЯІ р'ОIСЛИІН/И іще зросло. Культ РОСЛИ~

ДОIСЯlI1НУ1В IвеJPIШИ1Н 'Са/ме 'В р'а/НІН!Ю

іСТОРИIЧtНУ \д()бу,

'в

добу

MeтalJl'Y.

Культ РОIСЛіИИ .маєсв,Ї'Й 'чаІР' 'В УlКраїIlї. ПР'Иlгащаймо, як ба-
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гауго 'ГОIВЮ!рИ'ТЬ !Наша наrPОДН'Я ТIВ'орчіІСТЬ про ТОІПОЛЮ, О'СИIКіУ,
ду,бз;, ,каІЛИІНУ, люБИIСТОIК, баlРlВlіlfl'OlК, єв:шаJН-'Зlі'Лл'я, ГОРОІХ, 'lI'ш:еIН!И
ЦЮ (кутя) тощо. Одна народня казка розповідає, ЩО дівчина
ПОРOlдиша іНе'ш'любну диrrnlНУ, а, ЩIОlб !Не !було n'ОГОВОРУ', ЗіЗ.1КО
ПЗlла ЇlЇ пі~ ІПЛЮТО!М. На МОlГииі ВИlРdlС !J(,У'Щ, б У13,к'а , а ІВ КtУ'Щ ЗЗІ
ховався ЧО'Р'Т. Сама ж ..дівчіИlН',З' стала біля ~ща\ о/смкою і Bilд

ІКОЖНО'ГО 1ПОIZLYЗУ mrг:py ЛИІСТЯ ііі 'ГреIМТИТЬ віщ С1'1р'ах'У пере~ !Ка
р'оlЮ ЗЗІ злочиlН. т'і\7Іы:и'' ОСИIКОІВИіМ 'колом 'М,о:жнаl вбити/ ВЮІВК'У

.J1alIrY

Й унеш/кіЩЛIИIВИ'ТИ іЙОIГ!QI. ГОірЮ!Х lН'а1ЗИlвають lН:а ВОЛИІНі A~a

МОIВИIМ1И СЛЬО!ЗІЗІМИ,

60.

:]('О'Л'И ' БоlГ ІВІИlгнаlВ ЙЮІГО 'з раю і З:М'УІСИ1В

пра!цюваl'И' ІВ іПlо:-nі, чолаl іна хлtб /Н'а,суІЦНИЙ, ТО Ад!ам ХЮIДИіВ
У'ГО:МЛіеIНИIЙ 'заl ІПЛІ)'ІГОІМ і іПlЛlаlк'аlВ 'за ' вrгpачеIНИlМщ'аIСТЯIМ. З 1Й0!ГО

сл'і'з і' 'ВИірk ГО;РО'Х ...

Про 'ГЮІТЮІН, Xp'ilН~ ЦJИбулlЮ, ча'сlНИ!К Ікаж:е HalPo~'є 'fIiОlвір"Я',
ЩО 'ВИрЮIСЛИ ВЮІН!И З т.ЇlЛlа IвелиIКО'ГО, Т'Р'ішIНИIКіЗ.

-

!Не 'Го Ір'о;Д:щ

не то ЮДИІ. Тю,1'ЮН п:іIШЮIВ з ТУ.J1 IУ'ба" lЦи6уVl'Я 'з очеіЙ, а: 'Ч'аIСIНIИЖ
з 'зубіІВ. Хрін же

... ,,13 ОIСЬ цього" -

Ікаже харюіlвсыиІй 3б ііlР'

'НИК КажУТЬ, ,ЩО ТЮТ:ЮН рtіl3lНіИ!Х 'rатунюіlВ лоходиггь з тіilПl Ю~И':
з

ГОЛОІВН'

-

J<lРУГЛіЯIК,

З

черева,

-

lМа!ХОРlка,

а

з рота

-

КО,

.1'01~pa.

С:кільки леrеlЩД i!ClНlJi€ про ча'Р',іlВНУ ПlаПОIР'ОТЬ!
П іlВlНlіlЧlН'О - еlв'l}оfпеlй:с'ыкнарощ;ии вваlЖаlЮТЬ СІВ ЯІЩ elHlJ-IЮIЮ ро слиною ,,'Оlме'лу". Ке\ЛЬТИlооажалИі о~М'еЛlуз'аl Боже наlоіНІНIЯ,

'висїlЯlНе ІНа івеРШIJ{;И дерев, а' ЇХIНIЇ' ж·е'Р!Ц!Ї- -

ДРУЇ:ЩИі клаіЛИ ОlМе\Л~

на СВОlїВівІТаір:і іпіщ 'Ч,аlС ус:і'Х мd'Ст,иIЧ!Н'И1Х ~1И;гуаJl'іIВ.

На )'1З1гі'Р"ЯIХ Ти6е'Г'У' ІЙ' 'у lВї'чно'ае\Ле!RИ1Х ліlС'аlХ ЦеЙЛI()1Н~ в
МOVIи''Лвах та ГИIМ!Нlа!Х ОlClпіlВУЄТЬіСЯ ~КlBiTIKa лотосу, ІЩО ІВ '11НЩ;ії
стаlЛ:З' еlмбл,еlМl()lЮ lН'а,родУ' й щ,ержави' та ІС)'ІПРОНОДИ'ТЬ 'Кіо!Жну

ЛЮIдИ1НlУ В Н1iPlВ l aIНY, ТОlбrrо IВJ Iпо'з:аlГробове ЖJИГГ'ТІЯ за' в1іруваІНІНlЯІМ
БWI1дИ lстіIВ. В даде'кому Сиlб'.Ї!р'у 'ш:аIНlYЮfГЬ 'ЮО1рінlНlЯ чудо~іlЙlН1()1
рОСЛИНИ, Щ'О 'МІЗІЄ лію.д!сыуy фОРМУ і '3ІветьсlЯ Ж!еIНЬ-lІпеlН'Ь. ЦЯ'

РО'СЛlИна Л.іIКY'Є іВ:іщ усіх XlВЮРQб і ві:д,:М'олOJДЖуе ЛЮДИІНУ. В Япо-,

НІШ, де паlН'Y€ оК!рем'И/Й ,юу~ьт IJ<lВiT~B', dпе:ціія!л'ыноюю [liОlШa.lНЮЮ
В'і'oZlJ3НiаIЧ ЗоЄ'ТЬ'СЯ ХРJИЗЗНТeJМ а, в Ме:XJі\кю

-

IKafК,ТYC /п емтош і Т. ІП.

МУ\РIИIН'НІ CyдalН)\ m-а:вриrrаlНIIJ!Ї! та, араlбщ де ще ОIС'ОІБЛИIВО
ЖИlві "РЗЩИlці:ї і ВЇрУ'ваfllНlЯ л.рetдків, :віlряrrь у свяГfliсгь прер,іlЗIJ-IIИХ
рослин, ао.юре:ма' ж дepelВ'.
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ПРОЇЖДіЖаіЮЧИ 6Є'ЗlмеЖНИIМIИі Iпрост.ор'а'Ми саваІНИ, Я часто
зустрjlчаlВ баобаби, ПРIОIМlі/р'о:м eТ'OB6~npa до дlВОХ :і Т;РЬО'Х мет;р;і'в,
пJіщ ЯІКИ\МИ МУР:ИІНИ' ще ,й 'c.ь01[10ДIНЇ 'Clклащ;ають

жерrnв.и~

11\10-

ЛЯIТЬ'ClЯ іl 'в\ИIКОIНУ'ЮТЬ р,і!ЗIН1іl ритуали:. Ча'стQo при ЦЬОМУ ВОНИ
\вби\вають ІВ ,еТОIВlбур дерева ЦВЯХЩ IНОЖ.і, СПИСИ', стrpіли а НШR
круги склада'ютькїстl<'И людей, жеРТО'RНИIХ тв'а:риlН та ПТИіЦЬ.

Під дереВа!М'ИІ ,з'алишаіЮТЬ ІВЮ:НИ .пе.ревеРIНе'ні Ігорі ДІЮ~М' ГОР1Ш'КИ,

під я.КИlМіИ ,складають ГРlі'-,грі, чи решт'ки же:ртве'НН:01Ї ЇЖlі.
ПредметОІМ 'оlбожеlН'НІЯ

€ і іК,aJПОК, З ЯКОІГО добувають ба

В'OIВlHY на, jП'О\ll!У'Ш'КЩ ІМ а'т:роащи іі т. :п· КаПQlКИ -

(це ,величеЗlНі!

'Га ,гаlРlні деР'е\В'а, ЙМУ'РИІНИІ ,з:аlб01Р'ОIНlЯЮТЬ ~Х3ІР'Ї1ЗIУlвати:.
ОДИІН іМО:ЛОЩIИЙ IKOIMelНiдaHT ,в Афр-иці задума,в. наOtР'Я\д:КУі
'ва'ти 'з·а IQвоіім ,омаlКоОIМ ·авою ·саlДиlбу й Н1Cllка'ЗalВ ПОlзр,1зуваlТИ
старі IкаIПОIКИ, Щ'О дава\lIИ' ~ЗalЙІВУ тilНЬ та РО'3іМіНожу.ваl7І:И ЛИIJIIИtкіlВ

і 'KO'M~piIB. М':lсцеві' 'М)lРIИIНIИі пр'о.кЛ'Я.ЛИ' іМОЛО!ДОГО ік'омендаlнта
ї 'МОЛИЛlИ Д:У'Х1а :ка!по'Кщ щоб \ПОікarра\В :його. Не:за1 б8.1РОIМ ,померла

дружи:на 'K'OIMelН'дaIНTa, а за нею і :він ·сам

... Чи Т'реоба <Д',,'!'Яі на

сеЛ"е'НJНЯJб\ЇЛЬ,ШОТrQ піщ:гве:рщжения СВЯТОСТИ' 'каШ.QIка,?

Проїжджаючи

певного

разу міжгір'ям Мандінгуе

біля

БaJуIШ1}{lО, :з:а\вважиlВ Я З'даlЛlе'I<'У у туща'Ви!нri паЛhМ, щО' 31ВИСaLЛИ

IП'ОІнаlД 'СТ'РУ'МQlЧКOtМ, Чj'lЩОIВУ

КІвітку,

IПОlді'б:ну

до

величе3lНОЇ

"JЮlіМlПанули" , JCBOLM 'С,Т'е6ло:м з Т'уu~а'Вини, а ЇЇ цвіт, пощ:іlбний
до ,величе'зно.ї "каМlпаlН~lЛ:И"

ру -

(ДI3;ВОlніIВ), ЯlсночеР'ВОIНЮrго 'кольо

ТОРІМВ Іна ССIНlціі, IНlеіМЮIН IК'РО:в,. Заlх'оп.ленwЙ П 'Кіра'сою, я

ЗУПИНИВ 'KaMiolН і ска03,ав ш'офеРОIВЇ1 зірвати цю к:р.аlС'j'iНlЮ са
вани.

--

Ні,

:MYCbo€,

не Іні'ду 3іР'ИlВа'ТИ' цю

.віщ:ка '3;alВ 'MelН:i мій шофеlР Нороба, IJ{'B1iTKIY' та й вам не раIДЖУ. BOlНia, Mal€

я
ча·

p'ЇIВJНY 'силу. ХІО'Ч ІВОІна :і !ra!rIНla, а'л'е дуже не6еlзшеЧlН'3 та l П01Гalна.
Хто ї.ї ,зіРlве, У ТОІГО' lНiіlКlОЛ:І11lне !буде дї1те!Й та Жlіlнюа буде ;ввесь
ч аlС хнорї!ти.
Годі було .м,єні IВМСIВШIЯlТИ Iпер-е:ЛЯІКZIНОГIQ Воробу; та йїIН

ші р'обіТНИIКИ не IВitдваіЖИIЛИТ'Ь цьо:го зроБИІТИ..

31ню/в, заlгула

МClІШИІН3 'і з великим жаllIerм :за:ЛИ1Ш'И!В Я цю чаР:ШIНIИIUЮ С'alваIНlИ.
Як я ,вже згаДУВ1аlВ> у Іпер:ших РОI,3Jділаховоїuх СПОIГЩДlїIв" на

ТО:РГОВИlщі у 'мїlcті ЧИІ НаІ ЯI РIМіаptках, та, й у КОЖJНОіМУ сел'і ІМОІЖ
на ку,пити рїIЗ'НСIУIZ.ІНітниlХ рОСЛИН, корінців ТО'ЩО, що· ПО по-
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віtр'ю 'му.РИНЇ'В (мають 'СИl7Іьн:і чари, lНаl користь 'або на заіГУ'бу
ЛЮДИlНJі.

Над3lви\чаI ЙНО' ЦiIКJaB,i л~r'еIНДИI'і\СнУ'ЮТЬ -про IШl/ЛblМ:и, у СУЩаІН
СblКИХ арабіІВ, ЩО ЖИІВУТЬ 'у C~!Гalp)i, чи 'в ОIКОЛИIЦlЯ!Х Ї:Ї. Ця РОlСли
на, що дає сол!о'.Щкі' й ЧtУЩ Otві OtВОЧ~, д ОlбtрИlЙ :CyrїlHiOIK та в'аос.иlСТ
від IПЗJJIіЮЧОIГО IП'РОіМ~IНfНlЯ ,СОІНІЦН

Є 1Д0t6р'ИlМ д:У'Х:ОIМ ДЛ,Я 'КО'ЖlНю

-

го !М'аlндрї!ВНИlка, а !з'оюреlма ІВ пустині .. НедJЗірма ваіПОIВЇ1в сам
П!рOlрOlК МаlГ'о!мет ар'аtба'М

намет-накхл,е
По

-

,.шаIНlj1й,те ІЗ вел!И!кою ув:а:гою lВа,ш

(!пальму), я:ка :ваlС 'Гюдує ;в РОІКИ' IГОIJIЮЩУ".

:ві\рj'1ВЗiНJНtЯlх та леr,еlнщах

д~ЯlЮИОС

а:роа!бlСblКИОС

:плем,еlН,

паль'м:а є С'І1вореН1а '3 ',З'ЗіЛlИlшкі,в 1'Ї\єї ГЛИНИ:, З ЯКОЇ Бо:г 1С011ВОРIИВ
А,дЗlма.

Інша леrеlНlда ЗНОВУ ,го,вори:гь,

ЩО lІаlЛblма

CТ'8iop,elНa

:3 IHЇlrTiв- і ,ВОЛОІс:с:я Аlдама (:ОПОіВ'щаrН1НіЯ шейка Камел~ь ед Діна).

КОЛИІ АдаlМ 6j'IВ В!ИlГН!а!НІИIЙ :з раю, 6у\в 'Посланий до' !Нью,го Бо
гюlм архаlшгел Гавриїл., я,КИIЙ на:каlза'В ЇlменеlМ БогазріIЗ.а!Т'и

60-

лосоя та нїlгті і !в'се це заlКОlпа:ги ;в. землю. Незаба1РЮіМ на цьо
МУ м.Їісці ВИР'ОСJJа .пашьма н РЮІЗЮ:ІШНИІМ широ,ким ЛИІСТЯМ та
сма:ЧtН1И1М1И1 ОІвочами.

ЗДИlВ)'lВЗlВСЯ A~alM, t8IКЛ'ОIНИI8ІСЯ БОГОІві НИIЗ,blКО д'0 З'бмлі та
з аlК!рИ'Ч ЗІв:

-

О, мiJй Боже, ЩО Iпо'ка!ЗЗlВ Свою Сиlа!ВIУ! Але ж ЗlвіДЮ-l

це 'Могло повста'ТИI?
Бог !віД!ПО:ВtіIВ ЙЮIМУ'У,стаlМИ Гавриїла:

-

ТИСТlВО'РИІВ матер'ііЮ, з ЯЮОІЇ 'ВИІЙШЛО це дерев,о,

111.0

буде тебе ЖИІВИ:ТИ.

OдlHalK

ca:T'alНal IПОі3'31Вlщдty~ВіаlВl ;ЦЬОМ'У

НОіВІО: на'Р OtДЖе.І-ІІУ пре,к;раl(IНlУ' па'льму,

і

,поlбtИlВ !К'ЗlМ',:IН\НіЯі:\'1

а Адама ста'в, пе'Ре~л!і;LIN

нати. І I}{оОЛоИ lС'а"ГЗІна по\ба'ЧіИlВ, ,ЩО АдаlМ ClМИlреIН\Н'О все пере
Н'О'СИТЬ, наіБЛИtЗИIВIСЯIЩО iНJЬ OIГ О' і :ЗIaJПИlТа!В 1Й01ГО, ЧО:МІJI !ВlіlН' ТЗlКИIЙ
те рпел ИlВ:И)Й , еМИlреіНlНИЙ 11 Іне lиарrкаrє ІНІЗ' 'ОВОІЮ діOlJllю. АдЗ'м пю
кава!в ЙОІМУ НJa Р'О!ЗіКіііШНіУ IпалbtМlУ,яка, не ДИІВЛЯІЧИІСЬ !На [1рад
каМЇ!НIНЯ, стояла ТЗJк ,саIМО' РО3lкіl шна й -з-елеlна, ПЮIВНlа баlгаrго
го урожаю спілих фініків. Знову позаздрив сатана, бачучи

своє беЗСИIJIЛЯ СуШрОТИ! Божого дjJIIЗ' і
У 'СВIQЮ са'таНИlНСblК'У' міщь. В

йOtго
"lИtCтя

цей

в:тtp'а'Т'ИІВ ВСЯlку 'віру

час ПОЛЛіЯЛ,ИlСЯ СЛЬО'ЗИІ

о'че'й У Івищі 'Во'rrн.еlН'НИХ 'К:РЗlпеlJI'Ь Еlа
паIЛЬ;МЩ

1ц'Об

циlМ

пекеЛЬіНlИlМ

З

ШИrрЮІке Ї' зе'л'еlНе

'ВО'Г1Не:м

ЗIН'ИIЩИI'fИ

до-
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щен~у ЯіК :calМY паІЛ'ЬМУ, так і П золоті о'вочі. Але' пшлыма'' з
кш~чи)кї\в 'СВО'ЇХ ЛИіСТIO'чкі)в іВИIПі)'lСтила ТОСТІрі 'КlОІлючки., яю Bilц6иши iВlci ,сльози, саггаlНИІ.

БаI 3У'Ю1ЧИlСЬ на цій л,е'rеlЩZljі~ ар , а6и 'ще 'й досі, 'У'в'а'Ж'ають,
ЩО болючі УКО.ТІИ пальм є також дуже небезпечні,

60 мають

Я'д ІВ Iс06і, ЩО J3,ШЛИШIИІВIОЯ ІВ 'НИХ iВ'i~ ,са'танIиIнсыІи:хx 'сл!іIЗ.

С1lВоре'НН/я Бот'о/М ПШЛЬМИ Й лЮЩИН'И 'З oiд:Hi€Ї 1~l'alтерШ, яlК
каже ара1бюь'ка л,е'rеlНlДа!, зроlБИlJI1О ТИІМ 'самиlМ ЛІЮДИНУ ОЇ' паlЛЬіМУ
РЙJДJНIИIМlИ ІПО пл,оті·. паIJIы'а, ц'іIJl:КОIМ 'ПЮlЩібна, .до ЧОЛіовіІка ClВОії'М
СТРУіНКИІМ станом, ВИ1ОО;ТОЮ, ВhІП,Іно:шенням між жіночо\Ю
ло:в.Ї'ЧОЮ

IстаТ'Гю,

а

ЗОlюр,е:ма: ПЛОДО1ВіИ 1Тіс:тю.

Араби

11

'ЧО

OIК!P,elМO

з'вер-гаю'Ть У'ВalГУ на те, ЩО' коши зрізати IГо.ло;ву паль:м!і~ 'ВОІНа

зараlЗ же IВlМира'€, іЯіК ,і, ЧЩ7JIО:Віі,к бе,з Г'ОЛОіВИ, :ВlOна .гине, !КОillИ/
ВИlрваl'ГИ ІВ ІНеї 'с-е!plце, ЯfЮЩО ПОlвіlДру1бувагги гі\Л:JIЯIЧ!к,И'

(не'МlО;В

Р'УіКИ у' ЛЮДИІНИ'), ВОНІИ 'не Вlі:llJРЮIС:ТУТЬ 'Н'іколи. Во'Н'а' ЙІ по!кригга,
нк і ЛЮДИІНа, 1В0iol'ІОЮСЯ:М ТЗІ Шіюіlp'ОЮ.
Крім

ЧИІСТО

фіЗИlЧНОГО' Iпоtp'іIВlНlЯIННlЯ

палЬМИ, до

ЛЮ~ІНИ,

ара,би У юво,"іх \ВlіРУ1ВalНіНIЯIХ іl ЛіеrеlН~:аlХ О'СІп,іIВУіЮТЬ і МОРCtЛЬіНі її
8apTOCТIi. ТаIК, Н'аlП:РИlКл,ащ, .па.льма

€

'д:уже чутлИ'в,а на, любоІВ"

д'РУ'жбу ,іl'OtвЗіР'ИСТ1ВіО'. ЯК ОIП'о'віlДа€ ОДIН:а'з Л er енlд, Ж'Иill О с.об і
ЧОТИlр!И lП'аillь.міИ :на' кр'аю ,оа'зи, O\д)Н~a бмlЯ .щРУ'ГО:Ї. Були, ІВЮІНИ
ЧУДOlвоз'ешеНlі', РЮ:ЗlКJі/lllIНЇ '1':3: !буйні. Приносили. ЩО\Р'О!КУ 6aJГa
тиІй ур.оЖЗlЙ. Але ОЩJНIQIГО' ~lIJНlЯ: :ОЩ)НI(1, 3 'Н'ИІХ lJ1ю/М: ' ерла. ЗаrгУ'ЖИLЛИ

ііі Iсе:с'Т1РIИНСYlСЇIZIJКИ1, 'О/ПYlСТИIЛIИI 'овю:і ІП!ИШ'НІЇ' :віти д!ОДОЛIУ і вже ні
КОЛИ !не ІЦРИІНЮІС:ИІЛИ' таlКіОГО 6аlгатюго В'Р'о,жаю Я:К ПірИ жиrггї
ЇХ поМ'еірЛIQЇ 'сестри.
Про ЇIОНytвання не ,аБИIЯ:l{iОIГО

кохаlННЯі пюмі!Ж

[Іа'льмаJМИ

с.віIДJЧИ'Т1Ь Iсл:~Ду:юча' л,е1rеlI!ДЗ' і ОIПОlніда;НIНlЯ аlр,а6ЇIВ 3 МlїlCта Гаф

са (ТУІніс).
ОДИН ЧОЛOlв,j,к помітиlВ,ЩО 10(Д\НЗ: :3 йо:г:о іпа!л'ыM у !ca~l}{,y

перестала I.IJвkтИ' 'Та! ЗМtatplН!іlJJ:а; у

'C'BO;€lMY

;кол,ыQр,іl•. ЗаlЖl)r.рениlЙ

ГОЮПОlДаlР :побїlГ ДО, IЗlНШЙОІМ1ОГО' са:n;іlВlНИJКа, П:Р:ОiQИ\ВІ IПЮ!м:ОІГТИI йю-

МІУ ,в ЦЬOlМ'У горю. Д'ОСІВІЇЩJЧООИЙ ,са!Z(їIВlНИIК, ПО:ГЛlЯlнуВ'ши на 6iдJН1Y
паIлыу,'

IОКЗlз'ав. господаре!Ві

-

"ТВОЯ :Пa:JIlbМlа

заlюо'хаlНа

у

llал:):,IМ'У, Яlка СТ01'ТЬ ,J11РО'ТИ/ неї, lВо!НазшвмиIpЗl€ '3 1<о'хаIНlНlЯ:".
Зара' з же ,СаІДЇJВJНIИIК ,06'€JДJНIЗІВ ,гал,уз.'Ки ВМlИіраЮ'Ч:о~ [І'Ш]IЬ/М'И

3 ііі :JGОХalН1Це1М.-СУСЇдюою. І що ж?! Неваба;рОІМ іВМ1ИР 1аюч:а a1'aJ.rnЬ
М1а ожила, ,с:та\Ла; :ЗІНЮ/В IУ"ЦШС,'Ги ПИШНО і дJа'Ваrnи соло:щкї', ОВOlЧlіі,
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н,а С'QJІQДЖ'УЮЧИ!СЬ КiQханням Їllпе'СТQ:щамИі С'ВЮ'€Ї ,суюіЩ!КИI. ЗДJИІВЮ

'

ваlН~Й ГQ'СЛQда!р ХQтіlВI переВЇ!рIИIТІИI це чудо' й РQа'є;днЗJВ rаillУI3 IК!И
закоханих. Тоді обидві паJІЬМИ впали У СМУТQК, і вже він не
поб З'ЧИ1В ІНа НIИХ IніIКОЛ!И' ІНІЇ ClМlа.ІЧIНИ!Х ОІвочіJВ, ні дві ту.

Са!д.іIВНИ'КИI lараБИI IС'ТІВіерЩJЖУЮТЬ,

,що.

,па171ЬіМIИІ

ВРQжаlЙ 'ГQ~i, ,к01,;1И іх д;elpelВla: ЧQ;JІQlВііIЧЮІГQ

ПРИIНQіСЯmь

і' жіlНОЧОIГО

PQ~Y

СТОЯТЬ БЛИІЗЬ1КQ Qдне 6і'л'Я ,щр'У,ГQТD.
ПаЛblМИ не т1іlл'ыи: IКIQ,хаютьс'я ІМІЇ!Ж IСQбою, але ,ВОНИ .і'lЮ

б"lЯТ'Ь, або. неlдо~,юб.люють ЛЮЩИІН)", що., Їх ДQlГл'Ядає.
Один Юlна'к

-

р'О'ЗIПQlВїщ:а1€ QДІН'З:

3 леrенщ, -

дуіже любиlВ

СВІЇІЙ СЩДО/К, а :ОIСQ!блИlВО, ,пі'к...lIУ'fВЗiВlСЯ гарІНОЮ .мQЛ'ОДОЮ Iп,аlЛ'ЬіМОIЮ.

А,,'1е сгаoll0'СЯ таіК, ЩО він Зfclll{о.~аrвіСІЯ' іВ 'QщніJЙ 'дJіrв'чині і то НlещаlС
ЛИlВQ. Батыии її ІвіЩjМОІВЛ,ЯЛlИ 1 IЙЮIМIУ 1В'Їд.д:ати заlМіж 'ОНQЮ ДОЧКУ.
БіJlJНИlЙ ЮНІаІК ,з наб.ОlJIіі\Л1И1МІ IВlі:д :к'о'хаlН'НІЯ се'Р'цеlМ IПlРИlЙlШЮIВ ДО

СВО'ГQo 'СЩДQЧІК'У, сів )пі~ l){:ра'СУ:Нlею пш7l'ымюю та РОЗПQlВів ЇІЙ .про.
ОВОЄ ГЮlр,е. па:лыІз,' ЩО люБИ"llа, ЙОІГQ, Івіlдчул'а ЙО!J'lО страждан
НЯ, РОЗ:ПУ'стиша ІНЩД ІНИІМСВЮІЄ зеле!не широ,ке ЛІИІСІТЯ іОКlа 'ЗШ7Ш:

-

Не Ж)nРИlСЬ, юначе, 'ї;ди неlга!Й\І-Ю У дIkVI ТІВОІЄЇ Ko'xaHQ~ і'

ТИ ОТірИ!маєш б.лЗlГОСЛО!ВlеНlН!Я від 6a'ТЬ'KIЇrв П.
Так і 'ста;"lО'С:Ь. Бать,ка IВlі!Н ІЗ,ШСТЗ/В У ДQброму HaC'11PQ~, ЯІКИЙ
і 'ВЩЗlВ ЙОМУ ,ОВОЮ ~OIН'blК!Y. Пі'сл,я цього. обо'є МОЛtОlді й за'КQ
хані ще ІЗ біIJIЬ:ШQЮ л,юбов'ю та П01шаНQЮ до'Гл!ящ:али СІВ'QЮ
чаріlВlНУ і/ 'Р10IЗ'КІЇIШIНУ IпаЛ(blМIУ.

Оповідають

а1раlБЩЩQ

Q~ИfНсултан Івіщіlбрав. 'у

СВ()(ГQ

німаlНQТQ, 6itzI)НiOlfQ 'ЧОЛ10lвіlка:, -кіл'ька пальм, що. БУЛИ 1 ДУ'же
ВРОЖіа'Й'ні й Гaд:ylваillИ ЦIbIOIГQ Iбі\ДQ'Ла!Х'У. Бі)ДніИіЙ lСеЛIЯIНіИIН 'Пдаl:<ав
та ТУЖіИ\В. ПаЛblМИt теж З1аIТу!ЖИIJI!И\ за 'Ни:м, 6аlЧИlВШИ' КРИІВ~У,
НІку ЗЗlПlQlДіЯlВ' З'лlИ'Й ,султан 'ГQIОПQда,р-е 1ві,

і

ціЛIЮОМ переста\7ІИ

ПРИІНЮС'ИТИІ Іпл пд З аlг,аlрl6НИIКОlВ1і.

Ціік.а:ве lі Л 1 еrе1Ндаірне є :ПОХОІДження на:зlВИ фі\Нlі'кі'в.

Фін~'ки

(даIКТИillіі), щоз'вуть,с'Я. "дбгле нуд", ЯІК ;каже леrеща" IJ1IQ'ХQ
ДЯТЬ 'ВЩ ,ОДНОЇ

'3 жіНQ:К Ма,ГОІмета -

ФініIКіИ', Щ'Q :ЗІВІУТЬ'С'Я' ,;сем6еlJIыб!JIь"

що. звалаlСЬ Нура.

мають також цiKaIВ1Y

j,СТQіРnЮ. Нк ОІповід:ає 'от'а\ра lа'Р'а1БС'ька л,е:rеща, ,жИ'л,а сюбі Ba~
кохаІна ПaJраl ІМIQЛQ~ИІХ. ВОНИ ЩIOlнючd СИlztї'ли пі~ ВlИЮОJ<JQIЮ

J<iY-

чеіРЯlВОЮ ,паtЛЬіМQЮ lі' IСЛJ'!хаtJIIИ еQЛ'ОІве'Йка. ОДНЮ'ГQ не'ЧQра; дtвsчи
на ПQ;lшруваша,с;воє'М'у IКQханому lКIЇ!JIb\Ka дужес,маlЧlНIИХ фінііКів.
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КОІ.і'ІИ

хлопчина

ПО JП'р'о6уlвав,

то

CT'P-аlшеIННО

ЗДИJв.уваIВСЯ,
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ніJКОЛИ ще не Їв таіК'ИIХ :заlПаlШіНИIХ т:а С'О-ЛО,ЩКИІХ і зі! В~ДіИIВ'У'В'аlН

НlЯІМ запшгаlВ овоєї }{10іХalНЮЇ"

де вона НЗЯ.Jlа ці, чrудо\В'іl Оlв,очі?

ДіrВЧИIНіа IПОЯIOН'ИЛ!3, щО IВt3ЯІЛа Їх '3 ті'єї па'.ТJ:blМИ, lП.іщ Я!ЮОЮ ІВО'НИ
з,а!вжди 'сидять

і ІНа КОТір'Ї!Й іопїJває дЛЯ НИ:Х

соло~веIЙIКО,

що

означає по-арабськи "мен еоlЬ накхля е.л.ТJ:і тагтга, смаана е.1Ь
6ельбель".

Баlга!то ще іНІШИ1Х ле(енд, ЮIПОIВ:іlда'Нь, ПОJВір'я jюН\'у'Є у 'М'У
РИlніlВ таа:Ра!біrв АФРИіКЩ 'Які, го,д.і: тут 'Зlгащати. Всі :В'ОНИ ство
рюють баl гаlТИ'Й матеріlЯ!Л афРИIКalНlСЬКОЇ :на!рOlд!НЬOrї ТВіОіРЧОIСТИ
та Є'J1емОІЮ Тlвю)рів

6alrarrbox а1р'а!6СЬ'КИIХ 'Поетів та МУРИІНСЬКИХ

ОПlіlВаlкjlВ, іЯlКrі таlКОЖ ЯIВЛЯіЮТЬс.я інеВJИlчеРlпаНИ1М джеlре.J10М рі'3НИХ

ре,П.ЇlгіЙнИlХ

культіlВ

у Н'а\РЮД,(ЇIВ Са:гаIРИ та

судаНСЬІК,О\Ї

С3Інан'И

і Д1ж)'\нrлі.

КУЛЬТ ЗМІй У НАРОДІВ СВІТУ, А ЗОКРЕМА В АФРИЦІ
Недавно

при

розкопах ,старовинної оселі

пеРШОГСІ ти

сячоліття дО Р. Х. на ОСТРОІві Камі, біля Мііста МОrПті, над Ні
(ером, пощастило мені знайти кілька ІГЛИНЯНИХ начинь. ваз,

статуе'ток, що мають на собі 'скульптурне відображення змій.
ОчеrВИДНО

ці речі

були

ПРИС1юсо/ваlНі :КОЛНіСЬ до опеЦііяль

них релirrіJЙНИХ обрядіlВ і 'КУЛЬТУ. Багато різних аJмулетів та

чарї!вних речей, ЩО МУРИrНIИ звуть "KQlМO" чи

"rpi-npi",

існує

ще досі у МУlринів, ПРИСВЯlЧених чаrpа,м і 'культу ЗІмій. Деякі

пле-мена і поодинокі особи рахують-ся дітblМИ чи лю~ьми З'міЯl\fИ та моляться і 'Відно-сяться З великою пошаlflОЮ до

так

'З'ваНИlхсвящеНlНИХ

іЗМІИ.

У

'НИХ

'ЗаrБQРOlнен.о IВбиtва'ги

змій, і в-ірять, що ІСВ-Нlценніl змії вол'одіють ЇХ ЖИТТЯІМ, до
л,ею людини. Це цькаве явище у афРИJкаНЦtВ не є твором са
мого мурина, а юульт змій походить на1пе'Вна. ще з перед
kтоір'ИЧ!НIИ\Х час'~В' \Ї праДОtВ1ЖУlВalВОЯ че.рreз IВlсі ві,ки у ,всіх на

родіlВ світу. ПОіві:р'я та леrеІЩИ п,р,о 3ІМЇЇ'в існують досі не
тільки серед диких HalpOД~B АфрИlКИ, ОкеанИ чи АзИ, але й у
культурних народіlВ Европи.

Згідно

з

Біблією

Зlмій

б,У1В першою причиною

гріха.

Змій був чуде-сн:и'М іпереТВОР-eJНlНЯІМ IпалИlці Мойсея lпер~ фа-
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раоР.ом. Змії бу.7lИ страш'Ноюкарою Д.7lЯ гріШНИlкі'в гебреів
у пустині. Мідний змій 6У'В 'символом спасіння для ,вибрано
го народу Божого. Змій рахувався, 'Я'К найсильніша і най
Г-Р'Ї'ЗІНіlша ТоваРИІНа' П'ОiplУ'Ч ,з левоlМ (Пошт.юlМ

90).

A'P'ЇJM1alН 6уд'О

найбільше зло в ,реліlЙЇ Зороастри, приима,є ви~змія.

Yl1peKiB

з-мій б}'ІВ нк нерозлучний атрибут А1fioОЛОlНа і ЕскулїІНЗ1, отець
медицини і магії, е'Мlблемою м~дро(Ли j наро'ДжеtНlН'Я. В Iндо
Ки,таї :МИ 13на ЄIМ:О ,Зімія 6-0lгаз

'

7

голо'в3ІМИ. В ЄГИIПlті оз:нача'В'

зм)і'Й багатство. В ГО.7l0вніЙ прикрас і у фараонів -була завжди
гадюка

в позі готовій до напащу.

В ЕтіlQlпі,ї існує леrенда

п,ро змія, я~и'Й по'сИ'.7l3'Є .7l,юд'Я'м дощ, 'ВОДУ, вр,О'жа'Й і т. ІЛ. Бага
то леrенд про зміїв заховалось як у поган так і "в нас, христи

ян, нкі по СВОЕМУ змісту бувають дуже цікаві, о!р:иrі:налЬІНЇ іЙ
ТОТОЖНJі. Ось, наприклад, Іподаю од:ну з них,Яlка і'ооує У пл,е·

мені "lпе.7lів

--

старовинне ГЄlбре'Й'СЬКО-Є'ГИlпеl'сь,ке плем'я в

Судані". Їх деіенда оповї!дає про змія, що жив і 'П3Інува,в у
,старовинному місті Гана (теперішні руїни Кумбі-Сале в Су-'
дані

біля

Сагари),

нке довело,сь меніС!вого часу Р03l(опу

вати і досліджувати його історію. Тепер серед дикої сава
-ни, на піВJпустині, ВИВИJЦУЄТЬ'СЯ кілька горбків, укритих ру
'Їнами колись багатого і велико,го міста Гана, що заложено

було гебр~йсь,кими ем'Їrрантами 'в ІУ столітті, щО ПРИЙШЛИ
ТУДИ пkля зруйн}'\ван'нЯ Єрусалиму РИ!М:JllЯlНаIМИ. Леrенда ця
не тільки цікава тим що відображує певне вірування і страх

.ЛЮДИНИ по відношенню до змія, але що є дуже тотожнім з
оповіда:нннм у нас, християн, про Сів. ,Юрія Пере'можuя.
Отож, як опо'відають, за часі'в племени! соні'Нlке, що жи

ло іволоділо стаРОIВИIННИМ мі,стом ГЗlНа, ЖИІВ у том,у Імісті ве

.'1ичезниЙ змій, що знався "Біда". ЖИВ 'він біля самого ВИ
ходу з глибокої криниці, біля ·стіни і високої вежі. йо~му
ЗЗ'ВЖ'дИ ПРИНQlСИ.7lИ

жерТlВИ: ріі(зни\ми

стра'ВaJми,Зlвір'я1М,

рогими металruми ТОЩО,ме ч'ер,езко,жних

7

до

літ .м~сіла бути

іпринесена і ЛЮД'СЬік'а жерrгва :в: особі 'МО'ЛОЩ:ОІЇ і' на'Йга:РlНішоі

.Дівчини з мі.ста 'в віці

14

літ. Змій 'поЯlВЛЯВСЯ два рази і ПЇІД

понзав до 6ід:ної жертви, але не нападав на не,і та не ззби
ра,в П до свого СХQlви,ща і лише за треті'М разом молода 'кра
IО,УІНІЯ :ста.ваиа жер'flВОЮ цi€IЇ 'СТр'аIШIНО~ та огидлИіВО:Ї тва\риlНИ!.
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OIдHOГO

AJIe,

разу,

яік

подає леr,енда,

стала,сь надзвичайна

подіІЯ. М'оло~а діJВ'ЧИIНЗ, що бул,а' ВlИlведеlна '3 а' :\І'іIСТ,О' Іна же'рrr:ву,
стояла О~ИIНОlка під сті!Ною 'ВИСОК'ОЇ вежі. Б)VIа вона закохана

В одного лицаря, ,вершни'ка з міста, і іКОЛИ змій виповзав
двічі,

щоб

її СХОПИТИ,вона всі'М ПОЧУТТЯ!М J<ликала

ОВОГО

коханого .1Jицаря .на ПОРНТУНОК і спасіння. За ~реТЇIМ разо'М
коли змі,й наблизився ціл,ком до неї і нама'га,вся її схопити,
в ту МИТЬ з'Я'ВИВСЯ лицар на коні, напаlВ на з'мія і відрубав
йому ГОЛОіВУ. Священний зміlЙ за це прокляв це місто і пер,е
творив йо'го в руїни і пустиню. І до цього часу бояться пасту

хи ходити по руїнах, бо, МО'БЛЯВ, з людей перетворилось
на TOl\IY місці багато ~рійливих гадів. Отож, ЯtК видно
аеrенди,

змій

рахувався як IпротеlКТОР добробуту

тієї

3

і ЖПТ"ГЯ

цілого мі,ста, життя ЛЮДИІНИ, авнщооним З1віро'м. І~оJIИ Й'ОIГO

не вшаНО'Fано, вбито,
ІJ.я

леrенда

не

'в'їн су.ВОРО помсти'Вся НЩД містом.

-

тіЛblКИ

ціка,в'а

'з

а!рхеолоr-ічно-еrnолра

фічного боку, але й з теологічlНОГО, бо

автентичні історіі

маємо багато в релігійних життєписах. Повстає питання: чи
існували дійсно велеmі та крилаті3lМ'Ї'Ї в першому тИ\Сячо
<liTTi перед і після Р. х.? БеЗУМОDНО ні, за 'вийнятком сучас

них к.ро'кодилів ,кайманів та Івеликих змій пітонів не ісНYlва

ло вже тоді нїIЯtких \под;ібнИ'х стра'хіть, які ви~ерли були вже
кілька сотень тисяч літ перед,ТИІМ, і лИ'ш'е фаmа,зія людська
уявляє існування подібних страхіть у так HelдaBHi часи ."ІЮД
ськОо;О життя та 1П0'в'язу€ з ними різні історії і леrеНJДИ.

Одначе, до цьо'го часу ще й НИlНі і,сlНУЮТЬ ІВ АФРИЦІ цілі
племена,

що

вшановують

з:мїї ЯlК СВЯlщенні kтоти.

що вони приносять в люд,ські о,сел'ї добробут,

Вірнть.

забезпечу

ють ім воду, охороняють від ГРОМу,ВИКЛНlкают.ь ДОЩ у за
суху. Таксго культу дуже Су'IВОРО при~римуються племена у

фРЮЩУЗЬJ{Ї'Й rвїнеї, плем'я бенін, населення в Дагомеї, на
СЛОІНО'ВОМ'У

Березі і

в

шших

границі Судану і r'В,ЇlНеї,

300

місцях.

Т3іК,

на,при.кл8Д,

км. від Бамако, од.ного

на

разу

прийшлось :мені заНО'ЧУtВ'ати у муринсь!кіlЙ Іплетеній хаті, ЩО
БУШі сполучена з другою хаткою н~величкими сіньми. У

lIJPY-

гій хатці спали господарі, ніч 'була чудо,в'а, тиха і ясна від

по'вного місЯЦЯ, була чаРYlю'ча, і лише де-'не-де переклика-
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лись горлиці або вили гієни. Я ще не спав, іКОЛИ 1J10ЧУЛ'ОСЬ
я,кесь ДИlвне шуршання 'В' сіrнях. НеРIВ'О'ВО схопив елеJcrРИ'ЧНУ
JFЯМ'ПКУ а разом і ,рушии'цю. На світлі посеlред сіней було
ВИДНО ,величезно,го пітона 'В Тlри іметри до'вжиною та НЩZI;зви

чайно'ї грубиви, немов добра 'колода. Страшні о'чі 'гa~a за
блища."ІИ фосфор,ичним ВО'ГIЮ~,М ІНа світлі, яке ви~но не аБИЯIК
його -вразило. Гад підняв голову, ,високо висунув тоокого

роздвоєног() язика і 'М,"'1ЇЮ повернУІВ назад до 'вихода. Мій
хло,пець, вже був з куп",к~пом

(величезним тесаком)

у ру

ках, а я ціли'вся що,б ~бити ЗІММІ. Коли в цей 1М0'МeH~ з дру
гої кімнати вибіг до м'ене господар,старий му;рин, і тре,м

тючи .благав не вбивати з'мія. Гад ш.вИLдко зник у ні'чній піть
мі

та

в ГУН1.авині маніока,

ІЦО

оточувал'о

широкИJМ ланом

го,сподарську са~ибу. НІ( виЯ'вилось, цей змій 'бу;в овящен
ний у цьому селі, 'проте-К'то'Р 'Його і, та'к роз'кіШIНО вИ!па,севий
різними

смаКОlцаlМИ,

яюі за'вча'су кожна родина прино,сила

йо'му щоночі і залишала в ,сі'нях або 'при вході до домівки.
Цей K'}r.71bT пітона є ДУ'же р'оз:повсюджений в цій о'кол,"W.
Мурини мають тут багато храмі.в пітонів, В'ОIНИ є зав'жди
відкриті, щоб змій міг виходити в брус і до села. Коли пітон
виходить зі ового мешкання

- -

храму, йо'го не має пра'ва

ніхто ТОРII<'НУТИСЬ або забити. КО.1JИ він влі.зе в хату, десь під
ліжко, його не можна тур'бу.вати і ли'ше 'Можна ПОКJIIикати

3іНа'хruря-сорсьє, що 'його. ва1бере, 'припеютиlТЬ .свОЇМИ' 'Руками.
ЯКЩО хто знайде lпітона мертвим, ,мусить поховати 'з відпо

відною по,шаною і ритуало'М, а Я'кщовідмовитьоя це зро
бити або обмине його, тог,о за Iпо'Ві1Р'ЯМИ нЗ!паде страшна
х'вороба.
Одного разу Іми -бачили Іперепо,взаючу з,мію пітона че
рез город мурина, той, бідний, став на коліна і лобом при

торкнувся до зеМ."Іі, чим ви,явНlВ надзвичайну пошану сво

єму повзаючому

по

землі 60ГOlві.

3I1i~HO

з

повї!Р"Я'М хто

заб'є пітона чи зро-бить збитка йому, маЕ 'З'ГО'рііти живцем.
у цьому селі приносять пітонові й жертви з живих істот, го
ло'вним ЧИ1НОМКУ.ри -біло,го

кольору.

Крі'М цього існує тут

Clпеці\яльна 'секта т. зв. "людей і3МПВ", що IпевниlМИ магічними
епособами

та

ріжни'ми

с.о.ка,ми рослин

забезпечYlЮТЬ

себе
ІЗЗ

ві,д укусів найгрізніших т.рlИЛИ'ВI1Х гадів, та, знаючи ,ооі З'ВИ

чаї жи~я гa~B, Ylміютьз НИМИ обходитись т3ІК, що беруть у
руки, обвивають нИ'ми шию, 'всаджують голову зміlЯl В :рот,
танцюють з ними і т. 'Л. Нін}{ий YlКус гада не ОПРИ:ЧИіНЯєцим
vlЮДЯ'М

зла,

а

наВIПаюи,

гади

перещ

ЦИ:МИ

людьми 'ГrР,ЯlСУТЬСЯ

вjд страху або пестяться біля їх ні'г. Часто лю~и бояrгься
промовити слово "змій", і як ,кого 'В'К}'ІСИТЬ гад, то ГОIВ:ОР1Яrrь

з'в'Ичайно, що його Iвку.сИIВ не іГ3:Д а " звір".
Взагалі всі д,Ш змія іВlВаж3tЮТЬ нащприірО,ДlНlИtМи і ЧЗ1ріlВlНИ
ми. Так, напр., мурини, що живуть над болотами і рі'чками,

вважають, щО ЗМ',Ї'Ї с,клаlда,ють с'В'о,ю ТРУТИі3ну на ЛНіС1'1КaJX БШля

річки чи озера, не знаючи ІПРО те, що гад IВзагал:і у IВОід.Ї lIre
атакує і !Не 'може 'Вкусити, бо, не маlЄ 'П'і.,д ,собою ОtПflр'Т!Я чи

твердо,го,

rp'YHTY.

Тому ніколи не' БУ'В-а.є уюусі:в зм.іIЯМИ Вlводі.

Крім того я,кщо гадюка не

€ HOдlHa.,

а на(з.еlМна, її 'ВИJДIНО зазда

.lегїдь, бо пливе за\вжди з 'Пі~1IJНЯIТОіЮ головою ПОlНад tВО~ОЮ.
Існує у народі'в вірування, що гад гіпнотизує. ПОlвза€,
HalIТp., )в хату, 'У,сипл'Яє еною жеріГНУ, Н'3'Пр., ЖЇНlJ{lУ j. !Ссе 'у неї з

грудей молоко. Друге повір'я говорить, ш,о корови на па
совись,ках 'Часто

шукають

леговищ га~юк

і

че,кають

поки

гадюка не виссе 'в неї молоко. Мабуть 'знахарі цим поясню
ють

зникнення

часами

молока

у

корів,

що

повертаютьсп

додому з пасо'вись:ка. В 'кожному разі людина т.во,рИiJIа ле
rенди, повіlР'Я і цілі культи гащівспоконвї'ку ІНа піДСТ3Ів:і тієї

небезпеки,

ЯtКУ завжди відчувала віщ :НИІХ, 'від їХ ;СІМ:И та

активности їх трутизни, ЯJкою володіють У 'веЛИlкіlЙ 'юїль;костї'.
В околицях Судану тріЙЛИ1ві гади рідко 'в'Илазяггь зі своїх

СХО'ВИЩ удень, а лише З'ЯlВJIlНЄТЬ!СЯ ,їх страШlНа сила 1ВНі0чі а,60
в дощовій порі року. Багато можна було б
життя

з'мій

і ві:д'НошеIНIНІЯ

Їх до

людей та

о:поні'сти про

багато

цікавих

таємниць заховано в еК'ЗОТИIЧНQlМУ світі.

ДЕЩО

ПРО

ПЛАЗУНІВ

АФРИКИ

ЯК часто і залюбки 'ми за'глядз:€мо до вітрин КР'Зlмниць
зі взуттям та різними

виробами

зі шкір,

хутрами ТОІЦО,

і

най6ільш нас ціlкав.'ІЯТЬ шкіри тварин екзотичного п,їщ'Сон-
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НЯ, Я'к я.кась рідкіСТь та ЛЮК!СУС на 'нашому еврО!пеЙСblКОМУ
континенті.

Ось 'візьмемо, напри.клад, ВИРОіби зі шкір ЯЩУірjіВ, 'ЗМІИ,
КРОlко~илів. Все це 'в ЕВРОlпі к,оштує дуже ДОРОГО' і ·SШWIяєrrь

сяориrіlнальни.м пр,е~метQ.М наШОIЇ 'гардероби. 'Одначе, ми·
всі напевно не знаl ЄМ, з яким Тірудо'М 'і серед яких небезпек

здо6YJвають.ся шкі\р'ки ЦИ'Х тва:РИJН У афРИlкаНСb:l{ОМУ піД'СОНіНіІ,
та,му ась і хачу паді.читИlСЬ з шана,вни'ми читачами СВОЇМИ;

спостереженнями 'На цю

Полюван'Ня на крокодилі:в і

Te'l\IY.

з'мій галовни-м чином не є таск легким, я.к здається; крім то

га, не всющи вільна і вбивати ці тва.рини. Є багато M~cцeBac
тей в Африці, а зок:р·ема В Судані, де крокади~, ящур, 3іМія

-

є

чи

патронам

предметом ,свящеНlНИ'М,

:предметом

я.когось то:варис'Гва

-

релітіЙнотокул.ьт),

"соціете"

ї, заби'Вши

такуовященну тварину, ,можна легко заплатити ав()(ім жит..
тнм від РУКИ вірних цьаму культу. Ці священні твари'Ни тут
симвалізавані

всюди.

Старадавні й воні :ке:рамічні ВИlроби

часта мають п.лНСТИlчні Їх Івідабраження. ПередkТОРИ'ЧІНіl чи
пратаістори-чні малюнки Ів печерах і на ,стеЛЯХ3IВИlчаЙ!Но ві·
да:бражують ці тварини. За.суви, замки на двеір'Я'Х
ма'р у племені баМ'бар'а~ 60,ЗIQ" щ:,о\гоlН (Б2.'НДЬ'Яlга'ра і )

xarr
--

та ко

В(.J:Сбра

жають постаті цих гадів. Існують окремі, іспеціЯЛЬіНі і Тз<Є'МlНі

релігійні то'ва:рист:ва, ща насять ім'я цих для МУРИІНів с'в'я
щенних тварин і при різних ритуалах і обрядах Імайже .всі
мурини цих племен Івживають мас'ки з !відабраlJКеlННЯlМ і ·сим

валами Їх як також і 'виконують спеціялынi танці, присв'Яче
ні ЇМ, оп-івають Ї'М ги.МIНИ або. ще гіРШ---4ПРИIНОСЯТЬ ім жеprrви
зі звірят, пта'ш,ок але

-

:нер/ідко та Ta€MIНIO й ЛЮДСblкі жертви.

Недавно. я здобув для 'Музею величезне гли:няне начиння чар

ного. кальару у формі казана

--

котла. На ньо'му з адна го

боку 'П.1ястичне ві'до'браження каймана, на другому
мелеона', на ТІРе'Т'ЇІ:\1

-

ха

з:мія. та на чеТіВертім "келе6аlса". Все

-

це є священні сиМ'воли у племені бам6ара, 'СeJред якого. я жи
ву, а начиння це призначене 'було для складання СВ'Яlще'Н'ниіХ

жертв ЦИ'М l'наРИlНlа!М
бідолаха

бj,1[ИЙ

-

"сакр.еФіIСУ". МОlже !кались і ЯКИІЙСЬ

еврапЕ'ЄТlЬ

був

у

цьомуказ~ні

Зіварений

у

честь цих повзаючих багів, хто йаго знає?! Тут всяка бу-
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Бає! Однак нині це на'чиНlНЯ оздоблює наш музей У Бама.ко,
а м:урини

-

відвідувачі зі Істрахом та 1І,0,шаною о'бходять

його довкола і Івсе ІПР'ИГОВОРЮЮТЬ "а IМЗJні де", Це'бто: дуже
зле, небезпечно.
Не дивлячи,сь, одна,че, на все, МУРИНСb'l<е нове покоління

п'ід европейським ВПЛИВОМ і разом з БЇWIими ,ВИНИ'ЩУЮТЬ ці
тварИІ-fИ та жваво торгують Їх шкірами.

Ці'каве і разом не,безпечне полюВ'анlНЯ на 'каймані'в від
бувається ІВ Судані. КаЙімани в Су!дані водять,ся досить ма

corвo в кожній річці, Сl3ерцї та ,баIГRИСТИ'Х і боло'ГЯlRИХ міоцях.
ЖИТТЯІ ка'Йманjв в рі!ках більш ПОВНО'ВОдJНИХ як

Hi,rep,

Сене

(a~'IЬ, Бані є більш розК!ішне і вигідне ДJIIЯ 'Них. Тут В'СНИ ма
ЮТЬ повно поживи цілий P~K і від палючого сонця у період

спеки 'Можуть перебувати У Іводі та ,гу:ща'ВИlНі 'ВОДЯ1НИХ за
рослів.

Інша

ДОJIIЯ

ПРИlпадає

,кайманам

маленЬ!ких

болот,

озер чи ріЧО1К, де 'вода в час ,ПСІСУХИ, це6то з грудня до липня,

цілком висихає, В'снке зілля згораl€, а саме дно TpїICKaє та
Шt'ЛУШИ'ТЬСЯ. Тут каймани за,вчасу,коли ще 'випаровУ'Є в,о

да, риють собі г.пи60кі 'Нори, залазять у вільготну землю і
та:м перебувають до дощі,в.

Каймани дуже плодючі, голо'вно ті, ЩО ЖИІВУТЬ постій
но уводі. Самка кладе багато яєць, по~і.6них до lJ<ачиних,

лише сконструйова-них в інший с.по,сі6. ЖО'ВТОІК у 'НИХ посе
редині і творить ніби кільце та ділить собою 6іІЛО,К на д'ВЇ
протилежних половини. Яйця ці кайманиха кладе біля самої

річки на березі, 'в піску, та'к як і гадюка чи ящірка, і залишає
Їх свО' їй ,В.Т(З'сніЙ долі. Ворогами їх часто бувають гадюки

ІЦЮ поїдають їх, пташки, різне з/вір'я і бе-ЗУМОІВІНО ЛЮJI.ина. І
чого та людина тільки .не Ї-Сть! хай Бог бороIНИ,ТЬ! Ось ласить

ся і на Я'йцякрс,кодила! В Бама'ко на базЗJPЇ IПі;д ча,с ce'~OtНIY мо
жна бачити сотніюро,кодилячи'Х ЯlЄіЦЬ, які з охотою кyrПУЮТЬ
аматори не тіль'ки чорні, але і біlлі, і, ЯlК Qlповідаю-rь, вони

їм дуже 'Смакують.

3алиша'єтьс'Я 'ме'Ні 'побажати

ЇМ ли'ше

"бон апетит", але СаІМ ніколи, не ВVдважИ'ооя ще попро6ytва
ти цих африкансЬІКИХ ласо,щї'в. З нєць під паЛЮЧИ1М сонцем
за
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коро"Гки'Й

час

'Вилуплюються,

'НЄ'МОВ

курчата,

мале'Нькt

ГОЛlі тварини, які самітно" без жа~ої OQIП~КИ ЖНlВJIЯТЬОЯ та ви
ростають.

Молодих ка'Й'маніlВ, не більших Я'к один мет.р, ле'г,ко здо
бути, ЇХ ловлять руками, але більші, що бувають до

М.,

2-3

вже дуже небе3lпе'чні. Не треба забувати, що їх ли,ше одна
патцека 'МЗlє ряд го,стрих зубі'в У довжину
ха'пають величезні риби

30-40

ціJIIКОМ У пащу,

щось ЯlК ногу ЛЮДИІНИ чи худоБИІНИ то

см., lі вО'ни

а ,КоОJlИ СХОIlIJllЯlТЬ

'rOJI.i

'ВИIРВ'ЗlТИ. В цей

мент каЙіман 'ви,являє -страшну силу і може ПОТЯlrnути у во

ду невеликого

коня,

коро'ву чи чоло'ВUка.

Такий

IВИПа\дОК

бj'1В перед моїми очима біля села Ке-Бозо над ріIЧК'ОЮ

Hirep

біля Маціни, де хлопчик НЗlПУ'Ва'в худобу, і де 'ка'Й1М3JН потя'г
нув теля, що стояло у воді, і, не ДИІВЛЯ'ЧИІСЬ нз в,сі ЗУ1Силля
бідного тел'Я'ти, во'На щезло вмент під водою.
КЗJймани люблять дрімати на сонці чи в затИlШ~КУ під
кущем недалеко від ВОІДИ, тоді їх добре стріля:ти, але осе ж
вони є дуже чуткі і треба з великою обережністю ІП-їдїйти

на метрі,в

6--10,

rцоб цільно стрілити у нижню чаСТИІНУ ши'ї,

в око а60 у груди м'Їж переДlНiі ЛаіПИ' і то не вище ніж

15-20

см. -від землі~ в іншому разі Тlверда кора 'каймана не пропус

тить

смертельно,го

стрілу.

Пі'дхuдити треба

збоку,

н~оли

проти, і'Накше кайман заУ'важить вас і кинет.ь,ся на вас хоч і
буде ранений. А він бі'га·€ Ш'ВИДКО, ТЗІК щО 'годі буде вряту

ватись ві'д 'його гострих зубі'в чи омертельного удару ХіВО<:
том. Добре ПО.1Jювати на кайманів з човна, але вбивати не в

всді, а ще сидячого на березі, щ-06 не зник під 'водою. ЧЗtC

то 'ВБИІвають Їх тріЙЛИIВИМ М'Я'СОМ, але це не пр а'ктиlЧiНО , бо
з'ї,вши кайман часа'ми злазить уводу і там вмирає. Дуже ці

ка'вий і не6ез'печни'Й ~поС'ї:б

полювання існує у 'МУ'РИІНЇ"В

З

JrЮдJСЬ'КИtм'И же:Р'Т1вами, хоч, 'пршвда, теlпер це .заtбо:р'онено івла
дою,

але

проте у ДЖУ'нrлях та

за,кут.ках са,вани ще

й далі

пракl'ИКУЄТЬ,СЯ. Коли у місцевості 'ВОДЯІТься ка'Ймани т. з. лю
дожери, то для НИХ роблять приманки з -малих дітей чи до
РОСJІ'ИХ. На беРЕ"зі, де 3'вичайно ВИ.1Jазятька'Ймани у місяtmу
ніч чи ,серед біло-го дня, роблять .не'вели'чку загородь з де
rев'ЯlН!ИХ IKiJIIKiIB,aB нtй :зз'лиша\ють п-ри,маlН'КУ, яка. 'беЗ}lМю.вно,
ввс-сь ча,с ворушить,ся. Каймани, ПРИ1ВИlкші ;~расти дітей, за-
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раз же відчують свою 'ПОЖИВУ, вилазять на берег та підпов

зають до огорожі. НещаlСТЯ буває тоді, коли, !Не дай, Боже,
к,ідочо.к зігнеться чи зламається, і каЙімalН, не ДИ!ВЛЯ1ЧИIСЬ на
рани, 'КИlНlЄ'ТblСН Іна СВОЮ же:ртву. дJ1ІН ЦЬОГО, 'зо BIC'ЇIXCTOPl.ЇiН ро

биться

'ЗЗlсадки

ї

на

:каЙ'мана кидають

·СПИСИ

'Чи

трі'йливі

с llРЇ'Л и' т. 'ЗІВ. "Ду1М - ДУМ ~ ~, НКІЇ іП~е:р ещ тим'Смарую:ть,с Н Сf1раш!НіИIМ
яДом,

зр06v"Іеним

з

соку рос:шни

"строфанту,с"

та

інших

тріЙЛИ1ВИХ РОСЛИІН. Це 'вбиває з'Вjра і чол,овіка негаЙІНО, ціл
ковито. паралізує серце, і лї'кїв 'від неі ще й досі немае O;дJНa
че,

'ЗО1ГЛЯ/ДУ на

чаlСТIЇ

'смертельні Iвипа,ЩКИ1 жеIP'1IН-,ПРИIМ'аIН1О1К,

французь,ка влада сувор.о з·зборонила цю методу полюван

ня. У племені бозо над HЇ'repo'M, у НІКОГО ми гостю,валикіль
ка днів, krнye ,бі'Ль,ш праlктичне ПОЛЮIВ3JООЯ

-

З 'Гака'М1И та гар

пунами, на яп{\Ї- П'Р'ИIЧ,еIПЛЮЮТЬ ,М''Я(;О', а ,СІаму -гарпуну ЩРIИIВ~ЯI3У

ють до дерева, чи кілка. Але й тут є ,певна не6еЗ1пє:ка, бо

хоч паlщею каймаіН нічого не може зробити,одна.к СИIJIЬНИЙ
хвіст ЙОГО може ДО'ВГО обороняти.
Легше Е полювання на величезних нщурів т. ав. "Я1ГУ

alНiB", яких у Судані Е дуже баlгаТОI у розмірі від

30-150

см.

до·вжи'Ни. Живуть ІНОВИ 'ПОlнад річка.ми, болотами', озерами.

ЛОВЛЯТЬ Їх сітками, вбивають різни:ми 'П'ре~метами 'По голо,в'Ї
або й ,стрїльна'Ми. Як ікажуть деякі аlмато\ри, м'ясо їх ніжне
і смачне, а шкіра ягуана є баlгато міцніша і .Kpa'll.l!a ніжюай
мана чи змії та носиться дуже ДОВГО. Шкіри змій бувають
добрі тільки з пітонів-дав.уні!в та з різних великих та тріlЙ
ЛИlЗихгадів. Всі вони грyrбі і, до,вгі. У ШИрИlНу 'Шlкір~и дохо

дять до

С'м. П~тон1в дуже tбаlга:то ІВ Сущ,з!Ні, а М'ЯІСО' ЇХ є

50

делікатесом, не'мо'В м'нсо вугрів. СТІріляти У змій треба ду
же цільно і то 'ВИ1КЛЮЧНО В ЇХ голову на віддалі, не далі як
на

10-15

'М., ІВ іншоlМУ ВИ'ПЩдJКУ М'0DКна,стз'ГlИ жертвою 'Його

нападу. Де'кількаВИ'ді,в цих по:взуні'в стали і мої'Ми !влаониlМИ
трофеями, але м',яса Їх ще сла'ва Богу не пр06ував, хоч і не
зарікаюсь,

хто

зна,є,

час,ами

обставини

у ди:К'ій

савані чи

джунrлях за,ставлять чолові:ка їсги' і пити не те, що хоче, а
те що Е. Пригадую тут ОПОlвїдаlНlН'Я OДlНo,гo з:найомого, що
по,:тrював на

ДИКИХ

буйволів.

Одно'го разу ,він

безмежній савані і коли не було ЧОГО їсти,

128

-

за1блудив у

пив гарячу

кров з забитого

буйвола, щоб мати силу по,вернутись до

с'вого "ка.мп ем ану". Але бува€ й ще гірше. Всяке полюван
ня, на яких би то не було тварин,

TyrI"

у ДИlКих зарослях, що

бу.вають вище ГОЛОВ'И, є 'ПОІВНО небе'Зlпек але р'азом і чару.
Отож і здообу1ї'Я тих Ш1юі1Р, З яких Би,РОlби з при.ємністю но

сить

e..1eraHTHa пані, буває не легким, а для нас звичайних

купців цілком незнане.

ПРИГОДИ

3

САНГІ

llе.ршj проміння сонця Iпрор:ііЗували ранній туман і обли
вали

ніЖНИIМ

с.кель.

жовто-рю!Жевим

кольором

нер'ШКИ

дерев

та

СВlтже РОСИ1сте ПQlВіі~рябул'о Ісолодке та запашне,

після д06рОоГО

сну

ДНlхаЛОIСЬ

ПРИЄМНО,

,свобідно,

і

повними

грудьми. Рання IптаШ'Є'Ч'ка, по~і'бна до наШО1 вивільги, на'с'Тир
.7Іиво виводила :вже свої ві'бр-ацШ !На гу;стюIМУ, вели'Че.3НОіМУ
фікусі над МОl,:\І шатром і яlк завжди 6удила мене зі сну.
Хлопець

уже

варив

'кану,

а

робітники

метушились

біля

вогню, пі~і.грінаючи 'вчораlШНЮ Івечерю.

Час було вставати та почина·ти пр'ацю. Не РОЗДУ'МУ'ЮЧИ
До'влOt, залишив я вувЬіке й невигідне польове л;і.жк'о. Хло

пець О'БJ1ИВ мене сніжою холо~ною 'В,одою 'зі ·струмоч.ка" на·
пився я кави з біскота'ми і вийшов з шатра. Сонце вже ви

коти.'ІОСЬ із ?за обрію і радісно сміялось та тремтіло своїм
промш'Ннм на кожному листоч:ку, на ·кожні'Йстеблинці й у

кришталев!'Й воді струмочка, що спадав .зо щілин скель.
Пташечки вже 'Всі з:ірвалисьзі 'СВ,О'Їх гнізд, стрибали по
гіллях дере.в і напо'внЯ'ли проtC'гі:р гучним та, в,е.селим ще'бе
таЮ-ІЯМ. Мушу С.каз2.ТИ, ІЦО Іцебетання афР,ИtкаНСЬ1КИ:Х IПТ3ІШОІ{
неподібне до ще·бетання наших, еВ'Р'опеIЙСЬ!КИ'Х пташок, а в

першу чергу горобцjlВ. Тут, у ГУlC'гій сав3ІНlї чи ~жунrлі Афри
ки, тиснчі різних пород,

з різними. ГОillQtсаlМИ та на різІНИЙ

.1aA дають свої ЧУДОlвіконцерти. Всі 'ВОНИ 'ВДЯГ1нені іВ 'чудові

р'ізtНо'бар'вн:і кольори 'Га мають iplі'ЗНОlМаlНlіrrн-і форrмИ:З дов
жезними хво,стами, чуб3lМИ, загнути:м.и IКо.ротки.ми 'ЧИ довги

ми дзьобами та на КОРtОfJ'КИХ ЧИ довгих нііжЮІIХ. І тому їх
,1erKO'

.пО'V/'і'Т'Ити

rН8'вoiггь

j

V/',іж

на1ЙгусТ!ішою

Т'е'М'Ноз'е:леноiJOl

,1ИСТВJЮ. Сіренькі вивірки з довгими ПУХКИМИ хвоста,ми по-
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вИ'б~гали з'ї своїх нор, шужаючи Щlс:деНlНОЇ поживи, й сну
вались по:між кущам'И, 'високою 'Гр'а'вою чи, 'по деревах. Десь
у затиш'ку ,кричали пер~ро, аза !ними відзи:валИ1СЬ .пентади,

і л.ише десь у 'вїддаЛ1ЇІ ХРИ'П'КО але гучно труБИ1В слон. Др,vбна
мушня ЮІ'у1бами вже г:рала на 'сонці, та метеJ1И'к.и ніжних
кольорііВ чіплялись ДО кожного листочка й за'пашних квіт,і,в,
р'озпласкуючи

св:ої Іпрозорі ,К;РИЛ'ЬЦЯ

під теплим

і ніЖНИ~І

СЯlЙВОМ ранньо,го сонця.

Та/к почина'вся palНOK іНа африканській землі, ще мало
ще зовсіlМ ЇЙ

пр,ото,птаНЇіЙ білою людиною, а'бо й частіше
незнаній.

Ро,бітники

вже були готові

до праці' ой

чекали

мене.

,ПО/ставИіВШИ Ї'Х на 'Н3JмїIЧбні мkця й дїIЛЯНКИ праці прИі роз
копа,х старовинної оселі, 'сам я рішив піти оглянути ,окет,
що о'лочували наш табір, і .ра:зо'м з тим добути ,сві:жо,ї Їжі
яlк для с~бе са!мото, так і дл,я ро.бі'тни:к:і,в. м~й вірний слуга

Сангі взяв ще двох ро6іl тн.иків з ,собою. Озброїв їх куп-купа
ми (до'вгими <ножаlми-тесаками) таОПИlсами і раз.о'М зі мною
рушив у дорогу в наПРЯlмі високих скель, що ховались за

гущею дерев та високою траlВ'ОЮ. Як звичайно, так і цей раз

опер'езав я се1бе патрснташом з набоями на веЛИ1КУ і .малу
звірину, ПРОIВірив 'РYlш.ницю, ззсад.И 1 В МИСЛИlНСЬ'КО'ГО ножа за

пояс,

О;ДЯIГНу'В ге1'РИ,

щ'о

за1 без'печують

від КОЛЮXJ~В трави

та укусів 3'М'Ї'Й, і пішов по;переду всіх, р'03РО'Ртаючи перед
собою високу в три ме-гри траву та сплутані віти. ліян, фі
кусів, філодендронів та інших дерев і ,кущів. Доро'га 'ста,ва.Іа
чим далі,

то

все т,рУДНI:lша.

Тра/наl гущала, Ікущі та дерева

ставали ,стіною :ПО1пеР'БД нас таlК,

що

!вперед та КУП-КУПО1М

нам

розчИ!ща,ти

я наказа:в
шлях.

Са'Нгі 'ЙТИ

Гі.і'ІblКИ

дерев

та ,стебл:а Івиеокоіі траяи леlГКОI падали Іві'д уда,р:'в си.льної
'руки' та !ГОІСТРО!ГОКу1 П-,КУlПа С'ангі і! встелял'и на;м
егеЖ1КУ,

!3

'Якої М'и МСІГJ1И

!бачити

пише

,веРllJ:КИ

вузеНblКУ
дepЄlB

та

Яlсне бла,КИ'Т1не небо. ОкеЛlі все біlЛЬ,ш та 6ішьш Н2.1бollижа:лись,
і вже IМО'ЖН3' 6у:ло 'Р'овгл'ЯlНlУТИ: 'іх темні ,дерева Ї' lJ{У'щі,
дивно П-Оlприч1і,плювалИ1СЬ

до IОкель

та

ЗВИіса"lИ

на,д

що

прір,ва

ми. Сонце вже сильніше ЛРИГР\tвало, але нас ще не зЗ'хоплю

в'ало своїм теплом та світлом у вузькій доріжці, де нсе ще
було вогко, р'осисто та пахло свіжюю з,е.,'еною тра'во'ю. Сан-
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гі ПОlпереду та двох робітників позаду мене 'Ввесь час ви.гу
кували у ритм ГОВ-ГО'В, гов-гов і цим ні,би ЛЯlкали та роз-га
аяли дику ЗІВірину .

Раптом Сангі зупинивсь, присів та замахав РУКОЮ ДО
мене. Наб.ТІИ1ЗИВШИСЬ ДО 'НЬОІГО через 'РЯlсні г.Ї'ЛЬ,J{И і ШИIРО:КУ

.1иству пальм, побзчиtВ я на

60

.кРО'КЇІВ невеличке озерце, по

р'ослебіJШМИ ~lілея'Ми, плющем та
протилежні,м

бережку дрій\1али

осокою.

під теплим

На пЇrCкуватім
,СОНЯШНИІМ

Пір"о

мінням, немов завмерлі, кількадесят кайманів різної величи

ни і

BtKY.

ВОВИ були непору

шні, ніIУРі., ,MOIВ неживі. На торба

тій СПИ'!-І,j 'старого 'ка:ймана хо'

Ki"lb:K:a

ДИI.;lО

білих,

МОВ сН!іIГ,

з рожевими ТОНікими ніжкаlМИ

священних ібї1сі'В. По пkОIЧIКУ,
понад

самою

ВОДОЮ,

бігали,

ШВЩП:J{О переби:раючи д;р,іБНИI

:\Ш, ніжка\ми~ сі'Р'еНЬ1кі, IМ'Зl.71ень
Кії

пт'з Ш;КИ -ри6а.л'Ки, ш Уlк,аючи

дJpi6HOii

риби

'чи

ХРОІбшцlКЇІв.

Але ОIСЬ на меnр'і\в
нас

на

по;ве1рхні

50 від

ВО~И'<

cepelд

озерця пла;в.аЛОКlіIЛlЬіка вели
чезних,

о,соlбли:во,ї

афрИlJGaJН'

СЬіКО'Ї ПОРОДИ, !ка'чо,к і чаlС lВід

({різь гущавину високої трави, по

чаlСУ за!Нурювали свю[ rО\і'ЮіВ,И у вної невідомих небезпек, наше авто
ВОіДУ або по,тріlПуваl.7ІІИ .своїмиl посува.лося лише вісім кілометрів
широкими

'КlРИ!.і'І8,МЩ

на

СНУЮЧИ

годину

ТО В ОДНУ, то в ДPYГYCTOPOIНY цього тЗ'є'мничого оверцЯ'. По
ВСЬОМУ було видно, що тут ще не ступала нога білої, а може й
чорної людини, і це о'зерце 'серед ДИІКОЇ джунrлі жило своїм

спо'кійним, безпечним ЖИТТЯІМ, не підозріlваючи і. не івіщ;чу
ваючи що на'ближаЕТЬ·СЯ не6езпека. Для. р'омантика, мал,яра,
та й звичайного

мандрФвника-туриста

ця. 'картина була

б

прЄ'кра'сною і ці,кавою для О'ГЛЯДУівання, ,ми ж ма'JI!И o~y мету
прямувати

далі,

а

ПО

дорозі

здобути

'необхідну

поживу.

Не ДОВГО надумуючись .і на,с'олоджуючись ЦИ'М заТИIШНИIМ і
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чаРlі!в.ним куточ,ко:м а'фриканської савани, взяв. я приціл на
три

качки,

що ніби навмисне ()~у,ПЧИlЛИIСЬ у цій хвилині в

OДHOtМy місці. Впав 'ПЮ'С''J1ріл з пра'вої ці\В!ки. Дві ка'чки зали
шились .на по'в.еIРХН+ меРТВIЇі. Одна ще 1ір:Lпа'л.а іСЬ, а т,р'етя під
несл'ась угору Ра'зом З іншими ї, 60'же'Вїльно маха'ЮЧ,и 'КРИ
ла,ми, не знала куди іій ле,ті.ти. Наслі:ЩYlвав дРУГИЙ по:ст,рі~, і
ця ПТ3111'ка пішла нурка і хлюпнула на білу, розюриту повним

своіім ЦBiTOIМ лілею. Р,о'біТни:ки, жадні, як завжди, поживи
кинулись У ,воду, не ди:в.лячись на 6ли'зыkтьь каймЗlЮВ, що

вже ПіРОКИIНУЛИ,СЬ ,від пострм.і'в. Роз'мах'уючи ру,ка,ми та го
лосно !ПОКРИіКУЮЧИ', робітники 'Вже були :на середині озера
попіщ руки у 'Воді та заро.с.71Я'Х і 1'нгли мок;р:і та Сl<Іри!ва:влені

трофеї. Я був уже на сам'ому березі озера, біля ,саіМ'ОЇ води
і, заладува,вши но'ві набої, пильно .слідкува:в за каЙ'манами,
що :помітили вже людей і сповза.ли швидко у 'BO~Y. Одначе,

Сангі з р06і'nни,ками 'вже були 6іlJIЯ мене на піску і 'весело
ОМLЯЛИСЬ, а каймани онували по 'о.зері, наща'Рем:но шукаючи

ЇХ, то занурюючись то 'вири:наюч.и IПOlмjж листвою та tO'сокою.
Стр.іляти ЇХ У воді -було 'безці.льно,

бо 'коли

й заб'еш,

то

кайман зараз же залів,е та,к у мул, що годі і відшукати. Стрі

ляти їх найкраще на березі, на землі, де :зранеНОIГіО' можна
до'бити ножем пом:іж передні лапи.
Барит,ись

бул'о

ні,коли, треба було прямувати даЛ\~ ДО

наміченої мети, скель. Сангі пішов уперед, вибираючи кращу
дорогу

понад ,о.зером.

поволі

й

обережно.

ПОlСуватись на'м !ПРИХОДИЛО1СЬ

Можна

було

наткнутись

на

дуже

,каймана,

якусь гадину чи хижака, ЯІКИЙ свіжИIМ ранком M;Їir чатувати
на свою здобич біляв.оди.
Не пройшовши 'й ,к:ро,кї'в т:риста, Сантізнов 'зупиниIВСЯ,
але вже не :махав р'у,ками, а шВlИДКО 'побіг на'з'ад до мене,
вказуючи рукою у темну гущавину понад В'ОДОЮ, під з'ви

саюче 'Віття та шнури ліян. Там у ЗЗlКУГКУ, під гіЛЛіЯМИ та
коріннями дерева щось ворушилось темносірого, бронзува

то'го

кольору. 3далеlКа. трудно

було

ро,3ІГЛ'ЯНУТИ !що це

за

3'вїр, ЧИ :вф.нї'ше НЮllСЬ ди,в:овижна 'ма'са. Але міlЙ Сангі ПU3іНЗВ

відразу й, тя.гнучи мене за руку, ПРИ'ГОВО,РЮВ'ЗlВ:

-

Mycь€,--

це гіпо;потам.. Та,м он ще ,кілька біля НЬОIГО. Будь о,бережн.иЙ,

бо це дуже лихий звір і атакує людей, а Я:К зраНИ1'1е ЙОГО', тІ)
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він нас пошматує.-Ну, годі., годі лякати, заСПО'ко'ював Я йо,го,
хоч і в мене на лобі піт ВИСТУПИВ. Не М'ожна ібуло тратити
ані, хвили'Ни.

Швидко 'Ви.хоп.ив

Я

З

пат;ро'Нташу ІВЇLZI!ПЮlВідні

набої і залаіДУ1вав на ВlCякий випадок рушницю. Са'мі ж ми
ПРИіС'іли за густий КОРЧ трави і може обули б і не памічені зві
р'ем, якби не тра,пИlНСЯ нипадок з робітнИІКОМ. Тільки :він хо

ті'В 'присkти, ЯlК із-·за сусідньо [10' ку,ща ВИПО'В'З велИlКИЙ кай
ман '3 роззявленою, повною гострих зубів пащекою. Коли
ми почули за собою Я'КИЙСЬ ШУIм, наlШ робітник 'Уже рУ'бав
по

очах

,КУП-КУПОМ

розлютовану

тварин'У,

я,ка

звив,алась

в

його ногах та обливала кров~ю тверду кору ,сво,го тіла. Ми

ві~разу пішли йому на

паміч, і другий робітни.к 'заIКОJf~'В

гадину списом, ІЦО 'все lце з,дригалась і била 'По землі своїм
з)"бчаСТИ1М ХВО'СТОІМ. Це все нар'06ило ШYlМУ, ЩО, ЙОіГО ПО'ЧУ'В

гіпопотам. ВисунуншіИ 'свою величезну голову з маленьюиіМИ
короткими ВУШ'ками та червоним;и 6ань:кytВатими О'ЧИlма, рооз

З'ЯІВИ'В свою пащу, з якої поблискували -величезні!tкла і за
ренів та!к гу'чно і страшно, ІЦО аж луна РО'зля'глась навколо,
а морс'з пробk у нас за плечима. Ще Ікілька х:вилин і lми були
гото'ві до нерівно,го ·бою. Од!наче, вел,иче.зна .потвора не ру
ха.llася з мї·сця:,

а лише, ,сердито ПОIПИРХУЮЧИ та СJLИіНЮЧИ,

пильно слjдк)"вала за нами. Рушати вперед було небезпечно
і м,и стежи.ли O~Hi за другими нерухом'о, 'боючись розпочи

нати настую. Одначе, не було іНІШОГО' в\ихо'дУ я,к пеіРШОМУ

В'СТУПИТИ в 6uй і ,прямувати далі, або відстушати і ІПООeJРНУ
тись до ов'Ого табору. Ми вир,іlШИЛИ 'перше. Ро:6ітни(к тим
часом, ПО'кіIНЧИІВШИ з ІкайманоІМ, здіЙ'ма'в Із ньо'го ш.кіру. Сангі
та інший ір,Ot6і1llНіИ!К 'ГрИtмали 'НаШ'ОГOlТОВlі ,ОПИСИ: та 'КJYIП-КУіПИ.

Ми рушили вперед, вибираючи дорогу, щоб Q.мину'Ги. ВОР:Оlга.
Не встигли МИ 'зробити: й 'кільканадцять Il<Іроків, як потвора,

С'колихнувши воду широкими ХВИЛіЯМИ, заiflY'РlИлась У П гли
бині і за кілька секунд о!пинилаlСЬ на ДP)'1ГЇJM боці

\ZIJe;petB'a

у

ВСl'Й своїй потуз.і і красі. Величезна її ~ШlСа у три метри, зав
ДОВЖКИ j д'ва 'ВисоТи вже поблИ'скувала своєю IМ'ОІl<ІрОЮ CJliи!зь

кою шкірою на сонці. Очі були налиті кров'ю, '3 ПЗJщі тО'чи
ла:сь слина,. Ось, ось гото;ва ,вона рушит,ись ІНа tНЗJC

11 своєю

нагою та силою за'дУ;ШИТИ, затоптати нас. РУ1ка 'міIЦНОІ стис
кала рушницю. Пильно 'взЯІВШИ приціл 'у пра'ве, налите к,ро,в'ю,
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око тварини, я СПУіСТlИВ курок. Почувсь гук :пострілу,

аl за

ним гучни:й рев та плескання в воДі. Не встиг я РОІЗГJIOЯ1НУТИСЬ
крізь дим, як мої ро6іТІНИ'КИ З 'К'РИКО:М та ,виryкаіМ.И бу.ли вже

б:і\Л'я 'ГВариНіИ та ВТИlкали' у товсті йо,го бо,КlИСВОЇ ІГОСТ;РІЇ' ко

роткі списи. Потвора нама,гала'сь 'вл.ізти у воду, a~e 'КУVI:Я тра
пила в 'мозок, і вона швидко лягла ,мерт;во:ю. КіЛЬІка ще mши~

гіпопотамів ворушились у прозорій воді, але не відважу
вались винурю,ватись з неї. БУІВ це цілий ТaJбун у

8-10

голів

різного віку та ро'змїру. Жертвою впав самець, ЩО, ч-атував
та оберігав своїх саМ'о,к з маленьки!м:и пуватеIНЬ,КИlМи., немов

барильця~ дітьми-:гіПОlпотаМічатами. ВОНИ не РОr3У:М:МИ,

оче

ви~но, ЩО ,сталось з Їх батьком, але 'ві'д'Ч1ytВШЛ:И нерв'ову ме
тушню матерів, щільно тулили'Сь до Їх БО}{lіlВ або ма'зили
по,під них так, що зо'всім були захищені іНими. Гі'ПОПQтами
добрі пливаки Й, працюючи c-во,Їtми 'КОР'О'Т1кими, товсТlИМИ, но

гами, шви~Д!ко ніддаЛЮlва:лись від нас п:іщ !в'одою у туст1 за
рос.лі осо.ки і водяниіХ лілей, заЛИlшаючи поза собою темну,
ска.ламуче.ну

біля

воду.

забитого

Ро,бі'Гники

велеfJНЯ

і

:між

ножами

тиlМ

та

зав:зя:то

п.раlЦЮ1вали

'КУП-іКу.ПaJМИ

ЛЮІРОЛИ

мер'Гвнка. ГО,ПОВНИЙ здобуток з нього це ііКла, ЩО >Своїм ха
рактером і матеріяло'М подібні до іклів слона. ВОНН: добре
оплачуються, та з них вироб"lЯЮТЬ ріооі !при.красн. Другою

цінні'стю Є м'ясо гіпопотама, нке їдЯ'ть тіль,ки мурИ/ни.

3

'ОГJf.я

ду на 06межений Ча'С та намічену мету нашОІгомаршу, я на

каза'в 'залишити тр'офє-й на мkці й прямувати да:лі. Вбитий

звір бytВ не а'бияК'им здобутком для. МО'Їх ІМУРИНJЬв, 'бо ІВИ~НО
було їх задоволення.

Прикривши гус'Ги:м 'гіллнм ,гіпопотаlма, .ми ру,шіИlЛИ далі.
Сонце вже було ДОСИіТЬ ВИІСОКО. Годинник 'ВlкаЗ'У'ва'в ІНа

9

го

дину. Дрібні та ве.і'lИIКії: ОIДoll.ам(]{:и 'скель, :оплутані дереlВЗ ста
вали нам на перешкоді, і ми, то згинаючись, то перелазячи

через 'каміння
КРР, ,}(pP~'.

-

і

стовбури,

по,суrваЛИ1СЬ дуже по'волі.

жовто-'блакитна папуга, з досить До'вгим,
орла,

"Крр,

раптом почулось над мо'єю головою. Це велика

дзьо·бо'М,

киваJіа

,голово'ю

до

мене,

за:гнути'М, мов у
пр'И/глящаючись

непрошеним го·стнм то одним ТО ДРУ'ГИ'М око,м. "KBЇ~ IКlВi,roвi",
запи'ща.ли тонкі ГО.1JОС'И на деревах, це СОТЮІ 'зелених мал.ень

ких мавпок стрибали полохливо з гілечки на гілечку, під-
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нj'маючи

С'f1ра'шний 'вере,с'К та трkкоТНJЮ

сухо-го 'гdJIЛЯ. Ми

підход;иливже до ВИtСО'КИХ скель. Я ЗНОВ ЗМіінив на1бої у руш

ниці. O~HY цівку заiJIаду:ва'в на хижа'ка, а ДРУІГУ на дрібного
птаха та звірину. Тут можна було ВСЬОГО сподіватись. І зус

трічі з пантерою, сервалом, диким каJбаном, ,гіЄНОIЮ або ле
во.м,

а

також зі с'кельНlОЮ

пентад,

чи

з

с/ке.71ЬНИМ'И'

малень:кою

кр'ї'лИ'ками

т.

КУРО'Ч'КОЮ,
3'в.

табу:ном

,,'куліібал:і~'.

Цей

останній звірок дуже дИІВНИIЙ ,по'своїй 'будов.і. Голова по
ді!бна до 'Крілика чи щура з мал,енькиlМИ коро.тки'Ми :В}'ІШlкаIМИ,
без хвоста та з дуте ориrінаЛЬіНИIМИ: JI1а,п,ка,ми. ВОНИ ТВОРЯТІ>
опеціяльни'й рід звір,ят і поді.бні до рук ЛЮДИtНИ ЧИ IМaiВlПИ.

Живуть 'вони В щі,линах C'Ke.~ь, дірах тощо. Чудово ла.з'ять по
скелях і ш'вид-ко бігають. ТОМУ', що подіІбні до ЩУIР:]іВ, ІВОНИ
ВИІДаються бри~кими для їжі, але чорні й 6аlгато Ібілих ра

хують ЇХ М'Я:С'О дел:]'кате.со.м на'Р'і.ВНlі' з м'Я'СОМ 'пітона, х'воста
каймана чи 'велик,И'х ящуріlВ т. зв. ЯJгуані'в. Не бра'кує УClкелях
і гаІДЮК. Переважно Ж'И1ВУТЬ 'попід ,каміннЯlМИ т. зв. ,ві,пери,
крашери, боа і ,безл,іIЧ інших видіІВ.
ПИ.,1ЬНО приглядаючись на'в,круги, вгору та під ноги., МИ

ВХОДИЛИ помі,жскелі. Незабаром перед наіМИ з'я:вився стру
мочок кришталевої 'зеленої води, з-'під якої 'видніlВСЯ 'блис
КУЧИЙ

піСQlК та галки. ВОДИ І було ІВ СТР')'1МОЧ:КУ мало: 'була

спека і він поволі висихаlВ. Присутні,сть струмо-чка вкаlзувала
на М'ожливkть натрапити на я!ку:сь стару оселю або Іперед

ї.сТОIРИЧНУ 'стоянку. ТО'МУ ми по:вернули проти течії струмка
та стали піДоніматись угору. Кілька разі,в цриходилось пере

ходити струмочок то на. один, то ДРУГИ1Й 6і,к :по Іка:м:іннях,
а60 й по повалених через струмок СТОІвбурах дерев, 'чи гіл
.7JЯК. Мій Сангі був родом з Сегюрі, району копалень золота,

тому дуже пильно 'приглядався до

кожної ку.пки Iпі'С'ку У

воді. Брав його у ж:меню, полоС'ка,в, Iпе.реБИРaJВ :його <зерна,
все СПО;lIjoваючИtсь побачити зерно земного бога :золота. Але

тут його не було, і 'він сердито 'кидав пkQtК ЗtНОВ у 'воду. В
одному

M.klli

струмо'к розлився У мілке о'зерце ба,гате на ри

бу, бо ДІва поважних довгодз,юбих пелікаіНИСТОЯЛИ .нЗДЗИlНд

ЖУРИіВШ'ИtСЬ і ДИіВИJIИСЬ ПИЛЬІНО У воду. Наше на'ближе'НН'я іх
ціл,ко'М не ЗВОРУШИЛО, і ,ВОНИ, 'С'поглянувши недо'віРЛИ1В'О на
нас, поволі ступа,ючи СВОЇМИ широкими лаlпами, опокійно й
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поважіНО відійшли у сутіно-к філодеНДР'Оlна, П'ор-гожуючи ~o
нас лише сно.їми довгими та широкими щ,зь06ruми. ГУ'ЩЗlвина
поча.ла рідшати. Пов.Ьтря робило'Сь свіже Їі пахло -ГНИЛJIЮ та

вогкістю. Скелі 'вже понуроз!висали над нами, IСтаівало темні-·
ше.

-

Mycь€, раптом

закричав Сангі,ЩО тору,вав дорогу

спер-еді, дивіться, он там печера. І дійсно, .метріlВ дв.істі від
нас) понад сбваленим ,камінням, чорна широка дLра 'в скелі
понуро

Ми

ДИlви,пась

на

нас

прямували до

зтори.

печери, ,піднімаючись все

одлаlмаlХ CKeJIb та д:р-і6н:іlЙ ЖС'Р'стніl.

лише Ma.тri

кущі де-не-де

в.гору по

Tyrr уже не бул-о дере'в, а

ви'Гляда."'ІИ

поміж

камінням,

або

чіплялись с'ноїм ДО'ВІгимкорінням за стіни ї !поверхню скель.

Станши на одній зі с.кель, оглянув я околицю, щоб зорієнту
ватись в IрОіз'Положенню району. Внизу передо мною tp'оз!сте
лялась р-ї,внинз, вкрита лkом, кущами та васс'кою Тtравою,
прорізаіНя. рі,чкою, по як,ій -МlИ і 'Йшли' та 'НІка знивалась по
мі%: зеленню, утворюючи го,стрі -КО."'Ііна, .малеНblкі озе.рця. В
далечині, на кілометрів пять нід нас, 'ВИ1д;нівсясто,нбур диму,
пі,днімаючи'сь )лгору від ВОІ"н,ища наШОІГО табору. По ін-шому
боці ТНГНУJlись('ке.7J.і гір, яри та гїрсыіi водоспади. Струмок,
що був під нами, нк видно, брав свій Іпочато:к з джерела під

самою печерою, що вказувала дуже ви.гідне МЇІсце ДЛ'Я о'сеЛl
перед:kторичної людини
людина

шукала

у давно, минулих

захисту

від

ДИКОГО

звіра

ча'сах,
та

КОЛИІ ще

природних

стихій. Оглянувши детально о,колицю і зарисував,ши її ПЛ ян
таз.рС'бивши ЗНИМlки, ми -повільно стали ,ВХОДИТИ до широ

кого її гирла.
По нсьому було ВИДНО, що печера природна, а не 'ство
рена рукою людини. Повстала вона завдя,ки повільно'му 'ви

в,ітрюванню, обвалам та атмосферични'мвплинам. На дні пе-:
чеlР-И 'була грytба

BejpC118ia

д,р,~бнИlХ ОДЛaJмків Іскелі',

ПО'РОХУ, ІПО

міlЖ чИ'м валнлись кус.ки глиняних ОРН3'менто,вих на'чинь, пе

ретлілого .попелу та дерев'яного

вугілля, 'кістt<и

Зівіrpят та

іКамінні шліфовані й тесаніl знарящдя. У 'глиlбині печери 6У\7ІО
темно, але ви~но було ЩО вона далі Іподіляєть-ся на два ходи.

Прив'я.зав!ши

до

ЛOlбаспеціlЯЛЬНУ

електри.чну

мисливську

ліхтар.ку, з рушницею напогото'В,і, ,стали 'МИ поволі спу;ска

Тlись в печеру, у досиrrь вузь'кий И .пРОХJі){. Ові\тло ляМ'пки
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1l'рорізува-ло темряву віlка'Ми забутого :підземелля. Було ти
хо і Ta€IMHO. ПаIХ,,'ІО во'гкістю та кіЗЯlками ЛИЛИ,КіlВ, Яікі тися
чами ,,'Іетіли, мов одур,ілі, на світло, але надзвичайно ЗВИІННО
омина.J:ІИ нас, ДОТОlр,каючись навіть ,СВО'Їми довжезними 'К.ри

л~ми. Рід лиликів чи 'ка-жанів € тут особливий. Величиною
В'ОІНИ подібні до наших щурів. Голова немов у пе-сика, 'гостра
морда обсаджена густо зубами, ДОСИТЬ ВИ1со'кі вушка, лапи з

довгими -кkтями та ШИР'О'КИМИ 'КРИlЛаIМИ. Літають наl,ZJJзвичайно
швидко та 'Непомітно, а сплять немов мішечки, при'вішені до
стін

cKe.7Jb,

сте.lі, до гілляк так часом густо, що творять цілі

маси. Вони ВОДЯТЬ'СЯ тут не тіль'ки у печерах але 'й на ВИСО
ких де,реІвах, "ка,поках", де B~eHЬ .апл-ять, звисаючи на гіллях
мов ГрУШ-Кн:, а 'вночі літають і ло-влять .вСЯIКУ М'Ушню та силь
но пищать. Місцеві ,мури:ни рахують Їх за ласощі Й по,стііЙно

полюють, В'биваючи Їх 'сплячими .вдень з РОrгатки ЧИ Лу'КУ.

У цій 'печері Їх було -страшна сила. Живучи тут від віку, з ро
ду 'в рід, не очіrкували вони нашої віі3ИТИr, бо мурини забо

бонні, бояться заJглядати до Jпече:р, ВИl3наючи Їх за місця й
О'селі злих духі'в дия'вола. Але 'МОЇ Iро'бітнИlКИ, а головно Са'Нlгі,
бу,пи спокійні зі 'Мною. Вони знали і були певні, щ_о коди Я
йду туди, то нічого злого Ї'м не rCтанеть,ся. Санг,і 6У1В ~уже
вірНИЙ міlЙ слуга і любив мене не ,менш, нк своїх братів му
ринів. Пройшо'ВlШИ метрів з десять, ми ув.іЙшли в простору

підземну залю круглої фор'ми. Під стіною лежали -камінні
зернотертки, вели,ка поліронана со'кира. До'вкола -було без
ліlЧ відлупкі,в каМ'ЯНОІГО з на'Р'НДДЯ, ,ку'сні ТЛИІНЯНОГО начиння

тощо.

Стіна

внизу

була чорна,

о-бсмалена,

очеви\дно

бі.1JЯ

неї колись було вогнище, піч. У друго-му :боці 'печери стояло
,кілька пі'Вlзнищених

глиняних

глечиків різноrївелИlЧИIНИ

та

форми. Розщілина служила КОЛИJСЬ за IПОrстіль для .меш'кан

цін цієї печери. По ВСЬО':\IУ БУJІО ВИДНО, що тут ме'ш,кала лю

дина з передісто,ри'Чної до,би "неолі'Т1У".

Але нас не ці'каJВИЛИ речі на дні печери. Свіrrло моєї ліх
тар'Ки ввесь ча'сснуваЛ0 'по 'стелі печери та ЇІЇ -ст.інах, пильно
шукаючи f'равюр ЧИ малюнків, але да'ремно. Тут їх не Ібуло.
НеЗ3'ба'ро'М перейшли ми Й до ДР)1lГО,го ходу і ВИЙШЛИ на ін
ШИ1Й бік с'келі. І тут був на'ш здо'бута.к. Від саМОІГО' ниву на
висоту трьох метрів ця стіна с'келі була замальована рі!зни-
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ми малюнками. Переважно 'були це люд:ські поста!'flі в гео

метричній формі, образи з'вірят ·то'що. Всі ,ВОНИ -були черво
ного кольору і добре зrбережені. Під ,стіною випа~ково під
ННВ я :каlМIЇIНЬ теМНlофіюл:еТОIВ'ОIГО 'К'ОJIЬ'ОРу,

піЮКОIВИIК і пkлЯJ

дослідів установив, що він В.7І3'СТИВО і служив 'за матеріял

для чер'воної фарби цих маЛЮНlкі'в. Сонцев'сім СВОЇ,м сяіЙв,ом
освіТЛЮlвало стіну з· малюнка.ми, і я МЇlГ 'зробити :к:ілыкнад-
цять знимо'К. Повернувшись знОІВ до зал.і і 'зробивши кмька

експерименталынхх за'глиблень для дослі;ду верстви і ще раlЗ
ствердИ'вши і,і неолітичний ,вік та, характер, Н3'вантажи,в,ши

своіх РOrбітниківзн.аЙденИ'м ,камінним зна.рящдям та На!ЧИН
ням, МИ рушили у ПОІВОРОТНУ дорогу. РОlбітнИ'ки поспішали,

бо Їх чекаlВ наш трофей

-

г.іПОіпотам, але 'я ,ocilМa ду'М1<ами

був ще в 'печер.і й малював собі в унві поrбут, куль'ГУ'РУ та

життя Іпер'вkно.ї людини в ній.
ПостаНО:ВИRШИ

гий

день

і

о'бо'Вязково

перевести

тоталь\ні

пов,ернутись

,СЮДИ на дру

РОЗ'КОПИ,став

і

я

весело

опускатись :з робітниками з гір. Мій CalНгi забаРИВ'ClЯ1 ТРОХИ
і з до,сить ,вюКlКИМ наіплечнИ'кО'м плівся \ПО3'аду ціло,го на,шо

ГО' навантаження. Попереду ЙШЛО двох робітників на віtЩZJ,алі

кі.льканадцяти кр о кі'В. Пі;дходиліИ' ми вже до зна!Йо,м'о'го нам
озерця. Густі низькі пальми ОТОЧУ'вали його і ховали робіт
ників, 1ЦО йшли спе'Ре~ду. Було тихо й дyrшно. Сонце па~ило
~iЦHO й трудно 'було вже ,від нього сховатись.
Не встиг я ВИЙТИ з гущавиІНИ' на 'берег озерця, Я'К :почув

раптом крик, шипіння та фи.ркання, немов !кота, lПозaLдY се
бе. Інстинктовно взяв я рушницю напереніс та 'повернувся

назад. Перед моїми О'чИ'ма 'була ,картина, Нlкоі не можна за
бути. Мій вірний слуга і велетень Сангі 'кача,вся у траві ра

зом з НlКОЮ'СЬ рябою У круглі чорні ПЛ,ЯІМИ твариною, ~ри
піння Я!КО] разом 'з ,криком та CTO'ГOНlO'M CalНгi змішаJ.ЮСЬ у
неЙімовірнеШИlпіння. Вагатись не можна -було ані ХІЩЛИІНИ,
тим 'більш для такого вірно,го слуги і друга я!к Сангі. Я :побіг
до нього. Caнrг,i й плямиста пантера, 'ма,йже рівно,ї 'ВелИЧИНИ
з ним, немов обнялись у Іс'каженому С'мертель:но:м)'1 танку і

JlИ'lllе 'видно було як ніж Сангі 'п06лис,кува'в на 'СОНlЯ'ШНIОМУ
промінні то зно:в залазив у 'М'я~у ш'кіру 'Гварини. СТrр,ілlЯТИ
було неМОЖЛИіВО,
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бо

вони та,к крутиVIИ'СЬ,

що можна було

б замість тварини трапити у Сангі. На щастя вїдлетів з пле
чей Сангі наплечlНИК і покотився 'вбік. Розлюто'ваний звір
віщ сильного удару ножа Сангі пере'ки)ну'вся на'взна:к 1', швидко
піДНіЯНШИСЬ, знов КИіНУВ'ОЯ, але ,вже .не ІНа Сангі, а на наПJIеч
ник. Це був один ли.ше 'Мент Д.JIІЯ ,мене, і я ClПЇ'ШНО стрілив з
()дної і разом з друго'ї ЦLВlКИ 'В :пантеру, ЩО вже при'міТИ1ВШИ
мене 'кинула на мене евіlЙ ,страшни,й ,ПОГЛЯД. 'Ка.рти.на була

сумна.

Бідний

Сангі

з

ОІк;ривавленою ІГОЛОВО'Ю,

руками та

~рудьми ВЬД гос'Грих зу.бі:в :пантери та Н вла,сної 'КРО'ВИ лежап

ледве дихаючи :від утоми та 'страху. Звір лежав біля напдеч

нИ'ка. З паlщі опливала ,густа запекла КРО'В, і паlRтера ще здри
галась м'нззми ніг, по'Ві~IЬ'НО послаtбліЮЮЧИ напр),!жені KЇtrTi.
ПрийшоВ'ши до себе, Санті почав ОlповїдатНІ с!воє нещастя.

ВИ:НВИЛОСЬ, щО паlнте,ра сиділа на вершку 'пальми і 'слідкуваJIа
за всіми

нами.

ПРОП)'lCтинши двох переlдні:х

ро6і11НИКUВ 1 а

мене, рішила заатаlкувати Сангі, що відста:в. Щастя, що на
плечах був у нього напл,ечник, який і ,П1РИЙНЯ1В на себе пер

ший у\дар передніх ла'п пантери та її IЗУ'біIВ і ПРИIЙШOlВ ЯІ~ра!з
на Сангі, коли він ще всти\г вихопити ножа, щоб О'боро'Ня
т.ись. При огляді пантери ВИЯіВИЛО'СЬ, вона, ще 'гірше люту

вала і хто знає, коли' б не 'ВИIПЩlI,ОК з наплечником та мій

поеrріл, що стало:сь би

3

бі~ним Сангі.

Ми мусіли пос'пішати на о'бід до табору, та й 'води для

пиття вже бра:кувало, а ставал,о 'все гар'ЯlЧіше. Зайшо,вши' над
озеро під ліяни, ро6і,тни'КИ вирі,зали з велико'ї туші гіП'ОIПО

тама наlЙкра,щі КУСНИ'КИ мясива, я за6ра'в ікла та вбиті кач.ки,
й ми по,вернул.ИlСЬ додому якраз в пору, :КОЛИ ро'біТНИIКИ сі
дали довкола марміту й келебас та готува.лись до їжі. Не

мало вони 31дИ'вувались, по,бачи'ВlШИ CaНtгi 'потуро,вшого на
всі боки 'кривавими пасмаlМИ та' на дов,гому ДР'ЮЧКУ :п анте ру ,

кусні гіпопота'ма й ка'чки. Незабаром 'все змmИJIОСЬ у весе
ЛИЙ гомін та сміх і ли'ше чyrrИ' було як навіть 'г:руІбї' кості
т:ріllцали в міцних 'зуба:х З1голодн,ілих за: !працею і 'при'годами
робітників.
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ЗАГУБЛЕНІ

НАЩАДКИ

НАРQДУ БОЖОГО У ЧОРНІЙ
АФРИЦІ

Напевно

не

населяють

всі

знають,

ІЦО серед 6аігатьох

західну Африку,

у францУ'ЗЬ'КОМУ

племен,

шо'

Судані існує

lце до'сі плем'я ,стародавнього народу 'Божого. Історія його·

наДЗlВичаЙ'но ці,кава, а -пам'ятки ЙОТО з давніх часів -збері
гають сою археОЛ'огічну вартість. Цим дуже ориrінальним.
по своій ЇіСтор.ії племене,м у CYlдaHi є :невеЛИlЧке плем'я що

зветься "пель". Живе воно на пі'внічній 'стороні Hirep)II окре
мими оселями або ча,сам.измішуєть'с,я ,в деЯIКИХ місцях З·
мурина:ми. Одначе, чистоту СВО,Єl раси та само,стій:нїlcТЬ це

невеличке плем'я старанно' зберkає. Недавно я відвідаlВ кіль
касеЛИIЩ

цього ~Лбмени,

а

в

МИНУillОМУ сезоні по'щастило,

мені ВИlкопати багато археологічних пам',ято,к, щ.о ,свідчать,

про

'іх ВИСОКУ культуру,

рел,ї.гіIЮ то!що,

ЯіК та,кож :вда.лося

зі,брати кілька старовинних переlказіlВ пр·о Їх давнє та сла'вне
минуле.

Пле'М~я пель н:аз!а['ал є НОlМзщи-пасгухи:~ хоч де-не

де вони вже осіли на мЇіСця і займають'ся рільництвом. O'~Ha
че, до сьо\год:ні. вони з6ерет ли цілковито свій фі,зичний тип
і характер. Їх 'колір ш,кіри і ЛИЦЯ, жовто-брунатний, з леГtКИМ
червонави,м

в.ідтінко,м.

Ніс

З

леГіКОЮ

Ігорбинкою,

волосся'

До,вге, не,мов у біблійних галілеїв та злегка !закручене. Не,ви

со,кі ростом, ,станзгра6ний і елястичний, осо'бливо у жінок.
Мова Їх змішана 'Вtже стала з МУРИНСЬІКОЮ, але заХОlронила
ще батато ,слі,в та коренів ·стародаlвніх чисто арамейських, чи
то єгипет:сьtКи,х, а наВ1їrгЬСИРlіIЙIСЬКИХ. По хараі}{те'Р'у пелі ду

же симпатичні, ввічливі, чесні' і надзвичайно гостинні.
Ідемо бувало по степо,віlЙ санані, поп.ід ,самою Саlгарою
і зустр,ічаємо 6агЗlТО пе.;lіlВ

-

Н'о'МщщіlВ 'Зве<~ІИ'К'ИIМИ Чб;:,:еJ.а

ми худо'би в кіль'ка сот чи тисяч голів: віІвці, корови, кози
це Їх домашня худоба,

-

а; недал'е'ЧКО 6іля. череди і Їх зна

ХОДЯТЬ'СЯ тимч,кові оселі та ДО міlВ'КИ. Живуть ВОНИ в .малень
ких наскоро зроблених наметах чи хатка.х з тра'ви та ігалузок.

Носятьззвжди 'свою ори:rінальну туні/ку гнило,го темнозелено

го КОЛЬСРУ та ве.'1ичезні палиц.і і спиtCи. Коли станемо -біля
них на ночліг чи відпочинок, розложимо вогнище, намет, то

зараз же з~являються 'від них посли в ·кіль,ка осі'б і lп.ри:ноСоЯТЬ
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сво'ї прекрасні на безлюдді саlвани дарИ', св~же малоІКО та
масло, чи ЯІІ<У'СЬ тварину зі своєї черещи. НаlЙча,стіш,е це бу
вають 'Новороджене Яlгнятко чи коз·еня. Грошей зв И1Чайно, не

ПРО'СЯТЬ за ці дари, а коли дамо ЇіМ пощарунок, то вони дуже
ДЯ'КУЮТЬ. Не так, Я'К це з'ВичаЙіні МУjpИНи:, що тільки й чека

ють на всяку за1плату, дарунок та ВС'ЯІКУ ДУРНИІЦЮ. Я осо6ис-

Жінка 3 племени пель

15]

то дуже 6у'в' полюбив неліІВ, ЛЮб.ИВ ТІРОСИДЖ'Уlвати

3 НИ/МИІ

біля 'ВОГНИ1ща в темну африкаНlСЬ'КУ ніч ,сер,ед німої, ДИtКО'Ї,

бе'змежної савани. Любив

ПРИСЛУХОІв'у.ва'тись Їх ДИ'ВrніlЙ

го

Вірці, ВДИІВЛЯТИСЬ IПрИ ОВ ітл і ПОЛУМ'Я в 'Їх те.мні o-БДИ1ЧЧЯ, '8

ЇХ приємну і .радї!сну усміШІКУ, 'Чи ІГОРДУ постаІВУ, 'НІка нага
Ду;вала мені і переНО'сила мене поне,вол,і ІВ :минулі ТИІОЯЧ'о'лі,т

тя єгипетсь:кої імпері,ї та життя народу Божого. Особливо

цікавою Е Їх розмо'ва з худобою, для 'Чо·го 'ВОНИ мають С'81ій
с'Пеціяльний баlгатий леК'сИоКОН, Я'Юf.й худоба Іпре,краоно ро
вуміє і на 'кожне Їх слово, на кожниlЙ наказ ціл,ком зрозумі
ЛО

pearYE.
Назагал пелі, .дуже

баЛlа\кучі і по .своїй rвдачі

л\юбля'Ть

роз,ПОlвідати та розпитувати про Вrce. А ,бала'кати ІЗ 'НИ'мИ та

КИ є про що. Ухні опо'відання, осО'БЛИrВО цро Їх іПохощження,
про 'Їх історjю, леrенди тощо, дуже !Ці'ка,ві та різноманіmі.

Та'ким чином, маючи 'зс060ю доброго переклада'ча, 'мож

на багато чого від них цікавого до-ві'даl1'1И1 СЬ. Та ЗР'е'штою, і
не ДИВНО, Ібо і жИ'Т'гя Їх 'Саме є дуже ціlкаlве по своєму харак
теру. Живyrrь ВОІНИ 8'весь час в ГЛИlБО\ких степаlХ, ІВ дикій са

ванї, де ні,коли маlЙже нога -білого не СТУ1пає, де ще ді~ють

неві\домі та таЄ1мні для них СИ~ИПіРИРОДИ', різні духи. Жf{'
вуть тут, де спі,вжиТТіЯ людини і дикої 'Чи дома'ШНЬОЇ ско
тини таІК 'близь,кі і та'кзр·о·зум.і.лі ,памі'ж с060ю, що просто

ПОДИ1вляеш. Пелі ВЇlчНlО' Iпе'Р'еХlQiДlЯТЬ З мі'С,ця на 'Мlї'сце, ШУІКЗ'Ю
чи краlЩИХ 'паlСОВИlСЬК та копаючи всюди 'КРИІНиці, а Їм 1'0ва.рИ'шиIТЬ I8'СЮДИ ЛИ1ше ЧИlсте, безкрає 6лаIGитне небо, широ
кі ПрОСТОрИ са,вани та червона л'яrrе:ритна земля чи дрtбний
ЖОВТИІЙ пісок. У них є і 'вічні вороги: ле,в, 'пантера, леопарД,

гїlЄHa, ЩО наlпадають по ночах на ЇХ череди: і :І\ра,дуть худобу.
Але й тут Їх ле'гкі ціль:ніс.писи наIВО'ДЯТЬ страх і на хижаків.
Пел.і преікрасно :володі'ЮТЬ списО'М, ВЛ'У'Ч'НО 'попадають :В ме
ту ікамене.м, немов біlбл.іil1IНИ'Й Да;ви\д. І ось знов ПРИІгадуєть

ся :по.неволі історія бі'блjЙіного .народу зі ,СВОLМИ' 'паітріЯlР'Х3JМИ
Н()Імада,ми: АврааМіО'М, 1сааІКOIМ, І а,к OВOlМ , що також, .мандрую

чи 'по IМесопотаlМЇІЇ, Палестині та' 6гИ1ПТУ, плекалИо Iбе:з.ліlЧ ху
доби та обороняли ЇЇ від ХИlж~ків у той самий спосіб ЯlК і їх
наlща~ки

Iпе'Лlі.

ПелJі

пrp,е:кр,З'сні

па.стухи-,чаlбаlНoи..

ДОігляда

ють вони свою худобу, немов своїх рідних дітей. Пестять ЇЇ,
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а КОЛИ БУ1ває хвора,

-

лі,кують рі,з'НиlМ, зіллям а1бо :КОЛИ ста

неться випадок, lЦО згине худобина 'віщ, х'ижака, то опла,кують

И не менш, як члена 'С.ВОЄЇ РО'дИНИ, свото племени. Часто
траlПЛЯЛОСЬ бачи:ти, як находу ,вівця роди\Ла ЯlгНlWfiКО, і пови
тухою става'в па,с·тух. Приймав на РУКИІ НОlвонародшене, ніс

ЙоТО' та ,стараН'Но О'берїга,в. Щодо мате.ріялын'гоo добробуту,
то ,пелі тепер дylже '6ilДiНli' і живуть лише з то\го,ЩО ДІЗ.€ 1М

ЇХ табун чи череда, або й ДИlка савана. Але не таlке жи.ття цьо
го н.а,РQlДУ обуло ів ~а'Вни!Ну.

ЯКОlпOtвід:ають ,саімі пелі4 т'О Ї'Х

нарід 'КОЛИСЬ був дуже багатий, могутн~й та :висо'кокультур

ний. Історія Їх !Народу сягає аж до пер'ших 6і6JI1ЙНИХ часtв.
ЯК твердять Їх леrен'дИ та пе;ре,кази, то перши.Й предо.к Їх був

"я,КУ'ба"

-

гака"

(Ісаака), си:н ,,16ріlгіма"

-

(Яков син "Іссіраїля"

РQl3!П 1 ОВlїщаI ЮТЬ 'вони 'з "КанаІНІа"

через
ІЦО

"Тор"

(СіlНай)

означає

роль

Єгипет)

"Юсуфу"

ю~еl'kыим

на

(йосиф).

(XaH3I2.Нla), Пр'е~ки Їх 'пішли

зеlМлі

де

'син Ізраїля), 'син "Іосеі

-

(Авраама). ВИЙlШОВШИ, як

-

"МЇClіРlа.іЇ:ма"

панував

Тут

вони .3

тоді

-

(МізраlїМ

tМіО'гymій

іншими

,ств,орили оди.нвеликиЙ нарїщ, ,ЩО

ко

пл,еме.на,ми
аваlВС'Я' "Ба

нkраель". Одначе, недовго' ЖИЛИ ІВОНИ у згоді та С'покійно
11 цій землі. ЯК розповідають далі, то "фірума" -фараон, по

заздрив 6а'гатствам приЙ'шлого народу, Їх івеЛИIКИМ та,буна.м
худоби і обло'ЖНіВЇх дуже

велиlКИіМИ' подаl1каМIЩ Сі1рашно

знущався над ни.ми та ВИЗИ'СlКу'вав Їх. Тому ОДИН з цр·ООід

НИІків іхнього на1РОДУ, ЩО Зlвав'ся "Мусса'" (Мойсей) ВЗЯВ
одну ча,стину народу 'ЇХ'НЬ·О'Г.О і ПОlвів ДО "Канана" (ХЗІНаана),
а дру.ГИ1Й провідник іЗ залишеною ре'шткою нар'оду IJ1~ШО'В у
напрям "заходячого сQtНця". Ці останні !ПР'ИЙlНя~и: були; назву
"Фудх" у пам'ять Їх утечі. Хоч ця назва не € семітська, а чис

то ЄГИ1пе-гсь'ка ,під фо;рмою їх ,слова "Пут". ЦiKatВO за3tНачи
ти, одначе, ЩО ой 'біблі.я згадує ІВ Іпевному міосці .про '1JJЮ' назву
народу, говорючи про НЬОІГО я,кпро ,меШІКанці!в МеСOtПIОТЗlМіі,
які після довгого 'контакту з є гиптянам;иl іпереісеЛИ'JIНlCЬ десь

у глибину АфРИіIGИ.

Коли

пере,гл'ядає'Мо

да'вню

еміrtpаlЦЇЮ народів Африки

та Мал:о,ї Азії, 'бі1бл,іlЙНУ kторію, ТО ПlPНlXОДИіМО ДLЙСНО ДО
переконання,

ІЦО

таки

одно

ге'бре'Йське 'плем'я

ОСeJIИIJ[ОСЬ

було свого часу .на 'reiреиaJC ЧОРНОІЇ АфрИІКИ, а зOt~рема у
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француз~кому Судані. Також є певним, ЩО HeB!Be~ь 'ге6рей
СЬКИЙ на:рід вийшов з Єгипту :під ПрОIВОДОIМ Мойсея і ЩО
о,дна частина таки залишилась була 'в Єгипті і, ЛИlШе через

кілька століть пізніше пі'шла була у напр'яМ'ку "заХОДЯЧ;Q:ГО
сонцн". На о.снові знайдених папірусї'в в египті, ми Mal€,MO
певні дані, ІЦО одна частина "ВибраНО,JiО народу" 'була ду
же стійка 'в СВОЇ'Й вірі ,в єдиного БОlга, а, дру,га, 'Що. бі\льш
а:СИlмілювалась, 'визнав,ала і свого єдиного Во'га і та'кож чу
жого,

місцевого. Так, наприклад, 'в паlпірусі, знайдеІНОМУ
Кледатом 1907 року, писаноІМУ ,в ~раМ'е'Йській Імові, Зlга~у

tТЬС:Я н:аlстулне:
ВІТає

тебе

на'шим
Крім

і

ЯГВОЮ
цього

тина

"До' ІМОГО'

посила'є
є

великого

пана

тобі

Гнубом"
певні

Мї'хся,

життя.

Я

(мkцевий

твердження,

гебрейсь!кого

тв:ій

тебе

слуга

Гащо.ТJi

:благосл'ОIВJIЯЮ

погансь:кий

ЩО

ця

lНароду,що

бог).

'власне

так

час

зжил,ась

з

єгиптянами, по вірі, звичаях і 'Культурі, 'залишила :пеIВНОГО

часу Єгипет, еміrрувала, і ЩО це влаісне і є сього~ішнє ма

aeHblJ{le

плем'я' ІПе:ль, ЩО при.ма/Нщрувал'О аж до Суд;аіНіУ, \при

ВОДЮЧИ сюди вперше своїх корі'в-зебу. ДРJlГИ'М цїlка,вим
-фактом про зв'язо,к 'пелів з ЄГИlПТО,М та ге,бреЯlМИ-іІзраїлем є
те, ЩО пелі притримуються й досі деЯ1КИХ ге6рейських біб
лійних законіІВ, а ,саме закону про пе:р,веНЦ.Ї1В. Жінки П,О'С:ВЯ
чують свого первородка Богові, так як це нЗ!каза,в Господь:

"По'святи 'Мені первенціl первородні з усякої угроби мі'ж си
(2 кн.

нами Ізраїлями і в людини, і в 'скотини М'О'Ї будуть".
Мойсея, розділ

13,

вірш

2).

Одночасно при"tРИМУЮЧИ1СЬ зви

ча'ї'в Є1f\И'пеТСЬіКИ'Х, пел;і в,нажаlЮТЬ за/боронени:м ,Ї/СТИІ м'ясо IJ{О
рів.

Ба,гато можна ще й інших ПРИ:ВС'СТИ тут ф аlКТОР ів, ,ЩО
свідчитимуть ІПРО близький ЗВ~Яlзок теlп,ерішнього мал,ень:ко
го племе;ни пеліlв з ,колишнім народом іБОЖИ1М чи ЄГИlПеТСblКИIМ,

а безліч здо.БУТИХ мною .пам'яток Їх старовинної культу:ри і
ЖИТТЯ про це дає і свої арrументи\. Одною з таких паlМ',5ПО!К
є

дуже

ори:rііН.а:льнИlЙ

жеlРТВБНlНИlК геIБРelЙ!с~ко'гQt хаР'alктеру,

знайдений мною при розкопах стаРОівинногоміlста .в Судані
.,Гана"

-

теlПеРіїIШlні руїни

"Кj'1м6і-Саше"',

З.l'ОЖ"elНИ\Й

у

пра

вильній чотирикутній формі (квадраті) з ЧОРНОТ,О та зеле

ного

154

шісту

(по-українсь:ки,

здається,

Лlу'пець).

Але

голов-

ним чином ця прине,сена

єгипетська та ме'сопотамська -куль

тура

різноманітних

ре,презентується

статуетках

та

речах

в

начиннях -глиняних,

декораТИrВНИХ.

у МІСІИНlй ДОРОЗІ

На

основі розпорядження МінїІстер,ства,

всі спраіВИ

віз

та виїзду були 'нмент пола'годжetні. Гувернамент Судану, по
бажавши уопіху нк делегато'ві .від Французької 3ахіщної
Африки

на

інтернаціональний

'KOH!rpeC

передkТО:РИlкі!н

Альжи:рі, попро'щав мене. ВеЛИIКИЙ чотиримоторовеіЦЬ,

в
що

т'Їль:киrщо ,сrпустиlВlCiЯ 'з А6tджаJНУ,шиір'ОКО prОIС\ПУ'СТИ:В ,овоіі і}{lРІИ

ла і в нутро 'своє набирав l-ІОВИХ 'Пасажирі,в. 'Багато діггей та
жіно'к урядо'вців з Бамаrкоїхало до Франції на ваканс.
чолові,к

зайняди

'свої

'Місця

ВШИlро'коrму

каддубі

45

літака.

Стягнули паlСИ,заревди МОТОрИ, під:ско,ком відБИ'В'ся Івід зе
мді великий

птах

і

піднЯ!в.ся :по.над зеJМлею. Але

що'сь за

тарахкотіло, за,гуло ненормально. Літак повернув управо і,
нахилИlВШ,ИlСЬ, СТalВ rCПУ1С1катш:ь, MOlH ,п:ЇДlстредениіЙ, 'вниз.

моторошно

переглянулИ/сь.

Обличчя

Зrмінились,

Ми

з.бл ЇlДЛи ,

споважніли. Чудо.м літак п.РИrЗЄlминся без пошкоджень. Ви
явилось, що 'один з моторів rбув 'пOtшкодже:ний і .мада бути

направа за 'кілька 'ГОДИІН. 3iCT'Pa~o'М, а разом і 'З rполЄ'гшен
ням всізідхнули, і ,кож~ни:й лише ЛОДУlмав, щоб було з наrМИ,
ко:ли

6

МИ піднялись були не на

200

.метріlВ а на

2000.

Ра

ДОСТИ а :рг.зом і 'страху тих батыі,вB і чолов1кLв, що тількищо
вїдпро,вадили у далеку доро,гу Clвоїх жінок чи діте:й, не мо

жна

описати.

дорогу тим же

Одні вже вдруге не хотіли ,пускати 'С,воїх у

..liTaKoM,

інші впали 'в і'стерії, інші було: опти

місти або песимkти. Одначе, .направа літака скоро ,скіIНЧИ

.1aCb,

і всі МИ з різними' наIС"ГРО:ЯіМ'И та ду~М'каr:\IИ ЗЛrе-гіЛ:ИI 3НІ()ІВ

угору, але вже не на

200

меТ:РІів, а на

3000,

щоб здобути

швидкість та забеЗlпечитись ,від ,г~p.
Був пізній вечір. Тем.ні чорні хмари буЛиr ЛІД нами,

з

яких, немов з 'пекла, виБЛИСКYlвала 6еЗr перестанrку БЛИIQКавиIЦЯ.
Була очевидно страшна тропі'кадьна .наша афРИIКalнсь:ка зли

ва на землі. В ка'бінібуло говірно'. Всі ділилИ'сь враженнЯlМИ.
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Стали розносити вечерю, аЛbjКОГО.ль, шаМlПаНlСblке тощо. Два

католицькі отці 'монахи з Пі'вденної А,МelРНlКИ у ,біlJIНlХ га1бі
тах вгруз'ли боком у <свої~р,kла. :Вони лише одні були спо

кіЙ!ні, ОПО'Р'ожняли 'ВИlна, IJ{<Q.нья.к, шампан то'що, JCвалились, що
це їх вже 200-тий лет і на,ре'шті 'ОКО:РО захрапли. Одна'Че, за
гал 6увз напружени.ми нер ваlМИ, часто Іві~мовля,в'с-я вЇід ПИТ
тя та їжі. Світло в лі.та~у 'пог,аело, і; лИ'ше ясна 'зірка зБО'КУ
заглядала до мене через m-алесеныеe Івіlко.нечко, та б3/М6аць

,ка чи арбе'Йlджанська муха на Івисоті

3000

іме-грів то !ОіДВОМ}"

то ДРУГОІМУ З па'СаЖИIРlі!в сідала ІНа носа. Ко'рабель на'ш пли,в

рівно і :поважно, часами здрї'гаIЮЧИСЬ цілим кадл}"бом можли
во від холоду (було 10 ,СТ.) а'бо івід Т.ЇІЄЇ чорної кручі та гли
бини,

над ЯlКОЮ летііВ та в як~й де-не-де 6ликали са,мітні

ВОГНИllца номадів у пустині Ма1в,ританії та МаРОКІка. Чер-е,з

7

годин лету мільйони огнів Касабланки неза6аро!м освітили

зе'млю і наш корабель спочи.в.
Була 'пе'Р'еlс:а~ка У дР'УігиlЙ л:іrта;к у напрямі Альжир, Туніс,
Рим. Тут уже ПQiве:селіlшал'о, на!став день, ЗУ'С'Грілись МІН', IJ<ОН
rр,е'систи, з цілого світу і зайняли місця в нових літа'Ках до

Альжиру. Швидко ,перелеТ,ШИI .ми понад землею, Середзем
ЯНІМ 'море'м, та висіли ,в Альжирі,. Чудо'вий ,музей п~р,едkто

рИ "Бардо" ,ГОСТИННО IприіЙман К'онr:ресмані,в з цілого світу:
Афр'И'~и,

А'ме:ри,ки,

МехЬко,

ПОіртуr3l,71іі,

Є'Гипту,

СИ'Р'ії,

Па

ле'стини .і т· Д. Бага,ті IКОlJIекці,ї передіСТOtрИЧіНОЇ ї'Нду.С'І!рї'Ї, ми
стецтва тощо захоплюва'ли 'КОЖІНого. В між:часі знайшлись
нові колеrи, чиз радkтю зус-гр,і'чалНІСЬ 'старі,. Ділились С'80ї МИ ІД ОІСЯ1гненНJЯJМ НІ, tпр aJЦЯIМИі, П ОIГЛ Яlд;аIМИ, і м узеlЙ IН3ІП-О:ВІНИіВС ~
говором ,багатьох мов, немов 'Вежа вавилонсь'ка. ,Було тут
631гато; Iспе.ці:я~1С11іIН ІіІ заС~'УжеIНlи.х

ела'ви,

як,

на,пр.,

Аtбе

Брей

a1p,xeoJlo,riB,

(Ф:ранція),

учених с:віТОIВО'Ї

ЗеЙ'нер

(Англія),

ЛЮІКИ (Кені'Я'), БЛIЯlНlК (Іта~ія), Маві'у'с (С'ША), КЛ' Я1р'к (П~в.
АфР:И1ка).
Рішено не гаючи часу на слііДУЮЧИ'Й же день раненько

ЇXJати 'в НlаУ'Ко.ву еl<Jсп-е~tIJJіlЮ-еІЮСКУ1РQіlЮ д;лlЯ до,сл'Їщ:і,н пеptедіlСl'О

'РИ'ЧН'Нlх п3!М"ЯТIО,к Ал'ьжиIРУ, ТI)і1ніюу та іншиlХ оу.сіднlіlХ Кlрат.
Кожни'й з нас 'мав 'СВОЄ за1вдання. Розкі'ШНИ1Й а,ВТОбус :по'віз
на,с у дорогу поміж грї/зними скел'ями 1 І~ручами J1Ї1ВНЇltffiо'го
АльЖИlРУ. Стій! 'СК()імаНдylва,в 'Н3JШ про~ід!Н!и:к, проф. Бал~ю 3
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Альжиру. Ми висіли
виглядала

під височезноюс,кел,ею, в я.юіlЙ СУВОРО

печера доі'СториЧtної ЛЮДИНИ, Т.

ЗВ.

ПалеIСТРО,

в

якій було знайдено багаrrОі знарlЯЩЬ т. ЗВ . .iIНДY:CТ:P'~Ї капсій'с.ык~,'
цебто

знарядь

пер,еді.сторичних,

що

:подібніl до

ецропей

ської індуст.рШ тарденуазіЙI(Ь'КОЇ, і Яlка була виро60М у Ме'зо
.1JітИ'чву та неолітичну добу.
Ми пр'ямували далі, до старо,винно,го Кан<:тантину. До
рога бitГла ввесь час Iпо'мі'Ж гора,ми і ДИ1КОЮ ,гііР'СЬ!КОЮ та сте

повою р'о·слинні'Стю, С.ВЇДКОМ

ще

пер'е~іIСТО.риЧІНИХ

ча'СЇIВ' т.

зв. "Альфа" або "Ша,каль", ЩО, завжди З'ком:паlНьювала 'ЦИ'l\I
індустріям 'в мезоліті та неоліті. Ми :прямували дa~IЇ'. По до
розі

віДВЇДУЄIМО

"е,с.кар,готьє",

так .авану неоліти!Чну оселю

з масо'ю мушель, що Їх споживавсво,го часу передіСТОРИIІІ

ний чолові'К. БеЗJlіlЧ дрібненьких зна.ряlдЬ рівних 'Видів по
кривають поверхню ці,є:ї 'оселі та вигл,яда'ють з ПРОРlіваного
глибоко археол,огічното шару :разооМЗ 'кіістками Їх вла'СНИlКів

--

цебто передісторичної людини. Пеrpе'Їжджа'ємо дал.і, лан

цюг веЛИIКИ'Х гір ПОlміж т. зв. залізними ,в,о:ротами. Всюди

розкидані стоянки (оселі) ,передісторич!Ної людини з тією ж
самою індустр,ією К'ЗПСЇЙСЬіКIQ'Ю, ЛИ1ше р.Ї'зНlО;Ї у' !Вида:х та ніlці.

Обідаємо у м. Сетіф на прийняттю MЇfcцeBoгo адмініlс'Грато
ра. Одначе,спїtШИlМО далі, щоб у,опіти до вечора 'за,ЇхатНі до
старовиlННО'ГО

міста 'КОінстантина,

Щ'О,

отримав

свою

наз'ВУ

від свого патрона та фундатора Константина Велиtкого, ім

ператора РИіМСЬ'КОГО і ВізантЇ>Ї. По дороз,і зустрічає наlС мі
сцевий губернатор з ві,йськовими старшинами та предста,в

никами а.і'ІЬЖИРСЬКО'ГО населення. Наш а:втообус завертає за
НИУІИ на вузень,ку польову доріжку, і ми зу,пиня€!Мось біля
розкопів у Мешта-Ель-Арбі.

Тут недавно були відкриті кіс

тяки передісторичної людини та її знаряддя клясичної інду
с'грикаіпсtйlсыої•. Це віlд;КlРИТТЯ є дуже 'ва:ЖІне .в аlpхео.лОIГії Іпе

рещісТОIРИfЧ'Н'Ї1Й,
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це є ',УІН!Ї!КУ'М Щ7ІІЯ ціЛ'ОIГО свіlТУ нк :п:рекраmий

зразок ціlЄЇ індустрії ТИillУ людей що її творили. ЩОДО самої
форми виробів то вони вже є цілковито 'згео,меТРIИ.3!ованї й

УЯIВЛЯоЮТЬ собою мікроліти з початку неолі'ТиЧ!ної доби.
На жаль, стало 'С'ме'Р'кати, і ми не 'Могли ще й особисто

'погра,батись у ці'й доіегоричній домівці, ЛИlше 'OKofН1CTaTY
ванши величезну ЇЇ вартість ,в науці, та ·в археології зО'креlма,
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МИ с,пі/шили далі. Вже було цілком темно, як ми 1І106ачили
з високих гір У долині 'світла ,старо.в'инного міста Константи

на. Незабаром наш автобус зупинився Іперед РОЗlкі:ШНИ1М го
телем "Тр анс атл янт и.к " , де споживали смачну вечер'ю, ді
ЛИШИСЬ ПОГJІядами та 'ві'дпочили. Перші проміння, сонця об

лили 'СВОЇІм рожевим СЯЙВО,М старо'винне

MkTO,

що нині ді

литься дуже прия'Вно на ,стару та ,нову діЛbJНИЦЮ 'П'о своїй

архіте'кт}'ІР.ї

і

ме,шканцях· Через

глибоке

провалля

чи

яр

простягається ста,РОВИlНни'ЙВЇЯЩУ1кт, зложений ру!ка.МИ' ,рИМ

ських ра6і,в. Сумно ВИ1глядають ,поміж 'чага:рни.каIМИ Іри!м'ські

бані,

колони

каплиць,

ць,ого ,ма."ІЄНЬКОГО
Зlб~р:ки

ПjшіIЙ1СЬ:КИХ

укріrпле,нь

мі,ста
ча,сі:н,

тощо.

го'стинно

Розкішний

при'Й'ма,є нас.

Кар,таrіни',

музей

Ве~ичезні

фіIНlїII<lі.йсЬ.J{.И;Х

та

єги

пет,сь,ких Івпли.вів., речі !РИІМ'Л'ЯИ та' ,g,Ї,ззнтЇlЇ зarХОIПЛіЮЮТЬ овоєю

нз:Д'з'вичайною кра'оою та багаТСТВОІМ. ОсО'БЛИIВО вра'жає нас
своєю

художністю

моза.ї!ка,

палеолітична

індустрія

та 'Ви

роби з 'ко'сти, і ТО з 'кости людсь'кої, що дуже рідко можна
натрапити в передkторі,ї.

Пkля

роз!кішного

приЙіняття,

'різних

промев,

rраТУJIЯ

цій, побажань і т. п. представники міста та влади попроща."ІИ
нас у да.тrьшу дорогу до міста, теж старовинного, Тебесси.

По дорозі, серед чудо,вих пляитацій О,tlивків, мандариІН,

rpa-

нат та ВИНО'Гlраду частува,J1И нас 'під деревами араби-альжир
ці та бербери в національних 'Строях СВОІЇМИ національними

стравами, а саме "ЧУК-ЧУКОІм '

l

дорів

та

зелено'Го

і

(гаРЯЧИ1Й віlиіr:рет з помі

-

червоного

TOUlO), даJlі "кус-кус"

-

Іпер'цю,

смажено.

цибулі

дрібна каша з мІнсом та папри

КО>НИ1МСОСОМ. Коржі пшенич:ні з ,кміноІМ, таlК як і 'в нас, в
Україні, та, нарешті, "міIШУР'

-

цілий величезний баран, про

КО."ІениЙ довжезни,м дрючком та засмажений так на вогні

3

поливанням увесь час 'сосом з ча,сникОІМ. !дять його не зви ..
чайно. Кладуть на ве.ТІИКУ мідяну тацю серед столу, аl 60 на
тому ж дрючку підв.ішують на дереві біля столу. Найпочес
ніший гі,сть підходить до

де..1КОЮ,

традиціЙlНО

нього і ли,ше ,паJ1ЬЦЯМИ

по-ара6сь,ки,

'відриває

КУСНИ1К

а не

ви

гар,я(lO

го та смачното м'нса, що 'виконують далі :всі присутні з апе
ТИТОІМ, поки аж не залишуться ребра та кості. Правду ска

зати, для непривикшого, ця їжа недуже смачно ви'Глндає,
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60

нагадує якесь стер;во,обг,ризене та оголене серед !ПОЛЯ,

ajle

зм.іцними аЛЬЖИРСЬ'КИ1МИ винами легко 'ПРИlзВ'ичatїТИ'СЬ >Ї до
цього, а зрештою не можна не06ереЖlНОЮ відмо'ВОЮ обра

зити гостиннkть гооподарів. Після смачного та eJК30ТИlЧНО
го іПОЛУДНЯ прямували далі, щоб заночу,вати 'в Те6е,ссі. Було
вже цілком пізно, смеркало, як ми перед 'са,моlЮ Тебессо'Ю

зауважили темний 'клаптик землі ,п'Ї\д 'ГО'Р'ОЮ, з Я!КО:ГО 'Мо'В бі~
лі краlПЛИНИ ВИіГЛЯідали молюски (еска.рго). Відразу Іп~знали
ща це

ескар'готьє, цебто передісторична

оселя. Хоч було

вже й темно, але все ж ,запал археологіЧіНИ1Й у нас не (Мюжна

було втрИ'мати, і ми хоч і в теІмноті, знайшлИ' багато ціlкавих
знарядь, а мені зокрема пощастило знайти чудову білу кре·

мінНіУ 'ст:рілкуз ТЗJК званоіі 'ку ль:тури "а теріе'Н"

.

Незабаром .із-за ,гор'бка Івиглянула і Тебесса. Одначе, ЯІ(

виявилось,

заНОЧ}lвати в Тебессі за браком !ПОРЯДНО'ГО

го

телю нам не вдаЛОrСЬ, і ми мусіли Іце ,проїха,ти 'багато, щоб

заночувати в іншому місті

--

Куіф, 'В осередку фа6рик та

Ікопалень фосфату. На другий день ми, нарешті, маlЛИ змогу
оглянути Те1бе'ссу. Це старовинне місто', я,ке 'Звалось за єги
ПТЯ1Н ГекаТОМlПіль, це'бто мk'Го зі с'Гома 'ворітьми. Воно

,вра

жає Іце й дo~i кожного своїми старовинни'Ми б'У'ди.нка:ми, що
пох,одять з третього століття перед :ХрИСТО,М, ЯК також 'з ча

сів ПУrНійсь,ких, ри'Мсь'ких, візантіЙlСЬ'КИХ, арабських тощо. У
цьому ,місті лі,сля пер'шо'ї пуніЙСЬіКОЇ війни го,стюва'в відОМИЙ
ГаіНіНОН.
це

MkTO

ПНТ1десят 'Р'ОІк.іIВ

панува.1И

ТjП

'К,2J;Jта;r':IНlці.

3а3lна,,10

великих ,ШКОД за панування берберів. Леr,іони Вес

пасіяна, в кілько'сті

5000 чолові,к постійно ,стаціонували тут

та р,оБИJ1И напади на 'сусідні території, підбиваЮЧИ1ЇХ під с'воє
володіння.

Найбільшого

роз'квіту

Тебесса,

чи 'Як рим..'ІЯНИ

з'вали "Te6eCTe~', за!3нала в епоху імператора КлаlВді,я в

42

році по Христі та т3!кож за часів Траяна, АдріlЯlНа, Септім'ія
Севера, Ка'Рlакалли, а ГQiЛ,ОIВіне ЗJа Діо'клетіJЯна. Ще досі' чу
дові трію!Мфальні арки Каракалли, храlМ богині

Міlне,рви, та

величезні цитаделі озд06люють це невеличке те'пер місто.

3

,початку християнства;, пЇJcля зруйнування Єрусалиму ПРИ

було .сюди ба'гато жи;дів,

eMirpaHTilB

кували тут ХРИlСтия:ні'3М. В

313

ХРИ1СТИЯН, які ІЙ ,започат

році,едиктом у Мілані Кон

стантин ВелИ'кий ДОІЗВОЛИВ ХРИСТИ'Яlнам 'вийти з ,підземелля,
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зytпинив -ГОРТУРИ та Lx МУКИ' :і ДОЗіВОЛИВ БУду'Вати пеlРШУ хри
СТИЯІНСЬ,КУ бази~іку ІВ Тебес'Сї, Яlка' ,в більшій частині збере ..
г ла'сь lі ДО, СЬЮ:ГОДIН'іl, ТЗ' l8і Я/]{'ЇІЙ 'К!ОШИСЬ не раз ПРОIП'ОIВlіJIJУООIВ
св. КwпріяlН ,каrpтаіІ1іIн1сыиІ йй та

6011.

Августин. її Чlущо,ві колони

з кольо'рового мармуру, широка абсида, Ібаптистерія, Івел}{·
чезний двір, катаКОМІби, безлі'ЧКalміннИlХ са.ркофаrів з 'х.ри
стиянськими ініцінлам'И', СИМіВО.1Jа,ми, написами, ро'зкіШlна мо
заїка,

--

все це захо,пдює ду;шукожного .мандр~в'Ни.ка, а ТИМ

більше правослаВНОІГО хри,сти:янина. ЧУДОВИІЙ м}'із е'Й , що мі

ститься в бувш~м'У :юрамі Мінерви, доповнює вражeшrя с,воі

ми ціlННИ1МИ 'ска'рбами минул,ого та ці,каіВОГО тієї IКіраlїНИ ІЇ iМЇtCTa.
Дуже ОРИ1rінальною ,па:м'Я'т,кою тут ЯlВJIяєтьс,я гр~б нем,оВJIЯТКИ
ХРИСТИЯ'НСblКО'ГО, ЗРО,блений У формі ЄіГИlпе-гсь,кої МYIМlilї, це1бто
з каменя вироблена (різь60Ю) дитина вповита, яка склада

ється з двох частин, а всередині переховуєть'ся IКUСТЯlК. Теж
багато ляlмп рі'зни'Х виді'в та орнаментацій, ро'з'кішві сар'ко
фаrи,

мО'заї:ка

ТОЩО.

пам'ятками самого

Аж два дніl ми

M'kTa

насолоджува'JIИIСЬ

як

таlК і околиць, бо, хоч би й хотіJІИ,

не МО'ГJІИ вирушити у дальшу дорогу. Страшенна ЗЛИІва, що

ПРОЙШ.1Jа в той час, зірвала ,всі мости, 'зруйнувала дор'о,г.и та

в ca~MO'MY місті Те6ессі завалила ДOfМИ з кількадесятками
жертв У людях. Нас вона зустріла я'краз у 'горах на ПОІВОРОТ
ній дорозі з передісторичної

oce.JIi

ку.nьтури мустьєрської я

Уед Джебанна та С6аі!кіа, де іlНДустрія 6іфасів а,шелеен пе·
реходить в малі :розміри гострії,н (фсшіаlнсе). Бу.па Івже ніч.

Наш величезний автокар з трудом !fiроріlзува.в глибокі та МУ
тні потоки,

AJIe

що

переривали ДОРОГУ.

ось нам ПРИIЙШО'СЬ зупинитись. На височині триста

метрів, ІПО ,вуз,еlНькій доріжці, понад прірвою з одного< боку,
та під грівною с'келею з другого 'бо'ку, МИ зупИ!нились. Ма
ШИlна слизгалась увесь ча.с у

прір'ву, та дор'О-га була перед

нами завалена одірвЗlНИМИ чаСТИlнамИІ скелі. Не 'МОЖJНа опи
сати на'пруження нервів тас-граху, Ібачучи

звисаючиlЙ над

прірвою задок .наШОІГО аВТОІкару. Сперши дихання аlбо й в

істерії жінки обережІНО злазили ЗВОЗУ та, !Не дивлючись на
своє елегантське взутгя, грузли. 'Поколіна 'В болото, Clпасаючи

своє життя· ПриЙш.710СЬ і нам усім ар'хеОЛQ,га'м, не ві~різIНЯЮ
чи віку, сил та звання (було двох католицьких отціlВ у ря-
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сах), бо6ряючи,сь у те мря,ві серед ДИJ<ИХ СlJ<ель, В~J<ОЧУ'Ва.ли
величезне J<аміIННЯ, землю, ТОРУЮttИ собі дорогу до Тебес<:и.
І

ТЗJ<

спільнимисила.ми

професори

амеРИJ<анці,

голяндді,

ан.гл1Wці та інші не тілыии ,ВИJ<азали здrбність у наУ,КО8ИХ

дослідах та РОЗJ<Оlпах, але Й приложНIJIИ свое знан'Няв lJlр.аtКТИ
ці і тут, і з Божої лаоки

C:J<OPO

відпочили в розкі1ШНОМУ го

телі.

Недовго,

одначе,

ми

ніжились

вЩПОЧИН!КОМ.

СОilf'яшна

зоря нас знову ,підняла наступного ранку, і 'Ми ВЗЯillИ, ІН аlПР ЯМ'

до Гафси, віддаленої оселі на півдні Тунісу, Ів ча:ріlвніlЙ оа'зі
під Сага рою.

Бу.в свіжи'Й осінні'Й ранок Ясні проміння сонця прорізу
вали ли'ству на деревах, СКОlВзали по вершках ВИ'СОІКИХ скель,

хо,вадись у затінку в ТОЙ час, коли ми залиша.ли о'станні 'гори

А.71ЬЖИРУ перед туніською

границею,

ЄВИД

Ворота

підсагарного

Тунісу.

віруючи вниз у кра

туніс ь'к ОIЇ

границі неза

баром у Бу-БУ'Чекка ІГО'СТИІННО, Iві~КРИЛИIСЬ, і ми переlміНИiJIИ
стрілку ГО~ИIННИ'J<а на

цілу годину вперед. ,КіЛЬІка військо

вих машин зустріло Інас і е.кс,кортувало до тунісь,кого міста
Гафса, чудо,вої оази. Цей затишний куток пом'іж іВи'Сокими

ГОР31Ми, щ.о творять немов ворота поміж піlвнічною та lПів
денною частИlНОЮ Т'У'ніIСУ,

€

також одною з на'Йкра,щих та

ГОЛOlвніших оаз на шляху з ,пі,ВlНочі на ,піlвдень до Саlгари,

а там і до Судану.
Це невеЛИlчке містО' широко, РОЗІКИНУЛОСЬ понад річкою
в гущівИ'соких фі'ніlКО,вих 'паЛblМ, rранатQ.ВИХ дерев, фіr,

маранч,

цитрин,

Яlкі

ТВОРЯІТЬ

собою

.маленькі

затишні

'110са

ДОЧКИ, гайки та сидиби, оточені глиняlНИМ муром та ни.зень

КИІМИ фіртками чи Iпе:релаl3а'ми, неlМОІВ у нас, в Уюраііні. Білі,

чепурні, з ліlВ'КУЛЯ'СТИIМИ дахаlМИ хатки, ,високі мінарети:, МЗ
СИIВlні
чар

стіни

стар ОВИіНЯ ої

з "тисяча

сооця

ЧИ1

і

крї'пости

одної ночі".

с'ГВорююrrЬ

не

абиЯЮІ!Й

Осо,блИJВО 'ЗІустріч сходячого

Й'О/ГО, .ocT-3.!Н1Нlї lВе'Ч'іlpнJі

ПРОМ/ЇННlЯ

за,ХОIJ1ЛЮЮТ.ь

шу ін:е Т1ЇЛЬКИ і мистця але й IПeJPесіЧ'Но~і Л'ЮДИІНИ, і

куди

Д'УІ

не
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глянь у ці МОlменти, ІКОЖНИЙ задивляється щоденно на це
чущо \mри\роди, на іКрас'У Божо['о, 11ВОріння. По вулич1OOlX, по

між садками, на береЗІ річки, на тор'гО'вищах снують І}(ара
вани по:В'ільно ступаЮЧИIХ 'вер6людіIВ, понурих та заДУIМаІНИХ

ослі/в, на,гружені товарами. .гарби. Та.м, у заТИІШНОМ'У 'куточ
ку над

о'зерцем, ·в

ЯІКОМУ

МЛЯlНО

плавають,

ги, черепахи,стоїть "філософ \пустині"

-

РО'з,стаіВИ'ВIШИ

но

одино·кий верб

люд, СПОізирає скептично наIВКОЛ'О, що·сь п.р.одумує, р.о,зважно

та piВlHOMipHO пережоlВУЄ схоплену ж:меIНЬ~КУ ро,СИ\СТОЇ зеле
ної

травички.

Вели,че'Зні

,киrrиц.і

Clпі:.лих

жовто-оранже'вих

фініlкі:в, З'і'гн,У'В'ШИСЬ під тягарем, звисають ,прина\ДЛИ1ВО з-по

між гіtЛ,ля.к Іпо стовбурах високих та 'струнких пальм. ОСЬ
там ЗНО'В

хлопчина,-пастух у білій ДО'Бгій сорочці

грає на

сошілці затяжної мелодії Сходу, а кучерянівіlВці, РОЗІПОРО
шені по узгір'ї пїСково,го озерця, жваво бkають, шукаючи
Іце ні'КИIМ не зірваної свіжої стеб,лиIНИ. Пі'Д ,високим муром

стаРО\ВИIННОЇ

арабської

фортеці

розл'і'Гся

берберіІВ. Ясні, Iрі.ЗНО'барвні килими,
кр.Иlвала :на Іверблюдах

і биках

та'бір

IКОЧОВи,кі.в

хустки, на,мети та

рі'3КО ;від:биваються

на

по
бі

лому піс.ку та сірих мурах фортеці. Там десь подорожний

араб,скину,В'ши 'свої

ка'пці,СТОЇТЬ

нанколішках ,перед за

ХОДЯЧИІМ сонцем, вми:взється лї:ОКОМ та т,норить сво;ю ранню

МОЛИlllВУ, а за НИ,М кі,лЬ1канадцять верблюдіlВ 'відпочи:ває пе
ред

дале:кою

дорогою.

ОсоблИІВО тут ніжне 'пром.іння блідого Імkяця надає ча

ру цій бла.годатній оселі, 'коли 'біліють лише вер'шки міна
ретів, пі1в.КУЛЯІсті дахи домі'в, та 'СТр'Ункі ,пальми стоять без

мо.вними не,ПОРУШНИ1МИ т:інями, та коли 'Crвіжkть по!віт.ря, за
пах

т.роя'Нд

та

дивних

е,к,зотичних

р,ослин

наповнюють

вас

божеським не'ктаром.

Це 'старовинне

місто було ·колись

вперше

заlВО',ЙОlване

Ма:рієм у ,ві'Йні з ю іУі р"г ОЮ , а, пі(знlше, 'За ірИlМlс.blК!QіГ'О ',іlМlперra

тора Траяна стало ко,лоніlЄЮ рим'Сь:коїіlмперії і стал'о зва

тись Капса. ;у Х\' столітті тут утворено о.крему дільницю
Т. з'в. Каз6ах, у я.кі'Й жило свого часу багатО' неlвї'льників
та була О~НИіМ з ГОillОIВНИХ торговельних центрів

піlВlнічноі

Африки. ЦЇ'ЛІКО'ІМ Н'еСПОДЇJвано, РОЗ.ГОВОРИIВШИ1СЬ на ПРИIЙНflТ

'Гі у' 'М'ЇСцеіВО,ГО ,гувернера з молодим тунkцем, що був тут
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"кадkом"

(адм.і,ністратор>, довідався я про те, щ.о ко.тrИ1СЬ

читав лИ'ше в ,каlзці "Син України". МолодиlЙ тунісець, ді
з:наIВШИJCЬ що я У'краі:нець, став хва,л,НlТИ !Наших НО!В'И'Х е:м,ї

(рантів ДП, ЩОQlСТЗJнніlМИ .роками ПРИlбулисюдJИ на пращю

та розповів мені, що колись, давно-давно, за часів турець
ко-козацьких війн, турки привозили сюди через Габез (по

ртове ,місто) 6атато бранцїJвслов'ян а ГОЛО:ВНО )'Ікраїнці'в. Ух

'велика кількість пе:реБYlвала і 'в Гафсі, ал,е деякі. з ни'Х тут
по бусурмаlНИЛІН сь,

пожеlНи.тrИ1СЬ,

залишили 'ОВОЄ Р,ОДОlве

на

сл'ї:д!сТ!во, так що й дос.і деЯКlі родини носять прі'звища: "Ко

з аІК", "Руссан" ТОІЦО. КріlМ того Га.фса нкі іlНші мїlcта Тунісу
€ .ві,Дома ,виробами .килимів та рнден ДВОХ роді:в т. 'зв. lГауліс
та ферашіяс з гео'метри'Ч'ниIМИ

мо'ГиваlМИ 'в чудових Ж'ИІВИХ

рі'3'ноба'Р'ВНИ'Х ·KOJIbOpax. Донкола це місто оточують лічии

чі джере~а' таl lПеlP'е~іIС'ГОРИIЧlНJіІ ОІСелі юульту1рИ 1К'.ап1сіЙlської та
MYCТЬЄp!CM~Oiї, lя'Юіі МІН' за. по\м'Ї'ччю IВ~ЙСЬКОНИіХ маШИlн-гусениць,
що ЛБГКО ходять ПО ГЛИ1боких Іп,і:оках і

каIМЇ'Н:НЮ,

чи.слеНlНО

відві~али.

Сфотографувапши

наприкінці

нашого

приєМ'ного

тут

побуту всі гарні куточки та величе'3НИЙ у кількасот голі:в
та1бун верблю:дів', .пряму'вали да.'І і на піl8JНічниЙсхід. По до
розі відв.ідуємо місто Керуан,голооои'Й осередок ви:робниц

Т'ва килимів у T,Y1Нki та Імагометанської релігії. Засноване це
місто за часів .могутньої араlбськОІЇ держаlВИ і є ба1гате в різні
стар ОВИНlН і

ПЗJм'ят,ки

тієї доби,

а ГОІіІІOtвне

мечетів,

O~Ha, ~

Я1КИIХ, головна, п.ід на3'ВОЮ Джама Сіді: IОюба по своїй !Красі

ТЗО величині не Ім'ає IсОбі,plііВНОЇ в Африці, хібащо у

Karpi.

Величезні її паНИікЗtдила, не,МОі8 у віза!НТіЙlські,й СофИ, зви
сають з ІВИСОКОЇ ,стелі. Гол'с/вне та с'вяrrе rї м'Ї'сце оздО'блене
роз,кітвою

Ім,о'заvкою

та

ріЗЬібою

'По

'КИlпари,сному

дере,ві

золотом та ср1блOlМ і дорогоціННИIМ'И ,каIМIЇ'Ння!ми шиrrи,м. Од

наче, наЙlцікавішим є тут що вражає 'Нac~ археол о'Гі'в, це те,
що ВСіікOJI'ОНИ, ото,чуючі 'ВеЛlИIче3lН'е Iпо.Щві!р"'я' 'мечет.і" IзБУ'ДО
вані з кЗ'піТОtЛів .різни!х 'ст.иліIВ: дор і Йіс blк ого , ЙЮІН'С blКО,Г О , ко
РИ'Н'ГСЬtкого

тощо,

ЩО

були

ОЧЄ'ВИ'ДНО

'ОПРOlваджені

СЮДИ,

за1бранїз РІ,ЗНИХ старо,ВlИННИrХ 'будинків ОIКУПОtВаних арабаlМИ
країн. Недалеко біля цї€Ї головноіі мечеті ЗtНахо~иться ве

личезни'й ба'сейн ,в

33

метри діяме-гром, будо'ва сла;ве-гного
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арабського 6уді,внИ'чого А6бу 16p~,гiMa Ахмеда, що зветься
басейном Аглеlбі~іtВ. Дорога \Від нього веде до ще O~HOIЇ ці

каlВОЇ мечеті, т. ЗІВ. За,У1Я Ci~i Сахаб, Б Яlкій 'знаIХОДИТЬ'СЯI труна
одного

З

приятеЛЇIВ та IСпі,в!праціlВників пророка MalГolМ>eTa

Абу Джаlма Ель Баляуі, про ЯІКО'ГО, міlЖ іIНlШИМ, і'снуе леrенда,
що він НОСИ,В у своїй 60роді. три ВОЛОiCJКИС:ВО'ГО IВчиrrел'я, та
пророка Маlго:мета. У <ЇlНшій :мечеті, та,к 'ЗВ. Імечет.і іша'бель,
знаходиться

теж труна зна:т:но.го

мара'бу,

щ'о' ,ко,лись

був

м.а'Йстром 'по ВИіробу шабель і тому 'біля труни йо,го ВИСЯТЬ
J досі шаlблі, я,кі шануються :надз.вичайIНО арабаlМИ, як ем,б."Іе

ма Їх недале,кОІГО .МИIНУ,л.О'ГО

і ,сл,а!Вет.них

ВО'ЙОВНИіЧИХ часі-в.

Щодо саlМОГО цінного в КеруаіНі, ТОlбто кили'марства, то НИМ

заЙмЗ'€ть.сн 'профkійно біль'ш Я'К

400

родин, що мають кіль

ка тисяч в'е:рс:татlї.lВі Т!а ВlИlРобл:яют'Ь іКИ\7ІИМИ: Тір'ЬОХ pO;дJiIВ: зе'Р
бlія

-

3 наlй\Кр,ащ~ої .вОIВНИ і в яt/НIИх чудових к'ольора!Х, аллуша
в середніх відтінях і кольорах та маррум. Одначе, купити

добрий кили!м .не легко. Треба 3JНайти добри:хзнавці:в, щоб
пора~или та ДОПОІМОГЛИ щось дійсн'О Івартісне купити з ЦИХ

чудових 'керJlансыиІх виробі:в.
Але ось IпеlР,е~ наlМИI неза6ар'О/М р·о.зстелилоtCь .11Н:ше міїсто

Тунісу

Сусс, що зайняло досить веЛИIКИ'Й КУСНИІК берега

-

мор.я і ІЦО колись було ОСНО'ВЗlне фіні,кіlЙIЦЯМИ та звалось Га
друметум, щев ХІ :віці .пер,ед Христом. ВОНО було вже ве

ЛИІКИІМ мї'Стом в

епосі lКаРfJ'аrЬНlСblкій

і СЛУЖИЛО

с.вого часу

за оперативну 'базу Гані6алові ,Б його 'кампанії проти Сці
піона при KilНцi друтої пуні'ЙСЬ1КОЇ !Війни. ЗамJcть Гадруметум
РИМ'СЬ'КИ'Й імператор Ю'стині,ян назва'В Й'ОіГО lOcТИlНія.поліIСЩ\<I,
а ПО'ті:м за панува'НІНЯ ара'бі'в пере.ііМlе!НOtВa.IНо йо'Го на сучасне
іlМ~Я Су.сс. Ще донині ·заЛИIШИ.ли,сь тут 'старовинні, фортеці, му

РИ б УДИІЯК ів , мечеті, тощо, що РО13повіщають про свое давнє
іслаlвет:не
Сідону.

минуле

Чудові'

та своїх

мо.з-З!Їlки

з

основоположни,кі'В
СУ!С'СУ

з

р'е.пр,езентують

Тиру

та

,саТlИр,ї,В t

німф, тріlЮ'Мф Бахуса, піднягггя ГalНiiMeдa, р'ослинний та зві
РИННИІЙ евіт і т. ІП.

Бі,льш

я,к

2000 lГа'Лерій ХРИ'СТИ'ЯНСЬ'КИХ

kata-КОlмб з добре сконсерво:ваНИ'МИI ·сар,кофаrа'Ми IПРИlВаблю

ють не одного м,аIНДРЇ"ВНИlка, а :по с,воїIЙ :юра.сі lі ХРИlСтиянській
сим:воліці,

(о·собл·ИJВО

образ

Добро,го Па,стир-я,

ри,б

ТО;ЩО)

перевищують вартість ката,комб Риму. Та й ЦИJМ Mi'eTolМ нам
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не ПРИЙШJ10 lСЬ ДОіВГО нас,олоджуватись. Сп.і'ШИIМО понад кра
€М Середземно,го моря до 'М,kцеIВОСТИ "Маш'Стир", де зна
ходиrrься ,відома 'чеТlверта геол,о'гі,чнз веРС1іва з четвертИ1ЧНОЇ

д06и у ,кіль,кох ря~аlХ. І дійсно, пре'~расно тут реп.ре,зенту€ться
четвертична

фа'Вlна

у

ріl3КО

Івіщмежоsани'х

верствах. ЗнаходИІМО чудові види

СТРОМ'бус

геОЛQгі'чних
Бубоніус,

Во

люта та безлі,ч 'інших м'якотілих, що перемішані у мерглях

та глинці четвetртич.ної доби. ЩОіДосаМОіГО міста, то ІНаЗІВУ
свою воно дkталовід пер,шо'го заонованото тут хри'стиян
ського

мана'стиря,

а :пере'Д тиlм У давню давнину звалось

за

ООНЮIВЮ,ПОJlОЖНlИIЮ'В фіIНііlКіlян--Руопіна; м,a€ також 6атато :ка'

таком6 та інших старовиlННИХ пам'яток 'з різних ві,ків.

Але

ось

недалечко. 3/відси

кішне МЇІсТО над Се:редзе,МlНИ'М

і

сама

мор.ем.

столиця ТунїІс,
Саме

місто,

ара6сь,ки зветься Ту.не,с, мa€ нині до

400,000

як:их

фР3JНlцузів,

119,000

европейціIВ"

переlважно

що

роз
по

мешканцш, З'
італійців,

еопанців, грекі:в. Поруч !зістаро,вИіННИ'М ,містом Казбах, евро
пейсыаa 'діЛЬНIИЦЯ П'ОІДі6Нat до Plію-д:е-ЖatнеЙіро нк по ,CBO€МY
пол'о\Ж:еН'НIЮ Н'ащ 'м'о\реіМ', так ,і' іПО IМО'д.ерIНИХ чудових 6УIДЇ'ВЛ1 Я1 Х,
КірatМlНИ1ЦЯrХ, :ре ' Сl'орана'х, театрах ТО'Що..

Одначе,

11ИМУСЬ .над о:писо'м енропей,СЬКОIЇ ді.тІь,ниці, ЩО
вс ііМ , ці,ка'ВИМ

місцем

тут є

базари,

так

зів а'н і

не

€

ЗУПИНЯ-

так відоме

по-ара'бськи

"СУ'К". Тут ви пО!падаєте ці,лко,м у інший світ. Ваші очі роз
бі.гають,ся та губляться убезлі1чі дрібних !Крамничок, бала

ганчИ'кі'в,

будочок. СИіЛЬНО вражають

зір

різнс'б а РІвні

ясні

кольори одежі, виробів зі шкіри, металу і т. п.Крик, гамір,

гра на со'пілках, завивання східних мелодій чи мули з сусід
нього мінарету,курін.ня ладану та оМИрНИ,

-

просто одур

манюють -вас. А о'сь 'з60:КУ невели'чка але з,гра6на ,каIВЯlРНЯ
в арабсько-тунkькому ,стилі. Заходжу до неlї, 'в її Іпри:сме;рок.
Чудо!ві паХСlщі парфум та ладану ,вдatрЯіЮТЬ у ні,здри. Жваво
підбkа'€ прислужнИ'к та заIПРОШУ€ до у,ме1бльо!ваного по,кою

3

чудовими 'кили.мами. Срібний та ЗОЛОТИЙ ,посуд ,виблиюкує

поміж ЯСНИ1МИ .кOtЛьор'ами IмО'заїчниос та різь'блени'х стін, ки
лим.~ві одежі. На підJви!шенню, немов на другому повер'сі, у
кі'мнаті 'СИ1ДЯТЬ курці з до'вжеЗНИIМИ ·В два метри люль,ками

та, оперши ЇХ у підлогу, 'СМОіКЧУТЬ 'СОЛОДКИ1Й та ;ЗSlпа'шний
дим тунісько'Го тютюну.
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Там у другім м,ісці, на розкіlll~:НИХ м'яких кана'пах та в
поду,ш.ках,

ви:шиваНtwх

З'ОЛОТОМ

та

срі6лом,

·сидять

панни,

туні·оки, з ЧУДOlвими, ро:з<кї1ШНИIМ.и чорними. Ібровами, ЧОРНИ,..
ми, немовомолз, коса,ми

та біJЛИМИ, ·бі.л'осніжнНlМИ: ОlБЛИIЧЧЯ

МіН і п'ють з М'алЄ'сень,ких з ЗОЛОТИІМИІ оторочками ча!ше'Чок
MilЦHY араБСЬіКУ ,каву, щ·о СТОІЇТЬ У ріЗЬ1бленом-у срі6но:му

3

IJОЗОЛОТОЮ начинню на низькому, таlКОЖ різьбленому, СТОJlИ

~y сх:іДНОIГО стилю. Коли впер'ше глянути, то й не Іповіриш,
що це живі kтоти, а ,ПРО'СТО IВOrСIКОІві фkури, манекени або
ляльки. Але ні, вони жив.і і ді/йоно жіlRКIИ

TYHky,

що іВИ1 Я1ВЛЯ

ють У собі вюю 'Красу ОХІОЩ;У та Сере~зе'МIНIОIГО 'МlОірlя,.

Не.ЩИ

вує, що Й Еней так донга кол,ись гуляв по цих з а кytИlН ах j

Bi~Bi~a!B

KapTariHY,

і

що

піді6на

Дідова

могла

по'ло'Нити

його бур,хливе юнаць,ке серце. Одначе, гамір, схід:ня музика,

багато народу, .м-ЇЦHaKalВa та в'се інше 'ЗІМОРЮЮТЬ і заставля
ЮТЬ

ВИlйти на

сві1же

повітря

під ніжне

блакитнЄ' ТYHkb'Ke

небо, звернути ЗІ·ІОВ у вуз,ень,ку вуличку та .прямувати до таі<:

зв. "торговища", що тут устаро.виlНУ 'вilIJБУlвало'сь.
З 'Нього ПOlпадаемо до "Сук ель Аттаріне", що

по-на

шому оз:нача'є ТОР'ГOlвище !пз,рфумаIМИ, заlсно'ване ще ІВ ХІІІ
ст. Гафсі\до,м Абу Заха:рія. ТУТ знаХО:ДИТblСН сла:ветна 'Гро!бни

ЦЯ принцеси Азізи· О'Т-мана. НІКУ нарід колиюьстрашенно лю
бив та 'побудува,в їй гробницю і, де віддає їй і дос.і божеські:

почесті. Багато ще й інших ціlкаВQiстей можна оглянути тут,

але ось ВЇJддаляюсь на окра'їну

MkTa

ІВ ЙОГО перед:мі'стя. Про

їжджає-мо білястаРОВИННОіГО ві,Я1ДУ:КТУЗ

11

репуска'в 'Воду до Картаrrни більш яlк за

:vJicTa,

'СТ., що колИlСЬ пе

1ОО

кіло.м.е1іріI В від

та ІДО й тепер є для Туні,су ОДНИМ з 'ГОЛОіВIНИХ водо

про'Воді,в. ОГЛ'Я1даЄ 1 МО парк БеЛЬ1ведеру та попадає,мо до не

за6утнього
єть!Ся

МУl3ею

мозаї,ка

Барда.

величезних

У

розкї.Ш!НИХ

'розмірів,

залях

чудоlВИХ

ре,преаенту
кольорів

та

картин. Старовинна скульптура римlсыихx та грець,ких ча6В',

керамічні вироби і все інше, надзвичайно ціlкаве й не1забутнє.
Звідси прямуємо до старої Кар~аrіни. Горб іВИСОТQlЮ ,в

60

метрів зветься Бирса (фінікійське 'слона), де колись, ще за
пу!Нійаьких часі-в були укрі1плення та ЦИlТа'делі і величезний

храм богові Ехмун, та за РИ1М'СЬКИ'Х часіlВ бє-зліч інших по
га'нських
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святинь,

--

тепер

ве.'Іичаєть(я Івеличезною

христи-

ЯНrсь-кою святинею,

катедрою св. ЛуїІСа, збудо-ваною іН ХІХ

віці.

Саіме місто КартаІіна будо за'СНQlване ще в

814

році пе

ред ХРИС.ОМ ТИРЦЯМИ, щО буди завезені -сюди Елkсатою,
сестрою 'КОРОдЯ Пk:мадіона, 'о,хрещеною ВеРііlJlієм в Бнеїді

-

ДідQ.НОЮ. Назву 'ОВОЮ МОСТО та,кож отр'И.мал'о, віід фііНLкій

ці,в -- СВОІЇХ ОСНОіВОIПОЛОЖ.Jі:ИlюііВ, а саме -

Квар. Гада!шат,

що означало б по-на'шо'Му "Нове м.Ї'Сто" чи Новий ТИlр, і
"lише

P-Ю\IДЯНИ

піl3ніше

'змінили

цю

назву

на

те,періш:ню.

Міосто 'КартаІіна в своїй ї'сторії ш'видJКО р'о'Сло та віщзнача
лось.

ВО'НО 'було

одного

СередзеМlНім морі.

часу

КЗJртаіінці

пануючим !Містом
ТОРГУІвали

з

на

цілі:м

ба'гатьма дале

кими навіть країна'ми, 'заlПЛИівали ДО, Вели!кої Британії, ІВЗ~ОВЖ

~тлянтійсь,кого побережжя АфРИIКИ, бували навіть і Ів Су
даніЇ. Одначе, наl n,їЩіСТlаlВіl РОIЗІК'ОIІІі:в ще ТlРУДН<О' ПУlНійсь;ку ча,с
тиlНІУ м!ЇlCта УСТ3JЛИГГИ, бо. -В
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:році до Хр. «ціпі-он дуже ЗР'У'ІЙ

Hj'lB:a'B йото, і лише зН'ахоIZIJЯ,ться д,е'ЯIК'Ї- неКірОlполі, МОIГИIJIИ тощо
XaIp:aKTepIН1 ПУlНiїJЙ'СЬЮіIМ ча'саlМ. За' ,паН'УJВlаlНlНlЯ< !рИіМ~7JЯJН' було місто
КартаІіна осередком римської та візан:тїйсь,кої ари.стократії,
сюди. пере:Ї1хаillО багато іЙ ~!3!рalїЛ'ЇВ п,Їісля зру'Йнув_аIНIНIЯ 6р'у.са
.'Іииу Р:ИIМIЛ1ЯіН'а!МИ, та, ХРИіСТИlя:ніз,м сю:ди ду:ж:е palНO прибув і
опанував 6іiJI,ь'ші!стlЮ меlшкаlнці,в ЙОІГО.

ОсоБІЛИІНО тут ВtС'Л1ави

ЛИІСЬ Терrrул'іfЯЩ св,. Пе:jJlпетуя: т'а єл. Кар'Г'аlf'іIНИ' Кипріян, 'ІЦО
й був замучений тут у
дати j

258 році. Пізніше місто стало підупа

з,а чаJCТИ'Х :воєн РИМЛІЯ\Н,

['pe:K'ЇIВ, 'Вalнщ!аl,л:ів

ціЛіКQ!М ПРИlЙ1ШЛО до ЗНИllЦеН!ня, і Нlині

та

араlбів

€ фШКТИ'ЧНIQ- ЯІ}{ м\увеЙ.

ОдJНlаче, про'щаl€lМО це МІісто 'ст,аРOlВИIНН'Оl 'КУЛЬТУРИ І і слави
ЛlЮДСblКО'l І ПОJВеprгal€IМОоСЬ до суча!СНО1 СТО\7Іиці"
-на іПРИ'ЙН1яrrтя.-'вечерю д,о \голоrви цієї

щоб IlЗJCIПlіти

КРіа.ЇНИІ !п.

резищеlНrга

r О;ТКЛЬ'ОКЗ'.
ВііТІаіЮТЬ 'Н'аlС у ірОІЗlкішних з.аIJlЯХ реl3идеlНіЦttlї ПlP'е~СТalВ:НИ
киМ'ЇІс'та, Дejр~ави! та TY1Нiitb,KOro

народу.

3наIЙОМЛЯlТЬС:Я

з

иаlМИ!, ціlка(ВлЯ'ться Нatш!ИIМІИ' тут Д;О:СЛ1іід;ами, ,спос.тереlЖенн\Ями
та 'ПОІгляда,МОИI на ~alВНIO 'МИlНул,е ЯІК з передістоір'ИlЧН:ИIХ, таlК і
з

ФСТОрИ1ЧНИlХ чаюїlв

Їхньої ;юр-аіїIНИ.

Н,аші

ствеір~жеНIНIЯ,

UtO

Туніс був передісторичиим містком культу зі сходу до Аф
рики,

зацікавлюють їх,

і

балачки

на

цю

тему

забирають
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Мlalйже ,вве'сь час.

HalМ не 11реба бул'о казати ,своіх ПРlіIЗВИUJ.

та 3 'НКО:Ї 'k1Р'а'~НИ МИ' дел,еrов:аIНЇ. Ко'жeJН 3 нас, 'КОНІ1р'е.си.СТі:В,
мав 'відзнаку дуже гарІНО :ви:конану на o~вi 'з фі'олетов.ого
О!КlсаIМИіТ'У, :на ЯіКОМУ ПИlш.аlЛ'ас.ь не О л:іrrИ'ЧІн.ЗJ СЗІМ'З на:Т)l1Р'ЗJJIьна
С1;ріlJllка т:а .наПИIС ЗОЛ,ОТИ!МИ, 6'}lКВ 1а/Ми прізвища та країни" ЩО

де:леrу'Взла :нас на 'КОНІрес. В ,міlЖчасі ОТОЧИЛИ' мене два іГар
НИІХ :солід.НИIХ ТУ'НІ:ІС;ЦПІ ІВ' чеlР!В'ОIl-lИIХ феСікаос і націона;льніlЙ одежі.
БулИl

це MiHЇtcTep

О'СlВііти

та іНClпеlЮТОtp МУСУЛЬСVI'З'НlСЬ;КИХ

па

м"ЯТО,К ТУ1НііСУ.

Храм Септімія в Джіміля, північна Африка
(Автор

пд час

KOHrpecy).

я 'Розпочав РОЗМОІву :Пlро народні орнаменти в г,афтах і
ВИlРOlбalХ

тyrнlсЬКИIХ.

8иЯlВИЛО,СЬ,

ЩО

ці

ВИIСОlкі

ДОСТОЙНlИlКИ

ТІУН ісу :пр.еIКlр'аIСНО 21Н'г.ши )'k.pa"-ЇН1СЬіке МіИlстецТrВО" а ГОЛ()lв.не 'ВИ
ШIИlВЮИ ,і ,ЗНОВ 'Пі~ТВlердили MelНi, ЯlК і В Га,феі, про впливи 'У"К-
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ра'їнськО'го 'вишИ'внOtГо 'мистецтва та мїШЗlнї.сть його' -в тунїсь
!кій ОРНЗlмента;цї'Ї ще за ча-сі-в ХУ-ХУІ,І ст.Обіця~и ближче
З3Jпіооа!ТИЗ ВI3fї"рцЯlМlИl ІВ 'ЇіХ МіУЗelЯХ :МИ'с.теIЦТlВI3~ аlЛе не
жаль, ОКОРИ1стати

'3

Mlilr Н, на

іх таlК 'гост.и:н'Н'Otго і 'М'ИІЛ'ОІГО ·з~а;прошеН'НlЯ.

Наша etJroКYlрсія IQПііlШlИlЛ,а Дaлlі.

ПереIЇ~ЧИ через старо

винне 'МlїlcТО Ду'Гга з ЙОІГО .р'оз!~ішIНИIМИ пЗ/М'ЯТНlИlКаМIИ п:ytн~lй

сь:ких та рИlмських чаtCі,в, ми відві-дуемо Iперед.kтори'Чн.у оселю
з

шельською,

в Сіді Зін

~ap.

мікокіенською

і знов своїми

та

мустьєрською

збірками

наповняємо

індустрією
наш

авто

НО'ЧУ€lМО 'в 'CiЛlaJве1'1НОМIУ ІСУ1РОРТlі ГalМrм:aM Meтtiн:el, що був.

заснов3JНИМ ще РИIМIЛ1Я'на:МlНІ. РОІзкішний готе.аь, Ч'з:ріlвні ВИДИ
ОКОЛИlЦЬ, Т.atрЯІЧЇ геlwз'ери
БЬлої

'cKe.mi

і: ~ере'ла, Їх Ів о\до,оп ад з 'ВИЮОІКОЇ

З3lстаНИІВ нас 13ір0lБИlТИ 6е:злі'Ч

фОТОЗНИIМl~іIВ.

На,

решті, МИ' і 'в ДжіМlіlЛlЯ, теж у 'СТ3.іРОіВlИIННОіМУ риlмс.ыоІмуy міістї,
що 'широко РОlзvrЯIГЛOlСЬ поміж горами. Майже :всі 'ЙО,ГО бу·
ДНІНЮНІ

п\рetюр,аюно '3lбеlРеlГ!ЛИСЬ

ОГЛЯlДУ

та

і

є

ЦUКЗ!ВИ::\1И

IПlре~мет3JМИ

до

ВИlвчеНіНЯ.

По ,сер МИlні Мlїlcта' Івеличезних :РOlЗМ~Р:ІIВ фор,)"м

З 6ез

,,'u]ччю ПalМ'ЯП1НИIКііIВ ІЇ кол'о:н, п:риснячеНИIХ р\іIЗНИМ героЯІМ, бо
ГЗJМ та знаrгНIИМ Iг,роОМад!ЯlНaJМ. Збоку БУ',щи.нОIК \MiICblKOЇ р,аІДИ

-

'ПЗlРJI1Я'Ме!НТУ, далі Капі'Т'ОЛЬ, 'ПОІГ,lII-Есь~і .святині Ю,п,fТ'е1Р'а., Юнони,
Мї!не!рви та Венерн,. У .щРУ1г,ііЙстороні Mic~a\ ХрИIСТИIЯlНСblК'а ба
ЗИJllіk1а~ баПТИlстерj'юм та 'П'риIБУДОIВИI для єпископа 'Ї кліру і

т. п. Недалеко тут і торгова площа Косініюса з кам'яними
СЛ{)!llаI МИ ДЛ:Я 'ГОІргіlвціIВ, 'К'р1alМ.ниЧіКИ, л'аlзні, а там пО' юередині
форума

величезний

чотирикутний

rкrульптурню IвіщОlбраіЖ~не

3

відповідними

піД.10Г,

площ,

написами.

фонтанів

жертвенник,

жеРТВО!ПРіИЕ'ОIШelНlНЯ

по

Чудові
вулицям

на

якому

же!РЦelМ

бика

мозаїки

стін,

алей,

тощо

свідчать

про

багатство 'ClВОІГ!О чаlСУ lі IВИlСОIК'У КУЛЬТУІРУ меШIКatНiцїJв ІНИ/ні :зЗ!в
м-ершого Іміста 'Р'У'іін. КОlЖеНК3імінчНlК, кО'жна IПJlJиТ,а хїщника,
котна колона і НalПlИIС IПQРIИ'В3іЄ дУ'МlК'У В дашеlКle М1ИІнуле сла·

ви JLЮДСЬ:КО'Ї

1 р.аIЗQМ

~р'О:ВЩ що так ЗtаXlОПЛ!ЮЄ :ваlШ 'з'~р.

При

заХОДЯ'ЧQiМУ ,сонці 'ще .БСТИlгаЄIМО 'відвідати ЛІЙІН ГаНlнеш, Мlkце

РОЗ/КОПі'в проф. Ара~МlБYlРГOlМ фаіВ~НИ :з IM:i'OlЦeHY та пліоцену,
де ,ВfДlкриті 6У1ЛИ НИІМ рештки СТИЛЬOlлішпаріону, Ліlбітерї!ЮМ'а,

Елефанте ГLлIЯіНlіфро\нk та іlН1ШИХ тва'рин тогочаlC1f1О1ГО 'періОіДУ.
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Відвідавши ще й багато інших цікавих археологічних
місць, повертаємось до Альжиру; щоб успіти на початок

KOHrpecy.

