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ДОРОГІ ЧИТАЧІ!
Нарешті глобальна пандемія відступає й ми можемо відновити  діалог . Насам-

перед даруйте нам досить тривале мовчання, адже й редакція, і наші шановні 

автори, і друкарі, й увесь ланцюжок самовідданих фахівців, які творять «Всес-

віт», перебували в умовах жорсткого карантину . Тому й доводиться об’єднувати 

під однією обкладинкою зразу два номери .

Гадаю, приємною несподіванкою стане для Вас оновлений дизайн «Всесвіту», 

який тепер набагато сучасніший, інтелектуальніший і комфортніший для читан-

ня, адже в ньому більше повітря й прозорості . Також намагаємось обсягом ма-

теріалів і розмаїттям тем і жанрів компенсувати втрачений час і не допустити 

відлучення від нашого старого- доброго журналу жодного читача . Кожен із Вас — 

на вагу  золота!

Наразі світ і Україна оговтуються від потрясінь і нових викликів, які приніс нам 

загадковий коронавірус, походження якого так і не вста новили (з цієї теми — 

добірка оповідань «Новий Декамерон . . .» від Б . Фінкельштейна) . Конспірологічні 

теорії заполонили інформаційний простір: тут тобі і змова таємного «світового 

уряду», який випустив  вірус для скорочення народонаселення матінки-Землі, 

і витівки божевільних вчених-маніяків, і релігійні війни, і навіть замах іноплане-

тян проти землян… Та нехай вже ліпше вірити у китайських кажанів з   Вуханю, 

ніж у зелених чоловічків — хоч космічних, хоч тутешніх ☺ .

А нам своє робити: нести читачам глибоке слово світової культури, літера-

тури і найвищих людських цінностей, які ще не  стали  кічем, що переходить 

в арт ☺ . Посміхнімося, принесімо трошки сонця у  холодну воду .

Щиро Ваш «Всесвіт»

Н О Т А  Б Е Н Е
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    |   Слово подяки

СЛОВО ПОДЯКИ
Висловлюємо глибоку подяку  

засновнику й головному редактору  

журналу «Аннали юридичної історії»,  

кандидату політичних наук  
Вікторові МЕЛЬНИКУ

за посутню підтримку,  
що уможливила вихід у світ  
цього номера «Всесвіту».



П
О

Е
З

ІЯ

Воно не схоже на палець, воно схоже на пір’їну розбитого скла 
Воно не схоже на щось їстівне, воно видається з’їденим 
Воно не схоже на порожній стілець, воно схоже на бабцю 
яка щось вишукує в купі каміння

Г’ю Сайкс Девіс, «Воно не схоже на палець…»,  
з англійської переклала Б. Гайворонська
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Г’ю Сайкс Девіс 
Велика Британія

1909 – 1984

«У ПНІ СТАРОГО ДЕРЕВА…»

Вірш
(«У пні старого дерева…»)

У пні старого дерева, чиє серце вигнило, є дупла завглибшки в людську руку
і калюжа на дні, де збирається дощ, і старе листя дерев перетворюється на мереживні скелети.
Але не потрібно туди опускати руку, щоб перевірити, адже

у пнях старих дерев, чиї серця вигнили, є дупла завглибшки в людську руку,
і калюжі на дні, де збирається дощ, і старе листя перетворюється на мереживо,
і дзьоб мертвого птаха, схожий на пастку.
Але не потрібно туди опускати руку, щоб перевірити, адже

у пнях старих дерев з гнилими серцями, де збирається дощ
і мереживне листя, і мертвий птах, схожий на пастку,
є дупла глибиною в людську руку, і з кожної щілини гнилого дерева виростають очі 
горностая, неначе молюски: припливи розплющують і заплющують їхні стулки.
Але не потрібно туди опускати руку, щоб перевірити, адже

у пнях старих дерев, де збирається дощ, і спіймане в пастку листя, і дзьоб,
і мереживні очі горностая, є дупла завглибшки в людську руку,
а внизу вогка Біблія, написана мовою гайворонів.
Але не потрібно туди опускати руку, щоб перевірити, адже

у пнях старих дерев, чиї серця вигнили, є дупла завглибшки в людську руку,
горностаї, спіймані в пастку, і літери мови гайворонів, вимережені на вологому листі,
і на дні лежить людська рука.
Але не потрібно туди опускати руку, щоб перевірити, адже

у пнях старих дерев, чиї серця вигнили, є глибокі дупла і калюжі, де збирається дощ,
і якщо ти колись опустиш руку, щоб перевірити,
то обтиратимеш її об гостру траву, доки не потече кров,
але більше ніколи їсти з неї не схочеш.

З англійської переклала Богдана Гайворонська
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Поезія

Воно не схоже на палець…»

Воно не схоже на палець, воно схоже на пір’їну розбитого скла
Воно не схоже на щось їстівне, воно видається з’їденим
Воно не схоже на порожній стілець, воно схоже на бабцю
яка щось вишукує в купі каміння
Воно не схоже на купу каміння, воно як лиман, де
дрейфуюче сміття заколисується припливом
Воно не схоже на палець, воно схоже на пір’їну зі зламаними зубами
Проміжки між камінням створені з каменю
Воно не схоже на револьвер, воно схоже на іпомею
Воно не схоже на живу іпомею, а схоже на мертву
ЗАБЕРІТЬ СВОЇ РОЗБЕЩЕНІ РУКИ ВІД МОЇХ ДРУЗІВ
МАЦАЙТЕ НИМИ ВАШИХ ШАЛАВ АБО СЕБЕ
АЛЕ ТРИМАЙТЕ ЇХ ПОДАЛІ ВІД МОЇХ ДРУЗІВ
Обличчя між каменями витворені з кісток
Воно не схоже на око, а більше нагадує круглий вазон із гнилими фруктами
Воно не схоже на мою матір в саду — схоже на батька
коли він вийшов із моря, обліплений мушлями та ламінаріями
Воно не схоже на палець, воно схоже на пір’їну зі зламаними крильми
Воно не схоже на бабин рот, воно схоже на пригорщу
розбитого пір’я або револьвер, похований у попелі
Обличчя під каменями витворені з каміння
Воно не схоже на розбиту чашку, воно як розбита губа
З виду воно не твоє, а моє
АЛЕ ВОНО ВЖЕ ТВОЄ
СКОРО ВОНО І НА ВИГЛЯД СТАНЕ ТВОЇМ
І БУДЬ ЩО ТОБОЮ ПОБАЧЕНЕ БУДЕ ВИКОРИСТАНЕ ПРОТИ ТЕБЕ

Падіння Фæтона

Я 40‑Фæтоновий
довша за сонце шворка
для каравану
з інтервалом завдовжки у твоє тіло
більшого ніж зодіакальні ведмеді
ніби око розплющує
демонстро‑крабів та кіз

«
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схожих на телескопи
а позатим маю впасти
із 40 сонць одночасно
Я, — 40‑Фæтоновий!

і витерпіти це вивищення
бо ти продірявлюєш сни
бо ти звішуєш
клубок ночі з ікло‑тілом
дивіться де моя кров
         струмки
на небесній тверді

Музика в порожньому будинку

Будинок був порожнім
люди пішли з нього
багато місяців тому

Місяців жука‑довгоносика
терплячого хробака
дерево‑крота, що м’яко прокладає тунель
парламенту щурів

Кроки крадькома пробираються повз
 вологі стіни
вниз
 довгими
 коридорами

Повільні ноги
 обережно вичовгують
 голі дошки

Виїдений
 гобелен
 сховок
 для юрмища
 молі
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Поезія

У наглухо заштореній кімнаті
 невпевнені кроки петляють
 білі стільці оминаючи

Конвульсує саван
 на роялі
тонка фаланга звуку
 дієз щурячих зубів із жовтими краями
 і гнилизною

Виїдений
 гобелен
 сховок
 для юрмища
 молі

На щурячих іклах
пальці готуються
сумніваються

Потім занепад відправить
слідом за орендарями
заштопані акорди
іржаві струни
мертвонароджену пісню

У своєму пошматованому на фортіссімо
 недогобелені
 сховорушиться
близькочисельна
павутиноміль
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Г’ю Сайкс Девіс   |   «У пні старого дерева…»

Sententiæ

Якщо розорені батьки й сини зазнали бід,
То звинувачувати їх у лінощах не слід.
Або скажіть: чи батько з горя мав піти в тюрму,
Аби забулися борги, що дід лишив йому?

І ця провина як тягар, гнітить усі віки:
І знову в бідності синами прокляті батьки.
Але скажіть: а чи було по‑іншому колись?
Чи від Адама з Євою проблеми почались?

Та помилялися усі, але найбільше — ми.
Життя батьків було важким, спочинку ні на мить.
Не вистачає мудрості, тому й біда така,
Бо бачимо найгірше із найгіршого в батьках.

Від перекладачки

ХИМЕРНІ СНИ ГʼЮ САЙКСА ДЕВІСА

Гʼю Сайкс Девіс — британський письменник-сюрреаліст, який народився у 1909 році, 
а  помер у  1984, якраз у  рік мого народження. Доки я  займалася перекладами цієї 
добірки, близькі жартували, що в мене вселився Сайкс Девіс — адже тільки так можна 
зрозуміти його химерні вірші.

Я захоплююся сюрреалізмом. Коли пару років тому мені на очі потрапив вірш («У пні 
старого дерева…») у російському перекладі, я шукала українські — і не знайшла. Від-
тоді постійно думала про те, що Сайкс Девіс має існувати українською.

Перекладати цього автора  — складна, захоплива, незабутня подорож. Він грається 
словами, зліплює їх воєдино, вигадує нові конструкції, творить неоднозначні образи. 
Я старалася зрозуміти його мислення і відтворити у перекладах атмосферу моторош-
ності та нереальності, яку зустріла в текстах.

Образи Сайкса Девіса настільки психологічні, що здається, ніби речі змінюють свою 
суть прямо в тебе на очах. Його вірші кінематографічні. Читаючи їх, ти бачиш диво-
вижну анімацію — горностаїв із очима-молюсками; пір’їну, яка може розбитися, ніби 
скло; Ікара, який падає із сорока Сонць одночасно.

Сайкс Девіс створив фантастичний світ, у якому немає нічого звичного і нічого певно-
го. Переклад — віконце, яке допоможе зазирнути в цей яскравий вир реалістичних снів.
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Здійснений переклад і синтез різних редакцій « Ангулемських 
анналів» покликаний повністю реалізувати обидва призначення — 
як утилітарне, так і  епістемологічне . З одного боку, ми звертаємо 
особ ливу увагу на історико-юридичну інтерпретацію досліджуваних 
фактів . З іншого — залишаємо простір для оцінок і тлумачень тих 
самих фактів із позицій історіографічного плюралізму .

Віктор Мельник
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У середині ХV століття коро‑
лівство Польща об’єдналося 
з  Великим князівством Ли‑

товським і  утворилася Річ Посполита, 
яка майже три століття була однією 
з найвпливовіших держав Європи.

Однак за  московського царя Петра 
«Річ» необачно вступила в союз із Мос‑
ковським царством і разом з ним почала 
воювати зі Швецією.

22‑річна війна завершилася перемо‑
гою «союзників», унаслідок якої Москов‑
ське царство стало Російською імперією, 
а «Річ» захиріла і розпалася…

У 1776 році її територію поділили між 
собою її сусіди: Росія, Австро‑Угорщина 
і Пруссія.

…У Речі Посполитої були дві основ‑
ні етнічні області: «Велька Польща»  — 
«Сілезія»: Варшава, Краків, храмовий 
Ченстохов (у ньому був головний костел 
Польщі, де зберігалася національна свя‑
тиня — ікона Божої Матері).

І «Мазовше» — область Великого кня‑
зівства Литовського.

«Сілезію» заселяли в основному брюнети.
Поляки «Мазовше», «мазовякі» зага‑

лом були світловолосі, усіх відтінків  — 
від блондинів до темно‑русявих…

У 1918‑му, році після Першої світової 
війни, Антанта відновила Польщу, але 
в 1939‑му Польщу знову розділили…

Тепер уже гітлерівська Німеччина 
і сталінська Росія.

Гітлер відповідно до  своєї «концеп‑
ції» тут  же включив Польщу до  складу 
Рейху…

Після розгрому Гітлера Сталін, віді‑
бравши у Польщі Західну Україну і Захід‑
ну Білорусію, щедро винагородив її  ні‑
мецькими землями…

Польща отримала широкий вихід 
до Балтійського моря: Померанію і май‑
же всю Східну Пруссію.

Крім того, до Польщі відійшли західна 
Сілезія і  шматок угорської Трансильва‑
нії — Сталін заздалегідь «обмежував друж‑
бу» Польщі із сусідами: «Хочеш дружити? 
Дружи з нами, — з Росією, з СРСР…».

Станіслав Бражник
Ізраїль

ЖИТ ТЯ  
СЕРГІЯ КУРАГІНА
Книга друга
З російської переклав Ігор Павлюк
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* * *

Прийшло звичайне для північно‑схід‑
ної Польщі прохолодне літо.

Воно було й дощовим, але цей рік ви‑
явився сухим, зате — прохолоднішим…

Штаб Групи військ, зібраної у  скла‑
ді 2‑х армій (32‑ї і  34‑ї), дислокувався 
в  Білостоці, але 34‑а і  розвідуправління 
Групи влаштувалися за сорок кілометрів 
на захід — у Ломжі.

Солдатські казарми, офіцерські гур‑
тожитки і  квартири розташовувалися 
у  військових містечках, які залишилися 
після війни (деякі з них існували ще з ча‑
сів Російської імперії).

Контакти з місцевим населенням ре‑
комендовано групові.

Особистісні  — лише із  санкції на‑
чальства.

У разі виникнення несанкціонова‑
них «контактів» їх перевіряла контр‑
розвідка, і, якщо вони містили «кримі‑
нал», винного тут же відправляли назад, 
у Союз.

І добре, якщо лише в  іншу частину, 
але могли і в табір…

* * *

Після закінчення інституту Ірина 
Рачковська стала молодшим лейтенан‑
том медичної служби в запасі…

Перед від’їздом до Польщі вона напи‑
сала рапорт: «Про зарахування в кадри».

Рапорт задовольнили і  навіть підви‑
щили у званні.

До Польщі Ірина приїхала лейтенан‑
том…

18 серпня офіцер розвідуправління Гру‑
пи військ капітан Курагін із дружиною лей‑
тенантом Рачковською приїхали в Ломжу.

Ірина була «мозовячкою», яка наро‑
дилася в  Мястково, поблизу Ломжі, — 
фактично повернулася на батьківщину…

Вони оселилися в одному будинку з Бі‑
лецьким, Регіною і Сендецьким, але прожи‑
ли разом недовго. Не минуло й тижня, як 
генерал запросив Сергія до свого кабінету.

Сидячи біля вікна, Білецький милу‑
вався ландшафтом, який відкривався 
з висоти третього поверху: Наревом, що 
обтікає Ломжу, покритим осіннім бага‑
тоцвіттям лісом і вежами старого замку, 
ледь помітними в блакитному серпанку,..

— Красивые места. Бери стул, садись 
рядом…

Сергій сів поруч.
Білецький мовчав. Нарешті зітхнув 

і сказав:
— Сергей, тебя и Ирину рекомендуют 

в  Агентурную разведку. Это  — «совсем 
другой макарон», — как говорят в Одессе. 
Подумай…

Наступного дня Сергій оголосив про 
свою згоду…

Через кілька днів капітан Курагін 
і  лейтенант Рачковська були викликані 
в Москву, в ГРУ…

Частина перша

1

Курагін за  рекомендацією ГРУ взяв 
прізвище дружини.

У перших числах вересня 53‑го Сергій 
та Ірина Рачковські приїхали у Гданськ.

Колишній — Данциг.
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Станіслав Бражник   |   Життя  Сергія Курагіна

Поживши пару днів у  готелі, вони 
зняли квартиру в  престижному районі 
Колобжег (по‑російськи  — «Примор‑
ський»), а  ще через пару тижнів Сергій 
купив у німця, котрий спішно від’їжджав 
до Швеції, торгову контору фірми «Шіп‑
шандер», що займалася постачанням во‑
дою і  продовольством торгових суден, 
які заходили у Гданськ…

Нового господаря не  залишили один 
на один із комерцією: через пару днів при‑
слали Комерційного директора  — Саву 
Анд рійовича Висоцького; до  ГРУ Висоць‑
кий жодного відношення не мав, просто був 
старим досвідченим працівником Нарком‑
зовнторгу, до цього багато років пропрацю‑
вав в Англії, добре знав англійську мову.

Офіс «Шіпшандера» займав двопо‑
верховий особняк.

Кабінет Сергія («Представницький») 
був на другому поверсі, з видом на Дан‑
цигську затоку. Висоцький розмістився 
поруч у скромнішому приміщенні.

Приймальня їхня була спільною, 
і в ній — один секретар.

Жінка ділового вигляду старша се‑
реднього віку, добре володіла англій‑
ською та німецькою мовами.

Протеже Ірини…
Висоцький був діяльним працівником.
Через кілька днів фірма почала опера‑

ції з постачання продовольством і водою 
торгових суден…

А між тим прибалтійська осінь всту‑
пала у свої права.

Настала звичайна для цих місць сира 
незатишна погода.

Близько полудня в  кабінет Сергія 
увійшла секретар:

— Пане директоре, до Вас відвідувач…
До кабінету увійшов високого зросту 

чоловік середніх літ армійської виправки:
— Пінчук, — представився, коли секре‑

тар вийшла з кабінету. — Вас вітає «Анатолій 
Гаврилович», — це був робочий псевдонім 
одного зі старших офіцерів ГРУ. — Я привіз 
ряд питань, які потрібно обговорити…

— Гадаю, це краще зробити в іншому 
приміщенні, — Сергій обвів рукою сті‑
ни. — Ви, знаєте, де я живу?..

— Так.
«ГРУ даремно часу не втрачає», — по‑

думав…
— Приходьте до мене додому… Який 

час Вас влаштовує?
— 18.00, — по‑армійському чітко від‑

повів Пінчук…

* * *

Пінчук прибув до  Гданська як агент‑ 
куратор «інформаторів», що працюють 
в оточенні осіб, які цікавлять Центр.

Він повинен був передавати інформа‑
цію, що надходить від них, Резидентові.

Усі інформатори «працювали» за  го‑
норар, який після отримання інформації 
виплачував їм Пінчук…

Обміркували особистий зв’язок.
Якщо треба було зустрітися, Пінчук 

приходив у офіс фірми і просив про зуст‑
річ із «Паном Директором»…

Коли потрібен був Пінчук, Сергій те‑
лефонував і просив передати «Войцеку», 
що його хоче бачити «Збігнєв»…

І Пінчук відправлявся в  офіс «Шіп‑
шандера».
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Телефон стояв у  квартирі старого 
пенсіонера, який завжди був удома…

У кінці зустрічі Пінчук вручив Сергію 
опечатаний пакет.

Розкривши його, Сергій дістав листа.

«Уважаемый друг!
Мы хорошо знаем деловую хватку то

варища Высоцкого и  уверены, что Ваша 
фирма будет иметь прибыль. Часть 
её Вы используете для обеспечения соб
ственных нужд (надеемся  — не  чрезмер
ных), а  осталь ную переводите на  счёт 
Стокгольмского отделения Иерусалим
ского банка Русской Православной церкви.

Письмо сожгите в  присутствии 
старшего лейтенанта Пинчука».

Під час війни в  Данцигу нелегально 
працювала група радянських розвідни‑
ків. Після війни вони демобілізувалися 
й поїхали в Союз, але радист групи зали‑
шився у Гданську. Він був місцевим жи‑
телем, громадянином Польщі і дав згоду 
продовжити службу…

Його забезпечили новою радіоапара‑
турою, і його квартира залишилася вуз‑
лом зв’язку.

Пінчуку дали його адресу й пароль.

* * *

Пінчук мав п’ятьох інформаторів. Ін‑
формацію вони повідомляли письмово 
і  передавали Пінчуку в  заздалегідь обу‑
мовленому місці.

Отримані листки Пінчук відносив 
на  Головпоштамт і  опускав у  поштову 
скриньку, який абонувала Ірина.

Ірина перекладала інформацію росій‑
ською мовою і віддавала Сергію…

— Важлива інформація від секретаря 
начальника торгового відділу гданського 
магістрату, — сказала, передавши Сергіє‑
ві видрукуваний на друкарській машин‑
ці лист:

«У  майстерню при ювелірному ма‑
газині Шамбельського надійшов бурш‑
тиновий брухт високої якості. Шам‑
бельський передбачає, що це фрагменти 
прикрас Бурштинової кімнати, вивезені 
німцями під час війни із Царського села. 
“Клара”».

Сергій викликав Пінчука.
— Дуже важлива інформація. Зв’я‑

жіться з місцевим Управлінням безпеки: 
нехай детально розслідують усі обста‑
вини…

Наступного дня Пінчук доповів, що 
бурштин Шамбельський купив у  поміч‑
ника капітана італійського пароплава, 
який зайшов до Гданська. Нині пароплав 
завантажують у порту.

— Пароплав не відпускайте від прича‑
лу, — велів Сергій. — Капітана під слуш‑
ним приводом викличте до  начальнику 
порту й  оголосіть, що в  нього на  борту 
є  цінний вантаж, який був викрадений 
німцями в  часи війни, під час відступу 
з  Росії: оздоби «бурштинової кімнати». 
Капітана разом з  митниками й  «убека‑
ми» одразу  ж супроводьте на  борт його 
пароплава й  запропонуйте добровільно 
здати вантаж. Попередьте, що в разі ви‑
явлення цього вантажу в  результаті об‑
шуку він буде арештований…

Капітан не став спокушати долю.
Вантаж здав.
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Це виявився великий фрагмент на‑
стінного барельєфа, на якому був зобра‑
жений Архангел Гавриїл…

Сергій велів Пінчуку видати «Кларі» 
800 злотих.

* * *

Вранці в останній день листопада Ви‑
соцький увійшов до кабінету Сергія, три‑
маючи в руках товстий «гроссбух».

— На нашем счёте в Гданьском банке 
два миллиона злотых. Сколько нужно пе
ревести в Стокгольмский банк?

Сергій викликав Пінчука.
— Щодо «надмірних потреб», про що 

йдеться в листі, який Ви мені передали. 
Наскільки це побажання серйозне?

Сергій не запитав Пінчука про автора 
листа. Розумів — не скаже…

— Я думаю, що інтереси гданської 
контори «Шіпшандера»  — передусім, — 
заявив Пінчук… — Але думку Центру 
теж потрібно врахувати…

— А Ви дипломат, старший лейтенанте.
Пінчук скривився.
Сергій зрозумів: «звання» згадува‑

ти не  варто, і  хоча вони були в  кабіне‑
ті удвох, але стіни теж можуть «мати 
вуха»…

На рахунок Стокгольмського відді‑
лення Єрусалимського банку переказали 
о д н у  т р е т и н у  прибутку.

* * *

В офіс «Шіпшандера» зателефонува‑
ли з  дорожнього відділу міського полі‑
цейського управління й повідомили, що 

в їхньому гаражі стоїть «Опель‑ адмірал», 
приписаний до  «Шіпшандеру». Водій 
машини, якийсь Альберт Шмиць, звер‑
нувся в  дорожній відділ з  проханням 
передати, нарешті, машину власникові, 
оскільки він уже три місяці не  отримує 
зарплату…

Того ж дня розкішний «Опель» пере‑
гнали на автомобільну стоянку офісу.

Наступного дня Шмиць був оформ‑
лений на  посаду й  отримав зарплату 
за три місяці.

2

Настала вогка прибалтійська зима.
Вранці в  кабінет Сергія увійшов 

Пінчук.
— Радіоцентр отримав шифровану 

радіограму…
Через пів години Ірина дала Сергієві 

розшифровку…
«У  ваш район прийшла група ко‑

лишніх бойовиків УПА, серед яких ві‑
домий сотник Шкрум. Він керує гру‑
пою. Група має намір піти до  Швеції 
й  вивезти при цьому з  метою дискре‑
дитації СРСР захоплені ними під час 
бандитських рейдів секретні докумен‑
ти обкомів і  райкомів партії та  інших 
орга нів Радянської влади. Ділянка узбе‑
режжя, з  якого йтиме група, — Гдиня– 
Сопот: імовірно, там у них є спільники 
з місцевих.

До польської «Служби безпеки» нема 
довіри. Надсилаємо наш «спецназ».

Група УПА повинна бути ліквідова‑
на, захоплені ними документи вилучені 
й повернуті».

«Перший»
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Коли Сергій ознайомив Пінчука, той 
сказав:

— Очевидно, у цій справі зацікавлене 
високе начальство.

* * *

Спецназ потрапив у засідку і весь за‑
гинув — польські «брати» навели на ньо‑
го бойовиків…

Секретар доповіла Сергієві:
— До вас пані Валевська.
До кабінету увійшла… Олена Шкрум.
Сергій підвівся і пішов назустріч.
— Здрастуй, Олено.
Вони обнялися… Потім сіли на  ди‑

ван, що стояв біля стіни.
— У нас мало часу, — сказала Оле‑

на. — Ми знаємо, що «совєти» хочуть 
роздобути документи, які наші взяли 
під час рейдів. Я прийшла, щоб допомог‑
ти їм у  цьому, — Олена усміхнулась. — 
Вони  ж не  знають, які документи ми 
взяли і скільки. Частину їх ми залишили 
в наших друзів у Сопоті. Вони нібито за‑
хопили їх у нас. Нам потрібні гроші. Ця 
«послуга»  — 500  тисяч злотих… Ми їх 
уже отримали. Вам потрібно буде гроші 
віддати їм і забрати документи…

— Кому ж?
— Заступникові начальника «Відділу 

безпеки» в Сопоті, Пальчевському… Пароль 
до нього: «Я від ваших друзів». Відгук: «Ми 
завжди раді друзям»… Ну, мені пора йти…

Олена піднялася, відкрила сумку, 
яка висіла на  плечі, виявивши парабе‑
лум у  ній, дістала фотографію. Малюк 
у  короткій сорочці сидів посміхаючись 
на колінах матері.

— Твій син…
Вона поклала фотографію на  стіл 

і вийшла з кабінету…
Наступного дня Ірина з’їздила в  Со‑

пот, вручила чек на 500 тис. злотих і взя‑
ла документи…

* * *

Вранці в  офіс «Шіпшандера» зателе‑
фонували з аеродрому, що неподалік від 
Гданська, і  повідомили: «Пришліть ма‑
шину, до вас прилетіла людина»…

Не минуло й години, як у кабінет Сер‑
гія увійшла… Регіна.

Сергій зателефонував додому:
— До нас прилетів гість. Накривай 

на стіл, увечері йдемо в ресторан…
— Регіна прилетіла, — радісно вигук‑

нула Ірина.
— Угадала, — засміявся Сергій…
Однак у  ресторан піти не  довелося. 

Пообідали вдома.
Регіна одразу оголосила, що літак, 

яким вона прилетіла, через три години 
повертається в  Білосток і  вона повинна 
відлетіти з ним.

— Давай документи… — поклала їх 
у  сумку. — Маю годину часу… Тепер  — 
про справу… У Польщі прийшли до вла‑
ди наші люди, але ще не  склала зброю 
Армія Крайова, посилила націоналіс‑
тичну пропаганду церква. У  костелах 
прямо закликають до  непокори владі. 
Тут, на німецьких землях, ви живете, як 
у заповіднику. Не розслабляйтесь. Орга‑
нізуйте групу лояльних людей. Озбройте 
їх, — Регіна подивилася на  годинник. — 
Викликай машину…

Сергій зателефонував в офіс.
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Сергій та Ірина вийшли провести.
Регіна обняла обох.
— Привіт від батька. Бережи спину…
І поїхала…

* * *

Через кілька тижнів Пінчук доповів, 
що завербував у «Легіон» (так він назвав 
групу «лояльних») 28 осіб.

Вони вийшли з кабінету «прогулятися».
— Досить?..
— Достатньо. Адже нам потрібно 

буде їх утримувати, — сказав Сергій. — 
Характеризуйте контингент…

— В основному колишні військово‑
полонені, яким вдалося уникнути філь‑
траційних таборів, — 14  наших, дев’ять 
німців, що залишилися після передачі 
Померанії Польщі, і п’ятеро поляків, які 
воювали в наших частинах…

— Розбийте їх на  п’ять груп. Кожній 
групі — окрему квартиру. Зброю трима‑
ти при собі, у  схованці… Легіонери по‑
винні знати одні одних тільки в  межах 
своєї групи. Контингент не  змішуйте. 
«Наших»  — дві групи, дві групи німців 
і група поляків.

* * *

У Рачковських зав’язувалося «світ‑
ське» життя…

У Гданську після війни залишилася 
не зруйнованою будівля театру.

«Святе місце порожнім не  буває». 
Після закінчення війни в ньому «отабо‑
рилася» польська театральна трупа.

Потім стали приїжджати естрад‑
но‑концертні групи із Союзу…

Рачковські відвідували вистави й кон‑
церти, щоразу приїжджаючи в  театр 
«Опель‑адміралом»…

Шикарна молода пара не могла не при‑
вернути увагу місцевого «бомонду»…

Зав’язувалися знайомства…
Перед католицьким Різдвом Ірина по‑

відомила Сергію, що одна з  її знайомих, 
Ірма, дізналася, що в  Сопоті відкрили 
«казино».

— Його варто відвідати: там буває 
Сокальський. Сокальський — грошовий 
мішок. Буде цікаво, — щебетала Ірма…

Ян Сокальський був лідером антира‑
дянської опозиції в  польському Сеймі, 
тісно пов’язаним із Заходом…

На вимогу прорадянських польських 
властей його позбавили депутатського 
мандата, і  він, боячись репресій, заліг 
«на дно»…

Сергій повідомив Пінчуку про Со‑
кальського й велів зв’язатися із Центром.

Наступного дня Пінчук приніс шиф‑
ровку:

«Сокальского взять и  переправить 
к  нам. При невозможности  — унич
тожить».

Операцію із захоплення Сокальсько‑
го очолив Пінчук.

— Постарайтеся без шуму, — напучу‑
вав Сергій.

— Постараюся, — похмуро пообіцяв 
Пінчук…

Сокальського опікували «аківці». Взя‑
ти його не вдалося. Довелося ліквідувати…

У двох групах «лояльних», узятих 
Пінчуком для проведення операції, троє 
були вбиті, а п’ятьох поранених «аківці» 
дострелили…
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Центр поставив завдання — вербува‑
ти агентуру, що має вихід за кордон…

У Гданську був припортовий госпі‑
таль; із  початком Нового року лікар‑те‑
рапевт Ірина Рачковська прийшла туди 
на роботу.

Радянський диплом не  афішувала, 
пред’явила «новий» — Краківського ме‑
дичного коледжу.

Методи вербування Сергій пізнав 
на  лекціях «товариша полковника» під 
час проходження «техмінімуму»…

Ірина підбирала кандидата.
Кандидат повинен був служи‑

ти на  судні, яке здійснює часті рейси 
до  Гданська, і  мати можливість у  разі 
необхідності вільно залишати борт.

Серед своїх пацієнтів Ірина зупинила 
увагу на тридцятирічному Алексі Олумі, 
другому штурмані норвезького сухован‑
тажника.

Після несильного грипу він залишав 
госпіталь.

Оформивши виписку, Ірина вручила 
йому незапечатаний пакет, у якому була 
сотня англійських фунтів і  лист «до  од‑
ного».

В Осло Алекс, зателефонувавши 
по  телефону, мав передати пакет Курту 
Нансену.

Той, у свою чергу, повинен був вручи‑
ти йому пакет для Ірини…

Пінчук, попередньо зв’язавшись 
із Центром, отримав необхідні «коорди‑
нати» Нансена.

Алекс Олум «брався в розробку…»

Ірина під час нової зустрічі з Олумом 
знову передала йому пакет для Нансена, 
але коли він передавав його (в невелико‑
му припортовому ресторані), той позна‑
йомив Олума з «нашим товаришем» (по‑
мічником резидента ГРУ) і, пославшись 
на невідкладні справи, пішов…

Після чудової вечері, супроводженої 
пляшкою дорогого коньяку, Єгор Васи‑
льович (так він назвався під час дружньої 
бесіди) і Алекс вийшли на прогулянку.

Єгор Васильович запропонував Олу‑
му «за солідний гонорар» передавати ін‑
формацію, «про яку вони попросять»…

Злегка подумавши, Олум погодився.
Єгор Васильович вийняв із  кишені 

конверт, відкрив його, продемонстрував‑
ши пачку англійських фунтів, і  засунув 
конверт у кишеню Олуму.

Алексу Олуму присвоїли псевдонім 
«Чайка».

* * *

У перший день Масляної в офіс «Шіп‑
шандера» увійшов молодий чоловік і, 
назвавшись шведським бізнесменом 
Торпом, просив доповісти про себе шефу.

Розмова йшла німецькою мовою, і се‑
кретар увійшла в  кабінет Сергія разом 
із ним.

Однак, увійшовши до  кабінету, Торп 
заговорив по‑російськи.

Він оголосив, що на  Масляну Сток‑
гольмське відділення Єрусалимського 
банку Російської Православної церкви 
запрошує своїх основних інвесторів від‑
відати Стокгольм…

— За Вашої згоди повідомте швед‑
ському консулу.
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Торп поклав на  стіл візитну карт‑
ку, потиснув простягнуту йому Сергієм 
руку і відкланявся.

Сергій викликав Пінчука, і  той пе‑
редав до  Центру зашифровану Іриною 
 радіограму про візит Торпа й  резюме 
Сергія: «Думаю, що візит у  Стокгольм 
буде корисним».

Відповідь була передана відкритим 
текстом  — «Відпустка, тиждень. Пер‑
ший»…

* * *

Наступного дня Сергій зателефону‑
вав шведському консулу й повідомив, що 
вони з  дружиною збираються відвідати 
Стокгольм.

— Дуже добре, — по‑російськи сказав 
консул, — квитки на завтрашній рейс лі‑
така вам доставлять в офіс…

Наступного дня Сергій та  Ірина вже 
гуляли вулицями Стокгольма.

Їх супроводжували два гіди — чоло‑
вік і жінка. Жінка говорила по‑російськи 
із сильним естонським акцентом, чоловік 
більше мовчав, озираючись на всі боки.

Очевидно, він був приставлений для 
охорони: під плащем помітно відстовбу‑
рчувалась кобура…

Удень Рачковські відвідували числен‑
ні музеї та колишні палаци, вечори про‑
водили у вар’єте чи ресторані…

— Сходімо в який‑небудь театр, — за‑
пропонувала Ірина.

Вибрали театр оперети.
І тут Сергія чекала велика несподі‑

ванка…
У фойє серед портретів акторів теат‑

ру він побачив знайоме обличчя…

Mishel de Rug
Свідчив напис під портретом.
— Це ж Мишко Дерюгін. «Мішель де 

Рюг», треба ж, — засміявся Сергій.
У цей вечір ставили оперету Кальма‑

на «Сільва».
Партію Едвіна виконував Дерюгін.
«Помнишь ли ты,
как нам улыбалося счастье…» — зву‑

чав у залі Мишків ліричний тенор…
Після вистави Сергій купив у  фойє 

букет квітів.
— Підемо, привітаємо Мишка…
— Квіти пошлемо, — сказала Ірина, — 

а йти до нього не потрібно. Він же пам’я‑
тає, хто ти і, напевне, не повірить, що ти 
«пішов на Захід»…

Повернувшись у  Гданськ, Сергій пе‑
редав до  Центру шифровку про розта‑
шування у Швеції баз бандерівців і мель‑
никівців… Про Дерюгіна вирішили 
не повідомляти.

— Нехай співає спокійно, — сказала 
Ірина…

* * *

У Гдині зберігся костел, куди в неділю 
Сергій та Ірина стали їздити на месу.

Ірина вже кілька разів помічала моло‑
дика, який начебто намагався заговори‑
ти з нею, але все не наважувався…

Ірина сама підійшла до нього.
— Ви знаєте мене?
— Якщо не помиляюся, Ви Ірина Рач‑

ковська, але Ви, напевно, не  пам’ятає‑
те мене? Вам було тоді років п’ять… Ви 
жили в селі під Москвою. Забув назву… 
Ось якби я зустрів Регіну…

— Боже мій! Чесік! Зараз я згадала…
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— Так. Чеслав Зеленський. Разом 
з вашою матінкою й Вами мене з батьком 
привіз у ваше село генерал Білецький.

У 39‑му генерал Білецький разом 
із сім’єю Рачковських привіз у Басаргіно 
їхнього далекого родича Якова Зелен‑
ського з десятирічним сином.

— Регіна теж у Польщі. В Ломжі. І ге‑
нерал Білецький також.

— Спасибі за інформацію. Мені дуже 
потрібна їхня допомога…

Через кілька днів Зеленський зу‑
стрівся з Регіною і, розповівши про свою 
«справу», просив допомогти…

— У Росії в місті Білгороді живе жін‑
ка, яка народила від мене хлопчика. За‑
раз у неї інша сім’я, і вона просить, щоб 
я забрав сина…

Контррозвідка встановила, що Чеслав 
Зеленський тісно пов’язаний з  Армією 
Крайовою.

— Такой человек может нам пригодить
ся, — доповів Білецькому полковник Сен‑
децький. — Устроим ему «командировку».

Службовим рейсом без усіляких фор‑
мальностей переправили Зеленського 
з Білостока до Львова і  так само повер‑
нули назад…

Зеленський справді привіз із  собою 
сина, але зробив ще одну, очевидно, 
не менш важливу для нього справу.

Яків Зеленський був військовим лі‑
карем, і  Білецький рекомендував йому 
перейти в  табір, де формували лояльне 
до  совєтів «Вуйско Польське»; що той 
і зробив.

Чесік ще певний час перебував у Ба‑
саргіно. Потім його влаштували в  еліт‑

ний дитячий будинок, де перебували діти 
політемігрантів…

У таборі поляків «пропускали» через 
мандатну комісію, і якась частина їх «від‑
сіювалась». Таких відправляли в  Серед‑
ню Азію, де був табір, у якому формували 
кадри для проанглійської армії генерала 
Андерса.

Яків Зеленський не пройшов комісію, 
і його повинні були відправити в Серед‑
ню Азію.

Однак начальник табору, полковник 
НКВД, всіх вибраних до відправки в Се‑
редню Азію відправив під Смоленськ 
у розстрільний табір.

У цей табір потрапив і  Яків Зелен‑
ський…

Чеслав Зеленський відшукав коли‑
шнього начальника табору, полковника 
у відставці Гаврилова, який переселився 
до Криму, в Судак…

— Ліквідував його… Задушив влас‑
ними руками, — сказав. І  напружив ви‑
лиці…

Решение Политбюро  
от 5 марта 1940 года

Предложить НКВД СССР.

Дела о находящихся в лагерях военно
пленных 14 700  человек  — бывших поль
ских офицеров, чиновников, помещиков, 
полицейских, разведчиков, жандармов, 
осадников и помещиков;

а также дела об арестованных и на
ходящихся в  тюрьмах западных облас
тей Украины и Белоруссии в количестве 
11 000  человек  — членов различных кон
трреволюционных шпионских и  дивер
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сионных организаций бывших помещиков, 
фабрикантов, чиновников и  перебеж
чиков  — рассмотреть в  особом порядке 
с применением к ним высшей меры нака
зания — расстрел.

Рассмотрение дел произвести без вы
зова арестованных и  без предъявления 
обвинения, постановления об  окончании 
следствия и обвинительного заключения.

(АМБРФ, ф. 1, оп. 4, д. 133, л. 7)

4

Сергій та  Ірина по  неділях їздили 
до Гдині, в костел.

Через кілька тижнів після повернен‑
ня з  «відрядження», після закінчення 
меси, до  Рачковських підійшов Чеслав 
Зеленський і подав Ірині конверт. У кон‑
верті був лист із Кракова.

— Цей лист повинен зацікавити пані 
Ірену.

Лист був від Зофії Шкляр, двоюрідної 
сестри Чеслава.

Зофія писала, що один з  її родичів, 
пройшовши всю війну в  армії генерала 
Андерса, після закінчення війни виїхав 
до  Франції й  оселився в  містечку Мон‑
тірей, недалеко від Парижа.

Так сталося, що він одружився з доч‑
кою власника крамниці букініста‑анти‑
квара і після смерті тестя успадкував її…

Розбираючи старі папери, родич на‑
трапив на  пачку листів, адресованих 
якомусь «Ільїну», але коли, розбираючи 
пачку, він побачив лист Інеси Арманд, 
зрозумів  — листи адресовані Леніну. 
Лис ти були особистого, відверто інти‑
много характеру…

Це був цінний матеріал…

Родич повідомив про «знайдене» 
 Зофії, а та — Чеславу Зеленському.

Зеленський не  полінувався, «змотав‑
ся» до Франції…

Сестра віддала йому ці папери…

— Нехай приїде Регіна, — сказав Зе‑
ленський… — Продам за  домовленою 
ціною.

Письмо Инессы Арманд
…Ну, дорогой, на  сегодня довольно — 

хочу послать письмо. Вчера не было пись
ма от тебя! Я так боюсь, что мои письма 
не попадают к тебе. Я уже послала три 
письма, это четвёртое. И  телеграмму. 
Неужели ты их не  получишь? По  этому 
поводу приходят в  голову самые неверо
ятные мысли.

Крепко тебя целую. Твоя Инесса.
Инесса Арманд родилась в  Париже, 

в 1874 году.
Отец, Теодор Стефани, двадцати

четырёхлетний оперный певец.
Мать Натали Вильд, двадцатитрёх

летняя артистка кордебалета…

Регіна прилетіла разом із  Сендець‑
ким.

Папери купили. І прочитали…
— Оставлять их в  чужих руках 

нельзя… Могут обвинить в «Измене Ро
дине»… Но знать т а к о е — «вредно для 
здоровья», — сказав Сендецький.

Підійшовши до палаючого каміна, він 
кинув папери у вогонь.

Лист Арманд Ірина все ж залишила.
— Никому не  показывай, — сказав 

їй Сендецький, — если хочешь дожить 
до старости…
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* * *

У кінці березня, перед Вербною неді‑
лею в  офіс контори Рачковського при‑
йшла телеграма капітана пароплава 
«Гуль» Смульського:

«Прошу забезпечити моє судно 
220  тон нами прісної води, а  також про‑
довольством.

(Далі йшов перелік продуктів.)
Продукти повинні бути хорошої яко‑

сті і за помірну ціну.
Прошу також замовити для нас зап‑

частини.
Додано довгий список запчастин».
Не знайомий із «Морським правом», 

Сергій не повідомив миттєво Смульсько‑
го про неможливість виконання замов‑
лення «щодо запчастин», бо надходило 
Свято…

Внаслідок цього (за  заявою Смуль‑
ського) пароплав «Гуль» простояв три 
доби в Гданському порту…

Припливши в  Лондон, Смульський 
подав до  Арбітражного суду позов 
на контору Сергія Рачковського.

Контора мала виплатити великий 
штраф, після чого напевно збанкруту‑
вала б…

У Гданському порту крім контори 
Сергія була ще одна, власник якої теж 
мав прізвище Смульський і  був… бать‑
ком капітана пароплава «Гуль».

Ясна річ, що вся ця історія була затія‑
на для усунення конкурента…

Справі допоміг Чеслав Зеленський…

Представники дислокованого в Лон‑
доні штабу Закордонних частин Армії 
Крайової «вельми дохідливо» пояснили 

капітану Смульському про неприпу‑
стимість його дій щодо контори Рач‑
ковського, і Смульський відкликав свій 
позов.

Крім того, він виписав чек, подателю 
якого в Гданському банку мали виплати‑
ли 15 000 англійських фунтів.

В іншому разі пароплав «Гуль» — був 
би конфіскований…

Гроші за чеком отримав Чеслав Зелен‑
ський і перевів їх в Англію.

Незабаром контора Смульського 
припинила своє існування.

* * *

5 травня Пінчук приніс шифровку:
«8–9  травня у  Гданськ зайде круїз‑

ний теплохід «Ломоносов», яким 
із  Ленінграда до  Мурманська навколо 
Скандинавії плистимуть колишні учас‑
ники Британських морських конвоїв 
41–44 років.

Серед них  — командор ВПС Якоб 
Томсон із дружиною. Контактуйте з ним 
і схиліть до співпраці.

Коли прибудете на  борт «Ломоносо‑
ва», зв’яжіться з другим помічником ка‑
пітана».

Ломоносов прибув у  Гданськ після 
півночі. Другий помічник зустрів пару 
Рачковських біля трапа і провів у каюту. 
Час вечері вже минув, і подружжя тут же 
лягло спати…

Балтику штормило, і весь наступний 
день Сергій і Ірина провели в каюті.

Наступного дня вони з’явилися в ко‑
рабельному ресторані.
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Шестимісний столик, за яким обідали 
Томсони, був уже повністю укомплекто‑
ваний.

Помічник (нештатний співробітник 
ГРУ) хотів «пересадити» двох, та Сергій 
не дозволив: може виникнути підозра.

Рачковських розмістили за  сусіднім 
столиком.

Крім учасників Морських конвоїв Ле‑
нінградська туристична контора привер‑
нула на  «Ломоносов» півсотні туристів, 
і  Рачковські «розчинилися» в  їхньому 
середовищі.

Другий помічник у  каютах поселив 
учасників разом, але в  ресторані  — ро‑
зуміючи службу  — розмістив упереміш 
із туристами.

На теплоході була дюжина гідів, 
і «мовна проблема» не виникала.

Потрібно було якось наблизитися 
до Томсона… Сергій не забув уроків «то‑
вариша полковника» і, коли «Ломоно‑
сов» прибув у  порт Гетеборг, а  туристи 
і Томсон разом із колегами зійшли на бе‑
рег і  вирушили на  екскурсію, за  допо‑
могою другого помічника «змоделював» 
ситуацію…

Томсон, здоровий мужик майже двоме‑
трового зросту, мав досить миловидну мо‑
лоду дружину, років на двадцять молодшу.

Можливо, через це п’ятдесятирічний 
командор тримався осторонь від своїх мо‑
лодших колег...

Екскурсія зупинилася на  набережній 
біля пам’ятника скандальному шведсько‑
му королю Карлу  XII, слухаючи англій‑
ського та російського гідів.

У цей час до групи екскурсантів підійш‑
ли два помітно захмелілі матроси і, зупи‑
нившись біля подружжя Томсонів, почали 
коментувати розповідь англійського гіда, 
пересипаючи це грубою лайкою.

— Припиніть лаятися, — обернувся 
до них Томсон.

Утім ті, демонстративно не звертаючи 
на нього уваги, продовжували свої «комен‑
тарі».

— Забирайтеся звідси, — командор пі‑
дійшов до матросів.

Однак матроси продовжували, дедалі 
більше нахабніючи. Один із них підійшов 
до дружини Томсона і, схопивши її за руку, 
прохрипів:

— Ходімо з нами. Навіщо тобі цей ста‑
рий шкарбун?..

Томсон ступив до  нього і  різким «ху‑
ком» збив нахабу з ніг. Другий, отримавши 
хорошого «ляпаса», втік…

З’явилася поліція. Томсону довелося 
пройти до поліцейської дільниці.

Разом з ним як сприятливий для Том‑
сона свідок пішов до відділку Сергій.

Матроси виявилися з  радянсько‑
го суховантажника, і  вони пригрози‑
ли Томсону великим судовим позовом 
за побиття…

Коли екскурсія повернулася на тепло‑
хід, Томсон запросив Рачковських у свою 
каюту…

Виявилося, командор Томсон був 
«не  дурень випити і  закусити в  хорошій 
компанії»: прийдешню вечерю він замовив 
принести в каюту, додавши пляшку віскі.

Про цю «слабкість» командора Сер‑
гій, готуючи рекомендацію з його вербу‑
вання, повідомив у Центр.
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— У мене в Лондоні є знайомий адво‑
кат, який спеціалізується на  цивільних 
позовах, — сказав Сергій. — Коли повер‑
нуся у Гданськ, знайду його координати. 
Запишіть номер мого телефону…

З Мурманського морського порту па‑
сажирів «Ломоносова» відвезли в  аеро‑
порт, і вони розлетілися по домівках.

Томсон подзвонив Сергієві через три дні, 
і той дав йому координати «адвоката» — по‑
мічника лондонського резидента ГРУ.

Командора Томсона «брали в розробку»…

Очевидно, вербування Томсона про‑
йшло успішно.

15 липня отримали шифровку із Центру.
«Присвоить капитану Рачковскому 

воинское звание майор».

— Просуваєшся по службі, як під час 
війни, — сказала Ірина, передаючи Сергі‑
єві розшифровку…

5

Ірина мріяла, що в її родині буде бага‑
то дітлахів. Не менше трьох. Однак мрії 
її все не здійснювались.

Обстеження показали — обоє здоро‑
ві, але «зачаття», однак, не відбувалося.

На сповіді в  костелі Ірина розповіла 
ксьондзу про свою біду, і той порадив їй 
поїхати до Ченстохова і помолитися біля 
ікони Божої Матері.

Сергій послав шифровку: «У  зв’язку 
з  хворобою дружини необхідна поїздка 
до Ченстохова».

Відповідь прийшла відкритим текс‑
том: «Відпустка — два тижні».

12‑го серпня 54‑го, відсвяткувавши 
11‑го двадцятишестиріччя Сергія, Рач‑
ковський відправився до Ченстохова…

Їхати вирішили «своїм ходом».
Минуло вже 10  років, як Польщею 

прокотилася війна, але часи залишалися 
складними і не безпечними…

Шмиць завантажив у багажник «Опе‑
ля» чотири тридцятилітрові каністри 
з бензином — три повні заправки, а під 
сидіння всунув виданий йому Сергієм 
автомат.

Узятому для надійності «легіонеру» 
Курту, німцеві, Сергій вручив новень‑
кий, схожий на «шмайсер» АК…

І поклав у  «кишеню» на  дверцятах 
«Опеля» свій старий випробуваний ТТ.

Рано‑вранці «Опель‑адмірал» виїхав 
на Варшавське шосе…

Навколо стелилися вже прибрані 
й  готові до  збору врожаю поля й  пере‑
ліски, які починали жовтіти…

Незабаром шосе вибігло на  пагорби: 
Померанська низовина змінилася Мало‑
польською височиною…

До передмістя Варшави, Праги, приїха‑
ли в  сутінках. Через міст Понятовського 
переїхали Віслу і в’їхали в столицю…

Рачковські вирушили ночувати у готель.
Шмиць і  Курт, відігнавши машину 

на стоянку, в ній і заночували.
Вранці, коли зібралися вирушати 

на другий етап, до Ченстохова, до якого 
від Варшави було ще добрих 500 кіломе‑
трів, з’ясувалося, що шосе на Ченстохов 
значно гірше, ніж Гданськ — Варшава.

Стало зрозуміло, що до  Ченстохова 
вони доберуться лише пізно вночі…
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Сергій вирішив заїхати в  Лодзь, що 
лежав на півдорозі.

— Їдемо в Лодзь, — оголосив Шмиць.
У Лодзі повинен був жити Арон Блюмен‑

таль, сім’ю якого в  41‑му в  Полтаві разом 
із тисячею євреїв розстріляли німці…

П’ятирічного Арона врятувала Сергієва 
тітка, сховавши у своєму будинку, і до виз‑
волення Полтави він прожив у її родині.

Після війни його відшукали родичі 
і відвезли у Польщу.

Арон був із  заможної сім’ї: до  війни 
його батько володів трикотажною фа‑
брикою…

У Лодзь вони приїхали в полудень.
Перший  же поліцейський пока‑

зав Шмицю, як проїхати до  фабрики 
Блюменталя.

Сергія провели в контору.
— Я, Сергій Курагін, мені потрібен 

пан Блюменталь, — увійшовши в  при‑
ймальню директора, звернувся Сергій 
до  молодої жінки‑секретаря, яка сиді‑
ла за новенькою «Ундервуд» і на голові 
якої був єврейський головний убір «кі‑
суй рош».

Через чверть хвилини з  кабінету 
швидко вийшов молодий чоловік.

— Шолом, Арон, — сказав Сергій.
Кілька секунд Арон вдивлявся в Сер‑

гія, потім підійшов і обійняв його.
— Мій «бендод» (двоюрідний 

брат), — сказав. — Його сім’я врятувала 
мене від смерті в 41‑му.

Усі, хто був у  приймальні, встали 
і дружно заплескали в долоні…

У єврейському кварталі Лодзі, «Пь‑
йoнтніце», двоповерховий будинок 
Блюменталя помітно вирізнявся.

Ледве «Опель‑адмірал» (у  який сів 
і Арон) у супроводі двох фабричних ма‑
шин під’їхав до будинку, на високий ґа‑
нок вийшов здоровий мужик у  «кіпі» і, 
почекавши, поки з машин вийдуть паса‑
жири, відігнав автомобіль на стоянку…

Чоловік, який вийшов слідом за ним, 
широким жестом запросив усіх увійти 
в будинок.

Спочатку всіх повели до  умивальної 
кімнати. Ірину секретарка, яка приїхала 
разом з усіма, повела в іншу.

Потім усі попрямували до  великої 
кімнати, де стояли одна за  одною дві 
лави, вкриті зеленим покривалом, і сіли 
на них.

Чоловіки сіли на  передню, жінки  — 
на задню.

У кімнату, тримаючи в  руках якусь 
книгу, увійшов літній чоловік з  довгою 
сивою бородою.

— Наш рабин, — шепнув Арон. — Він 
прочитає з «Тори» подячну молитву.

Рабин розкрив книгу і кілька хвилин 
читав молитву…

— Він говорить івритом, — шепнув 
Сергію Арон.

Потім усі попрямували на  другий 
поверх.

У великій обідній залі стояв довгий 
стіл, заставлений різноманітною їжею.

За стіл чоловіки і жінки сіли разом.
Після обіду Рачковські в  супроводі 

Арона вирушили знайомитися із «Пьйoнт‑
ниці». Неширока мощена рівною бруків‑
кою вулиця привела їх до синагоги.

— Їй 350  років, — сказав Арон. — 
Її намагалися підірвати, але нічого 
не вийшло. Лише відкололи кут… Зараз 
усе відновили.
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Наступного ранку Шмиць вивів зі сто‑
янки «Опель‑адмірал», і тепло випрово‑
джені Ароном і його домашніми Рачков‑
ські вирушили до Ченстохова.

Шмиць залив бензином спорожні‑
лі каністри (залишалася повною всього 
одна), а  в  салон завантажили дюжину 
судків із харчами.

— У Ченстохові зараз «море» палом‑
ників, — сказав Арон, — поселитися 
в готель неможливо. Так, і там він лише 
один. У Ченстохові філія нашої фабрики 
і є невеликий готель. Я їм уже подзвонив, 
і  вас зустрінуть… Однак, на  всяк випа‑
док, запиши адресу…

«До  Ченстохова 304  км», — сповіщав 
дорожній знак на виїзді з Лодзі.

До Ченстохова приїхали, коли вже по‑
чинало сутеніти.

На в’їзді назустріч «Опелю» на дорогу 
вийшов чоловік і підняв руку.

Шмиць зупинив машину.
— Пан Курагін? — запитав.
Коли йому відповіли, підійшов до мо‑

тоцикла, що стояв на узбіччі, і, осідлавши 
його, виїхав на дорогу.

«За мною», — махнув рукою…
І поїхав уперед.
Готель трикотажної фабрики містив‑

ся на першому поверсі багатоповерхово‑
го будинку і був звичайною (досить вели‑
кою) трикімнатною квартирою (з  усіма 
«зручностями»): вітальня‑їдальня і  дві 
спальні.

Персонал її  складався з  двох людей: 
мотоцикліста, котрий знайшов їх (він 
був директором готелю), і  жінки серед‑
ніх років, його дружини. Очевидно, вона, 

за  потреби, виконувала функції покоїв‑
ки, кухарки і прибиральниці.

Шмиць і Курт повернулися до «Опе‑
ля» й занесли в їдальню всю дюжину суд‑
ків із харчами.

Директор поставив на  стіл пляшку 
«Виборової». І всі посідали за стіл…

Після сніданку, яким нагодували їх 
привітні господарі, Рачковські виру‑
шили на  протилежну околицю Ченс‑
тохова, в  монастир чернечого Ордену 
Паулінів.

Там перебувала чудотворна Ікона Бо‑
жої Матері.

В’їзд автомобілів у  монастир був за‑
боронений, і  Рачковські, залишивши 
«Опель», пройшли під монастирською 
«брамою» й  доріжкою, вимощеною 
хрестоподібно покладеними червоними 
цеглинами, попрямували до  костелу, де 
була Ікона Божої Матері.

Піднявшись на високий ґанок, Сергій 
та Ірина увійшли до притвору.

У кутку його, біля покритого білим 
покривалом підвищення, на  якому ле‑
жали свічки, стояв одягнений у  чорний 
балахон чернець.

— Скільки коштує свічка? — запита‑
ла Ірина.

— Пані не в крамниці, — відповів чер‑
нець, показавши поглядом на  «скринь‑
ку», що стояла поруч.

Ірина взяла три свічки, і Сергій опус‑
тив у «скриньку» 100 злотих.

Потім вони пройшли в костел.
У костелі стояли лави, на  яких, схи‑

ливши голови, сиділи молільники.
Зліва від вівтаря на постаменті стояла 

в золотому окладі Ікона Божої Матері.
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Сергій сів на  лаву, а  Ірина запалила 
свічки від великої свічки, яка стояла по‑
руч, і, поставивши їх у невеликі свічни‑
ки, опустилася на коліна…

Близько полудня Рачковські покину‑
ли монастир Ордену Паулінів і поверну‑
лися в готель…

— Потрібно використовувати від‑
пустку до кінця, — заявила Ірина…

Сергій не заперечував.
Вирішили відвідати південь Поль‑

щі. «Татри». Гірський масив, покритий 
розцвіченим усіма барвами ранньої осе‑
ні лісом.

Ледве зійшло сонечко, «Опель» виїхав 
на шосе, що вело в Ополе.

Через пару годин переїхали сильно 
обмілілу Одру і вузькою, мощеною нерів‑
ним кругляком дорогою попрямували 
в містечко Ніса.

Через десять кілометрів за Нісою був 
Чехословацький кордон. Вірніше, кордон 
з її східною частиною — Словаччиною…

Звивиста дорога йшла вгору.
Попереду вже було видно вищу точку 

польських Татр, гора Риси, яка височіла 
на 2,5 кілометра.

Проїхали покажчик на  правому 
узбіччі: «Кафе Татри».

Поворот…
Перед їхнім поглядом постали обгорі‑

лі стіни.
Шмиць зупинився, і  Сергій вийшов 

з машини. Підійшов. Помацав попіл.
— Ще теплий, — сказав до Ірини, що 

підійшла. — Попереду прикордонна за‑
става, їдемо далі… Про всяк випадок 
приготуйте зброю, — сказав, повернув‑
шись у машину, Шмицю і Курту.

За черговим поворотом з’явилася 
присадкувата біла споруда…

Через сотню метрів «Опель» в’їхав 
у «зону контролю» й зупинився.

Шлагбаум на  виїзді із  «зони», як за‑
звичай, був опущений, але ззаду раптом 
загуркотіла колюча стрічка, відрізаючи 
можливість відступу.

Прикордонник, який стояв біля шлаг‑
баума, залишив пост і попрямував до ма‑
шини. З будівлі застави вийшли ще п’я‑
теро. Оточили машину.

На околиші конфедератки одного 
з  них красувалися три великі полков‑
ницькі зірки.

«Забагато для прикордонної заста‑
ви», — промайнуло у Сергія.

— Виходьте з  машини, — ско ман‑
дував полковник, простягнувши ру‑
кудо  прочинених Шмицем дверцят 
«Опеля».

Рукав його мундира підтягнувся, 
оголивши зап’ястя, і  Сергій побачив 
витатуйований на  ньому восьмикут‑
ний хрест…

«Власовці!»
— Сидіть на місці, Шмиць. Ми їдемо 

у  Словаччину, — сказав Сергій німець‑
кою…

Здоровий амбал‑«прикордонник», 
взявши миршавого Шмиця за плече, ви‑
кинув з машини, потім, пірнувши в кабі‑
ну, витягнув назовні Курта.

Автомат Курт тримав під курткою, 
і зброя залишилася з ним. Автомат Шми‑
ця лежав у нього на колінах і впав на до‑
рогу.

«Прикордонник» ногою відкинув 
його під машину.
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— Вилазь, німецька шльондро, — 
гаркнув «полковник», підійшовши 
до «Опеля» з Ірининого боку.

Скло на дверцятах було опущене.
Сунувши руку у дверну кишеню, Сер‑

гій вийняв ТТ і вистрілив у пику, що ли‑
билася.

«Полковник» зм’як.
«Власовці», які не чекали відсічі, роз‑

губилися. Вони були озброєні польськи‑
ми карабінами і, очевидно, не  мали до‑
статнього «боєзапасу».

Ті з них, які вибігли з будівлі, тримаю‑
чи карабіни в руках, не стріляли.

Сергій вискочив з  машини і  звалив 
ще одного, але той, уже впавши, вистрі‑
лив і поранив Сергія в ногу.

Старий солдат Курт дістав свій 
«шмайсер», пірнув під машину і  «сип‑
нув» по  «власовцях», які стояли купча‑
сто, довгу чергу.

Підібрав свій автомат і  Шмиць. 
Присівши за капотом «Опеля», він по‑
слав чергу у  «власовців», які вибігли 
з будівлі.

Втративши «полковника» і  десяток 
убитими й пораненими, «власовці» піш‑
ли в ліс…

Вийнявши автомобільну аптечку, 
Ірина перев’язала Сергієві ногу…

За будівлею застави лежали тіла п’я‑
тьох польських прикордонників.

— Розвертайте, Шмиць. Повертаємо‑
ся в Нісу, — сказав Сергій…

У Нісі перебувала польська прикор‑
донна частина.

«Опель» зупинився біля будівлі штабу.

— Ірина Рачковська, — представила‑
ся Ірина літньому підполковнику, коман‑
диру частини. — Дочка генерала Рачков‑
ського.

Підполковник встав і відкозиряв Ірині.
— Мій чоловік поранений. Потрібна 

термінова допомога…

Через короткий час прикордонним 
вертольотом Сергій та Ірина були достав‑
лені в Ополе, де в польському гарнізонно‑
му госпіталі (радянські частини в  Ополе 
не стояли) Сергієві зробили операцію.

Радянський представник, проте, 
в гарнізоні був.

Використавши його рацію, Ірина зв’я‑
залася з Білостоком, зі штабом Групи. По‑
тім — з Ломжею, з генералом Білецьким…

Наступного дня в  Ополе санітарним 
літаком прилетіла Регіна.

Сергія та Ірину переправили до Льво‑
ва, до окружного шпиталю…

Ірина «распечатала»»  Львівську 
квартиру і повернулася на колишню ро‑
боту в окружний госпіталь.

Через два місяці Сергія виписали 
зі шпиталю.

До Львова прилетів Сендецький і по‑
відомив Сергію: Центр звільнив його від 
гданської Резидентури і повернув у Ана‑
літичну групу Розвідуправління округу.

Повернувся Сергій і  до  колишнього 
прізвища — Курагін.

Ліквідація банди «власовців» при‑
несла йому орден Бойового Червоного 
прапора і від Польського уряду — «Хрест 
Заслуги».

Ірина нарешті‑таки завагітніла. Але 
невдало…
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37‑му річницю Жовтневої революції 
відзначали в окружному Будинку офіцерів.

Майор Курагін (з дружиною) отри‑
мав запрошення на  урочисте засідання 
і банкет офіцерів Львівського гарнізону.

Офіцери повинні були з’явитися в мун‑
дирах з усіма регаліями.

Тепер на мундирі Сергія, разом з орде‑
ном Червоної зірки, красувалися орден 
Бойового Червоного прапора і польський 
«Хрест Заслуги».

Ірина теж прийшла у  військовому 
мундирі з погонами старшого лейтенан‑
та (її звання підвищили), на  якому ра‑
зом із «Хрестом Заслуги» була… медаль 
«За Відвагу».

6

Новий 1955‑й рік сімейство відзнача‑
ло в  просторій квартирі на  Бой‑Желен‑
ського.

У кінці грудня з Підмосков’я до Льво‑
ва приїхала в гості Іринина мати.

7 січня — на православне Різдво Хрис‑
тове католичка Іринина мати разом 
із Сергієвою вирушили на Богослужіння 
в собор Святого Юра…

19 лютого Сергія викликали в Моск‑
ву, в  ГРУ. Його прийняв начальник Іно‑
земного відділу й оголосив: «Есть мнение 
руководства послать майора Курагина 
резидентом в Румынию».

Під виглядом колишнього офіцера 
армії Андерса Сергій та Ірина Рачковські 

(Сергій повернувся до  колишнього прі‑
звища) «отаборилися» в Констанці…

На припортовій вулиці Сергій купив 
антикварну крамницю.

Через тиждень у  крамницю зайшов 
чоловік середніх років і оголосив, що він 
«від Анатолія Гавриловича».

— Тоцький, — представився і  про‑
стягнув Сергієві запечатаний конверт.

Сергій запросив його в підсобку.
«Анатолій Гаврилович» рекомендував 

Тоцького як агента з вербування інфор‑
маторів…

— Зв’язок з вами?
— Простий. Запишіть номер теле‑

фону. Відповість мій помічник. Скаже‑
те: «Телефонує Збишек», і Вас з’єднають 
зі мною…

Пам’ятаючи уроки «товариша пол‑
ковника», Сергій не  запитував, де «ота‑
борився» Тоцький.

Ще через пару днів у крамниці з’яви‑
лися троє добрих молодців.

Усі троє були надіслані для охорони. 
Один, крім усього, був водієм досить 
міцного ще «форда». Для них Сергій зняв 
квартиру в сусідньому будинку.

Для зв’язку із  Центром у  підсобку 
магазину провели телефонний кабель, 
який з’єднує зі штабом дивізії, що стояла 
в Констанці. Звідти «за паролем» Сергія 
з’єднували зі штабом Армії і за новим па‑
ролем — із Центром.

У березні Ірина знову виявилася 
в «цікавому стані».

Усе літо Сергій займався «комер‑
цією» і «вживався» в навколишнє сере‑
довище.
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Він відкрив рахунок у місцевому бан‑
ку, і  лавка була хорошим прикриттям 
для «потрібних коштів», які надходили 
на рахунок.

На основі зібраних агентом Тоцьким 
відомостей Сергій щотижня інформував 
Центр про «стан справ».

Інформацію записував на магнітофон 
і посилав зі швидкістю, яка у 60 разів пе‑
ревищує швидкість звичайної мови.

Якби хтось хотів її  зрозуміти, то по‑
чув би лише короткі «схлипування».

«Ординарну» інформацію він не шиф‑
рував.

«Не  ординарну» інформацію Ірина 
шифрувала…

Пару разів Сергій з  Іриною з’їздили 
на пляж в Мамайю…

Сергій уклав договір із  клінікою відо‑
мого лікаря (колишнього одесита) Петлев‑
ського, і той щотижня відвідував Ірину…

Історична довідка

Минулої війни Румунія воювала 
на боці Німеччини, і на відміну від Бол‑
гарії в  ній стояли радянські окупаційні 
війська.

У багатьох управлінських структурах 
ще сильні були позиції старої королів‑
ської влади. Це створювало певні труд‑
нощі у  взаєминах місцевого населення 
з  розміщеними в  Румунії радянськими 
представниками.

Румунська церква була Православ‑
ною; це допомагало, але ще сильні були 
«колишні» політичні сили…

Король Міхай відрікся від престолу 
лише в кінці 1947 року.

Народне господарство Румунії було 
в занепаді, і Радянському Союзу довело‑
ся «взяти Румунію на своє утримання»…

Однак «диктатура пролетаріату» все 
не наступала…

Лише в  грудні 55‑го, об’єднавши РКП 
з Робочою партією, комуністи взяли владу.

Після закінчення війни зіпсували‑
ся стосунки між Радянським Союзом 
і Югославією.

Стали відверто ворожими.
Налагодилися лише після смерті Сталіна.
Однак Югославія вже переорієнтува‑

лася на Захід…

* * *

12 листопада 1955 року Ірина народи‑
ла дівчинку. Її хрестили в католицькому 
костелі і назвали Анною.

Перед самим Новим роком, 20  груд‑
ня, в найбільшому концертному залі Бу‑
хареста повинен був відбутися концерт 
відомого співака Петра Лещенка.

Лещенко сидів в  одеській в’язниці 
і  був амністований на  прохання румун‑
ського уряду.

19 грудня Сергій отримав факс:
«Рекомендуємо відвідати концерт 

Петра Лещенка. Квитки отримаєте у Вій‑
ськового коменданта. У готелі вам забро‑
ньовано номер».

Зал був заповнений «під зав’язку». 
З’яву на естраді Лещенка зустріли овацією.
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Кожен номер викликав бурхливі 
оплески.

На лацкані концертного «кліфту» 
 Лещенка білів кругляшок медалі «За бо‑
йові заслуги».

— За что получил медаль, Пётр Алек
сеевич?!  — запитав генерал, який сидів 
у першому ряду…

І Лещенко розповів таку історію…
«Під час окупації Одеси, в кінці кож‑

ного тижня він виступав у  ресторані 
«Лондонський» (німці перейменували 
його в «Берлін»).

У цьому ресторані була явка підпілля. 
Приходив зв’язковий із Центру.

Гестапо здогадувалось про це і над‑
силало «на  зв’язок» свого агента‑зрад‑
ника.

Прийшовши на  зв’язок, н а ш  агент 
підходив до бару й чекав, коли Лещенко 
заспіває «Журавлі».

Лещенко співав:

« Дождик холод, туман. 
Непогода и слякоть. 
Вид унылых людей 
И угрюмой земли…»

У ресторані — чисто. Зустріч відбува‑
лася.

Якщо ж Лещенко співав:

… «Вид угрюмых людей 
И унылой земли…»

У ресторані — гестапо.
Зв’язковий негайно залишав ресто‑

ран»…

* * *

Повернувшись у  Констанцу, Сергій 
інформував Центр:

«На  концерті Лещенка зал був запо‑
внений загалом російськомовними гля‑
дачами.

Це були «повоєнні» дезертири, вій‑
ськовополонені, які уникли фільтрацій‑
них таборів, а так само кримінальні еле‑
менти Одеси й  Кишинева, які приїхали 
у хвості армії, що відступала.

Багато було так само «осілих» у Руму‑
нії з 20‑х років».

Особливо цікавий контингент…

Новий 1956  рік зустрів у  Констанці, 
але через тиждень, за  згодою «Анатолія 
Гавриловича», переніс «штаб квартири» 
в Бухарест.

Із ним переїхала і вся його «бригада», 
включаючи Тоцького.

На близькій до центру вулиці Сергій 
купив магазин, який торгував електрото‑
варами.

Обладнав у  підсобці вузол зв’язку. 
Відкрив рахунок у банку…

У Бухаресті Тоцький досить швидко 
знайшов нових інформаторів.

Одна з  них «Мілена», хорватка, яка 
працювала в  югославському посольстві, 
повідомила:

«Під час проведення у  Москві 20‑го 
партз’їзду югославський диверсант Сумо 
Злотник організовує ряд вибухів у  розта‑
шуванні радянських військових частин»…

Сергій попросив прислати «добрих 
молодців» для виконання «спецопе‑
рації». З  їхньою допомогою п’ятірка 
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« спецназівців» під командою Тоцького, 
«тихо задушивши» двох охоронців, які 
супроводжували його, захопила Сумо 
під час веселого застілля в оточенні дів‑
чат легкої поведінки в одному із замісь‑
ких ресторанів Бухареста.

«Сумо Злотник» виявився обер‑штурм‑
фюрером СС, Куртом Вебером, колиш‑
нім командиром «Айнзетцкомандо», яка 
41–42  рр. здійснювала розстріли євреїв 
у Бабиному Яру…

Незабаром у Бухаресті з’явилися спів‑
робітники ізраїльської спецслужби «Мас
сад» і Курта Вебера вивезли до Ізраїлю…

* * *

Ірина уважно стежила за  своїм здо‑
ров’ям. Тричі на  тиждень відвідувала 
плавальний басейн…

Там вона і  познайомилася з  Кетрін 
Бабкіною, племінницею колишнього 
ад’ютанта «правителя Криму і  всього 
півдня Росії» барона Врангеля, Іваном 
Олександровичем Бабкіним.

Штабс‑капітан Бабкін під час евакуа‑
ції (точніше — втечі) з Криму Білої армії 
й  уряду зумів привласнити солідну час‑
тину скарбниці…

У Румунії він став власником розки‑
даної по всій країні мережі авторемонт‑
них майстерень…

Настала весна 1956 року.
На православну Пасху Бабкіни запро‑

сили Сергія й Ірину на свою заміську дачу.
Великдень цього року був раннім.
15  березня своїм «фордом» Рачков‑

ські вирушили на «бабкіну» дачу.

Доньку вони залишили в  Бухаресті 
під опікою няньки‑годувальниці.

Дача Бабкіна була в  40‑а кілометрах 
від Бухареста, на  березі Дунаю, близько 
невеликого містечка Ольтеніця…

У Румунії часи були, мабуть, ще 
складніші, ніж у Польщі. Лютував одесь‑
кий і кишинівський кримінал, який при‑
йшов у хвості армії.

Отже, й  місцеві циганські банди, за‑
чаївшись на якийсь час, почали оживати…

«Форд» був місткий на (8 пасажирів), 
і Сергій узяв усіх трьох охоронців.

У кишеню на  дверцятах кабіни опу‑
стив свій вірний ТТ…

Двоповерхова дача Бабкіна в оточен‑
ні великого гаю височіла на  високому 
правому березі. Круті сходи спускали‑
ся до  берега, на  якому був обладнаний 
засипаний привезеною з  узбережжя 
галькою великий пляж, заставлений 
шезлонгами і  протисонячними парасо‑
лями…

Службу Божу Рачковські разом із сі‑
мейством Бабкіних провели в православ‑
ному храмі Святителя Іоанна.

Служив її архієрей околишньої єпар‑
хії Никодим. Після закінчення служ‑
би Іван Олександрович запросив весь 
«клір» розговлятися на  дачу, де вже був 
накритий багатий стіл.

Молодший син Бабкіна, Микола, при‑
віз на  Великдень свою подругу Поліну 
Сліпченко, танцівницю Бухарестського 
циганського театру.

Поліна була «розлучена», але її  ко‑
лишній чоловік не давав їй спокою.
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Коли після «розговіння» Микола 
й  Поліна вирушили на  пляж, колишній 
чоловік, переправившись на човні з пів‑
дюжиною циганів з іншого берега, напав 
на них і «викрав» Поліну…

У молодшому Бабкіні яскраво прояв‑
лялася властивість російської людини — 
молодецтво, коли він бачив слабкого, 
і боягузтво, коли бачив сильного…

Микола втік із пляжу.
На пляж прибігла дачна охорона.
Почали стріляти і відбили Поліну…
Рачковські вже збиралися їхати і  не 

стали зволікати.
Нашвидку попрощавшись, рушили 

зворотним шляхом.
Але не так сталося, як гадалося.
На допомогу Поліниному «колишньо‑

му» приспіла явно кримінальна банда 
циганів.

Виставивши ніж і  старі револь‑
вери «Сміт‑Вессон», вони блокували 
«форд».

— Вогонь! — скомандував Сергій.
Охоронці пустили під ноги банді дов‑

гу чергу.
Цигани відринули…
«Форд» благополучно вискочив на 

дорогу і, виїхавши на  шосе, Рачковські 
«рвонули» в Бухарест…

* * *

Після 20‑го з’їзду партії Радянська ар‑
мія почала відходити з Румунії.

Під час вивезення технічних парків 
виникла можливість «дещо прибрати 
до рук»…

Цим не  забарився скористатися до‑
свідчений у тіньовій економіці Бабкін.

Іван Олександрович, зав’язавши «діло‑
ві» зв’язки з командирами частин, що від‑
ходили, і особливо з їх зампотехами, істот‑
но поповнив свої авторемонтні майстерні 
новим обладнанням і запчастинами…

Інформатори Тоцького досить до‑
кладно інформували його про комерцій‑
ні операції Бабкіна.

Тоцький доповідав Сергію…
Іван Олександрович, звичайно, не знав 

про справжню «роль» Сергія Рачковсько‑
го, але припускав, що колишній офіцер 
андерсовської армії має зв’язки в  ГРУ 
і  може повідомити про його «операції» 
радянські «органи»…

Щоб убезпечити себе від цього, він 
виписав чек на 800 тис. фунтів стерлінгів 
і велів Кетрін передати його Ірині.

«Для благодійної діяльності».
Із дозволу Сергія Ірина взяла чек і пе‑

редала його Сергію.
Пам’ятаючи про співпрацю зі Стокголь‑

мським відділенням Єрусалимського банку 
Російської Православної церкви, він вклав 
гроші в Єрусалимський банк.

І відкрив у ньому рахунок.

* * *

Влітку 1956‑го вийшов у відставку ге‑
нерал Білецький.

Сендецькому присвоїли звання гене‑
рал‑майор і перевели в Москву.

Регіна все ж вийшла заміж за Андрія 
Владиславовича.

Після 20‑го з’їзду нове керівництво 
оновлювало керівну ланку міністерств.

Сендецький чудово володів англій‑
ською, непогано знав німецьку та фран‑
цузьку.
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Його запросили в  ЦК і  направили 
очолювати консульську службу МЗС.

У липні з  Москви в  Бухарест при‑
летів начальник консульської служби 
МЗС Сендецький. Із ним прилетіла 
і Регіна.

Сергій та Ірина зустрілися з ними.
— Уходи, братец, из  ГРУ. И  вооб

ще  — уезжай из  Румынии… Пиши ра
порт: «По  состоянию здоровья»… 
Сендецкий переведёт тебя в  МИД… 
У  Ирины бабка по  матери  — еврейка. 
Значит, еврейкой считается и её мать, 
и она сама.

Для Ирины в Израиле открыты все две
ри. Она — медик. В Израиле сильная меди
цина, а ты жалуешься на боли в спине. Вот 
там и вылечат твою спину…

Сергія перевели на  службу в  МЗС, 
і він повернувся до прізвища — Курагін.

11 серпня Сергій з Іриною та донькою 
прилетіли в Ізраїль.

За телеграмою з Москви в аеропорту 
Бен‑Гуріон сім’ю Курагіна зустрів пра‑
цівник посольства.

Радянське посольство в  Ізраїлі було 
в Тель‑Авіві.

За рекомендацією Сендецького Сер‑
гія Курагіна призначили аташе, який мав 
працювати з  репатріантами, котрі при‑
їжджали до Ізраїлю з Радянського Союзу 
і  країн Радянського блоку. Через місяць 
репатріювалася до  Ізраїлю й  Іринина 
мати і оселилася разом з Курагіним. Ого‑
лосила:

— Буду няньчити внучку…

7

Ізраїльська розвідка «Массад» піс‑
ля приїзду Курагіна в  Ізраїль швидко 
встановила, «який “гусак” залетів у  їхні 
межі…».

Однак з його допомогою був спійма‑
ний нацистський злочинець обер‑штур‑
мфюрер СС Курт Вебер, який ховався під 
псевдо Сумо Злотник…

Це зіграло свою роль для сприятли‑
вого ставлення місцевої влади до нового 
співробітника посольства…

Сімейство Курагіних нормально пе‑
ренесло акліматизацію.

Ірина почала працювати в централь‑
ній лікарні Тель‑Авіва, де ортопедичним 
відділенням завідував відомий хірург 
проф. Розенталь.

Болі у  спині продовжували турбу‑
вати Сергія, і  він зрозумів, що операції 
не уникнути…

Розенталь погодився відновити зру‑
шення Сергієвого хребця.

Операція мала бути складною…
19  жовтня, коли спала спека й  похо‑

лодало, Сергій ліг у лікарню…
Операцію й усі процедури перед нею 

оцінили у 20 тис. фунтів стерлінгів.
Курагін виписав на  цю суму чек, 

а Ірина вклала ці гроші в банк…
Однак гроші раптово повернулися, 

із супровідним листом:
«Відповідно до  рішення «Мисрад 

Клита» («Мисрад Клита»  — Міністер‑
ство внутрішніх справ) гроші за  опе‑
рацію, процедури, що передували їй, 
і  подальше лікування виплатить «Би
туах Леуми», державна страхова ком‑
панія…»
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Очевидно, таке рішення міністерству 
підказав «Массад».

Операцію призначили на 18 грудня.
Напередодні, 17‑го, в  Тель‑Авів при‑

летіла Регіна…
Операція пройшла успішно, але необ‑

хідне було ще доліковування — «реабілі‑
тація»…

За згодою Сендецького Регіна виріши‑
ла протягом цього часу побути в  Ізраї лі 
й ознайомитися з країною.

До неї прикріпили одну зі співробіт‑
ниць Сергієвого аташату, Тетяну, молоду 
жінку, яка знала англійську й  основну 
державну мову країни — іврит.

Новий 1957‑й Сергій зустрів удома, 
у колі сім’ї, але після Різдва знову повер‑
нувся до  відділення проф. Розенталя. 
На реабілітацію…

Радник посла з культури рекоменду‑
вав Регіні відвідати Латрун.

Через півтори години їзди брукова‑
ною дорогою, що йшла вгору, вони до‑
сягли Латруна, невеликого поселення 
в Іудейських горах, у якому був заснова‑
ний ще хрестоносцями діючий монастир.

Ченці обробляли досить великі ви‑
ноградники і працювали у виноробному 
господарстві, яке виготовляло натураль‑
ні вина, що використовують під час бого‑
служінь і в іудейських «байт‑кнесетах» — 
синагогах, і в християнських храмах…

Неподалік від монастиря був збудо‑
ваний уже після здобуття Незалежності 
відомий серед артистичної публіки кон‑
цертний зал.

Біля нього стояв присадкуватий бу‑
диночок:

«Адміністрація виноробного госпо‑
дарства», — свідчив напис на івриті.

— Татьяна, пойдём познакомимся с ад
министрацией, — сказала Регіна, виходячи 
з  машини. — Будешь переводить. Скорее 
всего они знают лишь иврит да латынь…

До вхідних дверей була прикріплена 
лакована дощечка:

Alona Skrum

— «Алона Шкрум»? — прочитала Ре‑
гіна. — Цікаво…

Вона відчинила двері й увійшла.
Жінка, яка сиділа за  столом, розгля‑

дала якісь папери.
— Що ви хочете, геверет?– запитала, 

піднявши голову…
— Алёна, — сказала Регіна.
Жінка піднялася і вийшла з‑за столу.
— Регіна!..
— «Неисповедимы пути Господни», — 

Регіна підійшла до Олени і обійняла. Від‑
чула, як на очі набігають сльози, і запла‑
кала, уткнувшись Олені в плече.

* * *

Посипана гравієм доріжка привела їх 
до невеликого двоповерхового будинку.

— Тут я  живу, — сказала Олена, від‑
чиняючи двері, до  яких була прикріплена 
така ж, як і на дверях Адміністрації, лакова‑
на табличка, але на івриті: «Алона Шкрум».

Назустріч вийшла молода жінка:
— Обід ще не  готовий, — сказала… 

по‑українськи, але Владика я  вже наго‑
дувала…

Із сусідньої кімнати з’явився хлоп‑
чисько років п’яти…
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— Господи, вылитый Сергей! — вигук‑
нула Регіна…

— Син, — сказала Олена. — Твій пле‑
мінник…

У Латруні було набагато холодніше, 
ніж у Тель‑Авіві.

Збираючись на  вечірню прогулянку, 
Олена й Регіна одягнули теплі куртки.

Стежкою, яка круто йшла вгору, вони 
пройшли крізь зарості лавровишні і хви‑
лин через десять вийшли на невелику га‑
лявину.

Протилежний край галявини обри‑
вався широкою розколиною.

На краю її була вкопана збита з неоте‑
саних дерев’яних брусів лавка.

— Привал, — Олена опустилася 
на лавку.

Регіна постояла, оглядаючи околиці, 
які покривалися бузковим серпанком, 
і також присіла…

Певний час вони сиділи мовчки; по‑
тім Олена дістала з кишені куртки і про‑
стягнула Регіні фотографію:

«Олена сиділа на садовій лавці, оточе‑
ній кущами бузку. На колінах її щасливо 
усміхався однорічний хлопчик, поруч 
сидів, притулившись плечем до  матері, 
Збишек.

Біля лавки стояв Анджей Шкрум».
— Це остання фотографія Анджея 

і  Збишека, — сказала Олена, — через 
кілька годин машину, якою вони їхали 
в  Стокгольмський аеропорт, підірвали 
агенти КДБ…

Ми жили в невеликому містечку Му‑
тола, на березі озера Веттерн.

Громаду нашу складали колишні 
бійці УПА: разом з дружинами і дітьми 

128  осіб. Від наших друзів, які служать 
у шведській поліції, ми дізналися, що ра‑
дянська контррозвідка КДБ має вказівку 
ліквідувати всю сім’ю Шкрум. Потрібно 
було йти…

Нас врятувало те, що поруч було озе‑
ро: дороги були вже перекриті.

Вночі нас переправили на  інший бе‑
рег і, найнявши в  якомусь маленькому 
селі машину, ми кинулися до балтійсько‑
го узбережжя, в  Мальме. Потім, через 
 Данію, — у ФРН…

У місті Кассель був Закордонний єпи‑
скопат УГКЦ.

Вони допомогли нам виїхати в Ізраїль 
і  оселитися в  католицькому монастирі 
Латрун…

У музеї історії Ізраїлю «Яд ва шем» 
були документи про порятунок від заги‑
белі «боївками» УПА майже 30‑и тисяч 
євреїв.

Це стало підставою для надання нам 
статусу громадян Ізраїлю.

— Де зараз Сергій? — запитала Олена.
Після тривалої паузи Регіна відповіла:
— В ТельАвиве. Сендецкий устроил 

его в наше посольство, прессатташе… 
Сергей приехал в Израиль изза болезни 
позвоночника. Известный хирург про
фессор Розенталь успешно сделал ему 
операцию. Сейчас Сергей в  реабили
тационном отделении. Собственно, 
я и приехала в Израиль изза этой опе
рации… С  Сергеем приехала его жена 
Ирина с дочкой…

Олена зітхнула і піднялася з лави.
— Ходімо додому. В  горах сутінків 

не буває. Одразу падає ніч.
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Коли вони прийшли до будинку, було 
вже зовсім темно, і яскраві зірки мерех‑
тіли в небі.

* * *

Наступного дня Регіна поїхала в Тель‑ 
Авів.

Післяопераційна реабілітація Сергія 
пройшла успішно, і через тиждень Регіна 
повернулася в Союз…

Вона розповіла Сергієві про зустріч 
з Оленою в Латруні.

За необхідності Олена могла зв’язатися 
із Сергієм, зателефонувавши в посольство…

Настала весна 1957 року.
Напередодні свята «Пурім» Олена за‑

телефонувала Сергієві:
— Здрастуйте, штурман…
Сергій розсміявся:
— Здравствуйте пани Шкрум.
— Запрошую вас на  «Пурім» у  Лат‑

рун. У  нашому концертному залі відбу‑
деться великий концерт…

10 березня Сергій та Ірина, тепло зу‑
стрінуті Оленою, приїхали в Латрун…

* * *

У концертному залі зібралася ізраїль‑
ська театральна й політична еліта.

Прибув навіть міністр культури.
Виконавці зібралися з усього світу.
У програмі концерту, написаній іври‑

том і  англійською, — «світилися» імена 
відомих артистів…

І серед них… «Мішель де Рюг»  — 
Мишко Дерюгін…

Концерт тривав хвилин сорок, по‑
тім у  верхній частині залу організували 
«фуршет».

Мішель де Рюг підійшов до Курагіних.
— Здравствуйте, капитан…
— Майор, Миша, майор…
— Мы слушали Вас ещё в  Стокголь

мской оперетте, — вступила в  розмову 
Ірина…

Вона хотіла щось додати, але погляд 
Сергія зупинив її…

— Как вы очутились в Израиле?..
— Я ушёл из ГРУ, Миша, сейчас рабо

таю атташе в нашем посольстве…
Підійшла Олена і запросила Дерюгіна 

«продовжити свято у неї вдома».
— Повинен їхати з усіма, — развів ру‑

ками…

— Прошу… — Олена вказала на  до‑
ріжку, яка вела до її дому.

Молода жінка, яка вийшла на  ґанок, 
сказала:

— Доброго вечора…
— Владику, — покликала Олена, увій‑

шовши в будинок.
До кімнати увійшов п’ятирічний 

хлопчик.
Ірина мовчки дивилася на нього, по‑

тім повернулася до Сергія.
— Схожий на тебе…
— Син, — сказала Олена. — Але він 

народився ще до  вашого знайомства 
із Сергієм.

Курагіни залишилися в Олени до на‑
ступного ранку, і Олена вирішила відвез‑
ти їх у Тель‑Авів своєю машиною.

Вранці перед сніданком Сергій ви‑
йшов розім’ятися…
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Спрацювала інтуїція  — Сергій неда‑
ремно слухав лекції «товариша полков‑
ника», — озирнувся.

І наткнувся на уважний погляд чоло‑
віка, який стояв недалеко від будинку.

Чоловік одразу відвернувся…
Сергій зрозумів, що за ним стежать:
«Може, підстраховує Массад. Тільки, 

навряд чи…».

* * *

У посольській службовій машині во‑
дій завжди мав під пахвою кобуру з піс‑
толетом.

Якщо в машині їхала «службова осо‑
ба», в  машині був і  озброєний (автома‑
том «Узі») охоронець.

Сергій недаремно служив у  розвід‑
ці і  слухав лекції «товариша полковни‑
ка» — надійний ТТ завжди був з ним.

Перед тим як сісти в Оленину маши‑
ну, він вийняв його з дорожньої сумки і, 
загнавши у ствол патрон, поставив на за‑
побіжник та опустив у кишеню куртки…

Від Латруна до  шосе, що вело в  Тель‑ 
Авів, потрібно було проїхати вузькою 
кам’янистою дорогою кілометрів зо три.

Перед нею була зроблена у старовин‑
ному стилі, складена з каміння арка…

Несподівано, різко посигналивши, 
їхню машину обігнав невеликий «форд».

— Пся крев. Звідки він узявся, — ви‑
лаялася Олена.

Сергій зняв ТТ із запобіжника.
Вузька дорога не  дозволяла зроби‑

ти обгін, і  Олена змушена була їхати 
за «фордом».

До шосе залишалося з пів кілометра, 
коли «форд» зупинився.

З нього вийшло двоє чоловіків… 
у формі поліції.

— Коли вони встигли начепити фор‑
му?.. — пробурмотіла Олена.

Один із  поліцейських підняв руку, 
пропонуючи зупинитись.

— Пред’явіть документ на  право во‑
діння автомобіля, — сказав він ламаним 
івритом, протягуючи руку до Олени, яка 
відчиняла дверцята.

Рукав його куртки зрушився, оголив‑
ши зап’ястя, і Сергій побачив витатуйо‑
ваний на ньому восьмикутний хрест…

Другий «поліцейський», який стояв 
за ним, розстебнувши куртку, оголив на‑
плічну кобуру, з якої стирчала рукоятка 
«кольта».

«Власовцы!»
Сергій почав стріляти без вагань.
У першого на лобі спалахнула черво‑

на точка.
Другий отримав таку ж.
— Це «власовцы». Бандити, — сказав 

приголомшеній від несподіванки Ірині…
— От сволочі, — буркнула Олена. — 

Але хто їх «навів»?

Поліція, яка прибула на  місце події, 
встановивши, що Курагін співробітник 
посольства і має право на носіння зброї, 
втратила до нього інтерес.

Напарник «власовца» виявився розшу‑
куваним поліцією палестинським теро‑
ристом, отже, і другий був не кращий за…

Залишалося питання: «Хто їх навів 
на нього?..».

Через кілька днів у посольстві з’явився 
співробітник «Массад» капітан Бергман.
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Сергій розповів йому про ліквідацію 
ним у польських Татрах групи «власовців».

Очевидно, їх напівкримінальна орга‑
нізація, як кажуть у кримінальному світі: 
«здобула на мене зуб…»

«Массад» досить швидко виявив «ін‑
форматора».

Ним виявився такий собі «Іван Бара‑
нов», один із  музикантів концерної гру‑
пи, яка приїхала в Латрун.

«Баранова» взяли, і він видав усю групу…
Усіх їх «сховали» за  ґрати, а потім ви‑

слали, заборонивши повертатися в Ізраїль.

8

У 1958 році в окупованих Радянським 
Союзом країнах почалися масові демон‑
страції проти порядків, запроваджених 
у них радянськими ставлениками.

Вони переросли у  відкриті збройні 
повстання…

Очевидно, НАТО «доклало до  цього 
руку», забезпечивши повсталих зброєю.

Однак окупаційна РА не дрімала: пов‑
стання були придушені.

У 58–59‑х роках в Ізраїль із країн народ‑
ної демократії хлинула хвиля репатріантів.

На аташе посольства Курагіна нава‑
лилася «купа» роботи, і  йому довелося 
багато їздити по країні…

Проте кожного разу він приїжджав 
у  Латрун і  залишався там на  день‑два 
з Оленою і Владиком…

* * *

Робота в  посольстві йшла своєю 
чергою:

«Ні добре, ні погано»…

Радник посла Гаврилов на  нарадах 
любив повчати співробітників:

— Ещё древние греки писали: «Имеешь 
талант — не зарывай его в землю…»

Одного разу Сергій запитав:
— Ну, как можно зарыть в землю та

лант. Разве что вместе с человеком, им 
обладающим.

Семён Иванович, вы внимательно чи
тали греков?

Радник здивовано глянув на Сергія.
— Думаю, что — да.
— Греки писали: Не  зарывай в  землю 

т а л а н . А  «талан»  — это монета. Её 
вполне можно зарыть…

Смирнов почервонів і  різко обірвав 
Сергія

— Не умничайте, Курагин…
Наступного дня Сергія викликав посол.
— Садитесь, Курагин… Ваша жена 

работает в израильской больнице. Я ду
маю, что ей нужно перейти в  нашу по
сольскую поликлинику…

Курагін відчував, що обстановка 
навколо нього загострюється.

Через вимогу перевести Ірину в  по‑
сольську поліклініку Сергій дійшов рі‑
шення:

«Сматывать удочки, пока не поздно…»
— Пора йти, — сказав Ірині. — Збери 

необхідні речі, найми таксі і  перевези 
в готель Анну з матір’ю. Після цього з го‑
телю: «ни — ногой…». Я піду з посольства 
після твого дзвінка…

Наступного дня Ірина звернулася в Єв‑
рейське агентство «Сохнут» з  проханням 
про надання їй громадянства  Ізраїлю.

Сергій, як її  чоловік, теж мав на  це 
право.
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Їхнє прохання було задоволене.

Курагіни вирішили оселитися в Єру‑
салимі.

Через кілька днів після отримання 
громадянства, купивши в  недорогому, 
але облаштованому районі квартиру, 
вони переїхали в Єрусалим.

На рахунку в Єрусалимському банку 
в  Курагіна накопичилося майже 1  млн. 
фунтів стерлінгів.

«Не буду закопувати талан», — засміяв‑
ся, отримавши банківський рахунок…

Облаштувавши Єрусалимське житло, 
Сергій відправився в Латрун.

За допомогою Олени він викупив 
у  адміністрації монастиря їхнє вино‑
робне підприємство і зробив Олену його 
головним адміністратором.

Тепер воно крім церковних вин стало 
виробляти й столові…

Ірина влаштувалася на роботу в Єру‑
салимській центральній лікарні; Сергій 
занурився у виноробні справи.

Улітку 1960  року пожвавився палес‑
тинський тероризм, заглухлий, було, 
у зв’язку з великою репатріацією з країн 
«народної демократії».

Це сталося яскравого полудня 18 липня.
Двоє арабів‑смертників, чоловік і жін‑

ка, котра йшла за  ним метрів за  десять, 
направилися до людей, які виходили із су‑
пермаркету.

Охоронці, запідозривши недобре, зу‑
пинили чоловіка, і той привів у дію вибу‑
ховий пристрій.

Охоронців і людей, що опинилися по‑
близу, — розкидало.

Жінка кинулася вперед, але підбіг по‑
ліцейський і  чергою з  автомата перебив 
їй ноги.

Терористка впала і  стала відповзати 
геть. Потім простягла руки до людей, які 
стояли на віддалі, — серед них виявила‑
ся й Ірина — і вигукнула чистим івритом 
прохання про допомогу.

Ірина кинулася до неї.
— Стій! — крикнув поліцейський.
Не добігши десяток метрів до  теро‑

ристки, Ірина зупинилася.
У цей час смертниця привела в  дію 

вибуховий пристрій.
Ірину кинуло на бруківку.
Коли до неї підбігли, вона була непри‑

томна.
Її відвезли в лікарню, де вона працю‑

вала.
Через кілька днів, так і  не  опритом‑

нівши, Ірина померла.

* * *

Через пів року в  Латруні, поблизу 
монастирських виноградників Курагін 
побудував двоповерховий котедж і поки‑
нув Єрусалим, забравши із собою дочку 
та Іринину матір.

Незабаром у  котедж переселилися 
й Олена з Владиком…

З юних років Олена писала вірші. 
Українською мовою — як Олена Шкрум, 
польською — як Олена Валевська.
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Польовою стежиною
йшов вiн цим ранком красивим,
порспiшав на долину,
та раптом ходу спинив…
Що маячить там?..
Начебто воїнство сiре
у незграбнiй шерензi
сторожею стало на схил.
Може надовби старi
лiтами i вiйнами бити,
що були «до останнього»
в давнiм якiмось бою.
Потемнiле камiння
з мiсцевих дешевих гранітiв
шикувалось в своїм
батальйоннiм строю…
Межи плитами бiгали, бавлячись, дiти,
i юрмилося людство, тримаючи 

пляшки пивнi…
Овва… цвинтар це.
Плити цi мохом покритi…
чийсь притулок останнiй…
Останнiй чийсь слiд на землi.
Пiдiйшов… Роздивляюся…
Якiсь то знаки…
Хто ж спочинув тут,
стрiчку рокiв перервав?
Все як… зiрки
якiсь зодiяки…
— Здесь жидов хоронили, —
хлопчисько бiлявий сказав
— Зрозумiло… –
Хлопчисько — спаси його маму.
Ось такими гордитися буде Страна.

— Там где куры копаютца,
видите яму?
Много их постреляли, когда 

началася война…
По… єврейському цвинтарi…
бiгали дiти,
алкоголiки пили
на звалених плитах вино.
А на тих, що стояли,
побачив багато вiдмiтин:
автомати стрiляли
i в тих, що померли давно…
Цей Абрам,
що похований в тому столiттi…
на плитi у якого
не стерся ще знак золотий,
по‑єврейськи розважливо:
«Це ж таки дiти…»
Захистив їх своєю могильною плитою.
Тих, що звали когось.
Тих, що падали мовчки,
i маленьких, що старшi 

прикрили собою…
Он i друга вiдмiтина.
Цей ось гранітний Мойша
прийняв чергу грудьми…
Що казати — Герой…
Я пройшов по цiм цвинтарi,
Знову спустився в долину.
I долина i небо спокоєм пашать…
Але плити…
Чого вони втупились в спину?
Наче крикнути хочуть…
…єврейськая їхня душа.

Вірші Олени Шкрум
 

ЄВРЕЙСЬКИЙ ЦВИНТАР

 
Ашкелон 28 березня 2020 р.
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Борис Фінкельштейн
Іспанія 

НОВИЙ ДЕКАМЕРОН,  
або  
РОЗПОВІДІ БІЛЯ КАМІНА
Оповідання1

З російської переклав Ігор ПАВЛЮК

1 Закінчення .

Від редакції

У цьому номері друкуємо чергові оповідання з книжки «Новий Декамерон…»  Бориса 
Фінкельштейна, яку автор пише у  своєму будинку в  Іспанії просто зараз під час 
цього річної світової пандемії коронавірусу. Водночас звертаємо увагу наших чита-
чів, що з огляду на гостру потребу в завершенні нової «чуми» друкуємо одразу де-
сяте  (останнє) оповідання з книжки, маючи надію, що пандемію вдасться зупинити, 
щойно настане кінець її літературного «двійника». Реальність слова має таку саму 
силу, як і наша дійсність. Письменник, який мешкає в Іспанії, відчув світовий масштаб 
катастрофи і спробував уявити, які історії юнаки та юнки, котрі втекли на віллу в часи 
Дж. Боккаччо, розповіли б світові сьогодні.

Десята історія в «Новому Декамероні…» Б. Фінкельштейна присвячена усім, хто пере-
жив коронавірус, і звернена до світової письменницької спільноти, тож сподіваємося, 
що це оповідання буде перекладено багатьма мовами.



45

Борис Фінкельштейн   |   Новий декамерон,  або  розповіді біля каміна

Передмова

Писати цю книжку я розпочав у грудні 2019 року . Назва виникла, як щось 
цілком природне; основа його  — число «десять» . Я  подумав, що «Де-

камерон» Джованні Боккаччо  — це  ж «Десятиденник», кажучи строго . Справ-
ді, чотирнадцяте століття від Р . Х ., Флоренція, епідемія чуми . Страшна хвороба 
не залишала шансів вижити . Тому люди тікали з міста, хто куди міг . Невелика 
компанія з трьох відважних юнаків і семи юнок, зустрівшись у церкві Санта Ма-
рія Новела, домовилися між собою й виїхали на десять днів до заміської вілли .

Там вони від нудьги щодня розповідали одне одному різні історії — десять 
протягом дня . Після закінчення цього терміну повернулися до міста, де епідемія 
вже спала, а нам залишилися сто прекрасних і кумедних новел, які виклав пись-
менник і представив читачам . Такий сюжет, задум Боккаччо .

Бачите, скрізь цифра десять (дека  — давньогрецькою) . У  мене саме намі-
чалася поїздка в Альпи, теж на десять днів у першій половині січня 2020 року . 
Таке заняття — гірські лижі взимку — вже майже п’ятдесят років є для мене тра-
диційним . Раніше до  цього додавався альпінізм, у  далекому минулому також 
і гірничорятувальні роботи, але зараз — тільки гірські лижі . Їхав я в знайоме міс-
це — комфортабельний готель у швейцарському Церматте .

«Десять днів, — подумав я . — Чому б не створити «Новий Декамерон», органі-
зувавши знайомих і незнайомих відпочивальників для спільних навколокультурних 
зустрічей» .

Ідея мені сподобалася, тож так і зробив . Реалізація цього плану підкинула 
мені масу  матеріалу для створення збірки оповідань або повісті (як уже кому 
більше подобається) . Повернувшись до кінця січня в Барселону, я засів за напи-
сання книжки й завершив її до середини квітня 2020 року .

Минуло лише два з  половиною місяці, як поїхав із  гірськолижного курор-
ту, але обстановка навколо мене змінилася радикально . Пандемія коронавірусу 
охопила весь світ . Особливо небезпечно вона виявила себе в Європі . Італія, Іс-
панія, Франція охоплені нової небезпечною хворобою . Більшість країн на каран-
тині . Економіка зупинилася, кордони закрилися, десятки тисяч людей загинули, 
мільйони залишилися без роботи .

Ці події захопили зненацька весь цивілізований світ . Немає ані вакцини, ані 
специфічних ліків . Обстановка все більше починає нагадувати Європу чотирнад-
цятого століття, часи Боккаччо й «Декамерона» . Тепер уже не слово дека (де-
сять) стає основним у назві книжки . Головними зараз є умови карантину й за-
гальної пандемії, у яких вона створена . Виявляється, в первісному задумі книжки 
був і таємний, прихований сенс, який спершу не був зрозумілий і автору .

Отже, книжка весь цей час уже об’єктивно існувала, жила своїм внутрішнім 
життям, а  я  тільки витягнув її  зі  світового інформаційного поля, обтрусив від 
усього стороннього й запропонував Вашій увазі, мої дорогі Читачі .

Борис Фінкельштейн
Барселона,   04.2020
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День четвертий 
«ШЛЯХ ВОЇНА»

У цей день вечеря затягнулася і, дещо 
поріділа компанія, відповідно зібралася 
на годину пізніше.

Деякі учасники до цього вже вируши‑
ли відпочити у свої кімнати, вирішивши 
викласти свої історії в  інші дні. Однак, 
найупертіші залишилися.

«Мене звуть Едуард, — сказав висо‑
кий чоловік з  різкими рисами обличчя 
невизначеного віку. — Історія, яку я хочу 
розповісти, можливо не  настільки ціка‑
ва, але це моя історія. Все життя я  був 
пов’язаний з  війною, армією, а  значить 
і  з  жорстокістю, з  насильством, хоча 
за  вдачею людина досить миролюбна. 
 Багато років тому я  вступив на  шлях 
воїна, а  ось уже шість років як зійшов 
зі стежки.  При  найм ні на це розраховую. 
А  почалося все ще в  стародавні часи. 
Я жив в одній з респуб лік уже неісную‑
чої держави  — СРСР і  після закінчен‑
ня навчального закладу був призваний 
в  армію. Маючи гарне здоров’я, служив 
у  десантних військах, отримав звання 
сержанта. Все якось було, але почала‑
ся Афганська війна. 27  лютого 1979  ра‑
дянський спецназ штурмував резиден‑
цію глави Афганістану Хафізулли Аміна 
в Кабулі.

Він був убитий разом зі своїми сина‑
ми, хоча офіційно потім повідомлялося, 
що був страчений за  рішенням револю‑
ційного суду. Почалася війна, яка три‑
вала десять років до 1989 року, і привела 
до значних жертв серед військових і міс‑
цевого населення. Мені довелося взяти 
в ній участь на початковому етапі.

Місцеві ісламісти чинили запеклий 
опір. Кілька разів я  був дуже близький 
до  загибелі і  багато разів реально ризи‑
кував життям.

Запам’ятався епізод, коли наша 
БМП 1 зупинилася на перехресті польо‑
вих доріг недалеко від води, і я відійшов 
до колодязя напитися. У цей час машина 
була розстріляна з  придорожніх кущів 
з  РПГ 2. Кумулятивний снаряд пробив 
тонку бічну броню і  вибухнув усере‑
дині. Весь екіпаж загинув. Якби вчасно 
не  під’їхав армійський патруль, то, на‑
певно, загинув би і я. Пощастило, — за‑
лишився живий. Через рік був звільне‑
ний в  запас і  почав працювати у  школі 
за  своєю, наймирнішою спеціальністю 
вчителя літератури. Однак, СРСР дуже 
швидко хилився до занепаду. З магази‑
нів зникли промислові та  продовольчі 
товари, ускладнилися соціальні сто‑
сунки в  суспільстві. Дехто звинува‑
чує у  цьому як раз героїчно програну 
 Афганську війну. Стало ясно, що далі 
буде тільки гірше.

Тому, з деякими труднощами, в 1990 ро‑
ці я емігрував до Франції, де проживали 
далекі родичі, предки яких переїхали 
туди ще після Революції і Громадянської 
війни 1917–1922  років. Збори і  пе реїзд 
минули відносно швидко, із  сім’єю 
у  мене якось не  склалося. Часто я  по‑
мічав, що війна в  Афганістані сильно 
змінювала людей, ожорсточувала, змі‑
нювала психіку, і реально ускладнювала 
можливість створити нормальну люб‑
лячу сім’ю. Приїхав я  в  Париж і  зупи‑

1 БМП — бойова машина піхоти .
2 РПГ — реактивний протитанковий гранатомет .
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нився у родичів. Але ось, чим заробляти 
на життя?

Ні, родичі від мене не відмовлялися, 
незважаючи на те, що побачили вперше 
в житті, але не міг же я, дорослий чоло‑
вік, сидіти на  їх утриманні. З роботою 
не  виходило. В  економіці Франції тоді 
був застій і  свої численні безробітні. 
Та  й  мову я  знав ще погано. Подумав, 
подумав, і  завербувався в  Іноземний 
легіон  (Légion étrangère). Це такий вій‑
ськовий підрозділ, до  якого приймають 
іноземців. Створено його ще в 1831 році 
королем Луї‑ Філіпом I, і і нині він є еліт‑
ним підрозділом десантників. Рішення 
здалося мені логічним. Все‑таки і зарпла‑
та, і забезпечення, і можливість отриман‑
ня громадянства.

Підготовка легіонерів дуже важка 
і  вимагає великих фізичних зусиль, 
але колишні спецназівські навики до‑
помогли. Незайвою виявилася і  отри‑
мана раніше, хоч і непрофільна, вища 
освіта.

Я успішно служив, був на  хоро‑
шому рахунку, і  з часом дослужив‑
ся до  сержанта. Правда, життя стало 
дуже неспокійним. Доводилося часто 
переїжджати, тому сім’ю так і не завів. 
Звичайно, подруги виникали іноді 
в  різних містах і  країнах, але все було 
дуже непевно. У всякому разі, без особ‑
ливих зобов’язань і, звичайно, без ді‑
тей. Зате воєн, конфліктів і  бойових 
дій на мою долю випало чимало. Війна 
в  Перській Затоці у  1991  році, миро‑
творчі операції ООН в Сомалі і в Боснії 
в 1992–1996 роках, Косово в 1999 році, 
і останнє для мене відрядження в Малі 
у 2013 році.

Ось на  ньому я  зупинюся детальні‑
ше. Це дуже неспокійна країна з много‑
ет нічним і  многорелігійним населен‑
ням. Межує з  Сенегалом, Мавританією, 
 Алжиром, Нігером, Буркіна‑ Фасо, Кот‑ 
д’Івуаром і Гвінеєю.

Північ контролюється радикаль‑
ними ісламістами, звідси майже без‑
перервні зіткнення на  територіаль‑
ній і  міжрелігійній основі. Державні 
перевороти і  повні зміни політичних 
і економічних курсів відбувалися в цій 
країні майже безперервно від часу 
здобуття незалежності від Франції 
в 1958 році.

Після чергового військового пере‑
вороту, серії терористичних актів і ви‑
крадення людей, 11  січня 2013  року, 
я  зі своїм підрозділом був десантова‑
ний в  Малі для придушення повста‑
лих на півночі країни племен туарегів 
та  ісламських терористичних угру‑
повань.

Військові дії були успішними спіль‑
но з  армією Малі в  рамках операції 
«Сервал» і були оголошені завершеними 
14  липня 2014  року. Однак, французь‑
кий військовий контингент і зараз пере‑
буває в цьому неспокійному регіоні, але 
тепер уже в  рамках операції «Бархан». 
Ми штурмували їх бази на  північно‑
му сході країни і  теж зазнавали втрат. 
Як то  кажуть: «На  війні, як на  війні». 
Це було дуже небезпечне відряджен‑
ня і  кілька разів я  залишився живим 
лише випадково. Так, під час штурму 
міста Дуенца я  висаджувався з  верто‑
льота, і  в  цей момент він був підбитий 
і згорів, з усіма, хто не встиг вистрибну‑
ти на землю.
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Знову пощастило. Зустрічали ми і фа‑
натиків, які підривали себе, праг нучи 
наблизитися якомога ближче, і  не  шко‑
дуючи ні себе, ні тих, хто був біля них, 
і  підлітки з  автоматами  Калашникова, 
і  тропічні хвороби, і  отруєні колодязі. 
Все було. Це  навіювало сумні роздуми. 
Вічно щастити не  може. Почав я  дума‑
ти про спокійніше життя, не  хотілося 
у кінцевому підсумку полягти в чужому 
краї. Як   колишній учитель літератури, 
я завжди любив поезію. Тут і згадав вірші 
 Йосипа Брод ського:

«Поруч з ним — легіонер, 
під грубим кварцем.

Він у боях імперію прославив.
Скільки разів могли убить! 

а вмер він старцем.

Навіть тут нема єдиних, Постум, пра‑
вил» 1.

В одній з операцій ми відбили у бо‑
йовиків четверо молодих дівчат, які 
раніше навчалися в  місцевому коле‑
джі, і  два роки тому були викрадені 
просто з  навчального закладу серед 
білого дня.

Зрозуміло, що життя в полоні у бойо‑
виків було для них дуже важким. Їх ре‑
гулярно насилували і  на  час звільнення 
всі вже мали маленьких дітей. Мені до‑
ручили супроводжувати їх до  колиш‑
нього місця проживання, і я спілкувався 
з ними кілька днів.

Одну з  дівчат звали Франсуаза, їй 
було всього вісімнадцять років, вона 
була надзвичайно красива і, скажімо 

1 Й . Бродський . «Листи до римського друга» .

так, ніжно‑зворушлива у  своїй ціл‑
ковитій без захисності. Її я  відвозив 
останньою. Ми довго колесили місце‑
вими курними і  гарячими дорогами 
 армійським джипом, але так і не знайш‑
ли її  батьків. Вона належала до  кочо‑
вого племені, яке вже перемістилося 
невідомо куди разом зі своїми стадами. 
Зрештою, я поселив її разом з дитиною 
у себе на винайнятій квартирі, залишив 
трохи грошей і  поїхав знову воювати. 
Коли я  повернувся через місяць, вона 
була ще там.

Мені тоді вже було п’ятдесят чоти‑
ри роки, а  їй, як ви пам’ятаєте, тіль‑
ки вісімнадцять. Але я  ніколи раніше 
не зустрічав таку добру і ласкаву жінку. 
Загалом, я  захопився нею, з  часом по‑
любив, сподіваюся її  взаємні почуття 
були щирими.

Через рік я вийшов у відставку і осе‑
лився з  нею і  дитиною  — хлопчиком 
двох років, в Ліоні. Там і живемо досі. 
Отримую пенсію, відкрив невеличку 
справу, одружився із Франсуазою, уси‑
новив хлопчика. Через рік у  нас наро‑
дилася й дівчинка. Вона така ж краси‑
ва, як мама, але схожа і  на  мене теж. 
Ми  назвали її  Зоєю, як колись звали 
мою покійну матінку в далекому звідси 
холодному краю. І з тих пір я  іноді за‑
даю собі питання: «Це я обдурив долю, 
чи доля обдурила мене?» Після стіль‑
кох років  жорс то кості і війни вона по‑
слала мені Франсуазу. Ми народилися 
в  різних кінцях Землі. У  нас все різне: 
від кольору шкіри до релігії, традицій, 
виховання і  освіти. Але я  щасливий, 
а що ще  потрібно воїну в кінці шляху — 
тільки спокій і люблячі серця.
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Едуард замовк. У  цей момент з  ліф‑
та вийшла дуже гарна, висока і  струн‑
ка чорношкіра жінка і  тихо сіла по‑
руч із  ним. «Les enfants dorment déjà, 
Edward!» 1 — неголосно сказала вона.

На цьому вечір закінчився. «Дійс‑
но, — подумав я, — такі різні долі. Що 
їх об’єднує? Пристрасть? Можливо. Але, 
найімовірніше, природні людські по‑
чуття, прагнення допомогти, захисти‑
ти, співпереживати в цьому складному, 
часом жорстокому світі». І тут я згадав 
вірші людини, добре знайомої і  з вій‑
ною, і  з любов’ю, яка все життя писала 
про це:

« Жалість вище за любов стоїть. 
Співчуття у ній переважає. 
В лад душі душа тоді страждає. 
Себелюбство сходить з колії. 
Пристрасті, що довго вирували 
Прагнули усе знести довкола, 
Ущухають, вийшовши із кола 
До саможертовної печалі» 2.

Барселона, 03.2020

День п’ятий 
«ТРАФАЛЬГАР»

«Мене звуть Вільям, — сказав на‑
ступний оповідач, коли всі учасники зі‑
бралися ввечері біля каміна нашого го‑
телю. З бару принесли пунш до настрою. 
На   вулиці підвивав поземковий вітер. 

1 «Діти вже сплять, Едуард!» (франц.) .
2 Давид Самойлов (Давид Самуілович Кауфман) .

Саме час вислухати хорошу історію». 
Я   англієць, з  діда‑прадіда морський 
офіцер і  далекий родич нашого націо‑
нального героя віце‑адмірала Гораціо 
Нельсона через його незаконнонарод‑
жену дочку Горація Нельсон від Емми 
Гамільтон».

Привернуті таким несподіваним по‑
чатком, всі присутні подивилися на ньо‑
го і  миловидну біляву дружину, яка 
куталася в яскравий червоно‑синій шот‑
ландський плед.

Класичні англійці середнього віку, 
спокійні, врівноважені, знають собі ціну.

«Бурхливий роман знаменитого адмі‑
рала з  дружиною англійського посла 
в  Неаполітанському королівстві Еммою 
Гамільтон довгий час засуджував англій‑
ський істеблішмент, — тим часом продов‑
жував Вільям. — Однак, Горація все‑таки 
була його єдиним прямим нащад ком. 
З офіційною дружиною Френсіс Нельсон, 
яка мала сина від першого шлюбу, у адмі‑
рала не було спільних дітей. Він усиновив 
її сина Джошуа, але прямими нащадками 
по  крові були тільки діти і  внуки неза‑
коннонародженої дочки.

У дев’ятнадцятому столітті інтерес 
до  них в  манірному Вікторіанському 
суспільстві підвищився; їм були призна‑
чені пенсії; суспільство почало визна‑
вати їх. Можливо, саме тому чоловіки 
моєї сім’ї і  присвячували себе службі 
у  Військово‑морському флоті королів‑
ства, були носіями британських флот‑
ських традицій. Мені ніколи не спадало 
на  думку використовувати таку відда‑
лену спорідненість в  особистих, або 
кар’єрних цілях, але для себе я це знав, 
і в діях своїх та вчинках враховував.
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Згідно з  вимогами моєї професії, 
я  реа лістично і  практично мислячий 
чоло вік, однак ця спорідненість часом 
оприявлює себе досить дивним чином.

Втім, почнемо за  порядком. Як ви, 
можливо, знаєте, віце‑адмірал, команду‑
вач англійським флотом, Гораціо Нель‑
сон загинув у Трафальгарській морській 
битві з  об’єднаним франко‑іспанським 
флотом 21  жовтня 1805  року у  віці со‑
рока семи років. Він служив у  флоті 
з  1771  року, втратив у  боях око і  праву 
руку, й  загинув у  момент своєї макси‑
мальної слави, ліквідувавши саму загро‑
зу вторгнення військ Наполеона на Бри‑
танські острови. Перемога була повною 
і вирішальною, велика частина кораблів 
франко‑іспанського флоту була знище‑
на, або ж полонена.  Англійці не втратили 
жодного корабля, але командувач фло‑
том загинув, встигнувши перед смертю 
дізнатися про перемогу.

Такий успіх при чисельній перевазі 
флоту союзників з’явився, перш за  все, 
як  результат флотоводського таланту 
адмірала Нельсона. Він у  конкретних 
умовах бою відмовився від класичної лі‑
нійної побудови вітрильних суден, який 
давав перевагу кількості і калібру гармат 
протиборчих сторін, і організував атаку 
свого флоту двома кільватерними коло‑
нами (дивізіонами). Це дало англійсько‑
му флоту можливість прорвати ряд суден 
противника і  розгромити його частина‑
ми, використовуючи кращий вишкіл анг‑
лійських канонірів.

Безумовно, це була, хоч і  смертель‑
на, але вершина його життя, його майс‑
терності як флотоводця, його особистої 
мужності. Можливо, він помер з думкою 

про перемогу, з картиною морського бою 
перед очима.

І ці образи не  зникли зовсім, але 
якимось незбагненним шляхом пере‑
далися нащадкам. Зараз це могли б на‑
звати генетичною пам’яттю. Іноді, уві 
сні я, мов наяву, бачу сцени цього бою, 
десятки вітрильних суден, обопіль‑
ний вогонь з  гармат великого калібру, 
поже жі і  вибухи на  дерев’яних кора‑
блях, абордажні бої, поранених і  вби‑
тих моряків.

Не часто, але бачу, приблизно один 
раз у півроку. Ось, вчора тільки остан‑
ній раз. Начебто я  на  передовому ко‑
раблі навітреного дивізіону сточо‑
тирьохгарматному  Victory, на  якому 
підняв свій прапор сам адмірал Нель‑
сон. Ми йдемо в повний бакштаг 1 і ось‑
ось перетнемо стрій франко‑іспанської 
ескадри.

Все у фарбах, у звуках. Раптом, неспо‑
дівано, — кінець, тиша. І так завжди  — 
сон обривається. Звичайно, може бути, 
що ці картини створює моя уява офіце‑
ра військового флоту, добре знайомого 
з  істо рією морських битв. Але, знаєте, 
я людина цілком урівноважена, і це абсо‑
лютно не в моєму стилі».

Вільям закінчив свою розповідь і ми, 
жваво обговорюючи порушену тему, ро‑
зійшлися на відпочинок.

Я зайшов у свій номер в альпійському 
стилі на третьому поверсі і приготувався 
до сну. Альпійський стиль — це коли кім‑
ната оброблена деревом, ванна розташо‑
вана не в окремому приміщенні, а просто 

1 Повний бакштаг  — курс щодо вітру, при якому 
вітрильне судно розвиває мак симальну швидкість .
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посередині кімнати; є  балкон з  дерев’я‑
ними кріслами і столиком, і велике ліжко 
застелене товстим швейцарським пле‑
дом з овечої вовни.

Я ліг і  закрив очі. Минуло небагато 
часу і я їх знову відкрив… Навколо було 
справжнє стовпотворіння. Я  стояв, на‑
чебто на  палубі, сімдесятичотирьохгар‑
матного французького лінійного віт‑
рильного корабля Redoutable. Майже під 
прямим кутом наш курс перетинав вели‑
чезний англійський лінійний кора‑
бель  Victory, вклинившись між нами 
і флагманом союзного флоту Bucentaure. 
Пролунав нестерпний гуркіт. Гармати 
англійської корабля вдарили на  обидві 
боки, цілячись у  гарматні порти про‑
тивника.

На шканцах 1 Victory 
стояв адмірал Нельсон 
в парадному мундирі і при 
всіх, сяючих яскравим 
блиском, орденах,  зірках 
і  нагородах. У  цей час 
пролунав мушкетний по‑
стріл стрілця, який сто‑
яв на  марсі 2 Redoutable, 
і  адмірал впав. Негайно 
 зникла і навколишня кар‑
тина бою…

Я відкрив очі, був уже ранок. Йдучи 
на сніданок, я зустрів Вільяма з дружи‑
ною. «Послухайте, — сказав я  йому, — 
я  теж бачив сьогодні уві сні картину 
Трафальгарської битви. Тільки я  був 
на  Redoutable. Сон припинився, коли 

1 Шканци  — частина верхньої палуби військових 
кораблів .
2 Марс — майданчик на топі складовою щогли судна .

французький мушкетер вистрілив 
в   адмірала. Мій сон, ніби продовження 
вашого, чи не так?» «Можливо, — відпо‑
вів Вільям, і обличчя його стало задум‑
ливим. Після сніданку, повернувшись 
в номер, я сів на балконі на свіжому по‑
вітрі і задумався. Через гребінці вершин 
високих гір, що оточують долину, вста‑
вало величезне сонце. Погода обіцяла 
гарне катання, і сьогодні ввечері ми по‑
чуємо нову історію.

Але, як бути з оцими снами про Тра‑
фальгарську битву? Це плід фантазії, яка 
розігралася, чивідображення в  нашій 
свідомості якоїсь минулої реальності? 
Непростою людиною був адмірал Нель‑
сон. Тендітною дванадцятирічною ди‑

тиною пішов він на флот, 
але мав могутній харак‑
тер. Продовжував слу‑
жити і  ставши калікою, 
втративши око і  праву 
руку. Не  програв жодно‑
го морського бою, і  заги‑
нув у  зеніті слави, став‑
ши національним героєм 
і  рятівником вітчизни. 
Був схильний проявляти 
сильні пристрасті: зара‑
ди коханої жінки пішов 

наперекір консервативній громадській 
думці, відкрито підтримуючи стосунки 
з Еммою Гамільтон при наявності в обох 
офіційного подружжя.

Безумовно, він вірив у свою долю і про‑
відну зірку. Перед останнім боєм, який 
вирішував долю Англії, адмірал Гораціо 
Нельсон підняв на своєму флагманському 
кораблі прапорний сигнал, який назавж‑
ди увійшов в  історію військово‑морської 
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справи: «England expect that every man will 
do his duty» 1. Цю фразу часто використо‑
вують в  своїх творах англомовні автори 
і його біографи.

Адмірал помер о  16:30 21  березня 
1805  року. Його корабель  Victory зазнав 
значних руйнувань в бою і відновлював‑
ся в Гібралтарі. Флот пожертвував своїми 
щоденними порціями рому, і  тіло вели‑
кого адмірала зуміли привезти до  Англії 
в бочці з ромом. Його поховали в Соборі 
Святого Павла в Лондоні дев’ятого січня 
1806 року з усіма можливими військови‑
ми почестями. Одну з лондонських площ 
назвали Трафальгарською і  встановили 
на  ній колону, увінчану статуєю флото‑
водця, відлитими з  бронзи захоплених 
у  битві гармат французьких кораблів. 
А  його флагманський корабель  Victory 
досі зберігається як національна реліквія.

Стійкий чоловік, людина обов’язку. 
Саме з таких, про яких згадував великий 
англійський поет Альфред Лорд Тенні‑
сон у своєму вірші «Улісс»:

« Мине багато, та багато й дасться; 
Хоча й нема в нас сили, що буяла 
В минулі дні і небом і землею, 
Собою ми; але серця героїв 
Спрацьовані роками і судьбою, 
Та воля непохитно кличе нас 
Боротись і шукать, знайти і не здаватись» 2.

Однак, пора було йти на гору, і я зали‑
шив на якийсь час сумні думки.

Барселона, 03.2020

1 «Англія очікує, що кожен виконає свій обов’язок» (англ.).
2 Переклад з англ . Григорія Кружкова .

День шостий 
«АЗ ВОЗДАМ»

Сьогодні в нашому містечку карнавал. 
Я тут не перший раз, але день карнавалу 
люблю особливо. Маски, середньовічний 
одяг, яскраві цехові і  родові прапори. 
Прекрасна, фантасмагорична атмосфера. 
Навіть на крутих схилах гір удень можна 
зустріти лижників у  маскарадних кос‑
тюмах. Доки добрався до  свого готелю 
на вечерю, довелося «вжити» три‑чотири 
чарки міцних місцевих настоянок спіль‑
но з галасливими компаніями в  барах 
і  маленьких ресторанчиках розташова‑
них на  обидвох берегах незамерзаючої 
гірської річки, яка протікає просто че‑
рез селище. Дорогою зуст рів знайомого 
американця Девіда, кремезного чоловіка 
років сорока, який приїхав сюди вдру‑
ге і розділив зі мною цю «важку» долю. 
Нарешті дійшли і добряче повечеряли. 
Сьогодні в меню було м’ясне фондю, їжа, 
розрахована на  тривале пере бування 
на морозі. Ми зігрілися, настрій підняв‑
ся, і Девід не витримав.

«Можна мені?  — звернувся він 
до присутніх, і не чекаючи відповіді, про‑
довжив: — Я американець у четвертому 
поколінні. Мій прадід емігрував з Неапо‑
ля в кінці дев’ятнадцятого століття і пра‑
цював у  США сільськогосподарським 
робітникам. Важка і низькооплачувана 
праця, але він тримався з усіх сил, году‑
вав дружину і четверо дітей. Дід мій був 
наймолодшим і мав дуже неспокійний 
і   агресивний характер. До  свого повно‑
ліття він приєднався до італійської орга‑
нізованої злочинності і зумів зароби‑
ти достатньо грошей, щоби виростити 
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і навчити на адвоката мого батька, дати 
пристойну придане його двом сестрам. 
Будучи вже досвідченим адвокатом, син 
захищав його у  процесі держави про‑
ти  італійської мафії у США. Дід вийшов 
з  федеральної в’язниці тільки через ба‑
гато років і незабаром покинув наш світ 
назавжди.

Батько  ж став дуже популярним 
і шанованим адвокатом, і в  зрілому віці 
одружився, закохавшись, з моєю матір’ю, 
яка була із забезпеченої єврейської сім’ї 
з Брукліна. В результаті на світ з’явився 
я — носій усіх відразу спадкових якостей 
своїх розмаїтих предків.

Навчався я добре, і, закінчивши шко‑
лу, вступив на  технологічний факуль‑
тет престижного університету. Там теж 
особ ливих труднощів не зустрів. На тре‑
тьому курсі я  став зустрічатися з чарів‑
ною дівчиною‑ірландкою на  ім’я Делма 
з  Белфаста. Делма означає хороша. Ось 
вона така і була. Світле волосся, зелені 
очі — суцільна чарівливість. Ми почали 
жити разом. Через пів року вона зава‑
гітніла. Я був закоханий і щасливий, ми 
збиралися одружитися.

Підходив до  завершення третій рік 
навчання і, склавши іспити, ми з Делмою 
поїхали відпочити до Флориди в Майамі‑ 
Біч. Вагітність їй наразі не заважала і була 
майже непомітною. Ми купалися, засма‑
гали і відчували себе абсолютно чудово. 
Однак, щастя тривало недовго.  Одного 
разу ми затрималися на  безлюдному 
пляжі дотемна, і вже в  сутінках Делма 
пішла в душ сполоснутися і переодягну‑
тися. Коли через пів години вона не по‑
вернулася, я  пішов на  пошуки… Знай‑
шов її в  душовій. Її зґвалтували, убили 

і    ограбували. Моєму горю не було меж, 
я  написав заяву в  поліцію, похоронив 
Делму і став чекати результатів розсліду‑
вання. Пройшов місяць, нічого не відбу‑
валося. У  місцевій поліції мені сказали, 
що ніяких слідів, версій і доказів не знай‑
дено. Але я не міг залишити цей злочин 
безкарним. Все палало у мене всередині. 
Я залишив університет, оселився непода‑
лік і став завсідником всіх місцевих пит‑
них закладів. У мені жевріла слабка надія, 
що якась інформація про цей жорстокий 
злочин із часом з’явиться.

Нарешті мені пощастило. Кілька ра‑
зів я  зустрічався в  інтимній атмосфері 
з  дівчиною‑танцівницею Саллі із місце‑
вого Стриптиз‑клубу, яка підзаробляла 
проституцією з клієнтами. Під час чер‑
гової зустрічі я  побачив у  неї на  паль‑
ці кільце Делми. Не  розкриваючи суті, 
я обережно розпитав її. Кільце їй подару‑
вав Альберто — ватажок місцевої моло‑
діжної іспаномовної банди із середовища 
кубинських емігрантів. Я вдавався до по‑
слуг цієї дівчини ще кілька разів і якось 
вона, пройнявшись до мене довірою, по‑
скаржилася, що Альберто їй погрожував 
долею іншої дівчини, яка поплатилася 
життям за  непокору. Я  вивідав, що міг: 
їх  було четверо двадцятирічних хлоп‑
ців, які займалися крадіжками, розбоєм 
і грабунками. Природно, я  пішов в  по‑
ліцію і повідомив там цю інформацію. 
Цього ж вечора мене спробували вбити. 
Наступного дня безслідно зникла Сал‑
лі. На мене почалося полювання. У мене 
двічі стріляли, підірвали мою машину, 
намагалися напасти просто перед будин‑
ком, де я знімав квартиру. Зрозуміло, що 
у них був інформатор в поліції. Довелося 
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терміново виїхати. Повернувся я  через 
три місяці і довго таємно стежив за Аль‑
берто і його подільниками. З’ясував, що 
п’ятниця була днем, коли вони зазвичай 
проводили час у відомому в місті нічно‑
му клубі Cotton. Я влаштувався на робо‑
ту туди і став дилером у місцевій мережі 
наркоторговців.

На той час я відростив зачіску і боро‑
ду, почав носити окуляри, і пізнати мене 
стало практично неможливо. Через два 
тижні в чергову п’ятницю я продав їм чо‑
тири порції Speedball, які перед цим мак‑
симально посилив у  домашніх умовах. 
Коли після прийому вони стали втрачати 
орієнтацію в просторі, я вбив їх усіх од‑
ного за другим.

Через дві години я  вже летів до  Нью‑ 
Йорка, де відразу ж здався поліції.

Процес був відкритим, матеріал 
потрапив у  газети. Захист в  суді взяв 
на себе мій батько. Мене судив суд при‑
сяжних, і я  отримав вісім років в’язни‑
ці. На  м’якість вироку вплинуло і те, 
що до  цього часу поліція вже виявила 
останки Саллі зі слідами насильницької 
смерті. У в’язниці всі знали мою історію. 
Наглядачі і  ув’язнені ставилися до  мене 
добре. Звільнився я  через КДЗ через 
чотири роки. За  цей час встиг написа‑
ти книгу. Вона була надрукована, стала 
бестселером.

Після виходу із в’язниці я  продов‑
жив навчання в  університеті, успішно 
закінчив його і з допомогою маминих 
родичів організував власну справу  — 
невеликий будівельний бізнес. Ось 
тільки не  одружився і сім’ю не  завів. 
Однолюбом я ви явився; не можу забу‑
ти Делму.

Весь цей час я шукав собі виправдан‑
ня. Подумайте, четверо покидьків підло 
вбили мою улюблену жінку і ще не  на‑
роджену дитину, а  потім, приховуючи 
сліди, ще й Саллі. Вони вважали, що змо‑
жуть уникнути покарання. Правосуддя 
розписався в  своєму повному безсиллі, 
більш того намагався покрити вбивць. 
Я ж просто взяв на себе функції закону. 
Це цілком у  дусі старих американських 
традицій. Коли переселенці освоювали 
Дикий Захід, то разом з законослухняни‑
ми громадянами переселялися і числен‑
ні злочинці, інші покидьки суспільства. 
 Судова система формувалася безпосе‑
редньо на місці, на основі біблійних пра‑
вил і здорового глузду. Ось тоді і виник 
горезвісний Суд Лінча, як народне допов‑
нення до  офіційної юридичної системи, 
що обмежує сваволю вбивць і злочинців. 
Так, це порушує правила християнської 
моралі. Адже, як сказав апостол Павло 
в  посланні Римлянам: «Мені помста на‑
лежить, Я  відплачу, говорить Господь». 
Це   означає, що не  мстіть самі, віддайте 
це Господу.

Але загляньте у власні душі, хто з вас 
зможе відмовитися від помсти в подібній 
ситуації? Зараз ці події в далекому мину‑
лому, але часом мене гризе… Ні,  не  со‑
вість, — думка: «Може це просто гени ді‑
дуся‑мафіозі показали себе в  потрібний 
момент?» І цими словами Девід закінчив 
свою розповідь.

Компанія розійшлася, а  я  трохи за‑
тримався. І тут, дивлячись на  вогонь 
каміна, що догоряв, я  подумав: «Італій‑
ська кров у  Девіда багато що пояснює. 
Існує  ж італійське прислів’я про те, 
що»  Пом ста  — це страва, яку потрібно 
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 подавати холодною «тобто продумавши 
і на тверезу голову».

Навіть такий літературний титан, як 
Нобелівський лауреат І. О. Бунін свого 
часу написав:

«Ангел Смерті в Судний день помре: 
Знищить всіх живих — тоді зі стогоном 
До Аллаха прилетить — сяйне, 
Бездиханний, крильми перед троном.

Ангел Помсти, грізний судія! 
На мечі твоїм сія насічний 
Грізний клич «Безсмертний тільки Я». 
Всі тремтіть! Бо Ангел Помсти вічний».

День завершився, і завтра, сподіва‑
юся, буде новий. А  заглянути у  власну 
душу я так і не наважився.

Барселона. 03.2020

День сьомий
ЛЮБОВ ОНЛАЙН

«Hi, friends!»1  — почули ми від візи‑
терів, які сиділи за  сусіднім столиком. 
Ще й помахали, щоби нам було легше їх 
розглядати серед великої кількості лиж‑
ників у  яскравих гірськолижних костю‑
мах. Ми злегка перекушували на відкри‑
тій веранді невеликого швейцарського 
ресторанчика. Всього‑на‑всього  — кава 
і  шматок пирога, але дуже смачно. Так, 
це була французька пара, наші сусі‑
ди в  готелі. Молода світловолоса жінка 

1 «Привіт, друзі!» (англ.)

 років тридцяти на  ім’я Адель і  її супут‑
ник  Жирард, на  вигляд старший років 
на десять, з пишною чорною шевелюрою. 
 Каталася тільки Адель, а  Жирард іноді 
супроводжував її, не  відходячи далеко 
від станції підйомника. Ходив він важко, 
виразно накульгував і  спирався на  па‑
лицю. Вони тут теж не  перший раз, але 
в минулому році я  їх не зуст річав. Утім, 
вони могли приїжджати і в інший час.

Вечорами ця пара зазвичай сиділа 
мовчки, уважно слухаючи тих, хто ви‑
ступав, цього вечора Адель несподіва‑
но попросила слова: «Я  розповім?  — 
вона подивилася на  Жирардо. Той 
мовчки кивнув, і Адель продовжила: — 
Наша  історія почалася десять років 
тому. Я  тоді вчилася в  університеті 
Екс‑Марсель. Звичайне студентське 
життя: навчання, спорт, розваги. Все 
дуже інтенсивно, як зазвичай буває 
в  двадцятирічному віці. Ми активно 
спілкувалися між собою, шукали дру‑
зів навколо себе і в Інтернеті, збивали‑
ся в компанії, взагалі творчо освоюва‑
ли своє життєве простір. Однак усі ці 
численні життєві контакти і  зв’язки 
були нетривалими, розпадалися і  ви‑
никали спонтанно знову. Якось спіл‑
куючись з  друзями в  Інтернеті, я  ви‑
падково законтактувала з  тоді ще 
три дцятирічним хлопцем на  ім’я Жи‑
рард,  — вона виразно подивилася 
на  свого супутника. Потім продовжи‑
ла:  — Ми спілкувалися через Skype, 
тому бачили один одного. Переді мною 
був вельми симпатичний молодий чо‑
ловік. Втім, він виявився і  дуже 
 розумним. Як з’ясувалося, Жирард вже 
працював асистентом в  Паризькому 
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університеті, знаменитій Сорбонні, 
і  там  же го тував дисертацію з  історії 
європейських цивілізацій. Він справив 
на  мене дуже позитивне враження. 
Минуло два роки. Наше знайомство 
тривало. Ми  обмінювалися інформа‑
цією як через Skype, так і в інших соці‑
альних мережах. Жирард почав допо‑
магати мені в на вчанні. Це позначилося 
на  результатах; моє навчання стало 
успішнішим. Згодом спілкування 
з Жирардо стало нагальною потребою; 
одного відео і  заочного спілкування 
стало не вистачати, хотілося більшого. 
Настав момент, коли я  сама запропо‑
нувала зустріч. Жирард поставився 
до  моєї пропозиції тро‑
хи дивно. Він не запере‑
чив, але здавався збен‑
теженим і  розгубленим. 
Але я  сприйняла це як 
його природну делікат‑
ність і  безапеляційно 
заявила, що приїду 
в  Париж на  вихідні 
до  подруги, а  він, якщо 
хоче, може в  цей період 
зі  мною зустрітися. 
«Так, звичайно», — відповів він, але 
якось невпевнено.

Втім, у  призначений день ми зуст‑
рілися в Парижі на площі Згоди (Place de 
la  Concorde). Він виглядав саме так, як 
я і уявляла — той самий молодий і сим‑
патичний чоловік. Але поводив він себе 
якось занадто обережно, чи що. Я все‑та‑
ки очікувала, що після  такого тривало‑
го заочного знайомства, він буде трохи 
ініціативнішим. Погодьтеся, у мене були 
на  те підстави. За  Skype він був значно 

сміливішим. А  тут все чинно, благо‑
родно, офіційно, ніякої активності, яку 
завжди очікують від чоловіків молоді 
дівчата. Так, і  розмови абсолютно ней‑
тральні, ніякі. Нічого спільного з  тим 
Жирардо, який іскрив дотепністю й еру‑
дицією в  соціальних мережах. Відверто 
кажучи, мені стало нудно, і я поспішила 
додому. Ми  розійшлися без особливого 
жалю.

Два тижні не  спілкувалися, а  потім 
він подзвонив, як завжди через Skype. 
Із  цікавості я відповіла… Це був колиш‑
ній Жирард  — блискучий інтелекту‑
ал, дотепний співрозмовник. Я  нічого 
не розуміла. Як це так, молода дівчина 

сама приїхала до  нього, 
а він… Тут Жирард при‑
сунувся ближче до екра‑
ну, я  збільшила його 
зображення, і… що таке? 
Зовсім виразно я розріз‑
нила невеликий старий 
шрам над лівою бровою, 
якого не  було два тиж‑
ні тому. Це я  пам’ятала 
точно, з пам’яттю у мене 
було все гаразд.

«Жирард, — сказала я, — хто це був?» — 
«Де?»  — спробував мляво відбитися мій 
співрозмовник, але було вже пізно. «Завтра 
повертаюся до   Парижа, — твердо заявила 
я, — і  хочу тебе негайно побачити на  ко‑
лишньому місці». Всі вісім годин на поїзді 
я   обмірковувала ситуацію, але нічого так 
і не придумала. У призначений час я стоя‑
ла на площі Згоди. Жирард під’їхав до мене 
тихо і непомітно. Він сидів в  інвалідному 
візку, дуже сучасному електрифікованому 
інвалідному візку.
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Це був той самий Жирард, з  яким 
ми розмовляли по  Skype вже два роки. 
У  мене закололо серце і  я  ледь стри‑
мала сльози. Ми вирушили на  веран‑
ду найближчого кафе і  там він все мені 
розповів. Їх було два брата близнюки — 
Жирард і  Леон. Вони були схожі, як дві 
краплі води, але мали діаметрально різні 
нахили. Жирард мав здібностями до на‑
укової та дослідницької діяльності, Леон 
захоплювався футболом. П’ять років 
тому Жирард потрапив в  автомобільну 
катастрофу, пошкодив хребет, і з тих пір 
пересувався в інвалідному візку. Продов‑
жував на укову роботу, викладав в  уні‑
верситеті. Леон грав у відомій футболь‑
ній команді, одружився, був хорошим 
сім’янином.

Коли я  фактично наполягла 
на  зуст річі, Жирард не  зміг відмови‑
ти. Він попросив свого брата зустріти 
мене і  провести зі  мною час. Жирард 
навіть повідомив про це дружину 
брата, яка хоча і  не  заперечила, але 
все‑таки поставилася до  цього заходу 
з  деяким побоюванням. Незважаючи 
на  різності, брати були дуже близькі, 
і Леон не зміг відмовити. Але, природ‑
но, він був на  зустрічі досить стри‑
маним. Тепер, принаймні, все стало 
ясно. Я  поїхала, але ми продовжили 
наше знайомство. Спочатку ввечері, 
потім вранці і  ввечері, потім вранці, 
вдень і  ввечері. Потім… потім я  за‑
кінчила університет, поїхала в  Париж 
і  ми одружилися. Потрібно зізнатися, 
що спільне життя спочатку давалася 
нелегко, але з кожним днем ми ставали 
все ближчими. Жирард захистив док‑
торську дисертацію і став професором 

в Сорбонні. Я влаштувалася на роботу 
в Національну бібліотеку.

Ще через три роки Жирард знайшов 
у  Інтернеті повідомлення про експери‑
ментальні операції із  оперативного від‑
новлення пошкодженого хребта і  зв’я‑
зався з клінікою.

Жирарда довго досліджували. По‑
тім автор методу вирішив поговорити 
зі  мною окремо, без чоловіка. «Розуміє‑
те, — сказав він, — це ж експерименталь‑
на операція. На тваринах ніби вдавалося, 
але ваш чоловік відомий вчений, про‑
фесор Паризького університету. Якщо 
щось піде не так…  Занадто велика відпо‑
відальність.  Поговоріть із ним».

Я прийшла додому і розповіла про все 
Жирарду. «Не  потрібно операції, — ска‑
зала я. — Ти мені дорогий і так. Не хочу 
тобою ризикувати». Але тут вже вивив 
характер Жирард. «Ніяких сумнівів, — 
сказав він. — Операція буде, і  ніякого 
 обговорення».

Наступного дня ми були в  клініці. 
Першу операцію на людині вони робили 
безкоштовно. Наступна вже коштувала 
стільки, що була  б нам не  по  кишені». 
Операція тривала кілька годин. Вона 
вдалася, але ще два роки йшов процес 
 інтенсивного відновлення життєвих 
функцій. Спочатку на  милицях, а  ось 
зараз вже тільки з паличкою. Знаючи ха‑
рактер Жирарда, я впевнена, що він по‑
долає і це.

Ось таке наше щастя. Ми знайшли 
своїх улюблених у Мережі, але ми щиро 
любимо одне одного. І зберегти наші по‑
чуття, знайти клініку і лікування нам теж 
допоміг Інтернет. Куди ж без нього, де би 
ми були без нього?»
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Вона приобійняла свого, ще моло‑
дого і  красивого, професора за  плечі, 
і  замовк ла. Ми теж мовчали. Навіщо 
було щось говорити? Вони щасливі 
і цього досить.

Через десять хвилин всі вже були 
в своїх номерах, і я теж.

Готуючись до  сну, я  задумався. 
«Як все‑таки оцінити їхні стосунки? 
Що це  — любов‑пристрасть, чи лю‑
бов‑співчуття, чи любов‑жалість? Чи 
можна вважати такі стосунки пов‑
ноцінним почуттям, якщо вони роз‑
вивалися майже усвідомлено, крок 
за кроком, не було того спалаху, неспо‑
діваного напливу почуттів, якими за‑
звичай починається, а  іноді і  закінчу‑
ється те, що ми називаємо любов’ю». 
І вже закриваючи очі, я згадав великий 
і безсмертний вірш:

« Є така любов — неначе дим. 
Якщо тісно їй — вона дурманить, 
Дай їй волю — і її не стане… 
Буть як дим — та вічно молодим. 
 
Є любов така, неначе тінь: 
Вдень в ногах лежить — тебе бажає, 
Уночі нечутно обіймає… 
Буть як тінь, та вдень і в темноті…»1

«Звичайно, — подумав я, засинаю‑
чи, — люди складні створіння, а шлюби, 
як відомо, укладаються на небесах».

І заснув…

Барселона. 04.2020

1 І . Анненський — «Дві любові» .

День восьмий 
ALBA GU BRÀTH2

Сьогодні дуже сильний вітер, 
і  верхнє плато закрили для катання. 
Але працювало багато трас на  схи‑
лах високих гір. День не  був втраче‑
ний для гірськолижного спорту. Крім 
того, на  кількох трасах середнього 
рівня складності проводили змагання, 
в яких міг узяти участь кожен, хто хо‑
тів. Та й гірські ресторани працювали, 
деякі навіть виставили великі кулі‑
нарні меню, для любителів солодкого. 
Нарешті сонце сховалося за хмари, що 
набігли, стало значно холодніше, але 
вже й час підійшов.

Хтось поїхав униз на  підйомниках; 
найзавзятіші спускалися на лижах. День 
пройшов — не гірше за інші. Біля входу 
в  готель я  зустрівся з  вельми колорит‑
ною парою — молода красива блондинка 
з яскравими блакитними очима і присад‑
куватий чорнявий чоловік, в одязі якого 
проявлялися зелено‑сині тони шотланд‑
ського тартану. Судячи з  усього, вони 
тільки‑но приїхали. Раніше я  їх не зуст‑
річав. Ми розговорилися. Я  розповів їм 
про нашу компанію в  залі біля каміна. 
«Ми з  Деніелом приєднуємося, — сказа‑
ла жінка і  назвала своє ім’я:  — Беа та». 
Дійсно, після вечері вони вже першими 
грілися біля каміна. «Не знаю ваших пра‑
вил, але готова виступати, — відразу  ж 
хоробро заявила Беата і продовжила: — 
Я  наполовину полька. Мої дідусь і  ба‑
буся переселилися до  Великої Британії 

2 Шотландія назавжди (гельська) . Шотландський 
 бойовий клич і політичне гасло якобітів у XVIII ст .
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з початком Другої світової війни і жили 
спочатку в Лондоні. Але їх син, мій бать‑
ко, переїхав в  Единбург ще до  мого на‑
родження. Тому я  маю право вважати 
себе і  шотландкою також. Тим більше, 
що з дитинства захоплювалася шотланд‑
ською історією, переказами, звичаями, 
традиціями. Деніел же, — тут вона поди‑
вилася на  свого супутника, — істинний 
шотландцем, належить до  стародавньо‑
го роду, який володіє власним тартаном 
і  члени якого брали участь у  багатьох 
війнах, повстаннях і конфліктах, які від‑
бувалися в минулому на цих неспокійних 
землях.

Його клан сповідував католицизм, 
тобто вже давно перебував в  опози‑
ції до  протестантських Англії та  уря‑
ду Шотландії, а  значить, не  отримував 
державних дотацій чи вигідних посад 
і призначень.

Могутність клану у  свій час була 
підірвана у  період якобітських воєн 
в  XVIII  столітті. Багато його членів 
роз’їхалися по  світу. Тут в  Шотландії 
у цей час вони були представлені тільки 
одним застарілим замком, в  якому по‑
стійно проживав старший член роду, вже 
вельми поважного віку.

Деніел був його єдиним прямим спад‑
коємцем чоловічої статі.

Потрібно відзначити, що ми з Деніе‑
лом вчилися у школі в одному класі, по‑
тім в коледжі теж в одній групі.

Він залицявся до  мене ще зі  школи, 
а в коледжі я нарешті почала відповідати 
йому взаємністю.

Ми одружилися відразу ж після за‑
кінчення коледжу і  стали думати про 
власний бізнес. Шотландія самою  своєю 

історичною долею створена як турис‑
тичний об’єкт. Навколо Единбурга ба‑
гато цікавих історичних місць. Чого 
варта лише Рослінська каплиця, до якої 
не  спадає потік екскурсантів. У  її, на‑
глухо запечатаних підземних примі‑
щеннях, за  ретельно підтримуваними 
чутками, сховані чи то  древня корона 
Шотландських королів, то  чи скарби 
тамплієрів, то чи чаша Ґрааля, а можли‑
во навіть і Ковчег Завіту. Не знаю точ‑
но, що там заховано і  приховано, але 
цікавих приїжджих там багато завжди. 
В  Единбурзі і  навколо нього розташо‑
вано безліч стародавніх замків, різного 
рівня збереження. У кожного з них своя 
історія, в  кожному, згідно з  переказа‑
ми, живуть свої привиди, і  всюди, де 
лише можна, закопані і заховані скарби 
та артефакти. Шотландці завжди люби‑
ли поїсти і запити це хмільним напоєм. 
Тут безліч пабів, які за віком не посту‑
паються замкам. Багато з  них, напри‑
клад «The Last Drop»1, або «The World’s 
End»2, — відомі далеко за межами Шот‑
ландії. Шотландське пиво, шотланд‑
ське віскі, національні страви — все це 
приваблює любителів добряче поїсти. 
Худих чоловіків тут рідко зустрінеш. 
Не даремно ж найвідоміший шотланд‑
ський поет  Роберт Бернз писав:

« Нехай для сотень поколінь 
Не висихає дно 
У бочці, звідки Джон Ячмінь 
Булькоче знов і знов». 

1 Остання крапля (англ .) .
2 Кінець світу (англ .) .
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Шотландський тартан, тобто шот‑
ландська тканина в  клітинку  — абсо‑
лютно особлива історична тради‑
ція.  Він індивідуальний для кожного 
шотландського клану, для кожного 
глави клану, для кожного роду військ, 
для родовитих осіб і, більше того, ко‑
жен може зареєструвати свій особи‑
стий тартан за  невелику плату. Шот‑
ландські кілти, національний одяг, 
Королівська миля (Royal Mile) від 
Единбурзького замку до  Холірудсь‑
кого палацу, — всі ці особливості 
і   визначні  пам’ятки 
Шотландської столиці 
ство рювали хороші пе‑
ред умови для розвитку 
турис тичного бізнесу. 
Тому ми з  Де ніелом 
 організували невелике 
екс курсійне бюро і  ста‑
ли розвивати власну 
справу з  усім запалом 
молодості. Правда, неза‑
баром основне наванта‑
ження лягло на Деніе‑
ла  — у  нас наро дилася 
дитина, хлопчик, якого 
ми назвали Джеймс.

Ще трохи згодом, 
мирно відійшов у  ін‑
ший світ 90‑річний глава роду, і  Деніел 
успадкував напівзруйнований замок 
і  титул баронета. Тепер він став сер, 
але бідний сер, якому було необхідно 
працювати і  забезпечувати сім’ю. Ми 
з  ним обговорили ситуацію і  виріши‑
ли оселитися в  замку, потрохи його 
відновлювати і  перетворити згодом 
у  власний популярний туристичний 

об’єкт. Наша маленька сім’я перебра‑
лася в більш‑менш придатне для жит‑
ла ліве крило замку. Ми склали план 
дій, розробили проект реконструкції. 
Щоби трохи заробити, я  організувала 
паб у  збережених приміщеннях пер‑
шого поверху і  відновила історичне 
виробництво шотландського темного 
елю (Strong Scotch Ale). А  сер Деніел 
успішно підвозив туди туристів, які 
зверталися в  наше екскурсійне бюро. 
Так ми заробили свої перші гроші і ви‑
рішили взятися до  реконструкції ро‑

дового  замку.
Потрібно сказати, 

що, як годиться, в  на‑
шому замку, звичай‑
но, існували привиди, 
які охороняли заховані 
скарби. Принаймні, ми 
про це туристам завж‑
ди розповідали. Вно‑
чі лунали дивні звуки, 
не  до  ладу поскрипува‑
ли і  відкривалися двері, 
у  старовинних димарях 
водилися кажани, але 
ми розраховували, що 
якщо це й  духи, то  духи 
предків Деніела, а  зна‑
чить вони повинні бути 

добрими до своїх нащадків.
Наш син Джеймс підростав, йому 

вже був рік. Ми часто ходили разом 
із  ним на  руках у  нежитлову частину 
замку, у праве крило, обговорюючи між 
собою і з будівельниками плани робіт. 
Як я вже казала, цей  шотландський рід 
дотримувався католицьких традицій; 
у  правому його крилі була напівзруй‑



61

Борис Фінкельштейн   |   Новий декамерон,  або  розповіді біля каміна

нована внутрішньозамкова капли‑
ця. Стеля протікала, дерев’яні деталі 
зотліли, тому ми вирішили почати 
ремонт з  неї. Кожен раз, коли ми за‑
ходили в це приміщення з Джеймсом, 
він відразу починав тягнути рученята 
до стародавнього дерев’яного розп’ят‑
тя, розміром близько двох метрів, за‑
кріпленому на стіні каплиці. Зазвичай 
це викликало певний приплив релігій‑
них почуттів у  присутніх: «Треба  ж, 
дитина, а  як реагує». Але одного разу 
Деніел про всяк випадок вирішив пе‑
ревірити, чи надійне кріплення і  чи 
не впаде важке розп’яття на його дру‑
жину і  дитину. Громіздка дерев’яна 
конструкція була прикріплена двома 
великими залізними кованими цвя‑
хами, зацементованими в цегляну сті‑
ну. Верхній проіржавів настільки, що 
міг відламатися в  будь‑який момент. 
 Деніел вирішив його замінити. З допо‑
могою робітників він зняв розп’яття 
і спробував висмикнути цвях. Під ним 
відкрилася порожнеча. Ми розкрили 
стіну. Там виявили досить велике по‑
рожнє і зовсім сухе приміщення (вра‑
хуйте, стіна замку в  цьому місці була 
товщиною близько чотирьох метрів).

У ньому стояла середніх розмірів за‑
лізна скриня із кришкою, але без замка. 
Коли ми його відкрили, то  побачили, 
що він більш ніж наполовину заповне‑
ний срібними монетами вісім надцятого 
століття. Траплялися й золоті.

На монетах лежав незапечатаний 
конверт жовтого кольору з  промасле‑
ного паперу, а  в  ньому лист, датова‑
ний вереснем 1745  року. У  листі гла‑
ва клану повідомляв, що він зі своїми 

воїнами виступає, щоби приєднатися 
до війська Чарльза Стюарта, «Красун‑
чику принцу Чарлі», як прозвали його 
в  народі, претенденту на  англійський 
престол. В  історії це назване Другим 
повстанням якобітів. Потім були пере‑
моги над англійцями при Престонпан‑
се і  при Фолкерку, а  потім 16  квітня 
1746  року  — нищівної поразки яко‑
бітської армії в  битві при Каллодене. 
У цій битві воїни клану Деніела поляг‑
ли практично всі. А взяті в полон були 
страчені після бою. Необроблений мо‑
гильний камінь з  пам’ятним написом 
досі стоїть на  місці їх колективного 
поховання на полі битви.

Ніхто з  чоловіків не  повернувся 
назад, а  жінки і  діти, судячи з  усього, 
не були посвячені в таємницю скарбу.

«Alba gu bràth», тобто «Шотландія 
назавжди», було написано гельською 
(шотландському) мовою в  кінці листа. 
І підпис.

Скарб визнали національним над‑
банням; ми отримали за  нього при‑
стойні гроші. Велика частина з  них 
витрачена на відновлення та реконст‑
рукцію родового замку. Тепер у  нас 
є все для відновлення клану — замок, 
титул, тартан, і навіть спадкоємець — 
Джеймс.

Тому ми маємо всі підстави вважа‑
ти, що гроші клану витрачені правиль‑
но». І вона подивилася на  молодого 
сера Деніела, який здається був пов ‑
ністю з нею згоден.

Розповідь Беати сподобалася при‑
сутнім, особливо жінкам. Помалу всі 
почали розходитися, частина пішла 
в номери, деякі відправилися в бар.
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І тут, дивлячись на  вогонь, який 
догоряв у  каміні, я  згадав рядки вір‑
ша найви значнішого шотландського 
 поета:

 
« Прикритий лаврами розбій, 
І сухопутний, і морський, 
Не вартий славослов’я. 
Я можу кров віддать свою 
В тім життєтворчому бою, 
Що звемо ми любов’ю. 
 
Я славлю світу торжество, 
Вдоволеність, достаток. 
Створить приємніше єство, 
Ніж знищити десяток».1 

«Напевне Беата і Деніел були би згод‑
ні із цим віршем», — подумав я.

І пішов у свій номер…

Барселона. 04.2020

День дев’ятий
«ЩО БУЛО, ТЕ Й БУДЕ…»2

У цей сонячний, але холодний день 
ми каталися довго. Хотілося взяти мак‑
симум від зимового відпочинку, адже 
через два дні додому. До  вечора народ 
був уже досить потомлений, тому чер‑
говий збір після вечері сприймали як 
заслужений відпочинок після важкої 
праці.

Першою заговорила Альбіна  — 
струнка, спортивного вигляду італійка 

1 Роберт Бернз — «Рядки про війну і кохання» .
2 Книга Екклезіаста або Проповідника, гл . 1 .

трішки за  тридцять. Я  зустрічав її  тут 
і  раніше. Вона завжди приїжджала 
одна і  весь світлий час дня проводила 
на  гірських схилах. Помітно було, що 
вона дуже самостійна жінка. «Я  нале‑
жу до  стародавнього флорентійському 
роду, — сказала вона. — За  моїми роз‑
рахунками, генеалогічне древо батька 
росте до сім’ї Пацці, сумновідомої змо‑
вою проти Лоренцо і Джуліано Медичі 
в  1478  році. Після жорстокого приду‑
шення і  страти учасників змови з  усіх 
Пацці залишився живим лише Гульєль‑
мо, зять Медичі. Саме він є моїм дале‑
ким предком. Після навчання у  фло‑
рентійському університеті, я  деякий 
час займалася науковими досліджен‑
нями з історії науки і культури в серед‑
ньовічній Італії. Зараз працюю журна‑
лістом, веду колонку у  відомій газеті, 
але італійське середньовіччя продов‑
жує залишатися у сфері моїх наукових 
інтересів.

Спочатку мене цікавив період ран‑
нього Ренесансу — чотирнадцяте, п’ят‑
надцяте століття. Це був час ти танів.

Леонардо да Вінчі, Мікеландже‑
ло Буонарроті, Франческо Петрарка, 
Джованні Боккаччо, Нікколо Макіа‑
веллі  — імена, відомі всьому світові. 
Їх було багато в той період, дуже бага‑
то  — видатних науковців, художників, 
скульпторів, політичних діячів. Ніколи 
раніше людська цивілізація не  поро‑
джувала могутніх талантів у такій кіль‑
кості. Моє рідне місто — Флоренція — 
було в самому центрі цього таємничого 
процесу. Все європейське відродження 
пішло з Італії. Природно, у мене вини‑
кло запитання — чому так відбувалося, 
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що породило ці грандіозні зміни люд‑
ського буття?

Сподіваючись отримати відпо‑
відь, я  взялася шукати початок і  на‑
магатися робити власні висновки. 
Вони мене, м’яко кажучи, здивували. 
Цілком ясно, ранній Ренесанс виник 
як явище відразу після Великої Пан‑
демії Чуми, пік якої в   Європі припав 
на 1346–1353 роки, а повторні спалахи 
меншої потужності тривали до дев’ят‑
надцятого століття. Сучасники нази‑
вали її Чорною Смертю, і в Є вропі від 
цієї хвороби загинуло до шістдесяти 
відсотків населення, всього близько 
34  мільйонів чоловік. Найсильніше 
епідемія Чорної Смерті вдарила по міс‑
тах, де скупченість населення була 
максимальною, а  відсутність чистої 
води, каналізації і  повне нехтування 
гігієнічними нормами створювали для 
хвороби сприятливі умови. Чума була 
фатальним захворюванням. Захворі‑
ти  — означало неминучу смерть. Хто 
міг, виїж джав в  місцевості, ще не  за‑
чеплені чумою, інші жили і  вмирали 
в  цьому безперервному жаху. Помер‑
лих не хоронили, будинки стояли від‑
криті, служби в церквах не відбували‑
ся. Згадайте сюжет Декамерону.

Боккаччо описує, як в  розпал епі‑
демії Чорної Смерті у  Флоренції група 
юнаків і дівчат зі слугами усамітнилися 
на  заміській віллі, де протягом десяти 
днів розповідали одне одному цікаві 
історії. Хвороба не  милувала нікого. 
Це  був « Великий Зрівнювач». Гинули 
всі, і багаті і бідні, і молоді і старі, і чо‑
ловіки і жінки, простий люд і освічені 
священнослужителі.

Нарешті, Чорна Смерть пішла на 
спад і  міста знову заселилися. Ось це 
і було початком Великого Відродження. 
Так, все‑таки, в чому при чина?

Єдиної думки про це немає, і я теж 
не  маю готового рішення. Але є  гіпо‑
тези, припущення. Можливо, високі 
шанси загинути привели до  величез‑
ного бажанню жити у  тих, хто вцілів, 
прагненню не  відкладати найкращі 
очікування на  загробне життя, вико‑
ристовувати свої можливості макси‑
мально тут, у  реальному земному 
житті. Є пояснення й  економічного 
штибу  — після масової загибелі лю‑
дей постав реальний дефіцит робочої 
сили, зросла оплата праці, збільши‑
лася кількість незайнятих земель, які 
пустували, зменшилася конкуренція 
за  ресурси. Із цих  же причин тимча‑
сово припинилися війни за територію 
і політичні конфлікти.

Деякі вчені вважають, що зменшен‑
ня чисельності популяції людей викли‑
кало до життя якісь невідомі нам біоло‑
гічні процеси, які у свою чергу привели 
до  зростання її  «пасіо нарності». Цей 
термін ввів у  науку в  середині мину‑
лого століття відомий учений‑історик 
Лев Гумільов. Він означає, що одночас‑
но у  великої кількості людей виникає 
потреба до  надзусиль і  самопожертви 
при досягненні поставлених перед 
суспільством цілей. Саме такі при‑
страсні бажання створити, зберегти, 
передати і примножити знання і вмін‑
ня і  привели до  ренесансного вибуху, 
який у  свою чергу породив усю нашу 
сучасну європейську цивілізацію. Пра‑
цюючи з  історичними документами 
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і  стародавніми манускриптами у  фло‑
рентійській біб ліотеці Лауренціану, яка 
була заснована в  середині п’ятнадця‑
того століття  Козімо Медичі старшим, 
і  у  Венеціанській Національній бібліо‑
теці Марчіана, я бачила найцікавіші до‑
кументи того далекого часу. Якось ви‑
явила торговий договір, у  якому були 
проставлені підписи сторін, а  знизу 
приписка: «Якщо підписанти помруть 
від Чорної Смерті, то  їх зобов’язання 
беруть на  себе  такі‑то, а  якщо і  вони 
помруть, то   такі‑ то». Хіба не  прав‑
да, що цей документ дуже реалістич‑
но передає дух епохи, в  якій людське 
життя могло перерватися в  будь‑який 
момент? Аналогічні взаємовідносини 
існували і в науках, мистецтвах, ремес‑
лах, будівництві. Відповідно, було ство‑
рено товариства вчених, архітекторів, 
будівельників католицьких соборів, 
майстерні художників і  скульпторів, 
окремі з яких згодом переросли в чис‑
ленні таємні і герметичні громади.

Великі пристрасті кипіли у  той нез‑
вичайний час. Любов і ненависть, друж‑
ба і заздрість, чесність і продажність, — 
все було гіпертрофовано величезним 
і  всепоглинальним. Так, мої передбачу‑
вані предки — сім’я Пацці, організував‑
ши змову проти братів Медичі, напали 
на  них у   соборі, безпосередньо під час 
служби, коли вони на  колінах читали 
молитву. І це схвалили вищі церковні 
ієрархи, які брали участь у змові. Джу‑
ліано убили, а Лоренцо, щасливо уник‑
нувши смерті, жорстоко розправився 
із  змовниками. До  речі, активну участь 
у  змові взяли і  сам Римський Папа 
Сікст IV.

Зустрічала я  також історії, разю‑
че схожі на  сюжети трагедій Шекспіра, 
коли закохані належали до  кланів, які 
ворогували між собою, і нерідко гинули 
в  результаті родових конфліктів. Нага‑
дую, всі ці події мали місце після Великої 
епідемії, яка повністю знищила колишню 
структуру суспільства, змінила соціальні 
стосунки в ньому. Чого варта лише істо‑
рія Медичі — спочатку торговців і банкі‑
рів, які стали згодом герцогами Флорен‑
ції і Великими герцогами Тосканськими. 
Серед представників родини Медичі 
були чотири Римських Папи і  дві коро‑
леви Франції. У ранньому середньовіччі 
таке неможливо було уявити. З тією  ж 
пристрастю боролися між собою полі‑
тичні течії гвельфів (прихильники Рим‑
ського Папи) і  гібеллінів (прихильники 
імператора Священної Римської імперії). 
Мимохіть задумаєшся про роль Чорної 
Смерті в історії Європи. Звичайно, смер‑
тоносна епідемія — це безумовне зло, але 
зло, яке творить історію. Це неможливо 
заперечув ати».

Альбіна замовкла, але її  висновки 
не  задовольнили присутніх. Зав’я‑
залася жвава суперечка, але вреш‑
ті‑решт перемогла думка, що, можливо, 
 Відродження — це частина об’єктивно‑
го історичного процесу, який неминуче 
настав би і  без епідемії, і  без масової 
загибелі людей.

Потім всі заспокоїлися і  розійшли‑
ся. Я  піднявся на  свій поверх. Через 
пізній час світло вже було пригашене, 
і довгий вигнутий коридор слабо освіт‑
лений. Ліфт попереду за  поворотом. 
Чути було, як він під’їхав і  зупинився 
на моєму поверсі.
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У кінці коридору з’явилася фігура 
жінки. Вона підійшла до дверей одного 
з номерів і злегка постукала зігнутими 
кісточками пальців. До неї було метрів 
п’ятнадцять і  я  мимоволі напряг зір. 
Здається, це Альбіна. Двері відчинили 
зсередини, і вона зайшла в номер. «Це 
четвертий номер від мене і  в  ньому 
живе Джузеппе, італієць з  Калабрії, — 
сказав я  сам собі. — Ось тобі й  маєш, 
він же в своєму виступі виразно натяк‑
нув, що жінки його не  цікавлять. Зна‑
чить, не  зовсім… Втім, це  абсолютно 
не стосується мене».

Через два дні ми роз’їхалися. Спо‑
чатку гірський регіональний поїзд, 
потім три години міжміським поїз‑
дом‑експресом, потім аеропорт міста 
Женеви, і  — до дому. Ми з  Альбіною 
потрапили в  один вагон, сіли поруч 
і розговорилися.

«Ви бачили мене позавчора в  ко‑
ридорі?»  — запитала вона. «Бачив, — 
відповів  я. — Прошу вибачити, це 
випадково сталося». «Все‑таки я хоті‑
ла би пояснити, — відповіла вона. — 
Ми дві сім’ї. Я  з Гретою і  Джузеппе 
з   Чезаре.  Познайомилися кілька ро‑
ків тому в  іспанській Ібіці. З тих пір 
дружимо сім’ями. Спочатку ми були 
просто друзями, але з часом у нас ви‑
никли стосунки зовсім іншого харак‑
теру. Основна проблема в  соціу мі для 
одностатевих сімей, — як завести ди‑
тину? Жінка може зачати, виносити 
і  народити дитину, але хтось повинен 
виступити донором. При анонімному 
донорстві занадто великі ризики пе‑
редачі спадкових захворювань. Тому 
хочеться поглянути на батька дитини, 

дізнатися про здоров’я його бать‑
ків, щоби передбачити, що тебе чекає 
в  майбутньому. Для чоловіків існує 
тільки один шлях — усиновлення. Але 
це теж нелегкий шлях. Ось ми і  вирі‑
шили на  якийсь час стати як би одні‑
єю сім’єю. Мене більше приваблював 
Джузеппе, а  Грету  — Чезаре. Через 
належний час ми з Гретою благополуч‑
но народили двох хлопчиків. Їм  зараз 
по  три роки. Вони наші спільні діти. 
На  гірських лижах катаємося тільки 
ми з  Джузеппе, а  Грета і  Чезаре біль‑
ше люблять пляж і літній відпочинок. 
Ось і обмінюємося. Зараз вони з діть‑
ми, а  ми тут. Влітку  — навпаки. Зро‑
зуміло, що Джузеппе мені не  чужий. 
Він батько моєї дитини, нашої дитини. 
Іноді ми зустрічаємося. Те  ж, часом 
роблять і Грета з Чезаре. Ні, ми не ста‑
ли двостатевими сім’ями, просто з’я‑
вилася деяка різноманітність. Ви мене 
р о зумієте?»

«Ні, — чесно відповів я, — не  зов‑
сім. Не вважайте за образу, але я абсо‑
лютний і  переконаний «натурал». 
 Однак, я  також переконано вважаю, 
що це особиста справа кожного. Тому 
ви взагалі не  повинні були мені нічо‑
го пояснювати». Але тут, природна ці‑
кавість охопила мене, і  я  необережно 
запитав: «А  в  чому суть? Чим, власне, 
вас не  влаштовував традиційний ва‑
ріант?» «Я  могла  б поставити вам ана‑
логічне запитання, — м’яко відповіла 
Альбіна. — Але я тільки скажу головне. 
В  одностатевих сім’ях немає примусу, 
насильства. Це теж любов». «Спаси‑
бі, — відповів я. — Ваша відповідь мене 
повністю задовольнила». Але про себе 
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подумав: «Не  судіть, і  не  судимі буде‑
те»1. «Нехай так і буде».

І ми перейшли до європейської істо‑
рії, в  якій Альбіна виявилася великим 
фахівцем.

Потім ми доїхали до аеропорту, по‑
прощалися і розійшлися, кожен до сво‑
го рейсу.

Тоді літаки ще літали…
Чекаючи посадки в  нагромаджува‑

чі, я  обмірковував почуте. «Давно ми 
не знаємо Чуми, думаємо, що перемог‑
ли її. У  громадській думці запанувало 
переконання, що берегтися треба воєн 
між людьми. Напевно, природно, якщо 
врахувати сумний досвід двох світових 
воєн у  двадцятому столітті. Однак, ми 
забули, що війни з людьми можуть ве‑
сти не  тільки люди. Наприклад, епіде‑
мія іспанського грипу в  1918–1920  ро‑
ках забрала набагато більше людей, ніж 
вся Перша світова війна. І немає у нас 
гарантій, що це не повториться в май‑
бутньому.

Так Олександр Блок, ще в 1909 році 
написав пророчі рядки:

« Життя війнуло в лик могилою – 
Вже не зітхну буремно так. 
І тільки мрія вперто, силою 
Останній відкриває шлях: 
 
Налий своїм творінням чистим 
Незриму трутизну мерця, 
Щоб гнівом зрілого презирства 
Людські отруювать серця».

1 Біблія, Нагірна проповідь .

«Ні, — подумав я, — такі похмурі 
теми шкідливі для душевного здоров’я». 
І  спробував викинути з  голови сумні 
думки, переключившись на поточні жит‑
тєві питання, які очікували мене вдома.

Забув я  давню мудрість: «Все, що 
сказано, вже десь існує в цьому світі». 
Через два місяці ми зустрілися з  но‑
вою Великою пандемією, тепер уже 
двадцять першого століття, і  наразі 
не  перемогли. Але, хотілось би споді‑
ватися…

Барселона, 04.2020

День десятий
«ХТО МАЄ ВУХА,  
НЕХАЙ ПОЧУЄ»2

Подув сильний вітер. Довгі шлейфи 
снігової куряви піднялися над верши‑
нами гір. Кататися можна було тільки 
в закритих від вітру місцях. Дорогу за‑
мело, відчутно похолодало.

«Де воно, це глобальне потеплін‑
ня?  — подумав я, щулячись від про‑
низливої хуртовини: Мабуть, сьогодні 
можна було  б зібратися і  до  вечері». 
Рано потемніло, і  вечеря теж була ра‑
ніше. Після стаканчика К’янті, камін 
потріскував особливо затишно. Всі по‑
глядали один на  одного. «Ну, хто най‑
хоробріший?» Тривале мовчання пе‑
рервав літній італієць.

«Моє ім’я Антоніо, — почав він. — 
Я священик католицької церкви в  Мілані. 

2 Із «Одкровення Іоанна Богослова» (Апокаліпсис) .
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 Висвячений у  сан досить пізно  — 
у  тридцять років, а  зараз мені вже під 
шістдесят. На  гірських лижах катаюся 
з  дитинства. У  церкві це не  заборо‑
няють, тому їжджу ненадовго взимку 
в  пристойні місця. Служу літургію, 
викладаю богослов’я в  католицькому 
університеті Святого Серця. Так вже 
багато років. у сферу моїх наукових ін‑
тересів входить історія церкви, порядок 
богослужінь і  багато іншого. Складні 
філософські, історичні і  бого словські 
питання, висока наука, але є ще і про‑
блеми, що хвилюють простих людей 
на  житейському рівні. Це теж входить 
у  функції мого служіння. Свого часу 
я  був одружений і  щасливий. Вона 
пішла від мене назавжди в  розквіті 
  молодості, потрапивши в автомобільну 
аварію. Саме після цієї трагічної події 
я вирішив присвятити себе церкві. Піс‑
ля висвячення на  мене, як і  на  інших 
служителів церкви, по ширена дія целі‑
бату 1. Тому дітей не маю, а найближчи‑
ми родичами є племін ники.

Багато років я  спостерігаю навко‑
лишнє життя у  всіх його проявах. 
До  мене зі  своїми питаннями та  про‑
блемами часто звертаються парафіяни. 
Згодом я  став робити певні висновки 
із  оцього потоку інформації. Все‑таки 
я  ще і  вчений. У  сфері моєї особливої 
уваги, вивчення і  дослідження завжди 
перебувала книга Одкровення Іоанна 
Богослова, або як її іноді називають — 
Апокаліпсис.

«Одкровення…» написано апо‑
столом Іоанном, засланим на  острів 

1 Целібат — обітниця безшлюбності .

Патмос, у  другій половині першого 
століття від Р. Х. Церква розглядає 
Апокаліпсис, як пророчу картину про 
останні часи світу і події, які вчинять‑
ся перед другим пришестя Христовим 
на землю і при відкритті Царства Сла‑
ви, уготованого всім істинно вірую‑
чим християнам. Жорстокі сторінки 
реальної земної історії не  раз спо‑
нукали віруючих вважати, що їх час 
якраз і  передує Другому Пришестю; 
шукати в  навколишньому світі озна‑
ки на ближення останньої битви добра 
зі злом.

Дійсність іноді мала схожий вигляд, 
але потім незмінно відбувалося віднов‑
лення зруйнованого буття. Зрозуміло, 
що з  віком у  кожного з  нас неминуче 
виникає передчуття свого особистого 
Апокаліпсису. Можливо тому, в Одкро‑
вення так багато різних тлумачень, 
написаних майже виключно вельми 
віко вими дослідниками. Але, ось зараз, 
зовсім особливий період. Дуже схоже, 
що людство відчутно наближається 
до завершення своєї Програми. Зміню‑
ються умови життя на  планеті Земля. 
Створення Всесвітньої Мережі призве‑
ло до незворотних змін стосунків у су‑
спільстві, планетарному об’єднанню 
різноманітної інформації, баз даних, 
знань, інтелектуальних можливостей. 
У колишні часи наголос робили на роз‑
витку особистості, індивіда, саме він 
був носієм знань, творцем нової інфор‑
мації. Тепер все є в Мережі, достатньо 
туди зазирнути. Правда, інформація 
не  завжди правдива, але це вже не  є 
основним критерієм при її  засвоєнні. 
 Розвиток цифрових технологій може 
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незабаром призвести до  виникнення 
штучного інтелекту. Тобто, людина, 
творіння Боже, живе за встановленими 
для неї правилами, сама намагається 
створити щось, що буде функціонува‑
ти за  створеною вже ним програмою. 
Принаймні на початковому етапі, а там 
хто знає, чим будуть мотивовані у сво‑
їх діях творіння людські. Це якась нова 
еволюційна зміна, але радше спроба 
змінити саму людину.

Згідно зі  Святою Біб‑
лією провісники остан   ніх 
подій нашого  Світу  — 
чотири вершники Апо‑
каліпсису. Вони з’явля‑
ються один за  одним, 
кожен після відкриття 
чергової печаті  — пер‑
ших чотирьох із  семи 
печатей книги Одкро‑
вення.

Існують різні дум‑
ки, що уособлює кожен 
вершник, але найчасті‑
ше їх називають: «Чума, 
Війна, Голод, Смерть». 
Чума їде на  білому коні, його іноді ще 
називають Завойовник; Війна — на ру‑
дому коні, його ще можуть називати 
Розбрат; Голод  — на  вороному коні; 
Смерть — на блідому коні.

Господь закликає їх і наділяє силою.
У двадцятому столітті багато хто 

вважав, що грип Іспанка — це і є біб‑
лійна чума, а  потім були і  війна, і  го‑
лод, і  смерть. Але, ні  — це минуло. 
Однак, радикальні зміни людської ци‑
вілізації до кінця двадцятого століття 
небезпечно прискорилися, виник ли 

численні нові загрози, як рукотворні, 
так і природного штибу. Ось зараз, ди‑
влюся я, і здається мені, що знята вже 
перша печатка і  скоро побачимо ми 
вершника на  білому коні. У  далекому 
Китаї у кінці грудня виникла звідкись 
нова небезпечна інфекція, і схоже, що 
буде рухатися вона в наш бік, захоплю‑
ючи світ.

Щоби не  бути голослівним, скажу 
на чому грунтуються мої припущення. 

 Серед святих книг і  бо‑
гословських текстів є ка‑
нонічні, загальнови знані, 
а  є апокрифічні різно‑
го рівня достовірності. 
Апокаліптичні тек с  ти 
відомі з давніх часів. Де‑
які з  них, як книга Ено‑
ха, наприклад, одночас‑
но увійшли до  складу 
і  канонічних документів 
теж (так книга Еноха  — 
до  складу Ефіопською 
Біблії). Але все питан‑
ня в  термінах. Існують 
дав ні апокрифічні текс‑

ти ще дохристиянських часів, які го‑
ворять про терміни Страшного Суду. 
Вони в  різних джерелах варіюються 
від  восьми до  десяти тисяч років, ра‑
хуючи від створення світу. Ці джерела 
не кано нічні, що не увійшли до складу 
Старого Завіту, тому ми можемо при‑
ймати їх пропозиції, чи ні — все зале‑
жить від віри, але не  можемо зовсім 
ігнорувати.  Нагадаю, що в  католиць‑
кій церкві загальноприйнятою є  дум‑
ка, що створення Світу відбулося від 
4713 до 4004 років до Р. Х.
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Порахувати, то  й небагато вже за‑
лишилося, з огляду на досить довгі пе‑
ріоди останніх днів, викладені у  книзі 
Одкровень Іоанна Богослова.

Істина не  завжди доступна людині, 
а  абсолютна істина недоступна прин‑
ципово, і  може бути отримана тільки 
в одкровенні.

Невіра, скептицизм, заперечення 
основ — характерні для нашого часу і є 
озна ками морального занепаду нашої 
цивілізації. Людина слабка і  грішна. 
Але потрібно проживати кожен день, 
як останній, з доступною нашому розу‑
мінню істиною в  серці і  вірою в  душі, 
і  тоді всі ці неминучі події не  заста‑
нуть над зненацька. Порятунок людей 
в  тому, щоб завжди бути на  боці сил 
добра».

Із цими словами падре Антоніо за‑
вершив свою проповідь — на розповідь 
це вже не дуже схоже. З поваги до його 
сану і  змісту сказаного, ніхто не  запе‑
речив, а через недостатнє знання пред‑
мет і  питань не  ставили, хоча навколо 
каміна були присутні і  люди інших 
релігійних конфесій. Потихеньку всі 
почали розходитися, завтра нас чекав 
новий день.

Пора було йти і мені. Піднімаючись 
в номер дерев’яними різьбленими схо‑
дами, які химерно звертали на  кож‑
ному поверсі в  інший бік, я  подумав: 
«Все‑таки, целібат нелегке випробу‑
вання для католицького священика. 
Важко чоловікові одному, і сумні дум‑
ки частіше приходять йому в  голову; 
він песимістичніше дивиться на  світ. 
А істина? Так, людині не дано її пізна‑
ти в повному обсязі, особливо на рівні 

таких вселенських понять». Із цим і пі‑
шов спати, розраховуючи, що все буде 
добре. Як же я помилявся!

Зараз, коли я  дописую цю розповідь, 
кінець березня 2020  року, і  з часу нашої 
останньої зустрічі з падре Антоніо мину‑
ло всього два з половиною місяці.

Однак, як змінився світ. Ось, я  си‑
джу в  глибокій облозі і  повному ка‑
рантині у своєму будинку в передмісті 
Барселони. В  Іспанії бушує епідемія, 
мор. Кожного дня хворіє кілька ти‑
сяч людей, і  багато вмирає. Ще важче 
в  Північній Італії (Ломбардії), де слу‑
жить падре Антоніо. Там людей поми‑
рає дуже багато, кілька сотень на день, 
у тому числі часто медичні працівники 
і католицькі священики. Щиро сподіва‑
юся, що з падре Антоніо нічого погано‑
го не сталося.

Ця пандемія, може бути і  не най‑
смертоносніша в  історії людства. Так, 
летальність епідемій віспи і  холери 
досягала тридцяти відсотків, а  Чорної 
смерті (бубонної чуми)  — до  дев’яно‑
сто відсотків. Але ця дійсно викликає 
у  сучасної людини якийсь міс тичний 
жах. Справа, напевно, в тому, що епіде‑
мія реально показала людству, як мало 
воно може перед обличчям серйозних 
випробувань. Схоже, ми обманювали‑
ся щодо себе, зарозуміло перебільшу‑
ючи свої знання і  досягнення. Ситуа‑
ція  фактично повернула нас у  ті часи, 
коли сучасна медицина ще не існувала. 
Поки ми можемо розраховувати тільки 
на можливості власного організму і до‑
помогу друзів.

Ось він — вершник на білому коні. 
Як сказано у Шекспіра: «Чума на оби‑
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два ваші будинки» 1. Мав рацію падре 
Антоніо, потрібно було раніше про 
це думати з  істиною в  серці і  вірою 
в душі.

Можливо, час ще є, і  вдавшись 
до  своєчасних заходів, ми не  поба‑
чимо Вершника на  коні рудому. Пора 
вже людству стати старшим і  мудрі‑
шим, позбутися злоби і взаємної недо‑
віри, навчитися спільно вирішувати 
 проб леми, які ставить перед нами 
доля, незалежно від особистих полі‑
тичних і релігійних поглядів, або їхню 
відсутність.

Взаємна ненависть страшніша за епі‑
демії і земні катаклізми. Великий амери‑
канський поет Роберт Лі Фрост написав 
про це так:

1 В . Шекспір, «Ромео і Джульєтта» .

« Одні кажуть: світ цей помре у вогні, 
А інші твердять про лід. 
Я довго жив, і здається мені, 
Що знищить вогонь цей світ. 
 
Та якби хто‑небудь мені сказав: 
Ви двічі загибель ждіть, 
То я дивуватися би не став, 
Ненависть грубша, ніж лід. 
 
Байдужість, вона холодніша від 
Вічних отих льодів. 
Якщо у вогні будуть ще живі, 
То лід згодиться тоді. 

Уже ясно, що пандемія змінить наш 
світ. Сподіваюся, що у кращий бік. При‑
наймні, я на це розраховую.

Барселона. 03.2020

 
 
Заключне слово від Автора

Сьогодні значна частина нашої компанії «біля каміна» роз’їжджається додому. Сучас-
на людина не може собі дозволити відволіктися від своїх нагальних справ і проблем 
надовго. Тому уже впродовж багатьох років я й багато моїх знайомих їхали в гори 
на десять днів, максимум на два тижні.

Тоді ще ніхто не підозрював, що скоро в кожного з нас буде чимало вільного часу.

Це виявилося набагато більшим випробуванням, ніж висока зайнятість.

Повторюю, ми в середині січня 2020 року цього ще не знали. Однак, у повітрі від-
чувався якийсь неспокій. Знову ж протягом десяти днів ми розповідали одне одно-
му, найчастіше про себе, різні історії, тому стали ближче, дізналися одне про одного 
багато нового. Тож прощання було більш щирим, ніж зазвичай. Тепер зрозуміло, що 
в наступному році ми зустрінемося в іншому світі. І, можливо, не всі…

Але залишаймося оптимістами і — до зустрічі!
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На пошану знаного закарпатського перекладача 
французької літератури Віктора Мотрука

Редакція журналу «Всесвіт» хоча й із запізненням, проте 
щиро вітає Віктора Мотрука з 70-річчям (ювілей тлумач 
відзначив 2019 року) . Зичимо многії та благії літа . Нехай 
попереду буде ще  чимало творчих здобутків у перекла-
дах із французької, польської та інших мов .

Від перекладача

Творчість Еміля Золя (1840–1902) — новатора в літературі, що з’єднав «нещадність реа-
лізму з мужністю політичної дії» (Л. Арагон), — ознаменувала новий етап у розвитку 
французької літератури.

Народився він 2  квітня 1840  року в  Парижі, а  помер 29  вересня 1902  року також 
у   Парижі. Ще  навчаючись у  ліцеї, мріяв про письменницьку славу. Ранній період 
його літературної творчості позначений впливом романтиків — Альфреда де Мюссе 
і  Віктора Гюго. Згодом започаткував літературний напрям «натуралізм», що прагнув 
до максимально точного відтворення дійсності і людських стосунків.

Першорядне місце в його творчості займають романи, велику славу йому приніс схо-
жий за  масштабністю задуму на  «Людську комедію» Бальзака романний цикл про 
життя сім’ї Ругон- Маккарів. Казки, новели, новелістичні повісті Золя — інша яскрава 
грань обдарування видатного письменника.

Кращими з  його творів малої прози критики вважають новели «Сповідь Клода», 
«Заповіт померлої», «Наїс Мікулен», «Мушлі пана Шабра», «Смерть Олів’є Бекайля», 
«За ніч кохання», «Пані Сурдіс» та ін.

Новела Еміля Золя «Мушлі пана Шабра» свідчить, що його багатогранний талант про-
являється також у гумористичному жанрі. Гумор Золя висхідний до старовинної фран-
цузької літературної традиції  — середньовічних фабльо. У  пропонованій новелі він 
тісно пов’язаний із фривольними, еротичними мотивами. У завершальній сцені, що 
відбувається у  гроті на  морському березі, пристрасне зізнання вродливого юнака 
 Гектора у коханні до дружини месьє Шабра Етель перериває голос її чоловіка, котрий 
бідкається,  що «вмирає з  голоду». Усмішку читача викликає й наївне зізнання без-
плідного рогоносця своєму лікарю, що став батьком завдяки тому, що «якось увечері… 
з’їв повний кошичок мідій!».
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У пана Шабра не  було дітей, 
і це його вельми засмучувало. 
Одружений був із  мадемуа‑

зель Етель Катіно  — високою вісімнад‑
цятирічною білявкою, донькою власника 
торгового дому «Девінь і Катіно», — і ось 
уже четвертий рік чекав із  неспокоєм, 
гнітючими, тривожними думками, обра‑
жений марністю своїх зусиль, на попов‑
нення сім’ї.

Месьє Шабр колись торгував зерном 
і  дуже розбагатів. Прагнучи, як  і  кожен 
буржуа, стати мільйонером, вів скром‑
ний, ощадливий спосіб життя, через що 
у  сорок п’ять років мав вигляд стари‑
ка, який ледве волочить ноги. Його 
смертельно‑ бліде, виснажене постійною 
турботою про примноження статку об‑
личчя було пласким і  невиразним, наче 
тротуар. Маючи п’ятдесят тисяч франків 
ренти, був щиро здивований,  що важ‑
че стати батьком, аніж розбагатіти, і від 
цього часто впадав у відчай.

Його дружині, красуні мадам Шабр, 
виповнилося тоді лишень двадцять два 
роки. Її  обличчя кольору стиглого пер‑
сика, золотисте волосся,  що завивалося 
на  шиї кучериками, надавали їй особ‑
ливої жіночої чарівності. У  блакитно‑ 
зелених, схожих на  стоячу воду очах 

важко було що‑небудь прочитати. Коли 
чоловік дорікав їй,  що їхній шлюб без‑
плідний, вона гордо випростовувала свій 
гнучкий стан, навмисно виставляла ши‑
рокі стегна та  пишний бюст; посмішка, 
яка хтиво загорялася в її очах, піднімала 
вгору куточки губ, немовби промовляю‑
чи: «Та хіба ж я в цьому винна?»

Утім у колі своїх знайомих пані Шабр 
вважалася висококультурною, побож‑
ною жінкою, вихованою її  суворою ма‑
тір’ю у  кращих буржуазних традиці‑
ях; пліток про неї ніхто не  розпускав, 
бо не давала для цього найменшого при‑
воду. Лише тонкі крильця її симпатично‑
го носика іноді нервово тремтіли, і якби 
мала іншого, ніж колишній торговець 
збіжжям, чоловіка, то  тремтіння це  за‑
вдавало б йому неабиякого клопоту.

Сімейний лікар Шабрів, дотеп‑
ний і  добродушний товстун пан Ґіро, 
частенько бесідував із ним наодинці. По‑
яснював, що медицина поки що не здатна 
розв’язати проблему безпліддя. Нічого 
не  вдієш, додавав, — дитину  ж не  поса‑
диш, наче дубок…

Не  бажаючи засмучувати свого па‑
цієнта, обіцяв знайти вихід із  їхнього 
безнадійного становища. І  ось одного 
липневого ранку запропонував йому:

Еміль Золя
Франція

1840–1902

МУШЛІ ПАНА ШАБРА
Новела

Із французької переклав Віктор Мотрук
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Еміль Золя   |   Мушлі пана Шабра

— Любий пане Шабр, гадаю, вам 
не  завадило  б поїхати з  дружиною на 
море… Не  дивуйтесь тому,  що кажу: 
морські купання вельми благотворно 
впливають на організм людини, зокрема 
допомагають при безплідді. Гадаю, вам 
потрібно їсти побільше мушлів, самих 
лише мушлів.

У месьє Шабра вселилася надія і, вті‑
шений порадою, він спитав:

— Ви сказали «мушлі», лікарю?.. Ви 
вважаєте, що вони?..

— Саме так! Чудодійний засіб! Спо‑
живайте щодня всілякі морепродукти:

молюски, морські блюдечка, мідії, 
їжте морських їжаків, навіть омарів 
і лангустів.

Уже на порозі додав мимохідь:
— І не  забивайтесь у  глушину. Пані 

Шабр молода і  потребує розваг… Їдьте 
у Трувіль. Там чудове повітря.

Через три дні подружжя вже було го‑
тове до від’їзду. Колишній торговець пе‑
реконував дружину, що в Трувіль не вар‑
то їхати, бо відпочинок на цьому курорті 
дуже дорогий. Їсти молюсків можна будь‑
де на узбережжі, навіть у глушині, — там 
їх, до  речі, значно більше, і  коштують 
вони дешевше. Щодо розваг, то  їх усюди 
вистачає. Зрештою, їхня мандрівка — лі‑
кувальна, а не розважальна…

Хтось із  друзів пана Шабра порадив 
йому поїхати в містечко Пуліген, що не‑
подалік Сен‑ Назера. Після втомливої 
дванадцятигодинної мандрівки подруж‑
жя провело цілий день у Сен‑ Назері, але 
в цьому молодому місті на нових рівних, 
немов стріла, вулицях тривали будівель‑
ні роботи, і це наганяло на пані Шабр ве‑
личезну нудьгу.

Побували в  порту, побродили вули‑
цями, де магазини були чимось середнім 
між брудними сільськими бакалійни‑
ми крамничками і  розкішними міськи‑
ми торговельними закладами. Жодної 
вільної дачі у Пулігені не знайшли. Роз‑
кидані навколо бухти маленькі дощані 
оштукатурені хатинки, розмальовані 
так яскраво,  що нагадували ярмаркові 
балагани, були вже зайняті англійцями 
і багатими купцями, що приїхали із Нан‑
та. До того ж, дивлячись на ці позбавлені 
елементарного естетичного смаку вті‑
лення архітектурних експериментів про‑
вінційних митців, Етель лише зверхньо 
закопилювала губки.

Їм порадили переночувати у  Ґеран‑
ді. Була неділя. Коли добралися туди 
близько полудня, пана Шабра охопило 
хвилювання, хоча поетичною натурою 
його важко було назвати. Краєвид Ґеран‑
ду — перлини феодального середньовіч‑
чя — його приємно вразив: фортеці з чу‑
дово збереженими оборонними мурами 
й  міцними брамами з  надбрамними бо‑
йовими вежами та  бійницями… Етель 
милувалася цим безмовним містом, ото‑
ченим широкими, обрамленими високи‑
ми деревами, бульварами, і  в  тихій воді 
її прекрасних зелених очей грала мрійли‑
ва усмішка. Карета рухалася далі: минула 
ворота, і колеса вже стукотіли по бруків‑
ці вузеньких вуличок. Подружжя за цей 
час не перекинулось жодним словом.

— Оце так глушина!  — пробурмотів 
нарешті колишній комерсант. — Села 
навколо Парижа — і ті кращі.

Вийшли з  карети в  центрі міста  — 
перед Торговим готелем, поруч із  цер‑
квою, з  якої саме виходили після обідні 
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 парафіяни. Поки чоловік наглядав за ви‑
вантаженням багажу, Етель вирішила 
пройти трохи вперед, щоб краще роз‑
дивитися процесію віруючих, більшість 
з яких були вбрані у місцеві народні кос‑
тюми.

Були серед них солевари — мешканці 
солоних озер, що простяглися на широ‑
кій пустелі між Ґерандом і  Лє Круазі‑
ком, — у  білих блузах і  коротких шта‑
нах з  напуском. Були фермери у  зовсім 
іншій одежі  — короткі сукняні куртки 
й широкополі круглі капелюхи. Молоду 
жінку особливо вразив багатий костюм 
однієї місцевої дівчини: на  голові у  неї 
був гострокінцевий чепчик, який щіль‑
но прилягав до  неї на  скронях, на  чер‑
воному корсеті з  широкими рукавами 
з вилогами — шовкова маніжка з витка‑
ними яскравими квітами. Три спідниці 
з голубого сукна, одягнені одна на одну 
й зібрані у  щільну складку, підпереза‑
ла вишитим золотом і  сріблом поясом; 
з‑під довгого з оранжевого шовку фар‑
туха виглядали червоні вовняні панчо‑
хи та обуті в жовті черевички ноги.

— Чортзна‑що!  — пирхнув месьє 
Шабр, щойно приєднавшись до  дру‑
жини. — Оце так вирядилась! Лише 
в Бретані побачиш такий маскарад!

Жінка промовчала. Вона зосередила 
всю свою увагу на високому юнакові ро‑
ків двадцяти,  що мав сповнену природ‑
ної гідності поставу; він саме виходив 
під руку з літньою жінкою з храму. Мав 
білосніжну шкіру й рудувате волосся. 
Широкоплечий, м’язистий, був схожий 
на  велетня, але своїми рум’яними що‑
ками, на яких ще й пушок не пробився, 
був схожий швидше на гарненьку боязку 

дівчину. Вражена чудовою вродою юна‑
ка, Етель не зводила з нього очей. Спій‑
мавши на собі її погляд, він повернувся 
до неї обличчям, затримав на якусь мить 
на ній погляд і почервонів.

— Поглянь‑но туди, люба! — проше‑
потів Шабр. — Виявляється, тут є при‑
наймні хоч хтось схожий на  людину. 
З  цього молодого чоловіка вийшов  би 
хвацький карабінер.

— Та це ж пан Гектор, — пояснила, по‑
чувши його слова, служниця з готелю. — 
Він приводить щонеділі на літургію свою 
маму, пані Плугастель… О!  Дуже хоро‑
ший син, такий чемний!

Під час сніданку за загальним столом 
подружжя Шабр стало свідками жвавої 
суперечки. Хранитель іпотек,  що обі‑
дав у  Торговому готелі, захоплювався 
традиційним способом життя у  Ґеранді, 
наголошуючи на  дотриманні молоддю 
моральних принципів. Переконував, що 
юні мешканці міста зберегли чисто‑
ту і  безгрішність своїх душ винятково 
завдяки правильному релігійному ви‑
хованню. Наводив приклади, посилав‑
ся на  факти. Однак роз’їзний торговий 
агент, котрий вранці прибув з коробками 
фальшивих коштовностей, розповів, по‑
сміюючись, що бачив, як за живоплотом 
солодко цілувалися молоді парочки. Ці‑
каво було б йому подивитись, додав, що 
юнаки‑ ґерандці вчинили  б з  дівчатами 
вільнішої поведінки… І почав так єхид‑
но насміхатися з  релігії, священиків 
і монашок, що хранитель іпотек не стер‑
пів, — розсердившись, жбурнув серветку 
на стіл і вийшов з їдальні.

Подружжя їло мовчки  — месьє 
Шабр був обурений почутим від агента, 
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 натомість його дружина, удаючи, що ні‑
чого не зрозуміла, спокійно всміхалася.

Щоб скоротати пополудні час, вони 
вирішили оглянути Ґеранд.

У церкві Сент‑ Обен панувала приємна 
прохолода. Вони повільно прогулювались 
храмом, милуючись високим централь‑
ним склепінням, до  якого здіймалися 
кам’яними спалахами пучки тонких ко‑
лон. Зупинились перед дивовижною фі‑
гурою на  капітелях: кати розпилювали 
навпіл свої жертви і,  роздуваючи вели‑
чезними міхами вогонь, підсмажували 
їх на  величезних жаровнях. Обійшли 
ще п’ять чи шість вулиць, але месьє Шабр 
не втомлювався повторювати, що це, без‑
перечно, глухомань: торгівлі немає, зви‑
чайний середньовічний мотлох; таких 
містечок, як оце, вже багато позносили.

На  вулицях було безлюдно; будівлі 
з  гостроверхими покрівлями тулилися 
одна до одної, наче втомлені дідусі. Гост‑
роконечні покрівлі, кам’яні сторожки 
з  конусоподібним дахом, покриті ши‑
фером кутові башточки, знищена часом 
скульптура, тиша навколо — все це наво‑
дило його на думку, що цей тихий куто‑
чок дуже схожий на музей, який дрімає 
на  сонці. Після одруження Етель дозво‑
ляли читати романи, і,  роздивляючись 
із  млосним виглядом засклені малень‑
кими шибками у свинцевих рамах вікна, 
вона згадувала романи Вальтера Скотта.

Подружжя вийшло з  міста й вирі‑
шило обійти його навколо. Оцінювали 
те,  що бачили, схвально киваючи го‑
ловою; визнавали,  що Ґеранд й справді 
дуже гарний. Перед їхніми очима по‑
стали позолочені сонцем гранітні мури 
без єдиного пробою, немовби щойно 

побудовані. Лише завіса з  плюща й жи‑
молості звисала з бійниць. На бічних ве‑
жах грубезних кріпосних стін поміж ма‑
сивних каменів проріс чагарник: жовтий 
дрік і  квітково‑пишні китиці вогняної 
гвоздики солодким жаром полум’яніли 
на  тлі ясного неба. Місто було оточене 
тінистими алеями височенних столітніх 
в’язів, під якими виросла густа трава.

По ній, немов по килиму, можна було 
неквапно йти вздовж де‑не‑де засипа‑
них древніх ровів. У  деяких місцях ро‑
вів чудернацьким блиском вилискували 
на сонці затягнуті ряскою озерця зі сто‑
ячою водою. У  воді віддзеркалювались 
стовбури струнких берізок,  що росли 
біля високих стін. На воду зеленими па‑
смами схилялися трави. Проникаючи 
поміж дерев, сонячні промені освітлюва‑
ли таємничі куточки, потайні впадини, 
де  лише сполошені жаби порушували 
зосереджену тишу минулих віків рапто‑
вими стрибками.

— Десять башт нарахував!  — вигук‑
нув месьє Шабр, коли повернулися на 
місце, з якого почали обхід.

Особливо його вразили міські в’їзні 
брами у товщі стіни — такі вузькі, що че‑
рез них могла проїхати лише одна карета. 
Як же безглуздо жити ось так у дев’ятнад‑
цятому столітті, відгородившись від сві‑
ту товстелезними мурами! Подумав,  що 
якби на те його воля, то розвалив би всі ці 
масивні брами, схожі швидше на фортеці 
з бійницями, а з каменю збудував би два 
шестиповерхові будинки!

— І скільки ще залишилося б матеріа‑
лів із тих кріпосних стін, — додав.

Подружжя стояло на  прокладеному 
на земляному валу широкому
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бульварі, що тягнувся дугою від схід‑
них до  південних воріт. Етель замріяно 
дивилася вдалечінь, милуючись чудовим 
краєвидом,  що відкривався її  погляду 
за  дахами передмістя. Спочатку йшла 
темна смуга буйної зелені: покручені 
морськими буревіями сосни, вузлува‑
ті чагарники, ще  якісь рослини. За  нею 
простяглися солончаки — безмежна гола 
рівнина із  дзеркалами водойм квадрат‑
ної форми й білими купками солі, що ви‑
блискували на сірому піщаному килимі. 
Ще  далі, аж  на  горизонті, відкривалися 
голубі океанські простори. На  синьому 
тлі біліли, наче білі ластівки, три паруси.

— Поглянь‑но, ось там стоїть той 
юнак, якого ми бачили сьогодні вран‑
ці, — сказав раптом пан Шабр. — Тобі 
не  здається,  що він схожий на  молод‑
шого Ларів’єра? Якби мав на спині горб, 
то був би викапаним Ларів’єром.

Етель повільно повернула голову 
в той бік. Але Гектор, який стояв у кінці 
бульвару, милувався, як і вона, морською 
далечінню і, здавалося, не бачив зверне‑
них на нього поглядів. Тоді молода жінка 
повільно пройшла вперед, спираючись 
на  довгу ручку парасольки. Зробивши 
з  десять кроків, не  зауважила,  що бант 
на її парасольці розв’язався і впав.

Раптом за спиною подружжя почувся 
голос:

— Пані! Пані!..
То гукав Гектор. Він підняв бант і по‑

давав його їй.
— Спасибі, пане, — мовила Етель, 

всміхаючись своєю звичною спокійною 
і лагідною усмішкою.

Юнак видався їй дуже приємним 
і порядним. Він одразу сподобався пану 

 Шабру. Той поскаржився,  що їм ніяк 
не  вдається знайти на  узбережжі дачу, 
і навіть попросив у нього поради. Гектор 
виявився дуже сором’язливим і,  заша‑
рівшись, сказав їм, запинаючись:

— Сумніваюсь,  що знайдете підхожу 
віллу в Круазіку чи Батсі, —

показав рукою на дзвіниці курортних 
містечок,  що вимальовувалися на  гори‑
зонті. — Раджу вам поїхати у Пір’як…

І  докладно розповів про курорт,  що 
був зовсім близько, за неповних три льє 
звідси. Додав,  що на  околиці живе його 
дядько. І, відповідаючи на питання пана 
Шабра, чи є там мушлі, запевнив, що їх 
там неймовірно багато.

Молода жінка щось креслила на газо‑
ні кінчиком парасольки. Юнак не підій‑
мав на  неї очей, наче був засоромлений 
її присутністю.

— Ґеранд  — дуже красиве місто, — 
сказала нарешті своїм співучим

голосом.
— Надзвичайно гарне, — пробурмо‑

тів, поїдаючи її блискавичним поглядом, 
Гектор.

ІІ

Минуло три дні, як  подружжя посе‑
лилося в Пір’яку. Якось уранці пан Шабр 
стояв на  дамбі,  що захищала невелику 
морську гавань, і  незворушно спостері‑
гав, як Етель купалася, плаваючи на спи‑
ні. Сонце вже добряче припікало, і  він, 
одягнутий у  застебнутий на  всі ґудзики 
чорний сюртук, з  фетровим капелюхом 
на  голові, мусив ховатися від пекучих 
променів під прогулянковим парасолем 
із зеленою підкладкою.
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— Вода тепла, люба? — спитав, удаю‑
чи, що цікавиться купанням дружини.

— Дуже тепла! — відповіла вона, пе‑
ревертаючись на живіт.

Пан Шабр ні разу в житті не купався, 
бо  страшенно боявся води. Приховував 
страх, посилаючись на лікарів, які ніби‑
то категорично заборонили йому купа‑
тися в  морі. Коли хвиля сягала на  піску 
його черевиків, він злякано відступав, 
немов перед хижим звіром, що вишкіряв 
на нього зуби. Вважав воду чимось бруд‑
ним, недостойним себе, таким, що може 
негативно вплинути на  його витончену 
солідність.

— Значить, тепла вода? — перепитав, 
знемагаючи від спеки і  відчуваючи,  що 
ось‑ось задрімає на краю дамби.

Етель не відповіла. Вона била руками 
по  воді, пливучи по‑собачому. Купала‑
ся з якоюсь хлопчачою відчайдушністю, 
причому годинами; це доводило до роз‑
пачу пана Шабра, котрому доводилося 
чекати її на березі.

Купання в  Пір’яку було для неї ве‑
личезною насолодою. Терпіти не  мог‑
ла пологий пляж, коли потрібно довго 
брести по  воді до  глибини, аж  поки 
не  дійде до  пояса. Етель ішла в  білому 
вовняному купальному халаті до  кінця 
дамби, одним порухом плечей скидала 
його і  спокійно пірнала вниз головою. 
Твердила: щоб не  розбитися об  скелі, 
потрібно, щоб глибина сягала не менше 
шести метрів. Купальник без спіднич‑
ки, пошитий з  цілого шматка ткани‑
ни, щільно обхоплював гнучкий стан; 
пов’язаний на талії довгий голубий пояс 
підкреслював пишність її  стегон, коли 
вона ритмічно погойдувалася на  хви‑

лях. Волосся  сховала під гумову шапоч‑
ку, з‑під якої все  ж вибивалися на  лоб 
неслухняні пасма. У прозорій воді була 
схожа на вертку голубу рибу з рожевим 
манливим жіночим обличчям.

Пан Шабр уже чверть години сидів 
під палючим сонцем. Разів зо три зиркав 
на годинника і, врешті‑решт, несміло за‑
уважив дружині:

— Люба, ти занадто довго купаєш‑
ся… Виходь уже, довге перебування 
у воді втомить тебе…

— Але  ж я  щойно зайшла!  — ви‑
гукнула у  відповідь. — Вода тепла, наче 
парне молоко, — потім, перевернувшись 
на спину, зауважила: — Якщо ти нудьгу‑
єш, любий, то йди собі… Ти мені не по‑
трібен.

Пан Шабр заперечно похитав голо‑
вою, він сказав, що не залишить її саму, 
бо  біда, як  той удар блискавки, часто 
з’являється зненацька. Етель усміхнулася 
від самої лише думки про допомогу, яку 
здатен надати їй чоловік, якщо її схопить 
корч. Але раптом кинула оком на інший 
бік дамби, на затоку, що простяглася злі‑
ва за селом.

— Зачекай‑но, а що це отам? Я зараз 
подивлюся.

І  швидко попливла туди сильними 
і рівномірними помахами рук.

— Етель! Етель!  — кричав пан 
Шабр. — Не  запливай, будь ласка, дале‑
ко!.. Ти ж знаєш, що я не терплю навіже‑
ності.

Але жінка не  слухала його, і  йому 
довелося підкоритись. Стежачи за  світ‑
лою плямою на  воді  — солом’яним 
капелюшком дружини, Шабр ставав 
навшпиньки; піт заливав його під 
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 парасолем, який він нервово перекладав 
з руки в руку, усе більше задихався від 
спеки.

— Що ж вона там побачила? — бурко‑
тів. — І справді, щось там таки гойдаєть‑
ся на воді… Може, якесь сміття… Жмут 
водорослів, здається. Чи бочечка… — 
Але ж ні, воно рухається.

І тут до Шабра дійшло: це ж чоловік 
пливе!

Пропливши вперед, Етель й сама 
переконалася,  що то  чоловік. І  переста‑
ла плисти, вважаючи це  непристойним 
для жінки. Проте, звична до  кокетства, 
зрадівши можливості продемонстру‑
вати свою відвагу, не  повернула назад 
до  дамби, а  попливла у  відкрите море. 
Удаючи,  що не  зауважила плавця, спо‑
кійно просувалася вперед. А той потро‑
хи ухилявся в її бік, немовби його до неї 
відносила течія. Потім, коли вона вже 
звернула до дамби, вони ніби ненароком 
зустрілися.

— Як поживаєте, пані?  — ввічливо 
спитав він.

— О! Це  ви!  — жваво відреагувала 
Етель і,  невимушено сміючись, сказа‑
ла: — Як же дивно інколи зустрічаються 
люди!

Тим плавцем був Гектор де  Плуга‑
стель. Навіть у  воді був таким  же со‑
ром’язливим, сильним і  рум’янощо‑
ким. Якусь мить вони пливли мовчки, 
на  віддалі одне від одного, тому, бала‑
каючи, підвищували голос. Етель за‑
хотіла висловити йому свою вдячність 
і сказала:

— Ми вам дуже вдячні, що порадили 
нам відпочити у  Пір’яку… Мій чоловік 
у захваті від нього.

— Отже, пан, котрий самотньо стоїть 
там на дамбі, то ваш чоловік? — спитав 
Гектор.

— Так, — відповіла вона.
І  вони знову замовкли. Мовчки ди‑

вилися на пана Шабра, котрий, наче ве‑
личезний чорний жук, виділявся на бла‑
китному тлі моря. А Шабр, надзвичайно 
зацікавлений, хоч і  ставав навшпиньки, 
але ніяк не міг здогадатися, кого ж зі сво‑
їх знайомих дружина зустріла у  відкри‑
тому морі. Безперечно, балакає з  тим 
чоловіком, що плив. Бачив, що вони по‑
вернули один до одного голови. Мабуть, 
це  хтось із  її  паризьких друзів… Але 
надаремне напружував пам’ять, силку‑
ючись пригадати серед їхніх знайомих 
чоловіка, котрий би відважився на такий 
ризикований крок. Чекаючи повернення 
на  берег дружини, крутив, немов дзиґу, 
парасоля, щоб трішки розважитись.

— Я приїхав на  кілька днів у  гості 
до  свого дядечка, — пояснював чарівній 
пані Шабр Гектор. — Ось там на  схилі 
його замок. Я щодня купаюся, плаваючи 
від скелі,  що навпроти тераси, до  дам‑
би. А  звідти повертаюсь назад. Загалом 
близько двох кілометрів пропливаю. 
 Чудова вправа для м’язів… А  ви, пані, 
бачу, дуже відважна. Ніколи в  житті 
не зустрічав такої хороброї жінки.

— Та  що ви! Ще  малям я  хлюпалася 
у воді… — відповіла Етель. —

Почуваюся в ній, як риба. Ми з водою 
старі друзі.

Щоб не кричати голосно, молоді люди 
потроху зближалися. У  цей спекотний 
ранок море дрімало й нагадувало ве‑
ликий відріз муару. Атласні переливи 
різних кольорів витягувалися довгими 
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 смугами, розгладжувались, немов склад‑
ки на тканині, і хвилястими брижами по‑
ширювались удаль. Коли плавці опини‑
лися зовсім близько, їхня розмова стала 
більш задушевною.

Чудовий день! Гектор показував Етель 
цікаві місцини на узбережжі.

— Ось там, за  кілометр від Пір’яка, 
розкинулося село Пор‑о‑Лу; навпроти 
нього  — затока Морбіан зі  скелясти‑
ми білими берегами  — чіткими, немов 
зображення на  акварельному малюнку, 
а  з  іншого боку, ближче до  відкритого 
моря, сірою плямою на морській блакиті 
виділяється острів Дюме.

При кожному поясненні вона зупи‑
нялась на хвильку і вдивлялася в те міс‑
це, на  яке вказував пальцем Гектор. 
Молодій жінці забавно було, лежачи 
на  воді, дивитися на  далекий берег,  що 
губився у прозорій безкінечності. Коли 
повертала голову до сонця, воно засліп‑
лювало її; здавалося, що бачить не море, 
а  безмежну яскраво сяючу пустелю 
Саха ру: сонячні промені відбивалися 
від її неосяжних знебарвлених піщаних 
просторів.

— Яка краса! — шепотіла вона. — Яка 
краса!

Аби трохи відпочити, лягла на спину. 
Розкинула руки хрестом, відкинула назад 
голову і лежала так на воді. Її білі ноги й 
руки погойдувалися на хвилях.

— То ви народилися в  Ґеранді, ме‑
сьє? — спитала.

Щоб зручніше було з  нею розмовля‑
ти, Гектор і собі перевернувся на спину.

— Так, — відповів. — Я  ніде більше 
не бував, лише один раз їздив до

Нанту.

Гектор розповів про своє дитинство, 
про те, як  його виховували. Спочатку 
мати  — надзвичайно побожна жінка, 
котра ревно берегла високі моральні 
якості, притаманні давній шляхті. По‑
тім його вихователем став священик. Він 
дав йому приблизно ті ж знання, які да‑
ють у коледжі, а крім того ще й глибокі 
знання закону божого й геральдики. Він 
навчився їздити верхи, володіти шаблею; 
завдяки фізичним вправам загартував 
своє тіло. Разом з тим зберіг цнотливість 
немовляти, бо  щотижня причащався, 
не  читав романів і,  досягнувши повно‑
ліття, мав узяти шлюб зі своєю бридкою 
двоюрідною сестрою.

— Невже вам лише двадцять років! — 
вигукнула Етель, кинувши

здивований погляд на  цю дитину‑ 
велетня.

У  ній прокинулися материнські 
почуття. Цей нащадок благородного, 
міцного бретонського роду вельми за‑
цікавив її. Але, пливучи на  спині, спря‑
мувавши погляд у прозору небесну даль 
і немов би зрікшись всього земного, вони 
й не зауважили, що хвилі настільки при‑
близили їх одне до одного, що Гектор на‑
віть трохи штовхнув Етель.

— Ой! Вибачте! — сказав їй.
Гектор пірнув і виплив за чотири ме‑

три від молодої жінки. Вона весело засмі‑
ялася.

— Ви хотіли взяти мене на  абор‑
даж! — гукнула.

Юнак густо почервонів. Зиркаючи 
на  неї спотайна, знову підплив до  неї. 
 Гектор вважав її чарівною. Обличчя моло‑
дої жінки виглядало з‑під опущених піль 
солом’яного капелюшка, а   підборіддя 
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з ямкою було занурене у воду. З білявих 
пасм волосся, що вибилися з‑під очіпка, 
каплі води перлинами падали на  вкриті 
ніжним пушком щоки. Ні в кого більше 
Гектор не бачив такої чудової посмішки, 
такої чарівної голівки, як у жінки, котра 
пливла поруч нього, розрізаючи з легким 
плескотом воду, залишаючи за  собою 
срібний слід. Зауваживши,  що вона від‑
чуває на  собі його погляд, а  його недо‑
ладний вигляд, вочевидь, забавляє її, 
юнак почервонів ще більше.

— Здається, ваш чоловік втрачає тер‑
піння, — сказав він, продовжуючи роз‑
мову.

— Та ні, — спокійно відповіла Ет ель. — 
Він звик мене чекати, коли я купаюсь.

Насправді пан Шабр таки почав 
проявляти неспокій. Ходив туди‑сюди 
по дамбі, дедалі швидше обертав парасо‑
ля, щоб хоч трішки освіжитися. Розмова 
дружини з  незнайомим плавцем цілком 
спантеличила його.

Етель раптом спало на думку, що він, 
напевно, не впізнав Гектора.

— Я крикну чоловікові,  що це  ви, — 
сказала вона.

Коли Шабр уже міг її почути з дамби, 
вона підвищила голос і гукнула:

— Знаєш, любий, це той пан з Ґеран‑
ду, котрий люб’язно порекомендував нам 
краще місце відпочинку.

— От і  чудово! Чудово!  — крикнув, 
у свою чергу, пан Шабр. Зняв

капелюха й привітався з  Гектором, 
а потім спитав його: — Вода тепла?

— Дуже тепла, — відповів той.
Етель продовжувала купатися при 

чоловікові; попри те,  що розжарене 
на сонці каміння страшенно пекло йому 

підошви, він усе  ж не  насмілювався ви‑
словити їй своє невдоволення.

Море біля дамби було надзвичайно 
прозоре. На  чотириметровій  чи п’яти‑
метровій глибині було добре видно пі‑
щане дно, подекуди  — темні й світлі 
острівці гальки, тонкі водорості,  що 
повільно хитали довгими стеблами. 
Картина прозорого дна тішила жінку. 
Пливла повільно, немовби боялась по‑
тривожити морську гладь; занурила 
у воду обличчя й дивилася, як під нею, 
в  таємничій невиразній глибині, роз‑
горталися смуги піску і гальки. Пропли‑
ваючи над травами, відчувала їх легкий 
трепіт. Короткі й м’ясисті, причаєні між 
камінням, довгі й гнучкі, що звивалися, 
наче змії, — вони розстелилися зелену‑
ватим килимом і, немов живі, ворушили 
зубчастим листям так, як краби клешня‑
ми. Легенько зойкаючи, Етель розпові‑
дала про те, що бачить під водою:

— Ой, який великий камінь! Він, 
здається, рухається… А ось щось схоже 
на дерево, справжнє дерево з  гілками!.. 
А ось там риба! І як швидко пливе! Рап‑
том вигукнула:

— А це  що таке? Невже весільний 
 букет! Та  хіба  ж у  морі ростуть весіль‑
ні букети?.. Погляньте, наче білі квіти… 
Як же тут гарно, як гарно!

І  тут Гектор пірнув. За  мить винир‑
нув, тримаючи в руці пучок білястої тра‑
ви, яка, лишень її витягнули з води, одра‑
зу ж поникла й зів’яла.

— Щиро дякую, — сказала Етель. — 
Але не варто було турбуватися…

На, любий друже, лови букет і збере‑
жи його для мене! — вона кинула водо‑
рості до ніг месьє Шабра.
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Молода жінка і юнак пливли ще якусь 
мить поруч. Вони то швидко просували‑
ся різкими гребками вперед, здіймаючи 
хмари сріблястих бризок, то  повільно 
ковзали по  воді; за  ними розходилися, 
коливалися й зникали кола. Їхні тіла оми‑
вали одні й ті ж хвилі, і від цього відчуття 
між ними виникала якась таємнича чут‑
тєва близькість. Пливучи слідом за Етель, 
Гектор намагався рухатись прокладеною 
нею доріжкою; йому здавалося, що вона 
зберігала теплоту її  тіла. Море дещо за‑
спокоїлося і  поступово змінювало своє 
забарвлення з блідо‑ голубого на рожеве.

— Люба, ти ризикуєш простудити‑
ся, — пробурмотів, обливаючись потом, 
пан Шабр.

— Я вже виходжу, друже, — відповіла.
Вона й справді вийшла з води і, три‑

маючись за  натягнутого ланцюга, дуже 
швидко піднялася догори пологою дам‑
бою. Гектор, вочевидь, чекав цієї миті, 
щоб помилуватися формами її  прекрас‑
ного тіла. Однак коли, почувши спле‑
ск піднятої нею хвилі, підняв голову, 
то було вже запізно: закутана у пеньюар 
Етель уже стояла на дамбі. Від цього об‑
личчя Гектора набрало такого здивовано‑ 
розгніваного вигляду,  що молода жінка, 
мерзлякувато зіщулившись, посміхнула‑
ся; вона полюбляла зіщулюватись, знаю‑
чи, що коли її тіло, стрункий силует яко‑
го вимальовувався на тлі неба, проймає 
дрож, то вона стає особливо чарівною.

Юнак зрозумів, що час прощатися.
— До нової приємної зустрічі, — по‑

бажав пан Шабр.
І  поки Етель, стрибаючи по  плитах 

дамби, стежила за  головою Гектора, ко‑
трий перепливав затоку, її  чоловік ішов 

із  серйозним виглядом за  нею; у  про‑
стягнутій руці, щоб не замочити сюртук, 
тримав зірваний молодим плавцем жмут 
морської трави.

ІІІ

Подружжя Шабр винайняло в Пріяку 
другий поверх великого будинку, вік‑
на якого виходили на море. Через те що 
в  селі були лише третьосортні їдаль‑
ні, найняли в  кухарки місцеву селянку. 
Готу вала вона досить дивні страви: пере‑
смажену печеню, підозрілого кольору 
підливу, і  бідній Етель доводилося їсти 
самий лише хліб.

Зрештою, казав пан Шабр, ми при‑
їхали сюди не  для того, щоб ласувати 
вишуканими стравами. Але й він ледь 
торкався до  печені з  підливою. Переко‑
наний,  що найкращі ліки для нього  — 
мушлі, з ранку до вечора їв лише їх.

Найгіршим було для нього те, що він 
ненавидів цих невідомих йому твари‑
нок, які мали дивний вигляд; вихований 
на позбавленій смаку пісній міщанській 
кухні, Шабр полюбляв, наче дитина, 
соло дощі. Від молюсків — солоних, пер‑
чених, неприємних на  смак  — йому пе‑
рекривляло рота і,  ковтаючи їх, чоловік 
мимоволі морщився. Але він так хотів 
чимшвидше стати батьком, що ладен був 
ковтати їх разом з черепашками.

— Люба, а чому ти не їси устриці? — 
нападав часом на дружину.

Вимагав, щоб їла їх стільки ж, скіль‑
ки їв і  він. Інакше нічого в  нас не  вий‑
де, — твердив. І  починалася сварка. 
Етель казала, що доктор Ґіро мав на ува‑
зі не  її, а  його, а  Шабр переконував,  що 
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 дотримуватися режиму харчування по‑
трібно їм обом. Надувши губки, молода 
жінка кидала тоді оком на  свого блідо‑
го огрядного чоловіка. Від мимовільної 
усмішки ямочка на  її  підборідді погли‑
блювалась. Не  бажаючи його образи‑
ти, Етель замовкала. Усе  ж, побачивши 
устричний садок, почала й сама їсти 
по  дюжині молюсків на  сніданок, обід 
і вечерю. І зовсім не тому, що цього вима‑
гав чоловік, просто вона їх дуже любила.

Життя в Пріяку проходило монотон‑
но, сонно, тягуче. Відпочивали там лише 
три сім’ї: оптовий бакалійник з  Нанта, 
колишній нотаріус із Ґеранду — просто‑
душний глухий старик, і подружня пара 
з Анже, які цілими днями рибалили, за‑
йшовши по пояс у воду. Ці дрібні буржуа 
вели тихий, замкнутий спосіб життя. 
При зустрічі віталися, але до  ближчого 
знайомства справа не доходила. Єдиною 
розвагою для них була собача гризня, яку 
вони час від часу спостерігали на  без‑
людній пристані.

Етель, звикла до шумного паризького 
життя, безперечно, нудьгувала б за Па‑
рижем, якби Гектор не провідував їх що‑
дня. Прогулявшись одного разу з паном 
Шабром морським берегом, він запри‑
ятелював з  ним. У  пориві щирості той 
розповів йому про мету свого приїзду 
до  Пріяку, дуже обережно підбираючи 
слова, щоб не образити цнотливість цієї 
великої дитини. Коли пояснив відверто, 
чому їсть так багато молюсків, спанте‑
личений Гектор, навіть на  почервонів‑
ши, обвів його поглядом з ніг до голови, 
дивуючись,  що є, виявляється, на  світі 
чоловіки, яким доводиться дотримува‑
тися режиму лікування.

Наступного дня приніс у  подару‑
нок повний кошик морських півників, 
який колишній негоціант вдячно при‑
йняв. Відтоді Гектор, котрий вправно 
виловлював усе,  що лише можна було 
виловити, знав тут кожну скелю в бухті, 
не приходив до них без черепашок. При‑
гощав пана Шабра чудовими мідіями, які 
назбирав під час відпливу; морськими 
їжаками, які сам чистив, не боячись по‑
колоти пальці; морськими блюдечками, 
які відколупував лезом ножа від скелі; 
різними видами молюсків, яким дав вар‑
варські назви. Але сам ніколи не  їв їх. 
Радіючи, що йому не потрібно витрачати 
на них ні гроша, пан Шабр був йому без‑
межно вдячний.

Тепер Гектор мав чудову нагоду від‑
відувати родину Шабрів. Приходив з му‑
шлями і, зустрічаючи Етель, повторював 
одну й ту ж репліку:

— Ось мушлі для пана Шабра.
Молоді люди лукаво всміхалися, 

щурячи очі. Мушлі для пана Шабра 
звеселяли їх. Відтоді Етель дуже подо‑
балося в  Пір’яку. Щодня після купання 
вони з  Гектором прогулювалися. Пан 
Шабр чвалав за ними на віддалі, насилу 
волочачи ноги: молоді люди йшли за‑
надто швидко, щоб він міг рівняти крок 
із ними.

Гектор показував Етель пам’ятки ми‑
нувшини, залишки ліпнини, прикрашені 
тонкими за  виконанням вставками рос‑
линного орнаменту середники дверей 
і  вікон. Колишнє місто перетворилося 
нині в глухий закутень: купи гною лежа‑
ли тут і там на тісних вуличках, затисну‑
тих з  обох боків закуреними халупами. 
Зате тут панував якийсь неймовірно 
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солодкий спокій, і Етель, ступаючи в ка‑
люжі з  брудною каламутною водою, за‑
хоплено роздивлялася камені збереженої 
фортечної стіни, зацікавлено заглядала 
в халупки, де на глиняній підлозі валявся 
убогий старий мотлох.

Гектор просив її  зупинитися перед 
смоківницями з  пишними кронами 
і  широким волохатим листям, якими 
були засаджені сади; їхні гілки хилилися 
до низьких огорож. Звертали у найвужчі 
провулочки; схилившись над кам’яною 
кладкою колодязів, усміхалися своєму 
відображенню в прозорій, холодній, наче 
лід, воді. А пан Шабр, як і раніше, чала‑
пав позаду них під парасолем на зеленій 
коленкоровій підкладці, з яким він, зда‑
ється, ніколи не  розлучався, і  терпляче 
переварював молюсків.

Однією з найбільших розваг для його 
дружини були свині й гуси, що тинялися 
по селу. Свиней вона спочатку страхала‑
ся; їй здавалось, що ці купи сала, які так 
прудко пересуваються на  своїх тонких 
ніжках, зачеплять її і зіб’ють з ніг; її дра‑
тувало,  що вони такі неохайні  — живіт 
чорний від бруду, рило замурзане багню‑
кою, бо  рилися в  землі, до  того  ж вони 
ще  й рохкали. А  Гектор клявся їй,  що 
свині  — наймиліші на  світі створіння. 
Вона повірила йому, і  заклопотана ме‑
тушня свиней під час їх годування вже 
лише забавляла її; після дощу,  що рап‑
тово сипнув із хмарки й одразу вщух, їй 
здалося, що ці мокрі нечупари вбралися 
в шати з рожевого шовку — свіжі й пиш‑
ні, наче бальне вбрання.

Гуси також забавляли її. Дві гусячі 
зграйки час від часу сходилися до  по‑
мийної ями в  кінці вулички.  Клацанням 

дзьоба птахи немовби віталися один 
з одним і,  скупчившись біля помийної 
ями, завзято поїдали овочеве лушпин‑
ня. Іноді їхній вожак вилазив на  неї 
і,  розчепіривши лапи, витягнувши 
довгу шию, роззявивши жовтого дзьо‑
ба, випнувши пухнасте біле черевце, 
гордовито, з  величним спокоєм стояв 
і пильно оглядав своє птаство, а ті, ви‑
гнувши шиї, хрипло ґелґочучи, завзято 
порпалися в землі. Потім вожак із кри‑
ком сходив униз і  вів зграю за  собою. 
Витягуючи шиї в  один бік, переступа‑
ючи з лапи на лапу, гуси повільно, наче 
хворі, пленталися за  ним. Якщо повз 
них біг собака, вони сердито шипіли 
і ще більше витягували шиї.

Плескаючи в  долоні, молода жінка 
спостерігала за церемоніальним маршем 
гусячих зграй,  що поверталися додому 
так поважно, немовби на  них чекали 
невідкладні й важливі справи. По  обіді 
свині й гуси йшли, наче люди, купатися 
на пляж, це видовище було для Етель та‑
кож неймовірно цікавим.

Першої  ж неділі свого перебуван‑
ня в  Пiр’яку вона зібралася до  церкви. 
У  Парижі не  дотримувалась релігійних 
обрядів, а  тут, у  провінції, обідня була 
для неї розвагою, зручною нагодою 
на  людей подивитися й себе показати. 
У  храмі побачила Гектора з  грубим мо‑
литовником у  потертій палітурці. Юнак 
дивився на  неї серйозним поглядом по‑
верх молитовника, але очі його сміялися. 
Коли вони вийшли на паперть, то подав 
їй руку, і вони прогулювались по малень‑
кому кладовищу навколо церкви.

Після вечірні її  чекала ще  одна при‑
ємна подія: Хресна хода в  кінець села 
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до  розп’яття. Попереду йшов селянин 
і ніс вишиту золотими нитками шовкову 
фіолетову фану, прикріплену до червоно‑
го держака. За  ним двома довгими вер‑
вечками повільно міряли дорогу жінки. 
У центрі, голосно співаючи, простували 
священики, кюре, вікарій і  наставник 
із сусіднього замку. У кінці процесії, за бі‑
лою хоругвою, яку міцно тримала в заго‑
рілих руках гладка дівчина, плівся, гучно 
стукаючи дерев’яними черевиками, на‑
товп парафіян, схожий на стадо, що роз‑
брелося по  дорозі. Коли проходив повз 
затоку, церковні фани й білі жіночі очі‑
пки вирізнялися на тлі сліпучо‑ голубого 
моря, й урочиста неспішна хода парафі‑
ян з дивовижною чіткістю вимальовува‑
лась на сонці.

Цвинтар у  Пiр’яку розчулив Етель. 
 В загалі‑то вона не любила все, що навіює 
сум. Поселившись на  віллі, виглянула 
у вікно і, побачивши під вікнами могили, 
аж  здригнулася. Могильні хрести ото‑
чували церкву біля гавані і,  наче люди, 
простягували руки до водних і небесних 
просторів; уночі в негоду вітер з відкри‑
того моря люто завивав у  цвинтарному 
лісі почорнілих хрестів. Вона швидко 
звикла до  цієї тихої й сумної місцини, 
де було доволі затишно й мило.

Їй ввижалося,  що мертві й живі тут 
мирно співіснують і  навіть усміхаються 
одні до одних. Обгороджений невисокою 
стіною заввишки по груди цвинтар стояв 
на центральній дорозі, і люди, не сором‑
лячись, перелазили через огорожу і йшли 
його доріжками,  що губилися у  висо‑
кій траві. Діти також тут гралися, весе‑
ло перестрибуючи через гранітні над‑
гробки. Коти,  що сиділи,  згорнувшись 

 клубочком, під кущами, несподівано 
вискакували звідти і  влаштовували пе‑
регони; навесні там часто було чутно 
любовне нявкання і  миготіли наїжені 
силуети котів,  що вимахували довгими 
хвостами.

Кладовище й справді було чарівним 
куточком: воно заросло дикою травою 
й гігантським кропом із широкими жов‑
тими зонтиками, після спекотних днів, 
коли з могил потягнуло вітром, від нього 
йшов такий різкий запах, що ним пропах 
весь Пiр’як.

А  вночі цвинтар навіював спокій, 
наче село, що спить мирним сном, і був 
схожий на затишну галявину. Хрести гу‑
билися в пітьмі, запізнілі перехожі відпо‑
чивали на гранітних лавицях біля стіни; 
море котило перед ними свої хвилі, а ві‑
терець доносив солоні бризки.

Якось увечері, повертаючись із  Гек‑
тором додому, Етель захотіла пройти 
цим пустинним полем. Пан Шабр розці‑
нив її  забаганку як занадто романтичну 
і на знак протесту повернув на набереж‑
ну. Позаяк доріжка була надто вузькою, 
їй довелося відпустити руку партнера. 
Йшла по  ній, і  її  спідниця шурхотіла, 
зачіпаючи високу траву. Кріп випускав 
сильний дурманний аромат; чуючи кро‑
ки людей, розімлілі від кохання кішки 
не  втікали. Коли молоді люди увійшли 
в тінь, що падала від церкви, Етель відчу‑
ла на своїй талії Гекторову руку і злякано 
скрикнула.

— Що то  за  нісенітниця!  — сказала, 
коли минули храм. — Мені здалося, що 
мене хапає привид.

Гектор засміявся і  спробував пояс‑
нити:
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— То гілка чи зонтик кропу хльосну‑
ли вас по спідниці.

Молоді люди зупинилися і розгляда‑
ли могильні хрести, а потім, схвильовані, 
розчулені глибоким спокоєм цієї терито‑
рії смерті, не обмінявшись більше ні сло‑
вом, ні поглядом, пішли далі.

— Ти злякалася, люба. Я ж чув, як ти 
скрикнула, — сказав їй пан Шабр. — Так

тобі й треба!
Під час припливу для розваги ходили 

дивитися, як причалювали
до  берега човни з  виловом сардин. 

Коли якийсь парусний човен прямував 
до гавані, Гектор показував на нього по‑
дружжю пальцем. Після шостого човна 
пан Шабр сказав,  що йому набридло 
спостерігати це  одноманітне видови‑
ще. Натомість Етель воно не дратувало, 
до того ж прогулянки до моря їй щоразу 
більше подобалися. Бувало, що, поспі‑
шаючи, бігла по  дамбі, перестрибуючи 
через тріщини між величезними камін‑
ними плитами, підхопивши рукою, щоб 
не  впасти, спідницю, яка роздувалася 
на  вітрі. Вона задихалася і,  притиснув‑
ши руки до  грудей, закинувши голову 
назад, переводила дихання. Гектор у цю 
мить думав,  що розкуйовджена, зі  смі‑
ливим і  задиркуватим, немов у  хлоп‑
чиська, виглядом Етель неймовірно ча‑
рівна.

Тим часом причалив човен, і рибалки 
взялися вивантажувати з  нього кошики 
із  сардинами,  що сріблилися на  сонці, 
переливалися блакитними й рожевими 
іскрами, немов сапфіри  чи бліді рубіни. 
Гектор пояснював завжди однаково: ко‑
жен кошик містить тисячу сардин, його 
ціну визначають щоранку залежно від 

величини вилову; заплативши власни‑
кові човна третину вторгованих грошей, 
рибалки ділять між собою решту ко‑
штів. Сардини одразу ж солять у ящиках 
з отворами, через які витікає розсіл.

Невдовзі Етель та її партнер збайдужі‑
ли до сардин. Вони все ще ходили на бе‑
рег, але сама процедура вивантаження їх 
уже не цікавила. Молоді люди стрімголов 
бігли на дамбу, а звідти вже поверталися 
тихою ходою, милуючись морем.

— Великий був сьогодні вилов?  — 
завжди запитував їх, коли поверталися 
з прогулянки, месьє Шабр.

— Так, дуже великий, — відповідали 
йому.

Щонеділі ввечері в  Пір’яку відбува‑
лися народні гуляння на свіжому повітрі.

Взявшись за  руки, хлопці й дівчата 
довго кружляли в  танку, повторюючи 
в  одноманітному ритмі один і  той  же 
куплет. У  присмерку їхні грубі хриплу‑
ваті голоси набували незвичайної краси. 
Етель сиділа на пляжі, Гектор лежав біля 
її  ніг; поринувши у  мрії, вона уважно 
слухала пісню. Хвилі високо підіймали‑
ся і  з  ніжним рокотанням розбивалися 
об  берег.  Звук цей уявлявся їм голосом 
пристрасті. Потім, коли море з  тужли‑
вим стогоном, немовби заспокоєне ко‑
ханням, відступало, його голос раптом 
затихав, завмирав. Молода жінка мріяла, 
щоб її так само пристрасно покохав веле‑
тень, якого вона перетворить у послуш‑
ного хлопчика.

— Люба, мені здається, що ти нудьгу‑
єш у Пiр’яку, — казав іноді дружині

чоловік.
Вона одразу відповіла йому:
— Та що ти, любий, зовсім ні.
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У  цьому глухому селі вона знайшла 
собі розвагу. Гуси, свині, сардини були 
для неї чимось вельми важливим. Ма‑
леньке кладовище викликало в  неї при‑
ємне відчуття. Сонне життя  — відлюд‑
ність, яку порушували лише бакалійник 
із  Нанта і  глухий нотаріус з  Ґеранду, — 
здавалося їй бурхливішим, ніж гомінли‑
ве проведення часу на модних курортах. 
А  от  пан Шабр смертельно нудьгував 
і через два тижні запропонував їй повер‑
нутися до Парижа.

— Мушлі вже мають подіяти, — твер‑
див він.

Але Естелла запротестувала:
— Ні, любий, ти з’їв їх недостатньо… 

Впевнена, що тобі потрібно з’їсти їх знач‑
но більше.

IV

Якось увечері Гектор сказав їм:
— Завтра буде великий відплив… 

Можна буде наловити креветок.
Етель зраділа цій новині. Звісно, по‑

трібно наловити чим більше креветок! 
Вона вже давно смакувала це  задово‑
лення. Пан Шабр почав заперечувати, 
наводив свої аргументи. По‑перше, 
ніколи не  вдається нічого зловити. 
По‑друге, розумніше купити креветки 
за  двадцять су в  якої‑небудь місцевої 
жительки, ніж мокнути по пояс у воді, 
дряпаючи собі ноги. Та  чи міг він пе‑
реконати свою половину, яка так ро‑
зохотилась до  ловіння креветок? Звіс‑
но, що ні, і йому довелося погодитися. 
Гектор пообіцяв принести сачки. Месьє 
Шабр, хоч і дуже боявся холодної води, 
все  ж погодився приєднатися до  них; 

 додав, що якщо вже йде на це, то лови‑
тиме всерйоз.

Уранці наказав намазати свої чоботи 
салом. Вбрався у  світлий полотняний 
костюм; попри заперечення дружини 
не надівати краватку таки надів її, випус‑
тивши кінці, немовби йшов на  весілля, 
а не ловити креветки. Вважав себе при‑
стойною людиною, і вузол краватки був 
для нього своєрідною формою протес‑
ту проти забруднення вод океану. Етель 
вдягнула купальник, а  поверх нього  — 
блузку. Гектор також був у  купальному 
костюмі.

З  дому вийшли близько другої. Ко‑
жен ніс на  плечі свій сачок. Щоб дійти 
до  скель, де, за  словами Гектора, води‑
лося безліч креветок, потрібно було 
пройти половину  льє по  піщаній дорозі 
і  водоростях. Гектор спокійно йшов по‑
переду і,  долаючи труднощі дороги, вів 
подружжя прямо через калюжі. Етель 
рішуче простувала слідом за  ним, про‑
валюючись ніжками у  прохолодний 
мокрий пісок і відчуваючи від цього на‑
солоду. Пан Шабр ішов останнім. Не ба‑
жаючи мочити чоботи, перш ніж дійдуть 
до  скель, обережно обходив калюжі, 
перестрибував через струмочки,  що за‑
лишилися на  березі після відпливу. Як 
свідомий врівноважений парижанин, ко‑
трий у непогоду обережно пробирається 
брудною вулицею, вибирав на дорозі сухі 
місця. Від швидкої ходи вже важко дихав 
і щохвилини питав:

— Пане Гекторе, далеко ще  йти? По‑
слухайте, а чому б нам не ловити

креветки тут? Ось вони, я  їх бачу, 
повірте мені… Зрештою, морські рачки 
водяться всюди в морі, чи не так?  Б’юся 
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об  заклад,  що варто лише закинути 
 сачок…

— Закиньте, закиньте, пане Шабр, — 
відповідав Гектор.

Щоб відсапатись, Шабр опускав свій 
сачок у калюжку завбільшки

з  долоню. Він, звісно, нічого в  ній 
не  виловлював, навіть водоростей, на‑
стільки чистою й прозорою була в  ній 
вода. Відтак з  виглядом ображеної гід‑
ності, міцно стуливши губи, знову виру‑
шав у дорогу. Бажаючи все ж довести, що 
креветки водяться всюди, часто збивався 
з дороги і врешті‑решт далеко відстав від 
Етель і Гектора.

Море все більше спадало, вже відсту‑
пило від берега більше ніж на кілометр. 
Скелі й валуни поступово оголювалися; 
тепер, скільки оком захопиш, простяга‑
лася волога грудкувата пустеля, схожа 
на  спустошену бурею безкраю рівни‑
ну, що пригнічувала своєю безмежністю. 
Вдалині виднілася лише зелена смуга 
моря. Воно весь час віддалялося від бе‑
рега, зменшувалося, немовби його випи‑
вала земля; одразу відкривалися погляду 
довгі, вузькі пасма темних скель, що ви‑
тягувалися у стоячій воді своїми високи‑
ми виступами. Етель захоплено милува‑
лася цим безмежним вільним від моря 
простором.

— Яка велична картина!  — шептала 
вона.

Гектор показував пальцем на  зелені 
скелясті громади та обточені хвилями

заломи скель.
— Вони виступають з води лише двічі 

на місяць, — пояснював їй. —
Сюди приходять ловити мідії… Ба‑

чите ось там темну пляму? Це  «Руді 

 корови»  — найкраще місце для ловлі 
омарів. Ці скелі видно лише під час ве‑
ликих відпливів, а  вони бувають двічі 
на  рік… Але нам треба поквапитись. 
Підемо до  тих скель, їхні верхівки вже 
видно.

Етель із задоволенням увійшла в мо‑
ре. Високо підіймала ноги, шльопала 
ними по  воді, сміялась, коли здіймали‑
ся міріади бризок. Забрела по  коліно 
у воду й боролася з хвилями. Раділа, що 
може долати опір потужних хвиль, які 
хльостали її по ногах.

— Не бійтеся, — казав Гектор. — Спо‑
чатку вода сягне вам по пояс, а далі буде 
мілкіше… За мить будемо на  місці.

І  справді, вони підіймалися деда‑
лі вище, перейшли маленький канал 
і опинились на оголеній після відпливу 
широкій скелястій терасі. Оглянувшись 
назад, молода жінка скрикнула  — так 
далеко був від них берег. Там, удалині, 
вишикувались у лінію білі хатини; вид‑
но було також квадратну вежу церк‑
ви із  зеленими віконницями. То  був 
Пiр’як. Ніколи в житті Етель не бачила 
таких широченних просторів, прикра‑
шених смугами піску, що золотився під 
палаючими променями сонця, темно‑ 
зелених водоростей, мокрих блискучих 
скель. Їй здавалося, це  і  є край землі, 
уламки світу, за якими вже починаєть‑
ся небуття.

Тільки‑но Етель і  Гектор приготу‑
валися закинути сачки, як  почувся жа‑
лібний голос пана Шабра. Він застряв 
посеред невеличкого морського каналу 
і не знав, що йому робити.

— Куди мені йти? — питав. — Іти пря‑
мо чи куди?
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Вода сягала йому пояса, і,  тремтячи 
від жаху,  що провалиться в  яму і  вто‑
питься, він боявся і крок ступити.

— Уліво йдіть! — крикнув Гектор.
Шабр рушив уліво, але й далі занурю‑

вався у воду; охоплений жахом, не нава‑
жуючись повернути назад, знову зупи‑
нився.

— Подайте‑но мені руку, — голо‑
сив. — Присягаюсь, тут повно ям. Відчу‑
ваю, що вони є.

— Правіше йдіть, пане Шабр, праві‑
ше! — кричав Гектор.

Бідолашний Шабр стояв переляканий 
у  воді і  зі  своїм сачком на  плечі і  зав’я‑
заною елегантним вузлом краваткою мав 
такий смішний вигляд,  що молоді люди 
не  могли втриматися від сміху. Урешті‑ 
решт невдаха таки виплутався з  біди. 
Коли підійшов до  них, губи його трем‑
тіли від хвилювання. Не  тямлячись від 
люті, вигукнув:

— Я ж не вмію плавати!
Коли Гектор сказав,  що потрібно ос‑

терігатися, щоб приплив не  заскочив їх 
зненацька на  скелях, він знову переля‑
кався.

— Сподіваюсь, ви попередите мене?
— Не бійтеся, пане Шабр, покладіться 

на мене.
Усі взялися ловити креветки. Вузь‑

кими сачками обшукували ями. Етель 
привнесла в  це  заняття жіночий азарт. 
Першою упіймала три великі червоні 
креветки,  що несамовито підстрибува‑
ли на  дні сачка. Злякавшись їх шалених 
рухів, голосно покликала Гектора на до‑
помогу, але, переконавшись, що креветки 
перестають рухатися, якщо взяти їх за го‑
лову, осміліла й сама почала перекладати 

ракоподібні істоти в  кошичок,  що висів 
у неї на плечі. Інколи разом з 

креветками зачіпляла сачком жмут 
водоростей; схожий на шелест крил звук 
підказував їй, що їх краще шукати під 
травою. Обережно розсувала водорості, 
розбирала стебла, розчіпляючи клейке 
і м’яке, наче мертва риба, химерно спле‑
тене листя. Час від часу нетерпляче за‑
глядала до  кошика, палаючи бажанням 
якомога швидше його наповнити.

— Дивина та й годі!  — обурювався 
пан Шабр. — Я ще не зловив жодної

креветки.
Колишній торговець боявся залази‑

ти в ущелини скель, де їх водилося най‑
більше, до того ж йому заважали чоботи, 
у які набралася вода; він енергійно совав 
сачком по піску, але в нього потрапляли 
самі лише краби. По  п’ять, вісім, десять 
зараз. Шабр страшенно боявся цих тва‑
ринок: кляв їх, викидав із сачка. Побою‑
ючись, що почнеться приплив, раз у раз 
обертався.

— Ви впевнені, що відплив усе ще 
триває? — питав у Гектора.

Молодий чоловік кивав у  відповідь 
головою. Він добре знав ці місця, крім

того був майстром своєї справи. Кож‑
ного разу витягував з води пригоршню 
рачків. Коли ловив біля Етель, то  вилов 
складав у  її кошик. Вона сміялася, ки‑
дала погляд у  бік чоловіка, прикладала 
до вуст пальця. Коли схилялася над дов‑
гою дерев’яною ручкою чи нахиляла над 
сіткою, тремтячи з цікавості, скільки  ж 
їх там, свою біляву голівку, то в цю мить 
здавалася Гектору надзвичайно чарів‑
ною. Дув легкий вітерець, вода дощем 
стікала через петлі сачка; Етель стояла, 
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вся в   дрібних бризках, наче в  краплях 
роси, її костюм то роздувався, то прили‑
пав до тіла, підкреслюючи стрункий стан.

Від початку ловлі креветок минуло 
вже майже дві години. Вона перервала 
на  хвильку роботу, щоб віддихатися; 
через втому важко дихала, короткі ку‑
черики рудуватого волосся прилипли 
до  спітнілого чола. Навколо неї все 
ще простягалася неосяжна, велича‑
ва у  своєму спокої пустеля; лише море 
вкрилося брижами, і його шепіт лунав 
усе голосніше.

Була вже четверта година пополуд‑
ні. Обпечене, вилиняле від пекучого 
сонця небо стало блідо‑голубим, майже 
білястим, але спека не відчувалася: мор‑
ська прохолода розсіювала її, вибілюва‑
ла нестерпно‑яскраве проміння. Пані 
Шабр зацікавлено вдивлялася в числен‑
ні чорні крапки, які чітко виділялися 
на  тлі скель. То  були такі  ж, як і вони, 
ловці креветок: навдивовижу тонко ок‑
реслені силуети, маленькі, немов кома‑
хи, смішні фігурки, що виникали, немов 
із небуття, на  неосяжних просторах. 
Можна було розгледіти їхні рухи, зігнуті 
спини, а коли совали сачками, то й про‑
стягнуті руки, що гарячково рухалися, 
так, як гарячковито перебирає лапками 
муха. Етель здогадалася, що вони вий‑
мають із сачка вилов, відкидаючи водо‑
рості і крабів.

— Послухайте, пане Гекторе, почина‑
ється приплив, — перелякано

закричав месьє Шабр. — Подивіться, 
он та скеля щойно була над водою.

— Звісно, що він починається, — роз‑
дратовано відреагував Гектор. — Та саме 
в цей час креветки ловляться якнайкраще.

Проте Шабр не зважав на його запев‑
нення. Він щойно опустив сачок і стра‑
шенно перелякався, витягнувши якусь 
дивну рибу, схожу на морське чудовись‑
ко. Вирішив, що з нього досить цього за‑
няття.

— Ходімо! Ходімо! Пора поверта‑
тись!  — репетував він. — Не  варто без‑
глуздо ризикувати життям.

— Тобі  ж кажуть, що креветки най‑
краще ловити під час припливу! — заспо‑
коювала його дружина.

— А вода таки підіймається, і то  до‑
сить швидко! — напівголосно додав Гек‑
тор, і в його очах зблиснули злі вогники.

Хвилі й справді здіймалися все вище 
і вище, з глухим гуркотом пожирали ске‑
лі. Величезні вали раптово завалювалися 
на  піщану косу й миттєво затоплювали 
її. Море‑завойовник поступово відвойо‑
вувало в суходолу володіння, які віками 
омивало своїми водами.

Етель знайшла калюжу, зарослу дов‑
гими, м’якими, схожими на  волосся во‑
доростями, і ловила в  ній здоровенних 
креветок; від її сачка на водоростях зали‑
шався слід, наче косар пройшовся косою 
по  траві. Не  бажаючи повертатися, спе‑
речалася з чоловіком:

— Як собі хочеш, а я йду! — зі сльоза‑
ми на очах крикнув пан Шабр. — Не вар‑
то бути легковажними, ми ж ризикуємо 
залишитися тут до наступного відпливу.

І, розпачливо міряючи ручкою сач‑
ка глибину ям, першим рушив у дорогу. 
Коли відійшов на  двісті‑триста метрів, 
Гектор нарешті переконав Естеллу, що 
і їм треба вже йти.

— Вода буде йому по  шию, — казав 
усміхаючись. — Справжнє купання для 



90

Проза • Драма

пана Шабра… Бачите, він уже занурю‑
ється.

Лишень вирушили назад, як на вустах 
Гектора з’явилася лукава усмішка, а його 
обличчя набрало водночас стурбованого 
виразу закоханого, котрий хоче освідчи‑
тися в коханні, але не насмілюється. Ще 
раніше, наповнюючи креветками Ете‑
линого кошика, він усіляко намагався 
доторкнутися до  її пальців. Власна со‑
ром’язливість сердила молодого чолові‑
ка. Якби пан Шабр утопився, то він лише 
зрадів би, бо цього разу він справді йому 
заважав.

— Знаєте що?  — раптом сказав Гек‑
тор. — Я посаджу вас собі на плечі і поне‑
су… Бо ви ризикуєте промокнути… Га? 
Ну, сідайте ж швидше, не бійтесь!

Він нагнувся і підставив їй спину. 
Червоніючи, ніяковіючи, жінка відмов‑
лялася. Та він підганяв її, твердячи, що 
несе відповідальність за її здоров’я. Етель 
не  залишалося нічого іншого, як пого‑
дитись. Вона вилізла на спину молодого 
чоловіка, поклала руки йому на  плечі. 
Міцний, наче скеля, Гектор випрямився, 
і на  його кремезних плечах жінка була, 
немов пташка. Наказав міцно тримати‑
ся за нього і, йдучи широкими кроками, 
просувався вперед.

— Пане Гекторе, здається, треба йти 
направо? — жалібним голоском

питав пан Шабр. — Хвилі вже сягали 
йому пояса.

— Так, направо, весь час направо.
Шабр ішов не  обертаючись, тремтя‑

чи від страху, що вода скоро буде йому 
по пахви, а Гектор у цей час відважився 
поцілувати Естелину ручку на  своєму 
плечі. Молода жінка хотіла забрати руки, 

але він сказав їй, щоб не  ворушилася, 
інакше не  відповідає за  її життя. І далі 
цілував її пальці, — прохолодні й солоні; 
йому здавалося, що п’є з них гірку похіт‑
ливість океану.

— Залиште мене, прошу вас! — твер‑
дила Етель, удаючи, що гнівається.

— Ви занадто собі дозволяєте… Якщо 
не припините, я зістрибну у воду…

Проте коли Гектор знову взявся 
за  своє, вона не  зістрибнула. Він міцно 
тримав її за щиколотки і мовчки покри‑
вав руки поцілунками, стежачи лише 
за  тим, чи маячить попереду спина, 
а властиво скорботно зігнуті плечі пана 
Шабра, які щохвилини могла накрити 
хвиля.

— То мені йти направо? — волав він 
до них.

— Як завгодно, можна й наліво!
Шабр зробив крок наліво і голосно 

скрикнув. Колишній торговець занурив‑
ся у воду по шию, його краватка намокла. 
Гектор скористався з цього, щоб освідчи‑
тись Етель у коханні.

— Я кохаю вас, Етель, я не можу жити 
без вас…

— Не кажіть такого, пане Гекторе, 
прошу вас, замовкніть!

— Я справді кохаю, я  обожнюю 
вас… Донині почуття глибокої пова‑
ги не дозволяло мені освідчитись вам 
у коханні…

По груди у воді, не дивлячись на неї, 
молодий чоловік простував своїми 
аршин ними кроками вперед. Ситуація 
здалася їй такою потішною, що вона 
не змогла утриматися від сміху.

— Годі вам, Гекторе, — мовила докір‑
ливим голосом, поблажливо
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поплескавши його по плечу. — Майте 
розум, а  головне  — не  впадіть і не  впу‑
стіть мене у воду!

Поплескування ще більше задурило 
йому голову: вона, отже, не розсердилася 
на  нього! Гектор радісно крикнув кину‑
тому напризволяще пану Шабру:

— А тепер увесь час прямо!
Коли вони нарешті вийшли на берег, 

той почав скаржитися:
— Я ледь не  залишився там навіки, 

клянусь! — бурчав він. — Мої чоботи…
Але тут Етель відкрила наповненого 

доверху креветками кошика й показала 
його чоловікові.

— Невже ти так багато наловила?  — 
здивовано вигукнув він. — Як же вправ‑
но ти ловиш!

— Цьому навчив мене пан Гектор, — 
сказала вона, з усмішкою поглянувши на 
молодого чоловіка.

V

Подружжю залишалося відпочивати 
в Пір’яку лише два дні. Гектор не тямив 
себе від люті, його вигляд був пригніче‑
ний. Щодо пана Шабра, то бідолаха що‑
ранку прислухався до відчуттів свого ор‑
ганізму і мав дещо збентежений вигляд.

— Невже ви поїдете від нас, не поми‑
лувавшись скелями Кастеллі?  — спитав 
їх якось увечері Гектор. — Пропоную зав‑
тра піти туди на прогулянку.

І пояснив, чому це так важливо. Ске‑
лі  — всього лише за  кілометр звідси. 
Вони розтягнулися на  пів  льє вздовж 
моря і славляться гротами, пробитими 
у них морськими хвилями. Більш глухого 
закутка в околицях Пір’яку немає.

— Ну, гаразд, завтра підемо! — пого‑
дилася Етель. — Важко туди йти?

— Зовсім ні, лише раз чи два про‑
мочимо ноги, ось і все.

Проте месьє Шабр не бажав більше 
мочити ніг. Мимоволі скупавшись піс‑
ля ловлі креветок, затаїв на  море зло‑
бу. Тому пропозицію юнака відкинув. 
Твердив, що безглуздо вдруге наража‑
тися на  небезпеку. Не  хоче спускатися 
до  тих скель, не  бажає ламати ноги, 
перестрибуючи, немов коза, зі скелі 
на  скелю; якщо  ж вони наполягають, 
то  піде верхом берегової скелі, вздовж 
берега, — це єдина поступка, на яку він 
погоджується.

Гекторові раптом блиснула в  голові 
думка, яким чином його заспокоїти.

— Послухайте, пане Шабр, — сказав 
йому, — ви можете пройти повз пові‑
тряний телеграф у Кастеллі… До того ж 
можете зайти туди й купити у  місцевих 
жителів мушлі. Вони продають їх там 
за безцінь…

— Ну що  ж, ідея цікава, — звеселів 
колишній торговець зерном. — Я візьму 
із собою кошичка і наостанок наїмся мо‑
люсків до оскоми.

Обернувшись до дружини, додав з ве‑
селим і навіть пустотливим виглядом:

— Може, вони підуть нам на користь, га?
Наступного дня їм довелося чекати 

відпливу, щоб вирушити в дорогу. Потім 
ще чекали Етель, яка не  встигла приго‑
туватися до  мандрівки. Через затримки 
з Пір’яка вирушили лише о п’ятій годині 
вечора. Гектор переконував, що приплив 
не застане їх зненацька.

Молода жінка взула тикові черевички 
на  босу ногу. Коротка полотняна сукня, 
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яку підіймала так, що було видно її тонкі 
щиколотки, надавала їй доволі зухвало‑
го вигляду. Чоловік її вирядився в  білі 
штани і пальто з альпака. Із парасолем 
й кошичком був схожий на  паризького 
буржуа, котрий вирушає на закупи.

Дорога до  перших скель була дово‑
лі важкою. Довелося йти по  сипучому 
піску, в  якому грузли ноги. Колишній 
торговець збіжжям сопів, наче коваль‑
ський міх.

— То я  залишаю вас і піднімаюся 
нагору, — сказав їм.

— Гаразд, ідіть по цій стежці, — пора‑
див Гектор. — Вище ви ніяк не видряпає‑
тесь… Може, допомогти вам?

Вони дивилися, як Шабр ліз угору. 
Видерся врешті‑решт, розкрив сво‑
го парасоля і, розмахуючи кошичком, 
кричав їм:

— Я вже нагорі! Тут значно краще!.. 
Закликаю вас бути розсудливими…

Зрештою, я  буду звідси стежити 
за вами.

Гектор і Етель зникли серед скель. 
Взутий у  високі черевики, Гектор ішов 
попереду; стрибав упевнено й спритно, 
немов горянин, з каменя на камінь. Етель 
і собі відважно стрибала на ті ж камені. 
Обернувшись до неї, спитав:

— Подати вам руку?
— Ні, ні, — заперечувала вона. — 

Невже ви вважаєте мене бабусею?
Вони вийшли на  гранітну терасу; 

море сточило її, виробило глибокі загли‑
бини. Здавалося, що ребра величезного 
чудовиська проткнули пісок, і на  по‑
верхню виліз його величезний хребет із 
хребцями, що розпалися. В  западинах 
скелі текли цівки води, чорні водорості 

 спадали туди довгими пасмами. Молоді 
люди знову стрибали, намагаючись збе‑
регти рівновагу, по  каменях; коли чиясь 
нога зісковзувала, вони голосно сміялися.

— Я почуваюсь тут, як вдома, — весе‑
ло переконувала Гектора Етель. –

Вашими каменями хоч вітальню при‑
крашай!

— Почекайте, почекайте, — відказу‑
вав їй Гектор. — Ви ще кращі побачите.

Підійшли до  вузької розколини, що 
зяяла між двома величезними брилами. 
Усередині неї, у канаві, була велика калю‑
жа, що перегороджувала їм шлях.

— Я її нізащо в  світі не  перейду!  — 
злякано вигукнула молода жінка.

Гектор запропонував її перенести. 
Хитаючи головою, Етель рішуче запе‑
речувала: вона не  хотіла, щоб він знову 
її ніс. Тоді юнак придумав інший вихід: 
назносив великих каменів і спробував 
спорудити із них щось на кшталт мосту, 
проте камені виявилися слизькими і ско‑
чувались на дно канави.

— Подайте‑но мені руку, я  пере‑
стрибну, — нарешті сказала, втративши 
терпець, його супутниця.

Але не  розрахувала силу стрибка 
й однією ногою ступила у воду.

Молоді люди весело засміялися. Коли 
нарешті вибралися з розколини, молода 
жінка аж скрикнула від захоплення.

Завалена уламками велетенських 
скель бухточка глибоко вклинювалася 
в  суходіл. Величезні брили, оберігаючи 
вхід до  неї, стояли у  воді, наче вартові. 
Біля самого берега бурі змили землю й 
оголили гранітні стіни; всюди між миса‑
ми далеко в  суходіл заходили інші бух‑
ти; за скелястими виступами їхнім очам 
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несподівано відкривалися внутрішні 
гроти; пласти чорного мармуру лежали 
серед піску, немов здоровенні рибини, 
викинуті на мілину хвилями.

Здавалося, було це місто циклопів, за‑
хоплене навальним наступом, яке потім 
спустошило море, місто зі зруйнованими 
кріпосними кам’яними стінами, част‑
ково знесеними вежами, перекинутими 
одна на  одну будівлями. Гектор показав 
супутниці всі закутки руїн цього спору‑
дженого бурями міста. Вона йшла по міл‑
кому жовтому, наче золотий порох, піску, 
по  гальці зі вкрапленнями блискіток 
слюди, що блищали на сонці, по уламках 
скель, за які іноді мусила чіплятися рука‑
ми, щоб не впасти в розколину.

Ішла природними галереями, про‑
ходила під тріумфальними арками, 
то  напівкруглими  — в  романському 
стилі, то  стрілчастими  — в  готичному. 
Спускалася в ущелини, що дихали про‑
холодою, в  приховані на  дні маленькі, 
не  більше десяти квадратних метрів, 
пустелі; захоплено розглядала синюваті 
будяки і м’ясисті темно‑зелені рослини, 
що повзли по стрімких сірих скелях; ми‑
лувалася морськими птахами — цілком 
ручними бурими пташками, які, безу‑
гавно стрекочучи, кружляли навколо 
неї. Та особливо її дивувало інше: хоч 
би як далеко зайшла в лабіринт скель, як 
тільки оберталася, перед нею знову про‑
стягалося море — спокійне й величаве, 
воно виразно проступало між брил бла‑
китною смугою.

— Ага, ось ви де!  — крикнув зверху 
пан Шабр. — А я вже почав переживати,

що загубив вас… Скажіть‑но, вам 
не страшно у цій безодні?

Він стояв на  березі під парасолем, 
з  кошичком у  руках, завбачливо відсту‑
пивши кроків на шість від краю.

— Вода дуже швидко прибуває під 
час припливу, будьте обережні, —

додав він.
— Не турбуйтеся, маємо ще багато 

часу! — відповів Гектор.
Етель сиділа, занімівши від захоплен‑

ня перед цим неосяжним безмежжям. 
Напроти неї тягнулися до неба три гра‑
нітні стовпи, відшліфовані хвилями, схо‑
жі на  велетенські колони зруйнованого 
храму. А  за  ними, позолочене вечірнім 
сонцем, бо була вже шоста година, про‑
стяглося відкрите море  — синє‑синє, 
всипане золотими блискітками. Удалині, 
між двома стовпами, сліпучо‑білою пля‑
мою вимальовувався, наче крило чайки, 
що на льоту черкає ним по воді, малень‑
кий парус. Із блідо‑голубого неба спадав 
величний спокій сутінок, які вже насу‑
валися на  землю. Ніколи в  житті Етель 
не  відчувала такого безмежного, такого 
солодкого блаженства.

— Ходімо, — тихо сказав Гектор, до‑
торкнувшись до її руки.

Здригнувшись, вона встала зі свого 
місця — млосна і немовби розгублена.

— Отой будиночок зі щоглою, то  і є 
телеграф? — крикнув їм месьє Шабр.

— Я зайду туди по мушлі, а потім до‑
жену вас.

Щоб подолати блаженні лінощі, що 
охопили її, Етель почала бігати і пус‑
тувати, немов дівчисько‑шибеник. 
Перестрибувала через калюжі, бігла 
до  моря… Потім їй заманулося видря‑
патись на нагромадження скель, які під 
час припливу стають островами. Коли, 
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подолавши останні метри важкого під‑
йому, перебравшись через тріщини, 
досягла вершини і з найвищого каменя 
обвела поглядом похмурий голий берег, 
то  відчула себе неймовірно щасливою. 
Тонкий силует її обличчя чітко окрес‑
лювався в чистому повітрі, широка ряс‑
на спідниця розвіювалась, наче прапор, 
від пориву вітру.

Спускаючись униз, заглядала в кожну 
ущелину на своєму шляху, в усі вибоїни 
у скелях; вдивлялась у дрімаючі прозорі 
озерця, які, наче велике ясне дзеркало, 
відбивали небесну синь. Романтичний 
ліс смарагдово‑зелених трав підіймав‑
ся з їхнього дна. Великі чорні краби ви‑
стрибували, наче жаби, і миттєво, навіть 
не  замутивши води, зникали. Молоду 
жінку не покидала задума, немовби сяг‑
нула зором у таємничі країни, у розлогі, 
невідомі, щасливі краї.

Повернувшись до  підніжжя прибе‑
режних скель, Етель побачила, що її су‑
путник набирає в носовичок мідій.

— Подарунок для пана Шабра, — по‑
несу йому, нехай поласує.

Саме в  цю мить він з’явився наго‑
рі, і  вигляд у  нього був дуже розчаро‑
ваний. — На  телеграфі не  було черепа‑
шок, — крикнув їм. — Я  не  хотів сюди 
йти і, виявляється, мав рацію.

Та коли Гектор показав йому здаля 
мідії, він дещо заспокоївся. Вкрай здиво‑
ваний, дивився, як вправно юнак видря‑
пується по  знайомій лише йому стежи‑
ні на  стрімку, як стіна, скелю. На  спуск 
йому також не забракло відваги.

— Не велике діло! — промовив, спус‑
тившись вниз, Гектор. — Тут є сходинки, 
потрібно лише їх знайти.

Море вкрилося великими брижами, 
і пан Шабр затято закликав молодих лю‑
дей вернутися. Благав дружину хоча  б 
піднятися нагору, якщо знайде придатну 
стежку. Гектор пояснив йому, сміючись, 
що в  цьому місці взагалі немає жодної 
стежки, по  якій може піднятися жінка, 
а  значить, їм доведеться іти далі. Тим 
паче, зазначив, що вони ще не оглянули 
гроти.

Пану Шабру не  залишалося нічо‑
го іншого, як продовжувати свій шлях 
по  хребту скелястого берега. Сонце вже 
сідало. Закривши парасоля, він опирався 
на  нього, як на  ціпка. У  другій руці ніс 
кошичка з мідіями.

— Ви не стомилися? — лагідно спитав 
Етель Гектор.

— Так, трохи є, — відповіла вона.
Гектор запропонував їй свою руку, 

і вона її взяла. Насправді Етель зовсім 
не  втомилася, лишень якась приємна 
млосність щораз більше оволодівала 
нею. Щойно вона дивилася, як Гектор 
ліз по  стрімкій скелі, і від переживан‑
ня за  нього її охопило якесь внутрішнє 
тремтіння, що все ще тривало.

Молоді люди мовчки повільно йшли 
піщаним берегом; галька з осколків че‑
репашок хрустіла у них під ногами, наче 
на  садових доріжках. Гектор показав 
Етель дві широкі розколини в  скелях: 
Яму божевільного монаха і Котячий 
грот. Вона зайшла в печери, обвела їх по‑
глядом і відчула легке тремтіння. Йшли 
далі по золотистому мілкому піску, диви‑
лися одне на одного, всміхалися і мовча‑
ли. У цей час вода все більше прибувала, 
короткі хвилі перекочувались, рокочучи, 
але вони нічого не чули. Пан Шабр щось 
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кричав їм згори, та вони не  звертали 
на нього уваги.

— Це безглуздо! — вигукував колиш‑
ній торговець, розмахуючи водночас па‑
расолем і кошичком з мідіями. — Етель! 
Пане Гекторе!.. Послухайте, вас же може 
заскочити зненацька приплив! Ви вже 
йдете по воді!

Вони не  відчували прохолоди низь‑
ких хвиль, що набігали їм на ноги.

— Га? У  чім річ?  — спитала нарешті 
вона.

— А! Це ви, месьє! — мовив молодий 
чоловік. — Дрібниці, не  бійтеся за нас!.. 
Мусимо ще оглянути Грот Прекрасної 
дами.

Розвівши у  відчаї руками, пан Шабр 
додав:

— Це  ж божевілля! Ви може  те вто‑
питись.

Та вони його вже не  слухали. Щоб 
уберегтися від чимраз вищої води, про‑
биралися біля скель і нарешті дійшли 
до  гроту. Він являв собою западину 
у випнутій у море гранітній скелі. Її ви‑
соке склепіння вивершував округлий 
купол. Хвилі, які під час бурі досягали 
скелі, добре відполірували стіни, і вони 
блищали, наче агат. Рожеві й голубі про‑
жилки у товщі темної скелі переплітали‑
ся, немов на  малюнках прадавніх віків, 
з величними розводами; здавалося, це 
був оздоблений первісними художни‑
кам басейн для купання морських ца‑
риць. Підлога гроту була вкрита мокрою 
галькою, яка ще зберігала прозорість, 
здавалося, що вона викладена коштов‑
ними каменями. У  глибині лежав шар 
м’якого сухого піску  — блідо‑жовтого, 
майже білого.

Етель сіла на  пісок і роздивлялася 
грот.

— Добре було б пожити тут! — про‑
шепотіла вона.

Однак Гектор, котрий у  цей час спо‑
стерігав за  морем, раптом удав із себе 
розгубленого.

— Боже мій! Ми відрізані! Хвилі пе‑
регородили нам дорогу… Доведеться 
 тепер чекати принаймні дві години.

Він вийшов з грота, і, підвівши очі 
догори, побачив пана Шабра. Той стояв 
на прибережній скелі, якраз над гротом. 
Коли почув від Гектора, що вони відріза‑
ні, тріумфуючим голосом закричав:

— А що я вам казав? Ви ж ніколи мене 
не послухаєте… Вам загрожує небезпека?

— Жодної небезпеки, — відповів Гек‑
тор. — Вода заливає грот всього

лише метрів на  п’ять чи шість біля 
входу. Не турбуйтесь… Раніше, ніж через 
дві години, ми звідси не виберемося.

Шабр розгнівався. Виходить, вони 
пропустять обід? Він уже неабияк зго‑
лоднів. Що за безглузда прогулянка! Бур‑
кочучи, сів на  низьку траву, — зліва від 
себе поклав парасоля, а справа — коши‑
чок з мідіями.

— Нічого не  вдієш, почекаю, якщо 
так треба!  — гукнув. — Ідіть до  моєї 
дружини і подбайте, щоб вона не  про‑
студилася.

У гроті Гектор сів біля Етель. Після 
короткого мовчання насмілився взяти 
її за  руку, і вона її не  забрала. Дивила‑
ся вдалину. На землю спускалися сутін‑
ки, призахідне сонце повільно згасало 
у  прозорому серпанку. На  горизонті 
небо набирало ніжного бузкового від‑
тінку, на  морі, яке щораз темнішало, 
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не було видно жодного паруса, жодного 
човна. Вода помалу проникала всереди‑
ну; з легким шумом, перекочуючи про‑
зорі камінці, заповнювала грот. Море 
приносило з  собою хвилюючу любовну 
млість широких просторів, лагідне ро‑
котання, дратівний, насичений хтиві‑
стю аромат.

— Етель, я кохаю вас, — говорив Гек‑
тор, вкриваючи поцілунками її руки.

Вона не  відповідала, бо задихалась, 
немовби її відносив приплив. Напівле‑
жачи на піску, нагадувала заскочену зне‑
нацька і вже беззахисну русалку.

Аж тут до них долинув ледь чутний, 
немовби розчинений у  повітрі, голос 
пана Шабра:

— Ви не голодні? Бо я вмираю з голо‑
ду!.. На щастя я взяв із собою ніж. І, очі‑
куючи більшого, перекушую мідіями.

— Я кохаю вас, Етель, — повторив 
Гектор, палко стискаючи її в обіймах.

Вечір був темний, сонце вже заходи‑
ло, море відкидало в небо відблиски за‑
ходу. Біля входу у грот жалібно стогнали 
хвилі, а  під склепінням згасав день. Від 

плюскотливих хвиль підіймався аромат 
родючості. Етель повільно схилила голо‑
ву на плече Гектора. І вечірній вітер поніс 
їхні пристрасні зітхання.

На скелі при світлі зірок месьє Шабр 
методично їв свої черепашки. Йому за‑
грожувала непрохідність кишок, бо ков‑
тав їх так, без хліба.

VI

Через дев’ять місяців після повернен‑
ня до Парижа красуня пані Шабр

народила хлопчика. У нестямі від ра‑
дості її чоловік відвів у бік доктора Ґіро 
і гордо пояснив йому:

— Це все мідії, даю голову відтяти!.. 
Якось увечері, причому за вельми ціка‑
вих обставин, я з’їв повний кошичок мі‑
дій!.. Що там не кажи, але ніколи не міг 
би подумати, що у черепашках криється 
така чудодійна сила.

Перекладено за  виданням: Emile Zola. 
Contes et nouvelles choisis. — Moscou: 
Ėditions du Progrès, 1971. — 341 p.
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Через п’ятсот років після Тро‑
янської війни 1 і за сімсот п’ят‑
надцять років до  нашої ери 

мешканці у Сардах 2 готувалися до великого 
свята — весілля царя Кандоля 3. Усіх пере‑
січних людей охопило радісне хвилювання 
і якесь незрозуміле натхнення, яке у них ви‑
кликає будь‑яка визначна подія, хоча вона їх 
жодним чином не стосується, бо відбуває‑
ться у вищих, недоступних їм світах.

Від тієї миті, коли, стоячи на  своїй 
квадризі, Феб‑Аполлон 4 позолотив су‑
цільно порослі шафраном верхи Тмолу, 
молодецькі сарди метушилися, бігали 
туди‑ сюди, піднімалися і спускалися мар‑
муровими сходами, що з’єднували місто 
з  річкою Пактоль  — величавою повно‑
водою річкою, у  якій колись викупався 
фригійський цар Мідас 5, наповнивши 
її золотим піском. Кожний доброчесний 
громадянин Сард мав такий величний, 
урочистий вигляд, що,  здавалося, сам 

Теофіль Ґотьє
Франція

1811–1872

ЦАР КАНДОЛЬ
Оповідання

Із французької переклав Віктор Мотрук

Від перекладача. 

Коли писав це оповідання, Ґотьє взорувався на  твори античних 
авторів: Платона, Птоломея, особливо Геродота, котрий на почат-
ку своєї «Історії» розповідає, як Гігес прийшов до  влади в  Лідії, 
убивши царя і спокусивши царицю Нісу. Відома йому була також 
байка Лафонтена про царя Кандоля (« Le Roi Candaule et le Maître 
en droit »). Використав він і  написане 1841  року полотно свого 
прия теля Фернана Буассара де Буаденьє «Цар Кандоль і Гігес».

Уперше оповідання побачило світ п’ятьма уривками, надрукова-
ними з  продовженням у  газеті «Ля Прес» (La Presse) від першо-
го по  п’яте жовтня 1844  року. Через рік воно з’явилося у  збірці 
опові дань видавництва «Шарпантьє». Воно надихнуло на власну 
творчість його сучасників: скульптор Прадьє виліпив скульптуру 
цариці Ніси, яка письменнику дуже сподобалась, а  художник 
 Ж.-Л. Жером намалював 1859 року картину «Цар Кандоль».
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іде під вінець. Люди збирались групками 
на  агорі 6, на  сходах храмів, під порти‑
ками будівель. На  кожному розі вулиці 
видно було жінок, що тягнули за  руку 
діто чок, які не встигали за своїми

нетерплячими матусями, що знемага‑
ли від цікавості. Дівчата з глеками на го‑
лові, які притримували для рівноваги бі‑
лими руками, схожими на ручки амфор, 
поспішали до  джерел. Хотіли чимшвид‑
ше наповнити їх водою і віднести до дому, 
щоб бути вільними до  тієї пори, коли 
весільний кортеж в’їде у  місто. Прачки 
спішно складали у  запряжені мулами 
візки ще вологі туніки і  хламиди. Раби 
швидко обертали жорна, не  чекаючи, 
поки батіг наглядача нагадає про це їх 
голим, пошматованим шрамами пле‑
чам. Словом, сарди квапилися закінчити 
з  повсякденними турботами, від яких 
не звільняє навіть свято.

Дорогу, якою мав рухатися кор‑
теж, посипали дрібним білим піском. 
На  узбіччях через рівні проміжки стоя‑
ли мідні триноги, з яких линули пахощі 
кориці і нарду. Були то єдині цівки диму, 
які порушували чистоту небесної блаки‑
ті. У  день скріплення вуз Гіменея лише 
хмаринкам, утвореним ароматами спа‑
люваного коріння і кори, дозволено було 
пливти по голубому небосхилу.

Землю встелили гілками мирти 
й  олеандру, а  стіни палаців прикрасили 
начепленими на  бронзові кільця кили‑
мами дивовижної краси; на них майстри‑
ні‑невільниці виткали із  вовни, золота 
і срібла різноманітні сцени з життя богів 
і героїв.

Були то  зображення Іксіона, який 
обнімав хмарину 7, богині Артеміди, яку 

випадково побачив, купаючись з німфа‑
ми, Актеон 8; пастуха Паріса 9 у  ту мить, 
коли він на  горі Іда виносить рішення 
у  спорі за  яблуко Гери білоплечої, Афі‑
ни ясноокої і  власниці чарівного пояса 
Афродіти; троянських старійшин, котрі, 
як запевняє сліпець із Мілета, піднялися 
на  Скейську вежу, щоб ушанувати Єле‑
ну Прекрасну, котра підходила до  воріт 
 міста 10.

У намаганні підлеститись до  царя 
Кандоля  — нащадка Геракліда Алкея 11, 
багато городян вивісили на хатах килими 
із зображеннями епізодів життя Геракла 12 
у  Фівах, а  інші з  нагоди великого свята 
прикрасили двері гірляндами і  вінками. 
Вишикувавшись рядами від царського 
палацу аж до міських воріт, через які мала 
в’їхати наречена, люди тільки те й робили, 
що балакали про юну царицю, яка слави‑
лася вродою на всю Азію, і про характер 
царя, — на думку людей, якщо не дивний, 
то принаймні незвичайний.

Нісія, донька сатрапа 13 Мегабаза, 
мала надзвичайно витончені риси облич‑
чя і досконалу зовнішність — запевняли 
її слуги й подруги, з якими вона купала‑
ся в  купальні, бо жоден чоловік не  міг 
похвалитися тим, що бачив у  неї щось 
більше, ніж колір покривала й  елегант‑
ні складки одежі з  м’якої тканини, яка, 
всупереч її бажанню, не могла прихова‑
ти витонченого, схожого на  статую тіла 
юнки.

Варвари не  поділяють переконання 
греків про цнотливість: тоді як молоді 
ахейці 14, не соромлячись, демонструють 
на  стадіонах свої натерті олією торси, 
що блищать на сонці, юні спартанці тан‑
цюють з  відкритими обличчями перед 
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вівтарем Діани 15, мешканці Персеполя, 
Екбатани і Бактрії оберігають тіла навіть 
більше, як зіницю ока, і  надають їхній 
цнотливості значно більшого значення, 
ніж чистоті душі. Свободу, з якою греки 
дивляться одине на одного, варвари роз‑
цінюють як непристойну — таку, що ви‑
магає покарання, а жінку, котра при ході 
показує чоловікам більше, ніж кінчики 
пальців своїх ніг, що виглядають з‑під 
цнотливих складок довгої туніки, вважа‑
ють розпущеною.

Незважаючи на  цю таємницю або 
швидше завдяки їй, в  усій Лідії 16 про 
красу Нісії складали безліч легенд; їх від‑
гомін не міг не дійти до вух царя Кандо‑
ля, хоча зазвичай царі менше всіх знають 
про те, що відбувається у  їхньому цар‑
стві, і  живуть, немов боги у  захмарній 
височині, не відаючи, що діється на гріш‑
ній землі.

Сардські євпатриди 17, котрі споді‑
валися, що молодий цар одружиться 
з  кимось із  їхніх доньок, гетери з  Афін, 
Самосу, Мілета й  Кіпру, прекрасні ра‑
бині з  берегів Інду, дорогі світловолосі 
дівчата, привезені з  далекої туманної 
Кімерії 18, не  наважувалися промовити 
у  присутності Кандоля жодного слова, 
яке б хоч якось стосувалося Нісії. Навіть 
у  найхоробріших і найвродливіших ді‑
вчат не виникало й думки про суперниц‑
тво з  Мегабазовою дочкою, бо наперед 
знали, що програють вони його.

Одначе ні в Сардах, ні в усій Лідії ні‑
хто не  бачив цієї небезпечної суперни‑
ці, — ніхто, крім однієї людини, яка після 
зустрічі з нею тримала язика за  зубами, 
немов бог мовчання Гіппократ, що наві‑
ки приклав палець до вуст.

Тією людиною був командир охорон‑
ців царя Кандоля Гігес 19.

Якось, сповнений невиразних често‑
любних планів Гігес, скакав узгір’ями 
Бактрії 20, виконуючи важливе секретне 
доручення царя. Він марив всемогут‑
ністю, троном, щастям, яке відчуваєш, 
коли кладеш корону на  голову найбіль‑
шої у  царстві красуні. Від цих думок 
у  його жилах вирувала кров, і  він мчав, 
несамовито підстьобуючи вкритого бі‑
лою піною нумідійського коня, немовби 
доганяючи свою мрію.

Аж раптом погода різко змінилася. 
Наближалась буря, схожа на ту, що вже 
розбурхалась у серці воїна; Борей зі ску‑
йовдженим фракійськими морозами во‑
лоссям і роздутими щоками, схрестивши 
руки на грудях, щосили гнав по небу пе‑
реповнені водою хмари.

Зграйка зляканих дівчат, які прийшли 
на пагорби нарвати квітів, квапливо вті‑
кала до міста зі своїм запашним урожаєм 
у подолах тунік. Юнки ще здалека поба‑
чили вершника і, за варварським звича‑
єм, закрили обличчя покривалом; проте, 
коли Гігес скакав повз ту, чия гордовита 
осанка й багате вбрання свідчили, що тут 
головна саме вона, сильний порив вітру 
зірвав з неї покривало, що, мов пір’їнка, 
злетіло в  повітря, причому так високо, 
що його годі було спіймати.

І Нісія, Мегабазова донька, опини‑
лася з  відкритим обличчям віч‑на‑віч 
із охоронцем царя Кандоля та його дові‑
реною особою. Хто його знає: чи то лише 
подув Борея спричинив цю непередбаче‑
ну обставину, чи, може, Ерос, любитель 
бентежити людські душі, зірвав із  ді‑
вчини покривало заради власної забави? 
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Хоч би як, а Гігес застиг від одного лише 
погляду на цю чарівну Медузу.

Складки її  туніки вже сховалися 
за  міською брамою, а  він замість того, 
щоб їхати далі, стояв як укопаний. Серце 
підказувало воїну, що побачена щойно 
красуня, вірогідно, дочка сатрапа царя, 
і несподівана зустріч із нею, що збіглася 
з  його потайними думками, які роїлися 
в його голові, — послане богами передві‑
стя, фатальне марево. Саме на голову цієї 
чарівної незнайомки він залюбки поклав 
би корону, бо жодної іншої дівчини, гід‑
ної цієї честі, йому не знайти на всьому 
білому світі.

Проте яка  ж вірогідність того, що 
коли‑небудь йому пощастить вступити 
на  престол, щоб розділити його з  нею? 
Гігес не  став ризикувати, продовжуючи 
свою романтичну пригоду, спершу хотів 
переконатися, що випадок, цей великий 
штукар, котрий відкрив обличчя незна‑
йомки, звів його саме з  Мегабазовою 
донькою. Нісія так швидко щезла з очей, 
що не  вдалося її  розшукати, зрештою, 
Гігес був швидше засліплений, спокуше‑
ний, до певної міри навіть приголомше‑
ний, ніж зачарований цим немислимим 
видінням, цією божественною красою. 
Обличчя Нісії, відкрившись на мить, за‑
пало йому в  голову і  душу так глибоко, 
немов зображення, яке випалює розжа‑
реним різцем на слоновій кості майстер. 
Злякавшись пристрасті до Нісії, Гігес до‑
кладав усіх зусиль, щоб знищити у своє‑
му серці її  образ, але йому це не  вдава‑
лось. Довершеність вищого рівня завжди 
вселяє страх; жінки, схожі на  богинь, 
приносять простим смертним погибель, 
бо створені не для їхнього кохання, а для 

перелюбства богів; навіть найхоробріші 
чоловіки зі страхом зважуються заводи‑
ти з ними роман.

У серці Гігеса не  з’явилося наймен‑
шої надії, він заздалегідь відчував, що 
його химерна мрія ніколи не  збудеться, 
тому і  впав у  відчай. Розумів, що перш 
ніж заговорити з Нісією, йому потрібно 
зняти із зоряного неба всі зірки і відібра‑
ти у  Феба променистий вінець, хоча, як 
відомо, жінки часто обирають чоловіків, 
які їх не вартують, тож запалити в їхньо‑
му серці полум’я кохання можна лише 
удавши, що чекаєш від них ненависті 
до себе.

Від тієї пам’ятної зустрічі з  прекрас‑
ною незнайомкою на  щоках Гігеса вже 
не  цвіли троянди радості: удень він був 
сумний, ходив похмурий, йому здавало‑
ся, що блукає у  мріях, немов смертний, 
котрому поталанило побачити боже‑
ство. Натомість уночі йому снилися сни, 
у яких Нісія сидить поруч із ним на пур‑
пурових подушках поміж золотих грифо‑
нів царського трону.

Ось чому він  — єдиний, хто міг 
сказати про Нісію щось конкретне і  зі 
знанням справи не промовив ані слова, 
і  сардам не  залишалося нічого іншого, 
як задовольнятися домислами, при‑
чому доволі дивними і  цілком невіро‑
гідними.

Завдяки щільному покривалу моло‑
дої краса Нісії була для людей чимось 
на кшталт міфу, канви, на якій кожен ви‑
шивав на свій лад.

— Якщо те, що про неї кажуть, — 
правда, — мовив, гаркавлячи й  опираю‑
чись на плече хлопчика‑азіата, юний роз‑
пусник із  Афін, — то  жодна красуня: ні 
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Плангон, ні Архенаса, ні Таїс — не може 
зрівнятися вродою з  цією варваркою; 
хоча якось не  віриться, що вона вар‑
тує стільки, скільки Феано з  Колофону, 
за  одну ніч з  якою я  заплатив стільки 
 золота, скільки змогла взяти з  моєї ке‑
дрової скрині, засунувши по  плечі білі 
руки.

— Поряд із нею, — додав один із євпа‑
тридів, що вважав себе знавцем усього 
і всіх, — дочка Неба і Моря схожа на ефі‑
опську служницю.

— Твої слова  — блюзнірство, і  хоча 
Афродіта — добра й толерантна богиня, 
та  все  ж остерігайся, щоб не  накликати 
на себе її гнів. Іменем Геракла (ім’я героя 
звучало дуже доречно в місті, яким воло‑
дів його нащадок) я підпишуся під кож‑
ним своїм словом!

— Отже, ти її бачив?
— Ні, не бачив, але в мене є раб, який 

раніше належав Нісії, і  він розказував 
про неї тисячу разів.

— Чи правда, — наївно‑дитячим го‑
лоском спитала сумнівного вигляду жін‑
ка, чия ніжно‑рожева туніка, нарум’янені 
щоки і намащене олією волосся свідчили 
про безуспішні спроби повернути собі 
давно минулу молодість, — чи правда, 
що в Нісії в кожному оці по дві зіниці? Як 
на мене, це огидно, не розумію, чому цар 
закохався в таку потвору, тоді як і в Сар‑
дах, і в Лідії є безліч дівчат із бездоганни‑
ми очима.

Ламія вимовила ці слова кокетливо 
й  манірно, не  забувши при цьому бага‑
тозначно подивитися у дзеркальце з ли‑
того металу, яке вийняла із пазухи, щоб 
поправити трохи розтріпану безцере‑
монним вітром зачіску.

— Щодо подвійних зіниць, то  це аб‑
солютне безглуздя, — заперечив їй до‑
бре поінформований патрицій, але все ж 
її  погляд такий пронизливий, що дає 
змогу їй бачити навіть крізь стіни, — це 
факт; порівняно з нею навіть рись корот‑
козора.

— Як може серйозна людина холод‑
нокровно повторювати такі нісенітни‑
ці?  — втрутився в  бесіду містянин, чий 
лисий череп і  пишна сива борода, яку, 
розмовляючи, погладжував, надавали 
його словам поважності і  філософської 
мудрості. — Насправді Мегабазова дочка 
бачить не краще від вас чи мене, але єги‑
петський жрець Тутмос, що зберігає ба‑
гато дивовижних таємниць, подарував їй 
чарівний камінь з голови дракона; камінь 
цей наділяє його власника здатністю ба‑
чити навіть у темряві й проникати крізь 
найтовстіші мури. Нісія носить цей чудо‑
дійний камінь за поясом або на зап’яст‑
ку, вона його ніколи не знімає, саме цим 
пояснюється її сила ясновидиці.

Версія містянина видалася співбесід‑
никам такою вірогідною, що слова  Ламії 
й  патриція одразу  ж забули, як щось 
 пусте.

— У будь‑якому разі, — додав ко‑
ханець Феано, — ще мить, і  ми самі все 
побачимо, бо вдалині вже чутно звуки 
сурм; хоча не можу наразі розгледіти Ні‑
сію, зате бачу провісника з  пальмовими 
гілками в руках, котрий сповіщає про на‑
ближення кортежу і  прибирає зі  шляху 
надто цікавих.

Почувши цю новину, що швидко 
поширилась у  натовпі, найкремезніші 
чоловіки почали працювати ліктями, 
намагаючись пробитися в  перші ряди. 
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Обхопивши колони руками, сприт‑
ні молодики намагалися видряпатись 
по них угору і вмоститися на капітелях, 
а хлоп’ята, обдерши коліна об кору, таки 
залізли на  дерева й  усілися на  розлогих 
гілках. Жінки посадили дітей на  плечі, 
наказавши міцно триматися за них. Ті ж, 
кому пощастило жити у будинках, що ви‑
ходили на вулицю, якою їхатимуть  Нісія 
і  Кандоль, звісили з  дахів голови або, 
підвівшись на ліктях, відірвали на якусь 
мить свої тіла від м’яких подушок. Шепіт 
задоволення й полегшення пробіг натов‑
пом, стомленим від багатогодинного очі‑
кування під сонцем, полуденні промені 
якого пекли нестерпно.

У першому ряду церемонії йшли му‑
зики, вони щосили дули у  довгі труби, 
що виблискували на сонці. Услід за ними 
їхали верхи важко озброєні воїни в  об‑
ладунках із  буйволячої шкіри, зміцне‑
них металевими пластинами, у шоломах 
із  червоними султанами з  кінського во‑
лосу й  олов’яних кнемідах, скріплених 
ремінцями, які виблискували від за‑
клепок; у  руках тримали щити з  гербом 
і  бронзові мечі. Коні воїнів, білі, немов 
ноги Фетіди 21, своєю благородною ходою 
й чистотою крові могли б стати взірцем 
для Фідія, коли згодом вирізьблюватиме 
своїх коней на метопах Парфенону.

Попереду воїнів крокував Гігес, і  це 
ім’я, яке по‑лідійськи означає «прекрас‑
ний», якнайліпше йому пасувало. Він був 
такий блідий, що правильні риси його 
обличчя здавалися висіченими із марму‑
ру: Гігес щойно впізнав у Нісії, хоч її об‑
личчя й приховувало покривало, ту саму 
дівчину, яку побачив з волі підступного 
вітру біля мурів Бактрії.

«Прекрасний Гігес чомусь засмуче‑
ний, — думали юнки. — Яка ж така гор‑
да красуня знехтувала його коханням? 
А може, й сам кинув якусь із них, і вона, 
аби помститися, звернулася до  фесалій‑
ської чарівниці, щоб наслала на  нього 
порчу? Невже чарівний перстень, який, 
кажуть, знайшов посеред лісової хащі 
у  бронзовому коні, втратив свою диво‑
вижну силу, що робила його власника 
невидимим, і  в  найбільш невдалу мить 
видав його здивованому чоловікові, пе‑
реконаному, що він єдиний у  спальні? 
А може, славетний воїн витратив усі свої 
драхми і  таланти в  іграх, придуманих 
 Паламедом 22, або засмутився, що не зумів 
перемогти на Олімпійських? Адже він так 
надіявся на свого коня Гіперіона…».

Жодна із цих здогадок не відповідала 
дійсності, бо істина, як відомо, завжди 
вислизає від нас.

Услід за загоном під командою Гігеса 
йшли хлопчаки і, за лідійським звичаєм, 
грали на  лірах шлюбний гімн. Одягнуті 
були в рожеві з вишитими сріблом грець‑
кими мотивами туніки; їхні голови при‑
крашали митри, а пишні кучері спадали 
на  плечі. За  ними простували носиль‑
ники — коренасті невільники з напівго‑
лими тілами, чиїм м’язам позаздрив би 
найсильніший атлет; вони несли посаг 
нареченої.

На ношах, під тягарем яких згина‑
лися два, чотири а  то  й більше рабів, — 
залежно від ваги предметів, що несли, 
було видно великі бронзові корінфські 
чаші, — витвори найкращих митців; 
золо ті й срібні вази з барельєфами із бо‑
ків і витонченими ручками у вигляді хи‑
мер, гілок чи голих жінок; чудові
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глеки для омивання ніг іменитих гос‑
тей, інкрустований коштовними каменя‑
ми посуд із  рідкісними оліями: аравій‑
ською миррою, індійською корицею, 
персидським нардом, рожевою есенцією 
зі Смірни, кумгани і курильні з покриш‑
ками із  пробуравленими отворами, чу‑
десної роботи сундуки, виготовлені з ке‑
дру і  слонової кістки; таємниці замків 
яких знали лише ті, хто їх змайстрував. 
Скрині були повні браслетів із  чистого 
золота, намист із найкрупніших східних 
перлів, усипаних рубінами і карбункула‑
ми пряжок.

У шкатулках для туалетного прилад‑
дя лежали білі губки, щипці для завивки 
волосся, зуби морського звіра для полі‑
рування нігтів, зелені рум’яна з  Єгипту, 
що набувають на  шкірі дивного черво‑
ного кольору, чорнильний порошок для 
повік і вій, — загалом, усе те, що знадо‑
биться кожній витонченій кокетці.

На інших ношах було складено пур‑
пурні сукні з  найтоншої вовни всіля‑
ких відтінків  — від яскраво‑червоного 
до  бордового, — калазириси 23 із  каноп‑
ської тканини: її кладуть у котел із барв‑
никами і  виймають уже пофарбованою 
в  яскраві кольори; туніки, привезені 
з  самого кінця світу, з  казкової країни 
серів; пошиті вони з шовкового волокна, 
що виділяється слинними залозами гусе‑
ні листяного метелика; тканина ця така 
тонка, що всю туніку можна протягнути 
крізь перстень.

Чорні, немов смола, ефіопи зі стисну‑
тими мотузочками, щоб жили не лопну‑
ли від натуги, головами урочисто несли 
величезну статую Геракла — предка Кан‑
доля. Виготовлена вона була із   золота 

і  слонової кістки: герой опирається 
на палицю, в руках тримає шкуру немей‑
ського лева 24, яблука із  саду Гесперид 25 
та інші атрибути.

Слідом за статуєю Геракла пропливли 
скульптурні зображення Венери Небес‑
ної і Венери Праматері, витесані кращими 
учнями сикіонської школи з Пароського 
мармуру; їх блискучу прозорість немов‑
би спеціально використали для відтво‑
рення вічно юної плоті безсмертних бо‑
гів. Після масивного пам’ятника Гераклу 
особливо впадала у  вічі гармонійність 
і  витонченість пропорцій скульптурних 
зображень богинь. Написана на  дошці 
з  модрини величезна картина Буларха 26 
відтворювала битву з  магнезійцями, 
за  неї Кандоль заплатив стільки золота, 
скільки вона важила. Хоча художник ви‑
користав лише чотири фарби: жовту во‑
хру, білу, червону і чорну, картина викли‑
кала загальне захоплення досконалістю 
малюнка, правдивістю й  гармонією ко‑
льорів. Молодий цар полюбляв живопис 
і скульптуру, здається, навіть більше, ніж 
годиться ними захоплюватися монархо‑
ві. Бувало, платив за картину ціну, що до‑
рівнювала річному доходу міста. Покриті 
пишними попонами одногорбі й двогор‑
бі верблюди везли на  спинах музик, що 
грали на цимбалах і тимпанах, позолоче‑
ні кілки, мотузки і  складений похідний 
шатер, у якому Нісія відпочивала під час 
подорожей та полювань.

За будь‑яких інших обставин уся ця 
розкіш викликала  б у  мешканців Сард 
велике внутрішнє піднесення, збуджен‑
ня, проте цього разу їхня зацікавленість 
вимагала іншого задоволення, через це 
всі з нетерпінням чекали, щоб ця  частина 
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кортежу чимшвидше проїхала. На моло‑
дих дівчат і  вродливих юнаків, які ре‑
тельно виконували вправи із запаленими 
факелами і  розкидали оберемки кроку‑
сів, навіть уваги не звернули. Усі прагну‑
ли одного — швидше побачити молоду.

Зрештою з’явилася запряжена гаря‑
чими жеребцями, схожими на коней са‑
мого бога Сонця, квадрига; коні трусили 
гривами, зрошуючи білою піною золоті 
вудила. Кучер, який стояв поряд зі своїм 
повелителем, відкидався назад усім ті‑
лом, ледве стримуючи коней.

Кандоль  — повний сил молодий чо‑
ловік  — цілком виправдовував своє по‑
ходження від Геркулеса: майже пряма 
бичача шия з’єднувала голову з плечима, 
чорне блискуче волосся завивалося дріб‑
ними непокірними кільцями, чуприна 
місцями закривала ободок царського 
вінця. Маленькі притиснуті вуха палали 
вогнем, лоба мав широкого і  гладкого, 
хоча, може, дещо занизького, як у  бага‑
тьох чоловіків в античну добу; натомість 
м’які і  сумні очі, овальні щоки, округле 
підборіддя, дещо розтулений рот і  руки 
атлета з  жіночними кистями свідчили, 
що за своєю вдачею цар був швидше пое‑
том, ніж воїном.

І справді, хоч Кандоль проявляв від‑
вагу і спритність в усіх вправах, прибор‑
кував коня не  гірше за  лапіфа 27, легко 
долав уплав бурхливі гірські річки, міг 
натягнути лук Одіссея і  підняти щит 
Ахіллеса 28, проте здавалося, що прави‑
теля Лідії звитяги мало цікавили; навіть 
війна, що зазвичай захоплює юних ца‑
ревичів, зовсім його не  приваблювала: 
він задовольнявся лише тим, що відби‑
вав напади войовничих сусідів і  зовсім 

не  прагнув розширити володіння свого 
царства.

Кандоль полюбляв будувати, і  архі‑
тектори дослухалися до його порад. А ще 
колекціонував статуї і  картини давніх 
і новітніх митців. Збирав, зокрема, робо‑
ти Телефана із Сіківона, Клеанта і Арди‑
ка з  Корінфу, Гігіємона, Дінія, Хармада, 
Евмара і  Кімона; серед цих робіт, окрім 
простих, були кольорові й  одноколірні 
малюнки. Подейкували, що Кандоль (річ 
зовсім неприйнятна для царевича!) і сам 
не гребував попрацювати різцем скульп‑
тора чи пензлем художника в техніці ен‑
каустики.

Однак чому це ми так багато часу 
приділяємо Кандолю? Адже читач, як 
і  сарди, прагне чимшвидше познайоми‑
тись із Нісією.

Мегабазова дочка їхала на слоні з тов‑
стою шкірою і величезними, наче прапо‑
ри, вухами. Слон пересувався важким, 
зате швидким кроком, немов корабель 
пливе по воді. Бивні й хобот прикрашали 
срібні кільця, а  на  ногах погойдувалися 
намиста з  величезних перлин. На  його 
спині, покритій прекрасним барвистим 
персидським килимом, височіло щось 
схоже на  поміст; він блищав золотим 
різьбленням і  був оздоблений оніксами, 
сардоніксами, хризолітами, лазуритом 
і опалами.

На помості в  сліпучому блиску наві‑
шаних коштовностей гордо сиділа мо‑
лода цариця. Її голову увінчувала митра, 
що нагадувала шолом, розшитий на схід‑
ний манер химерною в’яззю, у  її вухах 
висіли прикраси у  вигляді чаші, півмі‑
сяця й балабончиків; намиста з ажурних 
золотих і срібних кульок тричі обвивали 
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шию і, тремтячи, спускалися їй на груди; 
смарагдові ящірки з очима із рубінів і то‑
пазів охоплювали, немовби кусаючи себе 
за  хвіст, передпліччя; браслети з’єдну‑
валися між собою ланцюжками із  кош‑
товних каменів і були такі важкі, що дві 
прислужниці, стоячи навколішки поряд 
із царицею, підтримували її лікті.

Сукню молодої майстрині з  Тіра ви‑
шили узорами із  золотого листя й  діа‑
мантових плодів, на  неї була накинута 
коротка, що ледве сягала колін, туніка 
з  Персеполя 29; розрізи її  рукавів були 
з’єднані сапфіровими брошками. Талію 
від стегон до  поясниці стягував кілька 
разів обгорнутий навколо неї широкий 
пояс із пістрявої тканини, укладеної так 
уміло, що вона утворювала симетрич‑
ний малюнок; лише доньки Індії вміють 
так майстерно драпіруватися. Шаровари, 
пошиті з  вісону, який фінікійці назива‑
ють сіндоном, унизу біля кісточок було 
зібрано кільцями із  золотими і  срібни‑
ми дзвіночками, надаючи їм вражаюче 
розкішного вигляду, що відрізнявся від 
грецьких уявлень про красу.

Єдине, що сардам не  подобалося, це 
те, що яскраво‑жовтий фламій 30 без‑
жально закривав царицине обличчя, але 
навіть попри це Нісія почувалася збенте‑
женою від спрямованих на неї незлічен‑
них поглядів. Ховаючись від зацікавле‑
них поглядів натовпу, вона час від часу 
наказувала слузі, що стояв за  її спиною, 
опустити нижче віяло зі  страусиного 
пір’я. Марно Кандоль просив, умовляв 
її  зняти фату хоча  б заради цієї важли‑
вої в  їхньому житті події, — йому так 
і не вдалося її переконати. Юна варварка 
навідріз відмовилася віддячити показом 

своєї вроди за гарячий прийом тепер уже 
і її народу.

Усі були розчаровані: Ламія переко‑
нувала, що наречена Кандоля не відкри‑
ває свого обличчя тому, що боїться по‑
казати свої подвійні зіниці, а  молодий 
афінський розпусник, про якого ми зга‑
дували вище, твердив, що Феано Коло‑
фонська таки найвродливіша жінка 
у Сардах.

Гігес лише важко зітхнув, коли слон 
став на  коліна і  Нісія спустилася по  го‑
ловах дамаських рабів, немов по  живих 
сходах, на поріг царського палацу, витон‑
чена грецька архітектура якого перегуку‑
валась із  фантазією й  жахливою пиш‑
ністю Сходу.

Розділ II

Поет має повне право підняти яскра‑
ву фату, що закривала Нісію від поглядів 
народу, і в цьому йому пощастило біль‑
ше, ніж мешканцям Сард; після цілоден‑
ного очікування вони розчаровано, у по‑
лоні своїх здогадок і  чуток, розійшлися 
по домівках.

І справді, хоч би якою гучною була 
слава про красу Нісії, все  ж реальна, 
невигадана врода нареченої Кандоля 
її  значно перевищувала: створюючи 
дівчину, природа, здається, переверши‑
ла саму себе, намагаючись заслужити 
пробачення за  свої попередні невдалі 
спроби й  помилки. Можна припусти‑
ти, що, позаздривши дивовижним тво‑
рінням майбутніх грецьких скульпто‑
рів, вона вирішила створити не  жінку, 
а  статую, довівши у  такий спосіб, що 
продовжує залишатись законодавицею 
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й  повелителькою в галузі образотворчо‑
го мистецтва. Сніжинки, слюдяне сяйво 
пароського мармуру, глянцеві пелюст‑
ки бальзаміну можуть дати лише слабке 
уявлення про ту ідеальну субстанцію, 
з якої було створено Нісію.

Її тонке ніжне тіло пропускало денне 
світло, а чисті, плавні контури були гар‑
монійними, немов сама музика. Завдяки 
освітленню шкіра цариці ставала то  зо‑
лотистою, то пурпурною, немов тіло бо‑
жества; здавалося, що вона випромінює 
світло і життя.

Жоден митець: ні скульптор, ні жи‑
вописець, ні поет, ні Праксітель, ні Апел‑
лес, ні Мімнерм 31 — не зумів би передати 
усієї досконалості благородного овалу 
її чистого обличчя. На гладкому чолі, що 
омивалося хвилями блискучого, схожо‑
го на  розплавлений електрум, волосся, 
посипаного, за  вавилонським звичаєм, 
золотим пилом, царювала, наче на яшмо‑
вому троні, незворушна безтурботність 
бездоганної краси.

Щодо очей, то  вони зовсім не  під‑
тверджували пліток, які про них поши‑
рювали недалекі й довірливі люди, і були 
щонайменше напрочуд незвичайни‑
ми; темно‑коричневі брови, сполучені 
за східною модою хною в одну лінію, ви‑
тончено загиналися, немов кінчики Еро‑
сового лука; довга бахрома вій відкидала 
оксамитові тіні на щоки й різко контра‑
стувала з очима — сапфіровими зорями 
на срібному небі білків. Зіниці були чор‑
ніші від чорнила, а райдужки дивно міня‑
ли свій відтінок: від сапфірового до бірю‑
зового, від бірюзового до синьо‑зеленого, 
від синьо‑зеленого до золотистого. Іноді 
у їх немислимій глибочіні, немов у озері 

з  прозорою водою і  кам’янистим дном, 
світився золотий і  алмазний пісок, 
на якому звивалися й перепліталися сма‑
рагдові змійки. У  фосфоресціювальних 
орбітах її  очей, здавалося, зосередились 
відблиски згаслих світил, блиск щезлих 
світів, сліпучі ореоли зниклих Олімпів. 
Дивлячись у них, людина згадувала про 
вічність, у  неї паморочилося в  голові, 
ніби вона схилилася над безоднею.

Вираз чудових очей Нісії був мінли‑
вим, як і  їхній колір. Повіки то  відкри‑
валися, наче небесні ворота, і, вгадавши 
таємні пориви вашого серця, запрошува‑
ли у  залитий блакитним сяйвом і  неви‑
мовним блаженством рай, обіцяючи 
у десять, а то й у сто разів більше, ніж ви 
очікували у  своїх найсміливіших мріях, 
то, непроникні, немов щити із семи ша‑
рів найтвердіших видів металу, відбива‑
ли, як тупі стріли наприкінці льоту, ваші 
погляди: легким вигином брів, єдиним 
порухом зіниць вони, наче Зевсові блис‑
кавки, скидали вас із висоти ваших дома‑
гань у глибочезну прірву, з якої вам уже 
ніколи не вибратися.

Навіть вогнедишне стоголове стра‑
ховисько Тифон, що перевертається під 
Етною, не  змогло би зрушити гору пре‑
зирства, якою обтяжували ці зіниці; ви 
розуміли, що навіть якщо проживете 
тисячу Олімпіад, будете вродливі, наче 
золотоголовий син Лето 32, володітимете 
генієм Орфея, безмежною владою ассі‑
рійських царів, скарбами усіх богів під‑
земних багатств  — Кабірів, Тельхинів 
і  Дактилей, — то  й тоді вам не  вдасться 
пом’якшити цей страшний погляд.

Іноді вони випромінювали хвилі та‑
кої єлейної й переконливої млості, з них 
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виходили такі проникливі флюїди, що 
навіть крижані душі Нестора і  Пріама 
розтанули б, наче віск на  крилах Ікара, 
що злетів до самого Сонця. За один такий 
погляд можна було обагрити руки кров’ю 
гостя, розвіяти за  вітром прах батька, 
осквернити святі лики богів або  ж, як 
небесний злодій Прометей, викрасти 
з Олімпу і принести людям вогонь.

Слід визнати, що зазвичай очі  Нісії 
світилися обеззброювальною цнотли‑
вістю, величною холодністю і  такою 
великою непричетністю до  людських 
пристрастей, що порівняно з  ними мі‑
сячні Фебині 33 очі, Афінині очі кольо‑
ру морської хвилі і  навіть очі юної ва‑
вилонянки, котра, за  древнім звичаєм, 
пішла з  мотузяною пов’язкою на  голові 
до святилища ассірійської богині кохан‑
ня Мілітти, щоб принести жертву в Сук‑
кот‑Бенофі, комусь видалися б хтивими 
і  провокуючими. Нездоланна чистота 
очей Мегабазової доньки, здавалося, ціл‑
ком заперечувала кохання.

Не осквернені жодним чоловічим 
поглядом, за  винятком хіба що Гігеса, 
котрий випадково побачив їх у  Бактрії, 
коли порив вітру зірвав із неї покривало, 
щоки Нісії були позначені юнацькою сві‑
жістю і дитячою ніжною блідістю, про що 
завжди відкриті сонцю і  вітру обличчя 
наших дружин не  дають навіть віддале‑
ного уявлення. Сором’язливість покри‑
вала її щоки рожевою хмаркою, схожою 
на  ту, яка розпливається на  поверхні 
молока, коли в  нього капнути краплю 
яскраво‑червоної есенції, а в часі спокою 
на них відсвічували, немов на алебастро‑
вій поверхні засвіченої лампи, сріблясті 
теплі відблиски. Такою лампою була 

 чиста душа юної бактрійки, що просвічу‑
валася крізь її прозору плоть.

Вуста її  були такої досконалої фор‑
ми, що могли  б змусити помилитися 
навіть бджілку; їх куточки були витон‑
чено підведені, а колір — завжди яскра‑
вий; якби їм дозволили ревниві богині, 
то  безсмертні боги неодмінно спусти‑
лися  б з  Олімпу і  притиснулися своїми 
вологими від нектару губами до  яскра‑
во‑червоного рота цариці. Лише повітрю 
пощастило: воно вільно проникало крізь 
пурпур і  перли, крізь ніжні, вишукані 
ніздрі, забарвлені у рожеві відтінки, наче 
перламутрові мушлі, викинуті хвилями 
на  берег Кіпру до  ніг богині Афродіти 
Анадіомени 34, що вийшла з моря. Прав‑
ду кажуть: буває, що безліч щасливих 
миттєвостей подаровано речам, які еле‑
ментарно не здатні їх оцінити. Зате немає 
на  світі чоловіка, котрий відмовився  б 
стати тунікою коханої або водою в її ку‑
пальні.

Ось якою була Нісія після нашого 
дещо поверхового опису її  вроди. Якби 
наші північні мови були наділені гаря‑
чою свободою і  пристрасним захватом 
Шір‑а‑шіріма 35, то, цілком імовірно, що 
за  допомогою порівнянь й  оживляю‑
чи в  пам’яті читача спогади про квіти, 
аромати, музику і  сонце, відновлюючи 
в їхній уяві словесною магією різні чарів‑
ливі картини, нам, може, вдалося б дати 
точніше уявлення про обличчя Нісії. 
Проте, як відомо, лише Соломону дано 
право порівняти носик красуні зі зверне‑
ною на Дамаск ліванською вежею. Разом 
із  тим спитаймо себе, хіба  ж є  на  світі 
щось важливіше, ніж красивий жіночий 
ніс? Чи розпочалася  б Троянська  війна, 
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якби Єлена, світловолоса Тиндаріда, доч‑
ка спартанського царя Тіндарея, була 
кирпатою? Чи зуміла б Семіраміда 36 спо‑
кусити старого монарха Нін‑Невета і по‑
класти собі на голову оздоблену перлами 
митру — символ найвищої влади, — якби 
її профіль не був досконалим?

Кандоль міг, звісно, поселити у  сво‑
їх палацах найвродливіших невільниць 
з Тири, Аскалону, Согду, Шакки і Ресафи 
або прославлених гетер з Ефеса, Пергаму, 
Смірни і Кіпру, і він це зробив би, якби 
принади Нісії не зачарували його… Рані‑
ше цар і не підозрював, що на світі є жін‑
ка такої досконалої вроди.

Як чоловік Нісії, Кандоль мав, звісно, 
право вільно милуватися, насолоджува‑
тися її  вродою. Милуючись, відчував 
таке  ж запаморочення й  засліплення, 
як і  той, хто нахиляється над безод‑
нею чи дивиться на сліпуче сонце; царя 
охоплювало шалене захоплення, схоже 
на  сп’яніння від віри священика. Усяку 
іншу думку, окрім думки про Нісію цар 
одразу викидав зі  свого серця; думав 
лише про дружину, про її вроду; світ по‑
ринув для нього у тьмяний туман, у яко‑
му сяяв єдиний образ  — світлий образ 
його коханої. Щастя Кандоля перейшло 
у  щось схоже на  екстаз, а  кохання  — 
у безумство.

Іноді блаженство навіть лякало його. 
Хто він? Нікчемний цар, далекий наща‑
док героя, що став богом, здійснивши ве‑
ликі подвиги, пересічний чоловік із плоті 
і  крові, що не  задушив, як його славет‑
ний прапрадід, жодної гідри, не розірвав 
руками жодного лева, словом, не зробив 
нічого величного, щоб заслужити бла‑
женство, якого достойний лише вели‑

кий цар Олімпу і світу Зевс, чиє волосся 
пахне амброзією!

Іноді йому навіть було соромно, що 
присвоїв собі такий скарб, укравши 
у всього світу таке диво, і тепер, наче по‑
творний дракон, охороняє красуню, яка 
є втіленим ідеалом кожного закоханого, 
кожного скульптора і поета. Усе, про що 
вони мріяли у  своїх нестримних споді‑
ваннях у миті смутку і відчаю, усе це те‑
пер належало йому одному, нещасному 
сардинському тирану, який володіє лише 
кількома жалюгідними скринями з  пер‑
лами, бочками, наповненими золотими 
монетами, та  тридцятьма‑сорока тися‑
чами куплених чи захоплених у бойових 
набігах рабів!

Блаженство виявилось занадто ве‑
ликим для Кандоля; сил, які він, звісно, 
знайшов би в собі, щоб пережити невда‑
чі, йому забракло для щастя. Радість ви‑
ливалася з  його душі, наче вода з  котла 
на  вогні, він навіть шкодував, що має 
таку скромну і  сором’язливу дружину, 
бо платить за те, щоб тримати в таємниці 
її красу, занадто високу ціну.

«Яка ж дивна моя доля! — повторював 
щоразу, залишаючись на самоті і занурю‑
ючись у роздуми. — Я сумую від того, що 
для будь‑кого з чоловіків було б щастям. 
Нісія не виходить з гінекею і через свою 
варварську сором’язливість лише для 
мене одного знімає покривало; яким би 
я  почувався гордим і  щасливим, якби 
вона, сяюча й велична, вийшла на пала‑
цові сходи до  мого народу, що став пе‑
ред нею на коліна, і, наче богиня Аврора, 
затьмарила своєю красою усі бліді зірки, 
які до настання ранку вважають себе ве‑
ликими світилами!
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Зарозумілі лідійки, ви вихваляєтесь 
своєю вродою, але всім вам, за винятком 
Нісії, належить ховати обличчя навіть 
від ваших коханців, адже ви такі потвор‑
ні, як рабині нехсі і Кушу з вузькими оч‑
ками і м’ясистими губами.

Варто їй один‑єдиний раз пройтися 
з  відкритим обличчям вулицями Сард, 
і  ви намарно смикатимете своїх зали‑
цяльників за  край туніки, адже жоден 
із них не обернеться, а якщо й обернеть‑
ся, то, побачивши Нісію, забуде про все 
на  світі і  запитає, як вас звати. У  при‑
страсному пориві обожнювачі кинуться 
під срібні колеса її  колісниці, щоб бути 
розчавленими, немов індуси, що всти‑
лають своїми тілами шлях, яким везуть 
їхнього ідола.

А ви, наймогутніші богині, котрих 
розсуджував Паріс‑Олександр у  супе‑
речці за  титул найвродливішої, знайте, 
що якби Нісія брала участь у  тому зма‑
ганні, то жодна з вас не отримала б яблу‑
ка, навіть Афродіта, незважаючи на  її 
чарівний пояс і  обіцяне пастуху‑судді 
кохання найвродливішої на  світі жін‑
ки! Як важко мені думати, що краса ця 
не  вічна! Що роки, на  жаль, спотворять 
божественні риси, цей прекрасний гімн 
формам, цю створену строфами‑конту‑
рами поему, яку не  прочитав ніхто, ок‑
рім мене! Бути єдиним володарем цього 
безцінного скарбу  — яка це благодать, 
яке чудо!

Я увічнив би на  дереві пензлем, лі‑
ніями і фарбами, грою світла і тіні відо‑
браження небесного обличчя Нісії. Якби 
камінь піддався моєму різцю, я створив 
би із  чистого пароського чи пентелій‑
ського мармуру подобу її чарівного тіла, 

яка скинула б з вівтарів гордовиті статуї 
богинь! І все це для того, щоб згодом, че‑
рез віки, під відкладеним повенями ша‑
ром мулу, під руїнами й пилом загиблих 
міст люди прийдешніх поколінь знайшли 
шматочок кам’яної тіні Нісії й захоплено 
вигукнули: «Якими  ж красунями були 
жінки зниклого світу!». І спорудили б для 
своєї божественної знахідки храм. Проте 
у мене немає нічого іншого, окрім тупо‑
го захоплення і нерозсудливого кохання! 
Я, єдиний шанувальник невідомого усім 
божества, позбавлений найменшої мож‑
ливості поширити на землі його культ!»

Таке ось піднесення митця в  душі 
Кандоля заглушило заздрість закохано‑
го; захоплення затьмарило любов. Якби 
замість Нісії, пройнятої східними забо‑
бонами дочки сатрапа Мегабаза, одру‑
жився з  гречанкою із  Афін чи Корінфу, 
то, безперечно, запросив би найкращих 
художників та  скульпторів і  запропону‑
вав їм у натурниці свою дружину‑цари‑
цю. Саме так зробить згодом Олександр 
Великий зі  своєю наложницею Кам‑
паспою, яка позуватиме оголеною живо‑
писцю Апеллесу. Його примха не зустрі‑
ла  б жодного опору в  уродженки краю, 
де найбільш доброчесні жінки вважали 
за  честь показати скульпторові свою 
спину чи груди заради довершеності 
його майбутньої статуї.

Однак вимоглива до себе Нісія неохо‑
че роздягалася навіть у напівтемряві по‑
дружньої спальні, і заповзяття чоловіка, 
правду кажучи, швидше шокувало, ніж 
лестило її  самолюбство. Лише усвідом‑
лення подружнього обов’язку і  покір‑
ності, яку дружині належить проявляти 
до  свого чоловіка, змушувало її  зрідка 
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поступатися тому, що вважала каприза‑
ми Кандоля. Вони полягали у  тому, що 
він, бувало, просив її то розпустити буйні 
коси, щоб вони спадали їй на плечі хви‑
лями золотої ріки, повноводної, як Пак‑
толь, і, за прикладом вакханок з Менала, 
покласти на голову вінок із плюща й ли‑
пового цвіту, то лягти на тигрячу шкуру 
зі срібними зубами й рубіновими очима, 
лише прикрившись тонесенькою, витка‑
ною ніби із  повітря тканиною, то  стати 
в  перламутрову раковину і  розсипати 
на волосся перлинки, щоб воно здавало‑
ся вкритим краплями морської води.

Вибравши для дружини бажану йому 
позу, цар занурювався у  мовчазне спо‑
глядання; описував рукою плавні обри‑
си, наче робив ескіз картини; причому 
це могло тривати дуже довго, аж поки 
Нісії не набридала роль натурниці і вона 
холодним і зневажливим тоном не нага‑
дувала йому, що його незрозумілі їй роз‑
ваги недостойні царя й  суперечать свя‑
щенним законам шлюбу. Загорнувшись 
до самих очей, ішла в затишний куточок 
гінекея, сказавши чоловікові на прощан‑
ня: «Так поводяться з  наложницями, 
а  не  з чесними жінками благородного 
роду».

Проте Кандоль залишався глухим 
до  її мудрих застережень, його при‑
страсть зростала в  оберненій пропор‑
ції до  холодності цариці. Дійшов уже 
до  того, що не  міг тримати в  таємниці 
подробиці того, що відбувалося у  по‑
дружній спальні. Йому, як і герою сучас‑
ної трагедії, знадобилася довірена особа, 
наперсник. Як ви, читачу, правильно 
зрозуміли, пішов він не до непривітного 
насупленого філософа з  довгою сивою 

бородою, що спадала на  діряву мантію, 
не до вояка, у якого на думці одні лише 
балісти, катапульти й оснащені гострими 
серпами колісниці; ясна річ, не звернувся 
до зануди євпатрида з його напученнями 
і політичними максимами. Зовсім ні. Ви‑
брав на цю роль Гігеса, котрий мав репу‑
тацію серцеїда і вважався знавцем жінок.

Одного вечора цар приязніше, ніж 
зазвичай, поклав йому руку на  плече, 
багатозначно поглянув на нього і, відвів‑
ши подалі від здивованих придворних, 
голосно сказав: «Гігесе, я хотів би знати 
твою думку про моє скульптурне зобра‑
ження, яке недавно закінчили витісувати 
скульптори із Сіккону на родовому баре‑
льєфі Гераклідів».

— О царю! Твоя мудрість значно пе‑
ревищує все, що знає твій покірний слу‑
га, не знаю навіть, як дякувати тобі за ви‑
явлену мені честь, за те, що удостоїв честі 
попросити в мене поради.

Кандоль і  його улюблений придвор‑
ний перетнули кілька оздоблених у еллі‑
ністичному стилі залів: корінфські акан‑
фи й іонічні волюти прикрашали капітелі 
колон, на фризах — кольорові зображен‑
ня процесій і жертвопринесень, — й опи‑
нилися у віддаленій частині старого пала‑
цу, стіни якого було збудовано з нерівних 
і  не  зміцнених цементом каменів, тобто 
способом циклопічної кладки.

Древня архітектура приголом‑
шувала своїми колосальними про‑
порціями. У  ній був доступний зору 
величезний геній колишніх східних 
цивілізацій, гранітно‑цегляний розгул 
Єгипту й   Ассірії. Дух стародавніх бу‑
дівельників Вавилонської вежі втілив‑
ся в приземкуваті колони з глибокими 
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канелюрами й   капітелями у  вигляді 
чотирьох бичачих голів, обплетених 
зміями, які наче намагалися проковт‑
нути їх — космогонічний символ, зміст 
якого забрали з  собою в  могилу жре‑
ці‑ієрофанти минулих віків. Двері ні 
прямокутної, ні круглої форми опису‑
вали овал, що розширявся догори і на‑
гадував митри магів, надаючи споруді 
своєю чудернацькою формою ще диво‑
вижнішого вигляду.

Ця частина палацу утворювала щось 
схоже на відгороджений портиком двір, 
архітрав якого прикрашав той самий ба‑
рельєф, про який казав Кандоль. У центрі 
барельєфу сидів на троні голий до пояса 
Геракл, відповідно до канонів зображен‑
ня богів його ноги спиралися на  під‑
ніжку. Утім велетенські розміри фігури 
не залишали жодного сумніву, що перед 
вами бог; архаїчна шорсткість і грубість 
роботи давнього скульптора надавали 
статуї варварської величі і дикого благо‑
родства і, може, більше відповідала при‑
роді героя‑переможця чудовиськ, ніж 
творіння вмілішого майстра

Праворуч від трону розташувались 
Алкей, син Геракла й Омфали, Нин, Бел, 
Агрон  — перші царі з  роду Гераклидів. 
Далі йшла низка наступних царів, яку 
замикали Ардіс, Аліат, Мелес, Мірс, бать‑
ко Кандоля, і, нарешті, сам Кандоль. За‑
вдяки грі променів сонця, що заходило, 
і червонястого відтінку, у який час та га‑
ряче повітря півдня забарвили мармур, 
усі ці персонажі із заплетеним у косички 
волоссям, закрученими спіраллю борід‑
ками, мигдалевими очима, незграбними 
контурами і  скутими позами здавалися 
майже живими.

Поряд із ними, у тому місці, де в му‑
зеях зазвичай висять таблички, було 
висічено незрозумілі древні символи, 
що надавали довгій низці царів у  без‑
глуздому варварському одязі ще більшої 
таємничості. Гігес ніби між іншим заува‑
жив, що зображення Кандоля розміще‑
но на  останньому вільному місці зліва 
від Геракла. Цикл портретів закінчився; 
тепер для нащадків Кандоля доведеться 
спорудити ще один портик із новим ба‑
рельєфом.

Кандоль, чия рука все ще лежа‑
ла на  плечі Гігеса, мовчки обійшов 
увесь двір; він немовби боявся перейти 
до справи і зовсім забув, з якого приво‑
ду привів свого охоронця у це відлюдне 
місце.

— Що  б ти зробив, Гігесе, — пору‑
шив нарешті обтяжливе мовчання Кан‑
доль, — якби був ловцем перлів і підняв 
із зеленого черева океану найпрекрасні‑
шу, безцінну, дивовижного сяйва й  бі‑
лості перлину?

— Я б поклав її, — Гігес навіть здиву‑
вався такому несподіваному запитанню 
царя, — у  кедрову, обковану бронзою 
скриньку, відніс би у

безлюдне місце, сховав під каменем 
і  час від часу, щоб мене ніхто не  бачив, 
приходив би сюди помилуватися своїм 
скарбом, подивитися, як кольори неба 
грають на перламутрових боках перлини.

— А якби я, — очі царя аж спалахну‑
ли від хвилювання, — мав таку безцінну 
перлину, то наказав би оздобити нею мій 
вінець і виставив би на загальний огляд, 
під сяючі промені сонця; я б купався в її 
блиску і  посміхався від гордості, слу‑
хаючи, як усі захоплюються: «Ні у  царя 
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 Ассирії, ні у царя Вавілону, ні у грецького 
або тринакрійського тирана не  було та‑
кої прекрасної східної перлини, як у царя 
Кандоля, сина Мирса і нащадка Геракла, 
царя Лідії і Сард! Поряд з Кандолем сам 
Мідас, що все перетворював у золото, — 
всього лише жалюгідний жебрак, бідний, 
як Ір».

Гігес здивовано слухав бесіду Кандо‑
ля, прагнучи второпати таємний зміст 
його розмірковування. Вигляд царя був 
надзвичайно збуджений, його очі бли‑
щали від захвату, щоки залилися ніжним 
рум’янцем, він із  силою втягував у  себе 
роздутими ніздрями повітря.

— Так ось, Гігесе, — продовжував 
Кандоль, не звертаючи уваги на стурбо‑
ваний вигляд свого фаворита, — я і є той 
щасливий ловець. У  цьому похмурому 
людському океані, де безладно мету‑
шиться стільки невдах і нещасних ство‑
рінь, стільки неповноцінних чи дегра‑
дованих форм, стільки зразків жахливої 
потворності й невдалих витворів приро‑
ди, я  знайшов чисту, променисту красу 
без єдиної плямочки й  вади, реальний 
ідеал, утілену мрію, красу, яку не вдалося 
передати на полотні або в мармурі жод‑
ному художнику і скульптору: я знайшов 
Нісію!

— Хоча цариця й  славиться прита‑
манною жінкам Сходу скромністю і жо‑
ден чоловік, крім мене, не бачив її облич‑
чя, чутка про її вроду і чесноти рознеслася 
стома людськими вустами по всіх містах 
і селах і дійшла до ста вух, — сказав, ша‑
нобливо уклонившись, Гігес.

— Справді, лише чутки — неясні чут‑
ки, пустопорожні чутки. Про неї, як і про 
кожну не надто потворну жінку, кажуть, 

що вона вродливіша за  Афродіту і  Єле‑
ну Прекрасну, але ні в кого немає навіть 
віддаленого уявлення про її  справжню 
досконалість. Марно я благав Нісію від‑
крити обличчя на  якомусь народному 
святі чи урочистому жертвопринесенні, 
марно умовляв хоч на мить вийти до пе‑
рил царської тераси, вчинивши велику 
люб’язність своєму народу: подару‑
вавши йому можливість помилуватися 
її профілем і тим самим виявити більшу 
великодушність, ніж великодушність бо‑
гинь, які дозволяють обожнювачам спо‑
глядати лише їхні бліді подоби з мармуру 
і слонової кістки. Проте вона не погоди‑
лася. Зізнаюсь тобі, Гігесе, хоч і соромно 
мені про це говорити, що зі мною відбу‑
вається щось дивне: раніше я  був дуже 
ревнивий, — тих, кого любив, хотів схо‑
вати, щоб їх ніхто не знайшов, усяка тінь 
здавалася мені недостатньо густою, вся‑
ка таємниця  — недостатньо глибокою. 
 Тепер же я сам себе не впізнаю: я перестав 
бути звичайним коханцем чи чоловіком, 
моя любов розтанула, наче віск на  жар‑
кому вогні, і перетворилася на захоплен‑
ня. Усі низькі почуття ревнощів і  влас‑
ності ніби випарувалися. Я подумав, що 
не маю права тримати у крижаній темря‑
ві гінекея 37 найбільш довершене, доско‑
нале творіння, послане небом на  землю 
уперше від того дня, як Прометей вилі‑
пив із змішаної зі сльозами глини першу 
людину і  вкрав для неї у  Зевса вогонь! 
Як умру, таємницю її краси буде назавж‑
ди поховано під чорним покривалом 
вдови! Ховаючи Нісію, почуваюся вин‑
ним, начебто володів сонцем і не дозво‑
ляв йому світити. Коли думаю про гар‑
монію ліній її тіла, про божественні риси 
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обличчя, яких я ледь наважуюся торкну‑
тися губами, серце моє рветься на шмат‑
ки, мені дуже хочеться, щоб хто‑небудь 
розділив моє щастя, щоб зумів визнати, 
немов суворий суддя, якому показують 
довершене полотно, що воно бездоганне 
і його власник не помилився в захоплен‑
ні. Дуже часто мені хотілося зухвалою 
рукою відкинути ненависне покрива‑
ло; але Нісія, ця невблаганно цнотлива 
 Нісія, ніколи не пробачила б мені цього. 
Я  більше не  втримаю в  таємниці свого 
щастя, мені конче потрібний наперсник, 
котрий зрозуміє мої почуття і відповість 
луною на  крик мого захоплення. І ним 
будеш ти, Гігесе!

Промовивши ці слова, Кандоль 
несподівано зник за потайними дверця‑
ми. Залишившись на  самоті, Гігес поду‑
мав, що доля знову привела його до Нісії. 
Волею випадку йому вдруге пощастило 
побачити її  приховану від усіх красу. 
Багато царів і  сатрапів домагалися руки 
Нісії, але вона вийшла заміж за  Кандо‑
ля, якому він служив. Своєю дивною за‑
баганкою, яку Гігес вважав фатальною, 
цар відкрив йому шлях до втаємничено‑
го створіння, до  якого нікому не  дозво‑
ляв наблизитись, і  доконечне, сам того 
не свідомий, може довершити розпочату 
Бореєм у степах Бактрії справу. То чи ж 
бо не зіграла свою роль в усіх цих випад‑
ковостях Божа рука? Чи не веде Гігеса ця 
примара краси, покривало якої потроху 
піднімається начебто для того, щоб ви‑
кликати в нього гарячі почуття, до якоїсь 
величної мети?

Такі питання ставив собі царський 
охоронець. Проте оскільки він не  міг 
заглянути у  вкрите туманом майбутнє, 

то  вирішив почекати подальшого роз‑
витку подій і пішов з портретного двору, 
у  кутках якого вже почали згущуватись 
тіні, що надавали зображенням предків 
Кандоля все більш чудернацького і  за‑
грозливого вигляду.

Була то  гра світла чи, може, викли‑
кана неясним занепокоєнням ілюзія, що 
охоплює під склепіннями стародавніх 
пам’ятників із настанням ночі навіть сер‑
ця найвідважніших? Коли Гігес пересту‑
пав поріг, почулося важке зітхання, яке, 
здавалося, злетіло з кам’яних вуст, коли 
Геракл щосили виривав свою палицю 
з граніту.

Наступного дня Кандоль знову по‑
кликав Гігеса і  продовжив під скле‑
пінням портика Гераклідів учорашню 
розмову. На  цей раз цар обійшовся без 
вступу і  беззастережно відкрив душу 
своєму наперснику. Якби Нісія чула його 
пристрасні слова, якими він вихваляв 
її жіночі принади, то вона, може, й виба‑
чила б своєму язикатому чоловікові його 
нескромний учинок.

Гігес слухав царські вихваляння з ви‑
глядом людини, котра підозрює, що його 
співрозмовник швидше удає палке натх‑
нення, ніж відчуває це насправді, і  ро‑
бить це для того, щоб викликати його 
на відвертість. І Кандоль не витримав.

— Гігесе, — мовив з досадою, — бачу, 
що ти не  віриш мені. Думаєш, я  хваль‑
ко чи дозволив собі захопитися, немов 
якийсь пересічний землероб, кремезною 
селянкою, яку Гігіея 38 нагородила квіту‑
чим здоров’ям; ні, клянусь усіма богами. 
Я  зібрав, немов у  живий гербарій, най‑
прекрасніші квіти Азії і  Греції, я  знаю 
всі творіння живописців і  скульпторів 
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від часу славетного скульптора Дедала 39, 
чиї статуї говорили й ходили. Лін, Орфей 
і  Гомер навчили мене гармонії й  ритму; 
я не дивлюся на Нісію засліпленими при‑
страстю очима. Судження моє безпри‑
страсне. У ньому немає юнацького запа‑
лу. Коли постарію, висохну, зморщуся, як 
Тифон у своїх повивальниках 40, то й тоді 
не зміню своєї думки. Та я вибачаю тобі 
твою недовіру і  стриманість. Щоб зро‑
зуміти мене, тобі слід самому побачити 
Нісію в  усьому блиску, без набридливої 
тіні, без ревнивої завіси, — такою, якою 
її  створила природа в  неповторну мить 
натхнення. Цього вечора я  сховаю тебе 
у нашій спальні… і ти побачиш її!

— Володарю мій, що я чую? — шано‑
бливо, але доволі твердо відповів моло‑
дий воїн. Як я, нікчемний раб, з  праху 
мого, з  глибин небуття мого осмілюся 
звести очі до світила досконалості? Адже 
я  осліпну від її  сяйва і  до  кінця днів 
розрізнятиму у  пітьмі лише її  засліп‑
лювальний образ! Змилуйся наді мною, 
твоїм покірним слугою, не змушуй його 
до  вчинку, що суперечить доброчес‑
ності; кожен повинен дивитися тільки 
на  те, що йому належить. Ти  ж знаєш, 
безсмертні завжди карають нерозсудли‑
вих нікчем і  нахабних сміливців, котрі 
наважуються поглянути на  оголене тіло 
жінки, що йому не належить. Я вірю тобі: 
Нісія  — найпрекрасніша на  світі жінка, 
а  ти  — найщасливіший з  усіх чоловіків 
і коханців; навіть твій предок Геракл, по‑
при всі свої подвиги, не знайшов жінки, 
яка могла  б дорівнятися красою до  ца‑
риці Нісії. Ти  — володар, до  слів якого 
прислухаються найвідоміші художники, 
вважаєш її  незрівнянною. Хіба для тебе 

щось значить думка неосвіченого воя‑
ка? Відмовся від своєї забаганки, вона, 
насмілюся заперечити, недостойна твоєї 
царської величі, ти розкаєшся, що так 
учинив, лишень здійсниш свій задум.

— Послухай‑но, Гігесе, — поморщив‑
ся Кандоль, — бачу, ти мені не довіряєш, 
думаєш, що я  хочу випробувати тебе. 
Клянуся попелом багаття, що зробив бо‑
гом мого предка, — я розмовляю з тобою 
відверто, без якихось прихованих думок!

— О володарю мій! Я  не  сумніваюся 
у в твоїй щиросердності і вірю, що твоя 
пристрасть справжня, але хіба не  може 
так статися, що, коли виконаю твою 
волю, то  тебе охопить непереборна ві‑
драза до мене, ти зненавидиш мене за те, 
що я не встояв і не противився твоїй без‑
розсудності. Чи не захочеш ти тоді віді‑
брати у моїх послушних твоїй владі очей 
той образ, який у запалі пристрасті доз‑
волив побачити, і хто знає, чи не засудиш 
ти їх до вічного могильного мороку, по‑
каравши за  те, що розплющилися, хоча 
мали б замружитись.

— Не бійся, покладися на моє царське 
слово, обіцяю, що ніхто не  заподіє тобі 
зла.

— Пробач раба твого, якщо він нава‑
житься, незважаючи на  всі твої обіцян‑
ки, ще раз заперечити. Чи розумієш ти, 
що твоя думка ображає пута Гіменея, що 
вона являє собою своєрідний перелюб 
поглядом? Часто жінка разом з  одягом 
знімає з себе соромливість, але як тільки 
якийсь чоловік зґвалтує її  поглядом, то, 
не  переставши бути доброчесною, вона 
може подумати, що вже втратила цнот‑
ливість. Ти мені обіцяєш, що не  серди‑
тимешся на мене, і я тобі вірю, але хто ж 
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захистить бідолашного Гігеса від гніву 
Нісії? Адже вона така стримана, цнотли‑
ва, сором’язлива, сувора і непорочна, що, 
здається, ще не знає всіх законів шлюбу. 
Якщо ж дізнається про святотатство, яке 
я вчинив з поваги до волі мого повелите‑
ля, то на які муки вона мене прирече, яку 
кару придумає за  мій злочин? Хто тоді 
захистить мене від її помсти і люті?

— Не знав я, Гігесе, що ти такий му‑
дрий і  такий обережний, — з усмішкою, 
приправленою легкою іронією, відповів 
Кандоль. — Усі ці побоювання  — не  що 
інше, як витвір твоєї хворобливої уяви. 
Я  сховаю тебе, і  Нісія ніколи не  дізна‑
ється, що її бачив хтось, крім її чоловіка 
царя.

Гігес зрозумів, що опиратися біль‑
ше немає сенсу, і  покірливо вклонився 
на знак того, що підкоряється волі царя. 
Опирався він, як лише міг, сумління його 
чисте, до того ж боявся, що якщо не під‑
кориться волі свого володаря, то  доля, 
яка з  якихось невідомих йому вищих 
причин намагається наблизити його 
до Нісії, відвернеться від нього.

Не знав, чим усе це закінчиться, тому 
перед його очима проходили тисячі неяс‑
них безладних видінь. Його прихована 
любов, зіщулена у самому низу, під схода‑
ми його душі, керована хистким світлом 
надії, піднялася на  декілька східців уго‑
ру; тягар неможливого вже менше тис‑
нув йому на груди. Гігес нарешті повірив, 
що боги йому допомагають. Справді, чи 
міг би він мріяти, що невдовзі для нього, 
Гігеса, прославлені принади Мегабазової 
дочки перестануть бути таємницею?

«Ходімо, Гігесе, — сказав Кандоль, 
узявши його за  руку, — скористаймо‑

ся з  нагоди. Поки Нісія прогулюється 
зі  своїми служницями в  саду, оглянемо 
все на  місці й  вирішимо, як діяти сьо‑
годні ввечері. Цар повів свого наперсни‑
ка звивистими проходами у  подружню 
спальню. Її двері, змайстровані з кедро‑
вих дощок, були так щільно підігнані 
одна до  одної, що зливалися в  суцільне 
полотно. Раби дбайливо натирали їх про‑
масленою вовною, тому дерево блищало, 
наче мармур; бронзові цвяхи з гранясти‑
ми голівками виблискували, наче найчи‑
стіше золото. Складна система ременів 
і  металевих кілець, таємниця перепле‑
тення яких була відома лише царю і ца‑
риці, слугувала замком, адже у ті героїч‑
ні часи слюсарна справа перебувала ще 
в зародковому стані.

Кандоль розв’язав вузли, витягнув 
із кілець ремені і за допомогою вставле‑
ної у  паз ручки трохи підняв засув, що 
замикав двері зсередини. Наказавши 
Гігесу притиснутися до  стіни, відчинив 
одну стулку навстіж так, щоб вона його 
повністю закрила. Позаяк між стулкою 
і дубовим одвірком залишався проміжок 
для вільного ходу петель, молодий воїн 
міг добре бачити увесь внутрішній про‑
стір спальні.

Навпроти дверей на  ступінчастому 
помості височіло покрите пурпурними 
покривалами царське ложе. Різьблені 
срібні стовпчики підтримували антабле‑
мент, прикрашений рельєфним листям, 
серед якого амури гралися з дельфінами; 
груба, розшита золотом запона, немов 
полотнища шатра, оточувала ліжко. 
На  вівтарі богів‑покровителів господи 
стояли вази із  дорогоцінних металів, 
розписані квітами глазуровані патери, 
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дворучні кубки й усе, щоб могло знадо‑
битися для жертвенних узливань.

Уздовж стін, оббитих кедровими па‑
нелями чудової роботи, через рівні про‑
міжки стояли чорні базальтові статуї 
у  притаманних єгипетському мистецтву 
нерухомих позах. Долоні статуй стис‑
кали бронзові ріжки, у  які вставлялася 
скалка хвойних порід дерева. На срібно‑
му ланцюзі з балки, яку називають чор‑
ною через те, що закопчена більше, ніж 
інші, висіла лампа, виготовлена з оніксу. 
Щовечора раб наповнював її  пахучою 
олією. У головах ліжка на невеличкій ко‑
лоні висіла збруя царя: шолом із  забра‑
лом, щит із чотирьох шарів бичачої шкі‑
ри з олов’яними й мідними пластинами, 
двосічний меч і ясеновий дротик із бро‑
нзовим наконечником.

На дерев’яних кілочках висіли туніки 
і мантії царя: прості і подвійні — такі, що 
їх можна було двічі обернути навколо 
тіла. Особливо впадала у вічі забарвлена 
потрійним зануренням яскраво‑червона 
мантія з  вишитою на  ній сценою полю‑
вання: величезні пси лаконської породи 
переслідували і  шматували оленя, а  та‑
кож туніка з надзвичайно тонкої і ніжної, 
немов цибулеве лушпиння, тканини, що 
сяяла, наче сонячне проміння. Навпроти 
обладунків стояло інкрустоване сріблом 
і слоновою кісткою крісло, його сидіння 
вкривала поцяткована очками, наче тіло 
Аргоса 41, шкура леопарда, поруч нього 
стояла ажурна лавка, на  яку Нісія скла‑
дала одяг.

— Зазвичай я заходжу в спальню пер‑
шим, — сказав Кандоль, — і залишаю две‑
рі відчиненими так, як зараз. Нісія завж‑
ди мусить закінчити якусь  вишивку, дати 

прислузі розпорядження, тому прихо‑
дить після мене; увійшовши врешті‑решт 
повільно, немовби кожний рух дається їй 
важко, скидає на лаву зі слонової кістки 
покривала й  туніки, які весь день заку‑
тували, як мумію, її  тіло. Зі  своєї схо‑
ванки побачиш, які в неї граціозні рухи, 
яке має бездоганне тіло, і  сам вирішиш, 
чи збожеволів я, хвалячись даремно, 
чи й  справді володію найпрекраснішою 
перлиною, яка коли‑небудь прикрашала 
царську корону!

— О володарю, я вірю тобі без випро‑
бувань, — відповів Гігес, вийшовши

з‑за дверей.
— Знявши з  себе одежу, — продов‑

жував Кандоль, не  звертаючи уваги 
на  слова наперсника, — вона лягає біля 
мене. Саме в  цю мить ти повинен ниш‑
ком піти, бо, йдучи від лави до  ліжка, 
вона повертається до  дверей спиною. 
Йди обережно, немовби по  скошеній 
пшениці… Остерігайся, щоб жодна пі‑
щинка не скрипнула під твоїми сандаля‑
ми. Затамуй подих і йди якомога тихіше. 
У спальні буде темно, слабке світло лам‑
пи сягає лише порога. Нісія не помітить 
тебе, а  завтра на  землі з’явиться хтось 
інший, хто зможе поділити мій захват 
і вже не дивуватиметься силі мого захо‑
плення. Пора, Гігесе, день уже схиляєть‑
ся до  вечора, скоро сонце напоїть своїх 
скакунів у  гесперійських водах на  краю 
світу, за зведеними моїм предком стовпа‑
ми. Повертайся у свою схованку, і попри 
те, що час очікування тягнеться довго, 
присягаюся золотими стрілами Ероса, ти 
не пошкодуєш, що довго чекав!

Давши Гігесу такі настанови, Кандоль 
пішов, залишив його за  дверима. Через 
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вимушене чекання молодий царський 
наперсник дав волю своїм думкам. Ро‑
зумів, що потрапив у  дивовижну істо‑
рію. Він кохав Нісію, немов зірку на небі, 
не маючи, однак, найменшої надії на вза‑
ємність; переконаний у  марності будь‑
яких спроб, не  зробив ані кроку, щоб 
зблизитися з нею.

Проте завдяки неймовірному збігу 
обставин він скоро дізнається про скар‑
би, доступні лише чоловікам і коханцям; 
ні словом, ні поглядом не обмінявся він 
із Нісією, котра, напевно, навіть не підоз‑
рює про існування того, для кого її краса 
невдовзі перестане бути таємницею. Він 
ніхто для тієї, чию сором’язливість при‑
несуть йому в жертву, — яка ж це дивина! 
Таємно кохати жінку, чий чоловік привів 
його, чужинця, до порога їхньої спальні, 
мати провідником до скарбу самого дра‑
кона, зобов’язаного захищати усі підходи 
до  нього, хіба  ж у  нього немає підстав 
дивуватися і  захоплюватися химерними 
вибриками долі?

Так розмірковував собі Гігес, аж рап‑
том почулися чиїсь кроки. То йшли раби, 
котрі наливали в лампу олію, кидали па‑
хощі на вугілля курилень і застеляли за‑
барвленими в пурпур і шафран овечими 
шкурами царське ложе.

Визначений час наближався. Гігес 
відчував, що його серце стукає щораз 
частіше, а  кров швидше пульсує в  жи‑
лах. Йому кортіло піти зі своєї схованки 
ще до  приходу цариці, сказавши потім 
Кандолю, що там був, й удатися до най‑
щиріших, найпалкіших вихвалянь Нісії. 
Попри дещо легковажну поведінку, Гігес 
був усе  ж педантом: почуватися в  ролі 
злодія, який краде те, що має ціну  життя, 

йому було гидко. Співучасть чоловіка 
робила його крадіжку удвічі огиднішою. 
Він, звісно, був би щасливий побачити 
диво Азії в нічному вбранні, якби не це 
кляте відчуття, що завдячує цим йому, 
Кандолю.

Цілком можливо, зізнаємося в цьому, 
як і  належить правдивому історику, що 
в Гігесових докорах сумління не останню 
роль відіграла обережність. Царському 
охоронцеві, звісно, не  бракувало відва‑
ги: на  бойовій колісниці з  сагайдаком 
за плечима і луком у руці він кидав ви‑
клик найвідважнішим воїнам; на  полю‑
ванні, бився б, не  здригнувшись, навіть 
із  Калідонським кабаном і  Немейським 
левом; і разом з тим — хто бажає, нехай 
пояснить цю загадку, — Гігес тремтів від 
думки, що йому доведеться підглядати 
в  шпарину за  оголеною красивою жін‑
кою. Ніхто не наділений мужністю на всі 
випадки життя, і  Гігеса мучило перед‑
чуття, що за  його злочин буде немину‑
че покараний. Це була вирішальна мить 
його життя.

Раніше він утратив спокій, одним 
лише оком поглянувши на Нісію, а що ж 
із ним буде тепер? Чим наповниться його 
життя після того, як до  божественно‑
го обличчя Нісії, що викликало в  нього 
таке сильне відчуття в  душі, додасться 
ще й  чарівливе, створене для поцілун‑
ків безсмертних богів тіло? Що його 
чекає, якщо забракне сил стримувати 
свою пристрасть, як це йому вдавалося 
дотепер? Як діятиме: мовчатиме, буде та‑
їтися? Невже подарує лідійському двору 
посміховисько кохання божевільного? 
Чи плазуватиме, щоб викликати у цари‑
ці принизливу жалість? Такий наслідок 
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був цілком вірогідний, адже навіть Кан‑
доль, законний чоловік Нісії, не уникнув 
запаморочення від її  неземної вроди, 
навіть безтурботний цар, котрий досі 
насмішкувався над коханням і  віддавав 
перевагу полотнам і статуям, збожеволів 
від кохання.

Усі ці його мудрування були марни‑
ми, позаяк до  спальні увійшов Кандоль 
і тихо, зате чітко, промовив:

— Потерпи ще трохи, бідолашний 
Гіге се, Нісія скоро прийде!

Зрозумівши, що шлях до  відступу 
відрізаний, Гігес, котрий був передусім 
чоловіком, до того ж чоловіком молодим, 
забув про все на світі і приготувався на‑
солодитися уготованим йому Кандолем 
видовищем. Бо хіба ж можна чекати від 
двадцатип’ятирічного охоронця стрима‑
ності сивочолого філософа?

Нарешті легке шелестіння тканин 
по мармуровій підлозі, що пролунало в гли‑
бокій нічній тиші, стало Гігесу сигналом, що 
йде цариця. Й справді, то була Нісія.

Виміряною, ритмічною, наче ода, хо‑
дою переступила поріг спальні, і  потік 
повітря від її  покривала зі  складками 
злегка доторкнувся до палаючих щік охо‑
ронця, котрий від сильного хвилювання 
ледь не знепритомнів і мусив притулити‑
ся до стіни. Усе ж узяв себе в руки і, при‑
тиснувшись до щілини у дверях, зайняв 
зручне положення, аби не змарнувати ні 
миті зі  сцени, невидимим свідком якої 
йому випаде стати.

Нісія підійшла до  лавки зі  слоно‑
вої кістки й  почала повільно виймати 
шпильки з  ажурними голівками, що 
утримували на  потилиці покривало. 
Притаївшись у  темному кутку, Гігес міг 

досхочу милуватися її  гордовитим ча‑
рівливим обличчям, яке бачив лише раз 
і  то  побіжно; юнак роздивлявся округ‑
лу шию, витончену і  водночас сильну, 
на  якій Афродіта залишила нігтиком 
свого мізинця три легкі смужки, які до‑
тепер звуться намистом Венери, милу‑
вався її пишними неслухняними кучеря‑
ми, сріблястими плечима, що виглядали 
із вирізу хламиди, наче диск Місяця, що 
випливає з густої хмарини.

Підвівшись на  лікті, Кандоль з  лю‑
бов’ю дивився на дружину і думав:

«Аж тепер цей холодний, неприступ‑
ний і самовпевнений Гігес переконається 
в всьому сам!»

Відкривши скриньку, що стояла 
на столику з ніжками у вигляді левових 
лап, цариця зняла з прекрасних рук, які 
своєю формою й  білістю цілком могли 
змагатися з  руками Гери, сестри і  дру‑
жини Зевса, царя Олімпу, важкі брасле‑
ти і ланцюжки. Хоч і вельми цінні були 
ці прикраси, проте вони, безперечно, 
не  були варті того місця, яке собою за‑
кривали, і  якби Нісія була кокеткою, 
то  хтось би сказав, що вона надіває ці 
прикраси лише для того, щоб благали їх 
зняти. Кільця і браслети залишили на  її 
тонкій і  ніжній, немов пелюстки лілії, 
шкірі бліді рожеві сліди, що зникли після 
того, як вона потерла їх своїми витонче‑
ними пальчиками.

Потім рухом голубки, що розпрям-
ляє дзьобом сизе пір’ячко на крильцях, 
розпустила коси, і  вони впали їй спи‑
ну і  груди м’якими локонами, схожи‑
ми на  гіацинти. Завмерла в  такій позі 
на  якусь мить, потім зібрала докупи 
розпатлані пасма. То  було надзвичайне 
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видовище: світлі пасма золотим потоком 
струменіли між її сріблястими пальчика‑
ми, а руки, наче лебедині шиї, піднялися 
над головою і скрутили коси в джгут.

Якщо вам колись довелося бачити 
одну із  чудових етруських ваз, розписа‑
ну на  чорному тлі червоними фігурками 
на сюжет «грецький туалет», то одержите 
абсолютно чітке уявлення про граціозність 
пози Нісії: від античних часів і  до  наших 
днів вона безліч разів надихала на  твор‑
чість художників і скульп торів.

Привівши в  порядок своє волосся, 
цариця сіла на  краєчок лави й  почала 
розв’язувати шнурки сандаль. Сучасні 
люди через жахливе взуття, таке  ж без‑
глузде, як і  китайські полуботки, вже 
й забули, що таке гарна ступня. А ступ‑
ня Нісії навіть за мірками Стародавньої 
Греції й  Азії відзначалася рідкісною до‑
сконалістю: вона поєднувала в  собі все: 
трішки віддалений убік, немов у пташки, 
великий палець, інші пальці — подовже‑
ні, розміщені з  миловидною симетрич‑
ністю; чарівно рівні пальчики з  нігтями 
бездоганної форми, що виблискували, 
наче агати; тонкі видовжені щиколотки, 
і  рожевувата п’ята. Ноги Нісії блищали 
у  світлі лампи, немов дбайливо відполі‑
рований мармур; як і  ступні, вони були 
бездоганними.

Захоплений неймовірним видови‑
щем, Гігес пройнявся пристрастю Кан‑
доля й  подумав: якщо боги обдарували 
царя таким скарбом, то  йому важливо 
берегти його, як зіницю ока.

— Нісіє, чому ти не йдеш до мене? — 
запитав цар, бачачи, що цариця зовсім 
не квапиться, і бажаючи звільнити Гігеса 
з його засідки.

— Так, мій пане, я зараз, — відповіла 
Нісія.

Вона відстебнула камею, якою запи‑
нала на плечі пеплос 42. Залишалося лише 
скинути туніку. Кров припливла до  об‑
личчя Гігеса, серце забилося так сильно, 
що, здавалося, ще трохи  — і  його стук 
почують у  спальні. Охоронець притис‑
нув руку до грудей, немов хотів угамува‑
ти серцебиття, але коли Нісія недбалим 
рухом розв’язала пояс туніки, йому зда‑
лося, що в нього підкошуються ноги.

Нісія — чи то підкорюючись інстинк‑
ту, чи через те, що її  не  опоганена чу‑
жими поглядами шкіра відзначалася 
особливою магнетичною чуттєвістю 
й відчувала на собі хоч і невидимий, зате 
пристрасний, погляд, — ніяк не  нава‑
жувалася зняти останній покрив своєї 
соромливості. М’язи її  плечей, грудей 
і рук два‑три рази нервово скоротилися 
немовби їх зачепив нічний метелик або 
нечестиві губи наважилися наблизитися 
до неї в мороці.

Нарешті, зітхнувши, скинула туні‑
ку — лілейна поема її неземного тіла по‑
стала в  усій своїй величі, немов статуя 
богині в  храмі, з  якої у  день відкриття 
зняли полотно. Трясучись від задоволен‑
ня, світло ковзнуло по її вишуканих фор‑
мах і, користуючись нагодою, — на жаль, 
рідкісною! — вкрило її тіло несміливими 
поцілунками. Розкидані по спальні про‑
мені презирливо відвернулися від зо‑
лотих ваз, дорогоцінностей, бронзових 
треножників і  повністю зосередилися, 
залишивши все інше в  темряві, на  тілі 
Нісії.

Якби я  був греком часів Перикла 43, 
то  із задоволенням оспівав би ці плавні 
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лінії, витончені вигини, гладенькі боки 
і груди, форма яких могла б стати гідним 
зразком для кубка Геби 44; але сучасна 
мораль не дозволяє такі панібратства, — 
перу не  прощають того, що дозволено 
різцю, до того ж є речі, які можна переда‑
ти лише у мармурі.

Кандоль задоволено й гордовито всмі‑
хався.

Швидким кроком, схрестивши руки 
на грудях, ніби соромлячись власної боже‑
ственної краси, дочка земної жінки і зем‑
ного чоловіка попрямувала до  ліжка; але 
перш ніж лягти поряд із чоловіком, раптом 
різко обернулася і побачила в щілині две‑
рей око, що виблискувало, немов карбун‑
кул у  східних казках, бо, хоча чутки про 
подвійну зіницю і знайдений у голові дра‑
кона чарівний камінь були брехнею, все ж 
зелені очі бактрійки бачили в темряві, наче 
очі кішки чи  тигра.

Із губ Нісії ледь не  зірвався крик  — 
крик лані, що безтурботно паслася, 
а  в  цю мить її  бік несподівано вражає 
стріла, — проте цариці вистачило муж‑
ності і витримки, щоб стриматися, і вона, 
холодна, немов змія, з мертвотно‑бліди‑
ми щоками й губами, лягла поряд із Кан‑
долем. Жоден м’яз не  ворухнувся на  її 
обличчі, жодна жилка на тілі, і невдовзі 
її повільне і рівне дихання дало Кандолю 
зрозуміти, що Морфей бризнув маковим 
соком їй на повіки. Вона про все здогада‑
лася, все зрозуміла!

Розділ 4

Тремтячи від страху, Гігес залишив 
свою схованку, точно дотримуючись вка‑
зівок Кандоля, і якби лише через фаталь‑

ний випадок Нісія не повернула голови, 
лягаючи в ліжко, то нізащо не зауважи‑
ла  б його втечі і, без жодного сумніву, 
ніколи не  здогадалася  б про завдану їй 
пристрасним і не надто сумлінним чоло‑
віком образу.

Молодий вояк, що добре знав усі вхо‑
ди й виходи, легко вийшов за межі пала‑
цу. Хитаючись, немов божевільний, що 
втік з  Антикіри 45, перетнув місто. Охо‑
ронець упізнав його, випустив за ворота, 
і він дістався села.

Голова Гігеса розколювалась, щоки 
палали, немовби мав гарячку, губи пе‑
ресохли, він майже задихався. Щоб хоч 
якось вгамувати пожежу у  крові, ки‑
нувся на  вологу від нічної роси траву, 
але, почувши крізь зарослі густої трави 
і  крес‑салату сріблясте дихання наяди, 
поплентався до  джерела. Занурив руки 
в  кришталеву воду, ополоснув облич‑
чя і  випив, щоб вгамувати жар, кілька 
пригорщів води. Якби хтось при слаб‑
кому сяйві зірок побачив, як він у відчаї 
схилився над водоймою, то мав би його 
за Нарциса, що милується своїм відобра‑
женням; але Гігес, як уже відомо, був за‑
коханий не в самого себе. Швидкоплин‑
ний образ Нісії засліпив його, немов 
сліпучий спалах блискавки;

видіння це, що світилося, крутилося 
вихором перед його очима, і  він твердо 
знав, що віднині вже ніколи не  позбу‑
деться цієї напасті.

Після побаченого Гігесове кохання 
миттєво зміцніло: його квітка розпусти‑
лась, як бутони деяких рослин, що роз‑
криваються з  гучністю грому. Не  варто 
було сподіватися побороти цю неймо‑
вірну пристрасть. З таким  же успіхом 
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можна було наказати пінистим хвилям, 
що їх піднімає своїм тризубцем Посей‑
дон, спокійно лежати на  піщаному ложі 
і  не  битися об  прибережні скелі. Гігес 
більше не  володів собою, його охопив 
похмурий відчай візника, котрий ба‑
чить, як його збожеволілі коні, закусив‑
ши вудила, скаженим галопом скачуть 
щораз ближче до  прірви, що вискали‑
лася гострими уламками каміння. Сто 
тисяч думок, одна божевільніша від ін‑
шої, безладно змінювались у його голові: 
юнак проклинав долю, рідну матір і богів 
за те, що не дозволили йому народитись 
царем, адже тоді він міг би одружитися 
з донькою сатрапа.

Нестерпний біль краяв його серце — 
він ревнував до  царя. З тієї самої миті, 
коли туніка, немов біла голубка, що опу‑
стилася на  травичку, впала до  ніг цари‑
ці, охоронець вважав Нісію лише своєю 
і гнівався на Кандоля за те, що привлас‑
нив те, що має належати йому, Гігесу.

Раніше у  своїх мріях він забував, що 
вона заміжня: марив про неї лише як про 
жінку і  не  задумувався над подробиця‑
ми її близькості з царем, завжди такими 
гіркими й болісними для чоловіка, зако‑
ханого в чужу дружину. А тепер на свої 
очі побачив, як світлокоса голівка Нісії 
схиляється, немов квітка, до  смуглявої 
голови Кандоля, і  спогад про це викли‑
кав у нього страшенний гнів, хоча, якби 
хоч на мить замислився, то зрозумів би, 
що інакше й бути не може. Серце охорон‑
ця наповнилось несправедливим гнівом 
до свого пана.

Кандоль змусив його дивитись на ца‑
рицю, що роздягається, і тепер, забувши, 
що цар не знав про його таємне кохання, 

а лише шукав того, хто оцінив би її красу, 
не  дотримуючись суворих правил, вба‑
чав у  царському капризі образливу іро‑
нію, огидну, витончену жорстокість, — 
не  найвищу милість, а  смертельну 
зневагу, за яку повинен помститися. Зно‑
ву і знову уявляв собі, що завтра немину‑
че повториться сцена, німим свідком якої 
він став, і його язик прилипав до підне‑
біння, лоб вкривався холодним потом, 
а рука гарячково стискала рукоятку ши‑
рокого меча.

Завдяки нічній прохолоді, цій доб‑
рій порадниці, Гігес поступово опану‑
вав себе. У  Сарди повернувся, перш 
ніж яскраве сонячне світло дозволило б 
нечисленним перехожим і  рабам, які 
прокидаються на  світанку, зауважити 
блідість на його обличчі і безлад в одязі. 
Зайняв свій звичний пост у палаці, побо‑
юючись, що Кандоль не  забариться ви‑
кликати його до себе. Хоч би які почуття 
переживав Гігес, усе  ж не  насмілився  б 
знехтувати царським гнівом і  відмови‑
тись надалі виконувати роль наперсника, 
що вселяла йому тепер справжній жах. 
Усівся на  східцях обшитого кипарисо‑
вими панелями вестибюля, притулився 
до колони і, сказавши іншим охоронцям, 
що втомився після нічного дозору, на‑
крився з головою плащем. Щоб уникну‑
ти розпитувань, удавав, що спить.

Гігес пережив жахливу ніч, але 
не менш жахливою вона була й для Нісії. 
Цариця ні на мить не сумнівалась, що чо‑
ловік привів когось, щоб той подивився 
зі  схованки на  неї, оголену. Наполегли‑
вість, із якою цар твердив, що їй не по‑
трібно закривати обличчя, створене бо‑
гами для захоплення інших чоловіків, 
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його відверта досада, коли вона відмов‑
лялася одягатися для жертвоприношень 
і  урочистостей по‑грецьки, кепкування 
над тим, що називав варварською ди‑
кістю, — усе це підказувало їй: молодо‑
му Геракліду, котрий, як афінський чи 
корінфський скульптор, забув про со‑
ром’язливість, заманулося посвятити 
когось у  заборонені подружні таємниці; 
адже без його дозволу ніхто не насмілив‑
ся б ризикувати своєю головою.

Як повільно минає час! З якою 
нестерпною тривогою Нісія чекала, коли 
нарешті ранок змішає свої блакитнуваті 
промені з  тьмяним світлом лампи! Ду‑
мала, що Аполлон уже ніколи не  стане 
на  свою колісницю, що чиясь невидима 
рука утримує піщинки у  пісочному го‑
диннику, не  даючи їм впасти. Їй здава‑
лося, що ця ніч, така ж коротка, як і всі 
попередні, тривала аж півроку, немов 
полярна ніч на  далекій Півночі. Увесь 
цей час Нісія лежала нерухомо, витяг‑
нувшись усім тілом на  краю постелі, 
і тремтіла від страху, що Кандоль захоче 
доторкнутися до неї.

Бактрійка не  відчувала до  сина Мір‑
са палкої пристрасті, проте навіть попри 
його грецьку надмірну вседозволеність 
у  поведінці, що викликала у  неї відразу, 
попри те, що їхнє трактування цнотливо‑
сті було цілком протилежним, намагала‑
ся ставитись до нього, як і личить усякій 
чесній дружині, зі  статечною і  світлою 
ніжністю. Проте після завданої обра‑
зи в  її грудях залишилася лише холодна 
ненависть і крижане презирство: вважала 
за краще прийняти від царя Лідії швидше 
смерть, ніж ласку. Така зневага не проба‑
чається, адже у варварів,  особливо у пер‑

сів і бактрійців, вважається великою гань‑
бою, якщо хтось побачив тебе без одягу, 
неважливо жінка чи чоловік.

Нарешті Кандоль прокинувся, і  Нісія, 
удавши, що нібито також прокинулась, 
поспішно залишила спаплюжену спаль‑
ню, немовби її  стіни стали свідками 
безсонних оргій вакханок і  гетер. Вона 
не  могла більше дихати нечистим по‑
вітрям спальні і, щоб вільно віддатися 
своєму горю, сховалася на  жіночій по‑
ловині. Плеснувши в  долоні, покликала 
своїх рабинь і наказала вилити їй на руки, 
плечі, груди, на все тіло повні глеки води. 
Здавалось, що вона сподівалася такими 
очисними обмиваннями змити з  себе 
весь той бруд, що залишився на  ній від 
Гігесових поглядів. Цариця залюбки 
здерла б із себе шкіру, на якій залишили‑
ся сліди від його палаючих зіниць. Брала 
з  рук рабинь пухнасті рушники і  терла 
себе так сильно, що тіло вкрилося легки‑
ми багряними хмаринками.

«Якби я, — вона жбурнула вологі 
рушники і відіслала геть своїх служниць,

— навіть вилила на  себе воду з  усіх 
джерел і рік, що є на світі, навіть зі всьо‑
го солоного океану, то й тоді не змила б 
із  себе ту ганьбу. Її можна змити лише 
кров’ю. О, цей його погляд! Він клеймом 
ліг на мою шкіру, він душить мене, огор‑
тає і  спалює, ніби просочений кров’ю 
Несса хітон. Я  відчуваю його, як отрує‑
ну пелену, яку ніхто не  здатен зірвати. 
Скільки б одягу на себе не одягала, у які б 
непрозорі тканини не загорталася, які б 
найгрубші плащі не  вбирала  — ніщо 
не  допоможе, все одно до  мене назавж‑
ди прилипла ця мерзотна сукня хтивого 
погляду перелюбця. Марно мене  плекали 
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з тієї миті, коли я прийшла на світ із чи‑
стого лона матері, усамітнивши, схо‑
вавши, немов єгипетську богиню Ісиду, 
за  завісою, краю якої ніхто не  смів під‑
вести під страхом смерті; марно я  жила 
подалі від поганих бажань і думок, недо‑
ступна поглядам чоловіків, чиста, як сніг, 
на  якому навіть орел не  може залиши‑
ти відбиток своїх кігтів, бо вкрита ним 
вершина піднялася надто високо, вище 
за  всіх птахів, у  прозоре крижане небо! 
Вистачило єдиного капризу гріховного 
греко‑лідійця, щоб я умить безвинно за‑
гинула, щоб пропав наслідок довгих ро‑
ків моєї обачності й стриманості.

Невинна і  збезчещена, схована від 
усіх і  разом з  тим доступна всім  — ось 
доля, яку мені приготував Кандоль! Хто 
мене переконає, що цієї самої миті Гігес 
не обговорює моє тіло на порозі палацу 
із простими вояками. О, сором! О, гань‑
ба! Двоє чоловіків бачили мене оголеною, 
й обоє дивляться на білий світ! І чим же 
тепер Нісія краща за безсоромну гетеру, 
ганебну блудницю? Це тіло, яке я намага‑
лася зробити гідним умістищем для чи‑
стої й благородної душі, стало темою для 
пересудів, про нього балакають, як про 
якогось хтивого ідола з Сікіону чи Корін‑
фу; його хвалять або засуджують: плече 
досконале, руки гарні, але дещо затонкі, 
звідки я знаю? Від однієї лише думки про 
це, вся кров припливає до щік.

О вродо, згубний дар богів! Чому  ж 
я не вийшла заміж за бідного наївного ко‑
зопаса, що пасе кіз у горах? Він не влаш‑
тував би засідки на порозі спальні, щоб 
поглумитися над своїм тихим щастям! 
Моє змарніле тіло, моє скуйовджене 
волосся й  обвітрена  шкіра  захистили  б 

мене від такої страшної зневаги, а за чес‑
ну бридкість мені не  довелося  б черво‑
ніти. Як наважуся я  тепер пройти повз 
цих двох негідників із  гордо піднятою 
головою, адже складки моєї туніки вже 
не  сховають мене ні від одного, ні від 
другого; та я ж умру від сорому! Кандоль, 
Кандоль, я  мала право на  твою повагу, 
я нічим не заслужила такого принижен‑
ня. Хіба я  належу до  тих жінок, котрі 
в’ються, наче плющ, навколо чоловіків 
і  схожі швидше на  куплених за  гроші 
або рабинь, які улещують своїх волода‑
рів, ніж на чистих благородних дружин? 
Хіба  ж я  співала пообіді з  вологими від 
вина губами, оголеними плечима і  він‑
ком з  троянд на  голові любовні гімни, 
акомпануючи собі на  лірі, хіба дала хоч 
раз привід своєю нескромністю поводи‑
тися зі  мною, як із  коханкою, вихваля‑
ючись нею після бенкету перед іншими 
розпусниками?»

Поки Нісія відчайдушно плекала 
свою печаль, її очі наповнились велики‑
ми слізьми, немов краплі дощу напов‑
нюють після урагану чашечку лотоса; 
сльози стікали по  її блідих щоках і  па‑
дали на  прекрасні, безсильно опущені 
руки з безпомічно розкритими, схожими 
на троянди із частково опалими пелюст‑
ками, долонями, адже жоден сигнал, що 
привів би їх у  рух, не  надходив до  них 
від охопленого роздумами мозку. На‑
віть  Ніоба, дивлячись, як її чотирнадця‑
те дитя гине від стріл Аполлона й Діани, 
не видавалася такою похмурою й розпа‑
чливою.

Аж ось Нісія вийшла зі  стану про‑
страції і, впавши на  підлогу, почала пе‑
ревертатися на  ній, роздерла свій одяг, 



124

Проза • Драма

 посипала попелом своє розкуйовджене 
волосся, подряпала нігтями груди й щоки 
і затіпалась у судорожних риданнях. Де‑
монструвала в  такий спосіб свою скор‑
боту, як це заведено на Сході; удавалася 
в горе так несамовито ще й тому, що над‑
то довго стримувала й приховувала своє 
обурення, сором, почуття ображеної 
гідності — все те, що хвилювало її душу; 
тепер те, чим вона все життя гордилася, 
було розтоптане, і  хоча вона ні в  чому 
не  могла собі дорікнути, це аж ніяк 
не могло її втішити. Як сказав поет, лише 
безневинний знає, що таке муки совісті. 
Нісія розкаювалася в чужому злочині.

Усе ж набралася духу, наказала при‑
нести прядки й кошики, наповнені різ‑
ноколірними клубками вовни, і дала, як 
зазвичай, роботу рабиням; однак їй зда‑
лося, що вони дивляться на  неї зовсім 
інакше, без колишньої боязкої пошани. 
Через це голос її  втратив твердість, 
а хода стала якоюсь жалюгідною і скрад‑
ливою: у глибині душі вона вважала себе 
пропащою.

Звичайно, страждання Нісії були пе‑
ребільшеними, її  доброчесність анітрохи 
не  постраждала від божевілля Кандоля; 
але всмоктані з  молоком матері ідеї ма‑
ють нездоланну владу, а  прагнення схо‑
вати тіло від сторонніх поглядів доходить 
у східних народів до крайнощів, які важко 
зрозуміти народам західним. Коли у Бак‑
трії, в  палаці Мегабаза, якийсь чоловік 
бажав побалакати з  Нісією, то  йому на‑
лежало стояти, не підводячи очей; два єв‑
нухи з кинджалами в руках стояли поруч, 
готові простромити йому серце, якщо на‑
важиться кинути оком на ту, чиє обличчя 
було для нього ретельно закрите.

Тепер ви зрозумієте, якою смертель‑
ною образою для вихованої у такій цнот‑
ливості жінки став чоловіків проступок, 
тоді як інша жінка на її місці розцінила б 
його лише як безглузду витівку. Нісією 
невідступно володіла думка про помсту, 
вона допомогла їй стримати крик знева‑
женої цнотливості, який ледве не зірвав‑
ся з  її губ, коли, обернувшись, побачила 
в темряві виблискуюче око Гігеса.

Вона повелася так само мужньо, як 
повівся  б воїн у  засідці, котрого вразив 
випадково випущений спис; він не  зіт‑
хнув, не  застогнав, щоб не  видати своєї 
схованки у листі чи очереті, а лише мовч‑
ки дивився б, як тече по  його поране‑
ному тілу довгими червоними лініями 
кров. Якби вона тоді не стримала вигук, 
то попереджений і стривожений Кандоль 
насторожився б, і  їй було  б неймовірно 
важко або взагалі неможливо втілити 
свій намір відплати.

Нісія ще не склала чіткого плану, але 
твердо знала, що за  зневагу їй дорого 
заплатять. Спочатку хотіла сама вбити 
сплячого Кандоля мечем, що висів над 
узголів’ям. Але їй було гидко бачити його 
кров на своїх білих руках і до того ж бо‑
ялася, що у  вирішальний момент їй за‑
бракне відваги, і, незважаючи на  злість, 
що клекоче в грудях, вагатиметься, не на‑
важиться піти на цю крайню і не прита‑
манну жінці міру покарання.

Раптом Нісія начебто зважила‑
ся на  щось. Наказала покликати свою 
служницю, стару Статиру, яку привезла 
з  Бакт рії, — їй довіряла більше за  всіх. 
Хоча були в приміщенні одні, Нісія тихо 
прошепотіла їй щось на  вухо, немовби 
боячись, що й стіни мають вуха.
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Статира вклонилася й одразу вийшла. 
Як і всі, кому загрожує смерть, Кандоль 
не  відчував жодної небезпеки. Був ціл‑
ком певний, що Нісія не  помітила Гіге‑
са у його схованці, і думав лише про те, 
з якою насолодою обговорить зі своїм до‑
віреним охоронцем незрівнянні принади 
своєї дружини. Звелів покликати Гігеса 
і відвів його у двір Гераклідів.

— Ну то  що, Гігесе, — спитав радіс‑
но, — я  не  обдурив тебе, коли запевняв, 
що не пошкодуєш про проведені за тими 
благословенними дверима кілька годин? 
Мав я  рацію чи ні? Хіба є  на  світі жінка, 
прекрасніша за царицю? Якщо знаєш таку, 
скажи мені чесно і віднеси їй від мене в по‑
дарунок цю нитку перлів, символ влади.

— Володарю мій, — тремтячим від 
хвилювання голосом відповів Гігес, — 
жодне людське створіння не  може зрів‑
нятися з  Нісією; її  лоб гідний не  те що 
нитки перлів цариць, а й зоряного вінця 
безсмертних богів.

— Я знав, що твій лід неодмінно роз‑
тане у променях її сонця! Тепер ти розу‑
мієш мою пристрасть, мою гарячку, мої 
божевільні бажання. Ти згідний, що сер‑
це чоловіка не  здатне вмістити таке ко‑
хання? Воно неодмінно наповнить його 
вщерть і переллється через край.

Яскравий рум’янець забарвив щоки 
Гігеса, котрий тепер занадто добре розу‑
мів захоплення Кандоля.

Цар побачив, що у  Гігеса цілком ін‑
ший вигляд, і  сказав напівжартома‑на‑
півсерйозно:

— Мій бідолашний друже, не  по‑
думай закохатися в  Нісію, не  витрачай 
даремно часу. Я  показав тобі статую, 
а не свою жінку. Я дозволив тобі прочи‑

тати декілька строф із прекрасної поеми, 
рукопис якої належить лише мені одно‑
му, лишень щоб дізнатися твою думку.

— Не турбуй себе, мій пане, нагадув‑
нням про мою нікчемність. Я  знаю, що 
жалюгідному рабові просто явилося уві 
сні дивне, променисте видіння ідеальної 
краси з  перламутровою плоттю і  боже‑
ственними косами. Я  марив з  розплю‑
щеними очима, ти — бог, що послав мені 
цей сон.

— Гадаю, — продовжив цар, — не вар‑
то тобі нагадувати, що ти повинен збері‑
гати мовчання: якщо ти не накладеш пе‑
чать мовчання на свої вуста, то на власній 
шкурі дізнаєшся, що Нісія зовсім не така 
добра, як прекрасна.

Цар жестом попрощався зі своїм на‑
персником і  пішов оглянути античне 
ложе роботи знаменитого майстра Ік‑
малія, яке йому пропонували придбати. 
Ледве Кандоль зник із очей, як закутана 
за  варварським звичаєм до  самих очей 
у  довге покривало жінка вийшла з  тіні 
колони, де ховалася під час розмови царя 
з його улюбленим слугою, підійшла пря‑
мо до Гігеса, поклала руку йому на плече 
і знаком веліла йти за нею.

Розділ 5

Статира підвела Гігеса до  маленьких 
дверцят, опустила засув, потягнувши 
за  срібне кільце на  шкіряному ремені, 
і  почала підніматися крутими, вируба‑
ними у товщі стіни сходами. Там, де вони 
закінчувались, були інші двері, які стара 
відімкнула ключем із міді і слонової кіст‑
ки. Щойно Гігес увійшов, як вона зникла, 
нічого йому не пояснивши.
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Цікавість Гігеса змішувалася з  три‑
вогою; він не розумів, що все це означає 
і де перебуває. Йому здалося, що впізнав 
у мовчазній Іриді 46 одну з прислужниць 
Нісії, а дорога, якою йшов слідом за нею, 
вела у покої цариці. Він із жахом запиту‑
вав себе: помітила його у схованці Нісія 
чи його зрадив Кандоль  — обидва при‑
пущення здавались йому однаково віро‑
гідними.

При думці, що Нісії все відомо, його 
гарячий лоб вкрився холодними крапля‑
ми поту; Гігес хотів утекти, але Статира 
замкнула двері, і  шлях до  відступу було 
відрізано. Тоді царський наперсник ру‑
шив углиб затемненої товстими пурпур‑
ними завісками кімнати і  ледь не  зітк‑
нувся з Нісією. Вона була до того бліда, 
що сплутав її зі статуєю. Усі барви життя 
зійшли з обличчя цариці, лише губи сла‑
бо рожевіли, а  на  ніжних скронях про‑
ступила сіточка вен; зелені очі потьмяні‑
ли, повіки почорніли, а сльози залишили 
на ніжних щоках блискучі смуги. Від цьо‑
го вона стала ще зворушливішою і  пре‑
краснішою. Горе вдихнуло в її мармурову 
красу душу.

Ледь застебнута одежа не  прихову‑
вала оголених рук, шиї і  верхньої ча‑
стини мертвенно‑блідих грудей. Немов 
переможений у першій же битві вояк, її 
цнотливість склала зброю. Хіба ж тепер 
прислужаться їй покривала, що прихову‑
ють фігуру, туніки з ретельно укладени‑
ми складками? Хіба ж Гігес ще не бачив 
її  без одежі? Для чого захищати те, що 
вже втрачено?

Цариця пішла прямо на Гігеса і, див‑
лячись йому у вічі владним ясним погля‑
дом, сухо й уривчасто сказала:

— Не бреши, не  шукай виправдань, 
май мужність і гідність зізнатися у своє‑
му злочині; я все знаю, я бачила тебе! Мо‑
вчи, я  не  бажаю тебе слухати! Кандоль 
сам заховав тебе за  дверима. Було саме 
так. Хочеш уникнути відповідальності? 
На твою біду, я не гречанка, котра охоче 
задовольняє капризи художників і ласо‑
любів. Нісія не  буде нічиєю іграшкою. 
Тепер вас двоє, і один із вас зайвий на цій 
землі, отож повинен щезнути! Якщо 
не щезне, то я не зможу жити. Ти або Кан‑
доль, вибирай сам. Убий його, відомсти 
за мене — і одержиш у нагороду мою лю‑
бов і трон Лідії. А якщо ні, то помри — 
смерть назавжди закриє твої боягузливі 
і  нікчемні, готові дивитися на  те, що їм 
не  належить, очі. Той, хто віддав наказ, 
винний більше, ніж той, хто його лише 
виконав, але май на увазі: якщо я стану 
твоєю дружиною, то мене будуть бачити 
лише ті, хто має на  це право. Вирішуй, 
бо одна пара очей із двох, які бачили моє 
тіло, повинна до заходу сонця погаснути.

Гігес чекав докорів, погроз, несамо‑
витої сцени, але лише не цього! Дивний 
вибір, запропонований зі  страхітливою 
холоднокровністю і непохитною упевне‑
ністю, так уразив його, що він декілька 
хвилин нерухомо стояв мовчки, блідий, 
немов тінь на березі чорної ріки у пеклі.

— Закривавити руки в крові мого во‑
лодаря! Невже ти, царице, просиш мене 
про такий злочин? Розумію, наскільки 
ти обурена, і вважаю, що твоє обурення 
справедливе: якби все залежало від мене, 
я  б ніколи не  скоїв цього святотатства. 
Але ти  ж знаєш: царі могутні, і  в  їхніх 
жилах тече кров богів. Наша доля у  їх‑
ніх руках, і ми, слабкі смертні, не маємо 



127

Теофіль Ґотьє   |   Цар Кандоль

права не виконувати царські накази. Їхнє 
бажання змітає всі наші заперечення, 
немов бурхливий потік греблю. Я стелю‑
ся до  твоїх ніг і  благаю: будь милосерд‑
ною! Забудь про завдану тобі образу, 
адже про неї ніхто не знає, вона назавж‑
ди похована в  мороці й  тиші! Кандоль 
обожнює тебе, він марить тобою, його 
помилка лише в тому, що він тебе занад‑
то сильно кохає…

— Якби ти звернувся з  такими сло‑
вами до гранітного сфінкса в безводних 
і  спекотливих пустелях Єгипту і  то  мав 
би більше шансів добитися пощади. І на‑
віть якщо з  твоїх вуст цілу Олімпіаду 47 
безупинно злітатимуть крилаті слова, 
це ніяк не змінить мого рішення! У моїх 
мармурових грудях б’ється бронзове сер‑
це… Умри або вбий! Коли промінь сон‑
ця, що проник сюди крізь фіранки, сягне 
ніжки цього стола, ти повинен зробити 
свій вибір… Я чекаю.

Нісія схрестила на  грудях руки і  за‑
стигла у сповненій похмурої величі позі.

Дивлячись на  неї, нерухому і  блі‑
ду, із  застиглим поглядом, нахмурени‑
ми бровами, розпатланими косами, яка 
твердо стоїть на  ногах, здавалося, ніби 
вона не  Нісія, а  Немесіда 48, яка щойно 
зійшла зі  своєї колісниці з  грифонами 
і вичікувала слушної миті, щоб покарати 
винного.

— Ніхто не  йде в  похмурі глибини 
Аїда з  власної волі, — відповів Гігес. — 
Денне світло — така велика насолода для 
очей, що навіть герої, які живуть на ос‑
тровах Блаженних, охоче повернулися б 
на  свою батьківщину. Почуття самоз‑
береження притаманне кожній люди‑
ні, і  якщо вже мусить пролитися кров, 

то нехай вона проллється не з моїх гру‑
дей.

До цього зізнання, сказаного з  гра‑
ничною відвертістю, слід було долу‑
чити й  благородніші почуття, про які 
охоронець змовчав, а  саме те, що він 
шалено кохав Нісію і  страшенно ревну‑
вав її до Кандоля. Не лише страх смерті 
змусив його погодитися на цей кривавий 
злочин. Йому було нестерпно думати, що 
Нісія належатиме іншому, до того ж від 
відчуття власної безпорадності у  нього 
запаморочилася голова. Внаслідок див‑
них і  жахливих обставин, що склалися, 
доля вела його до  мети, до  здійснення 
потаємної мрії; сильний потік піднімав 
його всупереч волі, і навіть Нісія простя‑
гала до нього руку, прагнучи допомогти 
зайняти царський трон. Усе це змуси‑
ло Гігеса забути про те, що Кандоль  — 
його пан і благодійник, бо ніхто не може 
уникнути своєї долі; вона переслідує вас 
із цвяхами в одній руці і батогом — в ін‑
шій, щоб прикувати або підстебнути.

— Гаразд, діятимемо так, — Нісія 
вийняла із  пазухи бактрійський кинд‑
жал із  нефритовою, оздобленою кіль‑
цями білого золота, рукояткою. — Цей 
кинджал викуваний із  бронзи, із  най‑
твердішого, загартованого у вогні й воді 
металу, навіть ефесці 49 не здатні були б 
викувати твердішого й гострішого леза. 
Воно пронизує, немов тонкий папірус, 
металеві обладунки і  вкриті шкірою 
дракона щити. Ти вб’єш його сьогодні 
вночі, — сказала вона так само холодно‑
кровно. — Нехай засне й ніколи не про‑
кинеться!

Гігес був приголомшений, він зовсім 
не очікував такої холодної рішучості від 
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жінки, яка більше смерті боялася показа‑
ти своє обличчя.

— Ти затаїшся там, де сховав тебе 
цар‑нечестивець, щоб виставити мене 
напоказ. З настанням ночі я  затулю 
тебе стулкою дверей, роздягнуся і ляжу, 
а  коли він засне, то  подам тобі знак… 
Жодних сумнівів, жодної малодушності, 
і дивись, щоб рука твоя не зрадила тебе 
у вирішальну мить! А тепер, щоб не пе‑
редумав, я  стежитиму за  тобою до  того 
часу; і не надійся, що зможеш втекти або 
попередити свого пана!

Нісія якось по‑особливому свиснула, 
й одразу ж із‑за квітчастого персидсько‑
го килима вийшли чотири страшні сму‑
гляві раби, одягнуті в брання з тканини 
в  косу смужку, зі  м’язистими, вузлува‑
тими, немов дубові гілки, руками. Товсті 
губи, золоті кільця в  ніздрях, гострі, як 
у вовка, зуби, вираз абсолютної послуш‑
ності на  обличчях  — на  них було дуже 
страшно дивитися.

Цариця промовила кілька слів незна‑
йомою Гігесу мовою, вочевидь, бактрій‑
ською, раби схопили лідійця й  понесли 
його так, як мати‑годувальниця носить 
у своєму подолі немовля.

Яке ж бажання насправді рухало Нісі‑
єю? Може, побачила Гігеса під Бактрією, 
і відтоді зберегла глибоко в серці, — там, 
де навіть у найцнотливіших жінок завж‑
ди приховані якісь секрети, спогад про 
молодого воїна? Чи не крився в її бажан‑
ні помсти за свою честь інший таємний 
мотив, і  чи намагалася  б вона покарати 
Кандоля, якби Гігес не  був найкрасиві‑
шим в Азії чоловіком?

Делікатне питання… Особливо тепер, 
коли минуло вже майже три тисячі років, 

і хоча ми намагалися знайти на нього від‑
повідь у  Геродота, Ефестіона, Платона, 
Досіфея, Архілоха Пароського, Гесихія 
Мілетського, Птолемея, Евфоріона й усіх 
інших, хто написав хоч кілька слів про 
Нісію, але так і  не  змогли дати на  ньо‑
го однозначної відповіді. Через стільки 
віків під руїнами колишніх імперій, під 
останками зниклих народів розібрати‑
ся у таких нюансах вельми важко, якщо 
не сказати — неможливо.

Хоч би як, а рішення Нісії було оста‑
точним і  безповоротним: убивство чо‑
ловіка уявлялося їй виконанням святого 
обов’язку. У варварських народів був та‑
кий закон: чоловіка, що побачив жінку 
оголеною, страчували. Цариця вважала 
своїм обов’язком страчувати кожного 
винного, але позаяк про образу ніхто 
сторонній не знав, то вона вершила суд, 
як могла.

Бездіяльний співучасник ставав ка‑
том автора задуму, а  покарання народ‑
жувалося зі злочину. Рука карала голову.

Страховиська зі  шкірою оливкового 
кольору замкнули Гігеса в  затишному 
куточку палацу. Вийти звідти він не міг, 
а якби й надумав кричати, то ніхто б його 
не почув.

Гігес провів там залишок дня у  жах‑
ливій тривозі і  жорстоких сумнівах, 
клянучи час то  за  те, що йде повільно, 
то за те, що плине швидко. Прийдешній 
злочин, навіть попри те, що він був лише 
знаряддям у  чужих руках і  погодився 
вчинити його проти своєї волі, бачив‑
ся йому в темних тонах. А раптом через 
непередбачені обставини все зірветься, 
раптом народ Сард збунтується і  захо‑
че помститися за смерть царя? До  таких 
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 цілком зрозумілих, хоча й  марних, роз‑
думів удавався Гігес, чекаючи, коли 
його випустять з  ув’язнення і  відведуть 
в укриття, з якого вийде лише для того, 
щоб убити свого пана.

Нарешті ніч розгорнула на небі своє 
зоряне покривало, морок падав на місто 
і палац. Почулися легкі кроки, якась жін‑
ка із закритим обличчям відчинила две‑
рі, взяла Гігеса за  руку і  повела числен‑
ними темними коридорами й завулками 
так упевнено, ніби попереду неї йшов раб 
зі світильником чи факелом. Рука жінки 
була холодною й  тендітною, але її  тон‑
кі пальці стиснули руку Гігеса із  силою 
бронзової статуї, що дивом ожила; у  їх 
жорсткості відчувалася непохитна воля; 
пальці тримали його міцно, немов леща‑
та, і  жодне вагання не  могло послабити 
їхню хватку. Упокорений, смиренний, 
знищений Гігес підкорився владній силі, 
вважаючи, що його тягне за собою рука 
невблаганної долі.

Ой леле! Не  так хотів би він уперше 
доторкнутися до прекрасної руки цариці, 
котра простягнула йому кинджал і тепер 
вела до місця вбивства. Так, це була рука 
Нісії, вона сама прийшла по нього, щоб 
повести до  дверей спальні. За  весь час, 
поки йшли, зловісна пара не  обміняла‑
ся жодним словом. Цариця розв’язала 
ремені, підняла засув і  наказала Гігесу 
встати за дверима точно так, як стояв на‑
передодні. Повторення тих самих дій за‑
для зовсім іншої мети уявлялося юнакові 
скорботним і зловісним. Цього разу слі‑
дами зневаги ступала помста; покарання 
і злочин ішли нога в ногу. Учора над дру‑
жиною поглузував Кандоль, а  сьогодні 
настала черга Нісії помститися за глум;

Гігес, учасник царської зневаги, стане 
учасником його покарання, царевбив‑
цею, бо беззахисний як перед порочні‑
стю першого, так і перед доброчесністю 
другої.

Здавалося, Мегабазова донька від‑
чуває дику радість, отримує жорсто‑
ке задоволення від того, що застосовує 
придуманий лідійським царем спосіб 
і вдається для вбивства до тих же заходів 
безпеки, що й  він, задовольняючи свою 
сластолюбну фантазію.

— Сьогодні ти знову побачиш, як 
я  знімаю одежу, що так дратує Кандо‑
ля. Тобі буде скучно, — з  гіркотою в  го‑
лосі сказала цариця на  порозі спаль‑
ні. — Врешті‑решт ти визнаєш мене 
по творною.

На мить губи Нісії скривилися 
у  невластивій їй саркастичній усмішці, 
після чого додала з колишньою холодно‑
кровністю й суворістю:

— Навіть не  надійся, що зможеш 
непомітно піти, як учора, пам’ятай: я бачу 
тебе наскрізь. Якщо спробуєш, розбуджу 
Кандоля, і тобі буде дуже важко поясни‑
ти, що ти робиш у царській спальні, схо‑
вавшись за дверима з кинджалом у руці. 
До того ж мої німі раби, які замкнули тебе 
сьогодні, охороняють усі виходи з  пала‑
цу, одержавши наказ убити тебе, якщо 
зробиш хоч крок за  поріг.  Отож не  край 
душу даремно, забудь про вірність царю 
і борг. Думай ліпше про те, що я зроблю 
тебе царем… і  що полюблю тебе, якщо 
помстишся за мене. Його кров стане твоїм 
пурпуром, смерть Кандоля звільнить тобі 
місце на цьому ложі.

Як завжди прийшли раби, щоб за‑
мінити жар у  триніжках, налити олії 
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в   лампу й  застелити постіль шкірами 
й килимами. Як тільки затихли їхні кро‑
ки, Нісія поспішно увійшла у  спальню. 
А через кілька хвилин прийшов і радіс‑
ний Кандоль: він купив ліжко майстра 
Ікмалія і вирішив поставити його замість 
ліжка у східному стилі, яке, як запевняв, 
ніколи йому не подобалося, а навіть дра‑
тувало. Здається, він дуже зрадів, поба‑
чивши Нісію у спальні.

— Невже вишивка, веретено і  голки 
втратили для тебе сьогодні свою при‑
вабливість? І справді, нічого хорошого 
у  такій одноманітній роботі з  нитка‑
ми немає, мене завжди вражало, що ти 
знаходила у  ній задоволення. По  правді 
кажучи, я навіть побоювався, що, поба‑
чивши яка ти вправна, розгнівана Афіна 
Паллада коли‑небудь зі  злості поламає 
човник об твого лоба, як це сталося з бі‑
долашною Арахною 50.

— Володарю мій, сьогодні увечері 
я  трохи втомилася, тому й  спустила‑
ся вниз дещо раніше, ніж зазвичай. Чи 
не  бажаєш випити перед сном чорного 
самоського вина з гіметським медом?

Нісія взяла золотий глечик і  налила 
у кубок темного напою, у який попередньо 
додала снодійного соку непентесу.

Кандоль узяв кубок за  обидві ручки 
і випив усе до останньої краплі; але у мо‑
лодого Геракліда була міцна голова, він 
швидко не  п’янів: обпершись на  лікоть, 
що занурився у  подушки, дивився, як 
Нісія роздягається, ніби не  відчуваючи 
сонного пилу на своїх віях.

Як і  напередодні, Нісія розпустила 
світле волосся, що впало розкішним по‑
током їй на плечі. Гігесу із його схованки 
здалося, що, відбиваючи полум’я і кров, 

воно набрало хижого відтінку, а тугі ку‑
чері, розпрямляючись, звивалися, наче 
змії на голові у горгони Медузи 51.

Перед страшним злочином прості 
й граціозні жести цариці набували в очах 
убивці, що причаївся, зловісного фаталь‑
ного змісту, змушуючи Гігеса тремтіти від 
жаху. Нісія квапливо розстебнула брасле‑
ти, але зведені нервовою судомою пальці 
погано її  слухалися: вона порвала нитку 
браслета, й  оправлені золотом шматочки 
бурштину застукотіли по підлозі, змусив‑
ши Кандоля трохи розплющити повіки, 
що вже злипалися. Наче краплі розплав‑
леного олова, що занурюються в  холодну 
воду, так кожна намистина пронизувала 
наскрізь Гігесову душу.

Розв’язавши сандалі, цариця поклала 
першу туніку на спинку крісла зі слоно‑
вої кістки. Гігесу здалося, що не  туніка 
звисає зім’ятими складками, а  зловісне 
полотнище, у яке замотують мерців, щоб 
віднести їх на вогнище. Усе в цій кімнаті, 
яка ще вчора здавалася лідійцеві радіс‑
ною й  розкішною, сьогодні видавалося 
мертвотно‑блідим, похмурим і загрозли‑
вим. Бронзові статуї немовби жмурилися 
і гидко всміхалися. Тьмяна лампа блима‑
ла, і від неї тягнулися, наче хвіст комети, 
багрові криваві промені, у темних кутах 
смутно кишіли потворні личинки і душі 
померлих.

Розвішені на  стінах мантії ожива‑
ли й  набували людської подоби, а  коли 
зняла з себе останній одяг і гола — біла, 
немов примара, підійшла до ліжка, йому 
здалося, що сама Смерть, розірвавши ал‑
мазні ланцюги, якими Геракл прикував 
її до воріт Аїда, щоб врятувати Алкесту, 
прийшла по Кандоля.
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Здоланий чарівним зіллям цар нареш‑
ті заснув. Нісія подала знак Гігесу, щоб 
вийшов зі  схованки і, поклавши палець 
на  груди жертви, подивилася на  нього 
такими вологими, проникливими, пов‑
ними п’янких обіцянок очима, що зача‑
рований Гігес остаточно втратив розум 
і, немов тигр, що вислідив здобич, одним 
стрибком перетнув спальню і  встромив 
бактрійський кинджал по  саме руків’я 
в серце Гераклового нащадка.

Помста відбулася, мрія Гігеса збула‑
ся. Так обірвалася династія Гераклідів, 

що царювала в  Лідії п’ятсот п’ять ро‑
ків. Із сином Даскіла Гігесом до  влади 
прийшла династія Мермнадів. Меш‑
канців Сард смерть Кандоля обурила, 
але Дельфійський оракул 52 підтримав 
Гігеса, котрий послав Аполлоновому 
жерцю безліч золотих ваз і  шість зо‑
лотих кратерів вагою в  тридцять та‑
лантів. Новий цар зійшов на трон Лідії 
і займав його довгі роки. Жив щасливо 
й  нікому не  показував свою дружину, 
бо занадто добре знав, до чого це може 
призвести.

Примітки:

 1 Троянська війна — війна ахейців на чолі з царем Мікен Агамемноном проти троянців; 
датувалася в давньогрецьких джерелах початком 12 ст. до н. е. Перше джерело, яке роз-
повідає про Троянську війну, — епічні поеми «Іліада» та «Одіссея». Пізніше Вергілій у своїй 
«Енеїді» та інші античні письменники також описували ці події.

 2 Сарди — стародавнє місто на заході Анатолії, колишня столиця Лідії. Було розташоване 
біля гори Тмол на річці Пактол. Назва походить від самоназви лідійців — «сфарди», хоча інша 
версія пов’язує її з фракійським словом, що означало «рік» або ж «сонце».

 3 Садіатт І Кандоль (Кандавл) (дав.-гр. Σαδυάττης Κανδαύλης) — цар Лідії, останній пред-
ставник місцевої династії Гераклідів. Побутують два варіанти його імені: Кандавл (лат. Can-
d avlus) і Кандоль (транскрипція вжитого Готьє імені Candaule). У перекладі ми застосовує-
мо другий варіант.

 4 Феб-Аполлон — Феб — один з епітетів Аполлона як божества світла.

 5 Мідас — напівлегендарний цар Фригії (738 р. до н. е. — 696 р. до н. е.), син Гордія. За од-
нією з легенд отримав від Діоніса дар перетворювати все, до чого торкалося його тіло, 
на золото. Через певний час, накопичивши гори золота, Мідас збагнув, що його чекає го-
лодна смерть, оскільки їжа, до якої торкалися його руки чи губи, одразу перетворювалась 
на жовтий метал. Діоніс змилувався над царем і звелів змити з себе гріх жадоби у водах 
річки Пактоль, яка від цього стала золотоносною.

 6 Агора (дав.-гр. άγορά — «місце зборів», «площа») — у давніх греків назва міської пло-
щі. З архаїчного часу агорою називали переважно торговельну площу. У цьому значенні 
слово використовував Платон (за його словами, саме завдяки торгівлі й виникла агора). 
За класичних часів агора була не лише місцем торгівлі, а й місцем проведення засідань 
народних зборів — найвищого органу влади в античному полісі.
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 7 Іксіон — у давньогрецькій міфології Іксіон був сином Флегія (або Ареса), царем лапітів, 
батьком Пейрітоя, чоловіком Дії. Зевс наділив його безсмертям і навіть запросив на Олімп 
на трапезу богів, але Іксіон намагався спокусити там його дружину Геру. Зевс дав йому 
її образ із хмари (або ж уособлення хмари — богиню Нефелу (грец. Хмара). У них наро-
дилося дике покоління кентаврів.

 8 Актеон — міфічний мисливець. Одного разу побачив Артеміду, що купалася з німфами. 
Розгнівана богиня обернула мисливця на оленя, і його розірвали власні пси. За Евріпідом, 
гнів Артеміди викликало те, що Актеон хвалився, ніби він кращий мисливець, ніж сама 
богиня.

 9 Паріс (дав.-гр. Πάρις), також відомий як Александр — у давньогрецькій міфології — син 
троянського царя Пріама й цариці Гекаби. Згідно з міфами, до Паріса за порадою Зевса 
звернулися Гера, Афіна й Афродіта, щоб він розсудив, кому з них має належати яблуко 
з написом «найвродливішій». Паріс присудив яблуко Афродіті, яка за це допомогла йому 
викрасти у спартанського царя Менелая його дружину Єлену. Суд Паріса описано в кік-
лічній поемі «Кіпрії».

 10 Єлена — у давньогрецькій міфології — дочка Зевса й Леди, дружини Тіндарея; найврод-
ливіша з жінок і одна з найпопулярніших героїнь давньогрецького епосу.

За Єлену сваталися безліч женихів, але Тіндарей побоювався чвар і ніяк не міг зважитися 
видати Єлену заміж. Одіссей запропонував Тіндареєві надати право вибору нареченого 
самій Єлені, і вона вибрала Менелая. Після смерті Тіндарея Менелай став царем Спарти. 
Коли Паріс викрав Єлену й повіз її до Трої, Менелай покликав на допомогу грецьких ге-
роїв, і вони вирушили в похід проти троянців. Пріам, останній цар Трої, і троянські старій-
шини віддають належне вроді Єлени.

 11 Алкей — володар Тірінфу, батько Амфітріона, дід Геракла, який дістав від нього ймення 
Алкід.

 12 Геракл (Геркулес, Альцід, Іраклій) — ім’я кількох персонажів давньогрецької міфології. 
Найбільш відомий з них — герой, син бога Зевса і людської жінки Алкмени, відомий свої-
ми подвигами. У переносному значенні Геракл (Геркулес) є символом велетенської сили, 
нездоланності.

 13 Сатра́п (від давньоперського хшатрапаван — хранитель області) — намісник сатрапії 
у давній та ранньосередньовічній Персії. Розкіш і розпуста сатрапів зробили ім’я «сатрап» 
синонімом нестриманої у своїй владі, нічим неприборканої людини. Тому в переносному 
сенсі слово «сатрап» стало вживатися щодо жорстоких і безпринципних маріонеткових 
намісників, прислужників імперії.

 14 Ахейці — одне з чотирьох основних старогрецьких племен, що були носіями мікенської 
культури (також іонійці, дорійці та еолійці). В «Іліаді» Гомера згадуються також під імена-
ми аргів’яни (дав.-гр. Ἀργεῖοι [1]) та данайці.

 15 Діана — римська богиня рослинності, ототожнена з грецькою Артемідою, первісно ша-
нованою як богиня тваринного і рослинного світу, пізніше — богиня мисливства, лісів і гір. 
У Римі на Діану переносяться всі функції грецької богині, і вона стає богинею — покро-
вителькою полювання, захисницею деяких диких звірів, покровителькою дітонародження 
тощо.

 16 Лідія — стародавня держава на заході Малої Азії зі столицею у місті Сарди. Населення 
Лідії розмовляло лідійською мовою. У Лідії вперше впроваджено монети. У VI — VII столітті 
до н. е. Лідія стає заможною державою. Найбільшого розквіту  Лідія зазнала в добу прав-
ління царя Креза, але тоді ж Лідію завоював перський цар Кир II Великий (546 до н. е.). 
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У 334 до н. е. Лідію підкорив Александр Македонський, a в 133 до н. е. країна потрапила 
під владу Римської республіки.

 17 Євпатри́ди (дав.-гр. Εὐπατρίδαι — від εὖ, «хороший, славний» і πατήρ, «батько») — ті, 
що походять від благородних батьків, — назва аристократичної верхівки у  Стародавніх 
Афінах — громадяни, які мали найбільше прав і розпоряджались землею.

 18 Кімерія, Кімерійська земля — згадується давньогрецьким істориком Геродотом в описі 
Скіфії як давня назва (до приходу скіфів у Пн. Причорномор’я) однієї з її складових земель. 
Є кілька гіпотез щодо локалізації цієї землі — в Пн. Причорномор’ї, на Кавказі, в Малій Азії.

 19 Гігес або Гіг (дав.-гр. Γύγης,? –652 до н. е.) — перший цар Лідії з династії Мермнадів 
у 685–652 роках до н. е. За царя Кандавла (Кандоля) став командиром його охоронців. 
Щодо приходу до влади Гігеса існує кілька версій. Прийшов до влади бл. 680 року до н. е., 
убивши царя й одружившись з його вдовою. Для зміцнення своєї влади Гігес звернувся 
до Дельфійського оракула (принісши йому багаті подарунки). Оракул підтвердив права 
Гігеса, а також усіх його нащадків на трон.

 20 Бактрія — стародавня країна й історичний край Центральної Азії у долині верхів’ї і се-
редній течії Аму-Дар’ї між горами Гіндукуш й Памір на території сучасних Афганістану, 
Таджикистану, Узбекистану й малої частини Туркменістану. Згодом Бактрія була відома 
під назвою Тухаристан.

 21 Фетіда (Тетіда)  — німфа, дружина Пелея, мати Ахіллеса, вихованка Гери. Вела хор 
не реїд, переховувала Гефеста, коли Зевс скинув його з Олімпу, допомагала Діонісові й ін-
шим богам. Боги віддали німфу за смертного Пелея. На весіллі Фетіди і Пелея спалахнула 
сварка між Герою, Афіною та Афродітою, що згодом призвела до Троянської війни. Від 
Пелея народила Ахіллеса.

 22 Паламед — син володаря Навплія і Клімени, евбейський герой; вважався винахідником 
деяких грецьких літер, цифр, терезів, гри в кості і шашки тощо. Його іменем було названо 
перший шахматний журнал, який почали видавати з 1836 року в Парижі.

 23 Калазирис (єгип.-грецьк. Kalazi ris)  — національний одяг жінок, а  потім і  чоловіків, 
у Стародавньому Єгипті. Форма його була простою: пошита з двох прямокутних полотен 
сорочка з двома чи однією шлейкою. Калазирис носили і члени родини фараона, і прості 
рабині. Відмінність у соціальному стані полягала не в крої, а в якості тканини: знать но-
сила калазирис із тонких тканин, а рабині — з грубих.

 24 Немейський лев — виплід Тіфона та Єхидни, страхітливий хижак, який пустошив арго-
лідську долину Немею. Геракл задушив лева, загнавши його в печеру (перший його под-
виг), а шкуру звіра зробив своїм невід’ємним атрибутом.

 25 Геспериди — дочки Атланта й німфи Геспериди жили на щасливих островах у сусідстві 
з горгонами. Геспериди стерегли яблука вічної молодості. Сад охороняв дракон Ладон. 
Здобуття яблук — один із дванадцяти подвигів Геракла.

 26 Буларх — стародавній грецький живописець (бл.720 р. до н. е.). Одну з його картин «Пере-
мога над магнезійцями», за словами Плінія, придбав на вагу золота цар Кандоль.

 27 Лапіфи (лапіти) — відоме своєю хоробрістю плем’я, що жило в північній Фессалії. Здола-
ли кентаврів у боротьбі, яка спалахнула на весіллі Пейрітоя і Гіпподамії.

 28 Ахіллес (Ахілл) — син царя мірмідонян у Фессалії Пелея та морської богині Фетіди, внук 
Еака, герой Троянської війни. Загинув біля мурів Трої. За легендою, його вбив Паріс, стрілу 
якого Аполлон спрямував у вразливе місце героя — його п’яту.
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 29 Персепо́ль, Персепо́ліс, Па́рса (староперс.: Pārsa)  — місто і  церемоніальна столиця 
Персії за часів Ахеменідів. Засноване Дарієм I Великим близько 518 до н. е.

 30 Фламій — фата яскраво-жовтого кольору доби Стародавнього Риму, найважливіший 
елемент вбрання молодої. Назва ця походить від лат.слова flamma — полум’я.

 31 Праксітель (бл. 390 до н. е. — близько 330 до н. е.) — давньогрецький скульптор доби 
пізньої класики, головний представник новоаттичної школи пластики. Учень скульптора 
Кефісодота.

Апеллес (бл. 380 до н. е. — 300 до н. е.) — один із найвизначніших грецьких художників. 
Походив із  іонічного міста Колофон. Йому належать портрети володарів (у  тому числі 
Александра  III Великого), картини на  міфологічно-релігійну тематику. Був придворним 
художником Філіпа ІІ й Олександра Македонського.

Мімнерм (друга половина VII століття до н. е.) — давньогрецький лірик і флейтист, мож-
ливо, уродженець міста Колофон у Малій Азії. Розквіт його творчості припадає на кінець 
30-х та початок 20-х рр. VII ст. до н. е. Збереглися нечисленні фрагменти віршів Мімнерма, 
всього близько 90 рядків.

 32 Лето (грец. Λητώ), Латона (лат. Latona) — у давньогрецькій міфології — дочка титана 
Кея та Феби, дружина Зевса, з якою він розлучився заради Гери, або ж його коханка, мати 
Аполлона й Артеміди.

 33 Феба (грец. Phoibe) — титаніда, дочка Урана і Геї, мати Лето й Астерії.

 34 Венера (Афродіта) Анадіомена (грец. Ἀφροδίτη Ἀναδυομένη) — епітет богині Афродіти, 
а  також іконографічний тип її  зображення у живопису та скульптурі. Походить від діє-
слова ἀναδύομαι — «виринаю, виходжу з глибини» і представляє богиню у момент її наро-
дження, коли виходитьі з морських хвиль.

 35 Шір-а-Шірім  — «Пісня над піснями» книга «Старого заповіту», що приписується 
цареві Соломону. Являє собою збірку любовних гімнів, які розкривають взаємні почуття 
Соломона й Суламіти (Суламіфи). У «Пісні над піснями» відтворено любов Ягве- Господа 
до свого народу Ізраїлю, а також щиру подружню любов. Ідеться, отже, про віковічну Божу 
любов до народу й кожної окремої душі.

 36 Семіраміда (грец. Σεμίραμις)  — легендарна цариця Ассирії, дружина царя Ніна, яка 
вбила його хитрістю і захопила владу. Історичним прообразом Семіраміди є ассирійська 
цариця Шаммурамат (бл. 810–805 до н. е.). В античну літературу Шаммурамат увійшла 
під ім’ям Семіраміди, з якою пов’язувалися «висячі сади» — одне із «семи чудес світу» — 
і якій приписувалися дивовижні пригоди.

 37 Гінекей (гинекейон) (грец. γυναικείον, γυναικον) — жіноча половина дому у Стародав-
ній Греції.

 38 Гігіея, Гігея (грец. Υγιεία) — богиня здоров’я, дочка Асклепія й Епіони. За часів Піндара 
Гігіею шанували поряд з Асклепієм. У грецькому мистецтві її зображували, як правило, 
разом з Асклепієм у вигляді молодої, вродливої, з квітучим здоров’ям дівчини, що тримає 
в руках чашу, з якої годує змію (емблема медицини).

 39 Дедал — легендарний давньогрецький майстер: геніальний архітектор, скульптор, ви-
нахідник, талановитий художник. За легендою, створені Дедалом статуї рухалися, як живі.

 40 Тифон (грец. Τυφών)  — у  давньогрецькій міфології  — могутній потворний велетень, 
уособлення вогненних руйнівних сил землі та її випарів. Зевс дарував йому, на  прохання 
Еос, безсмертя, але вона забула попросити Зевса про вічну молодість, тому Тифон  постарів 
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і перетворився у цвіркуна. Згідно з іншою версією він так зморщився від старості, що його 
спеленали, наче немовля, і поклали у вербового кошика.

 41 Аргос — багатоокий велетень на прізвисько Паноптес («Усевидець»). Навіть під час сну 
бачив частиною очей. Ревнива Гера наказала йому стерегти Зевсову коханку прекрасну 
Іо. Гермес приспав велетня грою на флейті й відрізав йому голову. У переносному значен-
ні Аргос — пильний охоронець, суворий вартівник, доглядач.

 42 Пеплос (грец. πέπλος) — давньогрецький одяг дорійського походження. У Гомера слово 
πέπλος позначало собою довгий, довжиною до землі одяг, який одягали прямо на тіло, 
залишаючи один бік відкритим. Руки також залишалися відкритими, звідки звичайний 
епітет грекинь — λευκώλενοι («білорукі»).

 43 Перикл (грец. Περικλής, 495 до н. е. — 429 до н. е.) — державний діяч, стратег, оратор 
і полководець у Стародавніх Афінах. Період правління Перикла називають «золотим сто-
літтям Афін», визнаючи його добою найвищого внутрішнього розквіту Греції.

 44 Геба (гр. Ήβα) — вродлива дочка Зевса й Гери, богиня вічної молодості. На Олімпі час-
тувала богів нектаром та амбросією. Ім’я Геба походить від грецького слова, що означає 
«юність» або «в розквіті сил».

 45 Антикіра — місто у Фессалії на ріці Сперхей.

 46 Ірида (грец. Ίρις, англ. Iris)  — початково давньогрецька персоніфікація веселки, 
 пізніше — вісниця олімпійських богів. У переносному значенні — вісниця.

 47 Олімпіади  — у  давніх греків чотирирічні періоди між Олімпійськими змаганнями. 
 Роком першої вважається 776 р. до н. е.

 48 Немесіда — у грецькій міфології богиня помсти, яка карає за порушення суспільних 
і моральних правил. Зображувалась із атрибутами контролю (ваги, вуздечка), покарання 
(меч, нагайка), швидкості (крила, колісниця, запряжена грифонами; утілення неминучої 
кари, миттєво фіксує будь-яку несправедливість, допущену людиною).

 49 Ефес (дав.-гр. Ἔφεσος, лат. Ephesus, тур. Efes) — стародавнє місто на західному узбе-
режжі Малої Азії, в гирлі річки Каїстр (сучасний Малий Мендерес) на південь від Смірни 
(сучасне місто Ізмір, територія Туреччини).

 50 Арахна (грец. Αράχνη — павук) — міфічна дочка фарбаря пурпурових тканин, лідійця 
з Колофона Ідмона. Відома за міфом про змагання з богинею Афіною у майстерності. 
Арахна викликала на змагання богиню Афіну та вигаптувала майстерне полотно, на яко-
му були зображені любовні пригоди богів. Заздрячи їй, Афіна розірвала тканину, Арахна 
з розпуки повісилася. Вгамувавши свій гнів, Афіна обернула Арахну на павука, а мотузку, 
на якій та повісилася, на павутину.

 51 Медуза (грец. Μέδουσα)  — одна з  найвідоміших горгон зі  зміями на  голові замість 
волосся. Вони були дочками бога моря, та жили на острові в океані вдалині від земель, 
заселених простими смертними після перетворення їх Афіною на страшних чудовиськ

 52 Дельфійський оракул — оракул при храмі Аполлона у Дельфах — одному з найдавні-
ших релігійних центрів Стародавньої Греції. З питаннями до Дельфійського оракула звер-
талися як окремі громадяни, так і представники держав.
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ПАННОЧКА З МЛИНА
Оповідання

Із французької переклав Віктор Мотрук

Від перекладача. 

Леон-Еміль Петідідьє (псевдо  — Еміль Блемон)  — журналіст, поет, 
прозаїк, літературний критик, драматург. Творча спадщина митця 
багата й доволі розмаїта: вірші, есе, драматичні твори, літера-
турно-критичні статті, оповідання, казки.

Народився 17  липня 1839  року в  Парижі. Закінчив ліцей Людови-
ка Великого. Вивчав економіку в Англії та Іспанії, проте за фахом 
не працював. Здобув також юридичну освіту і займався адвокат-
ською практикою, проте невдовзі припинив її  й  вирішив утілити 
в життя мрію юності — стати письменником.

У своїх перших творах наслідує Віктора Гюго. Потім приєднується 
до апологетів «чистого мистецтва» — парнасців, але швидко пере-
конується, що світ не такий холодно-гармонійний і прекрасно-бай-
дужий, яким вони його собі уявляли й зображували. Зближується 
зі символістами — А. Рембо, Ш. Леконтом де Лілем, Ж-М.де Ередіа, 
Ф. Коппе.

У 1866  р. оприлюднює збірку «Оповідання і  феєрії» («Contes 
et Féeries»), а  в  1870  р. — «Італійські вірші» («Poèmes d’Italie»). 
У 1872 р. засновує часопис «Літературно-мистецьке відродження» 
(«La Renaissance littéraire et artistique»), в якому публікує перший 
франкомовний переклад віршів збірки «Листя трави» пера рефор-
матора американської поезії Волта Вітмена.

Був головним редактором видань «Традиція» («La Tradition»), «Пое-
тичний світ» («Le Monde poétique»), «Мислитель» («Le Penseur»).

Плідною була його творчість і на початку ХХ ст. Повний ідей і твор-
чих планів, відійшов у  вічність 1927  року в  Парижі. Похований 
на цвинтарі Пер-Лашез.

У 1903 р. побачила світ його збірка малої прози під назвою «Від 
чого залежить кохання?» («A quoi tient l’amour?»). Книжку склали 
окремі повісті та оповідання на тему моралі, надруковані в різних 
часописах упродовж усього творчого життя. Оповідання «Панноч-
ка з млина» («La demoiselle du Moulin») — саме з цієї збірки.
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І

Коли німецькі війська обложи‑
ли у 1870 році Париж1, то за‑
йняли також хутір Марфлері, 

що на річці Іврін, — за сім чи вісім кіло‑
метрів від столиці. Розквартирований тут 
у  перші дні блокади гарнізон часто змі‑
нював свій склад. Урешті‑решт німецьке 
командування постановило залишити 
тут нечисленну групу солдатів під орудою 
лейтенанта й цивільного чиновника.

Солдати прагнули за всяку ціну подру‑
житись із хуторянами. Попервах намагали‑
ся приручати ласками й  позірною добро‑
душністю їхніх дітей, але це їм не вдавалося: 
малюки почали від них втікати. Окрім кіль‑
кох винятків селяни влаштували німецьким 
окупантам холодний прийом.

Німцям нічого не залишалося, як зні‑
чев’я блукати берегами річки і збиратися 
під високими деревами  — улюбленим 
місцем їхніх розваг.  Взуті у  важкі чере‑
вики, неповороткі, тримали прямо ква‑
дратні голови у  кепках буденної форми, 
у руці — зламану гілочку, в зубах — чор‑
ну сигару, а в їхніх напружених поглядах 
застигла загадкова замріяність.

Лейтенант  — молодий чоловік дво‑
рянського походження з  гарною стату‑
рою й  витонченими манерами  — мав 

1 Облога Парижа відбувалась під час війни між 
Французькою імперією та  Королівством Пруссія 
(1870–1871) . Після перемоги 2  вересня 1870  р . над 
французькими військами у битві при Седані прус-
ським військам була фактично відкрита дорога 
на Париж . Вони швидко просувалися вглиб терито-
рії супротивника і 15 вересня 1870 р . були вже під 
стінами столиці Франції . Облога Парижа тривала 
з 19 вересня 1870 р . до 28 січня 1871 р . У ній взяли 
участь 590 тис .солдатів, і вона є найбільшою за всю 
історію ХІХ ст .

серйозний вигляд; він був освіченим, а го‑
ловне  — розмовляв без акценту нашою 
мовою. Ця безконечна війна наганяла 
на нього страшенну нудьгу, тому він пи‑
сав один за одним листи додому і навіть 
намагався якось розважатись. Інколи 
брав човна і спускався вниз за течією в су‑
проводі вірного унтер‑офіцера, з яким ді‑
лився присланими з дому сигарами.

На річці стояв млин, у якому мірош‑
никував присадкуватий гладкий чолов’я‑
га з низько посадженою у плечі головою, 
коротко остриженою сивуватою шеве‑
люрою, широким обличчям кривавого 
кольору, що проступав крізь засмагу, 
таким самим широким ротом, великим 
підборіддям і  лупатими очима. Сім’я 
його була невелика: він, його дружина 
і донька. Пані мірошничка — сорокаліт‑
ня висока худа жінка з  обличчям мато‑
вого кольору — мала тонкі губи, вузький 
лоб, бездушний і холодний погляд. Вида‑
валася жорсткою і заздрісною.

Їхня донька Амедін, яку односельці 
з  любов’ю називали «панночкою з  мли‑
на», зовсім не була схожа на батьків: свіжа, 
немов рання травичка, гарна, наче весняна 
троянда, приємна, як мелодійна пісня віль‑
шанки. Тонке біле волосся не приховувало 
краси й  принадності її  дівочого обличчя. 
Честолюбна мати віддала Амедін на  два‑
надцять років у  престижну монастирську 
школу; вона пробула там три роки, нічому 
новому не  навчилася, зате не  забула того, 
що знала. Повернулася додому такою ж щи‑
росердою і простодушною, такою ж врод‑
ливою, якою й була, просто трохи тихішою 
і мрійливішою; повернулася, щоб милува‑
тися, немов казкова фея, сріб лястою піною 
на воді, яка витікала з‑під колеса млина.
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ІІ

Одного разу лейтенант Карл спус‑
тився на  човні річкою аж до  луки біля 
млина і  побачив там цю чарівну дівчи‑
ну. Потім часто бачив її, припливаючи 
сюди, а незабаром зрозумів, що закохав‑
ся в неї.

Спочатку не хотів собі в цьому зізна‑
тися. Коли відчув, що вже несила при‑
ховати від самого себе сильне почуття, 
то  намагався будь‑що перебороти його. 
Хоч і вважав себе досвідченим завойовни‑
ком сердець, йому це не вдалося. Низень‑
кі товстулі, котрі час від часу виринали 
в пам’яті, хвилюючи його серце, тьмяніли 
перед синіми очима прекрасної чужинки. 
Так і є: він без пам’яті закохався.

Молодий офіцер почувався немовби 
упокореним своєю закоханістю, і це його 
вельми дратувало. Подумував навіть про 
те, щоб викрасти її силою, але відразу ж 
викидав з  голови цей безглуздий намір. 
Намагався будь‑що забути її, збирався 
звернутися до свого командування з кло‑
потанням перевести його в  інше місце 
служби. Та попри все образ прекрасної 
хуторянки хвилював, як і раніше, Карло‑
ве серце; навіть уві сні йому чувся її чис‑
тий дзвінкий голосочок.

Пристрасть цілком здолала лейтенан‑
та, викорінила з  його пам’яті обтяжли‑
ві спогади, докори совісті, вагання. Він 
думав лише про неї, визначив для себе 
єдину мету: будь‑якою ціною домогтися, 
щоб дівчина покохала його.

Аби проникнути в дім мельника, вдався 
до  дипломатії, гідної прем’єр‑міністра його 
країни. Чого він лише не робив! Орга нізував 
за юнкою стеження, вистежував її сам,  вивчив 

звички й характер її батьків; уві йшовши в до‑
віру працівників млина, випитав їхні слабкі 
сторони; пестив домашніх тварин на їхньому 
обійсті тощо. Урешті‑решт, нагромадивши 
успіхи, своєї мети таки досягнув.

Мельник обожнював гроші. Мель‑
ничка любила їх не  менше. А  ще вона 
леліяла мрію: зробити зі своєї доньки ба‑
гату й красиву даму, щоб її благородний 
стан дозволив їй з  погордою ставитися 
до батьків‑селян.

Сім’я переживала важкі часи. Млин 
не  приносив вагомих прибутків і, щоб 
прожити, доводилось витрачати значно 
більше заощаджень. Жадібність і често‑
любні прагнення глибоко вкорінилися 
в серцях пересічних людей.

Амедін проблемами батьків не надто 
переймалася, вона розквітала, ставала 
ще вродливішою; бувало, плакала вночі, 
чуючи, як вибухають поблизу подвійні 
постріли облогових гармат.

Завоювати прихильність мірошника 
та  його дружини німецькому офіцеру 
вдалося досить швидко. Він догоджав їм, 
як міг, переконував працювати більше 
й  наполегливіше, щоб заробити більше 
грошей, кляв війну, королів та імперато‑
рів, гарно висловлювався про Францію 
й Німеччину, тужив за майбутнім спра‑
ведливим миром.

Карл став у  млині постійним гостем. 
Невдовзі дівчина зрозуміла, що він за‑
кохався і  приходить сюди лише заради 
неї. Це її  дуже засмутило, вона втратила 
свою колишню веселість. Удавала, що ні‑
чого не  розуміє, демонструвала, як і  ра‑
ніше, холодну стриманість і  гордівливу 
не уважність. Проте намарно: збентежений 
німецький офіцер щораз глибше поринав 
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у кохання. Спочатку збирався її викрасти, 
потім спокусити, а тепер удався в глибоку 
тугу. Не міг зрозуміти, чому попри всі його 
намагання прихилити дівчину до себе вона 
не відповідає йому взаємністю.

ІІІ

Тим часом обложений Париж капі‑
тулював і  воюючі держави підписали 
мирний договір. За  його умовами ні‑
мецькі солдати були зобов’язані зали‑
шити Марфлері. Перед від’їздом Карл 
таки насмілився освідчитися Амедін. Він 
завжди шанобливо ставився до неї, тому 
батьки без зайвої скрупульозності зали‑
шили їх наодинці.

Молоді люди сиділи на  березі річки. 
Карл сказав їй:

— Мадемуазель, скоро ми розлучи‑
мося…

— Ага, — відповіла вона.
З байдужого тону її  голосу утямив 

зміст її відповіді: «Дай боже, щоб ви ні‑
коли більше сюди не повернулися!»

— Мені дуже сумно, — продовжив він 
після короткого мовчання.

— Засмучені, що перемогли нас?
— Як ви можете таке говорити! 

Хіба ж я розпочав цю кляту війну?
Амедін промовчала.
— Бачу, що ви нас не надто любите!
У відповідь — нове мовчання.
— Якби хтось із німців покохав вас… 

покохав усім серцем… усією душею, 
то  невже ви відмовилися  б принаймні 
його вислухати?

— Якби хтось із ваших співвітчизни‑
ків удався до  такої безтактності, то, га‑
даю, йому краще було б промовчати.

— Усе  ж я  хочу з  вами поговорити 
відверто. Ні, не  відсовуйтесь, невже ви 
мене боїтеся? Хіба не відчуваєте, що мій 
голос тремтить? Річ у тім, що я кохаю вас. 
Справді, я визнаю, що кохаю вас.

Вона поглянула на нього з недовірою.
— Ви не вірите мені, не бажаєте віри‑

ти? На жаль, я завтра від’їжджаю з вашої 
країни. Коли нещастя, що їх вам принесла 
ця лиховісна війна, хоч трохи забудуть‑
ся, я повернуся сюди. Вже не в однострої, 
який вас усе ще дратує. Якщо дозволите, 
я зустрінуся з вами. Одержу згоду своєї 
родини й, може, вашої, щоб кохати вас. 
Прощавайте. Подумайте про сказане 
мною. Я  почуватимуся щасливим лише 
в парі з вами і саме вам присвячу усе те, 
що чесний чоловік може присвятити сво‑
їй дружині.

Амедін пильно дивилася на  нього, 
не промовивши у відповідь ні слова.

Від пережитого хвилювання на  Кар‑
ловому обличчі виступив густий рум’я‑
нець, юнак опустив очі, простягнув 
до неї руку, немов хотів узяти її й поцілу‑
вати, але все ж не посмів. Якось несклад‑
но попрощався і пішов.

IV

Минув рік, і  Карл повернувся. Зу‑
стрівся з батьками Амедін, запропонував 
їм познайомитись зі  своєю матір’ю, яка 
приїхала з Парижа. Ця овдовіла у трид‑
цять років округло‑пухла низькоросла 
жіночка була надмірно ніжною у  вияв‑
ленні почуттів. Вона обожнювала свого 
сина й  легко підпадала під його вплив. 
Карл розповів хуторянам про свою сім’ю, 
про їхнє матеріальне становище. Після 
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цього, не вагаючись, попросив у батьків 
Амедін руки їхньої доньки чи хоч би до‑
зволу в неї її попросити.

Мельник і  мельничка отетеріли. Пе‑
ред ними — жених‑дворянин, мільйонер, 
про якого вони завжди мріяли. Отямив‑
шись від подиву, вирішили схитрити. 
Відповіли Карлу, що хочуть спочатку 
порадитись між собою, поговорити про 
це з дочкою; відповідь дадуть йому най‑
ближчим часом.

Повернувшись до  млина, почали 
радитись, зрозуміло, що лише удвох. 
Дійшли згоди, що немає нічого поганого 
в  тому, що їхнім зятем стане порядний 
пруссак  — дворянин, мільйонер. При 
цьому вирішили випросити в нього неве‑
личку ренту, на яку житимуть у Парижі; 
тоді їхня донька не соромитиметься сво‑
їх батьків‑селян.

Переймалися також іншою пробле‑
мою: що про доччине заміжжя скажуть 
їхні односельці? Вирішили порадити‑
ся з  нотаріусом  — старим хитрим ли‑
сом, завжди гладко виголеним, завжди 
у чорних штанах. Той прийшов у захват 
від того, що від них почув, і порадив їм 
неодмінно укласти шлюбний контракт. 
Порадилися вони також із  мером  — 
оптовим торговцем бакалійними това‑
рами і  лихварем уроздріб. Мер відповів 
блискавично: «Ще  б пак, який чудовий 
шанс! Не  повторіть лише помилку мого 
лоботряса Оскара, котрий, перебуваю‑
чи в полоні в Сілезії, задумав спокусити 
маркізу. Вперед, друзі!»

Увечері подружжя допізна бесідува‑
ло на  дражливу тему. Мельничка навіть 
ковтнула з  чоловікової чарки трішки 
коньяку.

Наступного дня мати покликала 
Амедін:

— Лейтенант Карл повернувся. Ти 
про це знаєш, доню? Він барон і дуже ба‑
гатий. Вони з матір’ю зараз у Парижі.

— Ви його бачили?
— Так, він розмовляв з нами.
— Ой!
— Не здогадуєшся, що він нам сказав?
— Здається, здогадуюсь.
— Ну і що?
— Він балакав про мене?
— Саме так!
— Він усе ще хоче одружитися 

зі мною?
— Більш ніж! Він просить твоєї руки.
— Я не вийду за нього заміж, мамо!
— Як?! Що ти таке верзеш?
— Я ніколи не вийду заміж за німця!
— А чому ж?
— Бо не можу, це неприйнятно для мене.
Мати намарно наполягала на своєму: 

донька вперто відмовлялася!
Втрутився батько, проте і йому не по‑

щастило її переконати.
Карл попросив дозволу поговорити 

з дівчиною:
— Ви щось маєте проти мене?
— Нічого!
— Ви вірите в те, що я кохаю вас?
— Так, я в цьому не сумніваюсь.
— Ви думаєте, що не будете щасливою 

зі мною, що я не зможу бути гідним вас?
— Я не можу вийти за вас заміж.
— Бо я воював проти вашої країни?
— Так.
І вона пішла.
Карл побіг за нею з питанням: «Ви ні‑

коли не зможете пробачити мене?»
Дівчина тремтіла від хвилювання.
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Про автора

Французький поет, прозаїк і драматург Леон-Еміль Блемон (Леон 
 Петідідьє) народився 17 липня 1839 року в Парижі, помер там же 
1 січня 1927 року. Належав до кола друзів Віктора Гюґо й приятелю-
вав з парнасцями та поетами-символістами. Артюр Рембо подару-
вав йому рукопис свого славетного сонета «Голосівки» («Voyelles»), 
який нині зберігається в  музеї Рембо. У  квітні 1872  року Блемон 
заснував часопис «Мистецьке і літературне відродження» («La 
Renaissance Littéraire et Artistique»), в якому зокрема опублікував 
перший переклад французькою твору Волта Вітмана «Leaves of 
Grass».

Згодом заснував і редагував ще кілька літературних часописів 
(«La Tra dition», «La Revue du Nord», «Le Monde poétique»).

Похований у Парижі на цвинтарі Пер-Ляшез. Його іменем названо 
одну з паризьких  вулиць.

— Мені здалося, — сказав він, — що 
ви — добра і відверта дівчина, тому бла‑
гаю вас: будьте милосердною до мене!

Він узяв її за руку. Вона підвела на ньо‑
го погляд: сльози котилися з її очей.

— Я ніколи не говорила, — прошепо‑
тіла вона, — що не  покохаю вас; просто 
я  не  можу стати вашою дружиною, бо 
тоді зневажала б саму себе. Прощавайте!

V

Ось і кінець цієї історії. Молодому нім‑
цеві так і не вдалося почути з її вуст жод‑
ної обіцянки, найкрихітнішої надії. Амедін 
розсталася з ним задумливою, сумною.

Відтоді батьки не  втомлювалися до‑
коряти їй тим, що називали її  «дуроща‑
ми». Виговорювали їй, що вона, мовляв, 
зруйнувала свою сім’ю. Після цього 
до неї не раз сваталися хлопці, але вона 
щоразу відмовляла їм.

Амедін з  кожним днем марніла, 
а  невдовзі захворіла. Врятувати їй ліка‑
рям не вдалося, і вона померла.

Мірошник з  дружиною навіть після 
кончини доньки не  переставали на  неї 
гніватися. Коли хтось намагався їх заспо‑
коїти, то чув у відповідь: «Хіба ж можна 
зрозуміти таку дитину! Ми їй дали все: 
освіту, достаток, гарні манери, а  вона 
позбавила нас щасливого майбутнього. 
Ох! Які ж невдячні ці діти! Вона розори‑
ла нас!»

Лейтенант Карл намагався забути 
Амедін. Він бився на дуелі за якусь тан‑
цівницю і був убитий наповал.

Перекладено за електронним дже ре  лом: 
Émile Blémont. À quoi tient l’Amo ur? Contes 
de France et d’Amé ri que // La Bibliothèque 
électronique du Qué bec . Collection À tous 
les vents. Vol . 802 : version 1 .0
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Олежко був у  лісі. А  ліс був 
у  його серці. Ще в  лісі 
були німàцьки. Але щодо 

них Олежко ще не  визначився, брати 
їх до  себе в  серце чи ні. Усе тому, що 
німацьки були неоднозначні. На  ви‑
гляд маленькі (як сам Олежко), круглі, 
з шістьма пухкими ніжками, товстими 
язиками і вушками трикутними і м’яки‑
ми, як у котика (хоча що таке «котик», 
Олежко не знав). Однак характер мали 
легковажний, мінливий: то гралися ра‑
зом, а  то  в  одну мить сварилися і  вже 
котилися по  землі клубком у  запеклій 
бійці; то  ловили гуртом рибу, а  потім 
крали її одне в одного; то підпалювали 
ліс для забави, а  інколи, навпаки, роз‑
чищали його від риб’ячої луски й тель‑
бухів, які самі  ж накидали. Словом, 
неоднозначні.

Проте більше в  лісі не  було нікого. 
Тому Олежко мирно співіснував із  ні‑
мацьками. Мав навіть серед них друга 

на  ім’я Рябусь. Його так прозвали, бо 
все Рябусеве черевце було всіяне різ‑
нокольоровими цятками. Так от, Рябусь 
то  грався з  Олежком, а  то  й прагнув 
обдурити його, так само як решта ні‑
мацьок. Але все одно так хлопчико‑
ві було з  ким перекинутися слівцем. 
Із  приятелем завжди воно якось легше 
(навіть якщо приятель  — неоднознач‑
ний), аніж самому в лісі.

А ліс Олежко любив. Йому інколи 
здавалося, що це взаємно. Що дерева 
гойдали його на вітах, коли Олежко за‑
бирався їм на самі вершечки. І що стру‑
мок шелестів йому колискові, як хтось 
давно знайомий, але, на жаль, забутий…

Якось Олежкові наснилося, ніби 
він отак заліз на верхівку здоровенно‑
го дерева й  побачив зверху, ніби імла 
насувається на  ліс, брудно‑руде ма‑
рево. Олежко потягнувся рукою, аби 
його торкнутись. Аж тут зірвався крик: 

Віра Селецька
Канада

ЧЕРВОНА КВІТКА,  
АБО КОРОТКО  
ПРО ПОДІЇ  В УКРАЇНІ
Казка
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«Не  руш його, дитино! Бо загинеш!» 
Наступної миті все закрутилося. Олеж‑
ко полетів униз головою з дерева і про‑
кинувся.

Ще не струсивши з повік сон до кін‑
ця, побіг до найближчого високого дере‑
ва. Забрався на вершечок, глянув.

Так і є.
Брудно‑руда імла напливала з  усіх 

боків від небокраю, скільки бачили очі. 
Щоправда, не  так стрімко просувала‑
ся вона вперед, як в  Олежковому сні. 
У  променях світанку можна було роз‑
гледіти хіба що брунатну лінію.

Так Олежко дізнався про небез‑
пеку. Весь наступний день він нама‑
гався забути про той сон, аби позбу‑
тися тривоги. Не  вдавалося. Олежко 
до болю в очах вдивлявся у ту зловісну 
імлу на обрії, та поки що вона була за‑
надто далеко.

Кілька днів по тому про загрозу до‑
відалися німацьки. На певний час вони 
принишкли, стали тинятися без діла, 
приголомшені новиною. Однак, за вдяки 
природній своїй легковажності, німаць‑
ки швидко оклигали й  повернулися 
до своїх звичних клопотів: ловити рибу, 
красти її, балуватися і сваритись. Олеж‑
ко намагався їх напоумити. Він зловив 
Рябуся, розказав йому про свій сон. 
Думав, може, разом вони придумають 
якийсь план дій. Та де там. Рябусь тільки 
кивнув на  всі Олежкові застереження, 
пожував свого товстого язика і втік гра‑
тися зі  своїми приятелями,  Артипком 
і Шмихцею.

Врешті‑решт, Олежко вклався спа‑
ти з  твердим наміром знову побачи‑
ти важливий сон. Так воно й  вийшло. 

Йому снилося, що він дивиться зверху 
на  небокрай, а  з тим і  на  руду загрозу, 
що розповзалася дедалі ширше. А поруч 
з  Олежком  — постать жінки, настіль‑
ки висока, що не  видно ані обличчя, 
ані рук; і  тільки волосся її  струменіло 
м’якими хвилями‑променями.

— Що це, мамо?  — спитав Олежко, 
вказуючи на  імлу. Він сам незчувся, як 
вимовив «мама». Раніше й слова такого 
не знав, аж тут само вирвалось.

— То смерть, дитино, — відказала 
жінка анітрохи не збентежена тим, що 
її  назвали мамою. І її  голос був саме 
тим, що його Олежко чув у  першому 
своєму сні.

— Звідки?
— Здалеку. Кожні п’ятдесят років 

ця напасть приходить на  нашу землю. 
Нищить усе, нівечить.

— То все загине? І ліс, і  німацьки, 
і… я? Невже ніде сховатися?

Жінка тільки сумно похитала голо‑
вою.

— Ніде не  сховаєшся. Там, де воно 
проходить, лишається сама імла.

Олежко був приголомшений. Він 
здогадувався, що таке може трапитись, 
але не хотів вірити.

— А якщо ми битимемось?
— Німацьки не битимуться…
— А може? Як я  їх переконаю? 

Якщо я…
— Якщо ти вийдеш перед лісом 

у поле, зустрінеш імлаків, то біда мине; 
але сам ти загинеш.

— Загину, — повторив Олежко, вслу‑
хаючись у звук власного голосу.

— Так, загинеш. Однак завдяки тобі 
лишаться дерева, ліс і всі німацьки.
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— А через п’ятдесят років, як знову 
прийде ця імла, вже не  буде мене, щоб 
захистити ліс і німацьок, і все одно вони 
загинуть (хоч уже не Рябусь), — додумав 
Олежко.

— Як імлаки схоплять тебе і вб’ють, 
твоя кров впаде на  суху землю. В  тому 
місці після дощу виросте червона квіт‑
ка, а з неї — нова дитина.

Олежко закляк. Невідворотність 
трагедії, безнадійність змусили його 
мовчати певний час. Нічний вітер пес‑
тив його світле, м’яке, як кульбабковий 
пух, волосся.

— А як я  не  піду… — почав знову 
Олежко, вперто шукаючи вихід.

— Все загине разом із  тобою, — за‑
кінчила мама за нього.

Олежкові на  очі навернулися сльози 
і дрібно‑дрібно, мов дощик, закапали із щік.

— Мамо, я так хочу жити!
— Ти житимеш, дитино. У новій чер‑

воній квітці.
Але Олежко тільки плакав, не  хотів 

чути ні про які квітки. Мама гладила 
його легкі коси.

— Дитино моя, я  теж не  хотіла йти 
п’ятдесят років тому, — і розтанула.

Олежко знову лишився сам. Плакав. 
Було вже однаково, чи він спить, чи 
прокинувся, оскільки реальність була 
та сама уві сні й наяву.

Наступного ранку Олежко повідо‑
мив німацькам, що піде до  рудої імли 
і врятує їх усіх. Він зробив це для того, 
щоб не  мати шляху до  відступу. Тепер 
мусив тримати своє слово.

Німацьки зраділи, почали його віта‑
ти, дякувати, принесли йому риби, 

а  незабаром забулися й  повернулися 
до своїх звичних справ.

Олежко тепер сам тинявся разом 
із  німацьками, бо не  мав, що робити. 
Жодна дія більше не важила нічого, від‑
коли Олежко вирішив, що помре. А з ін‑
шого боку, страшно хотілося пожити ще 
бодай скількись, потягнути час.

Рябусь прибіг до  нього сам. Сів по‑
руч

— Отже, ти підеш? — спитав він, га‑
няючи язиком поміж зубів ліщиновий 
горішок.

— Піду, — видихнув Олежко.
— Ти  — герой, — кивнув Рябусь, — 

я б так не зміг.
Раптова ідея сяйнула Олежкові:
— Рябусю! А  ходімо зі  мною! Може, 

як нас буде двоє, то ми переможемо імлу 
і  (я  не  загину…), — додумав до  кінця 
Олежко. Рябусь подивився на хлопчика 
ще круглішими, ніж зазвичай, очима.

— Ти що, я ж там можу померти…
Олежко вхопив голову руками, а са‑

мого його вхопив відчай. Рябусь ще тро‑
хи посидів біля нього, почухав задньою 
лапкою за вухом і пішов.

Олежкові більше несила було чекати. 
Він пішов стежкою геть у  поле. Ліс за‑
тих, вітер завмер, ніби усе живе дивило‑
ся, як Олежко йде.

І ось уже поле лоскоче йому щоки 
полином. Довго йти не  довелося. Імла 
підступилася до самого лісу.

Тут уперше Олежко відчув жах. 
Не страх за своє життя, не жаль за ним, 
а тваринний переляк, від якого холоне 
в животі й пересихає в горлі. Імла роз‑
палася перед ним на  міліарди дрібних 
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рудуватих істот, що просувалися впе‑
ред, наповзаючи одна на  одну, мов са‑
рана.

«Аллєежка! — сичали вони, — ти це 
ми; ми це ти; ми поглинем тебе, зжерем, 
і  тебе не стане; лишимося тільки ми — 
гарнюні».

Олежко й  радий був би бігти, але 
ноги заклякли. Руді істоти підступи‑
лися до нього і, скрегочучи зубами, по‑
лізли по ногах наверх, до шиї і обличчя. 
Це було лоскітно і бридко. Олежко за‑
ходився несамовито змітати їх із  себе, 
чавити долонями, та  марно  — занадто 
багато було нападників, як рудих лісо‑
вих мурашок. Імла оточила хлопчикову 
постать кільцем, відірвала від землі і, 
як на колоні, понесла вверх. Імлаки по‑
чали боляче кусати Олежка, вириваючи 
цілі шматки його плоті. Ніби хотіли до‑
гризти до серця. Хлопчик замружив очі 
від болю й  жаху. Розплющив на  мить, 
щоб побачити, чи високо піднесли його 
від землі.

І вгледів унизу маленьку постать ні‑
мацька.

Рябусь! Ні, немає цяток на гладкому 
черевці. Шмихцьо, Рябусів друг.  Очма‑
ніло бігав довкола колони з імлаків, що 
вона тримала Олежка, і  жбурляв у  них 
усе, що потрапляло під руку: землю, 
жмутки трави, палиці. Шукав каміння, 
та де його знайдеш у полі.

«Шмихцьо! Тікай!» — заволав Олеж‑
ко, забувши про все на  світі. Руді істо‑
ти кинулися хлопчикові просто в  рот. 
Перекрили горло зсередини. Олежко 
усе ширше розтуляв рота, щоб ухопи‑
ти повітря, як риба на березі. Водночас 
йому було добре видно, як важкі краплі 

 червоної рідини падають з його ран до‑
долу, затікають у  тріщинки на  сухому 
ґрунті. А поруч розпачливо метушиться 
безсилий Шмихцьо, в якого очі нажаха‑
ні, круглі й бездонні.

У легенях Олежка закінчилося по‑
вітря. Руді істоти лізли й  лізли йому 
до  рота, вгризалися в  тіло зовні і  зсе‑
редини. У  хлопчика потемніло в  очах. 
Він, як у  першому своєму сні, полетів 
стрімголов до землі. І за мить усе скін‑
чилося.

Імла почорніла й  щезла, перестало 
боліти. До Олежка прийшла мама, огор‑
нула з  усіх боків своїм м’яким волос‑
сям‑сяйвом і віднесла на руках геть.

Залишилось поле з  розкуйовдже‑
ною травою. Шмихцьо осів на  колі‑
на біля крапель крові, що їх швидко 
поглинала спрагла земля. Прибігла 
решта німацьок. Вони раділи, обійма‑
лися, вітали одне одного, що уникли 
не безпеки. Склали невеличкий па‑
горб з  палиць і  жмутків трави, що їх 
Шмихцьо кидав у імлаків. Рябусь давав 
інтерв’ю про Олежка. Нарешті, щасли‑
ві німацьки повернулися в ліс і заодно 
до  своїх звичних справ: ловити рибу, 
красти її  одне в  одного, балуватись 
і сваритись.

Не повернувся лише Шмихцьо. Він 
так і  сидів у  полі, звернувшись у  куль‑
ку. Очі його осліпли від сліз, шерсть 
посивіла. За  кілька наступних днів під 
жарким сонцем Шмихцьо зіщулився ще 
більше, зсохся і перетворився на насіни‑
ну. Вітер загнав її у щілину в землі, туди, 
куди зовсім нещодавно стікала Олежко‑
ва кров.
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А ще за кілька днів висушена земля до‑
чекалася, нарешті, дощу. Ба навіть не дощу, 
а справжньої зливи, що не вщухала, поки 
не напоїла досхочу ліс і поле. Вони зазеле‑
ніли новими шатами. І вже ніщо не нагаду‑

вало про Олежкову загибель і про вбитого 
горем Шмихця. Ані крові, ані насінини; 
лише свіжа зелена травичка. Аж поки се‑
ред тієї трави не проросла і підняла тендіт‑
ну голівку червона квітка.

Про авторку

Віра Селецька  — канадська письменниця українського похо-
дження. Народжена 13  січня 1986  року в  Києві. У  2017  році поба-
чила світ її  перша дитяча збірка «Казки з  бур’яну», надрукована 
французькою мовою у  квебекському видавництві «П’єр Тісеір». 
У 2018 р. закінчено роботу над її першим україномовним романом 
«За  Липо вим  Квітом». Твором зацікавилось українське видавниц-
тво « Лаурус», проте остаточного рішення про друк не  прийнято. 
У 2018–2019 роках створено декілька циклів дитячих казок, а також 
зовсім не дитячих оповідань, навіяних останніми подіями в Україні 
й іммігрантським досвідом, зокрема «Біпа Бупа» і «Червона квітка». 
Наразі оповідання «Біпа Бупа» готується до друку в журналі Бере-
зіль. «Червона квітка або коротко про події в Україні» — це символіч-
на казка, яка розповідає, як певні особистості раптово для себе ста-
ють героя ми і як циклічно повторюється історія України в кожному 
столітті. Цей текст настільки хотів народитися, що не відпускав дум-
ки авторки ні вдень ні вночі, безапеляційно вимагаючи, щоб його 
негайно виклали на папері. Казка записувалася в автобусі, дорогою 
на на вчання, на роботі і вдома. Так тривало, аж поки останні рядки 
твору не були занотовані.
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Середина червня і  ми, з  обпа‑
леною свідомістю, вписані 
до  сюрреалістичної картини, 

вщерть заповненої полуницею, кліщами 
та пігментними плямами, які завше з’яв‑
ляються підступно й зловісно.

Кліща не  відрізниш від цятки, цят‑
ку — від полуниці. Якщо тобі не хочеть‑
ся. Не хочеться знати нічого.

Іноді здається, що у височині пливе цу‑
крова вата для діабетиків. Адвокат диявола 
нашіптує: вона ж і пожива для астенічних 
ангелів. Але, може, по небу повільно руха‑
ються роздуті поліетиленові пакети, які за‑
боронено використовувати вдруге?

Едуарду Мане не  вдасться їх відтво‑
рити, бо він не  розуміє їхньої природи. 
Він ніколи у  жодний із  цих пакунків 
не загортав свій обід.

Едуард Мане малює Есташа. Він зо‑
бражує його з примруженими очицями. 
Вони обидва: Есташ і художник, попере‑
мінно то  щуряться, то  широко розплю‑
щують очі. Есташ лежить у впадинці біля 
тину, в  заповітній заглибині між двома 
тюльпанами. Ох, ця загорожа зі штахет! 
Німотні дерев’яні цимбали. Червоні 
й жовті тюльпани з’явилися тут у якийсь 

чудесний спосіб — одного разу вони ви‑
бігли сюди просто з  дитячого малюнка. 
Стебло, два листки і  корона. Кіт Есташ 
спостерігає за блискучим жуком. Кожен 
по‑своєму прекрасний і кожен смертний.

Частокіл, мов безгласі дерев’яні ци‑
мбали. Його початок, той, що виходить 
на  вулицю, увінчується високим гнуч‑
ким бузком, який уже відцвів. Кінець 
огорожі, у  дворі, вперся в  купу гною. 
Це не компост, а звичайний послід — су‑
сід тримає корову. Ми не будемо лицемі‑
рити і вважати, що обірники — виворот‑
ній бік життя.

Палісадник складається з  тридцяти 
двох штахетин. Поміж двадцятою і двад‑
цять першою вклинилася молода слива. 
Це дуже дивно, ми не знаємо, кому із су‑
сідів вона належить. Дерево без господа‑
ря. Вільно розмістилося, наче жива душа. 
Можливо, сусіди посадили його як по‑
слання нащадкам про те, що іноді люди 
можуть домовитися мирним шляхом. 
Вони разом висадять саджанці, разом 
зберуть плоди і разом скуштують хміль‑
ного напою. Хтозна, чи не  була в  мину‑
лому житті ця слива старим мудрецем‑ 
горянином.

Мілена Фуціманова
Чехія

ЕСТАШ
Оповідання

Із чеської переклали Тетяна Дзюба та Мілена Фуціманова

Ярославу Кучері присвячую
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Есташ хижо стежить за  небесними 
пташками. Їхнього співу він не  розуміє, 
але достоту розпізнає два тони голубиної 
партитури. Про мишей та людей у нього 
також є своя думка.

За тином путівець. Есташ встає, 
і  шерсть у  нього підіймається дибом. 
Чому? Адже дорогою ніхто не проходить. 
Ніде нікого.

Люди знають, що слово «ніхто» озна‑
чає «жодна істота». Або: «немає нікого». 
Інстинкт Есташа передчуває й  інші зна‑
чення цього слова. «Ніхто» — це порож‑
неча. Пензель вислизнув із руки Едуарда 
Мане — і він помер. Порожнеча залиши‑
лася не змальованою.

— Не крутися, — сказала Франтіш‑
ка Ц. Завтрашній нареченій. — Мені тут 
доведеться розширити. — Завтрашня на‑
речена на мить ціпеніє. — Знову?

— Знову. Трішки. У тебе живіт росте, 
мабуть, щопівгодини. — Франтішка Ц. 
намагається говорити спокійно і трима‑
тися незворушно, проте це не так. На ве‑
сільну сукню вона витратила чимало 
зусиль, адже конкуренція величезна. Ми 
маємо на  увазі тут не  місто, де повні‑
сінько кравчинь, а салони прокату одягу. 
Весільні сукні в них не за божою ціною, 
дорогі; проте весілля, схоже, позбавляє 
людей останнього глузду — і метикують 
вони не краще, ніж трава.

Добре ще, що у Завтрашньої нареченої 
немає грошей на цю модну примху. Фран‑
тішка Ц. візьме за  пошиття наполовину 
менше, ніж ці здирці. Та й, окрім того, сук‑
ня залишиться у  Завтрашньої нареченої, 
хоча вона давно вже не буде Завтрашньою 
нареченою. А втім, хто його знає.

Тепер до шлюбу в білому йдуть і вдру‑
ге, і втретє… і лише, коли «п’ятдесятка» 
стукне, наречена на  весілля, можливо, 
надягне щось не таке цнотливе. Ось тіль‑
ки пузце молодої псує вигадливий фасон 
цієї ефірної пишноти. Спереду сукня по‑
мітно піднімається.

— Потрібно мені було заміж вихо‑
дити ще минулого місяця, — бідкається 
Завтрашня наречена, і з рота в неї виска‑
кує велика булька з  жувальної гуми. — 
Вам і невтямки, тітонько, скільки паперів 
довелося заповнити. Та навіть якби ми 
встигли, я б не зраділа. Адже це був тра‑
вень. А в травні одружуватися не слід — 
щастя обмине.

— Забобони, — кидає Франтішка Ц. — 
Якби травень був живою істотою, він би 
вам усім надавав копняків. Так його обмов‑
ляти. Я ось виходила заміж тринадцятого. 
Тринадцятого лютого.

— Серйозно?  — Завтрашня нарече‑
на мало не  впала на  підлогу. — Серйоз‑
но? — повторила вона з переляком у го‑
лосі й ледве втрималася, щоб не додати: 
ну  і чим усе це скінчилося? Але вчасно 
згадала, що дядя Йозеф Ц., чоловік тітки, 
вранці вирушив на  вокзал. Зустрічати 
доньку Божену, Завтрашню дружку.

Божена! Подружка з  першого класу. 
Гарна, тендітна, не  така, як місцеві дів‑
чата. У  першому класі вона була дуже 
худенькою. Тож тьотя Франтішка тур‑
ботливо складала їй сніданок, який Божа 
на перерві охоче роздавала вічно голод‑
ним ровесникам.

Божена  — остання незаміжня това‑
ришка.

— Скажи, що  б тебе порадувало?  — 
запитала вона у Завтрашньої нареченої.
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— Кахельна піч. Така  ж, як у  вашій 
вітальні, — одна і друга засміялися. Печі 
не буде, та Божа, напевно, вигадає щось 
незвичайне. Ніяких рушників, прости‑
радл. Цього добра у Завтрашньої нарече‑
ної вистачає.

Кахельна піч і  не  здогадується, що 
йдеться про неї. Їй байдуже, що вона на‑
стільки рідкісна, що може кого‑небудь 
спокусити згрішити. Чи є безумці, котрі 
заради неї кидали б жереб? Зараз, улітку, 
вона спочиває. Справді, саме час. Вона — 
стара, старша за всіх сьогоднішніх меш‑
канців будинку. Вишукана кахляна піч, 
не  камін, як вимагає нинішня мода. 
Кахлі вісім на  вісім, оздоблені орнамен‑
том: спіраль закручена всередину. Тьотя 
Франтішка іноді ремствує, бо груба обсі‑
дає пилом. Проте, коли господиня витре 
її  вологою ганчіркою, кахлі розказують 
історію незнайомою мовою. Можливо, 
колись давно такі оповіді поширювали 
хакаваті — мандрівні казкарі з Дамаска. 
Казки, в котрих любов перемагає правду.

Піч — предмет гордості чоловіка тьо‑
ті. Тітчин чоловік  — сумирна, порядна 
людина. Він родом з  Живаніце, що біля 
Богданеча; коли говорить, розтягує сло‑
ва. Ця повільна говірка зачарувала Еста‑
ша. До лексикону господаря входить єди‑
ний лайливий вислів: «Йди вже, Бевзь 
Бевзевич!».

— Тринадцятого лютого, — веде 
далі тьотя Франтішка. — І уяви собі де? 
У Празі, в соборі святого Вітта.

— Серйозно? — знову чудується Завт‑
рашня наречена. Помітно, що їй бракує 
слів, для того щоб висловити подив. — 
І додає: — А чому?

Відтак уже заскочена зненацька тьотя 
Франтішка.

— Чому?  — дивне запитання, коли 
хвалишся тим, де ви повінчалися. Бу‑
цімто шлюб у  такому архімісці може 
бути підозрілим чи недоречним. Хоча 
Завтрашня наречена ні про що, власне, 
й не питала. Вона слухає краєм вуха.

— Ти вже знаєш, хто буде? — змінює 
тему тьотя Франтішка.

— Хлопчик, — відказує Завтрашня 
наречена. — Назвемо його Едуард.

— Як президента Бенеша, — схвально 
підтакує тьотя Франтішка.

— Ой, — вигукує Завтрашня нарече‑
на. — Тьотю, ви десь залишили шпильку.

Дорогою від вокзалу рухається вер‑
вечка, тільки тих, кого дожидаємося, 
у ній не видно. Очікування розливаєть‑
ся, як вода, яка тече тут інкогніто, якщо 
ви мене розумієте.

У глибині саду зморщена тета Мар‑
жена, юродива сестра Франтішки, зіпер‑
шись на стовбур горіха, збирає з пелени 
невидимі крихти. Від неї йде нестерп‑
ний сморід  — відгонить усім, чим тіль‑
ки може тхнути людське тіло. Есташ 
наблизився до  неї й  по‑приятельськи 
обнюхує край спідниці. Тоді він протяж‑
но і  неприродно низько мурчить. Хтось 
би занепокоївся й  поцікавився: «Що це 
з  котом? Чи  не  захворів?». Тета Марже‑
на не  запитує. Вона могла  б відповісти 
 Есташу, не вимовивши жодного слова, — 
вона теж німе створіння, та й до чого тут 
слова…

Завтрашня наречена обережно ви‑
вільняється з весільної сукні.

— Я думаю, тьотю, що дядя з  вами 
щасливий.
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— Спробував би він не  бути щасли‑
вим, — відповідає тьотя Франтішка і кор‑
чить кумедну міну. Така передшлюбна 
розмова може стати солодко‑сентимен‑
тальною, а їй це не до вподоби. Франтішка 
старанно загортає сукню у гладенький па‑
пір і складену таким чином обережно при‑
лаштовує у  прозорий пакет. Начебто все 
гаразд, і  ту залишену кравецьку шпильку 
витягнули. Довга фата замотана окремо.

Завтрашня наречена радо б дочекала‑
ся Божену, та не випадає. Їй ще потрібно 
дещо доробити.

— Нехай Божа неодмінно прийде 
на  дівич‑вечір, тітонько. Передайте їй, 
що подружок запрошено дванадцять. 
Я не хочу, щоб було непарне число.

— Ой, леле, скільки марновірства, — 
жартома залементувала тьотя Франтішка. 
Але враз примовкла. Завтрашню наречену 
огорнув страх невідомості, до  дрижаків. 
Річ не в шлюбній ночі, як‑не‑як двадцять 
перше століття, дівчата необізнаними під 
вінець не стають; навіть більше, віддають‑
ся вагітними. І ця тенденція набула масш‑
табів епідемії. Але заміжжя ще та рулетка. 
Кожного охоплює острах перед чимось 
новим. У  Завтрашньої нареченої для по‑
боювань однією підставою більше: вона 
некохана. Вона необачно завагітніла, «за‑
летіла». Паскудство цього слова можна 
передати точніше: воно таке, ніби ви нена‑
роком наступили на жабу, вам її шкода, але 
взяти до рук огидно.

Переляк. Так. Переляк. Скажи мені, 
чого ти боїшся, і я скажу тобі, хто ти. Але 
ніколи не кину: боягуз.

Франтішка варить манку і розтоплює 
на її поверхні грудочку масла. Це обід для 

юродивої. Маржена все ще сидить під го‑
ріхом і розрівнює приношену спідницю. 
Новісінька, така ж гладенька, сталево‑во‑
роного кольору відринута і  припадає 
пилом у  давній скрині. Там  же упокої‑
лися сім святкових хусток. Чорна вовна 
прикрашена скромними й  спокійними 
тонами: ось вони, ти їх бачиш, але вони 
не промовляють. Поруч тихо примости‑
лися дві грубого сукна вовняні шалі. Одна 
оздоблена довгими китицями, інша  — 
з  рівними краями. Чорна й  темно‑сіра. 
Перша без візерунка, друга з темнішими 
за основу широкими діагональними сму‑
гами. Відверто кажучи, вони — негарні, 
скоріш характерні  — розповідають про 
світ, який уже зник. Франтішка знайшла 
і шаль зі складним плетеним малюнком. 
Вона в’язала її трьома шпицями. Але ця 
річ не Маржени. Бозна, як вона опинила‑
ся з‑поміж її хустя. Завтрашня наречена 
якось побачила і  захоплено видихнула: 
«Тьотю, яке пончо! Можна приміряти?».

— Не можна, дівчинко, Маржена, як 
вовченя, — відчує чужий людський запах 
і вже більше ніколи не вдягне цю хусти‑
ну. Та й ніяке це не пончо, вовняну хуст‑
ку ніколи так не носять, — мала б знати, 
якщо вже ти така модна пані. Шаль наки‑
дають на плечі.

Усе це дуже старосвітське, майже 
смішне, проте Маржена дала обітницю 
вірно зберігати кожну деталь свого гар‑
деробу. До самої кончини. Амінь.

Франтішка пересувається важко 
й нерішуче. Їй потрібно обережно відко‑
лупнути Маржену від дерева. Повільно 
відвести її за руку. Кілька разів зупини‑
тися, бо Маржена оглядається, посилаю‑
чи горіху мовчазне полуденне вітання.
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Лівіше вже тягнуться до сонця дрібні 
кущі томатів. Минулого року був рідкіс‑
ний врожай. Торік помідори басили, як 
віола да гамба. А  тоді в  них, наче серп, 
уп’явся постріл.

Есташ пробіг поміж високих корчів 
помідорів. Він нявчав від болю, з  пора‑
неної лапи цівкою цебеніла кров. Кіт ще 
зумів видертися на  горіх. Проте йому 
не вдавалося замаскуватися, адже не був 
хамелеоном. Франтішка з Йозефом стоя‑
ли під деревом, немов двоє вигнанців 
із  раю. Маржена налякано притулила‑
ся спиною до  стовбура. А  рудий Есташ 
 вгніздився якраз над її  головою, ніби 
волаючий німб. У той час, коли Марже‑
на перевтілювалася на порепане дерево, 
 Есташ ставав його перестрашеною ду‑
шею. Коти не позбавлені душі.

Горіх перебував у  своєму світі, куди 
людям шлях заказаний. Кіт просидів 
на  верхівці всю ніч. Жінки зморилися 
й пішли відпочивати, а Йозеф залишив‑
ся на чатах. Він сидів у заглибленні, яке 
за всі ці роки вичовгала Маржена, і її за‑
пах змішався з його.

Есташа вдалося спіймати лише на‑
ступного дня зранку, коли він уже втра‑
тив пильність. Власне, кіт упав Йозефу 
на коліна — і з його рани знову засочила‑
ся кров. До ушкодженої лапи кіт не доз‑
воляв торкатися навіть Йозефу.

Чоловік відніс його до  кімнати, на‑
повнив тарілочку кормом, однак Есташ 
відмовився від трапези. Пив лише воду 
і скидався на хвору людину, котра у важ‑
ку хвилину пітніє. Відтак Йозеф поніс 
його до ветеринара. Вимивши перед цим 
руки, які позеленив у  високій віолі да 
гамба.

— Есташе, — примовляв він доро‑
гою, — хлопчику мій, я не можу вчинити 
інакше. Вони вб’ють тебе.

Адже хоча Есташ був палким і  стат‑
ним коханцем, чимало кішок не  ви‑
тримувало доказів його прихильності. 
За  останній час назбиралося багато 
скарг, що після племінних набігів Есташа 
кішки підпливають кров’ю, дві згасають 
і, гляди, зовсім віддадуть Богові душу. 
А якщо й народжуються від нього малю‑
ки, то такі великі, що їх важко привести 
на світ. Траплялися випадки, коли все за‑
вершувалося нещасливо.

Есташа, справді, важко назвати пере‑
чуленим Ромео. Він неодноразово стри‑
бав за якоюсь кицею на балкон, перепро‑
шую, на  тин чи дах хліва або  ж гаража. 
Тому доведеться йому лягати під ніж, бо 
інакше розлючені господарі кішок його 
пристрелять, — ми вже пересвідчилися 
в серйозності їхніх намірів.

— Ти помреш, Есташе, — відлуню‑
вало вулицею. Однак Есташ не  зважав, 
у ньому благовістив другий дзвін.

Йозеф із  Живаніце з  гірким почут‑
тям вини передав кота ветеринару. Серце 
чоловіка розривалося від усвідомлення 
того, що він чинить. Можливо, через 
те, його руки залишили на хутрі Есташа 
сумну і  шалену мелодію віоли да гамба, 
а  страх воркота зазвучав, мов оркестр, 
що прощається зі своїм диригентом.

Пригода ця трапилася торік. Есташ 
не  нагадує про прикру подію, не  скар‑
житься, не докоряє. Він — гордий і муж‑
ній. Щоправда, трохи розповнів, до  кі‑
шок втратив інтерес, а в усьому іншому 
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не  змінився  — такий  же проникливий 
і меткий котячий хижак.

Щоправда, що у  нього на  думці  — 
не  розбереш. Як і  колись, їжу він бере 
лише від Йозефа, тільки Йозеф із  Жи‑
ваніце може його погладити й почухати 
за  вухами. Мабуть, довіра Есташа най‑
більше гнітить Йозефа.

— Я почуваюся Юдою, — іноді зізнає‑
ться він Франтішці. Вона дратується. 
Звісно, не через кота, а через свого чоло‑
віка. Як на неї, Йозеф несе тягар у серці 
даремне. Есташ насолоджується життям 
по‑своєму, — вдень він дрімає або гасає 
за  птахами. Йозефу вже довелося ви‑
знати, що Есташ — харцизяка. Хто знає, 
скільки життів на його совісті.

— Перестань, — виправдовує кота го‑
сподар. — Есташ — не іграшка з плюшу. 
Він народжений для полювання.

— Есташ у  вигіднішому становищі, 
міркує Франтішка Ц. — Він позбавлений 
сумління, тому впіймані пташки жод‑
ним чином не заважають йому спокійно 
спати. Та при чоловікові цю тираду вона 
не  виголошує, навіщо терзати його роз‑
мовами про совість, коли він і  без того 
мучиться відчуттям вигаданої провини? 
Потерпає від постійних сумнівів: чи мав 
я  право знепліднювати його? Чи всі ми 
вповноважені втручатися у долю тварин?

— Годі, це вже занадто! — буває зри‑
вається Франтішка. — Це вже перехо‑
дить будь‑які межі. Сталося щось жах‑
ливе? З котом усе гаразд, в усякому разі 
зникла загроза, що його хто‑небудь за‑
жене на той світ. Згадай лишень, усі його 
ненавиділи.

— Інколи мені хочеться, щоб кіт 
якось відплатив, — зронить у  відповідь 

Йозеф із  Живаніце. — Це було  б спра‑
ведливо.

— Як, ну як він помститься?
— Не знаю. Хоча б ігнорував мене.
Франтішка лише зітне плечима, вона 

не  любить зізнаватися, що Есташ ство‑
рює між нею й чоловіком бар’єр. Він та‑
кий рухливий пухнастий рів‑перепона, 
який часом перетворює їх обох на  во‑
рожі рубежі. А  сам спокійненько мур‑
котить. Либонь, зараз десь примостився 
біля тину і відсипається за пробігану ніч.

Франтішка виходить на двір, але кота 
на вподобаному місці не бачить. Очевид‑
но, він біля горіха Маржени. У нього там 
також є свій куток: нерідко він дрімає під 
оштукатуреною й побіленою вапном сті‑
ною, — десять метрів завдовжки, два за‑
ввишки, завширшки дві цеглини. Йозеф 
помітив, що в  цій місцині росте трава, 
якою ласують коти, — сить.

Маржена з  апетитом доїла кашу, 
Франтішка Ц. уже вимила на кухні таріл‑
ку, ось ще прибере швейну машинку. Тоді 
в неї випаде хвилька, щоб перевести по‑
дих, але вона все одно не відпочиватиме. 
Франтішка Ц. боїться спочинку. І  криє‑
ться з  цим, як і  з давнім гріхом або па‑
нічним страхом смерті. Жінка береться 
куховарити — хоче напекти мармурових 
тістечок, які полюбляє Божена, — як  же 
вона могла про це забути.

І Маржена погодилася скуштувати 
шматочок, вона ретельно його пережовує 
і збирає крихти; бо одержима ними.

— Цього я не збагну, не збагну…
О п’ятій пополудні вже не  так спе‑

котно. Маржена знову сидить під горі‑
хом, кидає окрушини уявним птахам, 
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а  Франтішка набирає в стару побиту ме‑
талеву лійку воду для поливу. Сад — це 
її задушевна сестра. Невеличка діляночка 
з  пологим підйомом, яку вгорі оперізує 
стара грубооштукатурена стіна. В  кут‑
ку поруч із  нею росте горіх Маржени. 
Спочатку тут планувалося встановити 
лише паркан, але сусідські кури знайшли 
в  ньому лаз, зробили підкоп і  шурхали 
на  засіяні грядки. Довелося відгороди‑
тися муром. Це не те, що домашній, сми‑
ренний тин, який усе розуміє і  довкола 
якого росте лише кропива, китник, яс‑
нотка і сить.

Скраю  — жимолодь. Кропиви справ‑
ді тут багато. Якби стіну обплів в’юнкий 
плющ чи прикрив самшит, то перетвори‑
ли б цю місцину на мальовничий куточок. 
Але ця стіна зовсім не закуток. То лишень 
на перший позір вона скам’яніла, насправ‑
ді ж — дихає, бачить і стежить.

Була пора, коли мала Франтішка її бо‑
ялася. Дівча подумки домальовувало три 
сходинки, прагнучи олюднити стіну. Ні, 
не  задля того, щоб на  неї було простіше 
залізти, адже вона споруджена з  іншою 
метою, через неї не  заглядають у  чужий 
садок. Ці сходи просто  б лежали, згор‑
нувшись, біля її підніжжя, як діти. Стіна 
стала  б матір’ю для трьох сходинок. Але 
не склалося.

Зате сама Франтішка народила донь‑
ку, за чотири роки до весілля. Тоді вона 
ще не була знайомою з Йозефом із Жива‑
ніце. Вони випадково зустрілися згодом, 
і коли запізналися ближче, то Йозеф ви‑
рушив разом із  Франтішкою далеко від 
рідного дому. Він покинув своїх, котрі 
тільки хитали головами: що він угледів 
у цій звичайній кравчині з дитиною?

Наївне запитання. Мала Боженка 
одразу стала його любою донечкою. Біль‑
ше дітей у подружжя не було.

Єдиним багажем, який чоловік узяв 
із  собою, був величезний, важкий, тем‑
ний рундук, заповнений теслярським 
і столярним інструментом. Йозеф колись 
учився на теслю. Він мав характерні риси: 
невелику майже синю цятку на  нижній 
губі, схожу на  ягоду смородини; викри‑
влений закляклий мізинець на  правій 
руці й  нездатність зрубати живе дерев‑
це. Хоча із  заготовленої деревини йому 
доводилося класти шпали, оскільки пра‑
цював залізничником.

Йозеф уподобав затишний Брумов‑
ський вокзал і  знав його ще з  тих пір, 
коли дерев’яна будівля нагадувала го‑
ріхову шкаралущу. Тепер приміщення 
модернізували  — і  воно втратило свою 
неповторність. За  залізничними колі‑
ями  — косогір. На  ньому випасалися 
Дітріхові кози. Пасовище — похила пло‑
щина, вгорі обрамлена заростями гло‑
ду. Суцвіття глоду недобре пахнуть, їх 
не  варто приносити додому. Адже згід‑
но з  повір’ям, ці квіти  — призвісники 
нещастя. А ось дозрілі дрібненькі корали 
мають цілющі властивості.

За фасадом нового двірця довго лежа‑
ли старі колоди, які залишилися від ста‑
рого горіхового вокзальчика. Їх викинули, 
ніби ребра, з яких зрізали м’ясо, — ганебна 
й сумна картина. А довкола буяла висока, 
вкрита пилюкою, всюдисуща кропива.

Згодом хтось дав шанс давнім опорам, 
їх вивезли, щоб використати на  якусь 
іншу потребу.

Кропива тут воскресає з  мертвих 
щороку. Вона — люта й жалка, та Йозеф 
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із Живаніце зміг би впоратися з нею голі‑
руч. Але він здебільшого нічого не рвав. 
Хіба що восени збирав яблука й прино‑
сив опеньки з лісу.

Місцевий художник зобразив, як 
рейками котиться великий, відлитий 
із мосяжу свічник. Щоправда, те полотно 
давно вже перемальоване — і Вам дове‑
лося б шукати згаданий підсвічник за до‑
помогою рентгену.

Зараз вогонь пантрує червень. Він 
владарює і неймовірно зримий. Обпалює 
приском  — не  наближайтеся. І  не  на‑
лаштовуйте фотооб’єктив, адже сьогодні 
в нього обличчя Медузи Горгони.

На Франтішчиній кухні старий дзи‑
ґарок відбиває п’яту. Через два будин‑
ки, в  оселі Завтрашньої нареченої, хтось 
бренькає на гітарі — яка вже там скрипка, 
тут обраниця не  заснула у  Стражниць‑
кій долині. Музика добуває перші акор‑
ди. Він намагається грати пісні Ногавіци, 
які дещо дисонують із  ситуацією; однак 
виконавець, напевно, саме їх уміє грати 
і  прагне продемонструвати своє вмін‑
ня. Струн торкається він дещо недбало. 
Акорди переплітаються зі сміхом. Навряд 
чи молодої. Бо місцеві бабські заповіді пе‑
реконують, що нареченій негоже сміятися 
на  своєму весіллі. Їй належить плакати, 
адже розлучається з родиною, рідною до‑
мівкою.

Правду кажучи, Завтрашню наречену 
нікуди не забирають, навпаки, вона при‑
веде додому чоловіка: трохи молодшого 
від себе, трохи нижчого на зріст, але без 
сумніву темпераментнішого. На  весіл‑
лі ви можете кричати, співати, впитися 
до безтями, але ви не повинні цікавитися, 
чому наречений обрав саме цю  дівчину. 

Ви, можливо, заперечите: тому, що вона 
при надії. Проте всі присутні тут знають, 
що від нареченого завагітніли дві молоді 
особи. Та друга — така дрібнота з Кашти‑
лу. Один Бог знає, на  чому ґрунтувався 
його вибір. Можливо, він кинув моне‑
ту… можливо. Завтрашній наречений — 
наречений поганий.

Скрипнула хвіртка. Нарешті Йозеф 
із  Живаніце й  Божена вдома. Йозеф  — 
блідий, ступає повільно, схиливши го‑
лову. Коли він так зсутулений, Божена 
трохи вища від нього. Духота. Хоча по‑
лудень уже минув, щільне гаряче повітря 
не ворухнеться.

— Щось не дуже ви поспішали, — гу‑
кає Франтішка з дверей, направляючись 
у бік кухні. — Тобі каву чи чай? — і не га‑
ючись, умикає електричний чайник.

— Краще холодної води, — хрипко 
відказує Йозеф. — Чай перегодом.

— Із меліси чи м’яти?
— А кропива ще залишилася?
Еге  ж, кропива. Не  та, що поруч 

із  вокзалом, а  ця, що біля старої сті‑
ни в  саду, її  нарвала юродива Маржена. 
Жали ва пробилася у  затінку: молода, 
ніжно‑зелена, з заледве гоструватим па‑
хом. Не  встигне вона прорости із  зем‑
лі, як Маржена вже знає. Хоча живе без 
календаря, кропиву щоразу рве до  п’ят‑
надцятого травня. Пізніше зілля втрачає 
силу. Бере його голими руками.

— Звичайно ж, кропива є.
— Я теж лише води нап’юся, — додає 

Божена, і негайно втілює свої наміри. П’є 
жадібно, нахильцем, проте жодної краплі 
не розплескавши. — Така спекота у червні! 
Я їхала в купе з жінкою, в якої був пацюк. 
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Дуже ніжне звірятко, мамо. Не  розумію, 
чому люди мають до них відразу.

Франтішка змовчала. Не  захотіла зі‑
знаватися, що деякі тварини і  їй огидні. 
Особливо в присутності Йозефа, котрий 
любив усе живе. І схоже, уся ця живність 
відповідала йому взаємністю. Якось 
Франтішка зауважила:

— Мені здається, що коли  б ти за‑
сунув голову в  пащу лева, то  він тебе 
й за вухо не вкусив би.

— Звичайно, — спокійно відповів 
 Йозеф із Живаніце.

— Тебе чекають на вечірці, — нагадує 
Франтішка доньці.

— Я знаю, мамо. Але ще рано. Не хви‑
люйся, я навідаюся туди, ось тільки трохи 
передихну. Поглянь, який у мене весільний 
подарунок для нареченої. Божена обе‑
режно відкриває подарункову коробку. 
У ній — білий кавовий сервіз на дві пер‑
сони. Порцеляна декорована темно‑сірими 
сніжинками. Кав’яник і молочник неймо‑
вірно витончені й видаються крихкими.

Франтішка обережно бере круж‑
ку до  рук. Божена має смак,  — думає 
вона. — Не знати лише, чи сподобається 
таке нареченій.

— Гарно, мам?  — Божена розглядає 
маленький молочник навпроти світла 
й запитує вже у батька:

— Тату, тобі до вподоби?
Йозеф із  Живаніце схвально киває. 

Хоча він не  дуже тямиться на  фарфорі. 
Божена охайно все знову впаковує, по‑
верх зав’язує стрічку.

— Піду подивлюся на  тету, вона  ж 
у садку? Я думала про неї цілу дорогу, — 

і сліду не залишила, навіть двері не при‑
чинила.

— Чи це мені тільки видається, чи 
 Божена справді не хоче йти на прощальну 
вечірку?  — Франтішка чує невисловлене. 
Голос напівтону тихіший  — і  вона відра‑
зу вловлює: щось не  так. Але запитувати 
не  хоче. Якщо Божена надумає, розкаже 
сама. Проте, мабуть, не  розповість. Доч‑
ка навіть не  поцікавилася, яку сукню їй, 
як старшій дружці на весіллі, підготувала 
Франтішка. Не поглянула на сукню з ясно‑ 
жовтого шовку оригінальної моделі — фа‑
сон Франтішка придумала сама.

Крізь прочинені двері в  оселю пли‑
вом пливе розпечене повітря. До  Фран‑
тішки долинає, як Божена гукає тітку: 
«Тьотю‑ю‑ю, я вже тут». На що Маржена 
відповість: «Гм‑гм‑гм».

Ясно, що Божена не  має палкого ба‑
жання бути на  прощанні з  дівуванням 
зарученої. Відтоді, як навчається у Празі, 
вона занедбала стосунки зі  шкільними 
товаришками. Ті ж повіддавалися заміж, 
і спосіб життя, інтереси Божени, її спра‑
га нового, запал, піднесення  — для них 
незрозумілі й чужі. А нових, молодших, 
дружок нареченої Божена майже не знає. 
Хоча з  молодою вони приятелюють, як 
і раніше. Чому ж тоді не поспішає до неї? 
Чи не трапилося щось між ними?

Чи, може, заздрить донька подру‑
зі? Але на  що? Хіба візьмуть завидки 
на нерішучого, а  точніше, здобутого під 
тиском обставин чоловіка?

Або через те, що наречена піддасться 
спокусливому торжеству, яке охоплює 
будь‑яку княгиню на  святі: саме я  — 
обрана, а  не  інша, хоча  б ось та. Ні‑ні, 
на  Божену це не  схоже. Адже поки що 
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вона не планує заміжжя. Франтішка знає 
наміри своєї доньки. Ні шлюбу, ні мате‑
ринства в них найближчим часом немає. 
Можливо, це й добре.

Сад. Сад  — це такий таємний код. 
І  перш за  все це та  багатоока стіна. 
Франтішка вже давно помітила, що 
й  доньку стіна притягує. Туди Божена 
квапиться, коли потрібно виговорити‑
ся. Вона розповідає теті Маржені про 
все, що її  пригнічує. Маржена відгу‑
кується до  неї своїм розсудливим: «Гм, 
гм, гм». Так надійніше, ніж сповідатися. 
Звичайно, якщо ніхто не  намагається 
підслухати за  муром. Франтішка вже 
неодноразово збиралася якось, між ін‑
шим, попередити Божену про ймовірну 
небезпеку, але все не трап лялася слушна 
нагода. Окрім того, їй довелося  б від‑
критися, що вона в  курсі, кому звіряє 
таємниці донька, а  також зізнатися, як 
сильно вона боїться цю стіну, страхаєть‑
ся її з дитинства. Бо стіна завжди відла‑
мувала від неї по куснику — за все брала 
данину, за кожне слово, така ось ця сті‑
на, справді, така.

Стіна все бачить і  чує, а  сама не  зро‑
нить жодного звуку. Вона не поворухнула‑
ся і не застерегла навіть тоді, коли на ого‑
лене тіло Франтішки посипалися сухі 
плоди горіхового дерева, а той, кого вона 
кохала, пообіцяв, що в одному з горішків 
вона, як і  Попелюшка, неодмінно знайде 
весільну сукню. Тільки не можна розпові‑
дати від кого вона, інакше чари розвіються. 
Він увесь час казав про диво і про те, що 
не варто боятися незвіданого…

Франтішка Ц. здригнулася, немов сті‑
на, посвячена в усі її таємниці, простяг‑
нула до неї руку.

То‑то й  воно. Кожному для збере‑
ження секретів потрібна своя горішина. 
Франтішка Ц. з власного досвіду знає, що 
найбільші таїни від матерів приховують. 
В  усякому разі розкривають не  одра‑
зу. Для цього є  подруга, тітка, хрещена. 
І лише з плином часу, коли новина стане 
схожою на потьмянілу світлину, де важ‑
ко себе впізнати, ви, не виключено, про‑
хопитеся словом.

Хіба Франтішка Ц. не така? Адже вона 
й через багато років не зізналася матері, 
хто рідний батько Божени. Бо він помер. 
Помер раніше, ніж народилася дівчинка. 
Однак усе залишилося в силі: ти нікому 
не  смієш розповідати, звідки в  тебе ве‑
сільна сукня.

Правду сказати, її  перше весільне 
вбрання було з  тих гірких листків 
і шорст кої серцевини волоських горіхів, 
серцевини подібної на зачаровані, закля‑
клі тільця метеликів… Франтішку теж 
хтось навіки зачаклував.

Йозеф із  Живаніце сів за  стіл, він 
уже відсвіжився водою, та руки в нього 
все одно зрадливо тремтять. Обличчя 
посіріло, ягода на губі чомусь збільшу‑
ється і стає, як здається Франтішці, ли‑
ховісною. Все‑таки належало її видали‑
ти. Проте Франтішка не хоче зайвий раз 
непокоїти чоловіка. Він  — сердечник, 
минулого року три тижні підліковував‑
ся в  санаторії у  Подєбрадах, цьогоріч 
його також направляють до  оздоров‑
ниці. Франтішка вже придбала йому 
нову білизну, сорочки і  навіть халат. 
Щодо останнього Йозеф противився. 
Адже мужики цю халамиду не  носять, 
хіба що в лікарні. Халат йому відгонить 
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лічницею, потворна уніформа для за‑
слаблих.

— Не треба мені ніякого халата, — 
Йозеф відмовляється й  від капців. — 
У номері ходитиму в сандалях.

— Гаразд. Будеш взувати сандалі, упер‑
тюх. Навіщо я взагалі тобі щось купувала.

Франтішка Ц. заварила чай з  кропи‑
вою. Жінку огорнув неспокій: чи не 
отри мав Йозеф сонячний удар? Вона до‑
помагає чоловікові лягти на канапу. Тор‑
кається його чола, ні, воно — не гаряче, а, 
навпаки, холодне й спітніле.

— Може, варто викликати лікаря!
— Навіщо він! Я трохи переходив. Ще 

зранку почувався поганувато.
— То хоча б ліки свої випий.
Йозеф киває. Ліки  — можна. Фран‑

тішка розтовкла піґулку в ложці, додала 
кілька крапель води й піднесла ковтнути 
чоловікові.

— І запий, щоб не діймала гіркота в роті.

На столі пахнуть мармурові тістечка. 
Дивно, Божена їх навіть не  зауважила. 
Франтішка обережно накриває випічку 
кухонним полотенцем — так вона не за‑
черствіє, і кіт свого писка до неї не встро‑
мить. Де ж вештається це створіння?

Саме зараз Есташ золотою тінню про‑
шмигнув у двері, — нарешті його любий 
господар удома. Застрибнув на  постіль 
і зручно вмостився в Йозефа біля серця.

— А‑а, Есташ, — мовить Йозеф, роз‑
туляючи повіки. Він бачить цей товстий 
золотавий клубок, широко розплюще‑
ні зелені очі‑блюдця. Йозеф намага‑
ється в  них розгледіти власне обличчя, 
яке чомусь нагадує фотографію із  зоб‑
ра женням затемнення сонця. Йозефу 

не по собі. Наче не рідне віддзеркалення 
спостерігає, а  дивиться крізь відчинені 
двері в  темний коридор. Есташ м’яким 
муркотінням повертає його до  дійсно‑
сті. Йозеф із  Живаніце стер прикре ви‑
діння і  ковзає поглядом нижче. Паща 
кота напіврозкрита, здається, він схожий 
на  мавпочку, коропа, чи все  ж таки кі‑
зоньку… Картинки миготять перед по‑
глядом Йозефа, змішуються. Йому зле, 
і мало не вивернуло на воркота.

Есташ врешті‑решт зсувається, влаш‑
товується в  Йозефа під лівою рукою  — 
і кладе ліву лапу на його шийну западину. 
Збоку скидається на  ідилію. Побачивши 
її, Франтішка посмутніла. Сама вона ні‑
коли так не могла. Не вміла пригорнути‑
ся до чоловіка навіть після його обіймів. 
Вони засинали спиною одне до  одного. 
Завжди? Так. Завжди.

Котяча лапка повільно піднімається 
й лягає на вуста Йозефа. Франтішка усві‑
домлює, що потрібно б прогнати твари‑
ну, проте не наважується. Есташ повагом 
облизує лапу, тоді знову кладе її Йозефу 
на  губи, — він повторює це, як ритуал. 
Потім неспішно злизує піт з лоба госпо‑
даря. Франтішка все ще не  може навіть 
ворухнутися. Видовище  — неприємне 
і  таємниче водночас. Есташ лагідно за‑
криває Йозефу очі й  висушує язиком 
мокрі повіки. Після цього починає ти‑
хесенько жалібно нявкотіти. Якщо ви 
не  обділені фантазією, то  розпізнаєте 
в цих звуках мелодію на два тони.

Єдиний рух, який вдається здійснити 
Франтішці Ц., три кроки до  вікна. Вона 
машинально зачиняє його і  поправляє 
фіранку. До кімнати залетіла муха, котра 
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самовбивчо звертає на  себе увагу золо‑
тим дзижчанням. Окрім неї, ніхто не по‑
сягає на тишу.

Есташ ледь‑ледь піднімає підборіддя 
Йозефа. Знизу догори проводить по ньо‑
му язиком. Так Йозеф щоранку голиться: 
знизу доверху, обережно, до синяви.

Йозеф із  Живаніце лежить у  розстеб‑
нутій сорочці, у  розрізі якої видно при‑
порошене сивиною волосся на грудях. Кіт 
легенько кладе на  нього лапку і  вперше 
за увесь час оглядається на Франтішку Ц., 
яка скам’яніло спостерігає за ним.

У Йозефа вже оголилося праве раме‑
но з  доволі великою родимою плямою. 
Есташ зосереджений. Вичікує. Тіло його 
напружене й  наелектризоване. Невдовзі 
він заспокоюється. І без поспіху починає 
крутитися на  грудях у  Йозефа так, наче 
вибирає місце, де міг би зручніше при‑
моститися. Франтішці знайоме це котяче 
обмацування. Подумки вона чує і  спо‑
кійний голос Йозефа: «Есташе, вгамуйся 
нарешті». А  тоді він щасливий звертав‑
ся до  Франтішки: «Ти лишень поглянь 
на нього — простукує мене, немов лікар».

Муха пролітає над головою Есташа. 
Він напинається, щоб стрибнути, але 
натомість завмирає. Згортається кала‑
чиком. Ні, не  для сну. Помалу, потроху, 
дбайливо, з  любов’ю… він починає ви‑
лизувати тіло Йозефа — від лівого соска 
до серця, тоді з правого боку.

Есташ уже не нявкотить, він протяжно, 
низько мурчить. Немов до вас долинають 
гудки корабля, що відпливає. Осучаснено‑
го човна Харона. Франтішка збагнула: Йо‑
зеф, її Йозеф із Живаніце, помер.

Їй спадає на  думку, що потрібно  б 
викликати лікаря. Гукнути Божену. Але 

Франтішка не  в  змозі зрушити з  місця. 
Вона, очевидно, не  зуміє описати свої 
відчуття цієї миті. Ви очікуєте зізнання: 
біль, горе. Справді, біль, горе. Франтіш‑
ка знає, що цей вислів має своє втілення. 
Якось Йозеф необачно наступив на гусе‑
ня, яке щойно вилупилося, — і розчавив 
його. Ця смерть милосердніша від того, 
що тоді підкосило її чоловіка.

Франтішка сприймає реальність. 
У неї немає відчуття, що час зупинився. 
Вона навіть примушує себе вимовити 
вголос: помер. І проковтнути клубок, що 
підступив до горла. І знову: помер. Тіль‑
ки дещо перегодом їй вдається прошепо‑
тіти: Йозеф. Вона здригається. Озвучене 
ім’я чоловіка її  лякає. Це такий тварин‑
ний страх. Біль‑горе‑жах. Вона не здатна 
розмовляти з  померлим. Для цього ще 
надто рано.

Франтішка пильно вдивляється 
в риси обличчя Йозефа. Що вона прагне 
угледіти? Кивок, порух вій? Але обличчя 
чоловіка цілковито непорушне. Хвали‑
ти Бога, на  ньому не  закарбувався ляк. 
Есташ делікатно закрив йому очі. Треба 
ще підв’язати підборіддя, так заведено. 
Франтішка прагне зробити ступінь, щоб 
знайти якусь пілку тканини, пелюшку — 
проте вони давно вивелися в  домі, так 
само, як і носовички. Окрім того, їй ляч‑
но повернутися спиною до Йозефа. Уяви‑
ти, що він, мертвий, спостерігає за нею, 
коли вона цього не  бачить, не  повинна 
бачити. Моторошно й водночас абсолют‑
но ірраціонально.

Есташ із  тихим воркотінням просу‑
вається під сорочку, під пахви Йозефа. 
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 Нарешті й  Франтішка береться до  обми‑
вання чоловіка. Вона приносить емальо‑
ваний таз і  чисту мачулку. Повільно миє 
 Йозефу живіт, встигаючи при цьому сте‑
жити за котом. Затим дістає з комода ве‑
лике простирадло й накриває ним нижню 
половину тіла Йозефа. Під простирадлом 
вона знімає з  нього штани й  спідню бі‑
лизну. Не  відкидаючи запони, обережно 
обмиває його потаємні місця. Франтішка 
прожила з Йозефом багато років і упевни‑
лася, що він був надзвичайно цнотливим.

Вона ніколи про це ні з ким не говори‑
ла, адже передбачала, що хтось міг би ви‑
гукнути: «Господи, він мав стільки табу? 
І коли кохався?» Не кажіть про заборони. 
Краще взагалі нічого не говоріть.

Кіт затулив від Франтішки обличчя 
Йозефа. Але їй здається, що десь над нею 
рухаються його очі. Вона делікатно зсу‑
ває полотнище, відкриваючи лише ноги. 
Коли торкається ступнів, відчуває їхню 
шкарубку шкіру. Вона ніколи до  цього 
не  намагалася пізнати їх на  дотик. На‑
певне, мужчини й не очікують від жінок 
чогось такого.

Есташ тим часом мордочкою розкри‑
ває лівий п’ястук Йозефа. Випростує 
пальці. Йозеф не противиться, а, навпа‑
ки, кориться рухам кота. А той так само 
добросовісно упадає й біля правої кисті. 
Скалічений мізинок господаря змушує 
Есташа зупинитися, скидається на  те, 
що він хоче його вирівняти, але невдовзі 
відмовляється від попереднього наміру. 
Є речі, нам не підвладні.

Франтішка Ц. приносить чистий 
одяг.  Сорочка, штани й  білизна  — нові, 

купувалися для санаторію. Без поспіху 
одягає Йозефа. Есташу довелося посуну‑
тися, проте своїх позицій остаточно він 
не залишає.

Франтішка причепурює мертвого 
чоловіка, відчуваючи в голові протяжне 
гудіння, перед очима у неї все йде обер‑
том. Зі  стіни зникає велике дзеркало 
в  латунній рамі, шафа западає в  стіну, 
кахляна піч обвалюється, доки не  пе‑
ретворюється на  купку уламків. Фран‑
тішка не  одразу помічає, що кіт пори‑
вчасто смикається. Він ошаліло, люто 
скубе на  собі шерсть, за  кілька хвилин 
черево тварини і  внут рішня поверхня 
задніх лап стають облізлими. Йозеф 
із Живаніце, наче ковдрою, вкритий зо‑
лотим м’яким руном. Франтішка знову, 
вже навпомацки, відчиняє скриню, — їй 
не вдається зробити це одним рипом, — 
речі розступаються перед нею. Вона 
дістає невеличку вишиту подушечку, 
надягає поверх жовтогарячої скорбної 
краси пошивку. Тоді кладе подушку 
 Йозефу під голову. Лише після цього всі 
предмети в кімнаті з нею погоджуються 
і повертаються на звичні місця. Кахляна 
піч відновлюється з руїни і майже сягає 
стелі.

Тоді, як Йозеф обмитий, прибраний 
і  навіть причесаний, Франтішка Ц. роз‑
добуває у  своїх записниках номер міс‑
цевого лікаря  — і  викликає його. Тепер 
у  садок  — за  донькою. Мимохідь вона 
встигає відчинити вікно в кімнаті. Муха 
із дзумкотінням виривається на волю.

— Спасибі, — каже Йозеф із  Жива‑
ніце. — Спасибі, — каже Йозеф здалеку 
і нізвідкіля…
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Франтішці сьогодні доводиться вдру‑
ге навідуватися до горіха, що біля стіни. 
Божена спілкується з  Марженою, котра 
годує крихтами небесних птахів. Що‑
правда, насправді жодна пташка до  неї 
так близько не  підлетить. Голуби, звіс‑
но, наблизилися б, проте, не знати чому, 
вони в сад не прилітають.

— Божа, — мовить Франтішка. — Йди 
додому. Тато помер.

Божена з  недовірою дивиться на  ма‑
тір. Адже вона тільки що розмовляла 
з  батьком. Людина  ж не  може ось так 
взяти й померти. І Маржена злякано під‑
німає голову  — руки її  важко падають 
на коліна. Вона також не розуміє…

Божена здає собі справу, що їй на‑
лежало  б підійти, обійняти матір, але 
її тіло зрадливо заціпеніло, так само, як 
у Франтішки якусь хвилю тому. Їй бува‑
ло снилося: тато чи мама померли. У тих 
сновидіннях вона ридала так, як ніколи 
наяву. Навіть у  дитинстві. У  нічних жа‑
хіттях вона раз у  раз повторювала: «Це 
лише сон. Ось я  прокинуся». І  завжди 
прокидалася. А тоді цілий день була ледь 
притомна. Вона знала, що надійде мо‑
мент, коли сон справдиться. Коли сповна 
доведеться відчути гіркоту і  біль втра‑
ти. За кілька секунд Божена опиняється 
в обіймах у Франтішки.

— Мамо, матусю…
Маржена нервово розгладжує спідни‑

цю, рухи її  пришвидшуються, немов вона 
хоче щось зірвати з себе. Щось із себе ви‑
рвати… Мати й донька зараз забули про неї.

Далі все було прозаїчно. З’явив‑
ся за  викликом лікар і  констатував 
смерть, — миттєву, внаслідок інсульту.

— Ваш чоловік відійшов за  секунду, 
він не карався. Милостива смерть, пані; 
так упокоїтися прагнуть усі, — це спосіб 
заспокоювати сім’ю спочилого, бо сухих 
очей дружини і  доньки лікар боїться 
більше, ніж голосінь.

— Я міг би залишити вам деякі заспо‑
кійливі пігулки, а ще — снодійне, — еску‑
лап порпається у своїй сумці. На столі ле‑
жить його мобільний: він уже повідомив 
у похоронне бюро.

— Дякую, — витискує з  себе Фран‑
тішка. У неї страшенно пересохло в роті, 
важко ковтати.

Лікар оформлює свідоцтво про 
смерть і, коли передає його Франтішці, 
докидає з огидою:

— Я бачив кішку, яка лежала на  тілі 
покійника, це небезпечно, пані. Викинь‑
те цю тварину, їй тут не  місце. Вона ще 
… ну, — він прокашлюється, бо не нава‑
жується бездушно завершити фразу. — 
Вона може покусати небіжчика. Най‑
ліпше, пані, цю кицьку вмертвити. Вона 
облізла, я гадаю, в неї парші.

І не дочекавшись реакції Франтішки, 
сам хапає за зашийок кота з наміром ви‑
турити його з кімнати. Есташ не чинить 
спротиву, в  п’ятірні лікаря він схожий 
на  зношену русяву перуку. Франтіш‑
ка інстинктивно простягає руку і  тисне 
до  себе лисавого котика. — Ні, він  — 
не  шолудивий, пане докторе, але само 
собою тут не залишиться.

Коли лікар із виразом незгоди на об‑
личчі вийшов, Франтішка усвідомила, що 
це вперше Есташ притулився до неї. До‑
зволив узяти на руки, навіть підняв до неї 
голову й намагався лизнути в щоку. Але 
цієї ж миті її пройняла й  інша думка — 
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про те, що так само він торкався язиком 
неживого. Гидливість узяла верх. Фран‑
тішка зойкнула — і скинула кота додолу. 
Той тягуче замурчав і вибіг геть.

Надвечір прибули з  похоронного 
бюро, поклали Йозефа в домовину, Фран‑
тішка підмостила йому під голову ту  ж 
м’яку подушечку: мовчазний невідклич‑
ний договір.

Уже завтра її чоловіка розмістять у тра‑
урній залі. Виставлять на людський огляд 
заснулим, беззахисним  — таку ролю сам 
собі він однозначно не  вибрав би. Однак 
традиція сувора і безкомпромісна.

— Я буду поряд, Йозефе. Ми з Боже‑
ною сидітимемо біля тебе по черзі.

У Франтішки залишилася ще одна 
непроста місія: обережно повідомити 
новину юродивій Маржені. Маржена 
зрозуміє; власне вже в  саду під горіхом 
вона про все здогадалася. Тепер сил‑
кується вимовити своє «гм‑гм‑гм», але 
голос підводить. Каліка безгучно пла‑
че, витираючи очі брудними долонями. 
Франтішці кортить усамітнитися, проте, 
може, й  на  краще, що вона не  має змо‑
ги залишитися наодинці зі  своїм горем. 
Передусім треба підготувати Маржену 
до сну, вмити її.

Ніч підкрадається, немов куниця 
до вподобаної курки; та ні Франтішку, ні 
Божену сон не бере.

Неподалік, через дві оселі, впівока 
спить Завтрашня наречена. Вона вже 
знає, що Божена не буде за  старшу дру‑
жку. Навіть не погомоніли вдвох, весіль‑
ний подарунок Божена віддала на порозі.

У Завтрашньої нареченої поменшало 
на одну дружку. Відповідно й якийсь бо‑
ярин залишиться без пари. Саме двою‑
рідний брат нареченого. Вона попередила 
його, щоб знав заздалегідь… А той, роз‑
лючений, розчарований, добряче залив‑
ши очі, з’явився повідомити їй, що не все 
пропало, життя не закінчилося (так і ска‑
зав «že není všem dnům konec») — він ще 
стане свідком і  повеселиться з  гарнень‑
кою дружкою, коли наречений одружу‑
ватиметься вдруге.

Скільки поганих прикмет і  злих слів 
одночасно. Завтрашня наречена не  зна‑
йшла в  собі сили дошкульно відрубати 
йому прямо в очі. У неї й на інше не ста‑
чить сили. Її безнастанно нудить.

Склепивши очі лише під ранок, мо‑
лода побачила тривожний сон. Насни‑
лося, що її  нерішучий наречений виру‑
шив до  Каштилу за  тією вавилонською 
дівкою, котра від нього також увійшла 
в тяж, щоправда, пізніше.

А ще наверзлося, що наречений зва‑
лився у  гноївку, у  вигрібну яму, котра 
в  Каштилі необгороджена, і  лише після 
цього докумекав, хто справжня, єдина 
з усіх претенденток. Звісно, вона, бо в неї 
завжди подвір’я заметене як слід.

Ніч пропливає крізь зоряний оче‑
рет, погойдуючись, наче човен. Знена‑
цька спалахнула блискавиця, опісля 
загуркотів грім. Крізь відчинене вікно 
до  кімнати стрімко увірвався дощик. 
Франтішка підвелася зачинити, але 
в  останню мить спохопилася. Раптом 
там надворі…

— Ти не  чула, кіт не  озивався?  — 
звертається вона до доньки.
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Нехай вікно залишається, як є; вона 
не наважилася б хряснути його стулками 
саме зараз.

Божена лежить із заплющеними очи‑
ма, та вона не спить.

— Сині яблука, — промовляє стиха.
Франтішка чудується. — Які сині 

яблука?
— Він розповідав мені казку про них, 

мамо. Коли шаленіла гроза, і я лякалася, 
тато розповідав мені, що це на небі зру‑
бують старі яблуні, на котрих дозрівають 
сині яблука. І  одразу висаджують нові, 
з  іще синішими яблучками, — Божена 
 схлипує, але виплакатися все ще не може.

Франтішка не  знає, що їй відповісти. 
Сині яблука — Йозеф справді так говорив? 
Адже його світи — видимий і прихований 
у  думках  — завжди здавалися їй такими 
простими і приземленими. Його довкілля, 
заселене живим, не  скидалося на  казкове 
царство, де звірі вміють говорити люд‑
ським голосом, добувають живу і  мертву 
воду. Кішки, котрі до  нього ластилися, — 
воркотіли, собаки — дзявкали, корови — 
мукали… він впізнавав дроздів чи вівся‑
нок за оперенням або співом, але не знав 
Жар‑птиці, що й казати про Фенікса.

Так, він оповідав із захватом і тихим 
подивом про суягну самочку, кізоньку, 
чию шию маленька Божена намагалася 
прикрасити милим дзвіночком. Але козі 
ця затія не сподобалася.

— Сині яблука! Я  ніколи не  бувала 
в садах Йозефа, в його потаємному Еде‑
мі, де також кладуть під сокиру старі де‑
рева. Як він жив із оцими фантазіями?

Франтішка боїться вкладатися спати. 
Страшиться безпорадності, незахищено‑

сті сплячого. У  такому разі вона хоча  б 
насипле в миску корм для Есташа. Жін‑
ка залишає не  затуленою шибу в  комір‑
чині, деколи через неї кіт прокрадався 
до оселі після прогулянок. Ну ось, не по‑
тривожить, коли повернеться на світан‑
ку. Франтішка геть‑чисто забула, що кіт 
брав їжу тільки від Йозефа.

А втім Есташ нікого не  розбудив 
зранку. До сніданку він не доторкувався. 
Франтішка  ж виявилася надто заклопо‑
таною, щоб помічати такі нюанси. Проте 
від голоду кіт не здохне. Либонь, затесав‑
ся десь серед гостей на весіллі й, споку‑
шений незвичними пахощами, порушив 
власні принципи: поласував печенею, — 
зухвалості в нього вистачить.

Франтішка лагодить жалобну сукню 
для Божени. Шиє, щоб не  захлинути‑
ся сухим, краючим серце горем. Її туга 
упереміш із  тривогою: Божена схудла. 
Вона ніколи багато не їла, а зараз у Пра‑
зі, залишившись без нагляду, мабуть, 
харчується абияк. У  Франтішки печуть 
очі, тканина не  слухається. У  талії до‑
ведеться звузити, ой, лишенько, а  ще 
вчора вона в  цьому місці інше плаття 
розточувала.

Від нічного неспання беруть памо‑
роки, докучає неміч. Вона стомлена. 
Знесилена. І  підтята усвідомленням 
непоправного… Незважаючи на  це, 
з шиттям варто поквапитися. На Боже‑
ну й на неї чекає серйозне випробуван‑
ня  — вдень у  траурній залі. Своєрідна 
сучасна варта біля небіжчика. Йозеф 
і  вона з  донькою перед прискіпливими 
людськими поглядами.
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Йозеф із  Живаніце за  скляною сті‑
ною. Його голова на  гаптованій поду‑
шечці. — Богородице, Діво, Діво, ра‑
дуйся, радуйся… таке золотаве слово, 
золотаве слово… золотаве слово миго‑
тить у  Франтішки перед очима, хтось 
прочиняє двері, впустіть сюди повітря, 
до  неї долинають голоси… Богородице, 
радуйся, золоте радуйся… Франтіш‑
ка бачить, як золотаве слово проходить 
крізь прозоре скло і вмощується у Йозе‑
фа під серцем. Радуйся затихає.

— Мамо, мамо, — шепоче Божена. — 
Мамонько! Що з тобою? Ходімо звідси.

Лишень вони виходять, немов на гумо‑
ву стіну, наштовхуються на перегріте пові‑
тря. Стіна  — пружна, але щільна. Обидві 
обливаються потом, сукні тісно облягають 
їхні тіла. Божена непокоїться, щоб мати 
не знепритомніла, вона стежить за її змар‑
нілим обличчям. Такою донька її ще не ба‑
чила. Чи просто раніше не приглядалася? 
Кожна відчуває, що залишила за плечима 
пильні погляди й  запитання, на  які дове‑
деться незабаром відповісти.

На церковній дзвіниці якраз бемкає 
годинник. Три важкі удари. У  мелодію 
дзвонів вплітається довгий гудок потяга, 
який відійшов з  Брумівського вокзалу 
і саме втягується в тунель.

Коли Франтішка з  Боженою наближа‑
ються до  обійстя, де відбувається весільне 
гульбище, то чують дзенькіт посуду і сміх. 
Святковий бенкет справляють на  прибра‑
ному подвір’ї, адже гості не  вмістилися  б 
у приміщенні. Запах смажених курчат та об‑
рядової випічки — промовистий і нав’язли‑

вий. Він пливе над головами обох жінок. 
У  цих клубах погойдується безформний 
п’яний гомін. Голоси просочуються один 
у  другий, утворюючи звукову акварель. 
Наречена, скоріш за все, вже зняла фату — 
і зітхнула з полегшенням. Вона — заміжня.

— Сьогодні я також мала тут бути, — 
промайнула думка в  голові у  Божени. 
Втім вона не  шкодує, що не  склалося, 
це усвідомлення настільки приглушене, 
ніби надійшло в сталактитовій печері.

Несподівано на  обох перехожих пада‑
ють важкі краплі дощу, хоча небо ще повні‑
стю не встелилося хмарами. У сьогодніш‑
ньому пеклі дощик був би доречним. Але 
натомість обрушується справжня злива. 
Небо потемніло і перетворилося на гігант‑
ський порожній пивний кухоль. Краплі 
різко затарабанили по накритих весільних 
столах. Вони падають у келешки з вином, 
розбавляючи його дощовою водою. Куря‑
ча зупа з  локшиною помутніла  — і  враз 
стала неїстівною. Потоки води періщать 
по весільних тортах — хлюща знищує їхню 
ванільну білизну. Зблиснула громовиця.

Навіть звіддалік  — з  вулиці  — Фран‑
тішці з  Боженою чутно зойки та  грюкіт 
повалених стільців. Врешті‑решт сильний 
порив вітру зриває зі столу скатертину ра‑
зом з усіма наїдками. Гостро дзвенить роз‑
бите скло. Скиглять налякані собаки, які 
причаїлися під столами, щоб поласувати 
м’ясом. Тонко повискують жінки через зі‑
псоване вбрання. Виляскує лайка.

Франтішка з Боженою за мить змокли 
до нитки, в їхніх черевичках хлюпає вода. 
Хутчій у  сховок! Коли  Франтішка Ц. 



164

Проза • Драма

давнім важким ключем відмикає вхід‑
ні двері, небо знову прошиває вогняна 
стріла. Вона залишає конвульсивний 
слід — і зникає. Грім не бариться.

Франтішка випускає з  рук металеву 
відмикачку і  від жаху повертається так 
різко, що Божена, котра стоїть сходин‑
кою нижче, мало не падає.

— Маржена! Під деревом!
Франтішка, звісно, воліла б, щоб Бо‑

жена поки що обсушилася в домі, та хіба 
вона може залишити матір саму посеред 
цього апокаліпсису?

Вони одночасно вибігають на  вузьку 
стежину, що тягнеться вздовж зламаних 
кущиків помідорів. Стемніло настільки, 
що орієнтуватися доводиться по пам’яті. 
Про те, що коїться навколо, обидві здога‑
дуються переважно зі звуків. Ось у сусі‑
дів вітрисько зруйнував голубник.

Маржена стоїть під горіхом, немов тіль‑
ки‑но вийшла з  його лона. Вона здавлено, 
жаско лементує. Ці згуки шматують душу. 
До себе юродива притискає відламану гілку, 
яка росла так близько до стіни, що завжди 
мала вибілений вапном, обтріпаний «ру‑
кав». Тепер під нищівним повівом вітру віть 
разом з  численними друзками відчахнула‑
ся. Маржена не дала їй упасти — піймала, як 
підхоплюють на руки дитину. Вона колише 
гілку на  зігнутих руках, схиляється до  неї, 
обдираючи собі обличчя, й  завиває, ніби 
води підземної річки Пункви.

Немилосердний вітер боляче штовхає 
причинну в лівий бік, однак вона ще біль‑
ше спирається на свій пронизливий крик 
і оберігає галузку від чергових ударів.

Простий і  природний жест. Правіч‑
ний біль, як і правічну любов, не можна 
послабити жалісливістю.

Просякнута страхом Франтішка, 
не  вагаючись, кидається до  сестри  — 
і відтягує її від високого стовбура. Невже 
ця розгублена душа не  знає, що під час 
грози небезпечно шукати прихистку під 
деревами?

Маржена пручається. Вона не укриває‑
ться тут, вона не  спроможна залишити 
у скруті те, що любить. Франтішка намага‑
ється відтягти її силоміць. Проте Маржена 
не відпускає пагін дерева, втримуючи його 
під пахвою; впирається ногами в  землю, 
яка розмокла й вислизає з‑під ступнів.

Гілка схожа водночас на  мітлу і  поні‑
вечений побляклий хвіст павича. А  сама 
Маржена переконливо втілює химерну 
лісову істоту. Скуйовджені, давно не миті 
пасма волосся зміяться по  її щоках. Вона 
зіпає широко відкритим ротом, породжу‑
ючи здушені, горлові звуки. Увесь вид її — 
потворний, але це ревище  — освідчення 
у всеосяжній любові; краса тут ні до чого.

Маржена кричить голосом скаліченої 
горішини. Її розлучають зі  створінням, 
яке стало часткою її  життя. Між ними 
панує цілковита довіра. Хіба Франтіш‑
ка чи Божена зуміють осягти відчуття 
одержимої? Вони із  посейбіччя, їхній 
мозок складається з  правої та  лівої пів‑
куль, почуття вивіряються розумом, 
безжальною, опертою на досвід логікою. 
Розсудливість неодмінно перемагає, і по‑
серед лихої негоди вони радять їй зберег‑
ти власне життя, адже те, що померло, 
ми все одно не  зможемо оживити  — ні 
проханнями, ні погрозами. Горе важко 
втамувати, одначе у  неї є  своє бачення. 
Вона  — володарка інших передпокоїв, 
таємних підвалів і гарячих горішніх схо‑
вків. Людська скорбота минуща. Розпука 
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Маржени  — безмежна, поза людськими 
вимірами, так само вічна її любов.

Споночілим небом промчали рубачі, 
й довкола трьох жінок лунко падають по‑
валені сині яблуні. Трава щедро встелена 
синіми райськими яблуками, і Маржена 
раз по раз підсковзується на них.

Франтішка скористалася цим і зуміла 
перевести Маржену в  безпечніше місце. 
Вона ніколи не пробачила б собі, якби за‑
раз із тією скоїлося щось лихе. Це також 
вияв любові та турботи про ближнього. 
Божена — спільниця матері.

Небо прокреслюють блискавки. За‑
ручницям саду потрібно мерщій захова‑
тися від негоди. Спішно вибудувати між 
собою й загрозою смерті міцну перепону 
з природних інстинктів.

Та навіть у сильних обіймах Франтішки 
Маржена не перестає волати у пітьму. В її 
голосі немає мелодії, це безпорадна неса‑
мовита какофонія, у якій злилися воєдино 
моторошне ухкання пугача, зловісне кар‑
кання крука, жаский крик павича і  ревище 

 віслюка; і  за  цим лементом годі почути 
 переляканий нявкіт кота.

Звісно, це Есташ! Він, як усі його одно‑
племінники, вміє передчувати біду, розу‑
міє неартикульовані знаки. У  верховітті 
горіха кіт чуло всотує в  себе тривожне, 
самотнє вмирання пораненого дерева. 
Наїжаченим хребтом реагує на цинічний 
цегляний вишкір глухої білої стіни. У ме‑
рехтінні блискавиць вона здається увін‑
чаною зверху діадемою з уламків скла.

Лжекоролева! Знущальний, загроз‑
ливий, самозакоханий витвір людини: 
не наближайся, бо загинеш!

Знову вдарила блискавка, вималю‑
вавши на  небі сваргу, — різке світло, 
немов прожектор, на  мить засліпило 
сад. Крізь репет Маржени продирається 
наполохане нявчання Есташа і  хрипкий 
чоловічий голос:

— Ось ця бестія, що обгризає мер‑
твяків! Але тепер він більше ні до  кого 
не підійде!

Розкочується постріл. Скрикнувши, 
факелом падає на  землю повержений 
 Есташ, падає у розсипи синіх яблук.

Про авторку.
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Бідна душа прибув до  Софії 
через кілька років після закін‑
чення війни  — вивчати юри‑

спрунденцію. Мав із  собою торбинку 
з книжками й одягом, а також трохи гро‑
шей, які мама зашила йому в  підкладку 
піджака. Перешиті батькові штани висі‑
ли в нього на попереку й терлися об ко‑
ліна, жорсткі спортивні черевики шльо‑
пали набійками по  тротуару, змушуючи 
його присоромлено озиратися… Досі він 
не виїздив далі районного центру. Рано‑ 
вранці сідав на  воза, їхав до  містечка, 
складав іспити в  гімназії як приватний 
учень і ввечері повертався назад у село. 
Його батьки були неписьменними сіль‑
ськими людьми і  не  могли оплачувати 
йому постійне навчання. Після війни 
вони продали коня й воза і на отримані 
гроші відправили сина в столицю здобу‑
вати освіту — з надією, що йому в житті 
пощастить більше, ніж їм.

Ще на  вокзалі місто неприємно вра‑
зило його своїми руїнами, сірістю й  ба‑
гатолюдністю. Поки блукав вулицями, 
шукаючи Університет, відчував, що сто‑
лиця повільно поглинає його у  свої хо‑
лодні, почорнілі від диму й сажі будинки 
і  душить. Розшукав Університет, запи‑
сався туди, знайшов і житло — постраж‑

дале від бомбардувань горище, і  почав 
 навчання.

Після війни люди стали озлоблени‑
ми  — страждали від голоду й  німоти. 
Поки тривала війна, страх перед спільною 
загрозою об’єднував їх, і  вони допома‑
гали одне одному, хто чим міг, але після 
закінчення війни голод розділив їх, пере‑
творивши на злих і непримиренних. Вони 
рухалися вулицями, ніби тіні, озиралися 
і  квапливо поверталися до  своїх домі‑
вок  — страх продовжував пригнічувати 
їх. Увечері вулицями блукали лише інвалі‑
ди війни, жебраки і бездомні пси, які пор‑
палися у  смітниках. Смітники були по‑
рожніми — люди економили їжу і гроші. 
Потім почалися перші відбудовування.

Великі події, пов’язані з  відновлен‑
ням країни, що поступово набирали 
швидкість, минали повз нього, не лиша‑
ючи жодного сліду в його ще неокріплій 
душі  — по‑дитячому лякливій і  наїв‑
ній, пригніченій страхом, придушеній 
ностальгією й  самотністю. Уночі він 
тремтів від холоду на горищі, вдень сидів 
на  останній парті у  якійсь старій ауди‑
торії і  слухав викладачів, не  розуміючи, 
про що вони говорять. Перед його очи‑
ма нанизувалися знайомі образи й  кар‑
тини, пов’язані з рідним селом і старими 

Златимир Коларов
Болгарія

БІДНА ДУША
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 згорбленими батьками. Спочатку він пи‑
сав їм листи через день, з  нетерпінням 
чекаючи від них відповіді. Поступово 
звикся з містом, і листи порідшали. Через 
рік‑два його батьки померли. Квапливий 
поштар приніс звістку про їхню смерть. 
Він розписався в зошиті, прочитав листа 
і всю ніч тремтів від холоду на своєму по‑
руйнованому горищі, геть не відчуваючи 
весни, що була надворі. Рано‑вранці сів 
у потяг і вирушив до рідного села.

Країна повільно оговтувалася після 
кризи. Вздовж залізниці біліли нові бу‑
динки, зеленіли жита, по  дорогах квап‑
ливо рухалися люди, сільськогосподар‑
ські машини, вантажівки…

Приїхав до села ввечері, застав лише 
мовчазних і  постарілих родичів, котрі 
дивилися на  нього з  докором, і  свіжу 
могилу із  вкопаним дерев’яним хрес‑
том та  прив’язаним до  нього букетом 
зів’ялих польових квітів. Не  мав у  кого 
залишитися — очі родичів були сповнені 
неприязні — і він повернувся до столиці. 
Завдяки тій мізерній сумі, яку отримав 
від продажу хати і двору, продовжив своє 
навчання. Дуже швидко гроші скінчили‑
ся, а на стипендію не мав права — мусив 
скласти іспити ще за  перші курси, тому 
зупинив навчання з надією, що продов‑
жить його через рік. Почав працювати 
на будівництві в місті.

Його колеги й ті, котрі називали себе 
його друзями, продовжили навчання, 
а він копав у столиці фундаменти для но‑
вих будинків, що виростали, наче гриби, 
з повоєнних руїн. Коли вони знову зустрі‑
лися всі разом, як зустрічалися, поки він 
ще вчився в Університеті, його друзі ви‑
різнялися дотепністю й   інтелігентністю 

і  марнували свій час, не  думаючи про 
завтрашній день, а він подумки рахував 
гроші на оренду житла, електрику, воду, 
і за мізерний залишок мусив якось про‑
жити до наступного місяця. Після зустрі‑
чі його колишні одногрупники, збуджені 
і  розвеселені, вирушали шукати вільні 
місця у  нічних закладах, вцілілих після 
війни, схованих від нової моралі по тем‑
них і  понурих підворітнях, а  він повер‑
тався у  своє помешкання, розбитий від 
утоми і безгрошів’я.

Жив по  темних і  вологих підвалах, 
по низьких і задушливих горищних кім‑
натах, у тісних вестибюлях із естампами 
й  пожовклими світлинами по  стінах  — 
у  старих вередливих господарок, коли‑
шніх аристократок та  любасок, котрі 
тримали собак і котів і не пускали його 
до ванної кімнати й на кухню.

Через рік‑два його друзі закінчили 
навчання, змінили свій студентський 
одяг на костюми з краватками, одружи‑
лися, розповніли, знайшли собі спокійну 
роботу з  доброю платнею, а  згодом  — 
і  коханок. Поступово забули про війну, 
страх відпустив їхні душі, вони мали час 
і гроші для різних приємних розваг. Він 
продовжив працювати без професії і по‑
стійного робочого місця — на околицях 
міста, де робота на  будівництві була 
легкодоступною для таких низькоква‑
ліфікованих кадрів, як він. Колишні 
одно групники тепер — зарекомендовані 
спеціалісти, знову збиралися, щоправда, 
вже рідше. Запрошували і його. Він сидів 
у темному кутку кімнати і дивився на їхні 
плішиві голови, що виблискували над 
порожніми чарками, на  їхніх самовдо‑
волених, розповнілих дружин і  подумки 
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рахував гроші, яких йому не  вистачало 
до  авансу. Кілька разів позичав у  них. 
Вони давали, але потім почали уникати 
його й  переходити на  інший бік вулиці, 
коли випадково зустрічали в  місті. По‑
чали говорити у нього за спиною, що він 
став сухим і  нудним, що фізична праця 
вбила в ньому ту дещицю інтелекту, яку 
він мав і завдяки якій вони його колись 
приймали до  свого товариства. Хтось 
із  компанії назвав його Бідною душею, 
щоб було зрозуміліше, про кого йдеться, 
всі решта забули його ім’я дуже швидко.

Колишні одногрупниці відвертали‑
ся, випадково зустрівши його в  місті, — 
вважали, що він нецікавий і  безликий. 
Натомість жінки, з якими він працював 
на будівництві, сприймали його як надто 
інтелігентного й  вишуканого, тому боя‑
лися і сторонилися. Дуже мало жінок до‑
пускали його до себе — приходили один 
чи два рази до  нього додому, а  потім 
зникали, нічого не пояснюючи, і більше 
не поверталися. Так за кілька років Бідна 
душа лишився сам, без жінок і друзів.

Згодом закінчив вечірній технікум 
і  почав працювати чиновником на  од‑
ному непримітному будівельному під‑
приємстві. Через десять років Проф‑
спілка дала йому в оренду однокімнатну 
квартиру на  четвертому поверсі одного 
високого панельного будинку з  тісни‑
ми симетричними балкончиками. Бідна 
душа переніс свій скромний багаж до но‑
вого помешкання, швидко все поскладав 
і роззирнувся — там було тихо і спокій‑
но. Подумав, чи не зателефонувати дру‑
зям, щоб зібрати їх і  відсвяткувати цю 
подію — як у старі добрі часи. Але потім 
передумав.

Так через двадцять років поневірянь 
столицею Бідна душа нарешті зажив 
сам у  квартирі без господарів. Він звик 
до  шуму й  гамору, а  в  його маленькому 
помешканні було тихо і порожньо, наче 
на цвинтарі. Іноді сусіди дзвонили йому 
в  двері  — просили молоток, тесло або 
дріт для люстри. Він давав і  почував‑
ся кепсько. Потім звик. Іноді запитував 
себе, як краще — з друзями, як колись, чи 
без них, як зараз.

Вранці будильник піднімав його 
о шостій годині, о пів на восьму він уже 
сидів, схилений над товстими й  запи‑
люженими папками, о п’ятій після обіду 
збирав їх докупи, розкладав по полицях 
і  виходив із  кабінету. Після нього зали‑
шалося важке, сперте кабінетне повітря, 
задушливе і липке, наче імла. До будинку 
із  симетричними балконами повертався 
пішки. Обережно витирав взуття об ки‑
лимочок на вході, відчиняв двері під’їзду 
і зазирав до поштової скриньки. На клап‑
тику пожовклого паперу, приклеєного 
над решіткою тісних дверцят, було напи‑
сано два імені — його і ще одне, закрес‑
лене і  знову написане. Пішки підіймав‑
ся на четвертий поверх і відчиняв двері 
свого помешкання. Йому в обличчя вія‑
ло застояне, важке повітря, задушливе 
і липке, наче в робочому кабінеті о п’ятій 
вечора. У кімнаті було тихо, легкі сутін‑
ки мостилися по  кутках. Він стомлено 
опускався на ліжко і  задивлявся у  стіну 
напроти себе. Поступово за вікнами тем‑
ніло, гамір із  вулиці і  сусідніх квартир 
змовкав, і в кімнаті ставало ще тихіше.

Наступного ранку сусіди зустріча‑
ли його на  східцях по  дорозі на  робо‑
ту. Худий, із  опущеними, згорбленими 
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 плечима і  запалими грудьми, зі  змарні‑
лим обличчям і  темними мішками під 
очима, у  вицвілому і  зім’ятому плащі, 
який він носив три сезони на рік, Бідна 
душа був схожий на  застарілий декор 
провінційного театру, який забули десь 
у запилюженому кутку за кулісами.

Дні нанизувалися, одноманітні й без‑
ликі, тісно збиті один до  другого, наче 
балкони будинку, в якому він віднедавна 
жив. Урізноманітнювалися вони лише 
тоді, коли він перечитував листи. У такі 
хвилини стіни його кімнати блідли, десь 
здалека насувалося тепло тихого сіль‑
ського вечора  — темне небо, обважніле 
від зірок, і  легенький подув вітру, що 
колихав зелені весняні посіви. Уночі від‑
лунювала й  лилася потоком пісня цвір‑
кунів…

Вранці будильник піднімав його 
о шостій годині.

Через рік після переселення до одно‑
кімнатної квартири Бідна душа позна‑
йомився з  одним молодим чоловіком. 
Хлопець сидів на  дальній лавці у  квар‑
тальному дворику і  тремтів від холоду. 
Махнув рукою, попросивши цигарку. 
Бідна душа сказав, що не  курить. Хло‑
пець вибачився, закутався у свій тонень‑
кий піджак і  розповів, що два дні тому 
господар вигнав його з  підвалу, де він 
жив пів року  — вигнав через несплату 
оренди. Бідна душа нікуди не  квапився, 
тому сів біля молодика. Молодик зирк‑
нув на  нього здивовано помутнілими 
очима і  розповів свою історію: він при‑
їхав у місто із якогось далекого села, щоб 
вивчитися на інженера. Провалив першу 
сесію — не пам’ятав і не розумів лекцій. 

Спробував скласти пропущені іспи‑
ти на  додатковій сесії, але знову зазнав 
невдачі, і  його виключили з  Інституту. 
Почав працювати, та водночас — і пити. 
Через місяць його вигнали з роботи через 
пияцтво. Він не знайшов у собі мужності, 
щоб зізнатися батькам у своїх проблемах. 
Писав їм коли‑не‑коли, що складає іспи‑
ти, згодом — що закінчив навчання і пра‑
цює на  якомусь заводі. Старі написали, 
що хочуть приїхати подивитися, як він 
влаштувався. Він їм відповідав, що пе‑
ревантажений роботою на заводі, і вони 
відмовилися їхати — Софія була для них 
надто далекою і  невідомою, навряд чи 
вони б розшукували його в чужому міс‑
ті. Він на  це і  розраховував. Працював 
по кілька місяців, найчастіше — як під‑
собний робітник, поки його не виганяли 
через пияцтво чи запальну вдачу. І знову 
скитався вулицями, тремтячи від холоду, 
голодний, як пес…

Бідна душа уважно вислухав коротку 
сповідь незнайомця і запропонував йому 
разом повечеряти. Хлопець відмовився, 
потім погодився. Бідна душа завів його 
до найближчої корчми, замовив кебаби, 
келих пива і пакет цигарок. Молодик жа‑
дібно проковтнув усе і запалив цигарку. 
Потім Бідна душа запросив його до себе 
додому на  нічліг.  Молодик охоче пого‑
дився. Бідна душа розмістив його в холі 
як гостя, а  сам ліг на  кушетку в  кухні. 
Вранці незнайомець попросив зали‑
шитися в  нього ще на  кілька днів, поки 
знайде собі квартиру. Бідна душа пого‑
дився, і  так вони зажили разом. Йому 
було незручно запропонувати хлопцеві 
переміститися до кухні, а той теж не здо‑
гадувався це зробити, продовжуючи 
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 спати в холі, де почувався зручніше. Було 
цілком очевидно, що гість не  мав намі‑
ру ближчим часом кудись переселятися. 
Бідна душа не дратувався. Адже сам звик 
спати в різних квартирах і на різних ліж‑
ках, тому велика кімната його помешкан‑
ня, яку він гордо називав холом, до пев‑
ної міри була для нього люксом. Лежачи 
на  твердій кушетці в  кухні і  підклавши 
руки собі під голову, він згадував зверхні 
манери старих аристократок і  утрима‑
нок, у  яких колись жив, хижі, блискучі 
очі їхніх ледачих собак і котів, які вишкі‑
рювали свої гострі зуби, щойно відчувши 
запах м’яса. Дивувався, як так сталося, 
що через стільки років життя в  столиці 
нарешті мав свій дім, а віднедавна — ще 
й співквартиранта…

Молодик дуже багато пив і  лаявся, 
озлоблений на себе і на весь довколиш‑
ній світ. Працював день‑два на Товарній 
станції, а потім не виходив зі  своєї кім‑
нати по  кілька днів поспіль, оточений 
порожніми пляшками, розкиданими 
по  підлозі. Коли усвідомлював, що пе‑
ребрав, заходив на кухню похнюплений, 
сідав напроти свого випадкового госпо‑
даря і розповідав йому, уникаючи погля‑
ду в очі, про своїх маму й тата, про їхнє 
життя, що минуло в негараздах, злиднях 
і  важкій праці, про їхні листи, сповнені 
порад і напучувань, із невеличкою сумою 
всередині, одначе старі перестали надси‑
лати йому гроші, коли він написав їм, що 
почав заробляти сам. Пускав сльозу і  з 
огидою до самого себе зарікався написа‑
ти їм про свої невдачі і попросити у них 
прощення. Сідав за стіл у холі, відкривав 
прим’ятий зошит із пошарпаною обкла‑
динкою, дивився помутнілим поглядом 

на білий аркуш і знову писав їм про за‑
вод і колег, котрих ніколи не мав. Потім 
напивався. Дивився обважнілим погля‑
дом на  порожню пляшку, важко зітхав, 
починав плакати, як дитина, і  засинав 
на  столі, тремтячи й  хлипаючи уві сні. 
Бідна душа накидав ковдру йому на пле‑
чі, повертався на  кухню, лягав на  своє 
тісне ліжко і довго лежав у темряві, не го‑
ден заснути.

Одного разу його співквартирант 
згадав про плату за  оренду. Бідна душа 
відмовився. Його жест явно сподобався 
молодикові. Тоді він сів на ліжко в кухні 
і розповів Бідній душі про свою сестрич‑
ку, котру пам’ятав дуже розмито — вона 
померла в три роки від кору. Того вечо‑
ра він не пив. А з наступного дня пішов 
у  важкий і  тривалий запій. Цілий тиж‑
день. Бідна душа не  заходив до  нього 
в  кімнату, чекав, коли той протверезіє. 
Уперше, відколи вони були знайомі, роз‑
лютився не  на  жарт. Не  міг дочекатися, 
коли побачить хлопця з більш‑менш про‑
яснілим поглядом, щоб вигнати його геть. 
Молодик поглянув на  нього здивовано, 
заблимав своїми червоними й підпухли‑
ми очима, а тоді почав кричати. Здійняв 
великий скандал. Бідна душа роззирав‑
ся спантеличено. Захеканий хлопець сів 
на ліжко, якийсь час мовчав, опустивши 
голову. Глухо захрипів і подивився на го‑
сподаря страшно, наче побитий пес. По‑
тім розповів йому тихим і слабким голо‑
сом, як його мама прала килими на річці, 
на  великому пласкому камені. Стоячи 
по  коліна у  стрімкій воді. Він тоді був 
маленький. Дивився на  її зігнутий стан, 
на  блискучу поверхню води і  нудьгував 
на березі. Мама  випрямлялася, стомлено 



171

Златимир Коларов   |   БІДНА ДУША

клала руку собі на поперек і наказувала 
йому відійти від берега, щоб ненароком 
не впасти в річку. Підбирала мокрі поли 
своєї спідниці і продовжувала бити пра‑
ником по розстеленому килимі. Він зби‑
рав на землі камінці, кидав їх у річку і ди‑
вився на кола води, що зникали біля верб 
на протилежному березі.

Одного ранку Бідна душа виявив 
свого співквартиранта мертвим. Спер‑
шу не повірив. Жах охопив його до та‑
кої міри, що він кілька хвилин не  міг 
поворухнутися. Потім усе минуло, наче 
уві сні  — купа людей, слідчі, висно‑
вок: смерть від алкогольного отруєння, 
 похорон…

Через кілька днів Бідна душа огов‑
тався. Йому навіть полегшало. Переміс‑
тився із  кухні в  хол, знову стало зруч‑
но й затишно, і знову потекли спокійні, 
монотонні й безликі дні: вранці проки‑
дався о  шостій годині, їхав трамваєм 
на роботу, повертався додому пішки, за‑
ходив у свій дім, сідав на ліжко і дивив‑
ся на кімнатну стіну, доки вона не става‑
ла невидимою в мороці…

Одного дня він знайшов у  пошто‑
вій скриньці лист до  свого колишньо‑
го співквартиранта. Лист був від його 
батьків. Коли взяв конверт до  рук, 
здригнувся. Поки підіймався східцями, 
вирішив написати їм про смерть їхньо‑
го сина як про нещасний випадок. Узяв 
аркуш і  олівець, але вже після перших 
слів його думки обірвалися. На  світан‑
ку написав їм про завод і про колег їх‑
нього сина, наприкінці додав його ім’я 
і  по  дорозі на  роботу відправив листа. 
Йому стало легше  — мав у  розпоря‑

дженні  цілий тиждень, щоб вигадати 
лист‑некролог.  Через кілька днів отри‑
мав відповідь  — лист із  дбайливо роз‑
писаними материнськими напученнями 
і  батьківськими порадами. Знову його 
думки обірвалися. І  знову він написав 
їм про завод, додавши наприкінці листа 
ім’я їхнього сина. Вони йому відповіли…

Він писав їм про свою службу, про 
однокімнатну квартиру, яку нещодав‑
но отримав, про друзів, яких уже давно 
не мав, одначе про цю подробицю в ли‑
сті не  згадував. Натомість писав їм, що 
часто зустрічається з  друзями, що вони 
приходять до нього в гості або ж запро‑
шують його до  себе… Трохи незручно 
йому було писати про тих жінок, яких 
колись знав, — не хотів, щоб старі тіши‑
ли себе надією на невістку.

Вони розповідали йому про річку 
край села, де його мама й досі пере кили‑
ми, про старих родичів, котрі, хоч і хво‑
рі, все ще тримаються, про виноград‑
ник у  кінці лісу, який досі обробляють, 
хоч він і далеченько, а восени збирають 
плоди. Іноді роздають частину врожаю 
близьким, іноді залишають собі…

Поки Бідна душа читав такі прості 
й  милі розповіді двох невідомих ста‑
рих, його очі наповнювалися слізьми, 
і  рядки листа розмивалися перед ним. 
Коли старі затримувалися з відповіддю, 
він не  спав до  самого ранку і  виходив 
із  помешкання роздратований. Сва‑
рився з  колегами без причин, вони  ж 
дивилися на нього здивовано — не зви‑
кли чути від нього підвищеного голосу, 
а гостре слівце — і поготів. До п’ятої го‑
дини працював, не  розрізняючи папок, 
які перекладав із полиці на стіл і назад, 
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 повертався на трамваї, поспішав… Дум‑
ка, що зі  старими могло статися щось 
погане, приводила його в  заціпенін‑
ня — як тоді, коли побачив їхнього сина, 
розтягнутого на  підлозі в  холі, посеред 
купи порожніх пляшок, із широко роз‑
ставленими руками, підкошеними нога‑
ми і  головою під ліжком. Щойно помі‑
чав білий кутик конверта за  решіткою 
поштової скриньки, напруження враз 
зникало з  його тіла. Відкривав скринь‑
ку, тремтячими руками брав листа і ква‑
пився викликати ліфт. Заходив до свого 
помешкання, розрізав конверт ножиця‑
ми і вчитувався в лист. Поступово стіни 
кімнати зникали. На  їхнє місце врива‑
лася тиша спекотного липневого дня, 
безхмарне небо і теплий польовий вітер, 
що приносив гострий поклик цвіркуна 
над пожовклими, вкритими колоссям, 
літніми полями…

Минув майже рік, і  на  столі в  холі 
назбиралася ціла купа листів. Бідна 
душа хотів зустрітися зі  старими, спер‑
шу поглянути на них здалеку, потім по‑
говорити з  ними… Думав: скаже їм, що 
він — колега їхнього сина, що проїжджав 
повз їхнє село по роботі і заїхав передати 
вітання від сина…

Однієї суботи таки наважився.
Потяг наближався до  станції, і  його 

серце билося в грудях глухо й пришвид‑
шено, наче вагонні колеса об  рейки. 
Вийшов на  порожній сільській станції, 
озирнувся і  вирушив кривими сіль‑
ськими вуличками, вкритими пилом 
і  по пелом. Перед однією перехнябле‑
ною хатиною сидів старий із накинутою 
на плечі вицвілою свитиною, засмагаючи 
на скупому осінньому сонці. Відкинувши 

ковіньку собі на коліно, замислено вдив‑
лявся в землю біля своїх ніг.

Бідна душа привітав його і  запитав, 
чи він знає батьків свого колишнього 
співквартиранта. Збрехав, назвавшись 
його приятелем, і затремтів в очікуванні.

— Знаю їх… — старий важко підвівся 
і двома руками обперся на ковіньку.

— Де вони живуть? — запитав Бідна 
душа.

Старий дістав із кишені пожмаканий 
пакет цигарок, пом’яв між пальців одну 
цигарку і закурив.

— Бідні люди були… — глибоко за‑
тягнувся й  випустив тоненький стру‑
мінь диму крізь пожовтілі і  обвислі 
вуса. — Самі крихти зі  столу збирали, 
щоб прохарчуватися, зате завжди зна‑
ходили щось для нього і  відправляли 
йому. І, певно, недаремно, бо ж він став 
великим чоловіком у місті? — поглянув 
йому в очі.

Бідна душа заблимав очима, по‑
тім кивнув головою. Старий задивився 
у вогник на своїй цигарці.

— Ото ж бо й воно… — звів очі вго‑
ру й задивився кудись, злегка похитуючи 
ковіньку. — Щойно пташеня навчиться 
літати, як одразу  ж забуває про гніздо, 
в якому вилупилося… Не судилося ста‑
рим побачити його й потішитися йому…

— Як так?  — у  Бідної душі аж пере‑
сохло в горлі.

— Померли. Царство їм небесне… — 
перехрестився старий і  кинув на  землю 
недопалок.

— А листи… — заїкнувся Бідна душа.
— Даскал їх пише. Він теж живе сам. 

Дружина його давно покинула — не хо‑
тіла скитатися селами й  повернулася 



173

Златимир Коларов   |   БІДНА ДУША

в  місто, а  ми його прихистили. Спершу 
на  рік‑два, але вийшло, що назавжди. 
Старі були неграмотними, і  він замість 
них писав листи. Одного дня я  запитав 
Даскала, чи він написав хлопцеві, що 
його батьки померли. Він мені відповів: 
«Нехай думає, що вони живі, так йому 
буде легше…»

Колеса вагона постукували рівномір‑
но, відмірюючи, наче метрономом, кожен 
оберт. Бідна душа сидів у кутку купе, за‑
кутаний у свій вицвілий плащ, погойду‑
ючись у  такт стукоту коліс і  дивлячись 
в одну точку на сусідньому сидінні.

Піднявся пішки по  східцях, відчинив 
двері й  увійшов до  свого помешкання. 
Сперте повітря вдарило йому в очі, зату‑
манивши зір. Сів на стілець посеред холу 
й задивився у стіну. Через деякий час роз‑
ворушився й  поглянув на  стіл. У   кутку 

на столі лежали стос білих аркушів і кон‑
вертів, кілька ручок і  купа листів, зв’я‑
заних ниткою. Думав порвати аркуші 
й  конверти, поламати ручки, розбити, 
зруйнувати головою стіну напроти себе. 
Зітхнув і продовжив дивитися крізь неї.

Поступово гамір із  вулиці й  сусідніх 
квартир затих, вікна холу потемніли, 
стало тихо. На  перехресті просвистіли 
гальма автомобіля. Наче писк цвіркуна. 
Потім стало ще тихіше.

Бідна душа підвівся. Підійшов до 
вікна, його кроки глухо відлунювали 
в тиші, і задивився крізь шибку. Напро‑
ти тремтіли реклами кіно, чужі й  да‑
лекі. Вулиця спорожніла. Повернувся 
до  дверей, увімкнув світло і  сів на  сті‑
лець за  стіл. Узяв один аркуш зі  стосу, 
пригладив його обережно рукою і почав 
писати. Спочатку повільно, потім усе 
швидше. Писав листа.
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Коли квітла слива…
Так, саме так, відтепер і на‑

завжди він пам’ятатиме  — 
тоді, коли цвіла ота стара й  покручена 
слива, що росте у дворі лікарні, тоді все 
вже сталося й  лишилося в  минулому. 
І вже не повернути своє серце.

На згадку спала бабця Домна, яка 
не  знала точно свого дня народження, 
бо ж її мати могла сказати лиш те, що ста‑
лася ця подія, «коли почалися помідори». 
Та й  чи було це подією? Тож те буденне 
«помідорне» народження згодом довільно 
приписали на 5 липня. Там, на півдні, під 
Маріуполем, вони у  цей час уже дозріва‑
ють. Цілком слушно було  б припустити, 
що бабусю знайшли в  помідорах. Тільки 
зараз із запізнілою зацікавленістю подума‑
лось: чи ж п’ятеро старших за неї дітей теж 
мали такі рослинні обставини своєї появи 
на світ? Цікаво, та вже не дізнаєшся.

Про себе він тепер зможе сказати, що 
народився, «коли квітла слива». Народив‑
ся вдруге. Прикро було усвідомлювати, що, 
як і першого разу, без участі власної волі.

Він розплющує очі, та не для того, аби 
роздивлятися навколо, бо що цікавого 
в  палаті інтенсивної терапії? Вони самі 
розкриваються від здивування, а тоді мру‑
жаться від задоволення. Губи розтягуються 
в посмішці. Він більше не мерзне! Ступні 
теплі, пальці рук не  затерплі, вже тільки 
ворушити ними — задоволення. Вони са‑
мостійно намацують рубець на  прости‑
радлі й  скручують його в  трубочку, що 
нагадує приємну округлість цигарки. А він 
тим часом прислухається до  серця. Воно 
поводиться тихо, сумирно, зовсім не  так, 
як старе, що, ніби сварлива дружина, нило 
й дорікало за кожен рух, нахил, за кожну 
сходинку і навіть у спокої тисло на нього. 
«Ми поладнаємо?» — невпевнено шепоче 
він новому, все ще усміхаючись.

За цією усмішкою, мов за  злочином, 
і застає його Наталка. У білому халаті вона 
радше скидається на медсестру чи й на лі‑
каря, ніж на  відвідувачку. І  в  цьому вся 
його донька  — завжди впевнена у  собі. 
Зовні. «Моє виховання», — прийшла дум‑
ка. «Ідіотське», — наздогнала її друга.

Ольга Калуга
Україна

СЕРЦЕ ДИТИНИ
Оповідання

Цвіт сливи впав, 
Прекрасна смерть квіток. 
Та смуток тисне, 
Чи ж мій кінець життя 
Красивим хто назве?
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Вона поводиться стримано, як він усе 
життя привчав, ніби реалізовуючи при‑
ховану мрію мати сина.

Наталка мовчить певний час, лише 
губи посмикуються, намагаючись відпо‑
вісти на усмішку.

«Насправді хоче плакати», — міркує він.
Але не  така його доня, щоб надовго 

втратити мову. Своїм другим народжен‑
ням завдячує тільки їй, її впертості, затя‑
тості, наполегливості. Хіба може подібне 
не дратувати того, хто звичний усе вирі‑
шувати самотужки?

Нарешті вона підсідає до ліжка й бере 
його за руку.

— Обличчя в тебе порожевіло.  Лікар 
каже, що операція пройшла на  п’ять 
із  плюсом і  сумісність відмінна. І  тобі 
дуже‑дуже пощастило, бо рахунок ішов 
практично на  дні… — вимовивши сло‑
во «пощастило», вона затинається, але 
продовжує ще впевненіше: — Мені сьо‑
годні мама наснилася, вона так радісно 
посміхалась…

— А тепер навіщо агітуєш? Усе вже 
сталося, — каже він, а  думає: «Грубо, 
не варто б так».

Але що з собою поробиш, дратує по‑
вернення до тих арґументів, що їх донька 
невтомно повторювала останні місяці, 
й  тим самим поволі, як весняне сонце, 
підтоплюючи, долаючи його затятість.

Бо коли падав сніг…
Так, коли падав сніг, його сповнювала 

рішучість померти. І, що гріха таїти, пи‑
шався, навіть бравував цим. Життя, наче 
спринтер, прискорилося, добігаючи сво‑
го кінця. Свідомий та спокійний, він ду‑
мав, що не погано б померти взимку, під 
білим простирадлом і тихо, й затишно.

«Життя прожила, як під тином висра‑
лась», — так казала його бабця, та  сама, 
що знайшлася в  помідорах. Серед усіх 
подібних висловів, від банального «наче 
й не жив», до поетичного «минув вік, як 
у  батіг траснув», цей видавався найдво‑
значнішим, з  відчутним присмаком по‑
легшення. Проте нікого, хто казав таке, 
він не  розумів. Чого вони чекали? Як 
довго збиралися чекати? Не  зрозуміло. 
А  може, то  йому бракує вимогливості? 
Чи, навпаки, надто самовпевнений? І що 
та  баба так у  голову зайшла, ніколи  ж 
не  любив її  надто  — сувору й  нелагідну. 
Ніколи не  співала бабця жодних пісень, 
навіть колискових, своїй єдиній доньці. 
Знав це, бо й йому мати ніколи не співала.

Шок — заперечення — гнів — торг — 
депресія  — прийняття. Уся ця класична 
схема пролетіла повз нього, затримав‑
шись тільки на  останній ланці. Хоча 
все  ж таки ні, шок, звісно, був. Бо ін‑
фаркт ударив, як грім серед ясного неба. 
На якісь там стискання в серці він рані‑
ше не  зважав. Власне, про те, що вони 
таки траплялися, згадав лиш потім. На‑
талка  ж достеменно пройшла всі етапи. 
Нездатною виявилася хіба на  останні 
два. Відчуваючи провину за  недогляну‑
те здоров’я, він слухняно тягався з  нею 
різними клініками, рішуче зупинившись 
тільки перед останнім кроком — транс‑
плантація серця.

Рука, що продовжує скручувати про‑
стирадло, зупиняється під легеньким до‑
тиком прохолодних пальців.

У панотця рука теж була прохолод‑
на, і в храмі панувала така бажана після 
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липневого сонця свіжість. «Це гріх гор‑
дині», — сказав тоді священик.

Там, де думав знайти підтримку він, 
знайшла донька. «Треба дякувати і моли‑
тись за людину, що свідомо заповідає свої 
органи для порятунку інших, а не нехту‑
вати її пожертвою». Паралізуючий авто‑
ритет. Хто він такий, аби сперечатися? 
Неофіт, що якихось кілька місяців жадіб‑
но ковтає нову для себе науку віри.

А ще він необережно довірився скеп‑
тицизмові лікаря: «Дочекатися донор‑
ського серця немає практично жодних 
шансів. От була б у нас презумпція згоди, 
як у білорусів, тоді інша річ!»

Він заспокоївся. Добре. Не  травмує 
доньку відмовою, не  поставить себе 
вище церкви, все йтиме своїм шляхом 
і завершиться у призначений Богом час. 
Заспокоївся і  нічого не  чекав, не  споді‑
вався на  чиюсь смерть. Не  було за  ним 
такого гріха. І раптом, як другий грім, — 
є донор! Підходить тільки йому.

— Сталося диво, — сказав лікар.
— Це диво! — тремтячим від вдячно‑

сті голосом сказала Наталка.
І він, розчавлений цим дивом, під‑

корений, позбавлений волі, безсило сте‑
жив, як підняло голову тужливе бажан‑
ня жити. Бо воно, виявляється, лишень 
прикидалося скореним, подоланим, 
а тепер солодко‑млосна спокуса подіяла, 
як наркоз, приспала волю, знерухомила 
й вимкнула свідомість. Він поплив течі‑
єю. Тільки останнє своє бажання висло‑
вив доньці твердо й недвозначно.

«Красиве створіння», — думає він. Тон‑
кий зап’ясток, рівненькі, ідеальної форми, 
пальчики, пещена напівпрозора шкіра, що 

найкраще виказує тендітність, але на  ніг‑
тях давно не оновлюваний манікюр. «Про‑
бач», — думає він і повертається зі спогадів 
саме вчасно, бо Наталка вже намірилася 
втекти зі  словами «відпочивай, видужуй» 
і поцілунком у щоку. Та він не дає.

— Чиє воно?
З доньчиних губ зривається майже 

стогін.
— Ти обіцяла, що я  знатиму, — він 

непохитний.
— Ну от, ні краплі, я бачу, ти й не змі‑

нився! — вона вдає роздратовану.
— Так, я впертий, весь у тебе. І я не вірю, 

що ти не дотримаєшся обіцянки.
— Поки що я  знаю тільки одне  — 

його привезли з лікарні швидкої допомо‑
ги. Ну не могла я бігати десь, поки ти був 
на операційному столі!

— Все гаразд. Ти зможеш дізнатися 
й решту. Я певен.

Вона тихо зітхає й виходить з палати.
У лікарняному коридорі її  чекає ви‑

сокий спокійний чоловік, обіймає свою 
знервовану дружину.

— Наталко, ти не  повинна робити 
цього, ми пояснимо йому, що це немож‑
ливо, бо не дозволено.

— Хіба ти не  знаєш, який він упер‑
тий?! Нічого не  захоче слухати, діяти‑
ме сам… Та й я не певна, що це вже аж 
так неправильно. Він каже, що мусить 
молитися за  ту людину. Якщо це дасть 
йому спокій, ми повинні дізнатися. Хо‑
дім, Володю.

У палаті тиша й  запах стерильності. 
Він ретельно оглядає деталі. Все, як і має 
бути. Та він чомусь не  має впевненості 
у  знайомому світі. На  тумбочці  лежить 
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апельсин, він напевне має пахнути. 
Чому ж ні?

Бувають події, після яких світ не  має 
права лишатися таким, яким був раніше. 
Як дивно, люди всю свою історію стави‑
ли серце на  найвищий п’єдестал  — воно 
підказує, воно веде, воно любить і ненави‑
дить. І, невтомно повторюючи це, так легко 
погодилися вважати його  ж простим на‑
сосом, що качає кров, деталькою, яку лег‑
ко замінити, коли вже вийшла з ладу. Аби 
тільки жити далі. Але хто житиме?

Він боявся змінитися. Його знову на‑
здогнав найтемніший, найпотаємніший 
страх — перестати бути собою.

Після вивчення зовнішнього світу він 
заглядає у внутрішній, але й там почува‑
ється мандрівником у  невідомій країні. 
Десь ховається незнане, вичікує, спосте‑
рігає. Потихеньку й  непомітно для себе 
він заходить у сон.

Зернистий асфальт під ногами по‑
блискує у  ліхтарному світлі кристалізо‑
ваною вологою. Деякий час він споглядає 
його, наче нічне небо. А  тоді підводить 
голову.

Перед ним простяглася вузенька 
смуж ка перону, з  обох боків обтята ко‑
ліями. Прямі лінії тікають у  безмежну 
перспективу. Праворуч і  ліворуч, скіль‑
ки сягає зір, такі самі колії. Але далеко 
не побачиш, із боків тисне темрява. Лише 
лінійка перону, поцяткована плямами 
круглих ліхтарів, створює видовжений 
простір, схожий на коридор.

Під найближчим ліхтарем, спиною 
до  нього, стоїть якийсь хлопець. Неви‑
сокий на  зріст, у  сірій спортивній курт‑
ці, джинсах і  кросівках. Він неспокійно 

крутить головою, то ховає руки в кише‑
ні, то  знову їх виймає, нервово стиска‑
ючи кулаки. Зачувши чужу присутність, 
рвучко озирається. Худе обличчя, роз‑
куйовджене волосся і  сторожкий, пи‑
тальний погляд. Рука підлітає до облич‑
чя й  на  мить завмирає, потім, якимось 
зовсім дитячим рухом, витирає кулаком 
носа і пірнає до кишені. Ледь нахиливши 
голову, хлопець не зводить з нього очей.

Аби якось завершити це взаємне роз‑
глядання, та  й  почуваючись зобов’яза‑
ним як старший узяти ініціативу до своїх 
рук, він розкриває рота з наміром приві‑
татися, але тієї ж миті хлопець теж, різко 
вдихнувши, відкриває рота, і вони одно‑
часно завмирають, не зронивши ні звуку, 
в  очікуванні першого слова від іншого. 
Легенькі хмарки пари віддихів зависають 
у геть нерухомому повітрі.

Першим здається хлопець, але його 
слова поглинає моторошний гуркіт, що 
несподівано ринув на них спершу з право‑
го, а за кілька секунд і з лівого боку. У сяйві 
швидкісних вогнів хлопчаче обличчя ме‑
рехтить то  розгубленістю, то  рішучістю, 
то  тривогою, то  впевненістю. Потяги, ру‑
хаючись у  зустрічних напрямках, перети‑
рають на порох барабанні перетинки.

Цей несподіваний перехід від абсо‑
лютної тиші до  руйнівного гуркоту без‑
жально вириває зі сну, й він прокидаєть‑
ся, відчуваючи, як серце калатає у ритмі 
швидкісного потяга.

Хмарного дощового дня вітер немило‑
сердно тріпає квітучі дерева. На  цвинтарі 
йому є де розгулятись. Наталка з чоловіком 
сидять в  автомобілі, здалеку споглядаючи 
поховальну буденність. Зовсім не  важко, 
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хоч і нелегально, вдалося з’ясувати, хто по‑
мер у конкретній лікарні конкретного дня 
з підходящим діагнозом. Так вони дізнали‑
ся хто, дізналися як, а також те, що дозвіл 
на  використання органів підписав батько. 
Все сталося приголомшливо швидко, їм на‑
віть пальцем показали на похоронний авто‑
бус, що саме від’їжджав від моргу при лікар‑
ні. Й тут у  Наталці прокинулися батькові 
риси. Їй неодмінно забажалося подякувати. 
«Можливо, це полегшить їхнє горе, коли 
знатимуть, що врятували інше життя», — 
переконувала вона чоловіка і, як зазвичай, 
переконала. Вони заскочили до своєї автів‑
ки й поїхали назирці за автобусом.

Але тепер вона все сидить і  сидить 
в автомобілі, час від часу нетвердим го‑
лосом повідомляючи чоловікові, що «ще 
незручно», «ще не  час». Чоловік чудово 
знає, почни він зараз умовляти її  поли‑
шити задумане, вона притьмом набе‑
реться рішучості й візьметься до дії. Тому 
й  мовчить. І  лиш коли невеличкий гурт 
людей почав ворушитися й розповзатися 
в різні боки, Наталка, набравши в легені 
повітря, як перед стрибком у воду, виска‑
кує з автівки. Ось вона рішучим кроком 
підходить до трійки людей, що тримали‑
ся увесь час поряд. Чоловік  — кремез‑
ний, років сорока, худесенька жіночка 
незрозумілого віку й  вища за  неї дівчи‑
на — старшокласниця чи студентка.

Повагавшись кілька хвилин, Володя теж 
виходить з автівки й, зробивши кілька кро‑
ків, зупиняється, утримуючи звуконепро‑
никну дистанцію. Наталя стоїть до  нього 
спиною, а ці троє — обличчями. Він добре 
бачить, що заплаканим є  тільки жіноче. 
Чоло вік і дівчина схожі, як дві краплі води, 
але оскільки вода асоціюється зі сльозами, 

вони швидше нагадують два камінці однієї 
породи, дуже міцної і впертої.

Наталина голова частіше повертаєть‑
ся у бік батька родини. Володя знає, що 
його дружина може говорити довго, але 
він бачить вираз чоловічого обличчя, 
тож не дивується тому, що вона швидко 
закінчує, змовкає і  геть нерішуче про‑
стягає руку батькові. Той, не звернувши 
уваги на  цей жест, відвертається, щось 
промовляючи в  напівоберті, й  прямує 
до  автобуса. За  ним рушають дівчина 
й жінка. І ніхто не озирається.

Тоді Володя рушає до зів’ялої постаті 
своєї дружини, що самотіла перед скром‑
ною купкою штучних вінків, і, нічого 
не  питаючи, лиш обійнявши за  плечі, 
веде її до автомобіля.

— Ну і як я йому це скажу? — вкотре 
повторює Наталка, тепер уже перемина‑
ючись у кількох кроках від батькової па‑
лати.

— Краще подумай, чи варто це при‑
ховувати? А  якщо він, як ти, сунеться 
до  родини зі  своїми подяками? Краще 
скажи все сама. Піти з тобою?

— Ні. Дякую, але не треба. Ти правий, 
іншого варіанта немає, — з цими словами 
вона видихає й заходить до палати.

Він реагує на рипіння дверей, і, поки 
донька наближається, ним опановує ро‑
зуміння — вона вже знає й несе це знан‑
ня до нього, як небезпечну вибухівку. Він 
заражається її тривогою. Тому, як тільки 
вона опиняється поруч, після поцілунку 
в щоку одразу каже:

— Все бачу, ти прозора, мов кришталь. 
Тому не тягни. Давай навіть я почну — це 
хлопець, дуже молодий. Правильно?
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Донька не  дивується його знанню, 
зовсім ніяк не реагує, тільки продовжує, 
наче читаючи писане:

— Шістнадцять років. Станіслав Бар‑
чук. Помер від вогнепального поранення 
в голову.

— Він давав згоду за життя?
— Ні. Дав його батько.
— Це вбивство розкрили?
— Так. Він убив себе сам.
«Са‑мо‑губство… кулаки стислись… 

а серце? Чому воно не реагує?» — він від‑
кидає голову на подушки.

— Тату, ти як? — у доньчиному голосі 
бринить непевність.

«Раніше ти запитала б: як твоє сер‑
це?» — думає він. Нарешті промовляє:

— Це точно? Його батьки не  мають 
жодних сумнівів?

— Він зробив це посеред двору ве‑
личезного багатоповерхового будинку, 
на очах у десятків свідків. А батьки… — лід 
у  доньчиному голосі тане, готовий роз‑
тектися сльозами. — Краще  б я  ніколи їх 
не  стрічала! Знаєш, що сказав батько?  — 
«Хоч на щось здався». Ось так і сказав, наче 
плюнув на нього. Тату, він не про добро ду‑
мав, коли підписував згоду, він… мстився! 
Як можна за таке дякувати? Я хочу забути! 
І ти забудь! Будь ласка, забудь!

Вона обіймає його, пригортається 
до грудей, наче просить про захист. На‑
зустріч він обіймає її і погладжує рукою 
по  спині. Слухає ледь розбірливе, але 
по‑дитячому вперте бубоніння:

— Хай у нашому з тобою світі таких лю‑
дей не буде! Забудь про них, забудь, забудь!

Плакати не соромно. Хай, але його доня 
сильна. Може, все ж і добре, що так її вихо‑
вав, бо хіба варто поважати слабких людей, 

тих, що тікають від проблем? Відповідь на це 
питання завжди була для нього очевидною. 
Тим паче таких, що вони, тікаючи, ладні 
вбити себе, замість того, щоб боротися.

А був би це його син? Він аж злякався, 
як видалося легко подібне уявити. Щось 
таке щемке, дитяче, рідне в  тому жесті, 
коли потер кулаком носа… Чи  зміг би 
плюнути на  нього? А  забути про все  — 
хіба це варіант? Хіба не  те саме, що 
втекти? Щось нашіптувало йому: він ще 
побачить цього хлопця. Незалежно від 
свого бажання, обов’язково побачить.

Уже глупа ніч, та він не спить. Не те, 
щоб боїться заснути, ні, просто хочеться 
все обміркувати, підготуватися чи що.

«Самогубство  — страшний гріх, ні‑
чим не  кращий за  вбивство. Для вбив‑
ства бувають вагомі причини, а  чи вар‑
то їх навіть шукати для самовбивства? 
Будь‑який гріх можна спокутувати щи‑
рим каяттям, а цей? Як може покаятися 
мертвий?» — серце глухо стукнуло.

«Та чи можна вважати мертвим того, чиє 
серце ще б’ється?» — він кладе руку на гру‑
ди, ніяк не звикне називати це серце своїм. 
Той хлопець, як живий, стоїть перед очима.

«Можливо, для його душі, через 
незбагненні дива медицини, іще не  все 
втрачено? Тоді, вочевидь, я  єдиний, хто 
може допомогти йому покаятися й  піти 
з  миром. Може, все сталося саме для 
цього? Це і є мета? Те, заради чого я ще 
живу? Хай йому абищо, яке солодке це 
давно забуте відчуття покликання!»

Він заплющує очі й хоче заснути. За‑
мість того, щоб рахувати, починає по‑
думки читати «Оте наш». Може, й  гріх 
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засинати під молитву, але вона так заспо‑
коює… І знову бачить той перон.

Хлопчина все ще там. Стоїть тепер 
до  нього обличчям, але не  бачить, бо 
закинув голову високо вгору, в  темне, 
беззоряне й  безмісячне небо, з  якого 
повільно падають поодинокі сніжинки. 
Вони стають видимі лише в  ліхтарно‑
му колі й  опускаються ідеально прямо, 
наче кубики в  комп’ютерній грі, а  хло‑
пець розважається тим, що, смішно ви‑
солопивши язика, намагається піймати 
їх. Виходить вправно, у цій грі він воче‑
видь на високому рівні. Доводиться від‑
кашлятись, аби привернути його увагу. 
Хлопець озирається стрімко, нервово, 
та не здивовано, ніби чекав, і заговорює 
одразу, не гаючи часу.

— Що це за  місце? Якесь непра‑
вильне… — і, перебиваючи себе: — Тіль‑
ки не зникайте! Тут більше нікого немає, 
куди б я не йшов!

Ногам не стоїться.
— Пройдемось, — пропонує він хлоп‑

цеві.
Той щось мугиче, чується «нічого 

цікавого», але слухняно рушає поруч. 
Один, два, три… десять — ліхтар… сім, 
вісім, дев’ять, і ліхтар. Через кожні десять 
кроків. Матеріальне втілення математич‑
ної безкінечності. Важко починати. Най‑
простіше видається ставити запитання.

— Ти як тут опинився?
Хлопець пожвавлюється, ніби давно 

хотів проговорити вголос усе те, що кру‑
тив усередині.

— Я, здається, їхав кудись, пам’ятаю вог‑
ні за вікном в одну лінію. Швидкість. А тоді 
раптом лінія розірвалась, і я опинився тут. 
І це якось неправильно, не завершено…

Не повертаючи до  кінця голови, він 
бачить лише фраґмент хлопчачого про‑
філю: примружені в напруженні очі й два 
пальці  — вказівний і  середній, що ман‑
друють чолом, начебто малюючи на ньо‑
му. Тоді раптово усі п’ять пальців занури‑
лись у чуприну, рішуче скуйовдивши її.

— Ет! До біса, більше я нічого не розу‑
мію, не знаю! Тепер ви пояснюйте! Що від‑
бувається? Де я? — він спиняється.

Сказати «ти помер», сказати «ти вбив 
себе» чи сказати «живого від тебе тільки 
й  лишилося, що один м’яз, і  той тепер 
належить мені»? Що з  цього вибрати? 
Що  зробить його очі круглішими? Очі, 
які дивляться зараз на  нього впритул 
і в ліх тарному світлі — ультрамариново‑
го кольору.

Тоненько, на  межі слуху, наче сюр‑
чить південна нічна цикада, або це ли‑
шень тремтить повітря, сповіщаючи 
про наближення потяга? І, незважаючи 
на попередження, той налітає несподіва‑
но, засліплює стрімкими вогнями, при‑
голомшує, мов обухом, усі відчуття і сут‑
тєво зменшує напруження.

Незграбні слова, невимовні слова по‑
замерзали на  видиху і  впали беззвучно, 
тільки згодом хрупнувши під черевиком. 
Він простягає руку і  ловить на  долоню 
велику сніжинку. Вони обидва стежать, 
як вона тане, починаючи з країв.

— Тепер ти тут, — просто каже він, — 
а щоб піти далі, тобі потрібно дещо зробити.

Ультрамаринові очі сяйнули в темря‑
ві. Хлопець хмикає і знайомим уже жес‑
том потирає носа.

«Здається, я  раптом, не  плануючи, 
нарешті заговорив зрозумілою для нього 
мовою», — думає він.
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— То це квест?! Це що, комп’ютерна 
реальність?  — у  голосі хлопця чується 
суттєве полегшення.

«Так, ти все ж передбачав щось знач‑
но жахливіше. І твої відчуття тобі не бре‑
хали, як брешу зараз я!»

— І що я маю зробити? — тепер хло‑
пець вивчає його значно впевненішим 
поглядом, наче чудернацьку іграшку, яку 
так і кортить розібрати. Його руки — дві 
окремі непосидючі істотки: одна схова‑
лась до кишені, а друга грається замком 
від блискавки на куртці.

— Як тебе звати? — він твердо вирі‑
шує більше не відволікатися.

Рука, що гралася замочком, завмирає, 
наче спаралізована, а в очі стрибком по‑
вертається колишня розгубленість.

— Я не  пам’ятаю, — хлопчина по‑
вільно витягає руку з  кишені, дивиться 
на  неї, як на  чужу, і  стискає в  кулак. — 
Взагалі нічого про себе не  пам’ятаю… 
Це такі умови гри? — жахнючо сині очі 
дивляться на нього з надією.

— Можливо, — цідить він, ковтаючи 
клубок, що раптом став у горлі. — Спробу‑
ємо так, запропоную тобі кілька імен, а ти 
вибереш якесь, аби я міг до тебе звертатися.

— Гаразд.
— Ігор, Денис, Станіслав, Олег?
— Ста… Стас, хай буде.
«Слава Богу, може згадувати!» Він ви‑

дихає з  полегшенням. Ще секунду тому 
здавалося, що всі його плани летять 
у  тартарари через цю непередбачувану 
обставину з пам’яттю.

— Добре, Стасе, що іще ти можеш 
пригадати?

Руки розгублено забігали курткою 
й злякано сховалися до кишень.

— Гаразд, може, не  події, може, про‑
сто якісь відчуття?

Хлопець пожвавлюється.
— Відчуття? Так, пам’ятаю — радість.
Із порожньою головою він дивиться 

на худе обличчя, осяяне спогадом. А тим 
часом повітря вже ущільнюється набли‑
женням потяга, і  це наближення відріз‑
няється від колишнього, воно захоплює 
зсередини й виносить зі сну, мов буревій.

«Чому так невчасно!»  — із  розпачем 
він дивиться у  білу стелю. «Чи, може, 
якраз? Бо ж розгубився, мусив зібратися 
з думками. Зовсім не такого чекав!»

Він виринув зі сну, а всередині, у гру‑
дях, така незбагненна легкість, наче про‑
ковтнув рожеву повітряну бульбашку.

«Він пам’ятає радість… Хіба серце са‑
могубця не має повнитися болем, тугою, 
сум’яттям? Що ж далі?»

Нарешті переводять до звичайної па‑
лати. Спершу зрадів, що не  до  одноміс‑
ної, як пропонувала Наталя. Але радів 
не довго. Тут йому заздрять, він унікум, 
пощастило отримати нове серце.

Ранок починається із  санітарки Раї. 
Баби Раї, як її  тут називають. Перше 
і єдине, що вона каже:

— Вчора було вісімнадцять обстрілів. 
Двоє загинули і троє поранених.

Далі вона порається, не підводячи голо‑
ви, і ні з ким не заговорює, лише старанно 
тре підлогу. Ніхто не реагує, до її дивацтва 
звикли. Йому пояснюють: баба Рая щоразу, 
коли на зміні, чинить так — першим ділом 
повідомляє новини з АТО у кожній палаті, 
яку прибирає. Наше інформбюро, її тут на‑
зивають. Мала сина, кадрового військово‑
го, загинув на самому початку війни.
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Лікар радив ходити, і  він знає, куди 
хоче піти. В лікарні облаштована кімната 
для церковної служби, і в неділю прихо‑
дить правити священик. Сьогодні якраз 
неділя. Служба вже скінчилася, але па‑
нотця він ще застав. Довго пояснювати 
не доводиться. Чи той усе розуміє з пів‑
слова, чи то просто поспішає кудись.

— Самогубство  — страшний гріх 
і  не  може бути пробаченим чи відмоле‑
ним. За  таких дозволяється молитися 
лише рідним і тільки домашньою молит‑
вою, — дещо пом’якшивши тон, додає: — 
За  ваших обставин, мабуть, вас можна 
дорівняти до  родича, але, повторюю, 
тільки домашньою молитвою. Інакше ви 
самі ризикуєте впасти у гріх».

«Ох же ж ці спеціалісти! Ці професіо‑
нали своєї справи! Яким заплішенним 
дурнем почуваєшся поряд із ними!» Він 
так і  не  наважується знову розтулити 
рота, так і  залишається із  купою неви‑
словлених запитань. «А якщо людина по‑
шкодувала про скоєне, якщо останньою 
думкою покаялась? Невже Бог не проба‑
чить таку? Невже розгнівається на того, 
хто проситиме за неї?»

Всі давно розійшлися. У кімнаті тіль‑
ки він і старенька у чорній хустині. Вона 
прибирає свічки й зиркає на нього. Довго 
й ретельно виколупує віск. Наче не дові‑
ряє, не хоче лишити його наодинці зі сво‑
їм Богом.

«Немає тут тобі місця, кажуть… 
а  тоді, виходить, і  мені немає, коли вже 
доля чи, пак, хірургія нас так поєднала». 
Його дивує легкість, з якою він відмовля‑
ється від того надійного опертя, що під‑
тримувало останні місяці. «Що  ж, далі 
доведеться йти самому». Він виходить 

із  кімнати, не  озирнувшись і  не  пере‑
хрестившись, як годилося б.

А ввечері приходить біль. Раптовий, 
неочікуваний, приголомшливий. І знову 
навколо метушня, крапельниці, палата 
інтенсивної терапії. І голос лікаря:

— Не хвилюйтеся, така криза відтор‑
гнення цілком можлива, це долається, 
головне, не хвилюйтеся…

Темний перон здається порожнім. Аж 
нарешті він помічає маленьку фігурку, 
що скорчилася навприсядки під ліхтар‑
ним стовпом. Руки обіймають коліна, 
голова ховається десь між ними. А серце 
болить так сильно, як, здається, ніколи 
не боліло.

— Ти згадав? — через силу, неслухня‑
ними губами, запитує він.

— Я майже вирвався, ще трохи і  я  б 
забрався звідси, але згадав про вас. Мушу 
запитати, хочу, аби ви це сказали… Я ж 
помер?  — в  синючих очиськах, якими 
хлопець дивиться на  нього, немає пані‑
ки. — І ще я хочу знати, хто ви.

З початком розмови біль помалу від‑
ступає чи, точніше, забувається, стає 
неважливим. Він концентрується, йому 
хочеться використовувати поменше слів.

— Щодо «помер», я сам не знаю. Твоє 
серце б’ється в мені. Ти донор, а я реци‑
пієнт, так це називається по‑науковому. 
А моє вже не б’ється, воно десь на сміт‑
нику. То хто з нас помер?

— Ви  ж можете виходити звідси, 
а  я  ні. Ви живете у  справжньому світі, 
адже так? А це що за місце?

— Не знаю, я опиняюся тут, коли сплю.
— Виходить, я  вам всього‑на‑всього 

снюся?
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— Ні, все якось не так… — він замов‑
кає, збираючись із думками. — Ти сказав, 
що майже вирвався, як це було?

— Спочатку я згадав, що дало мені ту 
радість, останню радість… А  вже потім 
я все згадав — і те, що натиснув на гач‑
ка, а значить, помер. Після цього тут зу‑
пинився потяг, і  я  знав, що можу сісти 
на нього, але захотів побачити вас.

І тут приходить розуміння, і слова ви‑
літають раніше, ніж він встигає пожал‑
кувати про це:

— Якщо ти поїдеш звідси, то помреш 
остаточно, твоє серце зупиниться.

— Тобто це означає, що помрете й ви?
— Ти про це не  думай, це не  твій 

клопіт, — поспіхом він намагається випра‑
вити помилку, — просто, перш ніж рушити 
далі, тобі треба… — і спотикається об сло‑
во «покаятись», Боже, яке  ж воно недо‑
речне! — Ти мусиш усвідомити, що вчинив 
неправильно! Це ж була жахлива помилка, 
так? — їхні очі тепер зустрічаються надов‑
го, вивчають один одного. І, який жах, у си‑
ніх очах немає ні краплі жалю…

— Чому ви так думаєте?  — першим 
порушує мовчанку хлопець. — Я  зов‑
сім не шкодую, я все зробив правильно, 
це й  дало мені радість, розуміння, що 
можу хоч щось зробити, якось вплинути 
на світ, змінити його.

— Що змінити!? Чого ти хотів досяг‑
ти!? — і не помітив, як зірвався на крик.

— Щоб вони пошкодували! Щоб зро‑
зуміли, що були неправі! — теж вигукує 
хлопець. Широко розплющені очі чисті 
й щирі, без тіні вагання, без сліду трем‑
тіння, без краплі розуму.

І він застигає з відкритим ротом і може 
тільки дивитися, бо несила говорити. Він 

певен, саме такими були ці очі, коли палець 
тис на  гачка. «Боже, як по‑дитячому! Як 
безглуздо! Авжеж, здоровий глузд, він же 
приходить з роками, де йому взятися в цій 
скуйовдженій голові…» Й раптом холод‑
ним душем впали на пам’ять слова «будьте 
як діти» — так сказано… Невже й подібне 
можна назвати самопожертвою?

І останні опертя звалилися під ноги, 
милиці життєвого досвіду, звичної моралі. 
Не в силі стояти, він сідає поряд із хлопцем.

«Його звати Стас, — нагадує він собі, — 
я хотів рятувати його душу. — Від цієї дум‑
ки зринає усмішка. — А може, це йому ви‑
пало рятувати мою від самовпевненості?»

— Не знаю, Стасе, це твоє життя, що 
я в ньому тямлю, вибач. А можеш розпо‑
вісти, що з тобою сталося?

Хлопець зиркає на нього ще з недові‑
рою, потім усміхається у відповідь і про‑
мовляє все ж невпевнено:

— Вам не сподобається, ви трохи схо‑
жий на мого батька.

— Ні! — каже він занадто різко, а далі 
трохи м’якше додає:  — Тепер, напевне, 
вже ні. А що батько?

— Сказав, що краще  б я  не  народ‑
жувався або якнайшвидше здох десь 
у канаві, де мені й місце. Він, щоправда, 
не підозрював, що я знаю про його пісто‑
лет і де він його ховає теж знаю.

— А чому він так сказав, ти зробив 
щось?

— Нічого не зробив.
— Зовсім нічого? Так не буває.
— Я просто сказав їм правду, що 

мені подобаються хлопці. Ну, більше, 
ніж дів чата, — чомусь вирішує уточ‑
нити. — Я  не  мав вибору. Розповів був 
про це другові, коли перепили трохи, 
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а той  розніс по школі. Почали знущати‑
ся. А коли ще й психологічка викликала, 
зрозумів  — до  батьків все одно дійде. 
Тоді й вирішив, що краще вже я сам ска‑
жу, — Стас замовкає надовго.

Поки він слухав розповідь, пробував 
подивитися на  це зізнання старими очи‑
ма й не міг. Розум підказував, якою мусила 
бути реакція, але те було далеким і чужим. 
«Таки змінився», — думає він і не має стра‑
ху. Аби тільки щось сказати питає:

— А вони що? — й сам дивується без‑
глуздості такого запитання.

— Я вже казав що… — після довгої 
павзи його руки знову починають руха‑
тися. Пальці правої торкаються скроні 
й  погладжують. — От  розповів уголос, 
і соромно стало, — каже Стас із ніяковою 
посмішкою. — По‑дурному це звучить, 
правда? Але тоді просто не  міг нічого 
не зробити, просто не міг, розумієте?

— Думаю, що розумію.
— А може, й  справді дурницю утнув? 

Те, що я  зробив таке, не  означає, що 
я не хотів жити! Ви розумієте?

— Розумію. Гадаю, ти можеш їхати, 
Стасе, з тобою все буде добре.

— А ви? — його руки раптом зупиня‑
ються й міцно стискають одна одну.

— Мабуть, і я сяду до свого потяга, — 
він радіє, що Стас не  дивиться зараз 
на нього, бо якось раптово прокинулося 
несамовите бажання жити, не  тужливе, 
як раніше, а нове, молоде й сильне.

— Ні, — хлопчачий голос твердне від 
прийнятого рішення. — Я можу затрима‑
тися ще.

— Тут? Я не хочу, аби ти снидів у та‑
кому місці через мене!

— Нічого, я вже звик. А ви якось вико‑
ристайте цей час, зробіть щось хороше…

Він розуміє, що той хотів додати, — 
два коротенькі слова «за мене». Ці неви‑
мовлені слова єднають міцніше за  всі 
хірур гічні шви. Сумніви зникають, на‑
стає час для дій. Він піднімається з холод‑
ного асфальту й простягає руку Стасові. 
Той береться за неї і теж підводиться.

Потяги неслися з обох боків із ритміч‑
ним гуркотом, і серце калатало шалено, але 
впевнено, без найменшого болю. Він не від‑
пускав його руки, і навіть, коли прокинувся, 
точно пам’ятав, що не відпустив її.

Йому дозволили виходити на  пові‑
тря. Зі  сливи вже облітають останні пе‑
люстки. З  відчиненого вікна на  першо‑
му поверсі чується радіо. Він підходить 
трохи ближче. Якийсь гурт співає: «Тобі 
не зрозуміти! Не питай, усе не те…» Він 
усміхається. На стіні біля дверей розкле‑
єні оголошення про збір пожертв для 
добровольчих батальйонів і запрошення 
приєднуватися до  волонтерського руху. 
З вікна лине: «Мине кінець світу, за ним 
ще один прийде…» Він зриває одне з ого‑
лошень і кладе до кишені. «Тепер сучасна 
музика чіпляє, а раніше й чути не хотів. 
Цікаво, чи знаєш ти цю пісню? Запитаю 
при зустрічі. Ми ще поживемо з тобою, 
обіцяю, недовго. Й підемо далі разом. 
В один день і навіть в одну мить».

Київ, 2019
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Йоанна Синовець  — жінка 
витривала і  зарадна, з  тяж‑
ким досвідом, дарованим 

долею та  історією. Вона  — особа пози‑
тивна і вразлива, але ані сліду в ній жовчі 
чи яду. Є жаль, але є також і вміння доба‑
чати й цінувати добро.

З наших багатогодинних розмов по‑
чала виринати повість, яку подаю в фор‑
мі монологу моєї героїні. Намагалася 
показати її  спосіб бачення подій та  ви‑
падків, близьких їй людей, які глибоко 
закорінилися в її свідомості й серці, і тих, 
чиє добро пам’ятає досі, хоча забула вже 
їхні імена.

— Син, коли телефонує, то  говорить 
до мене по‑польськи. З дружиною та діть‑
ми розмовляє по‑англійськи, і з родича‑
ми також, але з батьками завжди тільки 
по‑польськи. Він пілот, мешкає в Люісвіл 
в Кентукі (Louisville w Kentucky), телефо‑
нує до мене в Чикаго о сьомій рано кож‑
ної неділі.

Знає мої розповіді з  дитинства, але 
не  розмовляємо на  їх тему від років. 
Колись розповідала йому про Шеметів‑
ку коло Кобрина на  Білорусі, про моїх 
батьків, його діда і  бабусю, яких ніколи 
не знав.

Моя мама  — Владислава з  родини 
Камінських з Познанського — в середи‑
ні двадцятих років двадцятого століття 
вийшла заміж за  офіцера Юзефа Міха‑
ляка родом з‑під Ленчиці. Колишні вій‑
ськові діставали землю, так звані осади. 
Поселяли їх у різних місцях, Юзеф дістав 
Шеметівку на Поліссі. Навколо були біло‑
руські села. Неподалік були два польські 
двори, один із них належав родині Шеме‑
тів. Чоловіка пані Шемет було замордо‑
вано, коли їхав до  Кобрина, тільки це 
й пам’ятаю. Мешкала сама, померла вже 
після того, як нас було вивезено до Росії.

Пам’ятаю, що батьки багато говори‑
ли про діяльність Марії Родзвевичівни, 
письменниці, яка тішилася визнанням 

Олександра Зюлковська
Польща

КРАЩИЙ ДЕНЬ  
УЖЕ НЕ НАСТАВ
Оповідання

З польської переклала Валентина Соболь

1

1 Текст був надрукований англійською в  перекладі Граціана Крашевського під заголовком: A Better Day 
Hasn’t Yet Come w «The Polish Review», New York 2011, nr 3, s . 215–232 (Примітка Авторки О . Зюлковської- 
Боем . — В . С .) . Перекладено за: Aleksandra Ziółkowska-Boehm . Lepszy dzień nie nadszedł już . Wydawnictwo Iskry, 
Warszawa 2012, s .7–30 .
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і захопленням. Мешкала у дворі в Грушо‑
вій, який був осередком польської куль‑
тури, той осередок також надавав допо‑
могу навколишнім білоруським людям. 
Письменниця підтримувала кілька чудо‑
вих акцій, в Антополі, наприклад, збуду‑
вала Польський Дім, відбудувала чедер, 
закладала фермерські кола. Включилася 
в  розбудову Державної Гімназії в  Коб‑
рині, яка стала називатися її  іменем. 
У  1938  році стараннями Марії Родзве‑
вичівни в  Антополі постала католицька 
парафія і  було збудовано зафундова‑
ний нею костел, присвячений Святому 
Анджеєві Боболі, який також отримав 
реліквію патрона. Я  була на  посвячен‑
ні костелу, всі осадники тоді поїхали 
до Анто поля. Говорили мені, що будинок 
костелу стоїть донині, що міститься там 
нині пожежна бригада.

Юзеф Міхаляк, чоловік моєї мами, 
помер незабаром після операції сліпої 
кишки. Мама була в  розпачі, була ва‑
гітною. Дитя народилося неживим, по‑
ховано його в  гробі батька на  цвинтарі 
в Кобрині. Тоді приїхали до мами Войцех 
і  Агнешка Міхаляки, батьки померлого, 
зі  своїм другим сином, аби їй допома‑
гати. Залишилися з  мамою, і  незабаром 
брат померлого з нею одружився. І то був 
мій татусь, Антоній.

Народилася я 19 січня 1929 року, на‑
звано мене іменем французької патрон‑
ки де Чанталь, співзасновниці згрома‑
дження сестер візиток, Іоанною. Двома 
роками пізніше народився мій брат 
Юзьо, а  через сім років наймолодший 
з нас — Геньо.

Дідусь помер, коли я мала два рочки. 
Бабцю Агнешку запам’ятала як дрібну, 

худеньку, спокійну і  добру особу. Була 
помічною в домі, займалася нами, батьки 
були зайняті головно в осаді.

Навколо нашого господарства роз‑
простиралися бори, ліси й луки… Як же 
там було гарно…

Переважали сосни, йшлося лісом як 
по  килимі. Ліси були щедрі на  гриби, 
чорниці, малини, повні були звірини 
і різноманітного птаства. Лелеки ходили 
по  луках, щороку поверталися до  своїх 
гнізд. Було багато ворон, утікали, коли 
наздоганяла їх. Пам’ятаю також куро‑
паток, a в  сусідніх лісах диких кабанів. 
Пес‑вовкодав пильнував наше господар‑
ство, кіт приходив додому зимою, літом 
десь перебував цілі дні поза домом. Були 
кури, нерідко їх хапали яструби.

Батьки провадили велике господар‑
ство, наймали різних людей на допомогу, 
наприклад, у  часи жнив, а  також пасти 
корови. Ми мали расового бичка, до яко‑
го приводили корів. У стайні були коні, 
а далі вівці, а в другій частині стайні ко‑
рови та свині. Я мала свою овечку Басю, 
потім телятко. Бася знала, коли я набли‑
жалася, приходила, бавилася з нами, при‑
тулялася.

Тато мав усілякі машини — новочасні 
як на ті часи — потрібні, наприклад, для 
збору збіжжя. Ми мали чудових коней, 
то  були улюблені звірята мого татуся. 
Одного з  них, араба, дістав у  презенті. 
Татусь хотів мене навчити їздити кінно, 
я боялася, але мій братик Юзьо пропадав 
за кіньми.

Татусь мав свою участь у виробленні 
сирів, так званих голландських; пам’я‑
таю, що сир мусив лежати шість місяців 
у підвалі, потім його забирали.
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Ми жили тим, що мали в господарстві; 
то було життя в достатку і добрі. Дім було 
збудовано недавно — у 1936 році. Мав три 
величезні кімнати, кахельну піч. Всередині 
новочасна кухня, шафи і шафки.

У неділю всією родиною ми йшли 
до  віддаленого  — близько п’ятнадцяти 
хвилин дороги — костелу імені Святого 
Казимира, польсько‑литовського патро‑
на. Костел був власне при дворі Шеме‑
тів. Ксьондз кожної неділі приїжджав 
з  містечка Городець відправити службу. 
Костел був оточений каштанами, огоро‑
джений, із вхідними воротами.

Коли бабця хворіла, то  їхалося возом 
з двома кіньми. На свята та літом на ве‑
ликі костельні урочистості ми їздили 
до  Городця. Возом ми часом їхали до Коб‑
риня, звідти йшла дорога до Баранович.

Школа була неподалік. У  ній було 
багато польських дітей, бо на  осаді, 
як пам’ятаю, було близько десяти родин, 
і  кожна мала двоє, троє дітей. У  школі 
були також діти білоруські та єврейські.

Я дуже любила моїх учительок, і сама 
також хотіла бути вчителькою, міркувала 
над тим і так собі вирішила.

Тимчасом тут, у Штатах, двадцять ро‑
ків працювала як менеджер у фірмі, яка 
продукувала пам’ятники і надгробки.

У школі були дві черниці — одна на‑
вчала релігії, друга провадила дитячий 
садок. Ходили в сірих строях, мали свій 
закон у Городці. Я дуже любила їх, особ‑
ливо сестру Клару. Навчала мене релігії, 
провадила бібліотеку, опікувалася на‑
шим здоров’ям, мала свою аптечку. Друга 
навчала в дитячому садку, тобто навчала 
спершу мене, а потім моїх братиків, Юзя 
і Геня. Обох черниць ми дуже любили.

ЗМІНИ НАСТАВАЛИ  
ШВИДКО

Мала десять років, коли 17  вересня 
1939  року Совіти зайняли східні терени 
Польщі. Ми бачили, як їхали танки, ба‑
гато танків, їхали і їхали. Не затримува‑
лися. Дуже прикро було бачити, як вони 
посувалися один за  другим. Райони Го‑
родця й Антополя, а також навколишніх 
малих містечок спочатку жили, як і рані‑
ше, але зміни наставали швидко.

Росіяни ходили від дому до дому, за‑
бирали велосипеди, коні, переписували 
і  реєстрували людей. Сиділи довгі го‑
дини, ставили різні запитання, все, що 
ми мали дома, переписували.

У школі ми вже мусили навчати‑
ся по‑російськи. Росіяни усунули чер‑
ниць, відіслали їх до  монастиря. Так їх 
нам бракувало, що плакали ми за ними. 
Але до школи ми ходили тільки близько 
 п’яти місяців.

10  лютого 1940  року, в  ранній за‑
сніжений ранок, ще було темно, при‑
йшов російський солдат і  наказав нам 
спакуватися, щоб їхати на  станцію 
до  Городця. Було то  для нас великою 
несподіванкою, бо хоча забирали інші 
родини, але ніхто ще про те не  знав. 
Ми були в першому транспорті. Тільки 
на станції ми довідалися більше, поба‑
чивши, кого ще забрали.

Той солдат чекав, навіть допомагав 
нам пакуватися. Батьки забирали одяг, 
їжу, борошно, посуд, домашнє знаряддя, 
відро. Мама забрала, що могла, ми мали 
два куфри на одяг, але мало там помісти‑
лося, багато речей вкладалося до торбин 
та згортків.
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Ми все залишили — дім, звірят, при‑
ладдя, землю. Пам’ятаю, як ревіли коро‑
ви, їх треба було доїти. І пес зостався.

Ми всі поїхали  — вісімдесятише‑
стилітня бабця, батьки і  нас троє ді‑
тей: я  мала десять років, Юзьо  — вісім, 
 Геньо — чотири.

Той росіянин санями — наші були коні 
і сани — завіз нас на станцію до Городця. 
Посадили нас до товарного вагона, речі за‑
несено до іншого. Ми мали з собою тільки 
те, що на собі, тобто теплий одяг, і те, що 
могли підняти, кілька згортків.

У вагоні панувала майже темінь  — 
закрито дошками двері, малі вікна були 
закриті і також забиті дошками. Під сті‑
нами приготовано подвійні полиці з до‑
шок — вищі і нижчі, застелені соломою. 
У підлозі була дірка, яка служила за вби‑
ральню. Завісили ми те місце трохи 
ковд рами, аби була якась приватність.

Ми всі замерзли, були в  шоці, нічого 
не говорилося. Ми чули про те, що росіяни 
вивозять до Сибіру, але тоді ми ще не знали, 
що діється й куди поїдемо. Наступного дня 
поїзд рушив, ми знали, що їдемо в Росію.

У нашому вагоні кожне місце було за‑
йняте, кожна родина мала дітей. З нами 
були родини з  осади Шеметівка, але 
й  інші. З Шеметівки обіч нас були ро‑
дини Вільчевських, Обуховичів, Детків, 
Голенд рів, Новацьких.

Розповім коротко про долі тих родин; 
те, що знаю.

Вільчевські  — батька замордували 
білоруси на  початку війни, мати і  діти 
вижили, після війни оселилися в Канаді.

Обуховичі — батько помер в Архан‑
гельську; не  знаю, що сталося з  мамою 
і дітьми.

Детки  — обидва померли в  Росії, 
донька вижила, але не знаю, де осіла.

Голендри — батько загинув у Катині, 
з нами забрано матір з дітьми. Дітей було 
віддано до  польського сиротинця, мати 
через кілька років повернулася до Поль‑
щі. Молодші діти осіли в Новій Зеландії, 
не знаю, де решта родини.

Новацькі  — вона померла в  Узбеки‑
стані, не  знаю, що сталося з  ним, троє 
дітей вціліло. Не знаю, де вони є.

Люди молилися, панував спокій, 
а  радше спокійна гроза, ніхто нічо‑
го не  знав. Подорож тривала близько 
 місяця. На  постоях відчинялися двері 
і  давали нам супу. Навколо сторожу‑
вали радянські солдати. Так ми доїха‑
ли до архангельського терену, до стан‑
ції Ємца. То  була мала осада, там нас 
 висадили. Ми роззиралися, а  довкола 
був ліс.

Ми мали «щастя», що потяг доходив 
до  нашого табору. Приїхали росіяни 
з  санями і  кіньми і  завезли нас на  міс‑
це, близько двадцяти хвилин дороги від 
станції. То  був перший табір, Остров‑
ський лісопункт. Поштову адресу пам’я‑
таю до  сьогодні: «Архангельская об‑
ласть, Плесецкий район, станция Емца, 
Островский лесопункт».

ТАБОРИ

Три табори були близько один до іншо‑
го. Островський лісопункт, десятий лісо‑
пункт і Нухта‑Озеро. Спершу — від лютого 
до червня 1940 — ми були в Островсько‑
му, пізніше транспортом разом з  інши‑
ми поляками перенесено нас до  десятого 
лісопункту. Після амністії в  1941  році ми 
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 вирушили в  наступну дорогу  — до  Узбе‑
кистану. Розповім про це.

Було нам усім безупину дуже холод‑
но. Ми займали одне з приміщень у бара‑
ці, мешкали в ньому всі разом, шестеро. 
Посередині стояла маленька піч, на якій 
ми готували їжу, підігрівали воду. Літом 
приносили воду з  криниці, взимку кри‑
ниця замерзала, то  ми при носили сніг 
і розтоплювали його.

Були ми всі постійно голодні. Не було 
жодних додаткових харчів, тільки чор‑
ний хліб, шматочок на особу. Один‑єди‑
ний раз привезли рибу, шпротки в солі. 
Батьки намагалися дати дітям більше, 
а собі менше, було, однак, щоразу гірше 
з  їжею. З причини браку вітамінів люди 
діставали курячої сліпоти, нічого не ба‑
чили при слабкому освітленні. Всі дорос‑
лі працювали шість днів на тиждень, дов‑
гі години, від сьомої до  сьомої, не  мали 
сил. Одного разу ми дістали посилку від 
родини Панасевичів, сусідів з  Шеметів‑
ки. Прислали сало. Жир був необхідний, 
щоб жити в тому морозі, але не було зві‑
рят, не було м’яса.

В іншому таборі, пам’ятаю, що комен‑
дант мав пса, чорного вовкодава — тато 
його забив і приніс. Шкіру зняв, закопав 
у снігу. На дошці покроїв м’ясо на шма‑
точки, ми тримали їх під підлогою.

На болотах була журавлина, коли сніг 
розтавав, то  ми йшли її  збирати. Літом 
у землі росла картопля, якою ми ділили‑
ся, зазвичай припадала одна картоплина 
в день на особу.

Але тільки в  одному сезоні мали ми 
ту картоплю. Літом у  лісі бували також 
гриби, правдиві та інші. Потрібно було їх 

збирати, продавати, але зберігали їх та‑
кож і для себе. Дітей послали до школи, 
будинок був розташований на терені та‑
бору. Був один учитель для всіх, вивчали 
російську мову.

Літом діти мусили працювати, зби‑
рати галузки. Ніхто не  «марнував 
часу». Ходили ми групами, старші, мо‑
лодші. Я  ніколи не  заблудилася в  лісі, 
але татусь із  Юзем колись заблукали, 
вранці їх знайшли росіяни. Збирали ми 
не тільки гриби, але й лісові ягоди, чор‑
ниці. Нам за те платили, дякуючи чому 
ми змогли вижити, бо наша порція  — 
чорні шматочки хліба і  водянистий 
суп  — треба було купити, заплатити 
за них. Кожен у віці понад шістнадцять 
років мусив працювати. Часто трапля‑
лося, що одна доросла особа працю‑
вала, але того не  вистачало, бо мала 
на  утриманні кількох дітей і  не  була 
в стані викупити навіть тих невеликих 
харчових пайків.

Ліс був тихий, не такий, як пам’ятала 
з  околиць Шеметівки, який відлунював 
співом птахів та  голосами різних ство‑
рінь. Пахнув і запрошував.

У лісі на  Сибіру птахів не  було ані 
чутно, ані видно, жодних звірят. Абсо‑
лютна тиша. І якась чужість і ворожість.

Навколо були болота і  ліси. Люди 
працювали на  вирубуванні дерев. Трап‑
лялися різні випадки, і  деякі гинули. 
 Дерево впало на  брата моєї колежанки, 
загинув на місці.

Бачили, як десь забирали людей, 
і  вже більше ми їх не  бачили. Почула, 
як росіянки розмовляли між собою, що 
забрали всіх старших людей і  що їх за‑
мордовано. Навіть у  родині між собою 
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не   розмовляли, батьки говорили тихе‑
сенько, нічого не можна було почути.

— Як щось почуєш, будь тихо, не го‑
вори нікому. Ніколи не  дай знати, що 
чула щось, що знаєш щось, — говорив 
мені тато.

Якщо люди розмовляли, то  завжди 
дуже обережно. Ми мали сусідів, усі по‑
ляки. Один називався Терешко, був дуже 
говіркий, щось говорив проти Росії. При‑
йшли, забрали його, і ніхто його більше 
не  бачив. Пізніше, в  Індії, зустріла його 
дружину, яка народила дитя в таборі.

Зима була люта, мінус 30–40 °C. Незва‑
жаючи на ті морози, всюди була пліснява. 
Ми робили кип’яток зі  снігу і поливали 
ту плісняву. Повно хробаків, тараканів; 
зима, а мороз їх не забивав.

Стільки людей хворіло, а  лікарень 
не було. Не було й ліків, хоча був лікар, 
який також виконував функції дантис‑
та, виривав зуби. Ми з  бабцею хворіли. 
Пригадую, прийшов лікар, росіянин, 
і промовив:

— Вона стара, нехай помирає, але тій 
молодій треба допомогти, бо до праці по‑
трібна.

І бабцю залишено напризволяще. 
Померла через три тижні після приїзду, 
докладно 23 березня 1940 року. Була пер‑
шою особою, яка померла в таборі.

Я була хвора, поcтійно плакала, аж 
інші з бараку приходили і сиділи зі мною. 
Бабцю поховали в  труні на  цвинтарі, 
який був одразу за  табором, оточений 
болотами. Хрест із дерева зробив татусь.

Пам’ятаю, коли в  кінці травня піш‑
ла з  колежанкою на  той цвинтар, почи‑
нав танути сніг. Ми побачили труни, які 
випливали догори і  застрявали в  тому 

 багні. Жахлива картина. Маю той образ 
досі перед очима.

У травні 1940  року привезли тран‑
спорт польських євреїв із Кресів. Певну 
групу поляків перенесли до десятого та‑
бору. Євреїв розділили  — частину дали 
до одного табору, другу частину до іншо‑
го. Нас перенесли до десятого лісопунк‑
ту, який не був далеко від попереднього 
табору.

Матуся працювала тоді на  залізниці, 
видивлялася на  вежі, чи немає пожеж. 
Коли було зауважено пожежу, всі мусили 
йти гасити її. Мама була або на вежі, або 
на залізниці. Взимку працювала в лазні. 
Була єдина лазня для цілого табору.

Пізніше пішла до  праці при вирубу‑
ванні лісу, як тато, який від самого по‑
чатку там працював. Стинали дерева, 
а потім ладували їх на потяги. Постійно 
приїжджали нові потяги і  завантажува‑
но їх лісом.

ДОРОГА ДО УЗБЕКИСТАНУ

Були розмови про амністію, але ми 
не  знали, які наслідки то  буде для нас 
мати. У листопаді 1941 року забрали нас 
усіх до  колгоспів в  Узбекистані. У  часі 
транспорту трапилися дві трагедії.

Татусь хотів купити їжі, зійшов на од‑
ній із  зупинок. Потяг рушив, а  він за‑
лишився. Так сталося, бо ніхто не  знав, 
як довго потяг стоятиме на  станціях. 
Наступним потягом, який їхав у  тому 
самому напрямку, іншими коліями, ді‑
стався і  чекав на  наш потяг у  Вологді. 
Невідомо, що сталося. З нашого вагона 
вийшли чоловіки в пошуках харчів і по‑
бачили на колії лежачого чоловіка. Коли 



191

Олександра Зюлковська   |   Кращий день  уже не настав

 підійшли ближче, з’ясувалося, що то наш 
татусь. Живий, але був малопритомний, 
мав відморожені руки і  ноги. Натира‑
ли йому їх снігом. Був з  нами в  вагоні; 
пам’ятаю, що його відморожене тіло гни‑
ло і смерділо.

Був день 17  грудня 1941  року. Потяг 
став на станції Челябінськ, і тепер мама 
вийшла з  потяга. Пішла замість тата, 
який звично виходив у пошуках їжі. Взя‑
ла з  собою плащ із  Польщі з  хутряним 
ковніром, хотіла його виміняти на мішок 
картоплі. Мала на шиї торбинку з усіма 
грошима. Попрощалася з  нами всіма, 
пригорнула нас по  черзі  — мене, Юзя 
і  Геня, як завжди то  робила, коли йшла 
кудись.

Поїзд рушив, мама не  повернулася. 
Тато лежав хворий на полиці і хвилював‑
ся. Довго думав, що мама десь в іншому 
вагоні, що встигла. Говорив: може матуся 
знайдеться, може дожене потяг… Бо інші 
зниклі так, як він, доїжджали наступним 
потягом.

Я не  повторила нікому, що раніше 
щось почула. Дитина чує багато. Діти чу‑
ють, що говорять дорослі. Чула тоді в по‑
їзді, не говорилося про те голосно, тіль‑
ки спеціально півголосом, але я  почула. 
Що  знайдено тіло мами на  залізничній 
колії під потягом. Щось сталося, і  мама 
загинула. Не говорили нам, але говорили 
татові, і я також не повторила, що почу‑
ла. Росіяни, напевно, кинули її тіло десь 
до канави. Мама мала 38 років.

Татусь не знав, що загинула під коле‑
сами потяга. Татусь сидів і чекав на маму, 
і дуже мучився.

Мама не  поверталася. То  була тра‑
гедія, а  тільки я  знала, що сталося. Ані 

жодної сльозини не  пустила. Не  могла 
плакати.

Смерть мами  — то  була найбільша 
наша трагедія. Вона всіма нами опiку‑
валася і  була така передбачлива, було 
нам легше, ми мали Маму… Відчувала 
нестерпний внутрішній біль, адже знала, 
що матуся померла. Ми всі перебували 
в якійсь психічній порожнині.

Того тижня приєднався до  нас зна‑
йомий з Архангельська. Їхали тиждень, 
і він помер. Забрали його тіло. Щоден‑
но росіяни ходили по вагонах і забира‑
ли тіла.

Потім, в  Індії, в  таборі зустріла його 
дружину і  доньку Христину. Не  знали, 
що з ним сталося. Пам’ятала його прізви‑
ще, зараз уже не пам’ятаю. У часі розмо‑
ви розповіла їм, що їхав з нами у вагоні. 
Були зворушені, вдячні, що довідалися. 
Христина була медичною сестрою, бин‑
тувала мені ногу, бо я мала вuразку. За‑
брала мене до магазину і купила мені де‑
лікатесів.

ФЕРГАНА. УЗБЕКИСТАН

Ми доїхали до станції Фергана, неве‑
ликого містечка на  сході Узбекистану. 
Упродовж тижня мешкали в бараці, який 
був як курінь, була одна полиця, і всіх нас 
там розміщено. Аж після 1 січня порозді‑
ляли людей по різних колгоспах.

Нас приділено до  колгоспу Дзер‑
жинський. Татусь був там з нами, трій‑
кою дітей. Ми мешкали в маленькій ма‑
занці з єдиним малим віконцем, спали 
на  єдиному ліжку. Надалі ходили го‑
лодні. Геньо говорив: Я хочу їсти, про‑
сив більше…
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Колись татусь приніс голову коня, ва‑
рили її і мали якийсь час що їсти.

Пам’ятаю дні, що колись  — у  Поль‑
щі  — татусь читав нам книжки вечора‑
ми… А  тепер працював довгі години, 
до  вечора. Забирав нас, дітей, до  праці 
«при ваті». Ми мусили видобувати вату 
зі  стебел, потім насіннячко треба було 
вибирати, очищати і пакувати.

Татусь працював місяць, довше не міг, 
був щоразу більше хворий, лежав на ліжку.

Ми жили тим, що знаходилося в полі, 
підгнила морква, якась картопля, зіл‑
ля, готували суп. Пам’ятаю, був один 
поляк у Фергані, я дала йому одяг, а він 
взамін дав нам ярини, брюкву, борошно, 
неочищений рис.  Однак того вистачило 
на недовго. Були ми постійно голодні.

Відкриті татусеві рани від обморо‑
ження загоїлися, спершу ноги, потім 
руки. Все загоїлося, але почувався що‑
разу гірше. Цілі дні мучився, часом був 
малопритомний. Про маму ніхто нічо‑
го не  говорив, він нічого не  говорив, 
як ніби ніколи не  довідався, що з  нею 
сталося.

Зробив засув на дверях нашої мазан‑
ки, просив, аби ми зачинялися.

Більш‑менш через два місяці від 
зникнення мами помер татусь. Ми сиді‑
ли біля нього і  плакали. Помер увечері, 
близько сьомої. Було 21, 22 або 23 лютого 
1942 року.

Коли татусь помер, було досить темно, 
але я  знала, що він не  живе. Лежала біля 
мертвого татуся цілу ніч, Юзьо і   Геньо 
лежали в  ногах. Рано пішла до  голови 
колгоспу і  розповіла, що мій тато помер. 
 Геньо, коли пішла, прикрив татуся одіялом, 
говoрив, «щоб йому було нехолодно».

Обоє з  Юзем його помили й  одягли. 
Підняли його, аби надягти білу сорочку, 
крават та  штани. Загорнули його в  гарне 
оксамитове покривало для ліжка, яке при‑
їхало з нами з Польщі. Так закутаного по‑
клали в дерев’яну скриню зі старих дощок.

Опівдні прийшли узбеки і один поляк 
і віднесли ту скриню з татусем на цвин‑
тар. То  не  був цвинтар, то  було поле. 
 Поховали його під деревом, під шовко‑
вицею. Неглибока була могила, трохи 
землі насипано зверху. Ми мали срібний 
хрестик з Польщі, невеличкий, ми зако‑
пали його до землі.

Допоки є батьки, дитина почувається 
безпечно. Батьки нею займаються, і  ди‑
тина про це знає. Ми залишилися самі. 
Я найстарша, дванадцятилітня, і мої бра‑
тики, десятилітній Юзьо і  п’ятилітній 
 Геньо.

…Ні, пані Олександро, ніхто нам 
не  допоміг, ніхто нами не  заопікувався. 
Найгірша трагедія сталася, коли заги‑
нула матуся, бо ті два місяці, коли жив 
татусь після її смерті, вже були особливо 
важкі. Ані тоді, ані потім я не плакала. Як 
спала, то  плакала. Мої братики сподіва‑
лися на мене, була для них як мама. Геньо 
до мене тулився, постійно пригортався.

Минали тижні. Ми ходили і  шукали 
щось до  їжі. Була лобода, в  полі щось 
знаходилося, не  було таких морозів, як 
в Архангельську. З відром ходили до річ‑
ки і приносили воду для пиття.

Через місяць була призначена моло‑
да росіянка, аби бути з  нами для опіки. 
Була так само голодна і  безпорадна, як 
і  ми, але мала добрі наміри. Ми разом 
ходили по воду. У квітні приїхав на коні 
російський солдат, наказав нам іти з ним. 
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Взяла кілька сукенок і  трохи одежі Юзя 
і  Геня, взяла те в  згорток і  накинула 
на плечі. Росіянин їхав повільно на коні 
з  малим Генем, а  я  з Юзем крокували 
обіч. Дорога була піщана, боліли мені 
ноги, Юзьо плакав.

По багатьох годинах, увечері, ми 
дійшли до  Фергани, і  той солдат віддав 
нас до сиротинця. Пам’ятаю, довго мала 
скривавлені стопи.

Сиротинець був на  узбіччі Фергани, 
будинок мав два поверхи. Були там сироти 
російські, узбецькі і  польські. Польських 
дітей з нами разом було семеро. На самому 
початку всім нам оголили голови.

Найважливіше, що ми мали регу‑
лярне харчування. Не  було багато, але 
не ходили ми постійно голодні, як рані‑
ше. На сніданок діставали шматок хліба 
і  кип’яток, на  обід суп з  картоплею, за‑
правлений борошном, трохи оливи. Уве‑
чері була вода і шматочок хліба.

Коли в  школі були канікули, взяли 
нас до  колгоспу, до  праці. Завезли нас 
до  фруктового саду, і  ми там замешка‑
ли, спали на металевих ліжках, оточених 
сітками. Звідти забирали нас до  праці 
в  колгоспі. Наприклад, ми працювали 
на  прополці шовковиці. Вибирали ко‑
кони з  галузок шовковиці, такі кольо‑
рові шовкопряди. Черв’ячки висихали, 
нитки залишалися  — червоні і  жовті, 
зеленкуваті. Був то  шовк. Прополювали 
ми також маленькі дерева шовковиць, бо 
зарос тали зіллям.

Якогось дня прийшла до  мене керів‑
ничка сиротинця, росіянка, і сказала, що 
хоче адаптувати Геня.

— Таке добре дитя, мудрий хлоп‑
чик, — сказала. — Такий слухняний.

— Ні, — відповіла. — Ні.
Вона хотіла мого Геня… Відповіла, 

що ні, що я є для нього. Я була в розпачі. 
Якось мене послухала.

Та росіянка, коли бачила, що ми мо‑
лимося, то промовила легковажно:

— Бога немає…
— Я по‑іншому вихована, — відповіла.
Не була то, однак, зла жінка.
Геньо був гарним хлопчиком, мав бі‑

ляве волосся. Скаржився, що болів йому 
животик. Мав, як усі ми, безупинну ди‑
зентерію. Приходив до  мене і  говорив, 
що голодний. Я  крала для нього абри‑
коси, коли була в  саду. Остерігалася, бо 
узбечки побили б нас, якби побачили.

Багато дітей говорили по‑узбецьки, 
я також навчилася різних слів. Пам’ятаю 
деякі до сьогодні: по‑узбецьки «урюг» — 
абрикоса, «арік»  — рів з  водою, «зар‑
ба» — віз на двох колах із конем.

Були ми щоразу слабші.
Думаю, померли  б ми всі, якби не   

 зустріч.

ЗУСТРІЧ

Котрогось дня ми зустріли молоду 
польку, мала шістнадцять, сімнадцять 
років. Пам’ятала її, бо бачила в  табо‑
рі в  Архангельську. Зараз працювала 
на  кавунах. Ми з  дітьми поверталися 
після праці в  колгоспі до  саду, розмов‑
ляли по‑польськи. Вона підійшла, ска‑
зала, що хоче нам допомогти. Сказала, 
що недалеко, коло Фергани, є  польське 
військо. Одразу їй довірилася. Знала, що 
то є дуже важлива новина. Більше того, 
вважала, що «мала щастя», що то батьки 
чували над нами. Та молода полька, пані 
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Олександро, врятувала нас, а я не пам’я‑
таю навіть її імені…

Ми домовилися, де зустрінемося на‑
ступного дня. Юзеві сказала, щоб узяв 
Геня і  прийшли до  мене до  саду. Ніхто 
про те не знав. Ми могли виходити, ні‑
хто нас не  пильнував, тільки близько 
сьомої години вечора ми всі мусили 
бути на  місці. Розповіла про все двом 
польським колежанкам — то були сест‑
ри Аделя і  Ядвіга Асіковські, знала їх 
з  Архангельська. Довірилися мені, і  ми 
мали піти разом.

Увечері після вечері, а була рання го‑
дина, так, як домовилися, зібралися ми 
всі у  конкретному місці в  колгоспі, аби 
зустріти ту молоду польку. Я мала на собі 
дві сукенки, одягнені одна на іншу, Юзьо 
і Геньо прийшли в тому, що мали. Не за‑
губилися, і  зустрілися ми всі, нас троє 
і ті дві колежанки з табору. Наша молода 
полька чекала і пішла з нами.

Ми йшли поволі, обережно, ховали‑
ся в кущах. Звичайно, ми нікому нічого 
не сказали, але знали, що нас будуть шу‑
кати. Згодом ми довідалися, що поліція 
видивлялася п’ятеро дітей, трьох дівча‑
ток і  двох хлопців. Геньо часом плакав, 
але також горнувся до  мене з  довірою. 
Часом несла його на плечах наша провід‑
ничка — наш Ангел. Уздовж дороги рос‑
ло високе зілля, кущі, коли ми чули крик 
поїзда, то  ховалися. Перебули ми в  тих 
кущах ніч. А  на  світанку рано ми знову 
почали свою мандрівку.

Ми були щоразу ближче до польської 
застави, затрималися на узбезькому рин‑
ку. Тоді я продала верхню сукенку, одна 
з  дівчаток зробила подібно, і  всі мали 
трохи їжі.

Близько полудня ми побачили поль‑
ську заставу. Був то  будинок, майорів 
польський прапор, було видно кілька 
солдат. Навколо багато людей, постій‑
но приходили нові, їх відсилали в  даль‑
ші місця. Мала велике полегшення, що 
дійшли, що ми є серед поляків…

МАНДРІВКА

Нами зайнялися, заангажувалося 
в  допомогу нам кілька жінок і  жовні‑
рів. Усі прийняли нас сердечно. Був рис 
до  їжі. Малий Геньо особливо зле ви‑
глядав, цілий час мав дизентерію. Одра‑
зу його забрали, лікар сказав, що «має 
якийсь клопіт із серцем».

Ми втрьох мали поїхати далі, аби 
залишити Узбекистан, російську зем‑
лю. Від’їжджали потяги, один в  дорозі 
розбився і  багато поляків загинуло. Ми 
мали б їхати в тому поїзді, але не було для 
нас місця, не вижили б ми. Підставлено 
вантажівку. Ми довго їхали, було нас 
восьмеро, зі мною були Геньо і Юзьо, і ще 
діти з  родини на  прізвище Іграшек  — 
двоє братів і одна сестра, і дві дівчинки 
Ядзя й Аделя Асіковські, з якими втекла 
з сиротинця.

Доїхали до Кара Су. Мені дали якусь 
сукенку для дорослої жінки, була до зем‑
лі, підв’язали мотузком, бо нічого іншого 
не було.

У Кара Су розділили мене з братиками, 
хлопці і  дівчатка були окремо. Побачила 
їх допіру в  Пахлеві. Після смерті батьків 
найгірше було тоді, коли ми були порізно. 
Не знали нічого одне про одного.

У Карі Су через три чи чотири дні поса‑
дили мене з іншими дітьми на поїзд. Було 
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спекотно, нам дали по  пляшці води. Так 
ми доїхали до перехідного табору в Крас‑
новодську. Тут була польська евакуаційна 
база, і  звідси, з  радянського Красновод‑
ська, відпливали кораблі до порту Пахлеві 
в Персії. То були ворота до волі.

У Красноводську допоміг нам один 
поляк. Якби не допоміг, то залишилася б 
там і  померла. Бо не  всіх було заквалі‑
фіковано до  виїзду, і  панував великий 
розпач. Я була така хвора, що мене не за‑
кваліфіковано. Була такою слабою, що 
треба було мене нести на  станцію. Той 
поляк — не пам’ятаю навіть його імені — 
ніс мене на плечах і так заніс до вагона. 
Йому завдячую, що виїхала, бо інакше, 
може б, ніколи не виїхала і залишилася б 
там, хворіючи.

Не пам’ятаю, як висіли ми з  потяга 
і як ми дісталися на пляж, пам’ятаю, що 
ми чекали на корабель. Була слаба, мала 
лихоманку, було страшенно спекотно. 
Пізно опівдні посадили нас до великого 
човна. До їжі дали нам консерви з банки.

В ПАХЛЕВІ
(тепер: Бандар-е-Анзалі, Іран)

Із Красноводська попливли ми до пор‑
ту над Каспійським морем, до  Пахлеві. 
То не була довга подорож.

На сушу всі ми сходили, обшарпані 
бідаки. Над берегом моря виросло ціле 
містечно наметів і куренів, де ми знайш‑
ли тимчасову безпеку.

У Пахлеві була, може, чотири, п’ять 
днів, може, тиждень. Пам’ятаю величезні 
намети. Ми спали на піску, без подушок. 
Уранці діставали шматочок хліба, такий 
на один «кус», і зубок часнику, бо не було 

жодних ліків. Надалі лежала, така була 
слаба.

У Пахлеві побачила Геня. Як він мене 
знайшов? Може, хтось йому сказав? Від‑
найшов мене. Сам прийшов уночі до на‑
мету, ліг коло мене. Лежали ми обіч себе, 
притулився і не хотів відходити. Не зна‑
ла, що бачу його останній раз у житті.

Останній раз.

ТЕГЕРАН

У Пахлеві перевезено мене разом 
з іншими біженцями до Тегерана. Добре 
пам’ятаю дорогу. Ми їхали над прірвою, 
водій — перс — так швидко їхав крутими 
гірськими дорогами Ельбрусу, що жовні‑
ри кричали на нього. Адже один автобус 
упав до прірви.

Дорослих розмістили в наметах, а нас, 
дітей, у будинку. Ми спали на підлозі, але 
мали одіяльця. Я була в першому таборі, 
Юзьо — в другому, Геньо був у шпиталі.

Дітям обстрижено волосся, дали нам 
чисту одежу. Забрали нашу стару і кину‑
ли до  печі. Привезені з  Росії воші були 
всюди. У вагонах, направду скрізь.

Загалом було добре. Ми дістали па‑
йок, як військо, ходили по їжу. Більшість 
дітей хворіла, треба було поступово зви‑
кати до нормальної їжі.

Була школа, ми мали польські класи 
і навчалися ті, хто міг навчатися.

У Тегерані ми були поза радянською 
землею, але люди були виснажені, хворі 
і багато померло. Тепер знаю, що в Пер‑
сії  — Пахлеві й  Тегерані  — померло 
близько 4500 біженців.

Була в Тегерані кілька місяців, здава‑
лося мені, що дуже довго. Цілі родини, 
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а також самотніх дітей висилали до Аф‑
рики. Спочатку мала бути в  одному 
з транспортів, але лікар мене відсунув.

Уже була в поїзді, коли до вагона при‑
йшов англійський лікар, справджував 
нас — і мене відсунув. Сказав, що не ви‑
живу. Багато дітей було відсунуто. Пла‑
кала, хотіла бути разом з групою. Знову 
була в сиротинці. Лежала, не могла їсти. 
Дістала малярію, дали мені хініну. Потім 
дістала жовтухи. Більшість дітей хворіла 
на тиф, дорослі також заражалися.

Була надалі слабою для дороги. Мина‑
ли тижні, і поволі почала видужувати. Ми 
поїхали до  Ісфагану, день чи два згодом 
знову захворіла, взяли мене до  шпиталю. 
Два місяці я була в шпиталі, мала виразку 
в горлі. В Ісфагані ми були хіба три, чотири 
місяці, ходила до польської школи.

Наступні місяці — то Агваз, де ми ба‑
чилися з  Юзем, але тільки хвилиночку, 
не розмовляли.

У лютому 1943  року попрощалися 
з Пер сією, а Юзя я зустріла в дорозі з Аг‑
вазу до Індії. Тоді розповів мені, що ста‑
лося. Що Геньо помер. Мав із собою ме‑
трику смерті нашого молодшого братика.

Геньо помер 1 жовтня 1942 року. По‑
мер перед світанком, плакав цілу ніч:

— Хочу до Асі…
Народжений у 1936 році — мав 6 ро‑

ків. Був як моє власне дитя, добрий і ко‑
ханий. Так жалкую, що нас розділили, 
опікувалася моїм Генем. Була з ним.

Ані жодної сльози не зронила. Не мог‑
ла плакати, не вміла. Далі не можу.

Поховано його на  польському цвин‑
тарі Дулаб у  Тегерані. Геньо похований 
спільно з  іншим хлопчиком у  секції 
цвинтара «Польські Дітки».

Колись раніше відвідала з  колежан‑
ками той цвинтар, був неподалік табору. 
Спереду — гарний вірменський цвинтар. 
Навколо були піски. Не  знала, що буде 
там похований мій братик.

Сьогодні цвинтар є  майже в  центрі 
розрослого міста. Провадить до  нього 
брама з  написом «Польський Військовий 
Цвинтар». Поміж деревами стоїть пам’ят‑
ник, увінчаний хрестом і  орлом у  короні. 
На ньому є напис: «Пам’яті польських ви‑
гнанців, які в дорозі до Вітчизни спочили 
в Бозі навіки. 1942–1944». На другому боці 
є той самий напис по‑французьки і мовою 
фарсі. Видно довгі ряди однакових могил, 
кожна має хрест, ім’я, прізвище, дату на‑
родження і смерті.

Коли зустрілася з  Юзем в  Агвазі, від 
того часу ми були разом. Там був табір, 
в  якому намагалися з’єднувати родини. 
Пішла з моїм братиком до бюра і записа‑
ли нас там, аби ми були в одній групі, хоча 
хлопці були окремо. Ми поїхали до Кара‑
чі (тоді Індія, тепер Пакистан). В Індії ми 
були близько шести місяців. Пам’ятаю пу‑
стелю, довгі намети і наші металеві ліжка. 
У  наметах був також костел. Пізніше ми 
поїхали спершу потягом, а потім паропла‑
вом відпливли до Бомбею.

У липні 1943  року великим пароп‑
лавом «Hermitage» нас було вивезено 
до Мексики.

САНТА РОСА

У середній Мексиці, в  штаті Гуана‑
юто неподалік міста Леон повстала ве‑
лика польська дільниця для біженців  — 
Санта Роса. Тут урядувала польська 
адміністрація, яка підлягала польському 
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урядові в Лондоні. Утримання було з аме‑
риканських фундушів — Конгресу Полонії 
та доброчинних католицьких організацій. 
На  підставі умови, підписаної 31  грудня 
1942 року генералом Владиславом Сікор‑
ським американський уряд надав сховище 
на час війни польським біженцям. У двох 
транспортах було привезено 1464  особи, 
в тому числі 264 сироти у вікові від п’яти 
до  сімнадцяти років. На  потреби прибу‑
лих було відремонтовано і  розбудовано 
стару «гасієнду» на  великій території. 
У  відремонтованому млині було розмі‑
щено шестикласну польську школу, яку 
провадив Зигмунт Ейхорст. Середньою 
школою керував ксьондз Юзеф Яжем‑
бовскі. Я  переконана, пані Олександро, 
що повинен стати святим, бо то був над‑
звичайної доброти, цілковито відданий 
справам польських дітей ксьондз. Роком 
пізніше з Чикаго прибуло шестеро сестер 
феліціанок, працювали як учительки.

У Санта Роса було харцерство, влаш‑
товувано театральні вистави, концерти, 
а також виїзди, дякуючи яким ми поба‑
чили немало принад того фантастичного 
краю, яким була Мексика.

В Санта Роса ми з Юзем пробули близь‑
ко трьох років. То було в міру нормальне 
життя. Там я  заприязнилася зі  Стасею 
 Синовець та  її молодшою сестрою Іркою, 
моїми майбутніми швагерками.

В сиротинці і Санта Роса ми розмов‑
ляли між сюбою про потічні справи, 
не говорили про те, що сталося кожному 
з нас. Згідно з умовою, після закінчення 
війни колонія в  Санта Роса мала бути 
зліквідована, до кінця грудня 1946 року. 
Тоді нами заопікувався Конгрес Амери‑
канської Полонії.

США

Головні старання у нашій справі про‑
вадив тогочасний президент Кароль 
Розмарек. Американський Департамент 
Стану дав згоду на еміграцію дітей із си‑
ротинця в травні 1946 року до Детройт, 
Буффало, Мілвауке  [Detroit, Buffalo, 
Milwaukee]. Я з Юзем і сестри Синовець 
потрапили до  найбільшої групи, яка 
поїхала до  Чикаго. Тут нас влаштовано 
в  сиротинці святої Ядвіги. Після шести 
років поневіряння життя в  бараках, ма‑
занках ми приїхали до Америки і мусили 
поволі розпочати самостійне життя.

Ми довго не  говорили про минулі 
літа. Допіру як стали старші. По  роках 
зустріла колежанку, сестру феліціанку. 
Сказалa — в Тегерані брат і мама помер‑
ли. Я  тоді розповіла, що мій братик та‑
кож помер у Тегерані…

Запитує Пані про Польщу…
У Польщі нам було добре, ті перші 

десять років мого життя. Важливі роки, 
до яких можу звертатися.

Тільки раз була в Польщі після війни. 
Відвідала сина Єжи (Георг Синовець), 
який як пілот  — офіцер американсько‑
го війська  — стаціонував у  Штуттгарті, 
і  тоді поїхали обоє до  Польщі. Поїхала 
в рідні місця, побачила сестру мами, ін‑
ших тіток, дядьків, кузинку.

— Тітонько, дивлюсь на  тебе, бо так 
би моя мама виглядала, якби жила… — 
сказала їй.

Щасливо вийшла заміж. У  1951  році 
до Чикаго приїхав брат Стасі і Ірени, Ста‑
ніслав Синовець, вісім місяців пізніше 
ми взяли шлюб. Походив з   Волковиска. 
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Пройшов із  сестрами ту саму дорогу 
до  Архангельська, що і  я. Втратили мо‑
лодшого братика Юречка, загубилася 
мама, як і  наша. Маючи шістнадцять 
років, пішов до  польського війська, був 
у  другому корпусі генерала Андерса, 
 воював під Монте Кассіно, де був поране‑
ний. Свого батька зустрів у Єгипті після 
понад трирічної розлуки. В Чикаго, уже 
після шлюбу, закінчив інженерні студії 
в  Іллінойському Технологічному Інсти‑
туті (Illinois Institute of Technology).

Наш шлюб був дуже щасливим. Чоло‑
вік помер у грудні 1991 року, мав 67 років.

Троє наших дітей — Георг/Юрек, Кон‑
рад і Діана — знають, що пережили їхні 
батьки, внуки також знають. Коли були 
малі і йшли спати, просили:

— Розкажи про те, що тобі випало пе‑
режити…

Говорила:  — Ви не  хочете їсти, 
а я у вашому вікові…

У нашій родині не  викидають їжі, 
не марнують.

Маю добрих дітей і онучат, усі закін‑
чили студії, мають добрі професії. В сумі 
маю семеро онуків: Кристина, Катерина, 
Даніель, Ясон, Юстин, Крістофер і Міха‑
ель. Кожному з онуків, коли закінчив се‑
редню школу, дала книжку спогадів Ста‑
сі [Stella H. Synowiec‑Tobis, The Fulfillment 
of  Visionary Return]. Не  дала раніше, бо 
не зробуміли б.

Разом із  сестрами чоловіка ми на‑
лежимо до  Союзу Сибіряків у  Чикаго, 
організація нараховує понад 200  родин. 
Окремо маємо Товариство Біженців 
з  колонії Санта Роса, зустрічаємося раз 
на рік. Щоразу нас менше.

Думаю про наші розмови, пані Олек‑
сандро… Що Пан Бог мене зберіг… Від‑
відують мене різні образи з  того часу… 
Найбільше сумую за  Генем. Коли діти, 
а потім онучата мали шість років, завж‑
ди думала про те, що Геньо тоді помер. 
Що не  дочекався своїх семи років і  які 
мав важкі три роки свого раннього ди‑
тинства… Думаю про те, що потребував 
мене і що не була з ним у часі останніх мі‑
сяців його життя. Біль є такий, що мало 
мені серце не розірветься.

Давно з ніким про це все не розмов‑
ляла, як тепер із Пані… Питає Пані про 
мого другого братика…

З Юзем також була трагедія. Заїкав‑
ся, легко нервувався. Дістав такої депре‑
сії, що взяли його до шпиталя. Лікували 
його електричними струсами, пошкоди‑
ли йому мозок, права сторона була па‑
ралізована. Два роки нічого не говорив. 
З того часу був надалі в шпиталях. Зараз 
є в домі сталої опіки. Справляє вражен‑
ня, що досі боїться. Коли його відвіду‑
вала, не  говорив по‑польськи, взагалі 
не говорив, як ніби забув. Але опікунка 
мені повторює, що Юзьо вночі говорить 
по‑польськи і плаче. Коли я біля нього, 
мовчить, не  реагує навіть на  світлину 
нашої мами.

Маю з собою те фото, єдине, яке вці‑
ліло. Було зроблене перед війною, будучи 
в Кобрині, ми зайшли до фотографа, так 
хотів татусь. Пам’ятаю, що мама не хоті‑
ла, аби робити фото, хотіла відкласти фо‑
тографування на кращий день… Кращий 
день уже не настав 1…

1 Йоанна Синовець померла 15 грудня 2011 року (при-
мітка Авторки Олександри Зюлковської-Боем . — В. С .)
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Валентина Соболь (Польща)

ЛІТЕРАТУРА ФАКТУ ОЛЕКСАНДРИ ЗЮЛКОВСЬКОЇ

У травні 2019 у Варшаві на форумі видавців 
відбулася презентація двох нових, щой-

но виданих книжок Олександри Зюлковської  — 
«Pisarskie delicje» i «Wokół Wańkowicza» . Через 
кілька днів презентація повторилася і в бібліотеці 
на вулиці Вікторській, 10, — під знаком «Чим є для 
мене література факту» . Переповнений зал, зміс-
товні запитання й відповіді, а головне — особлива 
атмосфера довіри до авторки та її слова, чи може 
бути більша радість для письменниці, творчість 
якої долає кордони і єднає народи?!

Український читач уже мав можливість по-
знайомитися з фрагментами повісті «Кая від Ра-
дослава» у перекладі Теодозії Зарівної в часопису 
«Київ» 1 . Польська й американська письменниця, 
яка творить художньо-документальну літерату-
ру, Олександра Зюлковська є авторкою близько 
двадцяти цікавих книжок, серед яких «Відкрита 
рана Америки», «Кращий день уже не  настав», 
«З місця на місце», «Біля Ваньковича», «Канада, 
Канада…», «Моє і почуте», «Не тільки Америка», 
«Американці з  вибору та  інші», «Канадський 
сенатор» та  інші . Так, наприклад, книжка «Сон 
і реальність» («Dream and Reality») у 1984 впер-
ше була видана англійською, а в 1986 «Kanada, 
Kanada» — польською . У цій книзі чимало згадок 
та  розповідей про українців у  Канаді . В  інших 
книжках хоча українські мотиви рідкісні, але 
які ж безцінні . Так, у книжці «Кая від Радослава», 
описуючи Волинь у вогні, авторка наводить свід-
чення, як українські жінки рятують польських ді-
тей і дорослих . Властиво, саме той фрагмент цієї 

повісті у моєму перекладі українською львівські 
колеги чомусь не вподобали .

У своїй автобіографічній книжці «Ulica 
Żółwiego Strumienia» Олександра Зюлковська 
презентує свій особистий різновид автобіогра-
фічної пам’яті: не запам’ятала з давніх часів імен, 
прізвищ, облич, але ніколи не  забуду вчинків, 
бо ж то «наші починання залишаються найтри-
вкішими» 2 . Але голоси численних героїв передані 
Авторкою з усіма відтінками й кольорами люд-
ської долі . Чи не тому, що від дитинства батьки 
культивували в ній талант слухати не лише твори 
світової опери 3, а  й не  менш складну мелодію 
«Сон і  реальність» («Dream and Reality»), голос 
і поклик людського серця .

Для мене це особлива Авторка . Особлива, бо 
від її автобіографічних книжок, якщо вслухатися, 
починаєш відчувати, що — послужимося тут ви-
словом Вілларда Ван Ормана Квайна  — Слово 
починає «конотувати магію» 4 . Магію закоріненої 
в людські починання, злети й страждання — спо-
відальної відкритості щирості, якоїсь магнетичної 
притягальності її відкритого на читача слова . Усім 
цим твори Зюлковської для мене близькі до новел 
попередниці, донедавна призабутої української 
авторки, так само емігрантки — Софії Яблонської 
(1907–1971) . Cофія Яблонська невтомно писала, 
фотографувала, фільмувала й описала широкий 
світ Сходу в книжках «Чари Марокко», «З країни 
рижу і опію», в численних новелах — їх сьогод-
ні перевидав Василь Ґабор 5 . А  Оксана Забужко 
скоментувала вперше зібрані 107  фото Яблон-

1 Олександра Зюлковська . Кая від Радослава . Фрагмент // Київ, 2018, № 11–12, с . 69–75 .

2 Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Ulica żółwiego strumienia, Dom Książki w Warszawie, Warszawa 1995, s .33 .

3 „Dzięki Rodzicom polubiłam operę, operetkę  i znałam wszystkie popularne arie nucone przez Mamę w domu . 
Muzyka operowa w dużym stopniu uformowała mnie emocjonalnie (Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Ulica żółwiego 
strumienia, Dom Książki w Warszawie, Warszawa 1995, s .45) .

4 Willard Van Orman Quine, Różności. Słownik prawie filozoficzny. Przełożył Cezary Cieśliński, Fundacja Aletheia, 
Warszawa 2000, s .184 .

5 С . Яблонська, Листи з Парижа . Листи з Китаю. Подорожні нариси, новели, оповідання, есеї, інтерв’ю. 
Упорядкування, передмова, літературна редакція і  примітки Василя Ґабора, ЛА «Піраміда»,  Львів, 2018, 
368 сс .
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ської6 . Так ось і Олександра Зюлковська обсервує 
складне буття американських індіан і в дивовиж-
ній книзі «Otwarta rana Ameryki» («Відкрита рана 
Америки») 7 захоплюливо пише про представни-
ків різних племен — шеменів, апачі, кіова, чікасів . 
Це водночас і родинна історія: її родич, скульптор 
Корчак Зюлковський у скалах Чорних Гір у Пів-
денній Дакоті вирізьбив пам’ятник уславленого 
індіанського вождя Кразі Хорса .

Вражає, дивує і  дає багатий матеріал 
до  роздумів суголосність сповідальності поль-
ської й  україн ської авторок  — Олександри 
Зюлковської і  Софії Яблонської . Відчитуємо 
її  і  в  ставленні обох авторок до  Батька, який 
відіграв у долі обох письменниць особливу, без 
перебільшення, роль8 . А  закорінена та  подіб-
ність у дивовижній силі інтуїції . Так, цю інтуїцію 
Олександри Зюлковської — зокрема в умінні ві-
дібрати найважливіше у варшавських архівах — 
вирізняв видатний редактор Єжи Гедройць (їхнє 
листування9 (кореспонденція налічує близько 
230 листів) лише вибірково увійшло до остан-
ньої виданої книжки «Pisarskie delicje»), і  кла-
сик польської літератури Мельхіор Ванькович, 
і багато інших — різних за походженням і впо-
добаннями, родоводу слов’янського й  індіан-

ського, старші й молодші — з різних континен-
тів і культур… Адже ж, як слушно наголошував 
Т . С . Еліот, поміж справжніми митцями усіх часів 
існує певна ідеальна спільність .

Якщо повернутися до  вищенаведеної пара-
лелі, то обидві — на початку ХХ століття Яблон-
ська, а в кінці того століття Зюлковська — стали 
емігрантками . Обидві зазнали потужного креа-
тивного впливу Батька . Обидві мають рідкісний 
дар бачити речі інакше . У  розділі презентова-
ної на  форумі Книжки у  Варшаві 23–26  травня 
2019 «Pisarskie delicje» Зюлковська повертається 
до  тієї ситуації із  книжки «Кая від Радослава», 
а  нова книжка має такий прецікавий підрозділ 
«Inaczej» — «Інакше»:

«Lubię, gdy może być „inaczej”, czyli gdy mogę 
niejako zaskoczyć czytelnika . Pisze w Kai od Radosła-
wa, jak Kai i Koleżance udałó się uniknąć śmierci z rą 
ukraińskivch chłopów dzięki kobiecie — Ukraince, 
która im pomogła 10 . Inaczej — czyli wbrew oczeki-
waniom, wbrew stereotyróm»11 .

Майстерно ламати усталені віками стереоти-
пи обом письменницям — Яблонській і Зюлков-
ській допомагає, однак, не  тільки їхня вірність 
фактові . Є щось більше, значніше . Тому варто чи-
тати, порівнювати, думати…

6 Оксана Забужко, Мистецтво втечі: кілька уроків від Софії Яблонської [в:] Теура Софія Яблонська . Фотоальбом, Родовід, 
Київ, 2018, 232 с .

7 „A . Ziółkowska-Boehm, Otwarta rana Ameryki, Wydawnictwo Debit, Bialsko-Biała 2007, 271 ss .

8 Варто порівняти, наприклад, твір О . Зюлковської Ulica Żółwiego Strumienia та Книгу про батька С . Яблонської .

8 Варто порівняти, наприклад, твір О . Зюлковської Ulica Żółwiego Strumienia та Книгу про батька С . Яблонської .

9 Тут належить окремо зупинитися на розділі книжки на сторінках 257–293 «Moje listy z Jerzym Giedroyciem — 
wymiana przedmowy: „Tak jak Pani sygeruje”», цей унікальний матеріал, який свідчить про незломний мораль-
ний стрижень Авторки, заслуговує, на мою думку, на окрему розвідку . Ішлося про відмінну позицію Гедройця 
і Зюлковської щодо повернення Мельхіора Ваньковича з Америки до Польщі в 1958 році . Авторка переконує, 
що видані після повернення до  Польщі книжки «Bitwa o Monte Cassino», «Ziele na kraterze», «Westerplatte», 
«Hubalczycy» допомогли народові витримати роки комунізму, зберегти гордість за  участь у  Другій світовій 
війні . Книжки Ваньковича, переконує Зюлковська, сформували почуття польського героїзму, а  книжки про 
битву за  Монте Кассіно авторка навіть порівняла із  національною біблією (с .  258) . «Jakże łatwo się puszcza 
uwagi  iepodparte żadnym dokumnetem, cierpkie, kąśliwe, złośliwe, kłamliwe . Kiedy się z takimi spotykam, odpowiadać 
chcę wszystkim: Drodzy Państwo, Wańkowicz był uczciwym człowiekiem, nie kłamał, nie nabiał nakładów, gdy był 
współwłaścicielem wydawnictwa „Roj” . Żył zawsze godnie, nieraz w niełatwych warunkach materialnych, ale do nikogo 
się nie skarżył i nie narzekał, trzymał swoisty fason» (s . 260) .

10 Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Kaja od Radosława, Muza, Warszawa 2014, s . 80–81 .
11 Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Pisarskie delicje . Reportarze literackie oraz  ich bohaterowie: Melchior  i Zofia 
Wańkowiczowie, Henryk Dobrzański «Hubal», Jerzy Giedroyc, Isaac Bashevic Singer, Bellona, Warszawa 2019, s . 37 .
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Альфред де Мюссе
Франція

1810–1857

НА ЗАКІНЧЕННЯ КНИЖКИ —  
ДО ЧИТАЧА
Сонет

Переклав з французької Максим Рильський

Читачу! Не ламав я давнього звичаю:
На перших сторінках, було, тебе вітаю,
А нині той привіт я переніс в кінець.
Так наш недобрий вік все зводить нанівець:

Розкоші й звичаї у прірву йдуть безкраю,
Боги і королі — все губить свій вінець,
Як чарівна Сюзан, для кого я — мудрець,
Як Лямартін старий, кого за дядька маю.

Гай‑гай! Політика — ось наша де біда.
Сьогодні білий будь, а завтра випада
Почервонитися. Ні друзі, не зведете!

Хай, хто чита мене, перечитати б міг,
А як людських імен пісням судився збіг, —
Не треба інших нам, крім Ніни і Нінети.

Максим Стріха, 
проф., д. фіз.-мат. наук

Невідомий переклад і навколо нього

(до 125-річчя Максима Рильського)

Про існування невідомого досі загалові перекладу Максима Рильського я  довідався, 
коментуючи прецікаве листування визначного українського перекладача з-понад 30-ти 
мов, незрівнянного ерудита Григорія Кочура (1908–1994) із поетовим сином, засновником 
і незмінним директором Київського літературно-меморіального музею Рильського Богда-
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ном (1930–1990). У листі від 1 червня 1987 року Григорій Порфирович (чиє ім’я тоді щойно 
знову було дозволено згадувати друком після п’ятнадцятирічної заборони, накладеної 
в часи чергової хвилі «боротьби з буржуазним націоналізмом») писав: «… я думаю, що 
варто було б уже опублікувати й той переклад з Мюссе — той сонет «До читача», де поет 
кляне політику й не хоче міняти кольорів — сьогодні бути білим, а завтра почервонитися. 
Друкують же його, скажімо, російською мовою!»

Однак до академічного двадцятитомника Рильського переклад так і не ввійшов, — 10-й том, що 
містив інші переклади з французької, готувався ще до початку перебудови, коли комуністична 
цензура була ще особливо пильною. (Саме тоді авторові цих рядків зняли з верстки переклад 
вірша Роберта Стівенсона «Реквієм», запідозривши, що шотландський поет за 90 років до са-
мої події передбачив у ньому резонансне вбивство польськими спецслужбами опозиційного 
священика Попелюшка, яке вийшло на яв і наробило чимало клопоту соцтабору!) Ламати ж 
структуру останніх томів, виданих уже за перебудови, але цілком присвячених листуванню, 
редактори чомусь не схотіли. Не було надруковано його й пізніше — коли цензурних перешкод 
для його появи вже не існувало. Тож 125-річний ювілей великого українського поета й перекла-
дача є прекрасною нагодою ввести-таки цей текст у літературний обіг.

При цьому варто зробити важливі для нинішнього читача пояснення. Останні 10 рядків пе-
рекладу цього сонета дійшли до нас в автографі Максима Рильського, який зберігається 
в Київському літературно-меморіальному музеї поета (копію ласкаво надала довголітній 
працівник і колишній керівник цього музею Ніла Підпала, яка й розшукала колись цей 
переклад і показала його Григорію Кочуру). Натомість перші 4 рядки з назвою існують 
у запису самого Григорія Порфировича разом з припискою: «Це початок перекладу, як він 
зберігся в моїй пам’яті. А закінчення маємо в автографі. Приблизна дата виконання цього 
перекладу — 1928–1929 рік. Г. Кочур».

Отже, переклад зроблено для планованої антології французької поезії за редакцією Ми-
коли Зерова і Стефана Савченка, яка з огляду на стрімке посуворішання політичного клі-
мату світу так і не побачила (а чимало її учасників уже через кілька років було репресо-
вано й фізично знищено). Проте більшість створених для антології перекладів Максима 
Рильського було таки пізніше надруковано, зокрема й  зусиллями Григорія Кочура, для 
якого участь у підготовці антології стала наприкінці 1920-х першою серйозною перекла-
дацькою працею; знайшли вони своє місце і в академічному двадцятитомнику поета. Уже 
у  1988  році у  альманасі «Поезія» з  супровідною статтею Григорія Кочура було надру-
ковано і віднайдений Нілою Підпалою переклад «Мистецтва поетичного» Верлена, який 
за життя Рильського вважали втраченим.

Однак згаданий вище переклад сонета Мюссе не друкувався ніколи. При підготовці видань 
радянського часу це, очевидно, сталося через його перший терцет, де проглядалися прозорі 
паралелі з долею самого Рильського, який під тиском політичних обставин мусив переходи-
ти на «радянські рейки», назавжди зголивши після арешту «націоналістичні» вуса, відомі 
зі світлин 1920-х, — але навіть за найтяжчих умов зберіг найвищу порядність і безмежну від-
даність українській культурі (під час суворих нагінок сталінських часів поет часом вимушено 
займався «самокритикою», але ніколи не кинув каменя ні в кого з колег).

Тож нехай історія перекладу сонета французького класика ХІХ століття, на позір легковаж-
ного і дистанційованого від тодішніх літературних і політичних баталій, стане й ще одним 
нагадуванням про умови, в яких змушений був упродовж десятиліть існувати український 
переклад, виконуючи функцію не лише ознайомлення свого читацтва з надбаннями інших 
літератур, але й утверджуючи статус українців як рівноправної європейської нації. А пуб-
лікацію свою автор присвячує колишнім і  нинішнім працівникам поетового музею, чиї 
архіви, можливо, подарують нам ще не одну цікаву знахідку.
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АНГУЛЕМСЬКІ АННАЛИ:  
АКВІТАНСЬКА ХРОНІКА  
IX–XI СТОЛІТЬ
Франція

Переклав із середньовічної латини та підготував вступну статтю  

й текстові примітки Віктор Мельник

Принципи перекладацької роботи історика

Перекладати хроніки завжди непросто . Зазвичай виконання перекладів середньовічних 
латиномовних хронік має на меті два призначення . Перше — сприяти наповненню відпо-
відним фактажем конкретної наукової праці . У такому разі, увага перекладача і, одночасно, 
дослідника-історика повністю концентрується на датах і фактах, що глибше розкривають 
предмет його наукового інтересу . Ось чому досягнення вченими лише першої половини 

мети про понуємо вважати 
аб ст рактною ілюзією пов-
ноцінних студій . Вивчення 
аксіології минулого ефек-
тивне тіль ки в  комплекс-
ному дослідженні шляхом 
застосування безлічі під-
ходів: логічного, герменев-
тичного, політологічного, 
юридич ного, економічно-
го, антро пологічного, філо-
логічного тощо . Хроніки 

писались представниками конкретної епохи задля трансляції відповідних світоглядних 
установок . Автори, індивідуальні чи колективні, самі того не усвідомлюючи, створюва-
ли пам’ятники соціальної психології, накопичували імпліцитне (приховане в текстах) 
знання про мислення певної локальної спільноти . Кожна, навіть найменша за обсягом, 
хроніка, написана на пергаментних аркушах першого тисячоліття після Різдва Хрис-
тового, містить неймовірний сплав енергії, інтелекту, емоцій ранньосередньовічних 
письменників . За чистою і нехитрою фактологією жанр ранньосередньовічних «Анна-
лів» приховує синтез велетенської кількості психологічних, побутових, господарських 
дрібниць повсякденного життя . З  цих дрібниць історики мають сформувати цілісне 
уявлення про життя та мислення людей Середньовіччя . Для реалізації цієї найважли-
вішої складової у  меті перекладацької роботи існує друге призначення  — відкриття 
та систематизація фактів, що наповнять у подальшому історичні праці в найрізнома-
нітніших галузях наукового пізнання . Це призначення ми пропонуємо вважати епісте-
мологічним, оскільки воно зумовлює множинність підходів щодо вивчення, тлумачен-
ня та інтерпретації будь-якого історичного факту .
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Здійснений нами переклад і синтез різних редакцій «Ангулемських анналів» покликаний 
повністю реалізувати обидва призначення — як утилітарне, так і епістемологічне . З одно го 
боку, ми звертаємо особливу увагу на  історико-юридичну інтерпретацію досліджуваних 
фактів . З іншого — залишаємо простір для оцінок і тлумачень тих самих фактів із позицій 
історіографічного плюралізму .

Перше . Ми пропонуємо поглянути на  «Ангулемські аннали» з  точки зору літературно- 
естетичних особливостей доби раннього Середньовіччя (VII–XI століття) .

Друге . Нас цікавить правова свідомість і політико-юридичні уявлення населення західної 
частини сучасних французьких земель за доби раннього Середньовіччя . Кого вони вважа-
ли своїми сюзеренами (опікунами і правителями), кому поклонялися як вассали (піддані 
платники податків)? Яким був юридичний і політичний розподіл ролей та функцій у ран-
ньосередньовічному суспільстві Західної Франції?

По-третє, Ангулемські аннали мають дати більше інформації про ставлення середньовіч-
них освічених людей до проблеми життя та смерті в той неспокійний час .

Культурно-історичний контекст джерела

У часи правління короля (латиною термін «король» звучить як «рекс», rex) франків (768–
814 рр .) та імператора Заходу (800–814 рр .) Карла Великого на теренах Франції був запу-
щений інтелектуальний механізм так званого Каролінгського відродження .

Династію Каролінгів заснував франкський король Піпін ІІІ Короткий (751–768  рр .), який 
не лише був уперше коронований Папою Римським, а й виховав імперські амбіції у свого сина 
Карла . Останній побудував на залишках римського прикордонного опорного пункту нову столи-
цю — Аахен . Це місто, розташоване на межі колишнього римського та сучасного для правління 
Карла германського впливів, мало здійснити функцію об’єднання обох половин проголошеної 
25 грудня 800 року «реставрованої» Західної імперії . До нього новоявлений імператор-варвар 
запрошував освічених людей з усіх куточків Європи . В Аахен з’їхались монахи, священики, поети 
і художники з Франції (тоді — Західної Франкії), Німеччини (тоді — Східної Франкії), Баварії, Англії, 
Риму та північної Італії (Лангобардії чи «Ломбардії»), Східної Римської імперії («Візантії») .

Приїжджі діячі аахенського відродження були різномовними й надзвичайно диференційо-
ваними за релігійною ознакою . Хоча на початку ІХ століття Християнська Церква юридично 
й політично залишалась єдиним інститутом із двома центрами (патріархія італійського Ста-
рого Риму та патріархія візантійського Нового Риму — Константинополя), її номінальні підда-
ні-християни, розділені географічною протяжністю Європейського континенту, сповідували 
часто взаємозаперечні ідеологічні форми як Христової Віри, так і антагоністичних конфесій . 
Скажімо, в Ірландії домінував принцип підпорядкування східному Константинопольському 
патріархату, в Англії одне одному протистояли кельтське язичництво, скандинавська віра 
Одіна та римське папство, на півночі Іспанії та у країні Басків ішла боротьба між суннітським 
ісламом, рахдонітським іудаїзмом (талмудизмом), римським папством і монофізитськими 
сектами, а в самій Франції (південніше від історичної річки Луари), якою ми цікавимось на-
разі, залишалось багато християн вестготського походження, що продовжували сповідувати 
аріанську віру предків, не визнавали Святої Трійці .

Карл Великий розумів, що асимілювати такі строкаті народи неможливо . Йому був потрібен 
творчий синтез — так ми можемо охарактеризувати філософський зміст «Каролінгського від-
родження», що мав ознаки культурного ренесансу імператорських практик і теорій Риму .

Творчий синтез полягав у примітивізації (редуктивному доведенні до рівня культурного роз-
витку підпорядкованих Карлу Великому варварських народів «лісової» Європи)  римського 
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образотворчого мистецтва та пізньоантичної архітектури . Цей процес зачепив так само осві-
ту (примітивізація курсів риторики, граматики й поетики), але дозволив зберегти латину . 
Мова італійських римлян не лише припинила своє відмирання, а й вступила в нову стиліс-
тичну фазу — Середньовічну . Після «реставрації» Західної імперії 25 грудня 800 року, латина 
стала офіційною мовою цього наднаціонального політичного утворення . Інша справа, що 
відтепер латина мала бути підлеглою апостольському спадку Біблійної епохи та римських 
проповідників . Для прикладу, створювані монахами ранньосередньовічні текс ти VII–XI сто-
літь не  мали права перевершувати стилістично чи за  будь-яким іншим критерієм тексти 
праць північноафриканського Отця Християнської Церкви Аврелія Августина Блаженного 
(він же — Африканський, роки життя: 354–430) .

Політичний контекст: римський спадок і візантійський фактор

Особливої критики каролінгська редукція зазнавала з боку державних діячів, священно-
служителів, митців та вчених-літераторів Східної Римської імперії (Візантії) .

Зауважимо: ми неодноразово звертали увагу читачів на те, що назва «Візантія» була побу-
товою назвою «Східної частини Римської імперії», правителі якої протягом Великого пересе-
лення народів ІІІ–VII століть зуміли зберегти всі політико-правові інститути Імператорського 
Риму цілісними й неушкодженими . Східноримські імператори навіть домоглися формального 
(юридично — тільки на папері та в богослужіннях) підпорядкування «варварських» племен 
остготів, вестготів, аланів і вандалів, бургундів, свевів, лангобардів, що протягом V–VI століть 
захопили більшу частину провінцій Західної Римської імперії . Після смерті останнього імпе-
ратора Західної Римської імперії Юлія Непота (роки правління: 474–475, 476–480) візантійські 
імператори були визнані всіма впливовими «варварськими» королями («рексами») Західної 
Європи одноосібними правителями як східної, так і західної частин Римської імперії .

Хрещення франків королем Хлодвігом (роки правління: 481–511) також відбувалось за  під-
тримки офіційного Нового Риму (Константинополя) та за участі візантійських легатів (послів) . 
У 507 р . Хлодвіг був офіційно удостоєний титула імператорського намісника на землях ко-
лишньої римської Галлії . Відтак Франкське королівство де-юре стало частиною «візантійської 
середземноморської співдружності» . Хоча політично франкські королі Меровінгської династії 
(481–751 рр .) були повністю самостійними, юридичний суверенітет над усіма західноримськи-
ми провінціями належав Візантії . Для прикладу, титул видатного візантійського імперато-
ра-законотворця Юстиніана Великого (527–565) включав найменування «правитель франків» . 
Фрагменти його унікальної переписки з франкськими володарями протягом італійської кам-
панії 535–555 рр . також свідчать про формальне визнання королями династії Меровінгів суве-
ренітету та юрисдикції Східної Римської імперії .

Перехід влади над Королівством франків у руки династії Каролінгів спочатку не змінив цьо-
го юридичного балансу сил . Однак свою корону Піпін ІІІ Короткий (751–768) уже волів отри-
мати особисто з рук римського патріарха (Папи Римського) . У свою чергу, Карл  Великий 
домігся проголошення себе «імператором римлян» . У його титулі не було вказівки на «Рим-
ську імперію» чи «Західну частину Римської імперії» . У  контексті сформованої політико- 
юридичної кон’юнктури він не міг оскаржувати повноважень імператора Східної Римської 
імперії над усіма колишніми римськими провінціями . Однак він вирішив поєднати фактичну 
і формальну реальності, проголосивши себе «імператором римського населення» західних 
провінцій . Після тривалих дискусій візантійський імператор Михайло І Рангаве (811–813) 
у 812 році визнав Карла Великого «імператором римлян на теренах західних провінцій» . 
Взамін Каролінги визнали владу Візантії у Південній Італії, над Венецією та Далмацією, а та-
кож зобов’язувались надавати військову допомогу проти арабської експансії та різноманіт-
них бунтівних племен .
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Перший запис «Ангулемських анналів» присвячений саме Карлу Великому — його смерті, 
що сталась 28  січня 814  року . Важливо, що анонімний автор помилився із  датуванням 
смерті «імператора римлян на теренах західних провінцій», вказавши правильний день, 
але неправильний рік (у тексті — «815 рік») . Цей же запис свідчить: «Імперія перейшла 
до його сина Людовика» .

Людовик І Благочестивий правив Каролінгською імперією з 814 по 840 роки . Він спряму-
вав свою діяльність на  створення адміністративно-територіального устрою імперії, роз-
виток науки, освіти та мистецтв, був видатним церковним меценатом . Період саме його 
правління ознаменувався високим розквітом «Каролінгського відродження» . Однак усі 
шість записів «Ангулемських анналів», зроблені за доби Людовика Благочестивого, при-
свячені не блискучим досягненням літератури та образотворчого мистецтва, будівництву 
нових монастирів та реорганізації імператорського війська, а жорстоким набігам вікінгів 
(«норманів») . Активізація цих грабіжницьких походів скандинавських дружин углиб тери-
торії сучасної Франції припала на 830–900 роки .

В «Ангулемських анналах» перший норманський набіг зафіксований у 835 році, тоді як 
востаннє битва з норманськими грабіжниками згадується під 863 роком .

Хроніка акцентує особливу увагу на смерті Людовика Благочестивого та переході влади 
до рук його сина Лотаря І (формально залишався імператором у 840–855 рр .) . Важливо, 
що хроніка ставиться до Лотаря демонстративно нейтрально . Враховуючи де-юре імпера-
торський титул Лотаря, таке ставлення свідчить про негативне сприйняття ангулемськими 
інтелектуалами його правління . Правителем Західної Франкії, до якої належав Ангулем, 
став інший син Людовика Благочестивого — Карл ІІ Лисий .

11  серпня 843  р . сини Людовика Лотар, Карл і  Людвіг уклали у  Вердені угоду про поділ 
 Каролінгської імперії на три королівства: Західно-Франкське, Лотарингське і Східно-Франк-
ське . Аж до 962 р ., коли німецький король (936–973 рр .) Оттон І Великий з династії Людоль-
фінгів був коронований римським папою як «імператор римлян і  франків» і  проголосив 
створення «реставрованої Римської імперії» (проіснувала як «Священна Римська імперія» аж 
до її скасування Наполеоном Бонапартом 1806 р .), існування самостійної Західної частини 
Римської імперії, що юридично ґрунтувалось на  положеннях Едикту римського імператора 
Феодосія (395 р .) та конституційної Ординації Людовика Благочестивого (817 р .), перервалось .

Східна Римська імперія (Візантія) після Верденської угоди оголосила про свої історичні 
права на західні провінції Риму, включно із Західно-Франкським королівством . Важливо, 
що це не викликало полеміки в європейській тогочасній літературі (в тому числі й в «Ангу-
лемських анналах»), оскільки франкські інтелектуали традиційно дотримувались принци-
пів римського публічного права .

Констатуємо . Відбувається звуження політичного простору хроніки . Після 843 р . вона згадує 
імператорський титул лише двічі… Під 870 роком ідеться про зречення Лотарем королівської 
влади та його смерть . Тут знову сталася помилка в датуванні, оскільки достеменно відомо, 
що Лотар помер 29 вересня 855 року в Прюмському монастирі . Не все відповідає дійсності 
і в остан ньому «імператорському» запису «Ангулемських анналів» під 1025 роком . Спочат-
ку запис говорить про смерть Генріха ІІ Святого, імператора «реставрованої Римської імперії 
 Заходу», проголошеної Оттоном І Людольфінгом, хоча дата смерті Генріха відома історикам — 
13 липня 1024 року . Спадкоємцем Генріха став німецький король Конрад ІІ (1027–1039) — пред-
ставник давньої салічної династії франкських вождів .

Однак завершується хроніка так само, як і починається: згадкою про римських імператорів . При 
цьому останні рядки присвячені смерті одного з найвидатніших східноримських (візантійських) 
імператорів — Василія ІІ Болгаробойці (роки правління: 976–1025) . Саме Василій ІІ Болгаробойця 
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докладав величезних зусиль наприкінці Х століття, щоб зупинити німецький Drang nach Osten 
у слов’янські землі, чим надовго локалізував експансію Людольфінгсько-Салічної Римської імпе-
рії германців . У 988 р . за ініціативи Василія ІІ була хрещена Київська Держава, а київський князь 
Володимир Великий (978–1015) формально визнав східноримський сюзеренітет…

«Ангулемські аннали» закінчуються згадкою про перехід імператорської влади у Візантії 
в руки брата Василія ІІ Костянтина VIII, чиє одноосібне правління протягом 1025–1028 рр . 
стало початком політичної кризи на Християнському Сході . Це досить символічно і дає 
змогу стверджувати, що представлена увазі читача хроніка, як і будь-який зразок каро-
лінгського красного письменства, пронизана римською ідеєю . Інакше неможливо поясни-
ти той факт, що смерть німецького та східноримського імператорів визнається важливою 
подією для віддаленого західного аквітанського міста Франції, населення якого насправді 
більше схильне перейматися бретонською і  норманською проблемами або  ж феодаль-
ними міжусобицями жадібних графів . Тим паче, що писалась хроніка не однією особою . 
Її творили багато поколінь ангулемського духовенства, починаючи з  кінця ІХ століття 
і до найпізнішої вставки — германського та візантійського епізодів 1025 року .

Археографічні та бібліографічні зауваження

Історія Франції доби раннього Середньовіччя (VІІ–XI століття), незважаючи на велику кіль-
кість опублікованих історичних досліджень, наповнена незліченною кількістю білих плям . 
Ангулемська хроніка є одним із небагатьох прикладів заповнення історичного прогалину 
завдяки злагодженій роботі французьких історіографів .

У цій публікації здійснено об’єднання двох редакцій хроніки, що нині зберігаються 
в  Паризь кій національній бібліотеці . Перша редакція під археографічним номером codex 
Parisiensi № 5239 була опублікована у виданні Monumеnta Germaniae Historica ще 1829-го 
року . Однак вона помилково отримала назву «Аквітанські аннали» . Друга редакція під 
 археографічним номером codex Parisiensi Latin № 2400 була надрукована там же, 1841-го 
року, але вже під назвою «Ангулемські аннади» . Уже після публікацій у виданні Monumenta 
Germaniae Historica (1829, 1841) у Ватиканській апостольській бібліотеці (зібрання шведської 
королеви Христини з династії Ваза, правила в 1632–1654 рр .) було віднайдено codex № 1127, 
текст якого дав змогу археографам зробити висновок про ідентичність усіх трьох редакцій 
хроніки . Встановлено також, що хроніка писалась перманентно: в неї вносили інформацію 
різноманітні інтелектуали, вочевидь із середовища духовенства . Окремі записи можна дату-
вати близько 870 р ., інші ж датуються приблизно 930 і 991 рр .

Усі три автентичні редакції мають багато помилок, пов’язаних із датуванням, які ми в окремих 
випадках виправляємо у примітках . Також вважаємо, що назва «Ангулемські аннали» є більш 
виправданою, аніж термін «Аквітанські аннали», оскільки в тексті йдеться переважно про по-
дії, пов’язані з історією західної французької провінції (у Середньовіччі — графства) Ангумуа .

Під час здійснення перекладу ми користувались оцифрованими публікаціями наукового 
проек ту Digital Monumenta Germaniae Historica . Переклад звірено з  латинськими текстами 
1829 р . і 1841 р . за редакцією члена Берлінської академії наук Г . Г . Пертца (1795–1820), також 
із російськими перекладами І . Дьяконова (2008) й Ю . Фарафонова (2017) . Особливу вдячність 
висловлюю коректору та літературному редактору «Анналів юридичної історії» К . І . Степаняну .

Текст «Ангулемських анналів» публікується українською мовою і в українському періодич-
ному виданні вперше . До важливих (на наш погляд) подій ми надаємо власний коментар, 
виділений курсивом .



208

Проза • Драма

814  р. — 28  січня помер Карл Вели‑
кий, імператор і август. Імперія перейшла 
до його сина Людовика.

У тексті codex Parisiensi №  5239  цю 
знаменну подію помилково віднесено 
до  815  року, що дає можливість ствер
джувати, що хроніку почали записува
ти не  раніше 830  р., коли влада самого 
Людовика Благочестивого поступово 
перетворилася в юридичну фікцію, а те
риторія Франції, з  Аквітанією включно, 
стала легкою здобиччю норманських гра
біжників.

830 р. — острів Нуармутьє в червні 
був покинутий монахами, що знайш‑
ли там притулок. Цього  ж року Одон, 
граф Орлеану, вступив у протиборство 
з графом Нанту Ламбертом і загинув.

Острів Нуармутьє в  сучасному де
партаменті Вандея лежить далеко від 
міс та Ангулема, але вважається визнач
ним духовним місцем через існування тут 
монас тиря. Заснував його святий монах 
бенедиктинець Філіберт (608–684), що 
був до  прийняття чернецтва знаним 
гасконським дворянином. У 799 р. на цей 
монастир напали нормани, і це був пер
ший зафіксований прецедент атаки 
вікін гів на  територію Франції. Імпера
тор Карл Великий у першій декаді ІХ сто
ліття збудував тут замок. Необхідність 
захищати Нуармутьє пояснювалась ви
гідним стратегічним розташуванням 
острова — біля гирла річки Луари.

Ламберт І протягом 814–831  рр. 
був маркграфом Бретонської марки 

(центр — м. Нант), створеної на кордо
нах Бретанського королівства.

835  р. — Райнальд, граф Ербо, бив‑
ся з  норманами на  острові Нуармутьє 
у  тринадцятий день перед вересневими 
Календами.

Перша згадка хроніки про норманів.
Календи — в римському календарі так 

називали перший день місяця.
836  р. — мощі святого Філіберта 

за сім днів перед Ідами червня були ви‑
копані з землі острова Нуармутьє та пе‑
ренесені в Бургундію.

Іди  — від етруського дієслова «діли
ти» — день середини місяця в римському 
календарі.

838  р. — помер король Аквітанії Пі‑
пін. Його поховали в Пуатьє, у монастирі 
святої Радегунди.

Королем Аквітанії називався другий 
син імператора Людовика Благочести
вого (814–840) Піпін І (роки життя: 
797–838).

Конституційною Ординацією Лю
довика Благочестивого (817  р.) офіційно 
оголошувалось, що імператор вважався 
вищим правителем імперії як сукупно
сті багатьох королівств. Тобто імпера
тор був сюзереном (верховним владикою) 
короліввасалів. Деюре, такий підхід 
означав, що королі визнаються лише на
місниками імперських територій. Тому 
за  гучним титулом Піпіна І не  треба 
вбачати особливої повноти влади.

Реформа Людовика Благочестивого 
насправді була лише підтвердженням 

Ангулемські аннали | Annales Engolismenses
814–1025 роки від Різдва Христового
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 історичного принципу римського публіч
ного права, згідно з  яким королі вважа
лись вождями варварських племен на осо
бистій службі в  римського імператора. 
До  Ординації Людовика Благочестивого 
цей принцип успішно діяв протягом V–IX 
століть у конституційній системі Схід
ної Римської імперії, а також визнавався 
римським папством.

Аквітанія — це не лише назва адміні
стративнотериторіальної одиниці в іс
торичній та сучасній Франції. Аквітанія 
(Окситанія) — це територія проживан
ня окситанців та розповсюдження окси
танської мови (провінції Аквітанія, Про
ванс, Овернь, Лімузен, Гієнь, Лангедок, 
Гасконь) із  15мільйонним населенням 
(сьогодні). Історично окситанці є  само
стійним народом. Мова окситанців відо
бражає галлопровансальський діалект 
латини.

840  р. — за  три дні перед Нонами 
травня, у  середу, о  восьмій годині, було 
сонячне затемнення. На  дванадцятий 
день до  Календ липня помер імператор 
Людовик.

Нони — день, що визначає чверть мі
сяця в римському календарі.

841  р. — імператор Лотар вступив 
під Фонтенуа в битву з братами Карлом 
і  Людовиком. Після того як незліченна 
кількість франків загинула в битві, імпе‑
ратора Лотаря переміг герцог Провансу 
Гверин. Лотар втік із поля бою.

Тон і характер повідомлення свідчать 
про однозначно негативне ставлення ан
гулемського кола інтелектуалів до особи
стості імператора Лотаря.

843 р. — померла імператриця Юдиф, 
мати Карла Лисого. Її поховали в  Турі, 

у  базиліці блаженного Мартіна. У  це  ж 
літо, за дев’ять днів до липневих Календ, 
Райнальда вбив Ламберт. Нант цим літом 
завоювали вестфолдінги (норвезькі вікін
ги з околиць Осло. — В. М.), а Карл уперше 
вступив у Бретань.

Запис свідчить про активізацію екс
пансії новоствореного ЗахідноФранк
ського королівства (Франції) в межі істо
ричної Бретані. Як відомо, Королівство 
Бретань (за римських часів — провінція 
Арморика) було повністю кельтським 
і не бажало входити до складу Каролінг
ської імперії. Протистояння між кельта
мибретонцями і  германцямифранками 
відбувалось на  тлі нейтралітету рома
ноокситанців. Саме ці три групи склали 
кістяк французької політичної нації.

Важливо, що хроністи не  згадують 
про Верденську угоду 11 серпня 843 р. Цьо
му може бути таке пояснення: ймовір
но, інформацію про 843 р. внесли близько 
850го або 870го років. Відтак, хроністи 
вирішили не  згадувати про ганебний, 
на  їхню думку, Верденський договір, що 
призвів до дезінтеграції Франкії та зумо
вив крах системи ефективної оборони від 
грабіжниківвікінгів.

844  р. — Бернард і  Гервей убиті 
Ламбертом. З  них двох Гервей був сином 
Райнальда.

У цьому запису йдеться про сина 
бретонського маркграфа Ламберта 
І, що правив Бретонською маркою 
з 843 до 851 рік.

845 р. — графа Сігвіна взяли у полон 
і  вбили нормани. Місто Сент нормани 
спалили, а найцінніші багатства забрали 
з собою. Карл наново вступив на терени 
Бретані, де мав битву з Номіное.
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Граф Сігвін став правителем Бас
конії лише в  845  році. Можливо, треба 
було віднести дату цього повідомлення 
до 846 року.

Номіное був дуксом (латинський си
нонім слова «губернатор») Бретані про
тягом 831–851 рр. Сьогодні вшановуєть
ся як «батько бретонської нації».

Бретанська держава, проголошена 
Номіное в  841  р., після смерті його осо
бистого покровителя Людовика Благо
честивого, не  охоплювала прикордонних 
кельтських районів, об’єднаних під на
звою «Бретонська марка».

846  р. — нормани в  липні спалили 
ост рів Нуармутьє.

Мається на  увазі знаменитий меро
вінгський монастир Філіберта.

847  р. — за  чотири дні до  квітневих 
Календ нормани спалили монастир Діас.

848 р. — нормани захопили і спалили 
місто Бордо.

850  р. — Карл Лисий утретє спряму‑
вав своє велике військо на територію Бре‑
тані. Номіное, у свою чергу, захопив Ренн 
і  Нант, розібравши частину міських стін 
та ворота.

851  р. — Номіное, Волею Божою, був 
уражений янголом. Унаслідок цього він по‑
мер. Карл учетверте напав на Бретань. Це 
сталось за одинадцять днів до вересневих 
Календ. У  Бретані Карл бився з  Еріспое, 
сином Номіное, втративши у бою герцога 
Вівіана разом із частиною війська.

Дукс Номіное, звісно, не  був убитий 
янголом. Вочевидь, він помер від однієї 
з  численних епідемій, що вражали армії 
в походах.

852  р. — у  травневі Календи графа 
Ламберта вбив граф Ле‑Мана Гозберт. 

Цього  ж року, у  вересні, король Карл 
узяв під свою опіку власного внука Піпі‑
на. Також напередодні Нон листопада, 
Рамнульф де Пуатьє та його родич Раге‑
нольд, вступили у  протиборство з  нор‑
манами в садибі Бріяк. У березні загинув 
граф Гозберт.

Йдеться про бретонського маркграфа 
Ламберта ІІ.

853  р. — у  травні нормани спалили 
Люсон. У  червні нормани спалили мо‑
настир святого Флоренція і  ціле місто 
Нант. Також було спалено Тур.

Якщо опиратись на  хроніку, 
то  853  рік варто визнати апогеєм 
безчинств вікінгів (норманів) у  межах 
Акві танії та Бретані.

863  р. — Турпіон, граф Ангулема, 
вступив у  битву з  норманами. Вбивши 
норманського короля Мавра, граф Ангу‑
лема Турпіон загинув і сам.

Уперше в тексті згадується ангулем
ський граф.

Ангулем не був новим містом, як і його 
кафедральний собор.

Відомо, що за часів правління римсько
го імператора Феодосія Великого (379–
395), на  цьому місці було латиномовне 
місто  Inculisma, що проводило жваву 
торгівлю з  навколишніми кельтськими 
селами (в тому числі армориканськими). 
У 379 р. тут було засновано християнське 
єпископство, досі діюче. З 418 до 507 року 
Ангулем був водночас і  ортодоксальним, 
і  аріанським єпископством у  Вестгот
ському королівстві, з  центром у  Тулузі. 
У  507  р. до  Ангулема увійшло франкське 
військо короля Хлодвіга, який особисто 
наказав побудувати в місті величний ка
федральний собор. Графством (областю) 
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Франкії околиці Ангулема, вочевидь, ста
ли від самого початку панування Меро
вінгів на теренах Окситанії.

Відомості про смерть графів та єпис
копів ангулемських, подані нижче, є абсо
лютно унікальними та  не  згадуються 
в жодній іншій хроніці!

864  р. — 23  грудня помер Гірбальд, 
єпископ Ангулема.

866 р. — брат Турпіона і граф Ангуле‑
ма Еменон вступив у бій з  графом Сен‑
та Ландриком. Коли він убив Ландрика, 
пораненого Еменона перенесли помира‑
ти в фортецю Ранконь. На восьмий день 
граф Ангулема Еменон помер.

На підставі хроніки роки графського 
правління Еменона Ангулемського слід ви
значити як 863–866 рр.

868 р. — був настільки сильний голод, 
що люди вбивали одне одного, розрива‑
ючи плоть зубами, наче дикі звірі. У цьо‑
му році люд почав відновлювати місто 
Ангулем.

870 р. — імператор Лотар, ставши мо‑
нахом, помер у монастирі Прюм.

Помилка в датуванні, оскільки досте
менно відомо, що Лотар помер ще 29 ве
ресня 855 року.

886 р. — помер граф Ангулема і Пет‑
рокорія Вульгрін.

Припускаємо, що Вульгрін був графом 
ангулемським з 866 до 886 року.

892 р. — 3 вересня помер Ооліба, єпис‑
коп Ангулема.

895  р. — 20  квітня помер Анатоль, 
єпископ Ангулема.

916  р. — 27  березня помер Ільдуін, 
граф Ангулема.

Припускаємо, що Ільдуін був графом 
ангулемським з 886 до 916 року.

918  р. — Ламберт, віконт Ангулема, 
та  його брат Арнольд були вбиті мечем 
10 квітня.

Віконтом у середньовічній Франції на
зивали старшого графського сина.

930 р. — Адемар, граф Ангулема, чо‑
ловік графині Санчі, помер 2  квітня  — 
на  четвертий день перед квітневими 
Нонами. Поховали Адемара в соборі свя‑
того Іларія в Пуатьє.

Припускаємо, що Адемар був графом 
ангулемським із 916 до 930 року.

940  р. — 23  березня помер Гунбальд, 
єпископ Ангулема. Він перебував на по‑
саді 43 роки і 21 день.

951  р. — 10  лютого помер єпископ 
Фулькальд. Він перебував на  посаді 
12 років, 11 місяців і 10 днів.

962 р. — 6 серпня помер Вільгельм Та‑
леранд, граф Ангулема.

Припускаємо, що Вільгельм Тале
ранд був графом ангулемським із  930 
до 962 року.

964 р. — 18 січня помер Ебул, єпископ 
Ангулема. Він перебував на посаді 12 ро‑
ків, 9 місяців і 16 днів.

973  р. — 14  січня помер Рамнульф, 
єпископ Ангулема. Він обіймав посаду 
9 років, 9 місяців і 13 днів.

975  р. — Рамнульф, граф Ангулема, 
був убитий мечем 27 липня.

Припускаємо, що Рамнульф був гра
фом ангулемським із 962 до 975 року.

993  р. — 24  листопада помер Гуго, 
єпископ Ангулема.

У 987–996 рр. на західнофранкському 
престолі перебував колишній дукс Гуго 
Капет. З його іменем пов’язаний початок 
правління на землях Франції видатної ко
ролівської династії Капетингів (правили 
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протягом 987–1328  років). Остаточний 
юридичний перехід від терміна «Захід
ноФранкське» до «Французьке» в найме
нуванні королівства відбувся за правлін
ня Людовика VIII (1223–1226).

1025 р. — за шість днів перед Кален‑
дами листопада помер віконт Гвідон. 
Його поховали у монастирі святого Мар‑
ціала в місті Лімож.

Цього ж року помер імператор Генріх. 
Владу взяв у свої руки імператор Конрад.

Цього ж року помер імператор греків 
Василій. Владу над імперією взяв у  свої 
руки брат Василія Костянтин.

Висловлюємо припущення, що встав
ка про 1025  рік була зроблена між 
1025  і  1028 роками. Тобто вона відобра
жає період, коли Костянтин VIII правив 
Східною Римською імперією (Візантією), 
а Конрад ІІ Салічний ще не був коронова
ний Папою Римським.

Інформація  
для подальших роздумів

Уважному та  вдумливому читачу 
нескладно помітити, що Ангулемські 
аннали, як сукупна характеристика мис‑
лення західних франків у  період Каро‑
лінгського відродження, систематично 
демонструють дві яскраві культурні тен‑
денції.

Перша — текст джерела є максималь‑
но примітивізованим. Хоча сама римська 
історіографічна традиція демонструє 
свою життєвість на прикладі дотриман‑
ня хронологічних принципів викладу 
матеріалу, прогресивні античні засади 
інтерпретації та  коментування фак‑
тів повністю ігноруються. Отже, текст 

є  макси мальною редукцією як щодо 
істо ріографічних джерел Стародавнього 
Риму (згадаймо, для прикладу, прекрас‑
ний латиномовний текст «Res Gestae» 
Амміана Марцелліна, 330–400  рр.), так 
і щодо Святого Письма (Біблії). Ми пов’я‑
зуємо це із пропагованими імператором 
Карлом Великим (800–814) цінностями 
спрощення та  примітивізму, що мали 
демонструвати римським папам підпо‑
рядкованість франкської «варварської» 
культури «недосяжним» наративам Біб‑
лійних часів та  імператорської давнини 
Риму. Практично всі першоджерела того 
часу, створені на підвладних франкам те‑
ренах, мають аналогічні ознаки штучної 
редукції. Важливо, що ранньосередньо‑
вічні монастирські спільноти, займаю‑
чись написанням різноманітних історич‑
них анналів у  спеціальних скрипторіях, 
були прихильниками фіксації фактів без 
жодних коментарів, оскільки інтерпре‑
тація та  кінцевий суд людських вчин‑
ків можуть бути притаманні лише Богу. 
Така теологічна теза розвиває ідею про 
нездатність людського розуму осягнути 
зміст подій, а відтак і сенс життя. Конс‑
татація факту є єдиним літературно‑істо‑
ріографічним прийомом монастирських 
хронік VII–XI століть.

Друга  — смерть згадується в  тексті 
анналів 35  разів. Усього записів  — 36. 
При цьому 34  рази йдеться про заги‑
бель окремих особистостей і лише один 
раз  — про «незліченні» втрати серед 
франкського війська. Жодного разу 
не згадується народження дитини, немає 
відомостей про будьяку продуктивну 
діяльність, включно з будівництвом цер‑
ковних споруд, будівництвом фортець 
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і  замків, відновленням римських обо‑
ронних споруд античної доби чи прове‑
денням культурно‑мистецьких заходів 
у  самому Ангулемі. Лише один раз, під 
868  роком, згадується, що населення 
Ангу лема почало відбудовувати місто 
після жахливих випадків канібалізму 
та масового голоду. Натомість, 14 записів 
присвячені військовим походам і битвам 
(як із  норманами, так і  міжусобним), 
що супроводжувались великими руйна‑
ціями та  масовими вбивствами. Разом 
із  тим можемо зробити висновок, що 
голод 868 р. був найжахливішим за весь 
період ангулемського літописання (814–
1025  рр.). Достеменно відомо, що голод 
не  був рідкістю чи винятковим явищем 
у житті західних франків VII–XI століть. 
Однак якщо протягом понад 200  років 
анонімні автори дозволяють собі лише 
один раз згадати про голодний рік, ще 
й  додаючи гріховні інциденти, пов’я‑
зані із  людожерством (його, зрозуміло, 
табуювали як християни всіх конфесій 

і сект на землях франків, так і язичники 
скандинавського чи бретонського зраз‑
ка), то  це свідчить про винятковий ха‑
рактер пережитих ангулемцями жахіть.

Спрямованість тексту на демонстра‑
цію жахіть земного життя, смерті та за‑
гибелі в  битвах, грабіжницьких набігів 
«людей півночі» (норманів), відсутність 
життєствердних мотивів і  будь‑яких 
похвал владі чи окремим особам, дає 
підстави охарактеризувати «Ангулем‑
ські аннали» як есхатологічний текст, 
завдання якого  — не  зберегти історич‑
ні факти для нащадків, а  налякати чи‑
тачів і  наштовхнути їх на  необхідність 
покаяння, прийняття Царства Божого, 
ствердження ідеалів гріховності зем‑
ного життя і  плотських бажань. Лише 
на Небесах ранньосередньовічні монахи 
вбачали звільнення людини від спокуси 
нечистої сили, тоді як життя на  землі 
сприймалось каролінгськими інтелек‑
туалами скоріше жорстоким випробу‑
ванням.

Про перекладача й упорядника.

Віктор МЕЛЬНИК — кандидат політичних наук (2020 р.), історик права, головний ре-
дактор наукового журналу «Аннали юридичної історії» (ISSN 2520–2553). З 2019 року 
працює на кафедрі політології філософського факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, викладає історію зарубіжних політичних учень 
та  курс соціально-політичних студій. Одночасно викладає логіку, етику та  філосо-
фію англійською мовою студентам-іноземцям на  кафедрі філософії та  суспільних 
наук Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирого-
ва (з 2017 року). З 2019 року активно співпрацює зі «Всесвітом». Царина наукових 
інтересів: правосуб’єктність держав за доби пізньої античності та в ранньому Серед-
ньовіччі, юридична історія Східної Римської імперії (Візантії), зв’язки Києва та Конс-
тантинополя, політична антропологія та загальні питання історії державотворення.
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У 91-му році арабіст, сходо знавець, журналіст Євген Олего-
вич Микитенко, у якого скла далася блискуча ка р’єра у Моск-
ві, зробив свій вибір і без вагань приєднався до дипломатичної 
служби незалежної України, де ми познайомилися і стали добрими 
приятелями . Вершиною його дипломатичної кар’єри стала посада 
заступника мініст ра закордонних справ України . Надзвичайного 
і Повноважного Посла Микитенка добре пам’ятають в Єгипті, 
Саудівській Аравії, Катарі та багатьох інших арабських державах, 
з якими Україна підтримує дружні відносини .

Але повернімося до «Регтайму» . Інтригу в нашу історію 
з перекладом привніс той факт, що, як з’ясувалося, батьки 
Доктороу Абрам і Гусі Доктороу були вихідцями з мінської губернії, 
що, на мій погляд, наклало відбиток на творчість їхнього сина . 
Його критично-соціальні романи були не тільки близькими 
і зрозумілими американцям — вихідцям зі Східної Європи . 
До них прихильно ставилося й радянське літературне начальство, 
як до ідеологічно прийнятних, що у той час було дуже важливо 
для проходження нашим романом тесту на благонадійність .

Володимир Хандогій,  
«Дипломатичні переклади»
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Міґель де Унамуно
Іспанія

ДО НУТРА!
Есе

З іспанської переклав о . Степан Угрин

Твій лист насправді мав би збентежити мене, спонукаючи 
до  хвилювання за  твоє майбутнє, яке є  твоїм скарбом, якби 
я твердо не вірив, що ці напливи смутку просто зайшлі, і це 

не більше ніж прояви сумління, яке не таїть у собі чогось крайнього; саме 
в ньому віднаходимо нові сили, щоби всмоктувати все це. Не зайде, напев‑
но, далеко той, хто ніколи не відчуває втоми.

Таким сумлінням та пониклістю ти примножиш собі нові обмеження 
на шляху до прагнення всього цього. Нехай принципами твого внутріш‑
нього життя будуть вдячність, чистота наміру, цілковита вбогість духу, 
твоя ницість. Усмоктуй абсолютне, якщо хочеш у відносному зростати.

Я не боюся за тебе. Знаю, що до тебе повернуться благородні прагнення 
та величезні амбіції, вітаю із цим і себе, і тебе.

І себе, і тебе з цим вітаю. Саме так, бо найгірша річ, яку нам утовкма‑
чують, особливо в Іспа нії, — це надмірна пожадливість за відсутності ам‑
біцій. Якби ми могли збільшити зусилля і не обмежуватися лише тими, що 
докладаємо, а здобували більше з наполегливістю, ніж із думкою вберегти 
те, що маємо. За те, що викопаємо яму і сховаємо в ній єдиний талант, який 
нам, богобоязливим, дав Господь, який жне, де не сіяв, і збирає, де не розси‑
пав, заберуть від нас той єдиний, щоб дати його тому, хто отримав більше 
і зумів примножити. Бо «кожному, хто має, дасться йому та й додасться, 
хто ж не має, забереться від нього й те, що він має» (Mт ХХV). Не будь ску‑
пим, не дозволяй, щоб жадібність погасила в тобі амбіції. Більшу вартість 
має твоє прагнення слідувати за сотнею птахів, які летять, розправляючи 
крила, ніж те, що ти залишишся на землі з єдиним птахом у руці.

Зосередься, глянь у височінь, глянь так високо, як тільки можеш, і ще 
вище — туди, де твій зір не досягає, де наші життєві паралелі мають зустрі‑
тися: зауваж недосяжне. Думай, коли пишеш, бо писати — це твоя справа, 
писати для всіх, і не лише іспанською, а тепер іспанською й поготів. Якби 
так думали наші письменники, іншими були б їхні натхнення, і принаймні 

In interiore hominis habitat veritas
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зважали б на свій стиль, його інтимність, на його внутрішнє і зовнішнє, 
на ритм думки, на можливість перекласти його будь‑якою іншою мовою, 
це праця, на яку сьогодні накладають шкаралупу і вбрання, догоджаючи 
лише тому, чого прагне іспанське вухо. Це хаотичні письменники, вони 
радше хочуть бути мишачою головою 1. Їхнє прагнення слави тоне в її пре‑
тензіях. Викопують яму на своїй батьківщині і в ній ховають свій єдиний 
талант. Якби вони сказали тобі, що це і є твій центр, то відповіси їм: «Мій 
центр — у мені!»

З ними, терплячи тривалі виснажливі дошкуляння, ти розчинишся 
і зникнеш без будь‑якої користі для cебе чи інших. Ти будеш змушений 
обурюватися через речі, які того не  вартують. Ти думаєш, що один лев 
може захиститися від нашестя мурах? Ти збираєшся повбивати бліх?

Тікай швидко звідти і відокремся, як тільки це стане можливо; піди 
в поле й поговори на самоті, якщо хочеш, із всесвітом, і говори до його 
предметів. Твій голос не буде почутий? Краще хай загубляться твої слова 
в небесній безодні, ніж прозвучать у чотирьох огорожах двору в нісеніт‑
ницях пліткарів. Краще бути плинною хвилею океану, ніж застійною ка‑
люжею в ямі.

У твоєму листі є одна річ, яка мені не подобається: це твоє намагання 
зосередитися на єдиному шляху і накреслити свій життєвий план. Жод‑
ного попереднього плану! Ти ж не є будівлею! План не творить життя — 
він, власне, витворюється крізь життя. Не допасовуй своїх дій до думок, 
а радше дозволь, щоб дії формували їх, наповнювали, руйнували й тран‑
сформували. Вийди із себе самого, самому ж собі являючись. Твоя сфор‑
мована особистість є в кінці, а не на початку твого життя. Тільки у смерті 
вона довершиться й удосконалиться. Людина сьогоднішня не є людиною 
ні вчорашньою, ні завтрашньою. І як змінюєшся ти, дозволь, щоб так змі‑
нювався ідеал, який ти собі витворив. Твоє життя є постійним об’явлен‑
ням у часі для твоєї совісті від твоєї вічності, розвитком твого символу; 
ти це зрозумієш відповідно до своїх учинків. Увійди в глибини твого духу, 
і щодня віднаходитимеш нові горизонти, цілину, ріки непорочної чистоти, 
невидимі раніше небеса, нові зорі та нові сузір’я. Якщо життя глибоке, тоді 
воно є пое мою з ритмом стабільності і коливання. Не зводь своєї осно‑
ви вічності, яка з плином часу розкриється лише до її тьмяних відблисків. 
Живи сьогоднішнім днем на хвилі часу, але стоячи на твердому камені по‑
серед моря вічності. Днем вічності тобі треба жити.

Повторюю, не створюй планів на життя, бо саме упродовж життя вони 
й вимальовуються. Зосередитися на одному шляху? Те, що ти проходиш, і є 

1 Іспанська приказка «Краще бути мишачою головою, ніж хвостом лева» (прим. пер.).
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твоїм шляхом. Не ставай планетою у власній орбіті — рабом заданої траєк‑
торії. Бажання передбачити шлях зробить тебе рабом того, що нам вказу‑
ють інші. Адже бути людиною мети і визначених цілей не є нічим іншим, 
як стати здійсненням чиєїсь уяви, пристосувати нашу дійсність до мірку‑
вань далеких умів. Отож, не йди стежками, які вони тобі накреслили. Ти‑
пройди свій шлях своїми ногами, наступаючи, якщо потрібно, на те, що 
вони посіяли. І так ти послужиш їм якнайкраще, навіть якщо вони й дума‑
ють інакше. Такі кроки, зроблені навмання, є нитками, що формують утік 1 
соціального життя: якщо кожна на своєму місці, то через своє поєднання 
і сплетіння витворять гарну тканину, а не клаптик.

Від тебе вимагають визначеності? Будь‑яка точка рози вітрів, яка слу‑
гуватиме тобі фінішною лінією, виокремить тебе з‑поміж інших. А може 
знаєш, що там далі за горизонтом? Досліди все, без будь‑яких обмежень, бо 
якщо спроможешся пізнати весь горизонт, то зможеш добре вмоститися 
у своєму гнізді.

Нехай твоє минуле ніколи не  буде тираном для твого майбутнього; 
воно не є чужими надіями, які ти маєш сповнити. Вони розраховували 
на тебе? Нехай навчаться розраховувати на самих себе! Тобі кажуть, що 
так нічого не доб’єшся? Де б ти не йшов, віддавай себе цілковито, а не лише 
ту частину, на яку тобі вкажуть. Що? Тебе не розуміють? Тоді хай тебе або 
пізнають, або залишать; не опускайся до їхнього рівня. І насамперед у лю‑
бові до себе, усвідомлюємо це чи ні, але справжнє життя не полягає в розу‑
мінні самих себе без любові. Якщо ти колись і вгамуєш їхню спрагу водою 
свого духу, то невже для того, щоб вони проковтнули джерело? Якщо фор‑
мула твоєї особистості складна, то не спрощуй її, допасовуючись до їхньої 
алгебри (математики, арифметики): краще тобі бути ірраціональним чис‑
лом, ніж номером їхнього рахунку.

Ти маєш витримати багато, бо ніщо так не дратує якобинця, як те, що 
хтось утікає з  їхньої клітки. Перестань ненавидіти того, хто не схиляється 
до їхніх умовлянь, і не вважай його дурнем чи фарисеєм. Тобі кажуть, що 
сам собі суперечиш? Завжди будь щирим, бережи в мирі своє серце і не пе‑
реймайся, чи щирим і спокійним воно було, бо суперечність у їхніх головах, 
а не в тобі.

Ти надувся? Ну й надувся. А якщо ми всі надмемося, то збільшиться 
світ. Так, амбіції, амбіції, але не жадібність!

Повторюю, приготуйся до того, що маєш багато витерпіти, бо мовчазні 
звинувачення, які нашою поведінкою чинимо ближньому, є саме тим, що 
його найбільше болить. Тебе переслідують за те, що ти думаєш, але й ти 

1 Утік — поперечні нитки тканини .
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дошкуляєш їм тим, що робиш. Дошкуляй з любов’ю. Приготуйся до всьо‑
го, а для цього знайди собі союзників. Краще померти смертю Ікара, ніж 
жити, не спробувавши ніколи літати, нехай навіть із крилами, скріплени‑
ми воском. Тож піднімайся, щоб розправилися свої крила, адже завдяки 
бажанню літати вони розправляться. Піднімайся. Але ти не хочеш кину‑
тися з вершини храму вниз, щоб здивувати людей, надіючись, що ангели 
тебе понесуть на своїх руках, бо не треба спокушати Бога. Піднімайся без 
страху й легковажності. Амбіції, і ніякої жадібності.

А тимчасом — покора, активна покора, що не полягає у стражданні без 
боротьби, а у відсутності жалю за минулим, відсутності смутку за непо‑
правним, у постійному погляді в майбутнє. Бо май на увазі, тільки майбут‑
нє є царством свободи, адже з часом щось змінюється, а лінія майбутності 
залишається. Ні минуле не може бути таким, як було, ні теперішнє більше 
не може бути таким, як є. Можливість бути — це завжди майбутнє. Через 
твоє краще майбутнє не май жалю за тим, що вже зробив. Таке покаян‑
ня — це смерть, і ніщо інше, тільки смерть. Думає ться про минуле. Та існує 
віра тільки в майбутнє, тільки у свободу. А свобода — це ідеал, і ніщо інше, 
тільки ідеал, а бути ним — це і є вся її сила. Вона є чимось ідеальним і вну‑
трішнім, вона, власне, є есенцією нашого домінування над світом у його 
сприйнятті. Дозволь чекати тим, які вірять в Апокаліпсис і  тисячолітнє 
царство, щоб ідеал спустився із хмар та постав перед ними, а вони змогли 
його помацати. Ти повір у правдивий ідеал, завжди майбутній та завжди 
утопічний (бо не має свого місця), і чекай. Чекай, бо тільки той, хто чекає, 
живе. Але бійся дня, коли твої очікування перетворяться в навіювання від‑
мовитися від майбутнього, і щоб цього уникнути, зроби із тих навіювань 
надію; а тому, що ти пережив це, житимеш.

Не приставай до тих, які, воюючи на полі бою, вистрілюють кулями 
обмежених тверджень. Щодо їхнього ексклюзивного догматизму, то  ви‑
знавай усе, навіть якщо тобі скажуть, що треба заперечувати, бо хоча б це 
було й так, то єдине плідне заперечення — це те, що руйнуючи творить, 
а творячи руйнує. Полиш їх зі своїми ідеями, бо насправді вони не є влас‑
никами ідей, які уважають своїми. Ти сам є живою ідеєю, і не посвячуйся 
ідеям мертвим, тим, про які дізнаються з паперу. Вони мертві й поховані 
в саркофазі формул. А ті ідеї, що маєш, бережи в собі, як скелет, покриваю‑
чи і захищаючи їх своїм духовним тілом, щоб вони слугували важелем для 
мускулів твого мислення; не зовні та неприкриті, і такі, що тебе ув’язню‑
ють, як це сталося з душами‑панцирами догматиків, відчужених від реаль‑
ності, яка не вміщається в їхні догми. Тримай їх усередині, не дозволяючи, 
щоб до них добралися якобинці, обізнані в палеонтології, і не сприйняли 
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нас за скам’янілі рештки, прагнучи сформувати і вишліфувати, аби доби‑
тися свого скелетного порядку.

Ні більшою, ні меншою мірою не думай, як дехто, що ми є людьми для 
статистики.  Кожен є  унікальним та  незамінним; нехай твоїм основним 
завданням буде це збагнути.

У твоєму листі є нарікання, які мені видаються дріб’язковими. Думаєш, 
що нічого не робиш, бо цього не помічають твої колеги? Якби ти віддав на‑
віть золото своєї душі, то й від нього не залишиться сліду. Уважай пильно, 
чи не добираєшся до душі й нутра тих дотепників, які з усією старанністю 
тебе уникають. Тиша, яка тебе оточує і на яку ти мені нарікаєш, — велична; 
над нею зазвучать твої слова ще дзвінкіше. Дозволь їм, нехай відлунюють 
між собою і повернуться привітами. Віддавай, віддавай і ніколи не проси, 
бо чим більше віддаєш даруючи, тим багатшим стаєш.

Нехай тебе не турбує кількість тих, які тебе оточують, бо справжнє доб‑
ро, яке зробиш одній людині, зробиш його для всіх, зробиш його Людині. 
Переможе твоя завзятість, яка втрачається в розпорошенні. Добрі спра‑
ви ніколи не знають спочинку: вони переходять від однієї душі до іншої, 
спочиваючи певний час на кожній із них, щоб відновитися й набратися 
сил. Працюй кожен день, здійснюючи мрії, і нехай відпочинок твоїх мізків 
буде приготуванням до відпочинку твого серця; працюй, щоб заслужити 
на смерть.

Шукай товариства, але май на увазі: усе, отримане від нього, стане то‑
вариством у тобі і для тебе, як і те, що ти йому даси, буде в ньому і для 
нього. Старайся отримати від товариства усе без будь‑якого прив’язання 
до нього і віддатися йому цілковито. Та принаймні зараз тобі кажу: «Вийди 
із цього балагану і віднайди Природу, яка також є товариством так само, 
як і товариство є Природою». Ти, як і кожен, сам у собі є товариством. Роз‑
кривай його — хай персоналізується, бо ніхто не може дати те, чого не має. 
Навіть тілесно не по ходимо від одного предка, а від безлічі, і в безліч пря‑
муємо. Ми є кадром поколінь.

Усі твої друзі тобі дораджують: «глянь туди», «глянь сюди», «не розпо‑
рошуйся», «сконцентруйся», «зосередься», «не загубись у другорядному». 
Не звертай на це уваги і віддавай від себе те, що найбільше їм дошкуляє, бо 
це їм найбільше потрібно. Я вже тобі казав: тебе на твоєму рівні не сприй‑
матимуть; прагнутимуть твоїх ідей, які насправді не є твоїми.

Не намагайся повпливати на  те, що називають розвитком культу‑
ри, ні на соціальне сере довище, ні на свій народ, ні на свою епоху, ні ще 
більше  — на  прогрес в  ідеях, які йдуть самі собою. Не  в  прогресі ідей, 
ні, а в рості душі, кожної душі, поодинокої душі. Ось. Одна справа жити 
в Істо рії, а інша — у вічності. Шукай радше мовчазного благословення від 
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 нечисленних душ, розпорошених повсюди, як двадцять осіб в  історіях 
віків. Або: шукай цього, а оте тобі додасться. Не намагайся повпливати 
на середовище і на те, що називають прокладанням шляху до товариства. 
Потреби одного універсальніші, бо вони є потребами всіх. Якщо можеш, 
поклич кожного окремо й наодинці розбуди його нутро, бо хто не пізнав 
пробудження, ніколи не  пізнає відпочинку. Я  знаю, сповідник більший 
за проповідника. Розмовляй з душею кожного, а не з колективом.

Яка радість, яка неймовірна радість охопить твій дух, коли йтимеш 
сам, сам поміж багатьох, сам у своєму товаристві, всупереч порадам твоїх 
друзів, які хочуть, щоб ти займався політичною економією, фізіологічною 
психологією чи літературною критикою. Однак не віддавай свого духа, за‑
ощадь його, бо ним ти лише докучатимеш їм. Ти повинен дати лише те, що 
не твоє; повинен дати холод середовища, що над тобою, не намагаючись 
вишукувати для них куточок постійного неспокою. Не  спілкуйся лише 
з трьома чи чотирма твоїми братами, а розповсюдь логічні та послідовні 
ідеї між трьомастами, чотирмастами або навіть тридцятьма чи сорока ти‑
сячами тих, які не можуть або не хочуть, чи не вміють розв’язати якусь 
одну проблему. Ці поради тобі вкажуть твій шлях. Дистанціюйся від них. 
І ніякого впливу на колектив! Шукай власної шляхетності, глибиннішої, 
стійкішої, менше прив’язаної до твоєї країни, а більше універсальної та од‑
вічної; цим якнайкраще послужиш своїм ровесникам‑співвітчизникам.

Так, шукай товариства, але тепер чимшвидше занурся в природу, це 
робить людину серйозною. Будь серйозним. Стався серйозно, надто сер‑
йозно до свого життя, навіть якщо тобі скажуть нечестивці, що це його 
затьмарення, що ти робиш його похмурим і депресивним. Там, де, як їм 
здається, жахлива депресія, перебуває дарована солодкість. Сприймай 
життя серйозно, не дозволяючи собі впитися ним; будь його господарем, 
а не рабом, бо воно мине, а ти залишишся. І не зважай на нечестивців, які 
говорять, що ти минеш, а життя залишиться. Життя? Що таке життя? Що 
таке життя, яке є ні моїм, ні твоїм, ні будь‑кого іншого? Життя! Ідол нече‑
стивців, якому кожен з нас приносить в жертву своє життя! Поринь у біль, 
щоб вилікуватися від його вроків; будь серйозним. Будь також радісним, 
але серйозно радісним. Серйозність — це блаженство жити своїм життям, 
осідлавши його болі, жити із цим виснажливим болем. Супроти серйоз‑
ності, яка їх переплавляє і переплавляючи живить, смуток і радість втра‑
чають усякий смисл.

І ще раз. Зараз утікай на хутір, а потім повернешся в суспільство, щоб 
у ньому жити,  однак на відстані від нього, не у світі. Той, хто втікає від цього 
світу, ще належить до світу рабства, бо носить його в собі. Будь його госпо‑
дарем. Це єдиний спосіб спілкуватися зі своїми братами. Живи з  іншими, 
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не  відокремлюючи себе, бо всяке зовнішнє відокремлення не  оберігає, 
а внутрішньо виснажує. Живи, як усі, зі своїми відчуттями, і так спілку‑
ватимешся з усіма, і всі з тобою. Роби те, що всі робитимуть, вкладаючи, 
однак, свій дух, і буде багато оригінального в цьому загальному.

Тільки в товаристві віднайдеш себе. Якщо ж себе ізолюєш, то не будеш 
нічим іншим, як тінню своєї правдивої постави. Тільки в товаристві від‑
найдеш свій смисл, але на відстані від нього.

Ти пишеш мені в  листі, якщо дотепер твоїм девізом було «Вперед!», 
то віднині буде «Вгору!». Лиши оте «вперед», «назад», «вгору», «вниз» про‑
гресивним і регресивним, тим, які піднімаються, і тим, які падають. Нехай 
собі рухаються лише в зовнішньому просторі, а ти шукай іншого — твого 
внутрішнього середовища, ідеального, середовища твоєї душі. Прагни вмі‑
стити в неї увесь всесвіт, бо це найкращий спосіб у нього влитися. Знай, 
що в  Бозі нема нікого крім тебе і  світу, а  якщо ти його частина, бо Він 
підтримує тебе, то і Він є частиною тебе, бо в собі ти Його пізнаєш. Тож 
замість сказати «вперед!» чи «вгору!» скажи: «До нутра!» Сконцентруйся, 
щоб випромінювати. Дай себе наповнити, щоби потім струменіти, збері‑
гаючи джерело. Зосередься в собі, щоб краще віддати себе іншим — цілим 
і неподільним. Щед рий каже: «Дам, що маю»; жертовний каже: «Дам, скіль‑
ки вважаю дати»; герой каже: «Дам, ким я є»; святий каже: «Віддам себе 
самого». І ти скажи з ним, віддаючи себе: «Віддаю із собою увесь всесвіт». 
Для цього ти повинен стати Всесвітом, шукаючи його в собі. До нутра!

Від перекладача.
Про еce Міґеля де Унамуно «До нутра»

Ece Міґеля де Унамуно «До нутра» написане в епістолярному стилі. Водночас цей твір 
аж ніяк не є листом, адресованим конкретній особі, на що вказує хоча б відсутність 
привітання та завершальної частини, характерних для нього. Звертаючись до уявного 
адресата і ніби відповідаючи на його запити, філософ поступово розвиває основну 
ідею твору: істина — всередині людини. Тому автор закликає шукати її саме там, не-
зважаючи на всю кон’юнктурність часу, в якому живемо.

Про перекладача.

Степан Угрин  — священик УГКЦ. Народився в  Дрогобичі, де й  здобув початкову 
та  середню освіту. Після закінчення  Львівської Духовної Семінарії і  рукоположення 
душпастирював у  Казахстані. Здобувши ліценціат у  Папському Східному Інституті 
в Римі, викладав у Дрогобицькій духовній семінарії. Зараз служить капеланом україн-
ців у провінціях Астурія та Кастилія і Леон в Іспанії. Читає лекції в Інституті Універси-
тету Саламанки в Ов’єдо. Перекладач з італійської та іспанської мов.
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Віктор Мотрук: «Переклад — цікава справа, адже вона дає мож-
ливість самому поринути у незнаний світ і відкрити його для 
всіх охочих»

Французькій мові й культурі Віктор Петрович Мотрук присвятив не одне 
десятиліття свого життя, і переконаний, що часу не змарнував, бо за-
вдяки його наполегливій праці чимало студентів нашого вишу збагати-
лися багатими знаннями. Про його невтомну науково-педагогічну та 
перекладацьку діяльність стало відомо і посольству Франції, бібліотеці 
якого він подарував свої перекладні книги. За це йому висловила подяку 
Її Високоповажність Посол Франції (на той час. — прим. ред.) в Україні 
пані Ізабель Дюмон.

Серед перекладацьких здобутків пана Віктора  — переклад поезій 
поетів з краю Овернь, книжки поезій в прозі глибоко філософського 
змісту «Магнітне поле» пера одного з кращих франкомовних пое-
тів ХХ ст. Ж.-Л. Годо, оповідань та новел П. Ленара, Ш. Кро, К. Гран-
же, Е. Базена, Шарля Азнавура, Моріса Леблана, Ірен Неміровскі, 
публіцистичного твору одного з авторів Загальної декларації прав 
людини, політика, правозахисника і письменника С. Есселя «Обу-
рюйтесь!», філософських есе соратника Ж.-П.  Сартра Ж.-П.  Бару 
і  знавця творчості А.  Камю Л.  Марена «Сартр, Камю: погляд 
із ХХІ ст. на трактування проблеми насильства/ненасильства».

Цікавим етапом його перекладацької праці став переклад україн-
ською вибраних творів відомого французького романіста, новелі-
ста, казкаря Гастона Шеро. Книжку «Арія Вертера. Вибрані твори 
Гастона Шеро» було презентовано в Закарпатській обласній науко-
вій бібліотеці ім. Ф. Потушняка і її вже читають всюди у Закарпатті 
і не лише у нашому краї.

На пошану закарпатського перекладача  
ВІКТОРА МОТРУКА

Л І Т Е Р А Т У Р Н І  Д І А Л О Г И
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Міґель де Унамуно   |   На пошану закарпатського перекладача  Віктора Мотрука

— Вікторе Петровичу, якщо пригадати, 
скільки вже перекладених Вами творів тішить 
україномовного читача?

— Без надмірної скромності скажу, що чима-
ло . Звісно, як кожній творчій людині, хотілося б 
аби було більше, але ж я не професійний пере-
кладач, а викладач і науковець, тому ці обов’язки 
на першому місці, доки є ще сили їх виконувати . 
Я радий, що ті книги, над якими мені вдалося по-
працювати розійшлися усією Україною: їх знають, 
читають, на них є позитивні відгуки, як от  квалі-
фіковані відгуки моїх колег і друзів — відомих уні-
верситетських науковців: д . ф .н ., проф . Н . П . Бед-
зір («Ж .-Л . Ґодо — француз, який вчить нас бути 
щасливими») та д . іст . н ., проф . Романа Офіцин-
ського («Світ живе надією» — З  нагоди виходу 
у  світ українського перекладу есе Ж .-П . Бару 
«Сартр і насильство пригноблених») . Їх опубліку-
вав журнал іноземної літератури «Всесвіт» . Саме 
такі доброзичливі, компетентні відгуки стимулю-
ють мене до подальшої творчості .

Дуже багато творів французької літератури пе-
реклав для «Всесвіту», до прикладу оповідання Ірен 
Неміровскі «Ворожіння», опубліковане в останньо-
му номері журналу .

— Згадуючи всі праці чи можете відзначи-
ти якусь книгу робота над якою запам’яталася 
найдужче?

— Робота з перекладанням творів завжди ці-
кава, але для мене найцікавіше було перекладати 
поезію в  прозі «Магнітне поле» Жоржа- Леона 
Ґодо . Це  філософські поезії обсягом в  один-два 
абзаци з глибоко філософським змістом, як пра-
вило, в останньому рядку . Я з величезним задово-
ленням перекладав його вірші і писав передмову 
до цієї книги .

Пам’ятною вона є для мене ще й тому, що я по-
бував у Франції у місті Ніор, де жив і творив автор . 
На превеликий жаль, наша зустріч не відбулася, 
хоча ми її планували, бо Ґодо у той час занедужав 
і помер . Я побував уже на його могилі, відвідав 
вдову Жоржа Мадлен, прогулявся стежками, яки-
ми він зазвичай любив прогулюватися, попрацю-
вав у бібліотеці з його архівом . Я також прочитав 
декілька лекцій про давню і  сучасну українську 
літературу на філологічному факультеті універси-
тету в місті Пуатьє .

— Які перешкоди можуть траплятися в про-
цесі перекладу?

— Якщо це твір так сказати «живого» авто-
ра, то дуже непростим для перекладача є вирі-
шення проблеми авторських прав на твір, який 
хотів би перекласти . Правда, інколи їх тобі мо-
жуть подарувати, але не  завжди так щастить . 
Зазвичай їх потрібно купувати, а  це  гроші не-
малі і  не  кожне видавництво (закарпатське, 
наприклад) фінансово спроможне вирішити 
це питання . У Франції, книгодрукування — доб-
ре налагоджена справа і весь процес публікації 
і поширення книги бере на себе видавництво . 
У нас же все значно складніше: написав чи пе-
реклав твір, видав книгу (якщо вдасться, за під-
тримки меценатів, але треба мати щастя!), а по-
тім сам же її реалізовуй, — оце буде твоя плата 
за справді «каторжний» перекладацький труд, 
за безсонні ночі, за згорблену над словниками 
і перед комп’ютером спину…

Друкованих книг нині читають значно мен-
ше, ніж у так звані «радянські часи», і це до пев-
ної міри зрозуміло: не до книг народу при тако-
му розкладі життя, який нам пропонує нинішня 
влада . Книжки здорожчали, тому й шукають 
люди чтиво до душі в Інтернеті, де воно часто 
у вільному доступі .

Але справжні поціновувачі файної паперової 
книжки ніколи не проміняють її на електрон ну, 
бо  друкована книга дарує їм зовсім інші есте-
тичні відчуття . Чи  відвоює собі пріоритетну 
позицію друкована література, це залежить пе-
редусім від підтримки чи не підтримки книго-
друкування державою .
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Якщо  ж говорити про робочі моменти пе-
рекладацького процесу, то  це  робота з  діалек-
тизмами, жаргонною лексикою . До  прикладу, 
коли працював над Шеро — у нього є кілька тво-
рів на  сільську тематику (йдеться про Західну 
Францію ХІХ століття), то зіткнувся з проблемою 
перекладу діалектизмів . Добре, що маю у Фран-
ції друзів — літературних критиків, істориків, 
 мовознавців, які приходять на допомогу .

Також слід враховувати реалії тогочасного 
життя, перекладач повинен знати історію та во-
лодіти знаннями про життєвий шлях і творчість 
кожного автора . Художній переклад вимагає 
не  лише вміння відтворення структури тексту, 
а  й  передачі його ідеї, духу твору . Перекладач 
мусить володіти знаннями з різних галузей: фі-
лософії, історії, мистецтва, політики тощо . Зага-
лом переклад повинен справляти на  читача 
таке ж враження, як і оригінальний твір .

— Чи розглядаєте ви разом зі студентами 
перекладені вами твори?

— Звісно, що моя робота допомагає студен-
там глибше познайомитися із  автором, його 
біографією та  літературним спадком . Вважаю 
французьку літературу, якщо не  найбагатшою, 
найкращою в світі, то однією з них, звісно, разом 
з  українською . Ні  американська, ні  англійська, 
ні  німецька літератури не  можуть дорівнятися 
до її рівня . Це таке багатство, яке ще довго бу-
дуть вивчати та досліджувати .

— За якими критеріями перекладачеві слід 
обирати твори для перекладу?

— Щонайперше потрібно визначити для се бе, 
які цінності хочеш донести перекладом до україн-
ського читача, і, керуючись цим, обирати твір . Він 
має подобатися передусім самому переклада-
чеві,а перекладач вже має докласти усіх зусиль, 
щоб перекладене ним сподобалося читачеві . Мій 
критерій відбору такий: художня вартість твору 
та урахування психології й смаків читача .

Я свідомо хочу відкрити для українського чи-
тача нові імена й тексти французької літератури, 
заповнивши, таким чином, прогалини україн-
ської перекладної літератури, тому й відбираю 
твори, які раніше не перекладалися .

— А  як  дивитесь на  те, щоб перекласти 
популярні твори українськихчи закарпатських 
письменників французькою мовою ?

— Ідея сама по собі чудова, бо, як я переко-
нався під час моїх подорожей до Франції,Україна 
є там літературною терра інкоґніта . З  класиків 
знають хіба що Тараса Шевченка, дехто з інтелек-
туалів може назвати іменаІвана Франка, Марко 
Вовчок…Краще знають сучасних українських 
письменників, чиї твори перекладені французь-
кою у Франції, Швейцарії, Бельгії: Андрія Куркова, 
Юрія Андруховича , Любка Дереша, Сергія Жадана .

Закарпатські літератори, звісно, достойні 
того, щоб їх читали у  світі, але для поширення 
їх самобутньої творчості за  кордоном потрібна, 
як  на  мене, спеціальна фінансова програма – 
державна чи приватна, –  щоб перекладачі мали 
змогу повністю присвятити себе і свої знання пе-
рекладу творів, скажімо, Петра Скунця, Василя 
Кухти чи Мирослава Дочинця . 

До речі, я вже почав працювати у цьому на-
прямку, переклавши французькою кілька поезій 
Василя Кухти, що вийшли друком у його поетич-
ній багатомовній збірці «Мандрівка поета», де-
сять поезій Романа Офіцинського, опублікованих 
у  книзі «Жура журавлів», а  також низку віршів 
Мирослава Дочинця з  його найновішої книжки 
«Єдин», які, сподіваюсь, також побачать світ .

— Над чим працюєте зараз?
— Після того, як  вийшла друком перекла-

дена з  польської дуже гарна книжечка Генрика 
Сенкевича «Та третя», готую до друку антологію 
французької малої прози, у  яку увійдуть твори 
письменників різних століть, різних літературних 
напрямків: починаючи від Вольтера, і закінчуючи 
дуже цікавою сучасною новелісткою Анні Міньяр 
з Парижа, яка подарувала мені права на дві свої 
новели . Перекладаю також прозу Шарля Бодле-
ра, містичні оповідання Теофіля Ґотьє, ще дещо .

Інформаційно-видавничий центр УжНУ
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Цієї зими у  Сенаті Франції відбулось 
урочисте святкування 40-річного юві-

лею Європейської академії наук, мистецтв і лі-
тератури . Атож, саме чотири десятиліття тому 
з  ініціативи Президента Сенату Франції (і єди-
ного двічі виконуючого обов’язки Президента) 

Алена Поера під егідою ЮНЕСКО та  завдяки 
невтомному подвижництву відомої художниці 
і громадської діячки, кавалера Ордена Почесно-
го Легіону Ніколь Лемер д’Аґаджіо було оголо-
шено про створення цієї знакової міжнародної 
установи . А втім, як згадувала сама пані неод-
мінний Генеральний секретар ЄАНМЛ, уперше 
про свою ініціативу вона виголосила з трибуни 
Кремлівського Палацу З’їздів під час Світового 
конгресу миру в  Москві, розуміючи нагальну 

потребу в  інтеграції наукових і мистецьких кіл 
Західної та Східної Європи для побудови нової 
моделі майбутнього гармонійного співіснуван-
ня . І хоча тоді її слова про зникнення кордонів 
поміж Варшавським блоком і  західним світом 
видавались утопією, через ледве не десятиліття 

вони справдились, як і чимало інших передба-
чень європейських академіків у розмаїтих галу-
зях людського буття .

Авжеж, у  травні минулого року з  ініціати-
ви Президента Малої академії наук України, 
дійсного члена НАН України та  ЄАНМЛ Стані-
слава Довгого за підтримки Посольства Фран-
ції в  Україні відбулася персональна виставка 
репродукцій малярських робіт Ніколь Лемер 
д’Аґаджіо, а також її виступи на міжнародному 

ЮВІЛЕЙНА СЕСІЯ  
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ  НАУК, 
МИСТЕЦТВ І ЛІТЕРАТУРИ  
та ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ

Юрій Мосенкіс,
доктор філологічних наук, професор, дійсний член ЄАНМЛ
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фестивалі до Дня Науки в НАНУ, зустрічі з керів-
ництвом Національної академії мистецтв Украї-
ни, Мініс терства освіти і науки України, Націо-
нальної спілки письменників України, науковою 
та  мистецькою елітою й  інші незабутні захо-
ди . В  організації заходів також узяли  активну 
участь давні партнери Академії — Міжнародний 
секретар секції літератури ЄАНМЛ, відомий 
письменник і науковець Дмитро Чистяк, знаний 
письменник-перекладач Іван Рябчій, а  також 
колектив із  підготовки виставки репродукцій 
і  каталогу картин під  керівницвом лавреата 
Державної премії в  галузі освіти, заслуженого 
працівника культури України Віктора Кудляка . 
Імпрези мали великий успіх і заповілося на по-
силення українсько- європейських наукових 

і мистецьких взаємин задля глибшої інтеграції 
Украї ни у світовий культурний простір .

Атож, ЄАНМЛ має на  мeті розширення 
зв’язків поміж науковою й  мистецькою сфе-
рами людської діяльності задля пошуків від-
повідей на  глобальні виклики для сучасного 
суспільства . Така глобальна діяльність видаєть-
ся можливою з  огляду на  винятковий склад 
 ЄАНМЛ: понад 40 лауреатів Нобелівської пре-
мії з різноманітних галузей, дійсні члени понад 
55  Національних академій із  численних країн, 
об’єднані в  Комітет вищих інституцій, а  та-
кож Почесний комітет, у  роботі якого беруть 
участь відомі громадсько-політичні й культурні 
діячі та  представники міждержавних установ 
високого рівня . Пригадаємо, що першим Пре-
зидентом ЄАНМЛ став видатний французький 
фізик і шанувальник художнього слова Реймон 
Додель, нині ж установу очолює почесний про-

фесор Лондонського королівського коледжу, ко-
лишній президент «Євронауки» і  талановитий 
поет, лауреат премії ім . Ередіа Французької ака-
демії Жан-Патрік Конрад . Серед знакових по-
дій, орга нізованих Академією останнім часом, — 
міжнародні колоквіуми, присвячені питанням 
наукової етики та  міжкультурного діалогу, 
проблемам екології та  медичного забезпечен-
ня у  середземноморському регіоні, тен денціям 
урбаністичного розвитку на  Шанхайському 
форумі, міжнародного руху з  боротьби з  ВІЛ- 
інфекцією тощо .

Останнім часом суттєво пожвавилась діяль-
ність ЄАНМЛ у  справах координації європей-
ського літературного процесу, зокрема в  ца-
рині поетичної творчості . Два роки тому було 
проведено Міжнародний конкурс поезії «Любов 
до свободи», у якому взяли участь представни-
ки понад 50  країн; відзначені автори сформу-
вали ядро нового міжнародного мистецького 
руху, що ставить за мету відродження інтересу 
до поезії, передусім у країнах Євросоюзу . Зокре-
ма, задля досягнення цієї шляхетної мети ново-
призначеним Міжнародним секретарем секції 
літератури ЄАНМЛ Дмитром Чистяком у  про-
відному французькому видавництві «Лярмат-
тан» засновано видавничу серію «Європейська 
словесність», яка має знайомити франкомов-
них читачів із провідними авторами й антоло-
гічними виданнями сучасної світової літератури 
та  посутніми культурологічними розвідками . 
Упродовж останнього часу Д . Чистяк провів 
переговори зі  знаковими поетами й  організа-
торами культурних проектів в  Азербайджані, 
Алжирі, Бельгії, Єгипті,  Італії,  Китаї, Литві, Мол-
дові, Польщі, Португалії, Румунії, Сербії, США, 
Туреччині, Чорногорії, Японії та  інших країнах 
з метою посилення міжнародної співпраці для 
ширшого поступу світового письменства у  єв-
ропейському культурному ареалі . Цього року 
ЄАНМЛ провела новий Міжнародний конкурс 
поезії «Любов до природи у ХХІ столітті», який 
згуртував поважних письменників зі  всього 
світу і зібрав на ювілейну сесію поважних пое-
тів-лавреатів із численних країв .

Восени  ж цього року секретаріат секції 
літератури ЄАНМЛ спільно з Ірпінською місь-
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кої радою та  флагманом видавничого рин-
ку Украї ни «Саміт-Книгою» провів Перший 
міжнародний фестиваль письменників-пере-
кладачів «КочурФест», покликаний сприяти 
поширенню української літератури і  культури 
за  кордоном, а  зарубіжного мистецького до-
робку в  Украї ні . До  Ірпеня й  Києва приїхали 
знакові європейські письменники-перекладачі 
української літерату ри — професор Реннського 
університету Ніколь  Лоран-Катріс із  Франції 
(серед її виданих книжок — твори Олександра 
Коротка і Павла Мовчана), директорка Міжна-
родного фестивалю поезії «Європа у  віршах» 
у  м . Комо Лаура Ґаравалья з  Італії, відомий 
славіст-перекладач, член Королівської акаде-
мії  Сербії Милутин Джуричкович . Відбулися 

незабутні зустрічі у  Національній спілці пись-
менників України, Київському національно-
му університеті імені Тараса Шевченка, Музеї 
ім . Шолом- Алейхема, Музеї ім . Г . Кочура та Бі-
бліотеці ім . М . Рильського в Ірпені, під час яких 
відновлювалася слава Ірпеня як однієї з  літе-
ратурних столиць світу, передусім у  річищі 
художнього перекладу, адже саме тут, у Будин-
ку творчості письменників творили Максим 
Рильський, Борис Пастернак, Григорій Кочур, 
Микола Лукаш, Євген Дроб’язко і  ще стільки 
золотих для нашої та  зарубіжних літератур 
імен . Учасники фестивалю запевнили, що до-
лучаться до поширення вітчизняної літератури 

у світі, а «КочурФест» стане щорічним набут-
ком української культури .

Перша частина цьогорічних ювілейних 
зборів Академії відбулися 25  січня у  затиш-
них стінах Паризького центру Польської 
академії наук, де після лекції співробітника 
Національного центру наукових досліджень 
Жана-П’єра Петі про астрофізичні відкриття 
та їх вплив на розвиток сучасної науки секре-
таріат у складі  Ніколь Лемер д’Аґаджіо, Жана- 
Патріка Конрада, віце-президента Анте Ґлібота 
і  Дмитра Чистяка вітали новообраних членів 
ЄАНМЛ . Серед них  — народна письменниця 
Азербайджану, директорка Цент ру художньо-
го перекладу Афаг Масуд, знаний дослідник-
релі гієзнавець, архієпископ  Томіський  Теодозіє 

Петреску з  Румунії, віце-президент Спілки 
письменників Шанхаю Жао Ліхонґ, видатний 
філолог і  мистецтвознавець, учень Еманюеля 
Левінаса, віце-президент Академії ім . Д . Кан-
теміра Константин Барбу, відомий угорський 
письменник Іштван Турчі й  інші відомі особи-
стості . Була представлена й українська грома-
да  — до  Парижа завітали академік Станіслав 
Довгий, відомий учений- природознавець Сер-
гій Орєхов, секретар Ірпінської міської ради 
Віолетта Кременчук, директор видавництва 
«Саміт-Книга» Іван Степурін, знаний письмен-
ник-перекладач і  співробітник міжнародного 
відділу МАН Украї ни Іван Рябчій .
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А вже 26-го січня у Сенаті Франції, в ошат-
них залах Люксембурзького палацу після тра-
диційної екскурсії резиденцією французьких 
королів і  парламентарів відбулася церемонія 
нагородження лавреатів цьогорічного конкурсу 
поезії «Любов до Природи у ХХІ столітті» .  Серед 
нагороджених Секретаріатом ЄАНМЛ цього 
разу знакові письменники і  громадські діячі: 
професор-фізик, директор Єльського поетич-
ного клубу Султан Катто зі США, професор-ро-
маніст із  Ніццького університету Патрік Кійє, 
канадійсько-мексиканська поетка і  китаїстка 
Франсуаза Руа, професор-романіст із  Урбін-
ського університету Джованні Дарконца, поетка 
і драматург, професор Женевського університе-
ту Сильвіан Дюпюї (до речі, 2016-го у видавни-
чому домі «Всесвіт» у перекладах Івана Рябчія 
і  Дмитра Чистяка вийшли друком її  вибрані 
драматичні твори «Падіння друге»), угорський 
письменник, релігієзнавець і  видавець Атті-
ла Балаш, відомий польський поет і  директор 
низки поетичних імпрез під егідою ЮНЕСКО 
Александр Навроцький, португальська поетка 
і  історик медицини Марія до  Самейро Бар-
розо, директорка Світової японської поетичної 
асоціа ції Маріко Сумікура, віце-президент Шан-
хайського поетичного фестивалю Жао Ліхонґ 
та  видатний український поет і  громадський 
діяч, Шевченківський лавреат Павло Мовчан .

Після цього незабутнього віншування у стінах 
Люксембурзького палацу у  презентаційному 
просторі видавництва «Лярматтан» в  Латин-
ському кварталі відбулося представлення ви-
браних поезій дійсних членів ЄАНМЛ і  лау-
реатів конкурсу  — члена Румунської академії, 
професора Крайовського університету Йона 
Дяконеску «Поетове прокляття», доктора полі-
тології, професора Пріштинського університету 
Єтона Келменді «Міфічна доба» й українського 
живого класика Павла Мовчана «Срібна кров» 
у французькому перекладі Ніколь Лоран-Катріс 
і Дмитра Чистяка . Теплий відгук слухачів (серед 
яких були вимогливі письменники-академі-
ки з  Азербайджану, Італії, Португалії, Румунії, 
Сербії, США, Туреччини, Угорщини, Швейцарії 
та  інших країн) переконує в  потребі ширшого 
ознайомлення фракомовних читачів із творчим 

доробком знакових постатей світової культури, 
адже франкофонія відкриє їм нові мистецькі 
обрії . На  цій імпрезі Міжнародному секрета-
реві ЄАНМЛ Дмитрові Чистяку було вручено 
диплом Почесного члена Міжнародної літера-
турної академії ім . Міхая Емінеску . Подяку-
вавши віце-президенту Академії, професору 
Константину Барбу за  високу честь опинити-
ся серед знаних письменників і  культурних 
діячів цієї поважної установи, акредитованої 
при  Нобелівському комітеті, новообраний 
академік засвідчив готовність брати подальшу 
посутню участь в  інтеграції світового літера-
турного руху для поширення знакових куль-
турних ініціатив у європейському культурному 
просторі .

Інші приємні несподіванки також чекали 
на організаторів імпрез — Ніколь Лемер   д’Аґа джіо 
та Дмитра Чистяка нагороджено орденом Свя-
того Діонісія Малого Румунської патріархії . 
У  відповідь керівництво Академії наголосило 
на  потребі глибшого дослідження проблем 
духовності й  історії релігії для пошуку відпові-
дей на екзистенційні питання, які стоять перед 
людством у пору великих змін, що мають тран-
сформувати суспільну свідомість . Також було 
анонсовано проведення нового Міжнародного 
поетичного конкурсу «Пахілля часу», підбиття 
підсумків якого відбудеться вже на  41-й сесії 
 ЄАНМЛ, а ще сповіщено про відкриття Вистав-
кового центру ЄАНМЛ у  місті Ґрасс, столиці 
світової парфумерії на  Лазурному узбережжі 
Франції, що має через презентаційні заходи 
куль тур світу сприяти подальшій інтеграції 
роз маїття наук, мистецтв і словесності в мета-
морфозах матерії та духу, де Європа таки зали-
шається одним із  неуникненних творців і  по-
пуляризаторів Іншого для Гармонії майбутнього .
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Володимир Хандогій

ДИПЛОМАТИЧНІ  
ПЕРЕКЛАДИ

На  початку 1979-го року, працюючи 
у  відділі преси МЗС Української РСР, 

я отримав пропозицію поїхати на роботу до на-
шого постійного представництва при ООН 
у  Нью-Йорку . Отже менше ніж за  три роки 
«кришталева мрія» кожного дипломата потра-
пити на роботу за кордон збулася . То було дуже 
круто! Мені на  той час виповнилося 26  років 
і на засіданні секретаріату ЦК компартії Укра-
їни, куди мене викликали на  затвердження, 
навіть засумнівалися, чи достойна така молода 
людина посідати таку важливу посаду . Лише 
дізнавшись, що штатна дипломатична поса-
да «аташе», попри загадкову назву, насправді 

є найнижчою посадою у дипломатичній службі 
і її не треба плутати з посадою «Військовий ата-
ше», суворий партійний бос сказав: «Ну, добре . 
Нехай їде» . Я вже не став уточнювати, що при-
значають мене на посаду, яка на один щабель 
нижче, ніж та, яку я  займав у  цент ральному 
апараті міністерства . Такі тоді були правила .

Я з  радістю сприйняв своє призначення 
ще й  тому, що з  містом, де мені доведеться 
працювати, я  вже встиг заочно познайоми-
тися і  навіть полюбити . Річ у  тім, що зов-
сім недавно, нібито зазираючи у  майбутнє, 
 разом з  моїми друзями  — сімейним танде-
мом  Загребельна-Зарудний  — я  переклав для 

У перекладачів і  дипломатів багато спільного. Вони, як брати  — 
близнюки. Буває, що конфліктують один з  одним за  пальму пер-
шості, але жити один без одного не можуть. Ці дві професії об’єднує 
багато спільного. Але найголовніше — це їхнє призначення через 
мову руйнувати мури і  зводити мости між різними культурами. 
Не випадково, що на початку 90-х перекладачі стали справжньою 
кузнею дипломатичних кадрів для МЗС незалежної України. Вони 
впевнено увійшли в систему дипломатичної служби і стали її орга-
нічною частиною.  Багато дипломатів, як нинішніх, так і з пристав-
кою «екс», починали своє професійне життя на  ниві перекладу, 
переважно усного і  письмового, але лише одиницям вистачило 
сміливості спробувати себе у літературному перекладі. Ризикуючи 
оминути когось увагою, не можу, все ж таки, не згадати Віктора 
Батюка, Олександра Овсюка, Рауля Чілачаву, Сергія Борщевського.

У своїй книжці «Дипломатичні сюжети: невигадані історії кар’єр-
ного дипломата», яка побачила світ у видавництві «Саміт книга» 
2017-го року до  сторіччя української дипломатії багато цікавих 
сюжетів пов’язані саме з вивченням іноземних мов, перекладами 
і перекладачами — дипломатами.

Ось одна з таких невигаданих історій.

«…
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 популярного українського журналу іноземної 
 літератури «Всесвіт» роман відомого аме-
риканського письменника Едгара Лоуренса 
Доктороу «Регтайм» . Драматичний сюжет цьо-
го роману розгортається саме у  Нью-Йорку 
і на його околицях, і мені кортіло якнайшвид-
ше на  власні очі побачити найпотаємніші ку-
точки цього міста, яке ніколи не спить .

Можу помилятися, але пам’ятаю, що ідею 
цього перекладу підкинув Олег Іванович Ми-
китенко, який на  той час виконував обов’яз-
ки головного редактора «Всесвіту» після 
скандального звільнення Дмитра Павличка 
й  до  призначення на  цю посаду Віталія Ко-
ротича . У  1986  році Олег Микитенко все  ж 
став головним редактором журналу і  очолює 
його вже понад 30  років . Я  мав велику при-
ємність тісно співпрацювати з  Олегом Івано-
вичем у  сере дині 90-х років у  своїй тодішній 
іпостасі голови Національної комісії України 
у  справах ЮНЕСКО . Сім’я справжніх україн-
ських інтелігентів виховала двох достойних 
синів, один з  яких, Юрій, як і  батько, пішов 
літературно-перекладацькими стежками, а ін-
ший  — Євген став дипломатом . У  91-му році 
арабіст, сходознавець, журналіст Євген Олего-
вич Микитенко, у  якого складалася блискуча 
кар’єра у Москві, зробив свій вибір і без вагань 
приєднався до  дипломатичної служби неза-
лежної України, де ми познайомилися і стали 
добрими приятелями . Вершиною його дипло-
матичної кар’єри стала посада заступника мі-
ністра закордонних справ України . Надзвичай-
ного і Повноважного Посла Микитенка добре 
пам’ятають в Єгипті, Саудівській Аравії, Катарі 
та багатьох інших арабських державах, з яки-
ми Україна підтримує дружні відносини .

Але повернімося до  «Регтайму» . Інтригу 
в нашу історію з перекладом привніс той факт, 
що, як з’ясувалося, батьки Доктороу Абрам 
і  Гусі Доктороу були вихідцями з  мінської гу-
бернії, що, на  мій погляд, наклало відбиток 
на творчість їхнього сина . Його критично-соці-
альні романи були не тільки близькими і зро-
зумілими американцям — вихідцям зі Східної 
Європи . До них прихильно ставилося й радян-
ське літературне начальство, як до ідеологічно 

прийнятних, що у  той час було дуже важли-
во для проходження нашим романом тесту 
на благонадійність . Особисто для мене робота 
над перекладом книги, наповненої реальними 
історичними подіями і відомими персонажами 
початку 20-го століття стала віртуальним під-
ручником з  історії цього міста . Вона відкрила 
мені Нью-Йорк і його околиці, особливості цьо-
го унікального мегаполісу, ще до того, як я туди 
потрапив . Ця книга знайомила читача з таки-
ми непересічними історичними по статями, як 
Теодор Рузвельт, Чарльз Фербенкс, Джон Пір-
понт Морган, Букер Т . Вашінгтон,  Тео дор Драй-
зер, Гаррі Гудіні, Роберт Пірі та інші .

Працюючи над перекладом, я  зрозумів, 
як складно перекладати текст про те, про 
що ти навіть не чув і чого ти ніколи не бачив 
на власні очі . Неоціненну консультативну до-
помогу у  розумінні місцевих нью-йоркських 
реалій, з якими я стикався на кожному кро-
ці, надав мені мій старший колега  — дипло-
мат Михайло Михайлович Білоусов . На  той 
час він уже встиг попрацювати у  Нью-Йорку 
і  добре орієнтувався, де знаходиться біблі-
отека Моргана чи « Пекельна кухня» і  яким 
маршрутом, приміром, можна дістатися 
з Манхеттену до Нью-Рошелю . Але навіть усе 
знаючий Міх-Міх, як ми його усі називали, 
не зміг мені реально допомогти, коли справа 
дійшла до відвідання героями роману матчів 
з бейсболу та американського футболу — над-
звичайно популярних у  Сполучених Штатах 
спортивних ігор . За  «залізною завісою» про 
ці культові для американців види спорту у ті 
часи майже нічого не знали . Мені здалося, що 
глава про бейсбол тут взагалі зайва і тому, без 
тіні сумніву, я вирішив її не перекладати, адже 
в українській мові навіть бейсбольних термі-
нів не  існувало . До  того  ж ця глава, на  мій 
погляд, аж ніяк не  впливала на  сюжетну лі-
нію роману . Правда, з цим не погодився ав-
тор, який, довідавшись про таке легковажне 
ставлення до його творчості категорично від-
мовив редакції «Всесвіту» у  публікації рома-
ну без цієї глави . Прийшлося включити уяву, 
а специфічну термінологію перекладати мето-
дом транслітерації .
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З американським футболом взагалі вий-
шов казус . Описуючи, як «футболісти» вихо-
дили на поле у шоломах і спеціальних захис-
них лаштунках, я, щоб не  заплутати читачів, 
зробив примітку перекладача, що мова йде 
не  про знайомий нам з  дитинства футбол, 
а про чужий «американський» . Моєму обурен-
ню не було меж, коли гортаючи свіжий номер 
журналу я  побачив, що мій редактор, який, 
як з’ясувалося, ще менше за  мене розумівся 
на  цих видах спорту, зробив до  моєї зноски 
«невеличку» правку, яка геть заплутала усіх . 
Моя примітка тепер «пояснювала», що «мова 
йде про американський футбол — бейсбол»?!

Але найцікавіше у  цій історії було інше . 
Наші творчі зусилля нарешті увінчалися успі-
хом і  влітку 1978-го року переклад було від-
правлено до  редакції журналу «Всесвіт» . Вже 
наступного дня мені зателефонували з редак-
ції й повідомили, що, як щойно стало відомо, 
московський журнал «Иностранная литера-
тура» планує видати цей  же роман Доктороу 
російською мовою у  перекладі Василя Ак-
сьонова . Нам прозоро «натякнули», щоб ми 
«не лізли поперед батька…» і віддали пальму 
першості Москві . Для нас це було абсолют-
но неприйнятно . Адже, починаючи з  1925-го 
року, незмінним правилом журналу, заснова-
ного видатними українськими письменника-
ми Василем Елланом-Блакитним і  Миколою 
Хвильовим, яке ніколи не порушувалося, було 
видавати іноземну прозу українською лише 
в  перекладі з  оригіналу . У  даному випадку 
з англійської . Зрозуміло, що після появи «Рег-
тайму» спочатку на  сторінках «Иностранки» 
втрачався будь-який сенс взагалі видавати 
роман українською, оскільки ми нікого не змо-
жемо переконати, що переклад було зроблено 
саме з оригіналу, а не з російської версії . Тут 
ми з Мариною збунтували! До боротьби з лі-
тературним диктатом Москви була залучена 
«важка артилерія» в особі Павла Загребельно-
го, тодішнього керівника Спілки письменників 
України . В результаті переговорів було прийня-
то Соломонове рішення, і  обидва переклади 
вийшли одночасно у вересневих номерах жур-
налів «Всесвіт» та «Иностранная литература» .

У ході цих літературних «розбірок» я зро-
зумів, що нам ще й повезло . Аксьонов ставав 
для представників влади доволі токсичною 
фігурою і  його авторитет швидко сходив на-
нівець за неприховане вільнодумство і участь 
у сумнівних, з точки зору партійних кураторів, 
літературних тусовках . Це й  не  дивно . Його 
мати — відома журналістка і мемуаристка Єв-
генія Соломонівна Гінзбург була репресована 
у 37-у році і провела 18 років у таборах і на за-
сланні . Вона була автором спогадів «Крутий 
маршрут» — однієї з перших книг про сталін-
ські репресії, яка була опублікована в  Мілані 
1967-го року . Подейкували, що, оскільки Аксьо-
нов англійською мовою на відповідному рівні 
не володів, його мати зробила «підрядковий» 
переклад роману, а він вже надав йому літера-
турної форми .

У кого вистачить наснаги прочитати укра-
їнську і  російську версії «Регтайму» одразу 
побачить, що вони, насправді, кардинально 
відрізняються одна від одної . На  мій погляд, 
переклад Аксьонова, який деякі критики наз-
вали «літературною сенсацією», серйозно по-
страждав від того, що його робив не  профе-
сійний перекладач, а  письменник, ба навіть 
письменники . Це якраз той самий випадок, 
коли перекладач намагається «покращити» 
оригінал і не відчуває усіх нюансів мови оригі-
налу . Я чомусь упевнений, що ажіотаж навколо 
російського перекладу і  прихильне ставлення 
до нього самого автора «Регтайму» були пов’я-
зані з  тим, що за  іронією долі дід Аксьонова 
по  материнській лінії фармацевт Соломон 
Абрамович Гінзбург був земляком самого Док-
тороу, який походив з білоруського міста Грод-
но . Не  дивно, що на  цьому фоні український 
переклад пройшов практично непоміченим . 
Пізніше, коли ми з  Мариною Загребельною 
спробували видати «Регтайм» українською 
мовою окремою книгою, Доктороу заявив, що 
він дасть на це дозвіл лише разом з перекла-
дом Аксьонова . Але на  той час це вже було 
неможливо, оскільки прізвище Аксьонова ра-
зом Анд рієм Бітовим, Фазілем Іскандером, 
Белою Ахма дуліною та іншими з’явилося серед 
авторів виданого у  США «саміздатівського» 
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непідцензурного альманаху «Метрополь» . Вже 
1980-го року Василь Аксьонов виїхав до  США 
і радянська влада  позбавила його громадянства . 
Це був вирок його творчості радянського періоду, 
яка одразу отримала гриф «табу» . З цими неві-
домими тоді широкому загалу фактами, у тому 
числі із забороненим журналом, я мав змогу по-
знайомитися, працюючи у відділі преси .

Робота над перекладом була моєю першою 
й останньою «пробою пера», оскільки я зрозу-
мів, що вона забирає багато часу, і  суміщати 
її з основною роботою дуже важко . Крім того, 
фінансовий бік цієї справи аж ніяк не стимулю-
вав бажання займатися нею й надалі . У ті часи 
я без зайвої напруги міг заробити ті ж самі гро-
ші, пишучи коментарі на міжнародні теми для 
українського радіо, або перекладаючи колон-
ки Арта Бухвальда з  газети «Вашінгтон пост» 
для органу ЦК газети «Радянська Україна» . Як 
не дивно, але вони проходили «на ура», адже 
політична сатира і  неперевершена самоіронія 
справжнього американського патріота Бухваль-
да подавалися, як нищівна критика буржуаз-
ного ладу і  вміщувалися під улюбленою серед 
радянських обивателів рубрикою «фейлетони» . 
Для цього треба було лише написати «вруб», 
тобто кілька ідеологічно витриманих фраз, які 
ставили матеріал у правильний контекст .

Я був не єдиним українським дипломатом, 
хто у вільний час займався художніми перекла-
дами . Найбільших літературних вершин досяг 
мій старший товариш і наставник Віктор Гаври-
лович Батюк, який крім англійської і французь-
кої перфектно володів ще й мовою бенгалі . Саме 
він через журнал «Всесвіт» відкрив для україн-
ського читача літературну спадщину видатного 
індійського поета і  філософа, лауреата Нобе-
лівської премії Рабіндраната Тагора, американ-
ських письменниць Кетрін Енн Портер та Оутс 
Джойс Керол . Але справжній фурор серед поці-
новувачів західної літератури, яка у ті часи ко-
ристувалася шаленою популярністю саме через 
її  малодоступність, справив переклад культо-
вого роману Маріо П’юзо «Хрещений батько» . 
У роботі над цим перекладом Батюку допомагав 
його товариш, український дипломат, знавець 
європейських і  східних мов Олександр Овсюк, 

який починав свою трудову діяльність на  моїй 
рідній Черкащині чабаном, а  закінчив міжна-
родним чиновником високого рангу, співробіт-
ником Відділення ООН у Женеві .

Віктор Гаврилович протягом усієї своєї 
дипломатичної кар’єри ніколи не  припиняв 
займатися літературним перекладом, чим ви-
кликав у мене глибоку повагу і певну заздрість, 
адже я  так і  не  зумів поєднати ці два занят-
тя . Від інших дипломатів він, як і  Овсюк, від-
різнявся тим, що і  поза стінами Міністерства 
завжди розмовляв українською мовою, що у ті 
часи було не дуже популярним . Навіть зі своєю 
дружиною, корінною росіянкою, яка попри усі 
зусилля так і не оволоділа українською . Вигля-
дало це доволі кумедно: він їй «солов’їною», 
а  вона йому на  «общепонятном» . Батюк був 
одним з  найяскравіших українських дипло-
матів  — справжнім ерудитом з  широким сві-
тоглядом, тонким почуттям гумору, фаховою 
підготовкою, одним словом, справжнім україн-
ським інтелігентом .

Особливо його талант дипломата, вміння 
професійно і, де потрібно, жорстко відстою-
вати інтереси молодої української держави 
розкрився у перші роки незалежності . Він за-
лишив помітний слід в історії сучасної україн-
ської дипломатії, посідаючи посади постійного 
представника України при ООН, Надзвичайно-
го і Повноважного Посла в Канаді, директора 
департаменту міжнародних організацій МЗС 
України, члена делегацій на  численних сесіях 
Генеральної Асамблеї ООН та інших міжнарод-
них органів .

На превеликий жаль його життя трагічно 
обірвалося у  безглуздій автомобільній ката-
строфі на  Закарпатті на  шляху з  Брюсселя 
до Києва .

Літературна дипломатія завжди була в ар-
сеналі зовнішньополітичних відомств багатьох 
країн . Спроби культурної експансії здійсню-
вало й  українське міністерство закордонних 
справ ще за радянських часів . Найбільш ефек-
тивним інструментом нашого культурного 
впливу на  Заході вважалися «письменницькі 
десанти» . За роки роботи в МЗС мені довелося 
брати участь у багатьох міжнародних заходах 
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разом з такими корифеями української літера-
тури, як Павло Загребельний, Дмитро Павлич-
ко, Роман Іваничук, Юрій Мушкетик, Микола 
Вінграновський, Олег Чорногуз, Віталій Коро-
тич . Цікаво, що після повернення із закордон-
ного відрядження практично кожен з письмен-
ників  — дипломатів вважав своїм обов’язком 
поділитися з  широким читацьким загалом 
своїми враженнями . Якось одного відомого 
письменника, який віз з сесії Генеральної Асам-
блеї чимало доволі об’ємних валіз, при проход-
женні митного контролю запитали, що ж там 
знаходиться? Не довго думаючи, він відповів: 
«Враження!»

Літературний слід, який залишився після 
таких поїздок за  кордон деяких наших кла-
сиків, був доволі помітний . Так, з-під пера За-
гребельного вийшов викривально-публіцис-
тичний роман «Намилена трава» . Чорногуз 
познущався з  українських дипломатів у  своє-
му саркастичному романі «Вавилон на Гудзо-
ні» . Коротич у своїх «листах» до дружини з да-
лекого Нью-Йорка лякав мало інформованого 
тоді радянського читача кримінальними стра-
шилками, взятими зі  шпальт американських 
газет . Ці «листи», які друкував орган ЦК КПУ 

газета «Радянська Україна», потім були видані 
окремою книгою під назвою «Лице ненависті» . 
Цікаво, що надалі, вже після розпаду СРСР, Ко-
ротич на посаді головного редактора москов-
ського журналу «Огонёк» став одним із  най-
більш завзятих пропагандистів горбачовської 
«перебудови» і  непохитним прихильником 
західних цінностей .

Згадані вище книги, безперечно, мали 
чітке ідеологічне навантаження, але у  тих 
конкретних історичних умовах увесь цей лі-
тературний доробок виглядав досить гармо-
нійно і, що цікаво, користувався популярністю 
серед обивателів, яким, зокрема, імпонувало 
зверхньо-поблажливе ставлення наших «кла-
сиків» до дипломатів, які уособлювали чужий 
і  не  зрозумілий західний менталітет . У  мене 
склалося враження (можливо помилкове), 
що з  тих письменників, кого мені доводило-
ся водити не  лише оонівськими кулуарами, 
а  й нью-йоркськими «музеями матеріальних 
цінностей» («ніщо людське нам не  чуже»), 
по-справжньому поважали українських дипло-
матів Микола Вінграновський та Роман Івани-
чук . Власне тому вони й утрималися від споку-
си написати «нетлінку» на тему дипломатії…» .
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МНОЖИННІСТЬ СВІТІВ  
КАНАДСЬКОЇ ПРОЗИ  
ЗЛАМУ XX–XXI СТОЛІТЬ

Від редакції 

9 квітня 2020 р. завідувачка відділу західних та слов’янських літератур Інституту літератури 
ім. Т. Г. Шевченка НАН України Наталія Федорівна Овчаренко відзначила 70-літній ювілей. 
За цей час невтомної праці в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка завершено роботу над 
кількома науковими монографічними дослідженнями, зокрема стали важливим чинни-
ком вітчизняного літературознавчого дискурсу праці «Канадская литература ХХ века: три 
грани эволюции» (1991); «Мифологема землі в канадській і українській прозі» (1996); «Ка-
надські літературні канони на зламі століть» (2006), «Парадигма пам’яті: канадський дис-
курс: (творчий портрет Тімоті Ірвінга Фредеріка Фіндлі)» (2011). Найновіше дослідження — 
«Постколоніальні проекції канадської прози» (Одеса: Фенікс, 2018. 512 с.) — має підсумковий 
характер і є своєрідним академічним звітом за зроблене в річищі канадської літератури 
за останні майже 30 років.

Роботи Н. Ф. Овчаренко постають полемічним продовженням теоретичних поглядів зару-
біжних науковців, зокрема дослідників канадської літератури. Так, у згаданих працях від-
бувається активний науковий діалог із напрацюваннями таких авторів, як Davey, F. «Post-
National Arguments: The Politics of the Anglophone-Canadian Novel Since 1967» (Toronto 
UP, 1993); Darias-Beautell E. «Contemporary Theories and Canadian Fiction» (Lewiston, 
2000); Kroetsch R. «Disunity as Unity» (Edinburgh UP, 1985), Vautier M. «New World Myth. 
Postmodernism and Post-colonialism in Canadian Fiction» (1998); Soderlind S. «Margin/Alias: 
Language and Colonization in Canadian and Quebecois Fiction» (1991); James W. C. «Locations 
of the Sacred. Essays on religion, Literature and Canadian Culture» (1998); Hutcheon L. «The 
Canadian Postmodern. A Study of Contemporary English-Canadian Fiction» (1988) та ін. Усе 
це засвідчує органічну інтегрованість наукового доробку Н. Ф. Овчаренко в західний літе-
ратурознавчий і передусім канадський гуманітарний дискурс, визначаючи його самобут-
ність, академічну цінність, інноваційність і оприявнюючи значний евристичний потенціал.

Пропонуємо рецензію головного редактора «Всесвіту» на наукову монографію «Пост-
колоніальні проекції канадської прози», яка побачила світ 2018 року і є однією з най-
повніших наукових репрезентацій канадської літератури кін. ХХ — поч. ХХІ ст.
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Канадська література зламу ХХ — ХХІ ст . 
оприявнює комплекс складних про-

блем, пов’язаних зі специфікою конструювання 
ідентичності в  канадських текстах, світогляд-
но-філософськими проблемами, що знаходять 
своє відображення у  романах . Дослідження 
«Постколоніальні проекції канадської прози» 
Наталії Овчаренко  — приклад мікроісторії ка-
надської прози кін . ХХ  — поч . ХХІ ст ., у  якій 
на широкому історико-літературному матеріа-
лі представлено спектр філософських проблем, 
пов’язаних зі  сприйняттям і  репрезентацією 
історії, тіла, пам’яті, генераційних травм і роз-
ривів, релігії, альтернативної історії, «позача-
сової одночасності», множинності реальності . 
По  суті, маємо модель теоретичної історії ка-
надської літератури, версію авторської історії, 
яка словесно візуалізує соціокультурну дина-
міку цієї літератури, показуючи водночас, як 
позалітературні чинники (розвиток наукових 
технологій, міграційні процеси, явища тран-
скультурності тощо) формують дискурс літера-
тури, привносячи в нього нові моделі інтерпре-
тації досвіду, ідентичності, пам’яті, простору, 
часу, зрештою, самої людини . У  такому разі 
не  буде перебільшенням схарактеризувати 
працю «Постколоніальні проекції канадської 
прози» як антропологічне дослідження, яке 
має мультидисциплінарну природу .

Дослідниця вдається до осмислення соціаль-
но-політичних чинників формування канадської 
літературної ідентичності, пояснюючи, як суспіль-
но-політичні контексти детермінують принципи 
конструювання художнього простору в  канад-
ських романах . Варто зазначити, що фундамен-
тальність цієї студії визначена як кількістю рома-
нів, що є  об’єктом дослідження, так і  спектром 
проблем, осмислення яких спроектоване на ши-
рокий історико-літературний матеріал, до  якого 

долучено піходи герменевтики, наратології, фе-
номенології, історії та філософії культури тощо .

Монографія Н . Овчаренко складається з трьох 
розділів: «І . Альтернативна історія як дистопія»; 
«ІІ . Квебек у новому світі: шлях до транскультура-
лізму»; «ІІІ . Канадські моделі генераційної па-
радигми» . Крім того, дослідження містить список 
використаних джерел, що складається з трьох ком-
понентів: науково-критичні праці, художні тексти 
та  покажчик імен . «Постколоніальні проекції ка-
надської прози» — праця, яка засвідчую багаторічну 
роботу Н . Овчаренко в царині канадської літерату-
ри й постає важливим внеском у розвиток теорії лі-
тератури, а також зарубіжного літературознавства . 
У  роботі проаналізовано такі складні феномени 
культури зламу ХХ — ХХІ ст ., як література мігран-
тів, транскультурний досвід, експлікація концепту 
«amerindians», реалізація втечі до  уявного світу 
в сучасній канадській романістиці . Зазначені про-
блеми не можуть бути розв’язані суто в літерату-
рознавчій площині, тож до їх осмислення дослідни-
ця залучає досвід психології, культуральних студій, 
соціології літератури тощо . Об’єктом роботи є такі 
знакові й доволі складні у формах конструювання 
художньої реальності романи, як «Сповідь служни-
ці» М . Етвуд, «Слава Кассіодора» М . Ларю, «Життя 
Пі» Я . Мартеля та ін . Зазначені романи оприявню-
ють динаміку змін у канадській літературі від пост-
модернізму до післяпостмодерністського дискурсу, 
який ревізує поняття історизму та альтернативної 
історії (перший підрозділ дослідження має назву 
«Історична конкретика та  історична умовність»), 
стратегії сприйняття реальності навколо людини 
й утечу суб’єкта у світ множинної реальності .

У розділах «На зламі століть . Транскультур-
ний досвід у післяпостмодерністському фреймі» 
та «Втеча до уявного світу» під час аналізу рома-
нів окреслено ключові риси, що визначають суть 
постпостмодернізму в канадській літературі . Пе-

Овчаренко Н.
Постколоніальні проекції канадської прози: монографія / 
Наталія Федорівна Овчаренко. — 
Одеса : Фенікс, 2018. — 512 с.
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редусім аналізовано такі риси, як наявність у ро-
манах поєднання «фізичного» й ірреального/ме-
тафізичного; ідея соматичності; концепція уявних 
світів і фрагментації наративу (ця риса генетично 
пов’язана з особливостями постмодерністського 
роману: «Фрагментизований текст  — типовий 
складник історіографічного роману» (с . 239) . До-
слідження «Постколоніальні проекції канадської 
прози» словесно візуалізує ті зміни, що мають 
місце в канадському постпостмодернізмі .

Під прицілом дослідниці перебуває ідея ко-
реляції між реальним контентом та уявним, що 
постає епістемологічним коцентром у  канад-
ському романі зламу ХХ  — ХХІ ст . Канадський 
культурний простір розвивається під впливом 
ідей, інспірованих іншими соціокультурними 
явищами й  процесами, зокрема, у  США, Вели-
кій Британії, Франції, країнах Азії тощо . Дискурс 
канадського роману постає тим річищем, у яко-
му взаємодіють різні досвіди, різні типи пам’яті, 
різні стратегії творення наративу . Канадська лі-
тература постмодернізму й постпостмодернізму 
є  прикладом моделі такого літературного про-
цесу, у якому немає загострених конфліктів між 
різними формами пам’яті й стратегіями письма . 
Канадська література оприявнює модель тран-
скультурного світу, у  якому важливо не  просто 
поєднати в одному просторі суб’єктів, котрі ма-
ють різну індивідуальну історію і досвід, а й та-
кож закласти механізми трансферування цього 
досвіду (фізичного чи метафізичного) . У такому 
разі постпостмодерністська канадська літера-
тура  — приклад транзитної, транскультурної, 
трансферної художньої реальності, в  епістемо-
логічному центрі якої — ідеї перенесення знання, 
досвіду, чуттєвості . Протагоніст роману «Життя 
Пі» прагне дошукатися відповіді на  запитання 
про те, що об’єднує різні релігійні течії, як знайти 
вектори порозуміння в  дискурсі, що часто по-
стає простором фундаментальних розходжень . 
Канадський художній світогляд оприявнює фор-
ми гармонійної взаємодії різних літературних 
традицій і досвідів, які тільки унаочнюють ідею 
розгортання світу як іманентно нескінченного 
й  множинного . Концепція «можливих світів» 
(с .  427, тут і  далі покликання на  рецензовану 
працю  — прим . Д . Д .) представлена в  романах 
«Серце вмирає останнім» М . Етвуд, «Життя 
Пі» Я . Мартеля, «Маленька країна» Ш . де Лінта, 
«Мій безмежний час» А . Майє . Множинність 

постає органічним продовженням ідеї «подвій-
ного бачення» (double  vision), що є  наскрізною 
в  дискурсі канадської культури та  літератури . 
Концепція «множинних світів», що актуалізована 
в постпостмодернізмі, інспірує розвиток фентезі, 
у  якому фантастичні теорії розгортання матерії 
та часових зміщень і переходів даються без на-
укового пояснення, а як іманентна даність . «Еле-
менти фентезі накладаються у канадській прозі 
на  політизованість та  сатиру, і  через подібний 
симбіоз вона позначається медіативністю, фор-
муючи своєрідний семантичний конструкт . Така 
мікст-форма наративу притаманна й  творам 
на генераційну проблематику . Їхні персонажі — 
молоді люди зламу ХХ–ХХІ століть, — із  подачі 
авторів цих творів генетично всотавши досвід по-
передніх поколінь, висловлюють власну життєву 
позицію у досить своєрідній манері» (с . 426) . Ідея 
множинної реальності та уявних світів, як заува-
жує Н . Овчаренко, актуалізовіана в канадському 
фентезі . «Класичний жанр фентезі набув гіб-
ридності, оприявнивши містико-філософський, 
метафоричний, «чорний», героїчний, науковий, 
технофентезійний, іронічний, детективний та ін . 
Піджанри . Значний внесок до  особливостей 
жанру зробила міфологія межової епохи, від чого 
характери та вчинки персонажів, а також інтри-
га твору утилізується під компютерну рольову 
гру . На відміну від наукової фантастики, фентезі 
не прагне пояснити простір і час, у межах яких 
відбувається дія твору, із точки зору науки . Це, 
швидше, імплантування гіпотези паралельної 
реальності як даності, художнього проекту в усій 
його амбівалентності» (с . 426) .

Важливо зазначити, що, аналізуючи роман 
«Маленька країна» Ш . де Лінта, Н . Овчаренко 
звертає увагу на те, що у «центр роману де Лінта 
закладено філософську ідею щодо можливості 
спостерігати навколишній всесвіт лише через 
думку і  тому інтерпретувати її  суб’єктивно як 
відносну» (с . 449) . Водночас дослідниця ставить 
запитання, яке випливає з  проблемно-тематич-
ного поля роману «Маленька країна», про те, «чи 
можливо буде колись дослідити логічно послі-
довний всесвіт? Недаремно буддизм засновано 
саме на сумніві у цьому припущенні, що й відріз-
няє його від ідеалізму Платона» (с . 426) .

Для канадської літератури виміри минулого 
й  майбутнього (зокрема у  світі дистопії) можуть 
поставати елементами в концепції «позачасової од-
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ночасності», яка є  ще одним виразним маркером 
постпостмодернізму . Минуле спливає на майбутнє, 
а  майбутнє, відповідно, може бути чинником змін 
у  минулому . Н . Овчаренко розглядає особливості 
формування в  літературному дискурсі гібридних 
ідентичностей, зокрема наголошуючи на специфіці 
літератури мігрантів . Н . Овчаренко послуговується 
підходами міфокритики й міфопоетики для декоду-
вання канадської літератури . Часто вона звертається 
до архетипного аналізу, виявлення біблійних образів 
у прозі Т . Фіндлі, М . Етвуд та ін . Канадська література 
в юнгіанському прочитання виявляє свій гносеоло-
гічний потенціал в аспекті розуміння історії, людини, 
ідентичності . В окремих текстах експліковано мотив 
повернення до себе, у деяких романах актуалізація 
соматичності є  формою утвердження себе у  світі, 
позаяк тіло постає важливим чинником самоіденти-
фікації . Ще одна важлива проблема, порушена в цій 
індивідуальній історії канадської літератури зламу 
ХХ  — ХХІ ст ., пов’язана з  репрезентацією дискурсу 
влади, до  якого залучено стратегії дистопії, у  якій 
реалізовано зокрема біблійні й античні (фрагменти 
міфу про Одіссея, образ Пенелопи тощо) концепти 
та  локуси . Осмислення структур влади, зображен-
ня «диктатора» й  форм політичної маніпуляції на-
лежить до  ключових тем, що проаналізовані у  цій 
монографії . Проте експлікація в сучасній канадській 
літературі міфу про Одіссея та  Пенелопу набуває 
значних трансформацій: «Перевертаючи античний 
світ догори дригом, М . Етвуд у романі (йдеться про 
«Сповідь служниці» — прим . Д . Д .) додає трагікоміч-
них рис усім своїм персонажам, за  виключенням 
 Пенелопи . Адже за законами дистопії її герої — не пе-
реможці, а переможені» (с . 95) .

Н . Овчаренко на  матеріалі роману М . Етвуд 
переконливо показує, як міф пристосовується 
до  нових соціокультурних та  історико-політич-
них умов, як епос трансформується в  дистопію 
тощо . Ще одна важлива проблема в роботі пов’я-
зана з  осмисленням канадсько-американських 
ідентичнісних відносин і  формуванням нового 
ідентичнісного типу . «Постколоніальні проекції 
канадської прози» — праця, яка має значні здобут-
ки для розуміння неодновимірності ідентичності, 
що в сучасному світі має багатошарову структуру . 
Ідентичність постає з, одного боку, трансферним 
явищем, а з другого, у ній наявні такі «зони», які 
не  піддаються руйнуванню, коли людина потра-
пляє в інше соціокультурне середовище . Ці фраг-
менти ідентичності інтегруються з новими форма-

ми досвіду, утворюючи уже транск ультурний вияв 
ідентичності .

Важливість дослідження Н . Овчаренко по-
лягає в тому, що у ньому показано, як в одно-
му дискурсі може відбуватися взаємодія між 
фізичним і  метафізичним, реальним і  уявним, 
науковотехнологічним і  релігійним . Сучасна 
людина післяпостмодерної доби здатна до по-
єднання в  собі таких досвідів, які з  позиції 
модерністського або постмодерністського сві-
тогляду сприймалися антитетично, як такі, що 
не  можуть бути зведені воєдино . Дослідниця 
використовує стратегії карнавального прочи-
тання художнього дискурсу для вияскравлен-
ня механізмів взаємодії «свого» й  «чужого» 
в  канадській літературі . Досвід читання цієї 
монографії підштовхує до  розуміння сучасної 
канадської літератури як специфічного процесу, 
де взаємодіють іронія і серйозність . Щоденник 
Пі — приклад тексту, у якому осмислено дорос-
лі проблеми й  порушено складні питання про 
взаємодію між людьми; поставлено питання 
про те, чому тварини постають шляхетнішими 
за людей, позаяк людина часто перетворюєть-
ся «на  ненажерливого хижака й  оцінює світ 
як власну здобич» (цит . з  роману «Життя Пі» 
за  рецензованою працею, с .  444) . Внутрішній 
світ людини в канадських романах зображено 
як такий, якому притаманна воля до влади . Ніц-
шеанські ідеї сповна представлені в канадсько-
му дискурсі сучасного роману, у  центрі якого 
людина у взаємодії з  іншими . Водночас на тлі 
політичних колізій і  тоталітарних протистоянь 
у  світі дистопії актуалізовано мотив людської 
особистості як унікальної цінності (с . 445) .

Монографія «Постколоніальні проекції ка-
надської прози» має багаторівневу структуру, 
детерміновано увагою до  інтертекстуально-
го аналізу . Розглядаючи роман «Життя Пі», 
Н . Овчаренко аналізує його у  контексті творів 
Е . А . По, Д . Дефо та ін . Особливістю дослідження 
є  залучення до  його об’єктного поля широкого 
історико-культурного контексту (американсько-
го, британського тощо) з метою вияскравлення 
специфічних рис канадської прози зламу ХХ  — 
ХХІ ст . Ця студія є важливим внеском у розвиток 
вітчизняної гуманітаристики, орієнтованої на ви-
вчення художніх явищ у інтермедіальному, тран-
смедіальному, інтерсеміотичному та мультидис-
циплінарному аспектах .
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ОПЕРНА ОДІССЕЯ  
СОЛОМІЇ  КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ
Ми, вокалісти, — головний інструмент оркестру

Марія Каллаc

Ім’я її можна зустріти на сторінках таких 
елітних видань, як «Enciclopedia della 

musica» та «Le Grandi voci», присвячених най-
видатнішим музикантам і  співакам світової 
оперної сцени . Її унікальне лірико-драма-
тичне сопрано незрівнянної краси всесвітньо 
відомий диригент Артуро Тосканіні вважав 
неперевершеним музичним інструментом . 

Надзвичайна привабливість та  елегантність, 
сценічна обдарованість і  витончений артис-
тизм — усе це дано їй було від Бога . Так, Соло-
мія Крушельницька завжди прагнула бути 
господаркою власної долі і  не  мала потреби 
у  покровителях . «Мільйонери пропонували 
мені, — згадувала вона, — збудувати окрему 
оперу виключно для мене…» Але Соломія лег-
ко відхиляла всі пропозиції руки й серця, на-
певно, тому, що за нею упадали, до неї «запи-
сувалися на  прийом» . На  думку Вітторіо 
Тортореллі, автора біографії Енріко Карузо, 
саме українка Соломія Крушельницька разом 
із  великим італійцем Карузо несла у  світ ви-
датні досягнення італійської вокальної школи 

bell canto . Чималий її  внесок і  у  французьке 
оперне мистецтво тієї доби…

Та все розпочиналося в  селі Біла, що 
на Тернопільщині, де пройшло дитинство ма-
ленької Соломії, у  багатодітній родині місце-
вого священика, отця Амвросія . Він чесно ви-
конував свій громадський обов’язок духовного 
пастиря серед простого люду та  кожен день 
спілкувався з  ним . Мати Соломії, пані Теодо-
ра, попри нестатки, вміла створити нормальні 
умови життя для чоловіка й дітей . Вона грала 
на  фортепіано, любила поезію, мала гарний 
голос і  співала багато народних пісень . У ро-
дині Крушельницьких завжди панували опти-
мізм, затишок і сміх . Музика в життя Соломії 
увійшла з  раннього дитинства: у  шість років 
вона вперше сіла за  фортепіано, а  заспівала 
змалку, бо пісні були сімейною традицією . Спі-
вати доводилося в концертах хору товариства 
«Руська бесіда», польського товариства «Лют-
ня», тернопільського «Бояна» .

Саме з  домашніх концертів розпочалося 
захоплення дівчинки вокалом, яке стало її до-
лею . Життя своє як щедрий дар поклала вона 
на вівтар мистецтва…

bell canto та «grand opera»
Батько усвідомлював виняткову обдарова-

ність дочки . Знайшлися й кошти для навчання . 
Восени 1891  року Соломію було зараховано 
до  консерваторії Галицького музичного това-
риства . Її вчителем вокалу став знаний у Льво-
ві педагог професор Валерій Висоцький, який 
виховав багатьох відомих українських і  поль-
ських співаків, серед яких — Олександр Мишу-
га, Євген Гушалевич, Микола Левицький, Яніна 
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Королевич, Модест Менцинський та  ін . Нав-
чання Соломія закінчила у  1893  році зі  сріб-
ною медаллю й відзнакою, про що й свідчить 
унікальний запис, який робить честь далеко-
глядності її педагогів: «Має всі дані, щоб стати 
окрасою навіть першорядної сцени…» .

Того  ж року Крушельницька дебютувала 
на  сцені  Львівської опери у  партії Леонори 
в  опері «Фаворитка» Доніцетті, далі був ви-
ступ у партії Сантуцци в опері «Сільська честь» 
Масканьї . У  цій виставі доля вперше звела 
її  із всесвітньо відомим українським тенором 
Олександром Мишугою, котрий чимало до-
поміг порадами . Успіх у  глядачів і  критики, 
платня, гідна досвідчених співаків, становище 
примадонни, — інша зупинилась би на  цьому 
з радістю . Але Крушельницька прагнула біль-
шого, відчуваючи недостатність своєї фахової 
освіти…

В одній із  львівських вистав Соломію по-
чула відома італійська співачка Джемма Бел-
лінчоні, яка порадила їхати до  Італії  — про-
довжувати навчання у визнаних майстрів bell 
canto . Батько дістав позичку в банку і восени 
1893 року особисто повіз дочку до Мілана, де 
Соломія почала вчитися вокалу у відомого пе-
дагога  — професора Фаусти Креспі, а  урокам 
сценічної майстерності й міміки — у професо-
ра Конті .

Ось коли знадобилось вироблене в  ди-
тинстві вміння невтомно працювати! Щоденні 
уроки співу, розучування нових творів трива-
ли по шість годин . Поряд з тим вона вивчала 
історію музики, літературу, мови й  естетику . 
Після року навчання діапазон голосу Соломії 
розширився: з  меццо-сопрано розвинувся 
до  лірико-драматичного сопрано, що більше 
відповідало його природі .

Скрутне фінансове становище родини 
змушувало її  частенько переривати навчання 
та погоджуватися на будь-які гастрольні турне . 
Однак з’являлася й щаслива нагода перевірити 
свою вокальну майстерність та поступово вдо-
сконалювати її . Шлях до  вершин вокального 
мистецтва розпочинався з невеличких провін-
ційних міст Італії  — Кремони, Брешії, Парми, 
Бергамо, Удіне та ін . Саме там на неї звернули 

увагу місцеві оперні меломани, з’явилися пер-
ші шанувальники її таланту . Та вона прагнула 
більшого: мріяла про всесвітньо відому мілан-
ську оперу «Lа Scala»…

Вдалим завершенням 1895  року було під-
писання Крушельницькою контракту з  теа-
тром Понк’єллі «Massimo» в Кремоні з 10 груд-
ня 1895-го по 28 лютого 1896 р . Перший виступ 
в Кремоні мав відбутися в опері Джакомо Пуч-
чіні «Манон Леско» . Знайомство з композито-
ром переросло в  дружбу на  довгі роки . Зго-
дом, 29  травня 1904  року Крушельницька 
блискуче виступила в  театрі Grande у  Брешії 
при тріумфальному відродженні опери «Ма-
дам Баттерфлай», яка кількома місяцями рані-
ше зазнала гучного провалу в  «Ла Скала» . 

На  згадку про ту незабутню подію безмежно 
вдячний композитор підписав свою фотогра-
фію «Найпрекраснішій і найчарівнішій Баттер-
флай . Джакомо Пуччіні . Торре дель Лаго . 1904» 
і подарував її Крушельницькій .
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Давно зацікавившись твор-
чістю Ріхарда Ваґнера, Соло-
мія їде до Відня, до професора 
Ґенсбахера спеціально, щоб 
удосконалювати свою майс-
терність . Це був ризикований 
крок для молодої співачки: 
щойно діставшись перших 
вершин у мистецтві bell canto, 
опановувати зовсім іншу ма-
неру  — німецьку вокальну 
школу, пробувати себе в пар-
тіях, на  яких не  один співак 
утратив голос… Ризик виправ-
дався . Згодом Крушельницька 
стане найвидатнішою «ваґнерівською прима-
донною» XX  століття .

З кожним роком її  робочий графік ставав 
ще більш напруженим . Співати доводилося 
по  чотири-п’ять разів на  тиждень . Адже цьо-
го вимагала зростаюча популярність співачки 
у світі . Лише провідних партій нею було проспі-
вано понад 60 — в операх Дж . Верді, Дж . Пуч-
чіні, Ш . Гуно, Ж . Бізе, Р . Ваґнера, Р . Штрауса, 
Ж . Масне, П . І . Чайковського, С . Гулака-Арте-
мовського та  ін . Наприкінці ХІХ століття вона 
виступала на  сценах багатьох оперних теа-
трів Європи, зокрема її вітали Кремона, Удіне, 
Сан-Ремо (усі — Італія), Задар, Себеніко, Трієст, 
Краків (Австро-Угорщина), Одеса (Російська 
імперія) .

І це географія її  гастрольних турне лише 
1896-го року!

Новий рік 1897-го зустрічала вона в Одесі, 
де гастролювала у  складі італійської трупи . 
Повертаючись з Одеси, прибула до Львова, де 
17 березня виступала на концерті в честь 36-х 
роковин смерті Тараса Шевченка . Після Льво-
ва повернулася до Італії, в Мілан, у якому звер-
нулися до  неї представники компанії «Grand 
compania de l’opera lirica italiana» з пропозиці-
єю підписати контракт на п’ятимісячні гостинні 
виступи в Чилі, в Сантьяго (театр «Municipale») . 
А  після повернення до  Італії Крушельницьку 
запросили виступити в  Бергамо на  концерті 
з нагоди 100-річчя від дня народження Ґаета-
но Доніцетті . Поряд з  тим виступає на  сцені 

 театру «Regio» у Пармі: співає 
в операх «Лоенгрін» Р . Ваґне-
ра та «Богема» Дж . Пуччіні .

На той час Крушельниць-
кій доводилося витримувати 
жорстку конкуренцію з  боку 
італійських артистів, яких 
наприкінці ХІХ століття в  Іта-
лії було чимало . За  даними 
Вітторіо Тортореллі, автора 
монографії, присвяченої твор-
чості Енріко Карузо, лише се-
ред офіційно зареєстрованих 
артистів було 400  сопрано, 
150  мецо-сопрано, 360  тено-

рів першого класу, 200  баритонів, 150  басів, 
170 диригентів оркестру, 800 хореографів (ба-
лерин й танцюристів), 160 відомих композито-
рів . А були ще й 900 незареєстрованих артис-
тів, які виступали разом з відомими співаками 
на  театральних сценах Європи й  Америки . 
Кожен з артистів мав свою сценічну привабли-
вість, репертуар, коло шанувальників та мріяв 
про славу . Однак, на думку Вітторіо Торторел-
лі, саме українка Соломія Крушельницька ра-
зом із великим Карузо несла у світ мистецтва 
видатні досягнення італійської вокальної шко-
ли bell canto .

Чималий її  внесок і  у  французьке оперне 
мистецтво тієї доби .

Уже на  початку своєї творчої кар’єри, 
у 90-ті рр . ХІХ століття, вона виступає на сце-
нах  Львова та  Кракова в  популярних операх 
французьких композиторів, зокрема «Фауст» 
Шарля Ґуно (партія Маргарити) та  «Кармен» 
Жоржа Бізе (партія Мікаели) . А  потім співач-
ка захоплюється модним на  той час жанром 
«Великої французької опери» (тобто «Grand 
opera»), п’ятиактної опери, біля витоків якої 
були Джакомо Мейєрбер та  лібретист Ежен 
Скріб . Тоді Соломія виконувала опери «Гугено-
ти» Мейєрбера (партія Валентини) та «Жидів-
ка» Фроманталя Галеві (партія Рахілі) . У пере-
ліку опер французьких композиторів слід ще 
зазначити «Африканку» Мейєрбера, «Луїзу» 
Ґюстава Шарпантьє, «Міньйон» Абруаза Тома 
і  «Ромео і  Джульєтту» Шарля Гуно, а  також 
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опери Жуля Массне — «Таїс», «Манон» і «Вер-
тер», які виконувала в 1900-ті рр . під час гаст-
ролей до  Аргентини, у  «Teatro de la Opera» 
 Буенос-Айреса .

Театральний прогресу той час молодої спі-
вачки не могли не помітити у пресі .

«До  рідкісних явищ в  історії опер нале-
жить швидке здобуття тріумфів п .  Соломією 
Крушельницькою, — зазначав варшавський те-
атральний журнал «Echo» у лютому 1899-го . — 
Молода артистка за неповних п’ять років робо-
ти в театрі завоювала таке визнання, що важко 
знайти подібний приклад в історії» .

Між тим Соломію запрошують і на велику 
оперну сцену — у провідні театри Європи, зокре-
ма до  Маріїнського театру Санкт-Петербурга 
та  Великого театру Варшави, де виступали 
тоді Карузо, Баттістіні та інші уславлені співаки 
(поляки високо цінували співачку за  виступи 
в  польських національних операх, зокрема 
«Галька» С . Монюшка) . Однак гастролі у Вар-
шаві ускладнювало недоброзичливе ставлення 
до неї з боку польського кола мистецької боге-

ми, яке не спроможне було ви-
бачити Соломії її українського 
походження . Та ще й дошкуля-
ли інтриги співачки Яніни Ко-
ролевич, яка прагнула усунути 
Крушельницьку як конкурент-
ку на оперній сцені .

До столиці Російської імпе-
рії Соломія прибула за особи-
стим запрошенням самого мо-
нарха — імператора Микола ІІ, 
щоб співати в Зимовому пала-
ці перед царською родиною . 
Як завжди вона закінчила свій 
виступ українськими піснями . 
І  коли імператор Микола ІІ 
запитав «італійську примадон-

ну», що це за пісні і якою мовою вона їх співа-
ла, — відповіла: «Це пісні мого народу, україн-
ські пісні…» .

Життя на  чужині привчило її  стриманості 
в  почуттях, а  щільний графік гастролей спі-
вачки не  дозволяв їй розслабитися . «Життя 
оперної артистки трохи нагадує режим атлетів: 

дисципліна в усьому, — строгий розклад годин, 
поміркована їжа, заборона давати волю своїм 
забаганкам…» — згадувала артистка .

Свідчить про це й  величезний перелік 
оперних сцен, на яких довелося виступати Кру-
шельницькій у наступні роки . Тоді на неї чекали 
сцени Парижа (театр «Grand Opera»), Неаполя 
(театр «San Carlo»), Генуї (театр «Politeama»), 
Барселони (театр «Liceo») та нарешті Мілана, 
всесвітньо відома «Lа Scala», про яку мріяла 
довгі роки . І збулася її мрія 1904 року — тріум-
фальним виступом в  опері «Адріана Леку-
врер» Ф . Чілеа, а згодом, 1906-го, — прем’єрою 
«Сало ме» Р . Штрауса . Попереду ж були ще Ра-
венна (театр «Alighieri»), Турін (театр «Regio»), 
Болонья (театр «Comunale»), Рим (театр 
«Constanzi»), Мадрид (театр «Real»), Лісабон 
(театр «Colyseu»), Буенос-Айрес («Teatro de 
la Opera», театр «Colon»), Монтевідео (театр 
«Solis») та Каїр, де виконувала партію Чіо-Чіо- 
сан в опері «Мадам Баттерфлай», а  за дири-
гента був сам композитор Джакомо Пуччіні .

І ця круговерть не  вщухала протягом 
 років…

Від такого шаленого темпу гастролей у неї 
накопичувалося почуття величезної втоми, 
яке врешті-решт змусило Соломію залишити 
оперну сцену . Вона прагнула осілого життя, 
а  на  особисте у  самотньої артистки просто 
не було часу .

А ще й додалися сімейні турботи, які Соло-
мії довелося взяти на  себе зі  смертю батька . 
Для родини вона змушена була придбати інше 
помешкання  — кам’яний будинок у  Львові, 
оскільки їхній сільський будиночок перейшов 
до іншого священика .

Одного разу в  її життя увійшов чоловік: 
Соло мія звернулася до адвоката Чезаре Річчо-
ні, який допоміг їй в одній справі…

«місто, яке було створено для неї»
А було так . Під час її  гастролей у Неаполі 

1906  року сталося виверження вулкана Везу-
вій, що отруїло атмосферу в  місті . Через не-
безпеку для голосових зв’язок лікар порадив 
їй залишити Неаполь . Співачка була змушена 
перервати контракт із театром «San Carlo», од-
нак її викликали до суду . Там  Крушельницька 
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познайомилася з  інтелігентним чоловіком, 
знавцем і шанувальником музики . Чезаре спо-
добався Соломії, бо вмів триматися з люб’язні-
стю й повагою без жодної нотки покровитель-
ства чи поблажливості  — цих ноток співачка 
не терпіла, адже з огляду на професію чудово 
чула в  них фальш . Діамантовий період зали-
цянь та  зітхань тривав майже чотири роки . 
Соломія й  не  думала легковажити з  таким 
важливим рішенням, як шлюб, а  в  1910  році 
одружилася з ним .

Ця грандіозна новина сколихнула увесь му-
зичний світ Буенос-Айреса, де був освячений 
цей сенсаційний шлюб 38-річної примадонни 
з італійським адвокатом . Нарешті вона знайшла 
своє сімейне щастя, маючи поруч людину, котра 
глибоко розуміла й  поважала її . Соломія була 
щасливою у  шлюбі . За  словами племінниці ар-
тистки Одарки Бандрівської, Чезаре Річчоні був 
її першим справжнім коханням .

А сімейний якір вона кинула у  Віареджо 
(«дорога королів» — у перекладі з італійської), 
райському куточку на узбережжі Лігурійського 
моря, у триповерховій віллі «Саломеа» на ву-
лиці Кардуччі . Соломія дуже любила це «місто, 
яке було створено для неї» . На першому повер-
сі був музичний салон з фортепіано й нотною 
бібліотекою, стіни ж прикрашали портрети спі-
вачки пензля відомих художників, а також чис-
ленні фотографії з її зображеннями в образах 
відомих оперних героїнь .

Їхня вілла «Саломеа» перетворилася 
у справжній мистецький осередок, який відві-
дували родичі й друзі . Серед них — компози-
тори Джакомо Пуччіні, Руджеро Леонкавалло, 
актриса Елеонора Дузе, письменниця Грація 
Деледда і  відомі партнери співачки  — бари-
тони Джузеппе де Лука, Тітта Руффо, тенор 
Альфредо Касілья, Айседора Дункан, Джоакіно 
Форцано, Романо Романеллі та ін .

Соломія Крушельницька часто влаштову-
вала домашні концерти для них .

Живучи в  Італії, вона співала в різних ку-
точках Земної кулі .

Однак найчастіше  — в  Аргентині, де ви-
ступала кожного сезону з  1906-го до  1908  р ., 
та  1910–1913  рр . Соломія стала настільки 

популяр ною в цій країні, що саме її було запро-
шено в 1910 році виконати державний гімн Ар-
гентини на урочистому святкуванні сторіччя не-
залежності в «Teatro de la Opera» Буенос-Айреса .

Ця подія — неперевершений тріумф навіть 
в її сповненому слави житті!

Останнім виступом у  Неаполі, в  операх 
«Лоенгрін» Р . Ваґнера і «Лорелея» А . Каталані, 
в театрі «San Carlo» Соломія раптово заверши-
ла свою блискучу оперну Одіссею 1920  року 
й залишила сцену . Між тим творчий потенціал 
примадонни не  був вичерпаний, навпаки, це 
був етап, коли її унікальний талант поєднався 
з  багаторічним досвідом . Голос Соломії Кру-
шельницької в останні роки її виступів звучав 
чудово, сильно, у  повному діапазоні . Збере-
жені рецензії підтверджують професійну май-
стерність і  чудове звучання голосу співачки 
в останні роки її виступів на оперній сцені .

Однак з  1923  року вона розпочала кон-
цертну діяльність як камерно-вокальна вико-
навиця, виступаючи у країнах Західної Європи, 
Аргентині, Канаді та США . Крушельницька до-
бирала твори композиторів різних епох і наро-
дів, була тонким і  глибоким інтерпретатором 
творів К . Монтеверді, К .-В . Глюка, В .-А . Мо-
царта, Ф . Шуберта, Р . Шумана, Й . Брамса, 
М . Равеля, М . Мусоргського . Вона співала 
сімо ма мовами  — італійською, французькою, 
німецькою, англійською, іспанською, поль-
ською і  російською . Розуміючи швидкоплин-
ність вокального мистецтва, здійснила записи 
на  грамплатівки: її  фонографічна спадщина 
складає на сьогодні 36 її грамзаписів, викона-
них в різні часи у Варшаві (фірма «Gramophone 
and Typewriter Co»), Мілані (фірма «Fonotipia») 
та США (фірма «Victor») . На жаль, вона не за-
писала багатьох творів зі  свого величезного 
репертуару (навіть таких, як арії з опер «Соло-
мея», «Електра» Р . Штрауса, «Федра» І . Піцет-
ті), бо була надто вимогливою до тембральної 
якості грамзаписів .

останній спів соломії

По смерті чоловіка вона вирішила повер-
нутись на  Батьківщину . У  серпні 1939  pоку, 
напередодні Другої світової війни, всупереч 



243

Володимир Скринченко   |   Оперна одіссея Соломії Крушельницької

порадам друзів, вона прибула до  Львова, де 
мала власний будинок . Однак там їй не  по-
щастило: її будинок конфіскували, залишивши 
всесвітньо відомій примадонні лише крихітні 
кімнатки . А взимку 1940-го вона зламала ногу 

в  стегні, посковзнувшись на  тротуарі . Гідні 
подиву сила її волі і мужність у стражданнях . 
Щоб подякувати тим, хто її відвідував, вона спі-
вала веселих пісень .

Повернутися до  Італії Соломії не  дозво-
ляли, радянського громадянства не  давали . 
Лише після того, як вона продала свою улюбле-
ну віллу «Саломеа», де пройшли її найщасливі-
ші роки в Італії, і віддала всі кошти на користь 
держави, її визнали «своєю» .

Останні роки життя Соломія Крушельниць-
ка викладала у Львівській консерваторії імені 

М . В . Лисенка, стала професором . Вона була 
унікальним педагогом: на заняттях-лекціях ба-
гато співала сама, виправляла помилки учнів 
власним виконанням .

Як викладач, Соломія Амвросіївна мала 
щороку давати звітний концерт . Остан -
ній її  виступ відбувся наприкінці 
1949  року, коли їй було вже 77  років . 
Невеличкий зал  Львівської філармонії 
не  міг умістити всіх бажаючих . В  залі 
було пригашено світло . Похилого віку 
сива худенька жінка вийшла на сцену 
трохи накульгуючи, з  паличкою в  ру-
ках, зупинилась біля фортепіано… 
І  раптом сталося диво: перші акорди 
ніби повернули їй молодість! Голос 
звучав сильно, постать стала рухли-
вою, пружною  — молодою, пломеніли 
очі, які підкорювали колись тисячі гля-
дачів у різних країнах світу…

Мало хто з  глядачів знав, що спі-
вачка хвора на рак горла . Можна тільки здо-
гадуватись, якою ціною давався їй той остан-
ній спів . Співала Соломія той вечір багато і, як 
завжди, закінчила концерт виконанням україн-
ських народних пісень .

Серце Соломії Крушельницької зупинилося 
16 листопада 1952 року . Поховано її на Лича-
ківському кладовищі у Львові . На могилі, яка 
має назву «Sole mio», її спокій охороняє юний 
скорботний янгол з лірою . «Душа, смертельно 
хвора на  красу, не  помирає  — просто кам’я-
ніє», — казали древні…
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Олександр Астаф’єв, як на нас, — особливий 
поет . Особливий, може, й тому, що день його 
народження — 10 серпня 1952 року — позначе-
ний стінами радянського концтабору на  мисі 
Лазарєва Хабаровського 
краю… Там в’язні втілюва-
ли в життя один із гранді-
озних сталінських проек-
тів  — зводили міст через 
Нівельську затоку, який 
мав з’єднати материк із Са-
халіном . За різними підра-
хунками, тут загинуло від 
100 000  до  600 000  осіб . 
Матері поета Катери-
ні Онищак і батькові, 
талано витому музиканту 
Гри горію Астаф’єву, по-
щастило вийти живими 
зцього пекла . На 13 червня 
1953  року, тобто після смерті Сталіна, припа-
ло оголошення амністії і  закриття «проекту 
століття»; а воднораз і трагічна подія: просто 
на палубі пароплава «Микола Гоголь», що пря-
мував до  Хабаровської залізниці, урки вбили 
Григорія Астаф’єва…

У майбутньому Олександр Астаф’єв не раз 
повертатиметься до цієї трагічної днини . Вона 
лягла в  основу поеми «Графа анкети», цикл 
віршів «Зелений клин» . Після трагічної бать-
кової смерті майбутній поет разом із матір’ю 
переїхав у село Вовківці Борщівського району, 

що на Тернопільщині . Тут жила родина мате-
рі, яку депортували з Польщі після закінчен-
ня Другої світової війни . Про дитинство годі 
щось казати — його не було . Згодом закінчив 

Український поліграфічний 
інститут (нині  — Українська 
академія друкарства) у Льво-
ві, здобув фах журналіста . 
У  Києві, в  Інституті літерату-
ри імені Т . Г . Шевченка НАН 
України захистив кандидат-
ську (1990) та докторську 
(1999) дисертації з  теорії лі-
тератури . З  1996  року його 
як професора запрошують 
читати лекції в  університе-
тах Варшави, Ченстохови, 
Грайфс вальда, Люнебурга, 
Буда пешта, в  Сорбону та ін . 
Сьогодні в  особі Олександра 

Астаф’єва маємо авторитетного українського 
літературознавця, а саме теоретика літерату-
ри, компаративіста, славіста, а  також поета, 
прозаїка, перекладача, публіциста, культур-
но-громадського діяча . А ще він професор ка-
федри теорії літератури та компаративістики 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка; член Національної спілки 
письменників України (1992), Міжнародно-
го Пен-клубу (2008) . Письменницький шлях 
О . Астаф’єва почався давно . Його перу нале-
жить ціла низка поетичних книжок: «Листвя-

Микола Зимомря, Іван Зимомря 

ПОТУЖНІСТЬ ПОЕТИЧНОГО СЛОВА:  
ОЛЕКСАНДР АСТАФ’ЄВ

П Р Е З Е Н Т А Ц І Ї



245

Микола Зимомря, Іван Зимомря   |   Потужність поетичного слова:  Олександр Астаф’єв

ний дзвін» (1981), «Заручини» (1988), «Слова, 
народжені снігами» (1995), «Зблизька і на від-
стані» (1996, 2-е вид .1999); «На київськім сто-
лі» (Київ, 2005), « Близнюки  мої, очі» (2000) . 
Щойно у  Нью-Джерсі (США) вийшла «Анто-
логія ПЕН», яка розпочинається нарисом про 
творчість Олександра Астаф’єва та добіркою 
його віршів . Окремо треба сказати про Олек-
сандра Астаф’єва як про талановитого інтер-
претатора зарубіжної літератури . Він пере-
клав, приміром, з арабської ліриків  V–ХVIII 
ст .; зі старонімецької і латини — пісні ваґантів 
і  мінезингерів; зі старофранцузької  — поезії 
провансальських трубадурів; з французької –
твори Віктора Гюго, Гійома Аполлінера, Жака 
Превера, Рене Шара; з польської — «Кримські 
сонети» Адама Міцкевича та його балади, 
окремі твори Ярослава Івашкевича, Юліана 
Тувіма, Леопольда Стаффа, Кароля Войтили . 
Визначний вчений є прибічником структур-
но-семіотичної естетики . Її ідеї науковець 
плідно застосовує для вивчення та інтерпрета-
ції історії слов’янських літератур . Він активно 
досліджує питання теорії літератури та ком-
паративістики . Його доробок — це передусім 
12 монографій, ґрунтовних літературознавчих 
видань . Найважливіші з них: «Стилізація» 
(1998); «Лірика української еміграції» (1998); 
«Образ і знак» (2000); «Тема голодомору 
в українській літературі: спроба екзистенцій-
ного аналізу» (Грайфсвальд, 2004), «Поети 
“Нью-Йоркської групи”»  (2005) та ін . У  його 
доробку  — роман, повісті, оповідання . Що й 
казати? Ніщо не  віщувало, що друге десяти-
ліття ХХІ століття принесе визначній Людині 
так багато випробувань . Тривоги множать-
ся, але, на щастя, поет борониться, як може! 
Тільки упродовж кількох років перо його бла-
гословило на світ тисячі поетичних рядків! Так 
побачили світ потужні змістом збірки: «Трагіч-
на помилка небес» (2016,623 с .), «Сухі дощі» 
(2019, 495  с .) . Стверджуємо: це  — перлини 
ліричного вибуху, позначені красою справж-
нього почуття; до  болю щирого, до  немис-
лимої межі правдивого! А  щойно надійшла 
до  читача велика збірка прози та есеїстки 
«Коли люди стають деревами» (2019, 535 с .), 

що може сприйматися своєрідним продов-
женням проблематики, закроєної на  сторін-
ках книжки «Орнаменти слова» (2011, 408 с .) .

Постає враження: Олександр Астаф’єв як 
поет і вчений має свою улюблену ниву, де 
творчі вподобання слугують певним іденти-
фікатором його покликання . Воно позначене 
під пером О . Астаф’єва образом пам’яті . Так, 
це й закономірно . Адже про його драматич-
ну долю і поневіряння матері знято докумен-
тальний фільм «Три колоски» (режисер — Сер-
гій Цимбал), який викликав великий резонанс 
серед глядачів .

А стосовно світлого поміж буднями? Щойно 
надійшла радісна вістка: Олександр Астаф’єв 
відзначений Міжнародною премією імені Віль-
гельма Магера (1909–1945; Німеччина) «за ви-
датні досягнення в гуманістичних устремліннях, 
а  саме в  галузях  — літературознавство, поезія 
та переклад — за 2020 рік» . До речі, цього року 
лауреатами стали й Олександра Німилович та 
Олена Юрош за працю «Едуард Мертке . Шість 
експромтів на  теми українських народних пі-
сень» . Примітний факт: саме німецькому ком-
позитору Едуар ду Мертке (1833–1895) належить 
обробка 200  українських народних пісень, за-
писаних у 1864 року з уст Марка Вовчка (1833–
1907), коли авторка «Народних оповідань» пе-
ребувала на землях Німеччини .

Відрадно, коли заслуги українських творців 
здобувають визнання за межами Украї ни . А ще 
варто додати: твори О . Астаф’єва перекладено 
англійською, німецькою, фран цузькою, поль-
ською, болгарською, грузин ською, вірменською 
мовами . Окрему збір ку  — «Слова, народжені 
снігами» (Люб лін, 2017, 116 с .) — склали розмис-
ли поета в  польськомовній інтерпретації тала-
новитого перекладача та вченого-словесника, 
доктора філо логічних наук Тадея Карабовича, 
а  також таких носіїв адекватного прочитання 
тексту, як Вікторія Пашковська та Ірина Руден-
ко . До  того  ж ціла низка аоезій Олександра 
Астаф’єва увійшла до вітчизняних та зарубіжних 
антологій, зокрема до «Antology of PEN» (2010) .

Так, струни поетового слова потужно гра-
ють, а  його відлуння допомагає світу стати 
кращим .
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СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА США:  
ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ
З англійської переклав Михайло Блехман

Література — це насамперед мова . А мова — не просто набір грама-
тичних правил та словник, а щось набагато більше . Мова вира-

жає відповідну культуру . Світ кожної мови — цілий всесвіт, що сміється, 
плаче, живе і вмирає за власними, не завжди зрозумілими для представ-
ників інших культур, правилами .

Вища форма існування мови — це, звичайно, література, яка на ній 
ґрунтується . Різні літературні течії, котрі володіють власною есте тикою, 
легше вписуються в одні лінгво- культурні світи і набагато важче — в інші .

Наприклад, естетика бароко пережила свій злет у Європі XVII століття 
і відтоді втратила важливість для культур європейських країн . Проте в Ла-
тинській Америці бароко, завезене туди за часів іспанської імперії, досі 
провідна форма художнього самовираження . Як сказав видатний кубин-
ський письменник Алехо Карпентьєр, «дух бароко може відродитися 
в будь-який момент, бо це дух, а не історичний стиль . Це своєрідний твор-
чий імпульс, що цик лічно повторюється протягом усієї історії мистецтва 
в  будь-яких його проявах у  літературі, скульптурі, архітектурі, музиці» . 
Дух бароко, про який говорив Карпентьєр, такий близький латиноаме-
риканцям тому, що він співзвучний їхній трагічній та складній історичній 
реальності, а його закони перетинаються зі стилістикою іспанської мови 
більше, ніж із будь-якою іншою .

Українській літературі дуже близький євро пейський модернізм почат-
ку XX століття . Найкращі твори нашої літератури беруть початок із роман-
тизму XIX століття, руху, який ви явився передвісником модернізму, і тяг-
нуться до великих літературних творів українських модерністів . Можна 
простежити пряму  лінію від Тараса Шевченка, всесвітньо відомого осно-
воположника (поряд із Пантелеймоном Кулішем) українського романтиз-
му, до Лесі Українки, письменниці неймовірної глибини, яка перекинула 
місток від романтизму до  модернізму і, нарешті, до  нашого найзнаме-
нитішого модерніста Володимира Винниченка, чиї романи і п’єси кори-
стувалися величезним успіхом у Європі на початку XX століття . У ті часи 
Європа переживала стан захоплення від перших зустрічей із мистецтвом 
епохи модерну, і  якби природний хід розвитку українського мистецтва 
не був насильно перерваний у радянські часи, сьогоднішнім українським 
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письменникам було б незрівнянно легше позиціонувати свою творчість як части-
ну загальноєвропейської культурної спадщини .

Як і інші літературні рухи, постмодернізм більш співзвучний одним культу-
рам і значно менше — іншим .

Література США історично тяжіє до реалізму і його найближчого родича — 
натуралізму . Ці літературні рухи прийшли в Америку з Європи, але затрималися 
тут набагато довше . Джек Лондон, Марк Твен, Едіт Уортон, Теодор Драйзер, Сінк-
лер Льюїс, Джон Стейнбек, Аптон Сінклер, Уоллас Стегнер відомі всьому світу 
як автори блискучих творів, написаних у дусі реалізму/натуралізму . Деякі з цих 
заслужено знаменитих авторів опублікували свої кращі  романи в стилі реалізму 
через десятиліття після того, як європейці перестали створювати подібну літера-
туру . У результаті цієї тяги до реалізму американським читачам набагато важче 
сприйняти постмодернізм — літературну течію, яку ще в 1974 році літературо-
знавець Альберт Герард визначив як антиреалізм .

Це, звичайно  ж, не  означає, що постмодернізм, котрий несподівано став 
модним у  Євро пі, Азії та  Латинській Америці, не  викликав зацікавленості 
у США . Починаючи з шістдесятих років XX століття такі автори, як Джон Барт, 
Томас Пінчон, Дон ДеЛілло, Вільям Берроуз, Девід Фостер Уоллес та інші, створи-
ли безліч літературних творів, які повністю відповідають визначенню мистец тва 
постмодерну як напряму, що виражає втрату інтересу до понять знання і прав-
ди, а замість цих тем концентрує свій інтерес на питаннях індивідуальної іден-
тичності .

Їхні твори викликали величезний ентузіазм серед літературознавців, тобто 
людей, чия здатність заробляти на життя залежить від їхньої спроможності іден-
тифікувати нові течії в мистецтві та писати статті й книги про ці свої знахідки . 
А  в  читачів, які звертаються до  літе ратури, щоб розбудити в  собі емоції, про 
щось дізнатися та  ще й  отримати задоволення від читання, багатосторінкові 
й важкі романи без сюжету, цікавих персонажів і фактично без зміс ту не викли-
кають великої радості . Наприклад, роман Девіда Фостера Уоллеса «Нескінчен-
ний жарт» являє собою лінгвістичний експеримент довжиною в 1098 сторінок . 
Він захоплює деяких професійних літературних критиків і водночас неймовірно 
дратує читачів, які не мають літературознавчого диплома .

Претензійність подібних творів і  безапеляційність критиків, які вважають 
профанами й  невігласами всіх, хто не  в  змозі переварити злий літературний 
жарт на кшталт «Нескінченного жарту» Девіда Фостера Уоллеса, зробили слово 
«постмодернізм» фактично лайливим для тих із нас, хто читає для задоволен-
ня, а не для того, щоб відчути свою перевагу над іншими . Скажімо чесно: хто 
з нас буде радий витратити час, відриватися від роботи, сім’ї та всіх наших інших 
щоденних обов’язків на читання творів, що видаються під маркою «Постмодер-
нізм»? Швидше за все, це зацікавить хіба що одиниці .

Поряд із  творами Пінчона, ДеЛілло, Уоллеса і Барта в сучасній американ-
ській літературі існують, звичайно, автори, яких не  цікавить безплідна гра 
ідентичностей і які не вважають, що все в житті є відносним . Наприклад, ро-
мани та  оповідання американського письменника Річарда Руссо відобража-
ють одне з найболючіших явищ американського життя кінця XX — початку XXI 
століть, а  саме  — деіндустріалізацію країни та  руйнівний ефект глобалізації . 
Персонажі Руссо цілком впізнавані, а  їхні проблеми зрозумілі дуже багатьом 
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у США .  Глобалізація, яка значно поліпшила життєві перспективи того класу насе-
лення, що отримує задоволення від творів Пінчона і ДеЛілло, виявилася жорст-
окою до тих, хто вважає себе американським середнім класом1 . Руссо пише саме 
про людей, чий звичний, спокійний світ був зруйнований вивезенням промисло-
вості зі США до країн третього світу .

2002 року роман Руссо «Емпайр Фоллз», що описує життя у вмираючому 
маленькому містечку в штаті Мейн, отримав більш ніж заслужену Пулітцерівську 
премію . Реалізм Руссо часто називають старомодним . І справді, у творах Руссо 
неможливо не бачити певну їхню схожість на романи Еміля Золя або Теодора 
Драйзера . У них є і персонажі, що запам’ятовуються, і захопливий сюжет, і саме 
за це читаюча публіка ось уже 30 років любить цього талановитого автора .

Останнім часом у  цій системі намітилися важливі зміни, котрі дали змогу 
багатьом критикам говорити про відмирання постмодернізму та його мутацію 
у новий напрям, якому поки що важко дати вичерпну дефініцію, але який заслу-
жено отримав назву «постпостмодернізм» . Наприклад, Дмитро Дроздовський 
так визначає постпостмодерністський роман початку XXI століття: «В постпост-
модерністських романах… ідеться про відмову від домінування іронічного прин-
ципу зображення подій, художньої репрезентації однієї ситуації в різних жанро-
вих інваріантах» (Дроздовський 2019: 113) .

2019 рік став особливо плідним щодо розвитку даного руху . Цей рік озна-
менувався публікацією двох романів про США, написаних у стилі постмодерніз-
му, які звертаються до тематики, що завжди цікавила Руссо та інших сучасних 
американських письменників- реалістів . Перший із  них  — це «Кішот» знаного 
британсько-індійського письменника Салмана Рушді . Назва роману походить 
із  французької версії імені «Кіхот», використаної французьким композитором 
Жюлем Массне в назві опери, написаної ним у 1909 році за мотивами рома-
ну «Дон Кіхот» Мігеля Сервантеса . В  інтерв’ю, яке Рушді дав індійській газеті 
«Мінт», письменник так пояснив свій інтерес до  роману Сервантеса: «Роман 
“Дон Кіхот” — роман неймовірно сучасний, навіть постмодерний . Його персона-
жі знають, що автор пише про них і навіть висловлюють свою думку про написа-
не . Я хотів, щоб у моїй книзі була історія про творця моїх персонажів і його жит-
тя, аби потім показати, як ці дві історії, ці дві сюжетні лінії зливаються в одну» .

Питання природи літературного авторства і  складного взаємозв’язку між 
персонажами та їхнім автором завжди були дуже важливі для постмодерністів 
і не втратили своєї важливості у творах постпостмодерністів . Але, що примітно, 
«Кішот» Рушді не  обмежується стилістичними іграми, такими милими серцю 
практично всіх цих авторів . Гра персонажів і складні сюжетні лінії — це зовсім 
не все, що пропонує даний роман . Твір Рушді розповідає про одне з найтрагіч-
ніших явищ американського життя початку  XXI століття  — опіоїдної епідемії . 
У  дев’яності роки минулого сторіччя американська система охорони здоров’я 

1 Треба пам’ятати, що традиційно в США середнім класом вважаються всі, хто заробляє 
собі на життя (а не, скажімо, живе на ренту чи на відсоток від внесків цінних паперів) . Фа-
бричні робітники, касири в супермаркетах, різноробочі та представники інших професій, 
що не вимагають навіть середньої освіти, завжди пишалися своєю належністю до амери-
канського середнього класу . Саме ця частина населення найбільш сильно постраждала від 
переходу США від фабричного виробництва до цифрової економіки .
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взяла на віру запевнення виробників болезаспокійливих ліків, створених на базі 
опіатів, про, мовляв, нешкідливість цих препаратів . Лікарі почали прописувати 
опіати у  величезних кількостях, навіть при таких тривіальних показниках, як 
біль після видалення зуба або розтягнута зв’язка . Оскільки ці ліки створюють 
у пацієнтів величезну залежність, незабаром наркозалежні пацієнти перейшли 
з коштовних препаратів на дешевий героїн, бо він має практично ідентичний 
хімічний склад .

Сем Кіньонес, один із провідних американських журналістів і автор книги 
«Країна мрій: правдива історія американської епідемії опіоїдів», описав психо-
логію героїнової залежності так: «У героїнових наркоманів я помітив приниже-
ність, що йде від втрати волі вибору і рабського підпорядкування одній-єдиній 
ідеї, а саме — вірі у безмежну насолоду та у право людини не відчувати болю . 
Розкладання людської особистості завжди настає, як тільки людина отримує все, 
що хоче, і  звільняється від складних відносин, болю й  поневірянь» . У  своєму 
дослідженні Кіньонес показав, як типово американська віра не тільки в можли-
вість, а й у правильність, необхідність життя, позбавленого навіть мінімально-
го страждання, призвела до ситуації, коли суцільні містечка у США вимирають 
від героїнової залежності . На початку XXI століття, вперше за кілька десятиліть, 
тривалість життя у США почала знижуватися, і це сталося саме через опіати, що 
призводять до високої смертності від передозування .

Здавалося б, яка багата тематика для літературних творів! Фармацевтичні 
компанії, що збагатилися завдяки обману пацієнтів, котрі свідомо перетворю-
ються на наркоманів, мексиканські наркокартелі, які виникли саме в результаті 
колосального раптовому попиту на героїн у США, — немає жодних сумнівів, що 
американські читачі зацікавляться книгами на цю тему .

І, проте, «Кішот» Салмана Рушді, британця індійського походження, який уже 
давно живе у США, — це перший художній твір відомого автора, який детально 
описує механізм цього трагічного явища . Головний герой роману, емігрант з Індії 
на ім’я Ісмаїл Смайл, працює агентом із продажу у фармацевтичній компанії, яка 
торгує болезаспокійливими ліками на опіатній основі . «Як переконати лікарів про-
писувати ліки в ситуаціях, де вони не показані? — розмірковує засновник компа-
нії, де працює  Ісмаїл . Як переконати їх не помічати, що пацієнт зовсім не хворий, 
а  просто прийматиме препарат для задоволення або в  результаті наркозалеж-
ності? Звісно, найбільш загальноприйнята назва такої діяльності — наркодилер» .

Рушді детально показує, яким чином подібні компанії впливають на лікарів 
і пацієнтів, використовуючи сучасні методи маркетингу для збільшення обсягу 
продажу смертельних препаратів . Письменник майстерно поєднує постмодер-
ністське експериментування з розповіддю про найболючіші явища сучасної аме-
риканської реальності .

Опублікована в  1605  році перша частина роману «Дон Кіхот» Сервантеса 
досягає того ж ефекту, тому не дивно, що Рушді знайшов у творі великого іспан-
ського письменника джерело натхнення . Незважаючи на те, що «Дон Кіхот» був 
першим європейським романом, тому його автор не  міг звернутися в  проце-
сі роботи до ще не  існуючої в літературі традиції, Сервантес наповнив обидві 
частини свого шедевра настільки сміливим експериментуванням, що навіть 
 сьогодні провідні автори світового постмодерну відчувають захоплення перед 
цим грандіозним письменником .
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Водночас, ще за життя автора його «Дон Кіхот»1 став бестселером, його пе-
реклали багатьма мовами світу . Це сталося саме тому, що роман відрізняється 
від літературного жанру лицарських пригод, який він пародіює, своїми реаліс-
тичними описами життя Іспанії  XVII століття . Персонажі Сервантеса годують 
свиней, пасуть кіз, страждають від голоду й холоду, пахнуть часником і гноєм, 
сидять у  в’язницях і  відмовляються повірити в  слова Дон Кіхота про те, що 
і вони мають якусь цінність у цьому світі .

Після Сервантеса аж до XIX століття практично ніхто в Іспанії навіть не на-
магався  писати романів, бо автори розуміли, наскільки складно буде створити 
щось на подібному рівні .

Ісмаїл Смайл, головний герой твору Рушді, подорожує по  сьогоднішній 
Америці в компанії придуманого ним сина на ім’я Санчо, в надії заслужити лю-
бов Салмині Р, колишньої зірки індійського Боллівуда, яка стала відомою теле-
ведучою в США . Салма Р, чиє ім’я є очевидним перегукуванням з ім’ям самого 
Салмана Рушді, вмирає через наркотичну залежність від тих самих препаратів, 
які закоханий у неї Кіхот-Смайл продає за службовим обов’язком . Практично 
всі персонажі роману  — емігранти з  Індії до  США та  Великої Британії, і  пост-
модерний «Кішот» пропонує читачам задуматися про різні аспекти ще одного 
абсолютно реального явища — еміграції . Роман був номінований на Букерівську 
премію, хоча й, на жаль, не виграв її .

У тому ж році ще один чудовий твір, написаний у дусі «реалістичного пост-
модернізму», мало не  став лауреатом Букерівської премії . Його автор  — Люсі 
Елл манн, письменниця, яка народилася у  США і  наразі мешкає в  Шотландії . 
Батьки письменниці самі були досить відомими письменниками, отже літера-
турний дар явно дістався Еллманн у спадок .

Як це часто буває зі  складними, незвичайними творами, роман Еллманн 
«Качки, Ньюберіпорт» був прийнятий до публікації маленьким, практично не-
відомим канадським видавництвом «Бібліоазіс» . Опублікувати книгу, подібну 
до роману Еллманн, — дуже ризиковане підприємство . Книга «Качки, Ньюбері-
порт» має 1100  сторінок і  складається всього-на-всього з  восьми неймовірно 
довгих речень .

Роман являє собою потік свідомості домогосподарки, яка живе в американ-
ському штаті Огайо, пече пироги на продаж і розмірковує про своє життя, життя 
чотирьох дітей, давно померлу матір, численні болячки, нестачу грошей, — вза-
галі те, що складає життя пересічної людини . Кожен із роздумів героїні почина-
ється словами «той факт, що» і приводить її до найрізноманітніших асоціацій, 
спогадів і  міркувань . Двохсотсторінкові речення без початку та  кінця, з  яких 
складається роман, прекрасно передають хід думки звичайної людини, коли 
уява стрибає від одного уривка до іншого .

Самий по собі літературний прийом «Потік свідомості» — звичайно, не но-
вий . Один із найвідоміших прикладів твору, написаного в цьому стилі, — цикл 
романів «У пошуках втраченого часу» французького письменника XX століття 
Марселя Пруста . Твори Пруста надихнули ціле покоління авторів-модерністів, 

1 Роман ще не перекладений українською мовою . В оригіналі роман Рушді називається 
Quichotte .
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які нескінченно імітували придумані ним способи передання складності потоку 
людської думки .

Довжина і  структурна складність роману Люсі Еллманн нагадують знаме-
ниті (і практично нечитабельні) твори постмодерністів Вільяма Геддіса, Девіда 
Фостера Уоллеса та  інших . Наприклад, Джон Ворнер, літературний критик га-
зети «Чика го Трибюн», порівнює «Качок» Еллманн з усе тим же «Нескінченної 
жартом» Фостера Уоллеса або «Веселкою тяжіння»  Томаса Пінчона .

На перший погляд, справді може здатися, що Еллманн імітує твори своїх 
попередників у  світі американського постмодернізму . Її книга  — така  ж довга 
і складна для прочитання . Проте з перших же сторінок цього захопливого рома-
ну стає очевидним, що схожість «Качок» із претензійними й порожніми робо-
тами тих, кого ми за звичкою називаємо американськими постмодерністами, 
не більш ніж ілюзія . «Качки» показують, наскільки складне, глибоке внутрішнє 
життя жінки, що може здаватися звичайнісінькою домогосподаркою . Голос ге-
роїні роману — такий природний і пізнаваний, що читач незабаром забуває про 
стилістичну складність роману й починає просто отримувати задоволення від 
читання .

Будь-який наздогад вибраний уривок роману занурює читача, особливо жін-
ку, у світ героїні, що дуже нагадує світ, у якому живуть і читачі Еллманн . Голов-
на тема твору — складна природа материнства, і кожна читачка, яка є матір’ю, 
знайде, з чим погодитися в словах героїні: «Той факт, що мені часто буває трохи 
сумно після того, як діти йдуть до школи, тривожність від розставання, той факт, 
що мене мучить неясний жаль про все хороше, що я могла зробити для них, але 
забула або придумала якусь відмовку, той факт, що я майстерно йду від їхніх ви-
мог, той факт, що в мене просто немає вибору, а то я зовсім нічого не буду всти-
гати… той факт, що їм, напевно, здається, що я відволікаю, командую, дратуюся, 
бідні діти, той факт, що я все одно терпіти не можу, коли вони виходять з дому» . 
Як і великі письменники-реалісти дев’ятнадцятого і початку двадцятого століть, 
Еллманн вважає, що звичайна реальність звичайної людини — це те найцікавіше, 
що може існувати в світі .

Час покаже, чи є романи Рушді та Еллманн початком нового руху в амери-
канській літературі, який з’єднає стилістичне експериментування епохи пост-
модерну з інтересом до реалістичних описів повсякденного життя . Неможливо 
передбачити, чи наслідуватимуть інші автори, які пишуть про США, приклад 
цих чудових письменників . Проте згадані романи самі по собі мають величез-
ну цінність для читачів, бо люди знаходять у цих книгах можливість відчути, що 
таке справжнє мистецтво, і отримати від цього мистецтва величезну насолоду .
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«ПІСЛЯ ПЕРЕГОНІВ»
Зі збірки «Дублінці» . Оповідання

З англійської переклала та прокоментувала Елла Гончаренко 

(Кам’янське)

Автівки стрімко рухалися у напрямку до Дуб‑
ліна, котилися немов кульки одна за одною 
у  колії по  Нaас Роуд2. На  гребні Інчикор‑

ського пагорба3  глядачі зібралися маленькими груп‑
ками по  двоє‑троє, із  захопленням спостерігаючи як 
автівки, об’їхавши коло, поверталися назад і  завдяки 
цьому каналу злиднів і пасивності Континент4  демон‑
стрував своє багатство та досягнення. Час від часу було 
чутно, як глядачі вітали їх із  вдячністю пригнічених5. 
Водночас вони виявляли свою прихильність до блакит‑
них автівок, автівок своїх друзів — французів6.

До того  ж, французи були майже переможцями. 
Їхня команда впевнено фінішувала. Вони посіли друге 
та третє місця, а водій німецької автівки‑переможниці 
виявився бельгійцем. І тому кожну, небесного кольору 
автівку, вітали ще гучніше, коли вона досягала вершини 
пагорба, і чергова хвиля привітання зичливо сприйма‑
лася екіпажами. В одній із цих елегантних автівок сиділи 
четверо молодих чоловіків, веселий настрій яких на той 
момент, здавалося, виходив за  межі успішного фран‑
цузького способу життя7: фактично ці четверо майже 
шаленіли. Це були  — Шарль Сегвин, власник автівки, 
Андре Рів’єр, молодий електротехнік канадійського 
походження; кремезний мадяр на  ім’я Віллона і  вило‑
щений молодий чоловік, якого звали Дойл. Сегвин був 
у доброму гуморі, він неочікувано отримав декілька за‑
мовлень заздалегідь (він ось‑ось мав відкрити автомо‑
більне підприємство у Парижі), і Рів’єр також був у до‑
брому гуморі: його планували призначити  менеджером 

1

1 Вперше опубліковано 
в журналі «Ірландська садиба» 
(“The Irish Homestead”) 17 груд-
ня 1904 року [1, c .22] .

2 Нaас Роуд — головна наці-
ональна дорога в Ірландії, яка 
поєднує місто-графство Лімерик 
та Дублін . Більша частина 
маршруту — це автомагістраль . 
В оповіданні Джойса Нaас Роуд 
пролягає між Дубліном та граф-
ством Кілдер у південно-західній 
частині від Дубліну .

3 Інчикор — передмістя Дубліну, 
розташоване у південно-західній 
частині від Дубліну .

4 Континент — маються на увазі 
європейські країни .

5 Йдеться про пан’ування Англії 
над Ірландією протягом семи 
століть . На думку Зака Боуена, 
у цьому оповіданні «автівки, що 
буквально втілюють багатство Кон-
тиненту, до якого Дойли прагнули 
приєднатися, це засоби звільнення 
Джиммі, який уособолює собою 
Ірландію, від ярма пригноблення, 
нав’язаного Джиммі та його країні 
протягом семи століть» [2, c .57] .

6 Ірландці виявляли свою при-
хильність до французів за двох 
причин . По-перше, Франція, 
як і Ірландія, була переважно 
католицькою державою . По-друге, 
французькі війська виступали 
на боці ірландців під час їхнього 
повстання проти британського 
панування у 1798 році, і Ірландія 
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цього підприємства. Гарного настрою цим двом чоло‑
вікам, які, до речі, були кузенами, додавала ще й пере‑
мога французьких автівок. Віллона також пере бував 
у доброму гуморі, бо добре поснідав, та й до того ж він 
був оптимістом. Однак, четвертий герой цієї компанії 
був надто схвильований, щоб відчувати себе дійсно ща‑
сливим.

Йому було приблизно років двадцять шість, у нього 
були м’якенькі, кольору спілої пшениці вуса та невин‑
ний погляд сірих очей. Його батько замолоду був за‑
пеклим націоналістом8, але завчасно змінив свої по‑
гляди. Він заробив свої статки, працюючи м’ясником 
у Кінгстауні9, а потім відкриваючи крамниці у Дублі‑
ні та на його околицях, примножуючи свої прибутки. 
Йому поталанило забезпечувати деякі з поліцейських 
контрактів10 і, зрештою, він став таким грошовитим, 
що про нього писали у  Дублінських газетах, як про 
торговельного багатія. Він послав свого сина навчатися 
до Англії у шляхетний католицький коледж, а згодом 
до Дублінського університету11 вивчати право. Джиммі 
не був старанним студентом і навіть на якийсь час по‑
трапив у погану компанію. Він мав гроші, набув попу‑
лярності і проводив час як серед музикантів, так і се‑
ред автомобілістів. Згодом батько послав його вчитися 
до Кембріджу на один семестр12, щоб той хоча б трохи 
побачив світу. Не сприймаючи поведінку сина, але по‑
тайки пишаючись ним, батько сплатив його рахунки 
і привіз Джиммі додому. Саме у Кембріджі синок по‑
знайомився з Сегвином. Вони були лише знайомими, 
але Джиммі тішило, що він знався з  людиною, яка 
багато чого побачила у світі та про яку говорили, що 
вона володіє кількома найбільшими готелями у Фран‑
ції. З такою людиною, і з цим погоджувався його бать‑
ко, варто було знатися, навіть, якщо спілкування з ним 
і не було б таким цікавим. З Віллоною також був весе‑
ло, піаніст він був чудовий, але, на жаль, дуже бідний.

Автівка весело мчала по  дорозі зі  своїм молодим 
ошаленілим вантажем. Двоє кузенів сиділи спереду, 
а Джиммі зі своїм товаришем‑мадяром — позаду. Впро‑
довж усієї подорожі Віллона був у  чудовому настрої. 

прагнула стати незалежною від 
Британії та створити державу 
на кшталт Республіканського уряду 
у Франції 1789 року . Коли малень-
кий французький озброєнний загін 
виступив на допомогу ірландським 
революціонерам у 1798 році, 
вони отримали короткочасну 
перемогу над англійцями у битві 
при Каслбарі, яка отримала назву 
«Битва за Каслбар» або «Перегони 
Каслбара» [1, c .22; 3] . Каслбар — 
це назва міста, де об’єднані сили 
із 2000 французьких солдат 
та ірландських патріотів перемогли 
військо із 6000 британських опол-
ченців . Подібно до того, як ірландці 
вітають французькі автівки в опові-
данні, так ірландці вітають перемо-
гу французів у 1798 році, але назва 
оповідання указує нам на наслід-
ки: йдеться про перемогу англійців 
та їх володарювання [1, c .22] .

7 Gallicism — французький спосіб 
життя, французький запал [1, c .22]

8 Запеклий націоналіст — при-
хильник Ірландської націона-
лістичної партії, яка боролася 
за незалежність Ірландії .

9 Кінгстаун — наразі це місто 
має назву Дан Лаохер . Спочатку 
місто отримало назву Кінгстаун 
(1821) на честь візиту до Ірландії 
короля Георга IV того ж року . 
Це місто було і залишається 
головним портом Ірландії . Звідки 
кораблі відправляються до порту 
Холіхед в Уельсі . Кінгстаун 
1903 року — це, насамперед, 
протестантське місто із англо-
фільськими характерними 
особливостями [1, c .23] .

10 Поліцейські контракти — 
контракти, за якими ірландські 
підприємці з дозволу уряду мали 
право постачати харчі до військо-
вих казарм та в’язниць .

11 Дублінський університет — 
Трініті Коледж, провідний заклад 
вищої освіти та найстаріший 
університет в Республіці Ірландія .
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Всю дорогу він лишень те й робив, що наспівував якусь 
мелодію своїм густим басом. Джиммі був вимушений 
часто нахилятися уперед, щоб вхопити ту чи іншу фра‑
зу та  жарт, які долинали до  нього від французів з  пе‑
реднього сидіння. Це не зовсім було зручно: він мусив 
здогадуватись про що йдеться та навмання відповідати. 
Крім того, гучне наспівування Віллони могло спантели‑
чити будь‑кого, до цього додавався ще й гуркіт автівки.

Стрімка подорож автівкою вільними просторами 
підвищує настрій; як і популярність, як і повна кеска 
грошей. Усе це і збуджувало Джиммі. Багато хто з його 
друзів бачили Джиммі у той день в компанії цих євро‑
пейців. Під час технічної перевірки Сегвин особисто 
представив Джиммі одному з французьких учасників 
перегонів, і  у  відповідь на  його зніяковіле привітан‑
ня, смугляве обличчя водія розпливлося у  посмішці, 
відкривши бездоганно білі зуби. Після таких почес‑
тей приємно було повернутися до  світу звичайних 
глядачів, які підбадьорювали членів екіпажів легки‑
ми поштовхами та  багатозначними поглядами. Щодо 
грошей, у  Джиммі й  насправді була велика сума гро‑
шей, якими він розпоряджався. Можливо, Сегвин вва‑
жав, що не така ж це і велика сума, але Джиммі, який, 
не зважаючи на свої незначні авантюри минулого, був 
справжнім спадкоємцем свого батька, і  добре знав, 
чого коштувало зібрати ці гроші. Це розуміння раніше 
допомагало йому тримати свої рахунки в межах помір‑
кованої нерозважності, і якщо він так добре розумів, 
скільки прихованої на  перший погляд праці закладе‑
но у цих грошах, коли йшлося лише про примхи добре 
освіченого інтелектуала, то  наскільки більше він міг 
би втратити зараз, коли збирався поставити на карту 
більшу частину свого статку! Чи навряд він знайшов 
би на це відповідь.

Авжеж, інвестиції  — це добра справа, і  Сегвину 
вдалося справити враження, що саме завдяки їхнім 
дружнім стосункам скромну частку ірландських гро‑
шей залучатимуть до  загального капіталу концер‑
ну. Джиммі з  повагою ставився до  кмітливості бать‑
ка у  ділових справах, а  у  цій справі  — першим, хто 

12 Семестр у Кембріджі — пере-
бування у Кембріджі протягом 
семестру було доступним лише для 
нащадків заможних родин . Для 
молодих джентельменів вважалося 
загальноприйнятим провести дея-
кий час у Кембріджі або Оксфорді 
без отримання ступеню . Для 
деяких джентельменів (як, напри-
клад, Джиммі Дойл в оповіданні) 
перебування у Кембріджі або 
Оксфорді надавало можливість 
соціалізуватися серед нащадків 
європейської еліти [1, c .23] .
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 запропонував вкласти капітал, був саме його батько. 
В  автомобільному бізнесі можна було заробити гро‑
ші, гурму грошви. До того ж, Сегвин, безсумнівно, був 
багатієм. Джиммі почав рахувати, скільки часу зна‑
добилось би, щоб придбати таку королівську автівку, 
в яку він сів. А як м’яко вона рухалася. А з яким шиком 
вони неслися маршрутом! Ця подорож була магічним 
перстом, який торкнувся справжнього пульсу житття, 
і напружена нервова система людини намагалася без‑
застережно відповідати стрімкому рухові безупинного 
блакитного звіра.

Вони їхали по  Дейм Стріт13. На  вулиці скупчило‑
ся багато транспорту, гучно сигналили автомобілісти 
та  дзенькали нетерплячі водії трамваїв. Сегвин зупи‑
нився біля Банку14 і Джиммі з товаришем вийшли з ав‑
тівки. Невеличка купка людей зібралася на  тротуарі 
із зацікавленням розглядаючи пихкаючий двигун. Того 
вечора компанія вирішила повечеряти разом в  готелі 
Сегвина, а  тим часом Джиммі та  його товариш, який 
зупинився в  нього, повинні були піти додому перео‑
дягнутися. Автівка повільно вирулила на Грефтон Стріт15  
в той час як ці двоє продиралися крізь купку зацікавлених 
глядачів. Вони йшли пішки у північному напрямку розча‑
ровані цією прогулянкою, а над ними місто вже розвісило 
бліді кульки світла у серпанку літнього вечора.

Родина Джиммі говорила про цю вечерю як про 
подію. Якесь почуття гордості перемішувалося з  хви‑
люванням його батьків, і  бажання зробити щось таке 
необачне, до чого закликали назви великих іноземних 
міст. Джиммі також виглядав пристойно, коли стояв 
перед дзеркалом у вітальні, вирівнюючи кінчики свого 
метелика; його батько, можливо, відчував принаймні 
задоволення, що зміг забезпечити свого сина такими 
якостями, які не  можна купити ані за  які гроші. Ось 
чому він був неабияк приязним до Віллони, і його по‑
ведінка демонструвала справжню повагу до іноземного 
зовнішнього лоску; але його гостинність, можливо, по‑
ступалася мадяру, який почав відчувати єдине бажан‑
ня — якнайшвидше сісти за стіл.

13 Дейм Стріт — фешенебель-
на вулиця південної частини 
Дубліна .

14 Банк — розташований у фе-
шенебельній частині на півдні 
Дубліна .

15 Грефтон Стріт — вулиця 
у центрі Дубліна, яка є однією 
з найважливіших торговельних 
вулиць столиці Ірландії .
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Страви були смачними та  вишуканими. На  дум‑
ку Джиммі, Сегвин мав витончений смак. До компа‑
нії приєднався молодий англієць, на  ім’я Рут, якого 
Джиммі бачив із Сегвином у Кембріджі. Молоді люди 
вечеряли в затишній кімнатці, залитій світлом елект‑
ричних лампочок у  формі свічок16. Їх розмова була 
жвавою та невимушеною. Джиммі, уява якого розпа‑
лювалася, відчув, як сповнена життям юність фран‑
цузів елегантно обвиває непорушність манер ан‑
глійців. Який витончений образ, подумав він, і який 
точний. Він був у захваті від того, як вправно госпо‑
дар вечірки спрямовував їх бесіду. Кожний з п’ятьох 
молодих людей мав свої уподобання, про що вони 
тільки не  говорили під час розмови. Віллона шано‑
бливо почав відкривати трохи здивованому англійцю 
чарівність англійського мадригалу17, жалкуючи про 
втрату старовинних інструментів18. Рів’єр не  зовсім 
переконано розповідав Джиммі про триумфальні 
успіхи французьких машинобудівників. Гучний го‑
лос мадяра набирав обертів, глузуючи з фальшивого 
малярства художників‑романтиків, як раптом Сег‑
вин перевів розмову своїх друзів на  політичні теми. 
Це було саме те, що треба. Саме тоді Джиммі відчув, 
як в  ньому прокинувся прихований ентузіазм бать‑
ка: і нарешті йому вдалося розбурхати млявого Рута. 
В  кімнаті ставало ще спекотніше і  з кожною миттю 
Сегвину було ще складніше: існувала небезпека, що 
між ними ось‑ось виникне суперечка. Користуючись 
нагодою пильний господар підняв свій келих за Гума‑
ність, і коли усі спустошили свої келихи, він ривком 
відчинив вікно, надаючи цьому жесту особливого 
значення.

Тієї ночі місто приміряло на  себе маску столиці19. 
П’ятеро молодих людей, забарвлених хмаркою арома‑
тичного диму, прогулювалися вздовж Стівенс Грін20. 
В  накинутих на  плечі плащах, вони голосно та  весело 
гомоніли. Перехожі поступалися перед ними. На  розі 
Грефтон Стріт21 невисокого росту гладкий чоловік до‑
помагав двом дорідним леді сісти у автівку, за кермом 

16 Тут йдеться про дорогий рес-
торан . У той час лише у дорогих 
ресторанах були електричні 
лампочки [1, c .23] .

17 Мадригал — невеликий хва-
лебний вірш, присвячений дамі; 
вид вокального твору ліричного 
характеру [4, с . 503] .

18 Йдеться про те, що саме в той 
час спостерігалося відроджен-
ня інтересу серед освічених 
людей Англії і до музики епохи 
Відродження, в якій мадригал 
відігравав головну роль, і до му-
зикальних інструментів епохи 
Відродження таких, як лютня, 
англійський ріжок і віола [1, c .23] .

19 У 1903 році Дублін був 
провінційним містом Сполуче-
ного Королівства Великобританії 
та  Ірландії, а Лондон — адміні-
стративною та політичною сто-
лицею . «Тієї ночі місто одягнуло 
маску столиці» — тут йдеться про 
прагнення ірландців до незалеж-
ності та їх бажання, щоб Дублін 
був схожим на європейську 
столицю [1, c .23] .

20 Стівенс Грін парк — великий 
громадський парк у фешенебельній 
центральній частині Дубліна .

21 Грефтон Стріт — вулиця у цент-
рі Дубліна, яка наразі є однією 
з найважливіших торговельних 
вулиць столиці Республіки Ірлан-
дії . Простягається від парка Сейнт 
Стівенс Грін на півдні (найвища 
точка вулиці) до Коледж-Грін 
(найнижча точка вулиці) .
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якої сидів такий же товстун. Автівка від’їхала, і коротун 
вхопив поглядом цю веселу компанію.

— Андре.
— Та це ж Фарлі!
І почалася жвава розмова. Фарлі був американцем. 

Ніхто добре не знав, про що йшлося. Найговіркішими 
за  усіх були Віллона та  Рів’єр, але водночас усі вони 
були збуджені. Вони галасливо втовпилися у  автівку. 
Під мелодичні звуки веселих дзвіночків вони проїхали 
повз натовп людей, який змішувався з м’якими кольо‑
рами ночі. Потім пересіли на  потяг на  Вестленд Роу22, 
і  за  якусь мить, як здалося Джиммі, вийшли на  стан‑
ції Кінгстаун. Похилого віку контролер привітався 
з Джиммі:

— Чудова ніч, сер!
Це був спокійний літній вечір; немов затемнене дзер‑

кало перед ними простягалася гавань. Вони рушили 
до  неї, взявшись під руки, хором співаючи пісню «Каде 
Руссель»23, відбиваючи кожен крок:

— Хо, хо, але насправді!
Вони сіли у човен і попливли до американської яхти. 

Там на них чекали вечеря, музика, карти. Віллона захоп‑
лено промовив:

— Прекрасно!
В каюті яхти було фортеп’яно. Віллона заграв вальс 

для Фарлі та  Рів’єра, Фарлі випала роль кавалера, 
а Рів’єр був дамою. Потім, імпровізуючи кадріль, чоло‑
віки вигадували все нові фігури. Як весело! Джиммі 
із  задоволенням приєднався до  них, це  ж було саме 
життя. Потім Фарлі перевів дух і крикнув: стоп! Слу‑
га приніс легеньку вечерю, і молоді люди сіли за стіл, 
хоч їсти їм і не хотілося. Однак від випивки не відмов‑
лялися: це було так богемно. Вони пили за  Ірландію, 
Англію, Францію, Угорщину, Сполучені Штати Амери‑
ки. Джиммі виголосив промову, довгу таку промову, 
а Віллона щоразу, коли траплялася пауза, викрикував: 
«Увага! Увага!» Коли Джиммі закінчив промову і при‑
сів, йому з  ентузіазмом зааплодували. Він, можливо, 
дуже добре виступив. Фарлі поплескав його по спині 

22 Вестленд Роу — розташована 
у південній частині Дубліну, 
відома з 1776 р . Спочатку вулиця 
мала назву Вестлендс (Westlands) 
на честь Вільяма Вестленда, 
який володів нерухомістю на цій 
вулиці у VIII столітті .  Прикметно, 
що Оскар Вайлд народився 
на Вест ленд Роу, 21 . Наразі у цьо-
му будинку розташовано центр 
імені Оскара Вайлда .

23 «Каде Руссель» (“Cadet 
Roussel” . Ho! Ho! Hohe, 
vraiment!) — французька похідна 
пісня 1790-х рр . та її приспів: «Хо, 
хо, але насправді! Каде Руссель — 
чудовий хлопець» [5] .



259

Ольга Бежанова   |   Сучасна література США: траєкторія розвитку

та  голосно засміявся. Які веселі хлопці! Яка чудова 
компанія!

Карти! Карти! Стіл приготували для гри. Віллона 
тихенько повернувся до фортеп’яно і почав награвати 
свої мелодії. Інші захопилися грою, сміливо пірнаючи 
у наступну пригоду. Вони пили за здоров’я і Червової 
Дами, і  Бубнової Дами. Джиммі бракувало публіки: 
його розривало від запалу дотепності. Гра набирала 
обертів і ставки зростали. Джиммі не знав точно, хто 
вигравав, але він розумів, що він програє. Він сам був 
винен у цьому, бо часто помилявся, і інші картярі по‑
винні були підраховувати його борги замість нього. 
Вони були справжніми спокусниками, але краще  б 
вони зупинилися: вже було запізно. Хтось запропо‑
нував тост за  яхту «Красуня Ньюпорту»24, а  потім 
хтось запропонував ще одну гру, заключну.

Запанувала тиша і не було чутно звуків фортепіано; 
мабуть, Віллона вийшов на палубу. Це була напружена 
гра. Вони припинили її  лише на  хвилину перед закін‑
ченням, щоб випити за  вдачу. Джиммі зрозумів, що 
гра відбувалася між Рутом та  Сегвином. Яка напруга! 
Джиммі також був схвильований; він знав, що програє. 
Скільки там вже на  нього записано? Гравці підвелися, 
розмовляючи та жестикулюючи, щоб зіграти свої остан‑
ні взятки. Виграв Рут. Каюта здригалася від привітань 
молодих людей і карти зібрали в колоду. Кожен почав 
розбирати свій виграш. Фарлі та Джиммі були найбіль‑
шими невдахами.

Він знав, що вранці шкодуватиме, але зараз він ра‑
дів за  інших, радів, що його сп’яніння приховає його 
безглуздий вчинок. Він сперся ліктями на стіл, руками 
охопивши голову, рахуючи удари пульсу у скронях. Две‑
рі каюти відчинилися, і він побачив мадяра, який стояв 
у промені тьмяного світла:

— Світанок, джентльмени!

24 «Красуня Ньюпорту» — назва 
яхти . Ньюпорт — місто у штаті 
Род Айленд (США), популярне 
серед заможних американців . 
Місто засновано у 1639 році .
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Від перекладача

КРІЗЬ МАРМУРОВІ СКЕЛІ ДЖОЙСОВИХ ОПОВІДАНЬ: «ПІСЛЯ ПЕРЕГОНІВ»

На перший погляд всі оповідання Джейм-
са Джойса циклу «Дублінці» неймовір-

но прості за  сюжетом та  стилем викладу, але 
за  цією простотою приховується неймовірна 
глибина почуттів головних героїв та їх чуттєво-
сті . Це і враження хлопчика з оповідання «Сест-
ри»  [1,   с .  7–17]; і  зустріч підлітків з  жорстокими 
реаліямим життя («Зустріч») [1, с . 8–28]; безпорад-
ність та  пасивність головної героїні оповідан-
ня «Евеліна»  [1, с .  37–43]; розчарування хлопчика 
байдужістю дорослих («Аравія») [1, с . 29–36]; фаль-
шивість героїв («Після перегонів») [1, С . 44–51]; без-
соромні вчинки «кавалерів» стосовно молодої 
жінки («Два кавалери») [1, с . 52–65]; поведінка ма-
тері задля досягнення мети («Пансіон») [1, с . 66–75] 
та інші .

«Після перегонів»  — п’яте оповідання збір-
ки «Дублінці» і  друге в  композиційно-логічній 
структурі циклу, задуманого Джойсом . У своєму 
листі до  молодшого брата Станіслауса Джойс 
пише: «Хронологія оповідань наступна . Опові-
дання «Сестри», «Зустріч», і «Аравія» — це істо-
рії про дитинство; «Пансіон», «Після перегонів» 
і  «Евеліна»  — про юність; «Земля», «Маски» 
та  «Нещасний випадок»  — про зріле життя; 
«День плюща у  Комітеті», «Мати» та  остання 
оповідь «Милість Божа» — це історії про громад-
ське життя у  Дубліні»  [2, с .  208] . Отже, цілісність 
структури циклу очевидна . Варто зазначити, що 
незважаючи на  добровільне вигнання з  Ірлан-
дії, Джойс робить центральними персонажами 
 своєї творчості — Ірландію, ірландців та Дублін — 
місто, в якому він народився . «Коли ви пригада-
єте, що Дублін був головним містом протягом 
тисячі років, що це — «друге» місто Британської 
Імперії, що це місто майже втричі більше за Ве-
нецію, то  здається дивним, що жоден митець 
не представив його світові» [2, с . 208] . Утім, цю мі-
сію виконав Джеймс Джойс, і виконав її зі скру-
пульозною точністю та майстерністю .

У циклі «Дублінці» Джойс змальовує Дублін 
як людину, яка проходить чотири етапи життя . 
Отже, цій схемі підпорядковано усі оповідання 
збірки, які структуровані у  чіткій послідовно-
сті і  поєднані логічною цілісністю . (Ретельний 
аналіз збірки «Дублінці» представлено у попе-
редніх публікаціях автора цієї статті [3, С . 176–180; 

4, С . 240–245]) .
Вперше читачі мали можливість позна-

йомитися з  оповіданням «Після перегонів» 
17  грудня 1904  року в  Дублінській газеті 
«Irish Homestead» («Ірландська садиба») . 
Підгрунтям для створення Джойсом цієї істо-
рії стали реальні події . 7  квітня 1903  року 
у випуску щоденної газети «Irish Times» був 
опублікований нарис митця під назвою: 
«Авто мобільне дербі: Інтерв’ю з  французь-
ким чемпіоном (від кореспондента)» [5, с . 54] . 
Як зазначають укладачі «Критичного довід-
ника творів Джеймса Джойса», А . Фаргнолі 
та  М . Гіллеспі: «Цей матеріал Джойс у  по-
дальшому використає в  оповіданні «Після 
перегонів»  [5, с .  294] . Інформація, яку митець 
отримав під час інтерв’ю від Анрі Форн’є, 
дозволить йому протиставити міжнародні 
перспективи чоловіків, учасників перегонів, 
провінційності дублінців . Джойс отримав 
ще більше додаткового матеріалу для роз-
витку свого задуму, коли 2 липня 1903 року 
в  Ірлан дії відбулися четверті щорічні пере-
гони кубка Гордона-Беннетта, який виграв 
бельгійський гонщик на «Мерседесі» [5, с . 54] . 
Завдяки автомобільним перегонам до  Дуб-
ліна приїхало чимало європейців . І  в  опові-
данні символічним є  зображення «багатства 
та  досягнень» континента, який мчить через 
цей «канал злиднів та  пасивності»  [1, с .  44] . 
Швидкість та  енергія є  уособленням еконо-
мічного зростання Європи, в  той час як 
Ірлан дія змальовується відсталою колонією .
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Вартою уваги є  точка зору Річарда Елл-
манна . Авторитетний джойсознавець, припу-
скає, що «під час створення оповідання «Піс-
ля перегонів», можливо, на Джойса вплинуло 
оповідання Єйтса «Рудий Ханрахан», у якому 
йдеться про картярську гру . Але Джойс замість 
того, щоб використовувати напівлегендарно-
го героя, змальовує реального персонажа  — 
Джиммі Дойла, котрий прагне іноземної ви-
тонченості, яку, на його погляд, він знаходить 
серед деяких учасників автомобільних пере-
гонів . Заключна сцена оповідання: «Світанок, 
джентльмени!», повертає Джиммі до  Дублін-
ського світу його боргів, який він, безсумнівно, 
не готовий залишити . Оповідання Єйтса — про 
кельтів, оповідання Джойса  — про ірландців . 
Єйтс — сумний та щирий, Джойс — педантич-
ний» [2, с . 164–165] .

Прикметно, що на відміну від решти опо-
відань циклу «Дублінці», літературні крити-
ки не  високо оцінювали оповідання «Після 
перегонів» . На  їх думку, у  цій оповіді Джойс 
змальовував заможну верству населення, про 
життя якої він знав надто мало . До речі, Джойс, 
вже мешкаючи в Італії, планував відредагувати 
цю оповідь у 1906 році . Дослідники звертають 
увагу, що він вважав два своїх оповідання «Не-
щасний випадок» та «Після перегонів» — най-
слабшими та найгіршими [2, с . 229; 5, с . 54] .

Головний герой оповідання  — Джиммі 
Дойл, двадцяти шостирічний молодий чо-
ловік зустрічається з  трьома приятелями: 
заможним французом Шарлем Сегвином, 
Андре Рів’єрою, своїм кузеном і  кремезним 
мадяром, на ім’я Віллона . Вони провели цілий 
день на  перегонах кубка Гордона-Беннетта, 
і  оповідання починається із  змалювання по-
дорожі чотирьох чоловіків у  автівці Сегвина 
до Дубліну . В цих перегонах брали участь ко-
манди автомобілістів з  Франції, Німеччини, 
Британії та  Сполучених Штатів на  дистанції 
370  миль, яка простягалася через графства 
східної частини країни, переважно в  Кіл-
дері  [сухопутна миля = 1605  м  — прим . Гончаренко Е . П .] . 
Результат перегонів ретельно відтворено 
в оповіданні Джойса: першою фінішувала ні-
мецька автівка з бельгійським водієм на ім’я 

 Дженатці, другою та третьою до фінішу діста-
лися дві французькі автівки . Не всі чоловіки, 
які знаходилися в  автівці, такі заможні, як, 
наприклад, Сегвин, але їх веселощі, гумор, 
безпечність контрастують з  ірландськими 
глядачами, які «вітали їх із вдячністю пригні-
чених» [1, с . 44] і повз яких вони проїжджають . 
Майже всі учасники цієї події живуть у багат-
стві та задоволенні: вони їздять у розкішних 
авто, відвідують дорогі ресторани та  грають 
в  азартні ігри . Джойс змальовує зовніш-
ні атрибути багатства  — дорогі автомобілі, 
елект ричне освітлення в фешенебельних рес-
торанах, яхти, інтелектуальні розмови — все, 
чого так прагне наш герой .

На противагу іноземним приятелям 
Джиммі Дойл не завжди задоволений таким 
життям . І  Джойс за  допомогою змалюван-
ня певних деталей («невинний погляд сірих 
очей»; «Джиммі зі своїм товаришем-мадяром 
сиділи позаду»; «Джиммі був вимушений 
часто нахилятися уперед, щоб вхопити ту чи 
іншу фразу та  жарт, які долинали до  нього 
від французів з  переднього сидіння»)  [1, С .  44, 

45, 46], інтонує «другорядність» Джиммі у  цій 
компанії та нещире ставлення до нього його 
нових друзів . Фактично, ця компанія толерує 
до Джиммі лише через фінанси, які його бать-
ко планує інвестувати до бізнесу Сегвина . Все 
це є  передвісником безрадісного результа-
ту, доводить, що на  героя оповідання очікує 
сумний кінець . Джиммі прагне відповідати 
міжнародним гульвісам на  кшталт Сегвина . 
Його батько, заможний торговець, підтримує 
бажання Джиммі та  його товариські стосун-
ки з  багатіями, такими як Сегвин, говорячи, 
що «з такою людиною варто було знатися» [1, 

с .  45] . Молодого Дойла також вабить таке то-
варишування, спілкування з багатіями заради 
покращення свого соціального статусу, щоб 
і  самому стати «міжнародним плейбоєм» . 
Слушною також є точка зору Дж . Браннігана: 
«Це може бути оповідь скоріше про міжна-
родні претензії Дубліна, аніж про претензії 
Дойла . Якщо це так, то це повчальна історія, 
адже оповідання закінчується усвідомленням 
Джиммі рано вранці, що він не здатен підтри-
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мувати такий рівень життя, як його заможні 
друзі» [6, с . 21] .

Оповідання «Після перегонів» побудова-
но на  зміні настроїв головних героїв . Мова 
та  структура оповіді представлена Джойсом 
таким чином, щоб передати читачеві ритми 
зміни настроїв . Митець постійно підвищує, 
а потім знижує тональність оповіді, за допомо-
гою і позитивної лексики, як, наприклад, «щас-
ливий», «гумор», «багатий», «збуджений», 
«схвильований», «автівки стрімко рухалися», 
«мчали», «веселі дзвіночки» так і  знижуючи 
її  тональність, вводячи протилежні, негативні 
звороти мови: «на жаль, дуже бідний», «дивне 
відчуття розчарування», «найбільші невдахи» 
тощо . Лексика з життєрадісною та позитивною 
семантичною забарвленістю створює атмосфе-
ру багатства, задоволення та статків, водночас 
введення та  використання в  тексті застереж-
ливих, негативних зворотів мови пронизує 
оповідання відчуттям, що щось має відбутися, 
принаймні для Джиммі Дойла . Красномовне 
свідчення — змалювання зовнішності головно-
го героя: «невинний погляд сірих очей» [1,  с . 45] . 
І читачеві спадає на думку, що Джиммі можуть 
безжально використати, обдурити, що світ 
міжнародних багатіїв  — оманливий та  небез-
печний .

Крім того, оповідання структуровано за до-
помогою низки кульмінацій та  спадів, розв’я-
зання яких спостерігається у заключній сцені — 
тяжкого «пробудження» Джиммі, повернення 
до  реальності: «Daybreak, gentlemen!» («Сві-
танок, джентльмени!») [1, с . 51] . Світанок з його 
«променями тьмяного світла»  [1, с .  51]  — це 
момент справжнього пробудження Джиммі, 
це попередження, що все, чого він прагнув 
виявилося примарним, легковажним та  по-
верховим . Все виявилося ілюзорним . Джиммі 
не захищав того, що було створено його бать-
ком . Натомість в  картярній грі він втратив 
своє багатство, і  потрапив до  «переможців» 
у боржники . Пригадаймо початок оповіді, коли 
Джиммі (у подальшому — «переможений» ір-
ландець) плазує перед Сегвином («перемож-
цем») . В  оповіданні Джойса символічними 
є образи центральних героїв вони логічно спів-

відносяться з відповідними країнами . Джиммі 
асоціюється з Ірландією, Сегвин — з Францією, 
Рут — з Англією, Фарлі — зі Сполученими Шта-
тами Америки, Віллона — з Угорщиною . Таким 
чином, в  цій історії Джойс критикує ірланд-
ських багатіїв, які пускають на вітер свої гроші 
у гонитві за континентальними уподобаннями, 
і водночас він натякає на те, що ірландські ба-
гатії є  співучасниками пригноблення простих 
ірландців . Заможні  ірландці зраджують своїм 
політичним поглядам . Яскравий приклад  — 
батько Джиммі, який «був запеклим націона-
лістом, але завчасно змінив свої погляди»  [1, 

с . 45]; і також сам Джиммі, якого батько послав 
вчитися до  Кембріджу з  метою залучення 
до такого бажаного ним кола англійської арис-
тократії та  європейської еліти . Отже, Джойс 
вводить ще одну тему, тему зради головних 
героїв — Джиммі Дойла та його батька — націо-
нальним інтересам Ірландії .

На наш погляд, закінчення оповідання 
«Після перегонів» було передумовлено його 
початком  — змалюванням портрету Джиммі 
Дойла: «Йому було приблизно років двад-
цять шість, у  нього були м’якенькі, кольору 
спілої пшениці вуса та невинний погляд сірих 
очей» [1, с . 45] . Це притаманний Джойсовий при-
йом: у Джойса «говорять» деталі, рухи, погля-
ди, змалювання одягу, інтонації героїв, харак-
теристика образів . Це — пробудження Джиммі 
від мрій, від оманного сну . Чи усвідомлював 
Джиммі, що ця гра, в якій він брав участь, на-
вчання у Кембріджі, заможність, сумнівні това-
риші на кшталт Сегвина — все це доводить, що 
він грав у небезпечну гру, яка насправді не від-
повідала його можливостям . Джиммі Дойлом, 
який уособлює Ірландію, маніпулюють та обду-
рюють . Зображення перегонів також алегорич-
не . Насправді, це — перегони не автівок, це — 
перегони Джиммі з  єропейськими багатіями, 
з гаданим ним способом життя .

Британський дослідник Джон Келлі ствер-
джує, що «Джиммі Дойл  — молодий ірланд-
ський «nouveau rich» уникнув бідності більшо-
сті своїх співвітчизників, але ця втеча — скоріше 
уявна, аніж реальна . Незважаючи на  те, що 
Джиммі тішить, коли співвітчизники бачать 
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його у компанії енергійних іноземців, в автівці 
він сидить на  задньому сидінні і  вимушений 
«здогадуватись про що йдеться та  навмання 
відповідати» [7; 1, с . 46] .

Зак Боуен вважає, що мадяр Віллона не ви-
падково з’являється наприкінці оповідання 
з  промовистими словами . Саме Віллона спо-
віщає, «що час правди настав» [8, с . 60]: «Двері 
каюти відчинилися, і він побачив мадяра, який 
стояв у промені тьмяного світла:

— Світанок, джентльмени!»  [1, с .  51] . Це мо-
мент істини, епіфанія [8 с . 60] .

І далі дослідник продовжує: «Виникає єди-
не логічне питання: «Чому мадяр?» «Що він 
повинен зробити з епіфанією?» [8, с . 60] . Боуен 

припускається думки, що у  Джиммі та  Вілло-
ни є багато спільного: Джиммі «проводив час 
як серед музикантів, так і  серед автомобіліс-
тів» [1, с . 45], тоді як Віллона — музикант, «піаніст 
він був чудовий, але, на  жаль, дуже бідний» . 
«Це музикант, Віллона, котрий сидить разом 
з Джиммі позаду в автівці, котрий залишаєть-
ся вдома у Джиммі, і він — іноземець, з яким 
у  Джиммі, здається, є  щось спільне»  [8, с .  60] . 
І тому не є таким дивним, що саме музикант 
Віллона, наприкінці оповідання пробуджує 
Джиммі (Ірландію) від його безглуздого вчин-
ку, примарного сну, від оманливого миттєвого 
веселого життя, «відкриваючи Джиммі правду 
про нього» [8, с . 61] .

Бібліографічні посилання:

1 James Joyce . Dubliners. — L.: Flamingo, 1994. — 262 p.

2 Ellmann R . James Joyce. New and Revised Edition. — Oxford University Press, 1982. — 887 p.

3 Гончаренко Е . П . «Дублінці» Джеймса Джойса як художнє ціле // Збірник наукових праць: 
Від бароко до постмодернізму. — Вип. 6. — Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетров-
ського університету, 2003. — С. 176–180.

4 Гончаренко Е . П . «Дублінці» — «глава моральної історії моєї країни…» // «Всесвіт» — жур-
нал іноземної літератури. — Київ: Засновник: ТОВ Видавничий дім «Всесвіт». — №  11–12 
(983–984), 2010. — 280 c.

5 Fargnoli A . Nicholas, Gillespie M . P . Critical Companion to James Joyce: A Literary Reference to 
His Life and Work. — New York: Checkmark Books, 2006. — 450 p.

6 Brannigan J . Notes. James Joyce. Dubliners. — Longman: York Press, 1998. — 112 p.

7 Dubliners / James Joyce; with an introduction by John Kelly. The Millennium Library. P.XI–LII: 
Introduction /J ohn S. Kelly. — London: Everyman’s Library. — 1991.

8 Bowen Z . After the Race // James Joyce’s Dubliners: Critical Essays / Ed. by Clive Hart. — 
London: Faber & Faber, 1969. — 179 p. [53–61]



«Всесвіт» — журнал іноземної літератури . № 3–4 / 5–6, березень–червень, 2020 .

Засновник: ТОВ «Журнал «Всесвіт» .

Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ: КВ, № 19840–9640 ПР від 04 .03 .2013 .

Адреса редакції журналу «Всесвіт»:

Україна, 01054, Київ, вул. Олеся Гончара, 52, оф. 7.

Дизайн, набір та верстка комп’ютерного центру журналу «Всесвіт» .

Підписано до друку 02 .06 .2020 .    Формат 70 × 100/16 .

Наклад 960 прим . Зам . № 17-250 . Ціна – за каталогом МЗУ .

Друк: ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф» . Київ, вул . Віскозна, 8 .

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 

до Державного реєстру видавців: серія ДК № 2715 від 07 .12 .2006 .

(+380 44) 537-22-05

vsesvit .vsesvit@gmail .com — шеф-редактор; 

vsesvit .journal@gmail .com — головний редактор . 

www.vsesvit-journal.com

Телефон-факс:

e-mail:


