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Частина перша
Був ранок, і нове сонце золотило брижі лагідного моря.
За милю від берега риболовецький човен кидав за борт приманку, і звістка про 

це вмить дійшла до Зграї й тисячі чайок злетілися, щоб хитрістю чи силою здобути 
собі їжу на сніданок. Починалися турботи ще одного дня.

Вдалині від усіх, високо над човном і берегом, на самоті, тренувалася чайка на 
ім’я Джонатан Лівінгстон.

На висоті ста футів він опускав перетинчасті лапки, піднімав дзьоб і, долаючи 
біль, намагався утримати крила у вигині. Цей вигин означав, що політ його буде 
повільним, і він летів усе повільніше й повільніше, аж поки зустрічний повітряний 
потік не переходив на шепіт, аж поки океан під ним здавався нерухомим. Джонатан 
зосереджувався, примружував очі, тамував подих і... збільшував вигин ще на... о- 
дин... останній... дюйм. Пір’я його сплутувалося, він втрачав швидкість і каменем 
падав униз.

Чайки, як відомо, ніколи не вагаються, ніколи не зменшують швидкості. Втратити 
швидкість для них -  ганьба і безчестя.

Але Джонатан Лівінгстон не був звичайною чайкою. Він, не соромлячись, знову 
простирав свої крила в цей важкий, тремтячий вигин, летів повільніше, повільніше 
й... знову каменем падав униз.

♦Перекладено за виданням: Richard Bach. Jonathan Livingston Seagull. Ричард Бах. Чайка по име
ни Джонатан Ливингстон. Предисловие, комментарий, словарь Е. В. Угаровой. -  На англ. яз. -  
М.: Айриспресс, 2003. -  128 с.
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Більшість чайок не прагнуть знати про політ більше необхідного -  полетіти від 
берега, здобути їжу й повернутися назад. Для більшості чайок значення має не політ, 
а їжа. Для чайки ж на ім’я Джонатан Лівінгстон значення мала не їжа, а політ. Над 
усе інше Джонатан любив літати.

Він виявив, що популярності цим серед інших чайок не завоюєш. Навіть його 
батьків бентежило те, що Джонатан цілі дні проводив на самоті, сотні раз намагаю
чись планерувати над самою водою.

Він не розумів, наприклад, чому, але коли летів над водою на висоті, меншій по
ловини розмаху його крил, то міг з меншою затратою сил довше протриматись у 
повітрі. Він не закінчував горизонтальний політ, просто опускаючи лапки у воду, а 
продовжував планерувати, аж поки не торкався води лапками, щільно притиснути
ми до тіла. Коли ж він почав, планеруючи з притиснутими лапками, сідати на берег, 
а затим кроками міряти, скільки просунувся по піску, його батьки занепокоїлися.

-  Ну для чого це тобі, Джоне? -  запитувала мама. -  Хіба так важко бути як усі? 
Чому не залишиш низькі польоти пеліканам та альбатросам? Чому не їси, синку? 
Поглянь на себе -  кістки та пір’я.

-  Мене це не турбує, мамо. Я просто бажаю знати, що я можу робити в повітрі, а 
чого не можу. Я просто бажаю знати.

-  Послухай, Джонатане, -  приязно говорив батько, -  незабаром зима, риболовець
ких суден буде мало, а риба піде на глибину. Якщо бажаєш учитися, вивчай їжу й те, 
як її добувати. Польоти, звичайно, добре, але, сам знаєш, планеруванням ситий не 
будеш. Не забувай, що мета польоту -  добути їжу.

Джонатан слухняно кивав. Кілька наступних днів він намагався вести себе так, 
як інші чайки, -  кричав і літав разом з усіма біля причалів та риболовецьких суден, 
кидався, змагаючись із іншими, за рибиною чи шматком хліба. Але все це було йому 
не до душі.

«Якесь безглуздя, -  думав він, навмисне випускаючи добуту у важкому змаганні 
рибину, щоб її підхопила стара, голодна чайка, що летіла слідом за ним. -  Я міг би 
весь цей час учитися літати. А вчитися є так багато чому!»

І незабаром Джонатан уже знову був далеко в морі -  на самоті, голодний, щасли
вий. Він учився.

Він вивчав швидкість і за тиждень знав про неї більше за найпрудкішу чайку.
З висоти тисячу футів, з усієї сили працюючи крилами, він стрімко кидався вер

тикально вниз, до хвиль, і зрозумів, чому чайки не літають прямо вниз, працюючи 
крилами. Через шість секунд швидкість польоту досягала сімдесяти миль за годину. 
Зі змахом на такій швидкості крило втрачає стійкість.

Так повторювалося знову й знову. Він був дуже обережним, використовував усе 
своє вміння, але щоразу, на великій швидкості втрачав контроль.

Підйом на висоту тисяча футів, розгін з усіх сил по горизонталі, потім, не пере
стаючи працювати крилами, пікірування. І кожного разу зі змахом ліве крило не 
витримувало, Джонатана різко кидало вліво, він, щоб відновити рівновагу, затриму
вав змах правого крила, і, шалено обертаючись та тріпочучи пір’ям, мов полум’я на 
вітрі, набираючи швидкість, входив у штопор.

Джонатан робив десятки нових спроб, і кожного разу при зустрічному повітряному 
потоці, коли швидкість сягала сімдесяти миль за годину, йому не вдавалося зберегти 
контроль над собою, і він клубком сплутаного пір’я падав у воду.
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«Справа в тому, -  подумав нарешті наскрізь мокрий Джонатан, -  що на великій 
швидкості треба, мабуть, тримати крила нерухомо -  махати лише поки вона менша 
п’ятдесяти миль за годину».

Він зробив ще одну спробу, на цей раз з висоти двох тисяч футів. Коли швидкість 
перевищила п’ятдесят миль, він пікірував, витягнувши дзьоб та утримуючи нерухо
мо розправлені крила. Його неймовірні зусилля були винагороджені. Через десять 
секунд швидкість досягла дев’яноста миль за годину -  світовий рекорд для чайок.

Але радість перемоги була нетривалою. Ледве він, під час нової спроби, почав 
вихід із пікірування, ледве змінив кут атаки крила, як його знову кинуло в жахливий, 
неконтрольований штопор, а з досягненням швидкості дев’яносто миль за годину, 
вже недалеко від поверхні моря, здавалося, розірвався заряд динаміту, й він упав на 
тверду, мов цегла, воду.

Коли Джонатан прийшов до пам’яті, сонце вже давно зайшло, світив місяць, а 
він плавав на поверхні океану. Крила були немов кострубаті свинцеві бруски, але 
ще важчим був тягар невдач. У нього виникло неясне бажання, щоб той тягар був 
достатнім, аби спокійно потягти його на дно й у такий спосіб покінчити з усім.

Він уже був занурився, коли раптом десь усередині в ньому зазвучав дивний, глу
хий голос:

«Нічого іншого бути не може. Я -  чайка. Я обмежений природою. Якби мені було 
дано знати про політ більше, це було б під силу моєму розумові. Якби моїм призна
ченням було літати на великій швидкості, я б мав короткі, як у сокола, крила та їв би 
мишей, а не рибу. Батько мав рацію. Треба викинути з голови дурниці, повернутися 
додому, до Зграї, примиритися з тим, що я лише звичайна обмежена чайка».

Голос замовк, і Джонатан з ним погодився. Уночі місце чайки -  на березі, й він дав 
собі обіцянку, що відтепер стане звичайною чайкою. Так буде краще для всіх.

Він стомлено відштовхнувся від темної води й повільно полетів до берега, задо
волений тим, що на цей час йому вже було відомо про зберігаючий сили політ на 
невеликій висоті.

«Але ж я вже не той, ким був раніше, -  подумав Джонатан. -  Я покінчив із усім, 
чому навчився. Я така ж чайка, як усі, й літатиму, як літають усі». Він важко піднявся 
на висоту сто футів і, старанно махаючи крилами, полетів до берега. Прийнявши 
рішення бути просто одним із Зграї, Джонатан відчув полегкість. Тепер він нічим 
не був пов’язаний із тією Силою, що примушувала його вчитися. Не матиме він 
більше ні сумнівів, ні невдач. Приємно було, ні про що не думаючи, летіти в темряві 
до вогнів на березі.

«У темряві?! -  тривожно прозвучав внутрішній голос. -  Чайки ніколи в темряві 
не літають!»

Джонатан не звернув на голос уваги. «Так усе чудово! -  думав він. -  Світловою 
доріжкою відбиваються у воді місяць та берегові вогні, тихо, спокійно...»

«Отямся! -  звучав голос. -  Чайки в темряві не літають! Аби тобі було призначено 
літати в темряві, це було б для тебе звичайною справою. Ти мав би очі, як у сови! Ти 
мав би такі ж короткі, як у сокола, крила!»

І раптом там, на висоті сто футів, уночі, Джонатану Лівінгстону сяйнула здогадка. 
Зник біль, відкинуте щойно прийняте рішення.

«Короткі крила. Короткі, як у сокола, крила! Ось і відповідь! Яким же я був дур
нем! Досить лише мати короткі крила! Треба скласти крила й користуватися лише 
кінчиками! Короткі крила!»



” 1
РИЧАРД БАХ

\

Він піднісся над чорною водою на дві тисячі футів і, не думаючи про невдачу 
чи смерть, міцно притиснувши крила, випроставши лише гострі, мов кинджал, 
кінчики, увійшов у пікірування.

Оглушливо ревів вітер. Сімдесят миль за годину, дев’яносто миль, сто двадцять, 
ще більше. На швидкості сто сорок миль крила були менше напружені, ніж бува
ли раніше на швидкості сімдесят миль. Злегка змінивши положення кінчиків крил, 
Джонатан вийшов з пікірування і сірим гарматним ядром понісся над хвилями у 
світлі місяця. Заплющивши очі від зустрічного потоку, він з радісним почуттям роз
тинав повітря. Сто сорок миль за годину й повний контроль! А якщо спікірувати не 
з двох, а з п’яти тисяч футів, цікаво, яка швидкість...

Дані собі обіцянки -  забуті, здуті вітром. Провини за собою, порушивши їх, 
Джонатан не відчував. Подібні обіцянки -  для чайок, яких задовольняє звичайність. 
Тих же, що, навчаючись, досягли видатної майстерності, вони обтяжувати не 
повинні.

Після сходу сонця Джонатан знову тренувався. З висоти п’ять тисяч футів 
риболовецькі судна здавалися цятками на гладенькій голубій поверхні води, а Зграя, 
що злетілася на сніданок, -  ледве помітною хмаркою куряви.

Джонатан мав бадьорий настрій і навіть злегка тремтів від задоволення, пишаю
чись у душі тим, що переміг страх. Не роздумуючи, він склав передкрилки, розпра
вив лише короткі, гострі кінчики крил і ринув униз, до моря. Висоту чотири тисячі 
футів він пролетів на граничній швидкості. Зустрічний повітряний потік перетво
рився на суцільну звукову стіну, летіти швидше було неможливо. Джонатан нісся 
вниз зі швидкістю двісті чотирнадцять миль за годину. Падав він ластівкою, знаючи, 
що коли на такій швидкості розправити крила, його рознесе на мільйон шматочків. 
І все ж швидкість -  це сила, швидкість -  це насолода, і, взагалі, швидкість -  це про
сто чудово.

Вихід з пікірування він почав на висоті тисяча футів, кінчики крил тремтіли й 
були майже невидимі, судно і зграя чайок наближалися зі швидкістю метеора й ви
ростали прямо на його шляху.

Зупинитися Джонатан не міг. Він навіть ще не знав, як на такій швидкості 
відвернути вбік.

Зіткнення означало негайну смерть. Джонатан заплющив очі.
Того ранку, відразу після сходу сонця, Джонатан Лівінгстон, на швидкості 

двісті дванадцять миль за годину, заплющивши очі, під свист пір’я в зустрічному 
повітряному потоці, пролетів прямо крізь Зграю чайок, що зібралися на сніданок. 
На цей раз чаяче щастя посміхнулося йому: ніхто не загинув.

Коли він вийшов з пікірування і, витягнувши дзьоб, летів угору, швидкість усе 
ще сягала ста шістдесяти миль за годину. Коли ж вона знизилась до двадцяти миль 
і він, нарешті, розправив крила, човен, з висоти чотириста футів, здавався кинутою 
на воду тріскою.

Це був тріумф. Гранична швидкість! Чайка досягає швидкості двісті чотирнад
цять миль за годину! Прорив, найзнаменніша мить в історії чайок, мить, з якої для 
Джонатана почалася нова епоха. Він полетів до пустинного місця, де завжди трену
вався, і, пікіруючи, склавши крила, з висоти дев’ять тисяч футів, відразу поставив 
собі за мету навчитися повертати.

Виявилося, що порух на єдиний дюйм єдиного пера на кінчику крила дає 
можливість плавного повороту на надзвичайно великій швидкості. Але ще раніше
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він, між тим, виявив, що порух більше ніж одного пера на такій швидкості закрутить 
тебе, немов випущену з гвинтівки кулю... Отже, Джонатан став першим серед чайок 
виконавцем фігур вищого пілотажу.

Цього дня Джонатан не знайшов часу на розмову з іншими чайками. Літаючи, 
поки не зайшло сонце, він відкрив для себе мертву петлю, уповільнену бочку, бага- 
товиткову бочку, перевернутий штопор, зворотну петлю з напівповоротом, віраж.

* * *
Коли Джонатан приєднався до Зграї чайок на березі, була вже ніч. Незважаючи 

на втому та на те, що паморочилася голова, він, підлітаючи до берега, на радощах 
виконав петлю, а вже біля самої землі -  бочку. «Дізнаючись про прорив, усі будуть 
у нестямі від захоплення, -  подумав він. -  Яким багатшим стане тепер наше життя!

Замість одноманітних польотів до риболовецьких суден і назад наше життя 
набуває нового змісту. Ми можемо подолати неуцтво, можемо проявити себе як 
вищі створіння, розумні та майстерні, можемо бути вільними. Ми можемо навчити
ся літати!» Роки попереду обіцяли бути радісними, відкривалися великі можливості.

Коли Джонатан сів, чайки радилися, і було видно, на Раду вони зібралися вже 
якийсь час тому. Насправді вони чекали на нього.

-  Джонатане Лівінгстон, вийди на середину! -  урочистим голосом промовив 
Старійшина.

Вийти на середину означало або велику ганьбу, або велику шану. Шани удостою
валися головним чином видатні лідери чайок.

«Звичайно, -  подумав Джонатан, -  Зграя, що сьогодні вранці зібралася на сніданок, 
бачила прорив. Але мені не потрібні почесті. Я не маю бажання бути лідером. 
Я бажаю лише поділитися тим, що вже знаю, показати ті горизонти, що відкрилися 
перед усіма нами».

Він зробив кілька кроків уперед.
-Джонатане Лівінгстон, -  знову мовив Старійшина, -  вийди на середину, стань на 

ганьбу перед чайками, своїми товаришами!
Це було для Джонатана ніби удар дошкою. Ноги його підкосилися, пера обвисли, 

у вухах шуміло.
«Стояти на ганьбу? Неможливо! Адже -  прорив! Вони не розуміють! Вони поми

ляються, помиляються!»
-  ... за твою нерозсудливу безвідповідальність, -  урочисто звучав голос 

Старійшини, -  за приниження гідності та порушення традицій Сім’ї Чайок...
Стояти посередині на ганьбу означало бути вигнаним із суспільства чайок і при

реченим жити самітником на Далеких Скелях.
...колись, Джонатане Лівінгстон, ти зрозумієш, що безвідповідальність тебе не 

прогодує. Смисл життя невідомий і незбагненний, крім того, що ми з’явилися на 
цьому світі, щоб їсти та жити якомога довше.

Чайки ніколи не суперечать Раді, але Джонатан не стримався:
-  Безвідповідальність? Брати мої! Хто більше відповідальний, ніж той, хто 

відкриває вищий смисл життя та йому слідує? Тисячі років ми полювали за 
риб’ячими головами, а тепер можемо зрозуміти, для чого живемо -  вчитися, робити 
відкриття, бути вільними! Дайте мені можливість, дозвольте показати вам те, що я 
вже знаю та вмію сам...
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Він зї 
-  Ми

юртався ніби до кам’яної стіни.
тобі більше не брати, дружно відповіли чайки, затулили вуха й повернулися

до нього хвостами.

* * *
Останнім часом Джонатан відлітав за Далекі Скелі й цілими днями був один. Він 

сумував не тому, що був самітний, а тому, що інші чайки відмовилися повірити у 
радість польоту. Вони відмовилися розплющити очі й озирнутися довкола.

Кожного дня він навчався чогось нового. Тепер він знав: пірнувши на великій 
швидкості, можна впіймати рідкісну смачну рибу, що ходить косяками на глибині 
десяти футів. Йому більше не потрібні були риболовецькі судна та черствий хліб, 
щоб вижити. Він навчився спати в повітрі, визначати напрям уночі, коли вітер дме з 
берега, й міг пролетіти сотню миль після заходу до сходу сонця. З тим же внутрішнім 
контролем він літав у густому морському тумані й піднімався над ним у сліпуче 
чисте небо, тоді як усі інші чайки залишалися в тумані, під дощем, на землі. Він 
навчився залітати з вітром далеко на берег і обідати там делікатесними комахами.

Те, про що Джонатан колись мріяв, як про здобуток для Зграї, належало тепер ли
ше йому одному. Він навчився літати й не жалкував за ціною, яку довелося за це за
платити. Джонатан відкрив, що причинами такого короткого життя чайки є нудьга, 
страх, злість і, не думаючи про них, він може прожити довге, щасливе життя.

* * *
Вони прилетіли надвечір, коли Джонатан спокійно літав у своєму улюбленому 

небі. Біля його крил з’явилися дві чайки, що сяяли, мов світло зірки. Від них ішло 
м’яке, приємне тепло. Але ще приємнішим було їхнє вміння літати -  кінчики їхніх 
крил увесь час були точно на відстані одного дюйма від його власних. Не кажучи ні 
слова, Джонатан влаштував їм іспит, якого ще не тримала ні одна чайка. Він вигнув 
крила й знизив швидкість до однієї милі за годину. Дві сяючі птиці зробили те саме, 
не втрачаючи свого положення. Літати повільно вони вміли.

Тоді він склав крила, нахилився, увійшов у пікірування й досяг швидкості ста 
дев’яноста миль за годину. Вони теж увійшли в пікірування, утворивши разом з ним 
бездоганну ланку.

З цієї швидкості Джонатан перейшов у довгий, повільний, вертикальний підйом. 
Вони, усміхаючись, летіли поруч.

Нарешті, перейшовши на горизонтальний політ і трохи пролетівши, Джонатан по
рушив мовчанку:

-  Чудово, -  похвалив він їх. -  Хто ж ви такі?
-  Ми з твоєї Зграї, Джонатане. Ми твої брати, -  спокійно, з гідністю, відповіли 

вони. -  Ми прилетіли, щоб забрати тебе вище, додому.
-  У мене немає домівки. У мене немає сім’ї. Я вигнанець. І летимо ми зараз 

вершиною Великої Гори Вітрів. Я не зможу підняти своє старе тіло вище, ніж на 
кілька сот футів.

-  Зможеш, Джонатане. Ти маєш знання. Один період навчання закінчився, на
став час розпочинати інший.

І тут Джонатан зрозумів: перед ним відкривається те, що було йому провідною 
зіркою протягом усього його життя.
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«Вони мають рацію. Він може літати вище, час летіти додому».
Глянувши востаннє довкола, на чудовий сріблястий простір, де так багато чому 

навчився, він нарешті сказав:
-  Я готовий.
І Джонатан Лівінгстон та дві сяючі, мов зірки, чайки полинули ввись і зникли в 

абсолютно темному небі.

Частина друга
«Отже, це небеса», -  подумав Джонатан і усміхнувся. Мабуть, не дуже чемно 

аналізувати небеса тієї миті, коли в них влітаєш.
Піднявшись за хмари поруч з двома сяючими чайками, він помітив, що теж 

починає сяяти, як і вони. Насправді ж він залишився тим самим Джонатаном, яким 
завжди був за зіницями своїх золотистих очей, але його зовнішній вигляд змінився.

Його тіло залишилося тілом чайки, але тепер воно літало набагато краще, ніж 
будьколи раніше. «Приклавши вдвічі менше зусиль, -  подумав він, -  я можу досягти 
вдвічі більшої швидкості й зробити вдвічі більшу, ніж у мої кращі дні на Землі!»

Його оперення сяяло білизною, а крила стали гладенькими й бездоганними, мов 
відполіровані срібні пластинки. Джонатан захоплено, прикладаючи всі сили, почав 
випробовувати ці свої нові крила.

На швидкості двісті п’ятдесят миль за годину він відчув, що наблизився до 
максимальної швидкості горизонтального польоту. На швидкості двісті сімдесят 
три милі за годину він зрозумів, що досяг максимально можливої швидкості, й був 
навіть трохи розчарований. Це була межа тому, на що було здатне його нове тіло, 
хоча швидкість значно перевищувала його старий рекорд горизонтального польоту. 
Він подумав, що перейти цю межу буде дуже важко. І ще він подумав, що на небесах 
не повинно бути обмежень.

Хмари розступилися, його супутники гукнули: «Щасливої посадки, Джонатане!» 
-  і розтанули у рідкому повітрі.

Він летів над морем до нерівної берегової лінії. Лише кілька чайок було видно на 
скелях. Вдалині, на самому горизонті, літало ще кілька.

Нові краєвиди, нові думки, нові питання. «Чому так мало чайок? На небесах вони 
мали б бути зграями! І чому я так стомився, і так раптом? Вважається, що на небесах 
чайки ніколи не стомлюються і не сплять».

«Де він про це чув?» Земне життя поступово забувалося. На Землі він, звичайно, 
багато чому навчився, але подробиці згадувалися невиразно: щось про боротьбу за 
їжу та про те, що був вигнанцем.

Біля берега його зустріли десяток чайок. Вони мовчали, але Джонатан відчував, 
що він тут бажаний, що він тут удома. Для нього це був Великий день -  день, схід 
сонця якого він не пам'ятав.

Джонатан, махаючи крилами, знизився до висоти в один дюйм і плавно опустився 
на пісок. Інші чайки теж приземлилися, але ні одна з них не махала крилами. Вони, 
розправивши крила, гойдалися на повітряних хвилях, а потім якось змінювали ви
гин свого оперення, зупинялися і тієї ж миті торкалися ногами землі. Це було чудо
во, але Джонатан був надто стомлений, щоб теж спробувати так зробити. Він стояв 
на березі й мовчав; він спав.

З перших же днів Джонатан зрозумів, що вчитися тут є багато чому, як бу
ло й на Землі. Але була й різниця. Тут чайки -  його однодумці. Для кожної з них
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найваж.пивіш им у  ж и тт і б уло  бездоганно ро б и ти  те , щ о вони найбільш е лю б и ли ,
-  літати.

Всі вони були чудовими птахами. Всі щоденно годинами тренувалися, випробову
ючи нові прийоми.

На довгий час Джонатан забув світ, з якого вийшов, те місце, де жила його Зграя, 
що не бажала знати радості польоту, користуючись крилами лише для того, щоб 
знайти їжу й за неї боротися. Але час від часу, на якусь мить, Зграю він згадував.

Він згадав її одного ранку, коли вони з інструктором відпочивали на березі після 
заняття з виконання бочки при складених крилах.

-  Де всі інші, Салліване? -  запитав він мовчки, на цей час уже цілком 
оволодівши зручною телепатією, якою користувалися тут чайки замість пронизли
вого крику. -  Чому більшість із нас не тут? Чому там, звідки я вийшов...

-  ...залишилися тисячі й тисячі чайок? Я розумію, -  кивнув головою Салліван. -  
Я бачу лише одну відповідь, Джонатане. Справа в тому, що ти особливий птах, один 
на мільйон. Більшість із нас пройшли цей шлях дуже повільно. Ми переходили з 
одного світу в інший, що був майже точно таким, як і попередній, відразу ж забува
ючи, звідки ми, й не турбуючись, що нас чекає попереду. Уявляєш, скільки життів 
нам треба було прожити, перш ніж ми нарешті зрозуміли, що жити -  це більше, ніж 
їсти, боротися чи мати владу в Зграї? Тисячу, Джоне, десять тисяч! Затим сотню, 
щоб зрозуміти, що існує така річ, як бездоганність, а ще сотню, щоб прийти до 
думки, що наша мета -  досягти цієї бездоганності й розповісти про неї іншим. Цей 
закон, звичайно, має силу для нас і зараз: ми вибираємо собі наступний світ через 
той, у якому живемо сьогодні. Нічого не вчися -  і наступний світ буде такий, як і 
сьогоднішній, з тими ж обмеженнями й перешкодами на шляху їх подолання.

Салліван розправив крила й повернувся проти вітру.
-  Але ти, Джоне, -  додав він, -так багато вивчив відразу, що тобі не потрібні були 

тисячі життів, щоб жити сьогодні.
За мить вони знову вже були в повітрі, тренувалися. Виконувати горизонтальні 

напівбочки було нелегко. Зробивши півоберта, Джонатан мусив у положенні дого
ри лапами змінювати вигин крил, причому робити це в цілковитій відповідності з 
діями інструктора.

-  Спробуємо ще раз, -  знову й знову говорив Салліван, поки нарешті не ска
зав: -  Добре.

І вони взялися за обернену петлю.

***
Одного вечора чайки, вільні від нічних польотів, відпочивали на піщаному березі. 

Джонатан набрався сміливості й підійшов до Старійшини, який, говорили, незаба
ром перейде в інший світ.

-  Чіанг, -  звернувся він до нього, трохи хвилюючись.
-  Слухаю тебе, сину мій, -  привітно глянув на нього старий.
Він не заслаб від старості, а, навпаки, зміцнів і міг обігнати в польоті будьяку 

чайку із Зграї й досяг такої майстерності, до якої інші лише поступово наближалися.
-  Чіанг, цей світ зовсім не небеса, правда ж?
-  Ти все вчишся, Джонатане, -  мовив Старійшина. При місячному світлі було 

помітно, що він усміхається.
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-  Мене цікавить, а що далі? Що на нас чекає? Чи існує взагалі таке місце, як не
беса?

-  Ні, Джонатане, такого місця немає. Небеса -  це не місце й не час. Небеса -  це до
сягнення досконалості. -  Трохи помовчавши, він запитав: -  Ти дуже швидко літаєш, 
чи не так?

-  Я... Мені подобається швидкість, -  ніяково мовив Джонатан, зворушений тим, 
що Старійшина помітив його успіхи.

-  Ти наблизишся до небес, Джонатане, тієї миті, коли наблизишся до абсолютної 
швидкості. І це зовсім не означає досягти швидкості тисячу чи мільйон миль за 
годину, чи навіть швидкості світла. Будьяке число -  це межа, тоді як удосконалення 
меж не має. Абсолютна швидкість, синку, -  це відразу опинитися там, де маєш намір 
бути.

Чіанг раптом зник і тієї ж миті опинився біля кромки води, за п’ятдесят футів 
від місця, де щойно стояв. Потім він знову зник і, тієї ж миті опинившись поруч з 
Джонатаном, мовив:

-  Це просто жарт.
Вражений Джонатан забув свої запитання про небеса.
-  Як це робиться? Що при цьому відчувається? На яку відстань можна перенести

ся?
-  Перенестися можна в будьяке місце і в будьякий час, куди побажаєш, -  відповів 

Старійшина. -  Я побував скрізь, де хотів побувати. -  Він окинув поглядом морсь
кий простір. -  Дивно якось виходить. Чайки, які нехтують удосконаленням за
ради можливості подорожувати, літають повільно й ніде не бувають. Ті ж, які 
відмовляються від подорожувань заради удосконалення, вмить попадають туди, ку
ди побажають. Пам’ятай, Джонатане, небеса -  це не місце й не час, тому що місце й 
час -  надто вже безглузді поняття. Небеса -  це...

-  Ти можеш мене навчити так літати? -  тремтячи від бажання пізнати щось, досі 
йому невідоме, запитав Джонатан.

-  Звичайно, якщо ти маєш бажання навчитися.
-  Маю. Коли ми можемо розпочати?
-  Можемо розпочати зараз, якщо не заперечуєш.
-Я  хочу навчитися так літати, -  відказав Джонатан, і очі його якось дивно засяяли. 

-  Кажи, що треба робити.
Уважно дивлячись на Джонатана, Чіанг повільно заговорив:
-  Щоб полетіти будькуди зі швидкістю думки, треба спершу уявити, що ти вже 

туди прилетів.
Справа, на думку Чіанга, полягала в тому, що Джонатан повинен перестати дума

ти, що він у пастці, обмеженій тілом з крилами, які мають розмах сорок два дюйми, 
та характеристики, які можна відобразити на діаграмі. Він мусить знати, що його 
єство досконале, мов ненаписане число, і перебуває одночасно і в просторі, і в часі.

* * *
Тренувався Джонатан наполегливо, починаючи до сходу сонця й закінчуючи за 

північ. Незважаючи на всі зусилля, він не просунувся вперед ні на пір’їнку.
-  Забудь про віру, -  знову й знову повторював Чіанг. -  Щоб літати, віра не потрібна, 

потрібне уміння. Спробуй ще раз...
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Одного дня Джонатан, стоячи на березі, заплющив очі, зосередився і всім своїм 
єством усвідомив те, що йому говорив Чіанг. «Це ж справді так! Я -  досконала, 
нічим не обмежена чайка!» Його охопило невимовне почуття радості.

-  Добре! -  сказав Чіанг, і в його голосі чулися переможні нотки.
Джонатан розплющив очі. Удвох із Старійшиною вони стояли на зовсім незнайо

мому березі -  до самої води підступали дерева, над ними світили два сонця.
-  Нарешті ти схопив головне, -  сказав Чіанг, але треба ще трохи попрацювати над 

усвідомленим контролем.
-  Де ми? -  запитав приголомшений Джонатан. Дивне оточення не справило на 

Старійшину ніякого враження, і він відказав, ніби між іншим:
-  По всьому видно, на якійсь планеті, де зелене небо, а замість сонця -  подвійна 

зірка.
Джонатан, вперше з тих пір, як покинув Землю, радісно вигукнув:
-  Вийшло!
-  Звичайно, вийшло, Джо, -  сказав Чіанг. Коли знаєш, що робиш, завжди вихо

дить. А зараз, щодо твого контролю...

***
Коли вони повернулися, було вже темно. Інші чайки захоплено дивилися на 

Джонатана сяючими золотом очима. Вони бачили, як він зник з того місця, де довго, 
мов укопаний, стояв до цього.

Менше хвилини він витримав, слухаючи поздоровлення.
-  Я тут новачок, початківець. Це мені треба у вас учитися.
-  Дивно, Джон, але ти менше боїшся вчитися, ніж будьяка з чайок, яких мені до

велося зустрічати протягом десяти тисяч років, -  мовив Салліван.
Зграя мовчала, а схвильований Джонатан ніяково опустив очі.
-  Якщо бажаєш, -  запропонував Чіанг, -  тепер можемо почати працювати з часом, 

поки ти не зможеш літати в минуле та в майбутнє. Після цього ти будеш готовий по
чати найважче, найвагоміше. Ти будеш готовий піднятися вище й осягнути розумом, 
що означає Добро та Любов.

Пройшов місяць, а вірніше, час, що сприймався як місяць. Джонатан засвоював 
усе з неймовірною швидкістю. Він завжди всьому вчився швидко навіть лише на 
власному досвіді, а зараз, коли удостоївся честі бути учнем самого Старійшини, він 
засвоював усе нове, мов під пір’ям був добре налагоджений комп’ютер.

Але настав день, коли Чіанг пішов. Він спокійно розмовляв з усіма, закликаючи ні 
в якому разі не припиняти навчання та тренування, докладаючи зусиль, щоб набли
зитися до розуміння досконалого, невидимого принципу, що є основою всього жит
тя. Він говорив, а його пір’я почало сяяти все яскравіше та яскравіше, поки нарешті 
не стало таким яскравим, що ніхто не міг на нього дивитися.

-  Джонатане, -  сказав він, і це були його останні слова, -  продов жуй працювати, 
щоб осягнути розумом, що таке Любов.

Коли вони знову змогли дивитися, Чіанга вже не було.
Проходили дні. Джонатан дедалі частіше згадував Землю. Коли б він там знав 

хоча б десяту, хоча б соту частину того, що знає тут, наскільки б більше значення 
мало життя. Він стояв на піску й думав, чи є там чайка, що бореться, щоб розірвати 
коло своїх обмежень та осягнути значення польоту ширше, ніж політ до човна за
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шматком хліба. Можливо, є там хоча б один вигнанець за те, що сказав правду перед 
лицем Зграї. І чим глибше Джонатан засвоював уроки Добра, чим більше працював, 
щоб осягнути розумом природу Любові, тим сильнішим ставало його бажання по
вернутися на Землю. Джонатан народився, щоб бути вчителем, і, незважаючи на 
життя самітника в минулому, проявити любов для нього означало передати своє 
знання істини іншій чайці, якій потрібен був лише шанс, щоб відкрити її для себе.

Салліван, який уже оволодів польотом зі швидкістю думки й допомагав навчитися 
цього іншим, говорив йому:

-  Джоне, ти був вигнанцем. Чому ти вважаєш, що хтось із тих чайок тепер буде 
тебе слухати? Тобі ж відоме прислів’я: «Бачить далі та чайка, яка вище літає».
І це правда. Чайки, які залишилися там, звідки ти прийшов, не відриваються від 
землі, лихословлять та гризуться між собою. Від неба їх відділяють тисячі миль, а 
ти говориш про своє бажання зробити так, щоб вони побачили небеса, не сходячи 
з місця. Джоне, далі кінчиків своїх крил вони нічого бачити не здатні! Залишайся. 
Допомагай тут новим чайкам, які вже піднялися досить високо, щоб зрозуміти те, 
що ти їм маєш сказати. -  Трохи помовчавши, він додав: -  Уяви, що Чіанг свого часу 
повернувся у свій старий світ. Де б ти був сьогодні?

Це було переконливо, і Салліван, безумовно, мав рацію. «Бачить далі та чайка, яка 
вище літає».

Джонатан залишився і працював з новачками, які всі були дуже здібні й схоплюва
ли все на льоту. Але старе почуття знову оволоділо ним, і його не залишала думка, 
що на Землі, можливо, є однадві чайки, які також могли б учитися. Наскільки більше 
він би знав зараз, якби Чіанг зустрівся йому в дні, коли він був вигнанцем!

-  Саллі, я мушу повернутися, -  сказав він нарешті. -  Твої учні досягли великих 
успіхів. Вони можуть допомогти тобі працювати з новачками.

Салліван зітхнув, але не заперечував.
-  Мені буде тебе не вистачати, -  все, що він сказав.
-  Як тобі не соромно, Саллі! -  дорікнув йому Джонатан. -  Не говори дурниць! 

Чим ми займаємося кожного дня? Якщо наша дружба залежить від таких речей, 
як простір і час, то, подолавши простір і час, ми відразу зліквідували б наше бра
терство. Але, подолавши простір, ми залишаємо лише «Тут», а подолавши час, 
залишаємо лише «Зараз». Невже ти вважаєш, що ми не зможемо зустрітися раздру- 
гий десь між «Тут» і «Зараз»?

-  Ти гідний подиву птах, -  м’яко мовив Салліван, усміхнувшись. -  Якщо хто й 
зможе навчити когось на Землі, як охопити поглядом тисячі миль, то це чайка на ім’я 
Джонатан Лівінгстон. -  Опустивши очі, вінуважно розглядав пісок. -  До побачення, 
Джоне, друже мій!

-Д о  побачення, Саллі! Ми ще зустрінемося.
Зосередившись, Джонатан уявив велику Зграю чайок на березі в іншому часовому 

вимірі й спокійно подумав, що сам він не кістки та пір’я, а досконала, нічим не об
межена ідея волі й польоту.

* * *
Флетчер Лінд був ще молодою чайкою, але вже знав, що ні з одним птахом ні одна 

Зграя не повелася так жорстоко й так несправедливо, як повелися з ним.
«Мені байдуже, що вони говорять, -  обурено думав він, коли, із затьмареним від 

образи поглядом, летів до Далеких Скель. -  Літати -  це значно більше, ніж про-
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сто, махаючи крилами, перелітати з одного місця на інше! Це робить навіть... ко
маха. Єдина бочка, заради жарту, неподалік від Старійшини, і я вигнанець. Вони 
що, сліпі? Не можуть зрозуміти? Не можуть подумати про славу та перспективу, що 
відкрилася б, якби ми навчитися літати посправжньому?

Мені байдуже, що вони думають. Я покажу їм, що означає літати! Буду вигнанцем, 
раз вони цього бажають. Вони ще пожалкують...»

Голос, що прозвучав у нього в голові, був хоча й лагідний, але злякав його так, що 
він здригнувся й ніби спіткнувся в повітрі.

«Не ображайся на них, чайко Флетчер. Вигнавши тебе, вони нашкодили лише собі 
й колись це зрозуміють. Зрозуміють також і все те, що тобі вже зрозуміло. Пробач їм 
і допоможи їм у цьому».

На відстані одного дюйма від його правого крила летіла найяскравіша у світі 
сліпучобіла чайка, летіла легко, не поворухнувши ні єдиною пір’їною, хоча 
швидкість для Флетчера була майже граничною.

В душі молодої чайки все перевернулося.
«Що це? Я що, з’їхав з глузду? Я що, помер? Хто це?»
Низький, спокійний голос, перебиваючи його думки, запитував:
-  Чайко Лінд Флетчер, чи бажаєш ти літати?
-  ТАК, Я  БАЖАЮ ЛІТАТИ!
-  Чайко Лінд Флетчер, чи досить велике твоє бажання, щоб ти пробачив своїй 

Зграї та щоб учитися, а потім повернутися до неї й передати їй одержані тобою 
знання?

Хай би яким гордим та ображеним Флетчер був, обманути це сліпуче, майстерне 
створіння він не міг.

-  Так, -  м’яко відповів він.
-  Гаразд, Флетчер, -  доброзичливо мовило до нього це яскраве диво, -почнемо з 

горизонтального польоту...

Частина третя
Джонатан, спостерігаючи за Флетчером, повільно кружляв над Далекими Скелями. 

Той виявився майже ідеальним учнем. Він був сильним, легким і швидким у повітрі, 
але найважливішим було його жагуче бажання вчитися літати.

Ось, виходячи з пікірування на швидкості сто п’ятдесят миль за годину, він сірою 
тінню майнув мимо свого вчителя й відразу ж почав повільну шістнадцятиобертову 
вертикальну бочку, уголос рахуючи оберти.

-  ...вісім... дев’ять... десять... Джонатане... бачиш... я... втрачаю... швидкість... оди
надцять... хочу... досягти... такої... як... у... тебе... чіткої... фіксації... дванадцять... я... 
прокляття... не... можу... тринадцять... ці... останні... три... оберти... без... чоти... аа- 
ааа!!!

Флетчера вивела з себе невдача, коли він знову, вкотре, «упав на хвіст»* і його за
крутило в перевернутому штопорі, з якого вдалося важко вийти, на сто футів нижче 
висоти, на якій літав його вчитель.

-  Ти марно витрачаєш на мене час, Джонатане! Я надто бездарний і тупий. 
Намагаюся, силкуюся, але в мене нічого не виходить.

* Упасти на хвіст (Whipstall) -  положення, коли літак, що піднімається майже вертикально вгору, 
втрачає швидкість, ковзає на крило і потім падає носом униз.
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Джонатан глянув на нього зверху вниз і, кивнувши, сказав:
- 1, звичайно, ніколи не вийде, якщо будеш так різко переходити до набору висо

ти. Ти втратив сорок миль швидкості за годину на самому початку. З пікірування 
треба виходити рішуче, але плавно. Запам’ятав? Рішуче, але плавно! -  він знизив
ся до молодої чайки. -  Давай спробуємо разом, ланкою. І будь уважний. Вихід із 
пікірування має бути плавним, легким...

* * *
На кінець третього місяця Джонатан мав ще шість учнів, усі -  вигнанці, всіх 

цікавила ця дивна нова ідея -  літати заради насолоди польотом.
І все ж їм було легше оволодіти найскладнішими прийомами, ніж зрозуміти, для 

чого це потрібно.
-  Кожний із нас -  це, насправді, ідея Великої Чайки, необмежена ідея волі, -  гово

рив Джонатан увечері на березі, -  а досконалість польоту -  це крок до можливості 
виразити нашу справжню суть. Ми повинні відкинути все, що нас обмежує. Саме 
для цього й потрібні високошвидкісні польоти, польоти на максимально малій 
швидкості та вищий пілотаж...

А його учні, втомившись за день польотів, дрімали. їм подобалося тренуватися, їх 
приваблювала швидкість та можливість задовольнити бажання вчитися, що зроста
ло з кожним наступним уроком.

Але ніхто з них, навіть Флетчер Лінд, не міг повірити, що політ ідей може бути 
такою ж реальністю, як політ вітру чи птиці.

-  Все ваше тіло, від кінчика одного крила, до кінчика другого, -  говорив Джонатан 
іншим разом, -  ніщо інше, як ваша власна думка, в тій формі, яку ви можете бачити. 
Розірвіть ланцюги, що сковують вашу думку, й ви розірвете ланцюги, що сковують 
ваше тіло... Але все, що він говорив, сприймалося ними, як чарівна казка, а вони 
хотіли спати.

Пройшов лише місяць, і Джонатан сказав, що настав час повертатися до Зграї.
-  Ми ж не готові! -  заперечив Генрі Калвін. -  Ми там не бажані! Ми вигнанці! 

Хіба ми можемо собі дозволити з’явитися там, де ми не бажані?
-  Ми вільні, отже, можемо летіти, куди побажаємо, й залишатися самими собою, -  

відказав Джонатан, піднявшись у повітря й беручи напрям на схід, до рідних місць, 
де жила Зграя.

Учні на мить розгубилися. Згідно з Законом Зграї, вигнанець ніколи не 
повертається, і протягом десяти тисяч років цей Закон ні разу не був порушений. 
Отже, Закон вимагав залишатися на місці, а Джонатан говорив: летимо; і він уже був 
над морем за милю від них. Якби вони затримались трохи довше, він би прилетів до 
недружелюбної Зграї один.

-  Упасти на хвіст (Whipstall) -  положення, коли літак, що піднімається майже вер
тикально вгору, втрачає швидкість, ковзає на крило і потім падає носом униз.Хіба 
ми мусимо підкорятися Закону Зграї, якщо до неї не належимо? -  несміливо запитав 
Флетчер. -  Крім того, якщо виникне сутичка, там від нас користі буде більше, ніж тут.

* * *
Вісім чайок, ланкою «подвійний ромб», майже торкаючись одна одної кінчиками 

крил, з’явилися ранком із заходу -  Джонатан попереду, Флетчер, невимушено й
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легко, праворуч від нього, Генрі Калвін, намагаючись не схибити, -  ліворуч. На 
швидкості сто тридцять п’ять миль за годину вони пролетіли над зграєю, що 
зібралася на березі на Раду, не порушуючи бездоганного строю, повільно нахили
лися на праве крило... вирівнялися... перевернулися догори лапами... вирівнялися. 
Чутно було лише свист повітря.

Пронизливі крики та суєта повсякденного життя Зграї завмерли, ніби відрізані 
гігантським ножем, і на ланку, не моргаючи, дивилися вісім тисяч пар чаячих очей. 
Вісім чайок, одна за одною, різко набравши висоту, виконували петлю, виходили 
з пікірування і, зробивши коло, приземлялися, завмерши на місці, ледве торкнув
шись ногами піску. Затим, ніби це було буденною справою, Джонатан приступив до 
аналізу польоту.

-  Поперше, -  почав він, злегка усміхнувшись, -  усі ви трохи запізнилися зайняти 
своє місце в ланці...

В голові кожної з чайок Зграї блискавкою майнула думка: «Це вигнанці! Вони по
вернулися! Але ж... цього не може бути!»

Зграя заклякла. Побоювання Флетчера можливої сутички зникли.
-  Так, звичайно, це вигнанці, -  озвався хтось із молодих, -  але цікаво, де вони на

вчилися так літати?
Майже година минула, поки Зграю обійшов наказ Старійшини: «Не звертати 

на них уваги! Той, хто до них заговорить, сам стане вигнанцем. Той, хто за ними 
спостерігатиме, порушить Закон Зграї».

З цієї миті у бік Джонатана було повернуте лише сіре пір’я спин, але він, здава
лося, зовсім цього не помічав. Він проводив тренування прямо над Берегом Ради і 
вперше домагався від своїх учнів усього, на що ті бути здатні.

-  Чайка Мартін! -  гукав він на все небо. -  Ти запевняєш, що оволодів мистецтвом 
повільного польоту. Доведи це! Лети!

І стриманий маленький Мартін Вільям, не бажаючи викликати гнів свого вчителя, 
дивуючись сам собі, показував чудеса польоту на малій швидкості. Використовуючи 
легенький вітерець, він так вигинав свої крила, що міг, без єдиного помаху, піднестися 
від піску на березі до хмар і знову повільно опуститися на пісок.

А ЧарльзРоланд піднявся до Великого Гірського Вітру на висоту двадцять чотири 
тисячі футів, спустився вниз, посинілий від холодного рідкого повітря, і, щасливий 
та задоволений, думав, що завтра він підніметься ще вище.

Флетчер, якому вищий пілотаж був більше до душі, ніж усім іншим учням, опану- 
вавтаки шістнадцятиобертову повільну вертикальну бочку, а згодом ще й потрійний 
переворот через крило. Його пір’я сліпуче сяяло в сонячному світлі, а з пляжу за 
ним крадькома спостерігала далеко не єдина пара очей.

Джонатан увесь час був поруч зі своїми учнями -  показував, пропонував, вимагав, 
виконував роль ведучого. Разом з ними він літав уночі, у хмарах, під час дощу та 
сильного вітру, просто заради польоту, а в цей час Зграя безладно товклася на землі.

Після польотів учні відпочивали на піску й уважно слухали Джонатана. Деяких 
його дивних ідей вони зрозуміти не могли, але деякі їм подобалися й були цілком 
зрозумілі.

З часом, ночами, коло учнів оточувало коло зацікавлених чайок, які годинами слу
хали в темряві, не бажаючи, щоб їх бачили чи самим когось бачити, зникали перед 
світанком.
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Пройшов місяць після повернення вигнанців, коли перша чайка із Зграї пересту
пила «межу» й попросила навчити її літати. Вчинивши так, Терренс Лоуелл став 
вигнанцем і... восьмим учнем Джонатана.

Наступної ночі Зграю залишив Керк Мейнард і, шкутильгаючи та тягнучи по піску 
ліве крило, підійшов до Джонатана й упав тому в ноги.

-  Допоможи мені, -  тихим голосом умираючого попросив він. -  Більше за все на 
світі я хочу літати...

-Літай, -  сказав Джонатан. -  Піднімайся зі мною в повітря й почнемо навчання.
-Ти не зрозумів. Моє крило. Я не можу поворухнути крилом.
-  Чайка Мейнард, ти вільний бути собою, ким ти справді є, тут і зараз, і нічого не 

може стати тобі на заваді. Це Закон Великої Чайки, істинний Закон.
-  Ти говориш, що я можу літати?
-  Я говорю, що ти вільний.
Так само просто й швидко Керк Мейнард розправив крила й легко піднявся у тем

не нічне небо. Зграя проснулася, коли він з висоти п’ятисот футів з усієї сили про
кричав:

-  Я можу літати! Чуєте? Я  МОЖУ ЛІТА ТИ!
На ранок учнів оточувало біля тисячі чайок, що здивовано дивилися на Мейнарда. 

Не турбуючись, бачить їх хто чи ні, вони слухали, намагаючись зрозуміти те, що 
говорив Джонатан.

А говорив він дуже прості речі: про те, що кожна чайка має право літати, що воля -  
це природний стан її існування і всі перепони на шляху до волі мають бути усунені, 
будьто традиції, забобони чи інші обмеження в будьякій формі.

-  Усунені, -  почувся голос із натовпу чайок, -  навіть якщо це Закон Зграї?
-  Справедливий Закон лише той, що дозволяє кожному бути вільним, -  відказав 

Джонатан. -  Інших не існує.
-  Хіба ж ми можемо навчитися літати так, як ти? -  знову почувся голос. -  Ти осо

блива, обдарована, видатна чайка, не така, як усі.
-  Погляньте на Флетчера, Лоуелла, ЧарльзаРональда, Джуді Лі! Вони теж 

особливі, обдаровані, видатні? Не більше, ніж ви, не більше, ніж я. Єдина різниця, 
лише єдина, полягає в тому, що вони почали розуміти, хто вони, й почали вести себе 
належним чином.

Його учні, окрім Флетчера, відчули себе трохи ніяково. Вони не були цілком певні, 
що це справді саме так.

З кожним днем чайок збиралося дедалі більше: запитувати, захоплюватися, глу
зувати.

* * *
-  У зграї говорять, якщо ти не син Син Великої Чайки, то ти випередив час на ти

сячу років, -  сказав Джонатану Флетчер одного ранку після тренувальних польотів 
на великих швидкостях.

«Це ціна того, що тебе не розуміють, -  зітхнувши, подумав, Джонатан.— Тебе 
називають або дияволом, або Богом».

-  А як, на твою думку, Флетч? Ми випередили час?
-  Ну, так літати міг завжди навчитися будьхто бажаючий, і час тут ні до чого, -  

відповів Флетчер після довгої паузи. -  Ми, можливо, випередили моду літати, звич
ну для більшості чайок.
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-  В цьому щось є, -  Джонатан перевернувся і якийсь час летів спиною вниз. -  Це, 
все ж, краще, ніж випередити час.

Пройшов тиждень. Флетчер показував новим учням елементи польоту на великій 
швидкості. Він щойно вийшов з пікірування, у яке ввійшов на висоті семи тисяч 
футів, і нісся, майже невидимою сірою стрілою, на висоті кількох дюймів над бере
гом, коли молоде чайченя, що вперше піднялось у повітря і кликало свою маму, опи
нилося прямо на його шляху. В десяту частку секунди, уникаючи зіткнення, Флетчер 
Лінд, на швидкості понад двісті миль за годину, спромігся різко відхилитися вліво, 
прямо в... гранітну скелю.

Йому здалося, ніби скеля -  це величезні міцні двері до іншого світу. Переляк, 
удар, темрява, потім він плив кудись зовсім незнайомим небом, непритомнів, по
вертався до пам’яті, знову непритомнів. Йому було страшно, сумно й шкода, що так 
трапилося, дуже шкода.

Як і в день своєї першої зустрічі з Джонатаном Лівінгстоном, він раптом почув 
його голос:

-  Справа в тому, Флетчер, що ми намагаємося позбутися обмежень поступово, не 
поспішаючи. Згідно з програмою, політ крізь камінь має бути трохи пізніше.

-Джонатане!
-  Відомий також як Син Великої Чайки, -  спокійно мовив його вчитель.
-  Що ти тут робиш? Скеля! Я... Я не... Я не загинув?
-  Облиш, Флетч! Раз ти зі мною зараз розмовляєш, виходить, не загинув, чи не 

так? Своїм вчинком ти досить різко змінив рівень своєї свідомості. Тепер вибір 
за тобою — залишитися тут і вчитися на цьому рівні, він, до речі, значно вищий 
твого попереднього, чи повернутися назад і продовжувати працювати зі Зграєю. 
Старійшини завжди плекали надію на якесь лихо, але й вони не чекали, що ти зро
биш їм таку велику послугу.

-  Я, звичайно, бажаю повернутися до Зграї. Я лише почав заняття з новою гру
пою!

-  Чудово, Флетчер. Пам’ятаєш, ми говорили, що тіло -  це не більше, ніж думка...

* * *
Флетчер хитнув головою, розправив крила й розплющив очі в середині Зграї, що 

зібралася біля підніжжя скелі. Коли він поворухнувся, з усіх боків почулися вигуки:
-  Він живий! Був мертвий і знову живий!
-  Син Великої Чайки повернув його до життя! Торкнув кінчиком крила!
-  Ні! Він сам це заперечує! Він диявол! ДИЯВОЛ! Прийшов занапастити Зграю!
Крик «ДИЯВОЛ!» ураганним вітром пронісся над чотирьохтисячною Зграєю чай

ок, наляканою тим, що сталося. З палаючими гнівом очима, витягнувши гості дзьо
би, вони підступали все ближче.

-  Ти не вважаєш, Флетчер, що нам краще звідси зникнути? -  запитав Джонатан.
-  Я б, звичайно, не дуже заперечував, якби ми...
Тієї ж миті обидва вони стояли за півмилі від цього місця, а дзьоби розгніваної 

Зграї зустріли порожнечу.
«Чому, -  запитував себе Джонатан, -  найважчою у світі справою є -  переконати 

птаха, що він вільний і може сам собі довести це, витративши трохи часу на трену
вання? Чому?»
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Флетчер все ще здивовано озирався довкола.
-  Що ти зробив? -  запитав він. -  Як ми тут опинилися?
-  Хіба ти сам не висловив бажання бути подалі від небезпеки?
-Так! Але як ти?..
-  Як усе інше, Флетчер. Тренування.

* * *
На ранок Зграя забула своє помутніння розуму, але Флетчер не забув.
-  Джонатане, пам’ятаєш, ти колись говорив про любов до Зграї, достатню, щоб 

повернутися до неї та вчити літати?
-Звичайно, пам’ятаю.
-  Не розумію, як ти можеш любити зграю птахів, які щойно намагалися тебе вби

ти?
-  О, Флетчер, цього не слід любити! Ненависть і зло, звичайно, не слід любити. 

Треба тренуватися й бачити справжню чайку, доброту в кожній із них, і допомагати 
їм самим побачити його в собі. Саме це я й маю на увазі, коли говорю -  любити. 
Приємно буває, коли до цього звикнеш.

Я, наприклад, пам’ятаю сердитого молодого птаха на ім’я Флетчер Лінд. Будучи 
вигнанцем, він готовий був на смерть боротися зі Зграєю і побудувати на Далеких 
Скелях власне пекло. Замість цього, сьогодні він будує власний рай і веде до цього 
всю Зграю.

Флетчер з острахом глянув на свого вчителя.
- Я  веду? Що ти хочеш цим сказати? Ти тут учитель. Ти не можеш усе залишити!
-  Не можу? А ти не вважаєш, що десь можуть бути інші Флетчери та інші Зграї, 

яким учитель потрібен більше, ніж цій, що вже стала на дорогу до світла?
- Я ?  Я, Джоне, проста чайка, а ти...
-...єдиний Син Великої Чайки, правильно? -  Джонатан зітхнув і звернув погляд у 

бік моря. -  Я тобі більше не потрібен. Продовжуй шукати себе, кожного дня потро
ху пізнавати справжню, необмежену чайку Флетчера. Він твій учитель. Тобі треба 
розуміти й тренувати його.

За мить тіло Джонатана замерехтіло, засяяло й почало танути в повітрі.
-  Не дозволяй поширювати про мене погані чутки чи робити з мене Бога. Гаразд, 

Флетч? Я -  Чайка. Я люблю літати, можливо...
-Джонатане!
-  Бідний Флетч! Не вір тому, що бачать твої очі. Вони бачать лише обмеження. 

Доходь до всього своїм розумом, зрозумій те, що вже знаєш, і ти зрозумієш, як літати.
Мерехтіння припинилося. Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон розтанула в небес

ному просторі.

* * *
Пройшов якийсь час, перш ніж Флетчер примусив себе піднятися в повітря й 

зустрітися з новою групою учнів, що нетерпляче чекали свого першого уроку.
-  Поперше, -  повільно заговорив він, -  ви повинні усвідомити, що чайка -  це не

обмежена ідея волі, образ Великої Чайки, а все ваше тіло, від кінчика одного крила 
до кінчика другого, ніщо інше, як ваша думка.
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Молоді чайки дивилися на нього з іронією. «Ну, вчителю, -  думали вони, -  це не 
дуже схоже на вказівку, як виконати петлю».

Флетчер зітхнув і заговорив знову:
-  Гм. Еее... ну, гаразд, -  мовив він, окинувши їх критичним поглядом. -  Почнемо 

з горизонтального польоту.
Сказавши так, Флетчер відразу зрозумів, що його друг справді був не більшим 

дивом, ніж він сам.
«Ніяких обмежень, Джонатане? -  подумав він. -  У такому разі недалеко той час, 

коли я з’явлюся із голубого неба на твоєму березі й покажу тобі деякі прийоми 
польотів!»

Хоча Флетчер і намагався виглядати суворим перед своїми учнями, але коли 
раптом, на якусь мить, побачив їх такими, якими вони були насправді, вони йому 
більше ніж сподобалися, він полюбив їх.

«Ніяких обмежень, Джонатане?» -  подумав Флетчер і усміхнувся.
Він пішов дорогою до знань далі.




