
Ф О К А .
О п ов ід ан е Р е м і  д е  Ґ у р м о н а .

Сам претор видав найточнїйші прикази декуріонови, якому було 
велено спіймати Фоку. Сей урядник — а звав ся він Аврелїй -7- 
мав повагу та був собі чесною та розумною людиною. Як примір- 
ний заступник закона не вживав він ніколи свойого знаня, свойого 
слова та засуду на те, щоб з однаковою безглуздою строгістю зду
шувати злочинців, яких приводили неред його трибунал; навпаки, 
користуючи ся свободою, яка тоді була признана судіям вмень- 
шати засуд після свого власного сумлїня --любив він улагоджувати 
ту прикру кару, яку наказував закон, і нераз лучалось таке, 
що скупиндряг та немилосерних богатирів засуджував на кару за 
те, що не схотіли дати себе обікрасти, хоч знали добре, що злодій 
був у надто великій нужді. Бо*ж буває така міра злиднів, що упра- 
внює людину, яка нічогісінько сама не має, взяти для себе най- 
потрібнїйше в того, хто має всього по вуха. Такі засуди нині 
вважались би найбільшим скандалом, а наша мораль обурила ся-б 
на т е ; та в четвертім столїтю, в Синопі в понтийській провінциї, 
де склала ся отся історія, признавали люди, що не мали ніяких 
високих прінціпів, вповні таку справедливість, якою звичайно кер
мував ся Аврелїй; сердиті, однак переконані в серці, що дати за
гинути з голоду людині, се такий самий великий злочин, як і вбити 
її своїми руками, платили вони кару й давали самохіть милостині 
нуждарям, щоб не попадати знов у небезпеку, аби хто небудь мав 
їх обікрасти.

Християнські ідеї знайшли помалу і в Синопі для себе приют, 
як і в великій части римської держави, тільки ще не під своїм дій-
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сним іменем; те імя все ще було ненависне, а супроти нової релі
гії відчували люди якийсь страх і відразу; тільки справедливість 
і милосерде, як кульгаві післанцї-попередники доїм, переступили 
міські мури і тихенько шепотіли дивні слова, які народ повтаряв 
між собою з зачудуванєм.

Дійсні християне, що знали про вроджене, смерть і воскре- 
сене Назарянина, були у Синоді тільки по передмістях поміж тка
чами, та по селах поміж мужиками та невільниками великих маґна- 
т ів ; найвизначнїйшим, найученїйшим, а через те й найнебезпечнїй- 
шим уважав ся серед них Фока, ремеслом огородник, вольний чо
ловік, що мав невеличкий їрунтець і продавав перед мінською бра
мою плоди свойого огорода.

На диво, той народ, що так любив справедливість, люто не
навидів тих, що були живими примірами справедливости, а сам 
Аврелїй, лагідний судя, попадав у гнів і кляв на всіх богів, коли 
хто вимовив перед ним імя християнина. Видано прикази й роз- 
поряджепя, щоб слідити й засуджувати кождого, хто визнавав 
нову науку. Аврелїй прочитав ті укази, які йому прислав намісник 
провінциї, і перший раз у своїм житю привитав радісно царський 
приказ.

Прикликавши до себе Амазія, начальника тої десятнї жовні
рів, що мала вишукувати злочинців, наказав йому вислідити Фоку 
і живого. чи мертвого приставити його до Синоди.

Наказ написаний на восковій табличці звучав так: „Фока, хри
стиянин, богохульник, ворог цісаря й римського народа. Відважний 
розбишака, хитрий заговірник, проводир громади лютих шибеннків, 
крім сього чарівник найнебезпечнїйшого рода; зйає таку неймовірну 
штуку, що вбиває з далека чи то знаками, чи через страшний звя- 
зо.к із таємними силами, чи через таємну звязь із підземними властя
ми. Наближувати ся до нього обережно й хитро; ходить може 
про ваше житє, а на всякий випадок про добро держави“.

Амазий вислухав приказу, зібрав купку відважних лєґіонарів, 
— недобитків із боїв з варварами — і малий гурток вирушив, по 
троха на вгадь, бо поліцая в тих часах була ще в прімітівнім 
стані, та й місце, де заговірник Фока поливав свою капусту, не 
було докладно знане. Воно могло бути на дні долини, що серед 
лісів творила зелену прогалину; от туди надумали на сам перед 
завернути і зачерпнути вісток від рубачів.
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Б уяві хороброго декуріона, що більше розколов ґотських 
черепів, чим мав зубів у роті, ховавсь Фока в якійсь мрачній пе
чері, за якимись нездобутими окопами, а загадана йому задача ви
далась йому надто- тяжкою та прикрою; та пора була гарна, а мо
лодці' сьмілі. „Що найбільше — думалось йому — будем змушені 
провести кілька ночий під голим небом під охороною дванацято- 
грудої богині! “

Рано-раненько пустили ся вони в дорогу, а пробираючи ся 
по над потоком, що перепливав ліс коло Сиеопи, стали в південь 
перед малою хатиною, вкритою тросником, ж якою видно було роз- 
ложений роскішний огород. Амазий не підозрівав нічого; він за
стукав до дверий і зажадав гостинности.

Двері відчинили ся, а в них появив ся чоловік по селян
ському одягнений у коротку туніку, що сягала тільки до колін. 
Його волоса було коротке, його борода довга; його вигляд був 
лагідний і втомлений, його очи, що визирали з під опущених рі- 
сниць, були якісь мляво-сині. Сьому чоловікови могло бути з пя- 
десять років, але його душа очевидно була молодою, бо в нього 
проявилась видима радість, що провидїнє наслало йому гостий. .

— Прошу близше, прошу близше! Що? Жовніри? Чи знов 
Ґоти напали?

— Де там, — відповів Амазий, — але ми шукаємо далеко 
гіршого розбишаки, ніж сини Амалїв, якогось християнина, бого
хульника (тут вирецитував на память увесь приказ), якогось ча
рівника, що вміє неймовірну штуку вбивати з далека...

— Чарівника тут нема, — сказав Фока — але по* селах 
повно злодіїв. Вони навіть не ждуть, щоб моя салата дозріла, щоб 
аж тоді мені вкрасти. Те завдає мені подвійного труду, бо мушу 
на ново сіяти, так що-ж маю робити? Коли беруть мені салату, то 
видно потребують, більше мабуть, ніж я сам, тому я й прощаю 
їм та дарую їм усе, що в мене зрабують.

— Ти надто поблажливий, — відповів Амазий. — Але наш 
справедливий цїсарь наказав покарати проводиря тих гільтаїв, бо 
то певно він їх проводир. Я маю строгий наказ зловити його.

— А як же-ж він зветь ся? — запитав Фока.
— Як він зветь ся?
Він кинув оком на свою табличку. . - • -
— Фока.
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— Фока! — сказав убогий огородник. — Я його знаю, він тут 
недалеко. Він християнин.

— Я маю зловити його, — повторив Амазий.
— Так, се він — мовив Фока — християнин, запеклий хри

стиянин, богохульник. Я сам приведу його вам, ще перед заходом 
сонця він буде в ваших руках. В пору приходите. Фока! Будьте 
спокійні, він уже ваш, він уже в ваших руках. Та тепер будьте 
моїми гістьми, — я повинен приняли вас, передовсім нагодувати, 
Хліба, ярини з мойого города, яку полишив на нїм Фока.

— То Фока краде в тебе салату? — спитав Амазий.
— Він сам.
— Ми йому не подаруємо того.
— Надіюсь.
І Фока мовив дальше:

^  — А тут маю ще закопану в земли амфору азийського вина ; 
я сам ніколи його не пю, вода з потока така чудова...

— Ми його випємо! — сказали жовнїри.
— Надіюсь, — відказав Фока.

❖  ^*
Жовніри й огородник засіли за стіл. Амазий таки припросив 

Фоку випити троха вина, а його втіха зросла тепер аж до оду- 
шевленя.

— Як я вас люблю, мої приятелі! — мовив він — вас і всіх 
моїх братів, усіх людий! Як часто спочиваючи по праці, коли моя 
ярина, зрошена водою, засипляє в вечірньому супокою як добрі 
маленькі сотворіня, як часто думаю я тоді про будуче щастє люд- 
скости, божої донечки, та про теперішнє щастє, яке кождий із нас 
міг би найти в собі, як би захотів жити в любови, в справедли
вости та добросердности. Любіть друг друга! Коли мерзне ваш 
брат, дайте йому місце при вашій ватрі; коли голоден, просіть 
його до вашого стола; коли темний, повчіть його, коли злий, при
силуйте його бути добрим творячи йому добро. Часи зміняють ся. 
Бачу вже, надходить стодїтє, одягнене біло, мов ранішнє небо; 
воно йде понад море, а хвилі вигладжують ся, а великі птахи, що 
носять ся над водою, літають довкола нього, летять за ним... 
Воно надходить, бачу його! В нього ясні очи, вістуни радісних 
новин, воно сьпіває величню пісню; лопіт його крил має таку 
силу, що додає потіхи... Воно надходить, бачу його! Промінистий
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архангел злітає до н ас! Любіть, любіть, будьте непоборні через 
вашу любов! Любіть людий не зважаючи нї на що, любіть"їх так, 
щоб ваша любов уговкала їх, перемінила їх, перетворила їх на 
подобу того, що був всемогучий а вибрав смерть...

Жовніри були зворушені, хоч і не все розуміли в тих сло
вах. Амазий був би ще довше слухав тої розмови про любов, що 
упоювала його дужше як язийське вино; та тямлячи про приказ, 
згадав він про Фоку, страшного розбишаку, і піднимаючись на силу 
мовив:

— Господарю, я ще верну до тебе, бо твоя бесіда звору
шила мене, як ніколи ще не зворушували найкращі промови. Я тебе 
ніколи не забуду... Я чув колись про якогось мудрця, Плятона чи 
Сократа, не тямлю вже, як його там .. наш сотник поважає його 
мов бога... Ти будеш моїм Сократом... О, як осьвіжили мене твої 
слова... Ще ніколи не чував я таких річий...

Замовк; потім знов перемагаючи себе запитав:
— А той Фока?
Вбогий огородник устав і мовив:
— Той Фока, то я сам.
— Ти, ґосподарю ? Чи не азийське вино закрутило тобі 

голову ?
— Я сам Фока.
При помочи кількох воскових табличок і бронзової таблиці, 

якою почтило його було місто Антіохія за його відвагу підчас по- 
шести, виказав Фока, що він справді Фока.

Не радо давши себе переконати, пробуркотів Амазий де
кілька слів погорди на нерозум претора Аврелїя, потім узяли 
жовніри Фоку між себе і ще не дуже пізно в ночи вони назад вер
нули до Синопи.

Другого дня рано засудили Фоку на смерть. Народ в надії 
на видовище плив густими лавами до цирку; па вид опришка, 
християнина, недовірка, що ненавидів богів, підняв ся радісний 
крик.

— На смерть! На смерть! — кричав народ.
По деяких невеликих тортурах і по короткім переслуханю, 

в якім Фока признав ся отверто до злочину, що він визнає хри
стиянську віру, проголосив Аврелій засуд:
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— Перед зьвірюк!
А народ загомонів:
— Перед зьвірюк християнина! Перед зьвірюк, перед зьві

рюк !
Зараз по полудни відчинили цирк і Фока виступив на арену.
Незважаючи на вите розрадуваної юрби, незважаючи на хи

жих зьвірів та биків, він кликнув грімким голосом:
— Я християнин!
Потім упав на коліна і з молитвою в устах ждав ворожого 

.нападу.
З клітки вискочив бик.
Зьвірюка скочила на свою жертву, проколола її одним уда

ром рогів, підкинула її високо в повітрє і відійшла геть.
Обливаючи ся кровю впав Фока на землю. Він навіть не 

стратив притомности, але стискаючи рукою живіт, із якого висту
пало нутро, зміг він підняти ся на колїна та продовжати свою 
молитву.

Саме тоді’ помітив він при вході арени Амазія й його това
ришів, що з мечами в руках були приставлені, наганяти жертву 
на середину арени, коли-б вона захотіла втікати до пивниць. Він 
пізнав своїх приятелів і зібравши всї свої сили підняв ся, щоб 
отяжілою рукою подати їм знак любови, пі слати їм останнє прощанб.

* ❖*
Жовніри, зворушені бажанєм слави та божеською таємницею, 

по хвилевій нараді кинули ся всї одним скоком по Фоки й за
кликали :

Ми Фокові сини! Ми також християни!
Відбув ся величній бенкет, про який мешканці Синопи довго 

ще згадували. Випущено Львів та пантер, а замісь одної жертви 
було їх дванацять. Очи жінок аж пянїли від виду крови*)...

Переклав <ф>. Ж .

* 1  Отеє оповідане зовсім не концепт талановитого французького белетри
ста, а простий переповід сгарохристиянської леґенди про сьв. Фоку, синопського 
мученика, так як вона подана у-перве в проповіди на його честь Астерія Ама- 
зийського (з сеї назви автора леґенди Ремі де Ґурмон зробив назву Амазия 
вояка). Мучеництво його кладуть одні на часи Траяна (початок II в. по Хр.), 
але більше має за собою думка, що воно стало ся або в часах Деция, або аж 
за Діоклецияна (в початку IV* в.). Ів. Фр.


