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ЧАСТИНА ПЕРША

Усі ми однако на волі жили,
Усі ми однако за волю лягли;
Усі ми і встанем...

Ò. Øåâ÷åíêî

Нехай кожен висловлює, що 
йому здається правдивим, але 
правда сама хай буде залишена 
Богу.

Ã.-Å. Ëåññ³íã

Âåðåñåíü, 1881, Òèôë³ñ. Ä å í ü

Стіни й склепіння кафедрального храму Сіоні обсту-
пили мене і накрили — я почувався тут зовсім безпечно, 
мов равлик у шкаралущі. Переді мною образ хрестительки 
Грузії рівноапостольної Нінî, яка повернула ворожі стріли 
в бік супостатів, розвіяла смертоносний смерч над Грузією 
і тепер дивиться на парафіян і на мене добрими й ледь 
співчутливими очима; вона в цю мить прощає мені все: мою 
поквапну молитву, в зміст якої заглибитися не можу, мої 
бездумні поклони, і неувагу слуху мого, й отупіння мозку, 
який не відтворює в свідомості божественної гармонії дво-
голосого хору жінок у чорних сукнях та хустках і відлуння 
молодих чоловічих голосів, що долинають десь із захристії, 
а може, з небес; рівноапостольна Нінî, покровителька 
Грузії і моя, заспокоює мене ласкавим поглядом і зводить 
очі горі, я слідом за нею дивлюся на внутрішню величну 
порожнину стрімкої бані, яка кличе мене de profundis 1 у 
висоти неземного, проте я оточений масивними стінами 
та гостроверхою банею і мені нічого не загрожує — тут 
храм моєї душі. Мені страшно нині виходити з нього, мене 
ловить рукою моє колишнє життя, з якого мене забрали 
силоміць і до якого добровільно вертатися не хочу. Допо-
можи мені, свята Нінî, я боюся роз’ятрити старі тривоги 
і рани — біля тебе знайшов захисток і душевний спокій. 
Не тривож мене, світе, з-поза храмом Сіоні, не терзай мені 
душу, давнє життя...

1 З глибин (ëàò.).
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Микола Іванович Гулак провів рукою по сукмані: 
 удвоє складена перепустка, схована у внутрішню кишеню, 
захрускотіла під долонею — і він ніби ступив на крихкий 
лід, а хто зна, хто зна, чи цей льодок заснував тільки осін-
ні дорожні калюжки, а може, під ним глибина і прірва, 
я там був уже, вийшов і більше не хочу. І все-таки Гулак 
осторожно прислухався до хрускотіння перепустки на 
археологічний з’їзд до Воронцовського палацу, який має 
відбутися сьогодні без нього — його не запросили, — дістав 
перепустку сторож Воронцовського саду батоні1 Іраклій, 
хазяїн квартири.

Ще почувався спокійним; учений російський світ, 
який з’їхався в Тифліс, у цю хвилину був далеко, проте 
вже манив і лякав, мов безодня; Гулак боявся зустрітися з 
ним, він давно звик до свого разміреного життя, і раптом 
усе може полетіти шкереберть — від радості а чи від болю; 
рівноапостольна Нінî, вбережи мене від нових тривог, я 
хочу бути довіку поряд з тобою у храмі своєї душі...

Та починався день. На гребінь гори Махати, що за 
Курою, повільно виливалася магма сонця й ціпеніла сер-
пиком, півкулею, врешті тацею в прохолодному повітрі. 
У храмі Сіоні загорілися синьо-коричневі вітражі, померк-
ли жовті пучки пломінців на свічках, священик, побла-
гословивши мирян, що прийшли на заутреню, зачинив 
царські врата.

Сонячне світло засліпило Гулака, коли він вийшов 
із сутінного кафедрального храму на церковне подвір’я. 
Микола Іванович примружив очі і майже наосліп подався 
Сіонською вулицею у бік Мейдану. Він ніколи не міняв 
свого вранішнього маршруту. За багато років, проведених у 
Тифлісі, звик до гармидеру і барв східного базару, це було 
єдине урізноманітнення усталеного способу його життя, 
а ще мав він на Мейдані друга, про якого ніхто не знав із 
Гулакового оточення і не смів знати: був це кахетинець 
Гіві, злодюжка-кінто2, знайомство з яким розпочалося за 
особливих обставин.

Сьогодні Миколі Івановичу не хотілося ставати на роз-
мову з будь-ким, проте йшов додому звичною дорогою: за 

1 Пан, дядько (ãðóç.).
2 Базарний злодій (ãðóç.).
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Мейданом поверне праворуч у вузеньку вуличку і вийде 
нею до голубого, з ажурними візерунками і плетивом схі-
дець, вивершеного галерейками і прибудовами будинку 
батоні Іраклія.

На душі було тоскно. Чи від того, що ніхто не здога-
дався надіслати йому запрошення на археологічний з’їзд, 
чи од незрозумілого відчуження дружини Терези і навіть 
пасербиці Нани: відколи вийшла заміж за ставрополь-
ського купця Равтопуло, не ластиться більше до вітчима, 
жде не діждеться, коли чоловік забере її до себе в Гянджу; 
а може, все то від ревматизму та інших старечих болячок... 
Та найпевніше — самого з’їзду боявся.

Сонце тільки-но сяйнуло над вершком Махати, і ми -
моволі, зовсім недоречно для нинішнього настрою про-
майнула в Гулака суто професійна думка: воно ж уже вісім 
хвилин невидиме було там, і ніхто його в ті хвилини не 
бачив — промінь довго долав мільйони кілометрів, а от 
якби сонце мало густину вищу і було в кількасот разів 
більше, ніж є, то цього променя зовсім не існувало б, так 
твердить Лаплас у своїй «Небесній механіці»... І не було б 
тоді в світі нічого-нічогісінького — ні цієї тоскності, ні 
давнього болю, збудженого черствою ігнорацією органі-
заторів з’їзду, і ніяких болячок не було б.

Нічого не було б... Гулак гірко посміхнувся з цих наїв-
них думок — адже тоді ніхто й не усвідомлював би оте 
«нічого», а природі, яка панує над безконечністю простору, 
часу й матерії, було б зовсім байдуже до мертвої космічної 
порошинки — Землі.

Микола Іванович розглянувся довкруж; думки, що сну-
валися навколо суто абстрактних категорій, тепер влетіли 
в живий, лагідний світ цього осіннього ранку: серпанок 
синюватого туману на узвишшях Авлабару з лівого боку 
Кури, густий туман над рікою, що тихо плюскоче зовсім 
неподалік, примарні, аж нереальні обриси піднебесної 
гори Мтацмінди, руїни фортеці Нарікала, на Сололак-
ському хребті, освітлені сонцем, і міріади віконець-сотів, 
що блищать від перших променів, мов перламутр, у вели-
кому вулику Старого міста...

Хвала Господу, що це є... Нізамі сказав: усе багатство 
світу створене для людини. Великий мудрець вірив... Та 
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це зовсім не так. Бо коли б на світі жили бронтозаври і 
якби тепер заселяли планету лише мухи та щури, то ця 
краса існувала б і заради них. Наївний антропоцентризм... 
Усе створено природою для її власного самовдоволення, 
вона — велика егоїстка — сама себе і народжує, і любить, 
і нищить, а людина — лише випадкова її частка. Хіба мо-
жуть метелики відчувати вищу красу і доцільність у шлюб-
ному польоті, коли в них немає мозку? Це сама природа 
втішається, малює, і дихає, і творить. І людину створила, 
щоб та її хвалила, оспівувала, пізнавала й існувала у раб-
ській від неї залежності. Рабом!.. Бо коли б мала владу і 
не залежну від вищої сили мисль, то хіба б створила вона 
неволю, тюрми, тортури, інквізицію, Малюту Скуратова, 
Петропавловку, Шліссельбург і цих шість воріт Тифліса, 
з яких п’ять відкрито для мене увсебіч, а одні, Дигомські, 
замкнені навіки — через Дар’яльську ущелину на Україну! 
За горами — гори... Безсилі ми!

А все-таки хвала Бoгy, що це є... І нема чого ятрити 
собі серце. Людина вигадала сама себе і від того страждає. 
А насправді — вона ніщо. Якби відвідав землю пожилець 
іншої планети, то, можливо, подумав би про нас так само, 
як ми про метеликів безмозких. Тому найкращий поряту-
нок для нашої немочі — релігія, тільки вона дає можливість 
здобути рівновагу душі, спізнати вищий сенс існування... 
І це говорить той, який дійшов до визначення четвертого 
виміру в геометрії? А-ат, четвертий вимір — теж релігія...

Не впізнаю себе сьогодні: чому мені, шістдесятиріч-
ному дідові, стало враз жаль себе самого. Таке почуття 
ніколи ще не діймало душу. Не треба... Марк Аврелій 
сказав: найостогидніша жалісливість — це до самого себе. 
І все ж — чому так випало мені, що про нинішній з’їзд 
мене не повідомлено? Не про запрошення йдеться, ні, хоча 
і це... Йдеться про інше: чому я не серед них? Чому іду 
на них дивитися, немов чужак з-за тину на весілля, і хочу 
бачити, і боюся, що милостиво запросять до столу разом 
з жебраками... Або ж упізнають і докорятимуть...

Гулак простував, ніби стриножений, і його дратував 
власний дрібний спутаний крочок, який викликав сміх у 
незнайомих, а у знайомих — надто підкреслену повагу до 
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мученика, котрий три роки гнив у казематі Шліссельбур-
га. А за що прийняв ті муки? Кого ними порятував, кому 
чим допоміг? Шевченко, Достоєвський — ті... А я?.. Але ж 
Достоєвський пройшов усе життя, брязкаючи кайданами, 
нагадуючи повсякчас людям, що в неволі вони єсть, а 
Шевченко, повернувшись із заслання, уже не висміював 
царів, а знищував їх убивчим словом.

Я ж дав собі обітницю мовчання. І так минає життя, 
старість, мов непогідь восени, студить душу і тіло, погасли 
пристрасті, гаснуть бажання, та ще й дошкульно тривожить 
ревматизм... То для цього я жив, учився і страждав?

«А взагалі, хто ти? — раптом почув голос Терези. — Хто? 
Втішаєшся, що тебе називають ходячою енциклопедією, 
поліглотом? А який хосен з цього? Кілька наукових інфор-
мацій у газеті «Обзор», кілька виступів перед публікою у 
«Тифліському гуртку» — про Нібелунгів, систему Канта 
і Лапласа, Шопенгауера і Монтеня... Четвертий вимір у 
геометрії... Дурниці все це! Твої друзі написали сотні праць, 
і їх знає світ! А нині ти зовсім — немов печерний монах... 
І я проміняла свої мандрівки на твій захмарений світ, бо 
повірила... Ти ж був для мене зразком, ідеалом!»

— Так, так, — прошепотів Микола Іванович, — у цьому 
причина її відчуження...

Але ж для того, щоб вернутися у вчену еліту, треба було 
сказати слово «каюсь». А я не міг. Мене спонукували всі-
лякими способами вимовити це слово, я довго думав над 
ним і зрозумів, що воно має велику вагу, бо може змінити 
все життя. Має потужну силу — добру чи злу? Його важ-
ко виголосити, важко й промовчати, і ще не знати, чи за 
виголошення мені б не довелося нині тяжче каятися, ніж 
за промовчання?

А Тереза не вгавала:
«Ти хоч би віддячився народові, який прийняв тебе за 

свого, борги сплатив... Люди будяться у неволі, а ти їси 
їхній хліб і мовчиш, бо так спокійніше жити. Що ж то було 
в тебе колись: юнацька романтика, бажання першості чи 
високе покликання?»

Ти ж знаєш, Терезо, я працюю над історичною розвід-
кою про Грузію і грузинські племена...
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«І тицяєш на власть імущих пальцем у рукавиці, а зовні 
зберігаєш покірний і благонадійний вигляд».

З-за спини Терези з’явилась зграбна Нана, яку Микола 
Іванович любив, мов рідну, ступила крок уперед і мовила 
з презирством: 

«Слава Богу, що я вже калбатоні1 Равтопуло. Не вче-
ний, купець? Хай... Аби тільки геть звідси. Досить мені 
вже вашої вченості. Я ненавиджу ваші книги і папери, 
до яких і діткнутися не можна, ненавиджу ваші окуляри 
і дрібні кроки, ваш ревматизм і вашу порядність — яка 
кому користь з неї?»

Гулака розбудив із задуми гучний постріл — це гахнула 
холостим гармата на цитаделі Нарікала, скликаючи торго-
вий люд на Мейдан. Постріл ніби підігрів повітря, ставало 
душно. Тифліс ще продовжував дихати задушливим літом, 
хоч ночі вже й схолодніли і Кура-Мткварі ранками вкри-
валася мерехтливою мережею туману, що біг над течією, 
мов снігова поземка дорогою. Зжухле від спеки листя на 
акаціях нагадувало про близьку осінь, та сьогодні літо 
розщедрилось: сонце, відірвавшись від гребеня Махати, 
почало безжально пекти.

Народ квапився звідусіль на Мейдан; духани, кав’ярні 
і винні підвальчики видихали з себе млосні запахи вина і 
кави, телесувалися люди і нав’ючені зеленню та виноградом 
осли й верблюди; ядучий дим курився з мангалів і торне2, 
погоничі вигукували своє «хабарда, хабарда!»3; флегматичні 
араби куняли над крамом, димлячи кальянами, снували 
озброєні горці, видзвонювали карбівничі й ковалі, співали 
ашуги. У всіх провулках, закамарках, проходах, навіть на 
східцях народ торгував.

Гулак пробирався краєм, щоб втрапити до своєї ву-
лички, на душі було тривожно, ніби дома щось погане 
трапилося, він забув про свого друга Гіві, поспішав.

— Гамарджоба4, професоре! — почув знайоме вітання, 
озирнувся, та не побачив поблизу красеня кахетинця. 
Може, причулося?

1 Пані, господиня (ãðóç.).
2 Похідна пекарня (ãðóç.).
3 Дорогу! (ãðóç.)
4 Грузинське вітання, дослівно — перемога.
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— Не вгорі я, внизу, ах, забув, ти ж — як сова вдень!
Гулак глянув на брук і, побачивши під ногами непо-

правного злодюжку-кінто за шевським причандаллям, 
ахнув з подиву: Гіві працював!

— Починається інше життя, професоре, — розвів рука-
ми кучерявий вирлоокий парубок, — тільки не думай, що 
ти мене вивів на шлях праведний. Ангел Аким напоумив: 
кінто знову став карачохелі!1

— Не вірю, не вірю, — похитав головою Гулак.
— Слово джигіта!.. Колись навіть царі навчалися ре-

месла, бо царство нестійке, а ремесло вічне.
— Можливо, Гіві... Мабуть, через ту непевність багато 

грузинських царів були літераторами.
Микола Іванович всміхнувся на прощання Гіві, притис 

руку до грудей і подріботів чимдуж вуличкою. Врешті допав 
до свого подвір’я і рипучими сходами подавсь наверх.

— Терезо... Терезо! — покликав голосно, його враз дій-
няв страх, що її немає вдома, що вона кудись зникла. 

Від кухонної плити сполохано повернулася дружина.
— Що з тобою, Ніко?
— Та нічого... Нічого.
Микола Іванович аж обм’як, побачивши омолоджене 

світлом ранішнього сонця обличчя Терези. Вона була в цю 
мить напрочуд вродливою, зовсім інакшою, ніж завжди, 
Гулакові здалося, що він бачить її надто молодою, відда-
леною, чужою, ніби на фотографії.

Тереза ступила до нього, у очах світилася новина; не 
відриваючи від чоловіка погляду, сягнула рукою до столу, 
взяла газету, подала йому.

— Батоні Іраклій тільки-но приніс. Прочитай ось тут: 
у Тифліс приїхав Костомаров!

Микола Іванович здригнувся, схлипнув:
— Костома-а-ров?!
— Батоно Ніколо, ви не раді? — озвалася з дверей 

Нана.
Гулак не відповів, втупившись перед собою невидющи-

ми очима. Тереза повернулася до плитки, її плечі опусти-
лися, вона мовчки подала сніданок.

Годинник вибив дев’яту.

1 Ремісник (ãðóç.).
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Микола Іванович звівся з-за столу, був зосереджений 
і замкнутий.

— Я йду, Терезо, — сказав. — До вечора не жди.
Зійшов сходами вниз, ступив невпевнено кілька кроків 

до воріт і зупинився біля дерева, що росло посеред темного 
двору, заступленого з боків високими дувалами, обснова-
ного навислими галереями і плетивом сходів. Дерево було 
старе, старіше від будинку — грузини садять деревця ще до 
закладення фундаменту; воно звузлуватилося у клітці двору, 
шукаючи виходу до сонця, яке сюди не заглядало, вперлося 
колінцем у мур і повернуло стовбур до крайньої веранди, 
пробило її, розтрухлявілу, і таки вихопилося вершком до 
світла; дерево було скручене, мов удав у пориві сили, пруж-
не і нездоланне у своєму бажанні волі, і таки доп’яло її кро-
ною, хоч спотворене тіло залишилося у тюрмі разом з не-
мічними пагінцями винограду і кущиками чахлого інжиру.

Гулак сперся рукою об стовбур, прошепотів:
— Можна втратити батьківщину, але ніколи не втечеш 

від себе самого.
Він чув, як відкриваються у душі старі, давно заструпілі 

рани, не хотів цього і сам розвереджував їх. Важко було 
повірити в новину, не міг стравити її... З часу останньої 
зустрічі з кириломефодіївцями минуло майже тридцять 
п’ять років, це на сьогодні вже історія: Костомарова він 
давно вже не сприймав як живу людину, а радше як учений 
заклад, що десь там далеко, у Петербурзі, видає історич-
ні монографії — книга за книгою, на цей заклад учений 
світ посилається як на авторитет, і важко тепер повірити, 
що вони колись обидва мешкали в одній кімнаті і Гулак 
накладав Костомарову пластир до шиї, на якій вискочила 
болячка... І нині він тут — справжній, у плоті?!

А хіба можна сьогодні уявити, що в ті давні, нереальні 
вже часи він буденно, без респекту і побожності виходив 
разом з Шевченком із квартири протоієрея Андріївської 
церкви, і вони обидва, молоді й безтурботні, йшли понад 
дніпровськими кручами, милуючись пістрявим ремісничим 
Подолом, аж до Печерської лаври, розмовляючи, сперечаю-
чись, стиха наспівуючи... Та ні, цього таки не було. А може, 
й не слід — після того, як гарячого Тараса, категоричного 
й непримиренного в суперечках, веселого й жартівливого 
за чаркою, того елегантного Тараса, перед яким умлівали 
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екзальтовані дами, громовержця, коли читав поезії, ніжного 
лірика за піснею, того живого колись Тараса, який любив 
і ненавидів, веселився і плакав, перевезли з Петербурга 
на Канівську гору, і він одтоді став пророком, месією, 
ідеєю, — чи слід, чи можна, чи має хто-небудь право 
згадувати таким або хоч пам’ятати про своє панібратство 
з ним? А згадувати доведеться нині...

Ні, ні, не треба зустрічі... Костомаров, певне, й не знає, 
що його давній друг, порадник, соратник, якому донині 
не сплачені борги сумління, дихає тим самим тифліським 
повітрям. 

Чому приїхав — сплачувати? Та що ж це я... Мене він, 
напевно, вже й не пам’ятає, не знає і знати не хоче. До 
Петербурга листів я не слав — ні людям, ні царям... Нічого 
він не відає, у науці знайшов утіху й спокуту.

А борги — кому вони потрібні? Історія судитиме нас 
по тому, що ми залишили людям після себе, і не братиме 
на карб тих регул та канонів, за якими воліли ми жити, 
ані товщини вістря наших сумлінь... Усе забудеться, наші 
нащадки цінитимуть тільки готівку, капітал, а на золоті 
окалини нема.

Невже ж це так?.. Тільки продукт — єдиний вимір ко-
рисного? А спосіб його добування ніколи не стане окремою 
вартістю — лише тому, що це субстанція нереальна, ні в 
чому не втілена, ніде не зафіксована, що це тільки влас-
тивість творця, а не сам продукт?

Прихований талант рівнозначний бездарності, сказав 
Монтень. Так... Але коли талант не дозволяє його влас-
никові порушувати закони своєї совісті, й через те він не 
став продуцентом, — невже і цей талант рівнозначний 
бездарності, зовсім безвартісний на людських торжищах?

Ні, мені таки не слід іти на з’їзд. Ворушити давнє, 
зважувати колишні вчинки друга, зводити рахунки сум-
лінь — тепер коли кожен необачний чи зумисний, спо-
роджений страхом або ж придуманою завбачливістю його 
гріх давно вже викуплений працею, — не варто, не слід... 
І все ж — треба йти!

Гулак зняв окуляри, протер скельця, надів, різко від-
штовхнувся рукою від дерева й рішуче попрошкував до 
воріт.
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Зійшов вуличкою на Хлібну площу, де продавали зерно, 
й подався нею до Головінського проспекту. Мимохіть звер-
нув увагу на шкапу, запряжену в порожню гарбу, що стояла 
на краю площі неподалік розлогої чинари. Іншого разу 
поминув би — коней на Хлібній площі багато, та вразило, 
що ця стара шкапа, чекаючи господаря, який, певно, запи-
вав добрий виторг десь у винному погребі, надто покірно 
стоїть на палючому сонці — поряд з тінню. Шкапа була 
нещасна, на загривку ятрилися рани від шлеї, мухи роями 
обліпили брижі, пили сукровицю, роз’їдали струпи, а очі 
шкапини дивилися на світ тупо-спокійно, зовсім байдуже; 
покірна волі господаря, який залишив її саме тут, поруч з 
чинарою, але не під нею, вона була ніби щаслива, що може 
збороти ці муки заради хазяїна, і не мала жодного заміру 
рушити з місця, щоби полегшити свою долю.

«Господи, — подумав Микола Іванович, сповільнивши 
ходу, — чи ж то не про такий ідеал сліпої покори, карика-
туру на здоровий глузд мріяв один сентиментальний істо-
рик, прославляючи посадженого на палю холопа, котрий, 
без злослів’я конаючи, благословить царя? І як зухвало 
підвели історика його нащадки, лишаючи сліпу покору 
хіба що шкапі як пам’ятникові німотності, — вони, бачте, 
нині вбили царя! Царя доброго, гуманного, який визволив 
селян від рабства і від землі, який замкнув народові уста 
Валуєвським та Емським указами, оголосив свободу друку 
і ув’язнив Чернишевського. І — вбили!»

Гулак згадав вузлувате дерево у дворі і з жалем поглянув 
на стражденную шкапу, на мить зупинившись біля неї. Та 
тут же сполохався своїх власних думок і сквапно подався 
геть — він колись прорікав смерть царям від рук народу, 
а тепер стережеться й згадувати про це, хоч життя, проте, 
саме, без нього, почало здійснювати його колишні ідеї, за 
які він і досі терпить кару.

А таки вбили... І тут, у Тифлісі, розгромили ремісники 
дім міського голови Вартанова, і застрайкували робітники 
Тифліського арсеналу, текстильної фабрики Мірзоєва і ме-
ханічної майстерні Зейцера... Боже правий, і безнадійний 
злодій-кінто Гіві взявся за ремесло, щоб бути між тими, 
які громлять і страйкують!
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Затихни, Миколо Івановичу, ти ж дав собі обітницю 
мовчання...

Гулак звернув ліворуч, минув будиночок Ахвердових, в 
якому гостював 1837 року юний корнет Нижегородського 
драгунського полку Михайло Лермонтов, висланий під кулі 
горців за крамольного вірша, — у перській чалмі, в чосі 
з відкидними рукавами, високочолий, з сумними очима 
поет, рокований до смерті у двадцять сім років. 

А мене засуджено у двадцять п’ять...
Микола Іванович вийшов на Головінський проспект. 

Нове місто заступили сади Геретубані, крони яких про-
стромлювали хрести церков і шпиль Воронцовського 
палацу; у глибині проспекту виднівся фасад Тифліської 
класичної гімназії. Два вартові біля входу до Воронцов-
ського палацу стояли виструнчившись, скупим кивком 
голови дозволяючи гостям з’їзду заходити до середини; 
йдучи коридором, Гулак мимохідь глянув у дзеркальну 
залу, заставлену кріслами по обидва боки довгого стола, 
і подався до східців, що вели на галерею. Короткозорий, 
він наштовхнувся на когось, попросив вибачення, але чо-
ловік не вступився з дороги — Микола Іванович упізнав 
Михайла Володимировича Горяєва, колегу по гімназії, 
викладача російської словесності.

— Ні, ні, ваше місце в залі, — Горяєв обняв Гулака за 
спину. — Мені, молодшому, можна й на галерею, а ваше 
місце там. Гаразд, гаразд, я знаю ваші принципи, а тому 
підемо разом і сядемо на видноті — якщо не поруч, то хоч 
на поштивій відстані від графа Уварова. Ви це заслужили 
хоча б як довголітній член Археологічного товариства.

Микола Іванович любив Горяєва, хоч завжди його 
бентежили експансивність і невтримний темперамент мо-
лодшого на двадцять років колеги — копіткого, ретельного 
дослідника творчості Пушкіна і Лермонтова; весь час він 
побоювався за колегу, який уже накликав на себе непри-
ємності, домагаючись у попечителя навчального округу 
впровадження викладання грузинської мови в Тифліській 
гімназії.

Гулак не опирався, бо знав, що Горяєва не переконаєш 
і не переговориш. Вони зайшли до дзеркальної зали й сіли 
у другому від стола ряді.
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Микола Іванович розглядав дзеркальні стіни з ажур-
ними орнаментами, синьо-червоні вітражі, кришталевий 
міхраб1 під галереєю, три люстри з примхливими підсвічни-
ками у вигляді чаш і драконів — еклектика у східному стилі 
була пристойною, покійний намісник Кавказу Михайло 
Семенович Воронцов мав смак. Не застав його у Тифлісі, 
а жаль: Гулак наслухався про нього різного. Воронцов бу-
цімто славився не тільки своїми палацами, а й простотою та 
людяністю. Ходили легенди, що він захищав місцеві звичаї, 
був доступний і уважний до підлеглих, приймав навіть у 
цьому палаці як шанованого гостя Хаджі-Мурата, хоча, як 
відомо, не завагався дати наказ продірявити кулями гор-
дого наїба Аварії, коли той став вередувати князівськими 
милостями. Ще б пак: хто прагне ласки державця, той хай 
не обурюється на особливості його гостинних засад...

Делегати з’їзду заповнювали залу, походжали, у кулу-
арах перекочувався характерний з’їздівський гул, врешті 
учасники зайняли місця. За кафедру вийшов Олексій 
Сергійович Уваров, шанований учений, засновник Росій-
ського археологічного товариства, ініціатор Московського, 
Київського, Петербурзького, Казанського і нинішнього, 
Тифліського, археологічних з’їздів. Він щиро подякував 
августійшому наміснику Кавказу великому князеві Ми-
хайлові Миколайовичу, який, від’їжджаючи в справах до 
Петербурга, запропонував для засідань з’їзду і поселення 
делегатів намісницький палац і відпустив для потреб фо-
руму п’ятнадцять тисяч карбованців.

Граф Уваров оголосив з’їзд відкритим.
Оркестр на бічній галереї заграв «Боже, царя храни». 

Гулак стояв і вдивлявся в обличчя делегатів — де ж Косто-
маров? Але не знаходив, не впізнавав. Оркестр випрошував 
у Бoгa життя й здоров’я новому імператорові Олександ-
рові III, і знову, супроти волі, добиралася до свідомості 
Гулака крамольна думка про царів, яких за його життя 
змінилося аж три, а імперія стоїть міцною скелею, і в ній 
не змінилося нічого — видно, молитву-гімн радо приймає 
Господь і, не щадячи владик, ревно оберігає владичеську 
субстанцію.

1 Мусульманський вівтар.
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Граф Уваров представляв керівників відділів з’їзду. 
Підіймалися і кланялися делегатам голова відділу первіс-
них пам’яток професор Іловайський, автор «Розвідки про 
початок Русі»; професор Пурцеладзе — голова відділу пам’я -
ток мистецтва; дослідник «Слова о полку Ігоревім» про-
фесор Міллер — голова відділу язичницьких пам’яток; 
професор Антонович — голова відділу письменства і мови, 
і, нарешті, — керівник відділу історії та етнографії Микола 
Іванович Костомаров, автор майже трьохсот історичних та 
літературних праць.

У залі пролунали оплески.
Гулак упізнав. Чемно вітав зібрання дідок у маленьких, 

золотом оправлених окулярах, за якими глибоко в орбітах 
ховалися відсутні, ніби незрячі очі. Запалі щоки розтягува-
ли тонкі уста у зніяковілу усмішку, ріденьке довге волосся 
ледь закривало великі вуха, тільки чорний піджак висів на 
зсутулених плечах, як колись, і скособочений оксамитовий 
метелик жмакав комір сорочки.

Так, це був він. Гулак опустив голову, бо побачив, як 
під скельцями окулярів колишнього друга раптом ніби 
розширилися зіниці. Костомаров якусь мить не зводив з 
Гулака погляду, а потім його очі знову згасли — не впізнав, 
та й узагалі чи міг він сподіватися на таку зустріч із старим 
вигнанцем тут, у Тифлісі?

Горяєв весь час позирав на Гулака — він помітив його 
неспокій і стурбованість. Обличчя Миколи Івановича, 
помережане червоними прожилками, від чого завжди зда-
валося рум’яним, було тепер жовтувато-бліде.

Граф Уваров інформував про роботу відділів з’їзду, 
про виїзд делегатів на один день до старої столиці Грузії 
Мцхети, де сам провадив розкопки, обмовився щодо про-
щального обіду в перській залі намісництва, а в Миколи 
Івановича в найглибшій закутині серця забриніла улюб-
лена Тарасова пісня, яку часто наспівувала Тереза: «Ой 
три шляхи широкії докупи зійшлися, на чужину з України 
брати розійшлися...» Розійшлися, розійшлися побратими 
по чужинах, а три шляхи широкії терном заросли...

І згадалася Гулакові коляда 1847 року в його київській 
квартирі. Це був останній вечір, проведений на Україні, 
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після Різдва він виїхав до Петербурга і вже більше не по-
вертався...

Тарас був тоді веселий, цілий вечір колядував, похо-
джаючи по кімнаті. І звідки він знав таку силу-силенну 
поганських щедрівок! Наречена Костомарова юна Аліна 
Крагельська закохано дивилася на Шевченка, схиливши 
голову. Можливо, вони теж більше не побачили одне од-
ного після березневого арешту, — подумав тепер Гулак, і 
давня болюча образа на Костомарова танула, наче віск... 
Миколі Івановичу згадалося осяяне, вродливе обличчя 
своєї Терези, і він подумав про домашній затишок, якого 
Костомаров, можливо, й не має...

Шевченко тоді не переставав колядувати, йому підтя-
гували Навроцький і Білозерський, а найкраще Олексій 
Петров, який ходив услід за Тарасом, ревно намагаючись 
брати другим голосом у тон; він не фальшував, мав голос 
чистий, а все-таки це запобігання перед поетом видава-
лося надто штучним. Хоча — хто не вважав за честь бути 
поруч з Шевченком, адже й він, Гулак, радів з того, що 
після Різдва поїде разом з Тарасом до Борзни, а звідти вже 
сам — до Петербурга.

Потім усе товариство побачилося востаннє...
Ні, не треба, не треба про це... Цікаво, що сталося з 

Крагельською, то ж така була любов!.. А може, ждала? 
Підійти, розпитати, згадати тільки добре, воно ж було і є, 
а все інше відкинути, забути.

Гулак підвів погляд і враз пошкодував — ще не був 
готовий до цієї зустрічі. Професор Костомаров потирав 
хустинкою скельця окулярів, натужно, ніби крізь туман 
придивляючись до Гулака.

Треба вийти, зібратися з думками, до такої зустрічі 
слід наструнити душу, не дай Боже почати все з докорів, 
задавнених рахунків...

Було пізно. Подивована усмішка розтягнула вузькі уста 
Костомарова і відбилася — така ж сама — на обличчі Гу-
лака; оголосили перерву, Микола Іванович стиснув лікоть 
Горяєву, мовляв, я уже йду... Відчув: зараз станеться щось 
непоправне. З-перед очей зникли розмріяні, натхненні 
колядою друзі й обличчя красуні Аліни зникло, залиши-
лися тільки вони обидва, але не тут — у кабінеті Дубельта. 
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Худе, відтінене світлими вусами, пооране зморшками 
обличчя керуючого Третім відділом імператорської канце-
лярії набрякає люттю, він кричить на зламаного страхом, 
пригніченого Костомарова: «Повторіть, повторіть усе, що 
ви говорили про Гулака! Бо пожалкуєте, о, як пожалкуєте!» 
І Костомаров, опустивши очі, повторив...

Гулак подибав до виходу, та наздогнало його хрипке: 
«Миколо!», і він зупинився.

Горяєв аж тепер пов’язав кінці: та це ж вони обидва 
колись — Господи!.. Він підбіг до Гулака і взяв його під 
руку.

— Ви не впізнали професора Костомарова?
Микола Іванович стояв незворушний, холодно дивився 

на другого Миколу Івановича, який наближався до нього з 
розпростертими для обіймів руками — підходив і ніяковів, 
погляд Гулака відштовхував його, він сповільнював крок 
і врешті зупинився. Гулак простягнув йому руку, суворо 
глянув, уклонився і без жодного слова вийшов з дзеркаль-
ної зали, залишивши розгубленого Костомарова і прикро 
враженого цією сценою Горяєва.

— Колись Бог нас розсудить з тобою, Миколо... — ска-
зав по хвилі Костомаров, дивлячись у той бік, куди подався 
Гулак.

— На Божому суді потрібні будуть свідки, — почув тихо 
мовлене збоку. Повернув голову до незнайомого.

— З ким маю честь? — спитав.
— Старший викладач Тифліської гімназії Горяєв, про-

фесоре.
— Свідки, кажете?.. Можливо, будете свідчити і ви...
— Якщо спотребиться... Тільки не забувайте, що один 

свідок — це звинувачувач або оборонець, а багато — то 
вже совість.

— Я не боюся і тисячі, колего, — зітхнув Костомаров. — 
Сумління свого не приховував ніколи. Яке вже є...

Ìèõàéëî Âîëîäèìèðîâè÷ Ãîðÿºâ

Я з доброї, власної волі живу на Кавказі. Не висла-
ний. А втім, як — з доброї? 1861 року (я тоді закінчував 
Петербурзький університет) розпочиналися славнозвісні 



20

студентські бунти, ви їх повинні пам’ятати, пане Косто-
маров, здається, тоді вже працювали професором історії 
в університеті... Та що це я таке кажу — «здається»?.. Вас 
вносили студенти на руках в аудиторію... Вам неприємно, 
що я про це згадую? Розумію, розумію, знамениті люди 
завжди скромні... Більше не буду. Та й, зрештою, ваших 
лекцій я, на жаль, не слухав...

Так от... Я теж приєднався до страйкарів, проте не був 
серед завзятих — одне слово, вабила романтика волі. Мені 
потім видали диплом, та залишатися у Петербурзі стало 
небезпечно. Нишпірки з Третього відділу винюшковували 
всіх замішаних у бунті, і я разом із студентами-грузина-
ми, які квапно поверталися додому, щоб не потрапити до 
Петропавловської фортеці (Ніколо Ніколадзе, теперішній 
редактор газети «Обзор», таки відсидів кілька місяців у 
котромусь із равелінів), разом із славними нині Акакієм 
Церетелі та Іллею Чавчавадзе виїхав до Тифліса.

Мене, знаєте, завжди дивує парадокс: Грузія стала 
місцем заслання та вигнання для росіян і малоросів, а 
Росія й Україна — для грузинів. Теплий Сибір і холодний 
Сибір. Хитра підступність царів: розпорошувати демок-
ратичні сили, нейтралізувати їх віддаленістю, усамітнені-
стю, відірваністю від національного кореня, змішанням, 
вавілонським стовпотворенням... А вийшло щось зовсім 
протилежне: згуртування цих сил, братання, консолідація. 
Україна дала Грузії Давида Гурамішвілі, Росія підготува-
ла для грузинської просвітницької діяльності Церетелі й 
Чавчавадзе, художника Майсурадзе і журналіста Ніколадзе; 
царевич-вигнанець Теймураз Багратіоні став у Петербурзі 
першим грузинським академіком, який урятував для Грузії 
«Картліс цховреба»1, Москва прихистила царя — літератора 
Вахтанга VI і письменника-мудреця Сулхана Орбеліані, а 
Кавказ став невичерпним джерелом поезії для Пушкіна, 
Грибоєдова і Одоевського, та й Лермонтов по-синівськи 
полюбив цей чужий край. Правда — парадокс? Позитивний!

Що ж до Гулака... Ви його минуле, мабуть, добре знаєте, 
але того, що він опиниться в «теплому Сибіру», видно, і 
в гадці не мали.

1 «Житіє Грузії», літопис.



21

Отож — про нього...
Хто не знає Миколи Івановича зблизька, той вважає, 

що він дивак: ходить кумедно, наче путом сплутаний; по-
вертаючись з гімназії додому Головінським проспектом, ні 
з ким не вітається і не відповідає на вітання, неговіркий, 
замкнутий, відлюдькуватий. І, звичайно, не вважають його 
диваком ті, які знають, що дрібний крочок — наслідок 
ревматизму, набутого на кам’яній долівці каземату, а може, 
й звичка: адже простір кам’яної келії не дозволяв ходити 
сягнисто, то й відвик; що зір утратив у шліссельбурзькій 
тюрмі — там вивчав математику й фізику, інших книг не 
давали; а те, що замкнутий, найкраще пояснить грузинська 
приказка: кого змія вкусила, той шнура боїться.

Ви так реагуєте, професоре, наче ця примовка сто-
сується вас... А втім, кого з нас змія не кусала! Проте я 
повинен вам сказати, що в Гулака цей страх показний... ну, 
не вмисне показний, а щось на зразок панцира черепахи, 
в який вона ховає голову, але не перестає рухатись у давно 
обраному напрямку. Адже ідеї кириломефодіївців, це ви 
знаєте краще за мене, були передусім просвітительські, 
а потім уже революційні, і Микола Іванович ні на мить 
не переставав працювати в річищі ідей створеного ним 
колись братства. Ви тільки подумайте: після пермського 
заслання він змінив аж п’ять місць учительської праці. 
Йому ніде не давали засиджуватися: «штраф», накладений 
на нього в 1847 році, не витертий з формулярного списку 
його справи й донині, і хоч сьогодні він має звання за-
служеного вчителя з платнею тисяча п’ятсот карбованців 
на рік, усе ж куратор Кавказького навчального округу не 
задовольнив прохання дирекції нашої гімназії присудити 
Гулакові бодай найнижчу вчительську нагороду — орден 
св. Володимира четвертого ступеня. Кажуть, можновладці 
не можуть забути Гулакові його поведінки на слідстві. Та 
в цьому ви краще обізнані... Хіба ні? Ну, я думав...

Та ось про його просвітницьку діяльність. Його гнали 
з місця на місце, а він не скорявся — покаянного листа не 
написав. У Одеському ліцеї викладав географію і математи-
ку, у Керченському інституті шляхетних дівчат — історію 
і російську мову, в Ставропольській гімназії — фізику, 
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в Кутаїсі — космографію, у Тифліській класичній гім-
назії — математику, фізику, грецьку й латинську мови.

Вас дивує широта його знань? Вона всіх дивує, хоча ми 
до цього й звикли. Не завжди можуть звикнути гімназисти: 
надмірна насиченість його уроків вимагає від учнів посиле-
ної праці, а учні, як завжди, різні. Працьовиті обожнюють 
його, а лінтюхи не люблять — тож іноді Микола Іванович 
заходить у конфлікт з аудиторією. Знаючи його малоросій-
ське походження, урвителі із задніх парт затягують грецьку 
азбуку — альфа-бета-гама-дельта... піросігма-тау — на 
мотив пісні «І лід тріщить»... Він тоді мало не плаче від 
образи, приречено повторює своє словечко «следователь-
но» («следовательно, я должен уйти, следовательно, я в 
вас ошибся») і виходить з будинку гімназії, дріботить униз 
проспектом або ж до Верійського узвозу — на берег Кури. 
Урвителі розбігаються по домівках, та більшість учнів 
наздоганяє свого улюбленого учителя, обступає, зупиняє, 
він відмахується від них, мов од мух, врешті мовить своє 
примирливе «следовательно, продолжим занятие» і, якщо 
відійшов недалеко від гімназії, — повертається, а коли 
задалеко (йому важко ходити), то всідаються усі в сквері 
Верійського чи Олександрійського саду і Гулак продовжує 
урок.

Щодо його знань... Микола Іванович, подібно до 
Арістотеля, оволодів, мабуть, усіма науками. Занадто? 
Можливо... Але послухайте. Два чи три роки тому подає 
Гулак рапорт куратору навчального округу Яновському про 
дозвіл читати під час посту публічні лекції у приміщенні 
«Тифліського гуртка» — отут, на Головінському проспекті. 
І додає тематичний список: про метеорити і спектральний 
аналіз, про землетруси й північне сяйво, про роль живих 
організмів у природі, про систему Канта і Лапласа і ні-
мецький епос «Пісня про Нібелунгів», про Шопенгауера 
й Монтеня... А до того так невинно: про дарвінізм, хрис-
тиянство і бюхнеризм.

Куратор звернувся до директора гімназії — чи, бува, 
його вчитель не маньяк. Желіховський категорично розвіяв 
сумніви куратора: Гулак енциклопедист, тоді Яновський 
дав дозвіл, заборонивши, однак, три останні теми. Про 
дарвінізм — само собою, про християнство — теж, незва-
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жаючи на те, що лектор має репутацію людини віруючої: 
щоб чогось там не наплутав... Довго думав куратор, про 
якого Бюхнера хоче прочитати лекцію учений: драматург 
Георг у драмі «Смерть Дантона» закликав до революції, 
філософ Фрідріх знаний як ворог соціалізму, але ж він не 
надто побожно трактує релігію. І вирішив: краще не треба 
чіпати тих німців.

Якби ви бачили, скільки люду сходиться на лекції 
Гулака! Знання для суспільства! Хіба це не висока мета, 
хіба це не революційна діяльність? Бачу, ви погоджуєтеся 
зі мною...

А ще... Він же видав чотири роки тому математичну 
працю, в якій розвиває найскладніші, зовсім нові в науці 
і досі ще не прийняті вченим світом теорії Лобачевсько-
го — «Дослід геометрії в чотирьох вимірах». І коли поду-
мати, що ця людина — і політик, і юрист, і літератор, і 
лінгвіст, і економіст, і математик, то можна уявити, кого 
втратив його народ і все людство... що міг би він зробити 
за інших умов! Ах Стефенсони, ах Уати, ах Лейбніци, ах 
Лапласи! А вони не сиділи в Шліссельбургу, як Гулак, і не 
повисли на шибениці, як Кибальчич!..

Кажуть... Микола Іванович про це вперто не хоче го-
ворити. Кажуть, що, коли він приїхав з Кутаїсі в Тифліс, 
його хотів пограбувати якийсь злодюга. Помітив, напевне: 
кволий, підсліпуватий, необізнаний з містом, а одягнений 
пристойно — отже, багатий. Такі чутки прийшли з Мей-
дану: нібито грабіжник наставив до борлака ножа, наказав 
скинути сюртук, повивертав кишені, а Гулак щось сказав 
йому по-грузинськи. І сталося диво: злодій ридма заплакав 
при ньому...

Та я не про грабіжника хотів розповісти вам, а про суто 
грузинські зацікавлення Миколи Івановича. Грузинську 
мову, якою так приголомшив нещасного кінто, культуру, 
історію, літературу, Гулак почав вивчати ще в Кутаїсі, а 
на сьогодні він знає усе це досконало.

Якось у нас зайшла мова про Лермонтова, творчість 
якого Микола Іванович любить і знає, і я, між іншим, пові-
домив, що Михайло Юрійович на Кавказі почав вивчати 
татарську мову, зацікавився грузинською. Та не встиг... 
Гулак відказав: «Людина, яка приїхала на нове місце, не 
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конче має одягнути шапку, яку там носять, але обов’язково 
повинна пізнати народ тієї країни, його мову, культуру, 
висоти й глибини психології». Це його принцип... І ще 
любить цитувати слова з одного вірша Шевченка, хоч 
своєю колишньою дружбою з великим поетом ніколи не 
хизується: «Нехай і так, не наша мати, а довелося поважа-
ти...» Я теж так думаю.

Жаль тільки... xoчa вважаю, що він просто змінив такти-
ку. Ні, ні, я не вірю, що Гулак зламався, проте так думають 
наші шістдесятники — «тергдалеулі». Вам не знайомий цей 
термін? У перекладі з грузинської — «ті, що випили води з 
Тереку», тобто перейшли межу Кавказу, деякі ще й училися 
в Петербурзі. Невтішної думки про Гулака нині Церетелі 
і Чавчавадзе. Вони знали особисто Шевченка і від най -
ближчого його товариша чекали більшого, аніж популярні 
наукові лекції. Та й справді, колишній організатор Кирило-
Мефодіївського братства повинен би... Ось ви... Що, ви не 
належали? Ну, вибачте, не буду більше про це, але, сказати 
правду, не розумію вашої нинішньої позиції...

Звичайно, від Гулака можна було чекати більшого, ніж 
двох друкованих математичних праць (він ще в Одесі видав 
французькою мовою невелику брошуру «Про трансцедентні 
рівняння») та кількох статей у газетах «Обзор» і «Кавказ» 
про гарячий лід, підземні телеграфні лінії, саліцилову кис-
лоту, хоч і в них є чималий сенс — практичні господарські 
поради для грузинів. Приміром, після його статті саліци-
лову кислоту почали застосовувати у виробництві вина.

Та цього, звісно, мало. Але якось я дізнався від Ніколо 
Ніколадзе — в його «Обзоре» Гулак друкує свої інформа-
ції — ось що.

Після закриття «Современника» Некрасов очолив «Оте-
чественные записки» — тоді ж бо з ним розірвав взаєми-
ни відомий публіцист Максим Антонович. Бачу, ви його 
знаєте. Ніколадзе запросив Антоновича кореспондувати 
до «Тифлисского вестника». І Антонович у полемічному 
запалі рубонув з плеча, виступивши проти образливої для 
народів Кавказу статті Данила Мордовцева «Апатия юга», 
і сам, не розуміючи добре предмета, прорік кавказьким 
народам загибель мов і культур. Можливо, ви стежили за 
пресою: Ніколадзе вельми тактовно, але категорично від-
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повів Антоновичу, і той потім у цій самій газеті попросив 
вибачення.

А коли велася ця дискусія (це було чотири роки тому), 
Гулак признався Ніколадзе, що стоїть на боці  «тергдалеулі» 
і на знак протесту проти випаду Антоновича пише два 
фундаментальні дослідження про Грузію і грузинські 
племена та про «Витязя в тигровій шкурі» Руставелі. Дай 
йому Боже завершити цю працю. То був би перший голос 
слов’янського вченого, поданий за грузинську культуру.

Я втомив вас? Вибачте... Та вже й дзвонять, просять 
до зали.

Âåðåñåíü, 1881, Òèôë³ñ. Ä å í ü

Гулак сидів на лавочці під розлогою старою липою у 
Воронцовському саду, що тягся від намісницького палацу 
аж до підніжжя Мтацмінди. Почувши дзвоник, механічно 
підвівся, та тут же згадав, що він не в гімназії і що це не 
сигнал на урок, сів знову — заходити до зали не мав ба-
жання. І взагалі — навіщо прийшов сюди? Не було б цієї 
зустрічі — не зробив би такого нерозважного вчинку...

Було тяжко на душі, і прикро, і соромно. Треба верта-
тися додому, впасти на постіль і плакати в самотині...

З липи раз у раз падали жовті листки і нишкли при 
землі, відходячи назавжди з життя — як секунди часу. 
І пропадуть ті листки, переміняться, стануть чимось іншим; 
і дерева, і птахи, і люди умруть. Тільки час відходить, та 
не вмирає і завжди існує таким, яким був, і все незмінно 
існує в його пам’яті — усе, що було, і твоє життя теж. 
Тільки зумій себе там знайти...

Обважніла зеленню київська весна 1846 року. Вни-
зу — густі дніпровські луги, кручі облиті молоком білого 
яблуневого цвіту, Андріївська церква потягнулась маків-
ками в блакить і принишкла від бентеги за свою власну 
красу, мов наречена у шлюбних шатах, а вони втрьох ідуть 
понад кручами в бік Печерської лаври: юрист, чиновник 
канцелярії київського губернатора, елегантний, підтягнутий 
в окулярах — Микола Гулак; довговолосий, кострубатий 
і костолиций ад’юнкт-професор Київського університету 
Микола Костомаров і Тарас Шевченко — у довгому сірому 
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сурдуті з оксамитовим коміром, безвусий, з бакенбардами, 
граційний і веселий.

Це було після того, як Костомаров виголосив в універ-
ситеті габілітаційну лекцію, про яку заговорило все студент-
ство. На той час із Седнева до Києва приїхав Шевченко, і 
Костомаров запросив прославленого поета до себе в гості 
до квартири на Хрещатику.

«Він забуває, що єсть людиною, — із захопленням й 
побожним страхом розповідав Костомаров Гулакові про 
ніч, проведену разом з Шевченком у тихому, заступленому 
деревами будинку біля Бессарабки. — Його поезія відважна 
до зухвалості, його муза роздирає завісу народного життя, і 
треба мати добрі очі, щоб не осліпнути від раптового світла 
правди! Я впав на коліна, коли він пішов, і молився Богові 
за нього... Це пророк!»

Тоді Гулак уперше звірився другові, що він давно, 
ще навчаючись у Дерптському університеті, виносив 
ідею заснувати на Україні таємну революційну корпо-
рацію. «Таємну корпорацію, революційну?! — жахнувся 
Костомаров. — А про наслідки ти подумав?» — «Поду-
мав, — відказав спокійно Гулак, — але хіба заснував би 
«Молоду Італію» Мадзіні, якби боявся наслідків? Народи 
будяться, і нам пора. А тепер, коли з’явився у нас із своїм 
словом Шевченко, ми можемо розпочати, маємо, нареш-
ті, речника». — «Треба порадитися з Тарасом, — мовив 
Костомаров. — Я теж, Миколо, давно думаю про потребу 
створення слов’янського братства, тільки не слід квапитися 
з конспіраціями, бо ж задушать у зародку».

Травневого ранку вони удвох зайшли до будинку міща-
нина Житницького на Козячому болоті, де замешкав Тарас, 
і запросили його прогулятися на дніпровських кручах.

— Просвітницької діяльності замало, братове, — мовив 
Гулак затим, як Костомаров виклав свою позицію. Позаду 
в піднебессі сяяли хрести Андріївської церкви, наче благо-
словляли трьох неофітів на велике подвижництво. — Про-
світництво — це справа студентських гуртків, подібних 
до нашої «Київської молîди», до якої ми з Миколою 
належимо. Рідна мова, література, старовина, фольклор, 
освічений поміщик — це, звичайно, дещо, але далеко не 
все, братове. У Дерпті польські студенти готуються до зброй-
ного повстання проти царя... А хіба погас у Петербурзі 
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російський революційний дух після Сенатської площі? Усім 
слов’янам треба стати спільно. — Він очікувально поглядав 
на стурбоване, пойняте тривогою обличчя Костомарова. 
Шевченко ішов попереду, ніби й не вслухаючись у розмови, 
які точилися вельми часто.

— Єднатися з поляками для збройної боротьби? — 
підвів нарешті голову Костомаров, у очах його тінилися 
нерозуміння і подив. — Ні, брате. Надто довго ми тузалися 
з ляхами... Не вірю я в ту єдність.

Шевченко зупинився, повернувся, проникливо глянув 
на Костомарова.

— А ти хотів би будувати новий дім слов’янськими рука-
ми, — сказав, — і щоби поляки про це не знали? То з ким 
же в чортового батька будуватимеш, як не з сусідами?

— Ти забув, Тарасе, скільки між ляхами й українцями 
пролито крові.

— Говори з ним — запалювався Шевченко. — Бились, 
доки було за що. А тепер і їх, і нас одна царська рука по 
голівці гладить. Пора вже й схаменутися.

— Усе залежить від згоди й охоти поляків. Я вже ска-
зав — єдиний наш рятунок у слов’янській федерації. Ти, 
напевне, маєш рацію, ляхи — теж слов’яни...

— Ну ось, ти — за слов’янський союз, — мовив Та-
рас. — І я теж. Складемо статут, програму, присягу. А під 
яке берло станемо?

— Я гадаю... Спочатку варто зібрати всіх слов’ян до 
одного товариства, хай розговоряться про свої потреби. 
І тільки згодом братися за діло, щоби під одним право-
славним царем і в одній православній вірі всім єднатися. 
То де вже тут місце полякам, католикам? Ні, ні...

— От тобі, бабо, й весілля! — спересердя ударив руками 
об поли сурдута Шевченко. — Ти, Миколо, хочеш, бачу, 
всіх слов’ян до попової хати навернути, най тобі біс. — І пі-
шов швидко, не оглядаючись.

Гулак і Костомаров наздогнали його неподалік Лаври. 
Далі йшли поволі, мовчки.

— Ні, не так, Миколо, — заговорив нарешті Гулак. — Не 
під православним царем, а зовсім без нього. Республіка! 
А вона не пощадить ні вінценосця, ні його сатрапів...

— Воістину, — мовив Тарас.



29

Спускалися кручею до Лаври і біля входу в Близькі 
печери наткнулися на жебраків, що сиділи лахмітною 
купою обіч кам’яних східців. Забачивши трьох панів, 
жебраки завовтузилися, зачелготали й покотилися один 
поперед другого, виставляючи обрубки, рани, виразки і 
влаштовуючись — хто на верхніх східках, хто на середніх, 
решта — в самому низу. Був якийсь дивний порядок у 
цьому злагодженому розсіданні, аіби кожному давно було 
приписано, де можна жебрати: кому першому дозволено 
схопити за полу подавача, кому — друга ласка, а хто й 
зовсім облизня схопить.

Друзі зупинилися зачудовані. Жебрак, котрий всівся на 
найвищій сходинці — червонопикий і мордатий, у кучмі, — 
одною рукою тримав нагайку, а іншу владно розчепірив 
перед панами, благаючи милостині тонюсіньким голоском. 
Втім зненацька порядок порушився на найнижчій сходин-
ці: якийсь злидень, скоцюрбившись, заплазував на череві, 
мов черв’як, угору, його тусали, штовхали, але він чіплявся 
руками за каміння, скиглив і вперто дряпався далі. Черво-
нопикий жебрак з нагайкою помітив улізливця, схопився 
на ноги, які тільки-но виставляв у виразках, напоказ, і, 
брудно лаючись, аж пика зовсім озвіріла, розмахнувся і 
оперіщив злидня нагайкою, бив його жорстоко, поки той 
не сповз униз.

— Ти чому його б’єш? — кинувся до жебрака Тарас.
— А це не твоє, пане, діло, — ошкірився до нього жеб-

рак. — У вас свої порядки, а в нас свої... — І тут же запищав 
тоненьким голоском: — Пода-а-йте Христа ра-а-ди!

— Недовго, недовго вже тобі знущатися над нами, — по-
чулося жалісливе внизу. — Ось на Маковія оберемо іншого 
отамана, і ти будеш сидіти тут, де я...

Друзі повернулися й подались до дзвіниці, прикро 
вражені побаченим.

— І тут нерівність, і тут деспотизм, — промовив Гу-
лак. — Та все-таки переобирають отамана, а в нас цар 
доживотний... А ти ще мрієш, Миколо, про справедливий 
царський скіпетр...

— Усе — від глибокої тюрми аж до високого пре-
столу — міняти треба на новий лад, — рік Тарас. — Усе 
суспільство.
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...Злітало з липи, вигойдуючись у повітрі, пожовкле 
листя. Гулак замислено спостерігав цю форму руху часу. 
Дрібна деталь — а злагоджено, продумано, наче стоїть ось 
тут, за липою, і всюди — в кожній точці всесвіту — Май-
стер Часу і Простору, який володіє Рухом і має силу й 
право повертати його напрямки. Повільний падолист уже 
не навіював Гулакові думок про швидкоплинність життя, 
а навпаки — про його тривалість. Тільки що згадане пере-
містилося з минулого в сучасну площину й зажило поряд 
із нинішнім днем, немов жодної перерви не було. І взагалі 
немає «було», «буде», існує тільки «є» — як ця стара липа, 
що струшує з себе крихітні миті життя, а його в запасі 
дуже багато, і після перепочинку треба ще не раз зацвісти 
медоносним цвітом — дерево ж не відмерло.

Гнітючий стан, який сьогодні з самого досвітку і дотепер 
вповзав у душу, мов їдкий дим з погарища, розвіювався; 
згадка про колишнє, зовсім недалеке, пробила густу повсть 
осамітнення, як свіжі протяги, дим щез, і полегшено зі-
тхнув Гулак — він ще дужий і не повинен, не має права 
насильно ділити своє життя на колишнє і нинішнє, воно 
єдине в нього — від стиглої весни на дніпровських кручах 
до майбутньої зими над Курою, і день сьогоднішній з 
першим променем сонця із Махати і цим падолистом ліг 
у один вимір із днем вчорашнім, тож обминати його не 
треба, та й обминути неможливо.

Микола Іванович підвівся, поправив окуляри, при-
глянувся в затінок липи, де мав би стояти у смокінгу й 
циліндрі з магічною паличкою в руці — інакшого уява 
змалювати не могла — всесильний Майстер Часу й Про-
стору, а таки є, є та вища сила — Бог, гармонія, природа, 
називайте як хочете, але вона є!..

Гулак подався до палацу. Дзеркальна зала була порожня. 
Наслуховував, чи не чутно якихось голосів. Йому тепер 
нізащо не хотілося йти звідси; Микола Іванович злякався, 
що з’їзд перемістився раптом в інше приміщення, якого не 
знайде, і обірветься та слаба нитка, котра нині пов’язала 
його із світом, в якому він жив колись і повинен жити й 
далі, щоб не замурувати себе до решти в мушлю відчуження 
і бездіяльності.
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За мить він отерп від страху, що все це йому наснилося, 
приверзлося і він надалі залишиться на самоті із своєю ні-
кому не потрібною обітницею мовчання, за яку ігнорують 
його «тергдалеулі» і німо докоряє Тереза.

Люди щось роблять, працюють, борються, живуть, про-
тестують, а я заховався у гординю своєї чесності і тільки 
нею вимірюю всі людські цінності, протиставивши себе 
всім тим, які не вистраждали того, що я. А чи маю на це 
підстави, чи мав нині моральне право відштовхнути від 
себе людину, на працях якої виростуть покоління, усві-
домлять свою нову вартісність на його рації і помилках? 
Хто спостерігає інших у бою, той не воює...

До Миколи Івановича підійшов розпорядник з’їзду.
— На який відділ ви записалися, пане?
— Мені все одно...
— Тоді заходьте в перську залу, он навпроти.
Гулак тихо прочинив двері: у маленькій ошатній залі, 

обвішаній перськими килимами, сиділо в кріслах зовсім 
мало людей. За кафедрою стояв моложавий ще чоловік, 
він говорив тихо, ніби скрадливо; Микола Іванович сів у 
останньому ряді і намагався вловити суть мовленого. Він 
упізнав доповідача — це був професор Міллер, голова від-
ділу язичницьких і класичних пам’яток, його представляв 
граф Уваров на загальному засіданні. Гулак був знайомий 
з працею молодого вченого «Погляд на „Слово о полку 
Ігоревім“» — кваліфікованою розвідкою, з постулатами 
якої, проте, категорично не погоджувався. Компаративізм, 
започаткований Гердером і розроблений у Росії петербур-
зьким професором Веселовським, лозунг загальносвітової 
літератури із свого доброго начала перетворювався в пра-
цях багатьох учених у механічну теорію запозичень, яка 
останнім часом хлинула в літературознавство, заперечуючи 
самобутність національних епосів, вона добиралася і до 
оригінальних творів. Микола Іванович упритул зіткнув-
ся з нею, вивчаючи творчість Шота Руставелі: ця теорія 
допускала перське, індійське чи бозна-яке походження 
поеми — тільки не суто грузинське.

Професор Міллер тлумачив генеалогію міфічного ге-
роя грузинських легенд — Амірана. На його погляд, і це 
запозичення. Аякже — «дастьбі, колись будем і по-своєму 
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глаголать, як німець покаже та до того історію нашу нам 
розкаже...» Ну, не треба злостивитись на німецьке похо-
дження ученого, не треба... Але щось у тому є, Шевченко мав 
рацію. Я з німцями, зіткнувся у Дерпті — з їх погордливим 
ставленням до всього, що не німецьке... Вони, ті шваби, 
втікають подалі від рідного диму, який їм виїв очі й легені, 
і на просторах Росії розвивають свій ґешефт, залишаючись 
платонічними німецькими патріотами; вони називають свої 
поселення іменами Вільгельма і Бісмарка, але до Німеччи-
ни їх і буком не виженеш. А тому їх сердить прив’язаність 
слов’янина до своєї землі, за яку він — разом з житом-
пшеницею, солов’ями, кайданами і нагайкою — завжди 
готовий віддати життя. У невиліковній заздрості чужака 
німчик прагне підрубати коріння, щоби слов’янин по-
збувся тієї великої над ним переваги — справжньої любові 
до землі-матері і проголосив гасло мандрівного шлунка: 
ubi bene, ibi patria1. Ще й ставить себе за приклад: станеш 
багатий, як я, але випий кров з брата; займеш вигідне ста-
новище — підстав братові ногу; увійдеш у довір’я власть 
імущих — продай брата... Та цього замало. Чужаки розпло-
джують учених, які перетворюють інтернаціональні теорії в 
космополітичні, хоча б оцю — запозичення. У самісінький 
корінь, у серце, в душу заповзають. У тебе нічого нема 
свого, тобі тільки так здається, тебе дурять, щоб ти любив 
свою біду, а воно ж — здавалось би, найсвітліше, у що ти 
вірив, — чуже. То покинь його, як покинули ми, піди по 
світу пройдою, сядь вошею на чужому тілі й пий чужу кров 
і люби платонічно свій далекий край, співай його пісні, 
святкуй його свята, але не віддавай за нього життя, бо 
він того не вартий... Можливо, я несправедливий до вас, 
професоре, але в цьому таки щось є.

Амірана з грузинської легенди, борця за свободу свого 
народу завойовники прикували ланцюгами до каменя. Со-
бака, вірний друг страждальця, розгризає їх, і коли ланки 
розпадаються, з’являються ковалі й кують нові кайдани. 
Усе це, мовляв, ремінісценції із древнього міфа, який 
греки запозичили в Азії й принесли на Кавказ. Браво, 
професоре... А можливо, цей міф спустився до людства 

1 Де добре, там батьківщина (ëàò.).
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з гір Кавказу — найстражденнішого клаптика планети. 
І пізніше прийшов на Україну. Бо ж немарно у двох цих 
краях два великі нинішні поети звернулися до образу Про-
метея-Амірана — Шевченко і Церетелі! Немарно! Виросли 
український і грузинський Прометеї не на позиченому, а 
на своєму власному національному горі!

Гнів добирався до серця Гулака, оздоровлював, зцілю-
вав, і ставав він тепер достоту таким, яким був тоді, коли 
Тарас читав свій «Кавказ».

...Костомаров, Гулак і Шевченко поверталися з Лаври 
мовчки. Коли дійшли до Кадетської вулиці, Гулак запросив 
побратимів до себе на квартиру. Тоді ц е  сталося, був по-
кладений початок. Потім — уже в присутності двоюрідного 
брата Миколи Івановича студента Олександра Навроцько-
го — Шевченко читав свій «Кавказ». 

Коли розійшлися, господар, протоієрей Андріївської 
церкви Завадський, вигулькнув із своєї кімнати, довго й 
підозріливо придивлявся до Гулака, врешті мовив:

— Сходитеся, стихи почитуєте, співаєте, базікаєте ка-
зна-що... А в острог хто за вас сяде — я, милєйший?

— Ні, я, ваше преподобіє, — вимовив уголос Гулак, 
озирнувся, та ніхто його слів у залі не почув — усі уважно 
дослуховувалися до сентенцій професора Міллера.

І в цю мить, саме в цю, коли у спогади увійшов Завад-
ський зі своїм попередженням, Гулак зрозумів, що повинен, 
мусить зустрітися з Костомаровим і разом з ним заново 
пережити весь цей — великий чи малий — проміжок часу: 
від менту застережливої репліки протоієрея аж до сьогодні, 
щоб кожен з них мав можливість не тільки вислуховувати, 
а й бути вислуханим, щоби спільними зусиллями могли 
зміряти нинішню вартість своїх колишніх вчинків. Ніколи 
двоє людей не трактують одну й ту саму річ однаково, та й 
одна людина дивиться по-різному на неї в різний час.

Давно т е  було, а нинішній день поставив перед нами 
кардинальні питання, і ми мусимо на них відповісти. От 
хоча б: Бог є чи його нема? А якщо нема, то хто його місце 
повинен заступити: надлюдина Раскольников чи покірний 
Альоша Карамазов, анархіст Прудон чи соціаліст Маркс, 
революціонер Гарібальді чи конформіст Ламартін, непри-
миренний Шевченко чи поміркований Костомаров? Це 
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треба збагнути нині — коли статуї почали вимірювати без 
цоколів, коли валять старих богів із п’єдесталів і вбивають 
живих вінценосців. Хіба я можу сам бути суддею чиїхось 
вчинків тоді, коли окремі вчинки перестали бути рушіями 
суспільного життя, коли цим рушієм стає загальний чин, 
якому ми сьогодні тільки почали придумувати ймення!

Гулак вийшов із зали, спитав швейцара, де засідає відділ 
історії та етнографії. Швейцар показав на дзеркальну залу, 
куди тільки-но почали заходити.

Ïðîòî³ºðåé Àíäð³¿âñüêî¿ öåðêâè Çàâàäñüêèé

«Блажен муж, іже не йде на раду нечестивих», — проше-
потів Завадський, зачинивши двері. Його вразив розумний і 
холоднуватий полиск очей квартиранта, заступлених скель-
цями окулярів, які, здавалося, він чіпляє на носа тільки для 
того, щоб відгородити свою душу від чужих поглядів, а в тій 
душі — Господи, будь милостивий до мене, грішного, — за 
заслоною неприступності, зверхності, холоду — ціле пекло 
пристрастей і, бачить Бог, не плотських, а духовних. Такі не 
зважують вартості свого життя, не дорожать ним, не знають 
страху й вагання, вони посвячують своє тіло й сумління 
мамоні крамольних похотей без вагань і сумнівів.

За роки служби душпастирем і сповідником Завадський 
встиг пізнати душі прерізних типів: благочестивих мужів, 
фальшивих добродійників, юродивих волоцюг, зневірених 
боговідступників, знедолених стражденців, спокушених 
багатством чревоугодників, марнославних владолюбців, 
проноз, варнаків і таких-от найнебезпечніших — осіне-
них диявольською спокусою бунтарства — протестантів, 
хоч всі ті грішники стикалися з однією правдою — міцні-
стю Богом даного муру держави і вдарялися об той мур 
головами, розбиваючи їх на друзки, і, пізнаючи власну 
немічність, оплакували тоді марність своїх пристрастей у 
запізнілому каятті. Благочестивий муж залишався самот-
нім серед неблагочестивої більшості, фальшивець рано чи 
пізно ловився на фальші, боговідступник пізнавав правду 
Господню, чревоугодник на старості постився, марнославні 
опізнавали марницю й тлін сущого, пройду піднімали на 
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глузи, варнака таврували, а бунтаря, закованого, але не-
скореного, гнали етапом у Сибір.

Тільки юродиві та жебраки завжди лишалися угодними 
Богу та владі — тож думав Завадський у ті миті, коли надто 
гамірно ставало в кімнаті канцеляриста київського губерна-
тора — Миколи Гулака: хто ж він сам такий, преподобний 
протоієрей — юродивий чи жебрак, якщо йому так мирно 
живеться у цьому суєтному світі. Оскільки ж не зазнав він 
злигоднів і розум мав не затьмарений, то доходив думки, що 
цей спокій здобув в особливому порозумінні з Господом: не 
так уже покладався на нього, щоб загубити власний глузд, 
та не дуже й на власні сили сподівався, щоб не рахуватися 
з Богом. Ходив у своєму житті середньою доріжкою — не 
надто вузькою, аби не терло в боки, і не такою широкою, 
аби не заблудився, — ходив між примарним блиском ба-
гатства та влади і чорною тванню убожества й безнадії.

Протоієреєві жаль стало цього високочолого юнака 
з мудрими й холодними очима, закритими блискучими 
скельцями, бачив-бо преподобний, що хлопець наповра-
тився йти не серединкою, а долати високі пороги, тому 
спіткнеться й не минути йому за життя геєни огненної.

То поклав собі запросити Гулака на обід і вітцівським 
словом урозумити його, щоб звернув із небезпечної стезі. 

Та розмови не вийшло. Коли протоієрей провів непід-
датливого напутньому слову квартиранта й холодно з ним 
попрощався, застукав у двері незнайомий чоловік. Був він 
молодий, зовсім ще юний, проте обличчя, ніби попелом 
припорошене, не випромінювало ні енергії, ані молоде-
чої життєздатності; сіруватий, наче вимоклий, хирлявий і 
зсутулений, у благенькому сіряку незнайомець назвав себе 
Олексієм Петровим — студентом прав.

Завадський подумав, що ця кволість, блідість і тужлива 
покірність — наслідок хронічного недоїдання, і йому стало 
шкода хлопця. Залишивши гостя біля порога, подався до 
комода, щоб дістати з шухляди кілька карбованців. Сту-
дент, видно, вмить зрозумів намір священика: відречені 
од світу цього, запаволочені смутком і безнадією очі по-
жвавилися, ніби зраділи, побачивши край у безвиході, та 
попелясте обличчя залив ураз рожевий рум’янець сорому, 
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студент відступив крок назад і тихо, ніби по-змовницьки, 
проказав:

— Я не старцюю, ваше преподобіє... Ось зароблю, 
дасть Бог, якийсь гріш репетиторством і заплачó... Ви не 
сумнівайтесь, я не обманець...

— Чого ж ви хочете, милєйший?
— Та ось... Від вашого диякона я випадково дізнався, 

шо ви здаєте студентам кімнати і є ще одна вільна. Чи не 
будете такі ласкаві прийняти мене на квартиру?

Завадський підступив ближче до Петрова, пильно ви-
вчаючи його обличчя. Скромний, тихий, не те що холод-
нозорий, впертий квартирант, з яким тільки-но закінчив 
довгу й безплідну розмову за обідом. Високо занісся той, 
поміркованість страхопудством назвав. Саме це й додавало 
протоієреєві охоти допомогти смиренному прохачеві, який, 
Бог дасть, згоряючи у праці невсипущій, підніметься над 
марнославною гординею Гулака. Авжеж, у самотнє дерево 
завше блискавка б’є...

— Хто ти і звідки і де досі мешкав? — спитав Завадський 
пo-батьківськи м’яко.

Петров не зразу відповів. М’явся, хрускотів пальцями, 
переступав з ноги на ногу, а коли священик посадив його 
у крісло, сказав нарешті:

— Мені дев’ятнадцять років, два з них вже студіюю. 
А закінчив Курську гімназію... Мешкав у свого дядька на 
Подолі — професора математики Подгурського, а коли з 
батьком оце трапилося... дядько не захотів, щоб я мешкав 
у нього...

— Що з батьком трапилося?
— Він... Він був жандармом, квартальним... І, розумієте, 

спився. Звісно — розжалували, а дядько побоявся за свою 
шкуру. Та батька вже немає, цієї зими знайшли задубілого 
під муром, ну, а мати... мати жде, коли єдиний син стане 
на ноги і сплатить їй борги за своє... народження.

Протоієрей сидів навпроти Петрова, його погляд то 
холоднів, то теплів, у мозок шпигнуло слово «жандарм», 
та потім серце сокрушилося, коли син згадав про борги 
матері. Борги, борги! І Гулак говорив про них. Кожен по-
своєму їх трактує, і в кожного вони є... А чи він, протоієрей, 
сплатив свої, адже набралося їх за життя чимало!
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Завадський був людиною добросердою, він добре знав, 
що «дающему воздастся» — як не на землі, то на небесі, 
співчутливо глянув на знедоленого студента — чей же не 
пішов у своїй безвиході красти, грабувати, обманювати, а 
вчитися! — і мовчки завів його в коридорчик.

Відчинив двері до манюсінької кімнати, що була поряд 
із Гулаковою, показав на столик, вузьке залізне ліжко, 
застелене рядниною:

— Милості прошу...

Коли сказати щиру правду, Гулак під час розмови на 
обіді підкорив мене своїм розумом, обізнаністю в науках 
світських і богословських, і я, бесідуючи з ним, пожалкував, 
що не вивчився він на душпастиря. Скільки надії засвітив 
би в серцях віруючих, скільки добра й віри посіяв би в 
їхній душі! Хотілось би наповратати його на шлях істин-
ний, благословляючи по-батьківськи словами книжними: 
«Нехай ця любов і правда тебе не покине, запиши їх на 
таблиці серця свого».

Та зрозумів я, що готує він себе не для мирного діла, а 
вітер бунтарства хоче сіяти і пожне бурю, яка приб’є його до 
землі, мов град достиглий колос, і зерна доброти не стануть 
хлібом і не проростуть навіть зеленим сходом — зітліють не 
дозрівши. І тоді затамована злість та супротив добралися 
до серця мого: ось звідки йдуть усі нещастя нашого люду, 
зануреного в темряву і безпросвіття. Народ не має вчителів! 
Один губиться, не можучи вирватися з довічного кріпа-
цького ярма, інший на радощах, що не єсть підневільним 
рабом, пропиває свій розум, а ще інший, не пропивши, 
а просвітивши його науками, завчасу й дарма віддає його 
на плаху. А народ, що зрідка і в муках великих народжує 
своїх водатирів, так і не може діждатися їх науки і нидіє і 
погибає у тьмі кромішній без просвітку і без надії.

Тому-то серце моє прихилилося до скромного студента, 
який день і ніч просиджував за книгами, не водив компанії, 
як Гулак, і не пив, як ті, що приходили до нього в гості, 
не виспівував, не декламував віршиків, а гриз науку, щоб 
віддати її тим, які послали його в світ. Блажен-бо той, хто 
вміє здобувати мудрість і знання.



38

А втім, Гулак і його компанія, здалось мені, не заходили 
далі стихів і співанок, бо якби щось не теє, то вже давно 
біля моїх вікон хоча б раз та промайнув формений кашкет 
околоточного, — то я трохи заспокоївся, однак колишня 
злість не полишала мене: на якого, прости Господи, біса 
здобуваєте ви ту мудрість і знання — щоб пропивати їх, 
проспівувати? 

Я таки зацікавився, хто вони. Гулак сам про себе роз-
повів, то про нього не допитувався. Олександр Навроць-
кий, його двоюрідний брат, — породистий красень, як на 
мій погляд, міг бути небезпечний хіба що для недосвідчених 
панянок, а не для держави; учився він на філософському 
факультеті в університеті, а мешкав у одній кімнаті з Гу-
лаком. Часто заглядав сюди Микола Костомаров, іноді по 
кілька днів не виходив з квартири; цей був родом з Воро-
незької губернії, син кріпачки й поміщика-богохульника, за 
що й убили його селяни; закінчив Харківський університет, 
а в Київському отримав посаду професора історії; на вдачу 
спокійний, скромний, дуже неуважливий. І ще якісь наві-
дувалися. Та найбільшу нехіть і навіть небезпеку відчував 
до отого гострослівного піїта Шевченка, перед яким мало 
не на коліна падали його товариші. Здався він мені надміру 
гордовитим. Бачив я одного разу, як обступили його сту-
денти в Ботанічному саду, вірші його читали, плескали в 
долоні, вигукували, наче він геній, якого ще рідна земля не 
знала. А він — викуплений кріпак. Я, боронь Боже, ніколи 
не був прихильником нашого ганебного рабовласництва, 
але все-таки: хіба ж від землі дається людині така сила 
духу, шляхетність? Не вірив у неї. Та дуже скоро довелося 
мені змінити свою думку: дістав якось «Кобзаря» і всю 
ніч проплакав над його божественною поезією... А тоді 
ще дужче розсердився: тож ці обидва урвителі, Гулак і 
Шевченко, з такими талантами і умами люди, свою зірку 
в чарці втоплять або себе й усе чесне товариство підведуть 
під острог... 

А Олексій Петров, водно, нидів за книгами і, видко, 
далі недоїдав, бо був ще більш, ніж раніше, вимоклий та 
блідий. 

На Великдень 1846 року у Гулака зібралася велика 
компанія, моя домівка аж дзвеніла гаївками — як уже не 
виспівували! Дзенькали келихи, лунав сміх, а я думав собі: 
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пропивайте, пропивайте свій розум, вас уже ніщо не врятує, 
а мій Альоша, якого ви й знати не хочете, ще покаже вам 
дулю. Ви згорите в хмільному чаду, а він стане адвокатом, 
який захищатиме знедолених, і дяка йому буде від людей, 
а вам ганьба. Жаль мені стало вимученого хлопця... Однак 
признаюся, що супроти волі зродилося й дивне бажання, 
щоб і він прилучився до тієї компанії, спізнав пристрасті, 
радощі, сльози, якими живуть урвителі, але його не кли-
кали, і я запросив Петрова до себе на свячене яйце.

Приглянувся до нього: Альоша нітрохи не зміни в-
ся — ніби засушив себе в своїй сірості й покірності долі, 
тільки очі неспокійно бігали, уникаючи мого погляду. Мені 
здалося, що він ображений ігноруванням сусідів мало не 
до плачу.

— Сину мій, — почав я розмову, коли перший шма-
ток шинки пішов навздогінці за чаркою калганівки в 
моє горло, — святкуймо не у квасі злоби та лукавства, 
а в опрісноках чистоти і правди. Бо сказано: їжа нас не 
виставляє перед Богом — ми не кращі, коли їмо, ані гірші, 
коли не їмо...

Звісно, я молов непотрібне, не пасувало воно до на-
строю мого гостя, який в’яло жував половинку крутого 
яйця, ніби страждав од переситу або ж хворий мав шлунок. 
До чарки він і не торкався, і я, вельми повздержливий до 
оковитої, міг би це зарахувати до чеснот Альоші, та якось 
воно, навпаки, ніби відштовхнуло мене од нього: пияк — 
мерзота, а от непитущий чомусь викликає недовір’я — чому 
не п’є, хворий чи вичікує, поки сп’яніє товариш по чарці?.. 
Я показав на повний келих, підморгнув гостеві, та він мого 
заохочення й не помітив, весь час дослухався до веселого 
великоднього гомону за стіною і спитав урешті:

— Хто вони? 
Дотепер мені здавалося, що я все знаю про своїх квар-

тирантів та їх гостей, однак це запитання було надто пряме, 
оголене, гостре, мов на допиті, і я не відразу здобувся на 
відповідь. А й справді — х т о  вони?

Спершу згадав розмову з Гулаком під час обіду. Він 
тоді сидів навпроти мене за столом. Поправляв окуляри, 
наче боявся, щоб вони не впали з його короткого носа, 
був уважний і прямо дивився в очі. Спокій, віра, сила і 
розважна мудрість спливали з глибин того погляду, він 
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смакував токайське вино, прихвалюючи його, і ставав 
щораз балакучіший, доступніший.

Я міг був сказати Петрову, щоб задовольнити його 
цікавість, що Микола Гулак, наприклад, внук генераль-
ного обозного Війська запорозького, син освіченого по-
міщика Золотоніського повіту Полтавської губернії; учив 
його домашній учитель естонець Лінденберг, який забрав 
здібного до гуманітарних наук хлопця з собою у Дерпт і 
помістив спочатку в пансіон професора Раупаха, а потім 
на юридичний факультет Дерптського університету, який 
Гулак закінчив 1844 року, отримавши юридичне звання 
високої градації.

Зрештою, я так і сказав Петрову, та бачив з виразу його 
обличчя, що це не та відповідь, якої він чекав. Я говорив 
щось про колег Гулака, та про них знав мало, до того ж 
Альоша байдуже сприймав цю мою інформацію, його ці-
кавив лише квартирант: х т о  він? Я й не дивувався: адже 
обидва вони юристи, а Дерптський університет мав тоді 
високу славу. Мені довелося самому пити калганівку, гість 
рішуче відмовився, і язик мені розв’язався, мов циганська 
пуга. Петров слухав вельми уважно, і це додавало охоти 
до розмови.

Що я виповів йому про Гулака? Що приїхав він до 
Києва і поступив на службу в Тимчасову археографічну 
комісію для розгляду історичних актів при канцелярії 
київського губернатора Бібікова. Перекладає літопис Са-
муїла Величка. Готує для публікації розвідку про юридич-
ний побут поморських слов’ян. Чому саме обрав таку тему? 
А тут нічого дивного: у Дерпті йому довелося зустрітися 
із зневажливим ставленням німців до слов’ян, яких вони 
ототожнюють з рабами. І ось питання германізації слов’ян 
між Віслою і Одером наштовхнуло його вивчати історію 
усього слов’янства, а особливо, як він сам висловився, — 
українського народу і його ролі серед слов’ян. Листується 
з чеським ученим Вячеславом Ганкою, який посилає йому 
архівні матеріали з історії рабів, невільників, холопів.

Я побачив, як пожвавилось сумирне обличчя Петро-
ва, з нього спливли сірість і втома, моя відповідь почала 
задовольняти його; я подумав собі, що він теж схильний 
до протестантства, і вирішив стримати його можливий 
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запал. Для застороги переказав йому кілька думок Гулака, 
які він висловив у розмові зі мною. Це думки небезпечні; 
крамольні, вони ні до чого доброго не доведуть, з ними 
одна дорога — в острог або в кабак. І нехай Альоша не 
бере собі подібного до голови — щоб принести користь 
своєму народові, треба йти середньою стезею.

Які саме думки?.. У дискусії з Гулаком я вдався до Свя-
того Письма і зацитував вірш з послання апостола Павла 
до римлян:

«Любов не поривається до гніву, мій сину, вона все 
терпить».

А він мені одповів словами того ж Павла:
«Не прилагожуйтесь до віку сього, а обновляйте ум 

ваш. Гонять нас, та ми не покинуті, повалені, та не погуб-
лені, карані, та не повбивані. Що сіється у немочі, устає 
в силі».

Признаюся, мені сподобалося, що мій співрозмовник 
знає Святе Писання, і я налаштувався до богословського 
диспуту:

«Але сійте, підперезавшись смиренністю і одягнувшись 
у панцир праведності».

А він:
«Глядіть, щоб новий день, мов злодій, не застав вас 

без оружжя».
Олексій не відводив од мене збудженого і пильного 

погляду — таким я ще його не бачив. Попиваючи хмільний 
трунок, і, вдоволений, що мій гість уважно мене слухає, я 
й далі пригадував уголос ту розмову.

«А може, ви ще вірите в доброго царя? — перейшов 
Гулак до світської теми. — Ваше преподобіє, отямтеся! Зга-
дайте олександрівських днів прекрасне начало: лібералізм, 
визволення Європи від Наполеона і — аракчеєвщина. 
А в літературі — «свобода друку», яка довела до того, що, 
за словами Пушкіна, уся письменницька творчість стала 
рукописною! То повірте тоді і в самозванців, які й донині 
ходять по Сибіру під іменем Костянтина Павловича, обіця-
ючи визволити Росію від кривавого Миколи!»

Отак і сказав — і я отетерів.
«Ви граєтесь із смертю, милєйший», — застеріг я.
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«Кому не вистачає мужності витримати смерть, той 
не має мужності витримати й життя», — відказав мені 
Гулак.

— Ми холодно розійшлися, — закінчив я свою розповідь 
Петрову, який вельми уважно мене слухав. — Ти хочеш 
знати, Альошо, хто вони... Сам поцікався — ану ж якесь ве-
лике діло задумали, — бовкнув я, зовсім сп’янівши. — А ти 
залишишся збоку...

— Яке діло? — спалахнули очі в Петрова.
— Ну... філософське, господарське, державне... — почав 

я викручуватися. Тож треба: дам спонуку цьому бідному 
хлопцеві і пропаде ще й він. — А втім, не йди до них. 
Держи свій посуд у святості й честі, то й користь якусь 
принесеш люду...

— Ваше преподобіє, — підвівся Петров, і я побачив у 
його очах відчайну рішучість на якийсь вчинок. — А кра-
мола — гріх?

Це запитання спантеличило мене, воно знову було над-
то гостре й оголене, мов на допиті, перед такою прямотою 
все мистецтво риторики пропадає, і ти мусиш відповідати 
однозначно: так або ні. Щось у душі моїй перевернулося, 
я з острахом глянув на Петрова і в цю мить не побачив на 
його обличчі ні сірості, ні втоми, ні впокореності — переді 
мною стояв мій слідчий і суддя.

— Гріх, — відказав я коротко.
Того великоднього вечора, на понеділок, розбудив мене 

серед ночі якийсь свердлячий скрип. Я довго наслуховував, 
звідки він долинає. Здавалося — з кімнати Петрова. Що 
він там робить? Майструє? У великодню ніч? Небавом 
все стихло, і я заснув, подумавши, що в моєму старому 
будинку завелися миші. Але з понеділка на вівторок мене 
знову розбудив той самий дивний звук. Ні, то не миші, 
вирішив я. Але хто — грабіжники? Я встав з ліжка і, босий, 
поволеньки почовгав у сіни. Свердлячий скрип в кімнаті 
Петрова ніби враз ущух. Я рвучко відчинив двері: за по-
рогом було темно, мій квартирант спав, глибоко дихаючи. 
І я подумав, що старію, коли мені вже починає всіляке 
причуватися.

Рівно за рік потому закінчилася гучна справа Кири-
ло-Мефодіївського братства. Миколу Гулака засудили до 
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тривалого ув’язнення. Шевченка заслали в солдати. За 
інших не знаю. Та інакше, якщо подумати тверезо, і не 
могло бути.

Одне не міг я зрозуміти: чому Альошу Петрова після 
тієї всієї церегелії, як мені стало відомо, узяли на службу 
до Третього відділу в Петербурзі?

Довго, довго розмислював я над цим дивним фактом. 
Аж нарешті мені згадався свердлячий скрип у великодні 
ночі. Я зайшов до кімнати, у якій мешкав Петров, оглянув 
уважно підлогу, стелю і чомусь зупинив погляд на образі 
Миколи-Чудотворця. Неймовірна підозра враз зморозила 
мою душу. Я зняв образ із цвяха і побачив свердлом про-
колупану діру в стіні до кімнати Гулака.

Все мені стало зрозуміло, і я заплакав. І плачу й досі. 
Бо це ж я винуватець недолі тих, які хотіли нести світло 
народові.

Блажен муж, котрому не полічить Господь гріха... Але 
такого?!

Ê³íòî Ã³â³

Микола Іванович кивнув Гіві рукою і подріботів чимдуж 
із Мейдану, здивувавши цим немало колишнього кінто, 
який знову став карачохелі: старий-бо завжди затримувався 
біля Гіві надовго.

Спершись на паличку, Гулак дивився на Куру, що, 
обігнувши високий і стрімкий Авлабар, протинала замаєну 
садами Ортачальську ущелину, кваплячись на привілля 
азербайджанських рівнин; вдивлявся з тугою і якимсь 
зачудуванням, наче дивно йому було, що отут зупинилася 
його дорога, закінчилися мандрівки, а далі простилається 
незнайомий для нього світ — чужий, нехристиянський, 
напрочуд цікавий і неповторний, з тисячолітньою філосо-
фією, поезією, культурою. Дивився й мовчав.

Отак завше поряд сидів Гіві, плечистий і присадкува-
тий кахетинець, трішки захмелений вином, курив люльку 
і теж вдивлявся у високу Авлабарську гору за Курою, об-
ліплену житлами, мов ластів’ячими гніздами, і думав про 
щось своє, зовсім інше, ніж Микола Іванович, бо й були 
вони різні, інакші і єднала їх у хвилини зустрічі хіба що 
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подібність доль: Гулак утратив батьківщину на чужині, 
кінто Гіві позбувся її дома. А коли той випивав чарку, то 
говорив багато і невтримно. А Микола Іванович слухав, 
лиш зрідка вставляючи своє слово, проте більше мовчав, 
бо ж не збирався наставляти на добро кінто, марна річ. 
Слухав і ніби зазирав у світ, якого не видно із стін гімназії, 
з-під склепінь храму Сіоні, з-за кафедри у приміщенні 
«Тифліського гуртка».

Гіві провів поглядом професора, який попетлював 
поміж стосами краму та городини і хутко зник у шаш-
личному їдкому димі та гаморі Мейдану, — і знову зацю-
кав молотком, набиваючи на копилі підметку до чобота. 
Поруч дрібно дзенькав клевчиком по мусянжевій тарілці 
карбувальник Захарія, вибиваючи на ній дарчий напис 
«Привэт с Тыфлиса»; до нього стояла чималенька черга 
приїжджих, які прибували щодня до екзотичного міста 
над Курою тисячами — чи не з усього світу, і кожен хотів 
привезти додому пам’ятку. Захарія виконував свою роботу 
швидко і вправно, ціну в клієнтів заправляв — «скільки 
не жаль», але й решти не давав, а коли хтось домагався, 
то з холоднокровним спокоєм повертав гроші, а тарілку з 
викарбуваним написом дарував так, примовляючи: «Візьми 
для дочки-красуні від історикоса Захарії», і брався за іншу, 
незважаючи на клієнтів, — хто б там не стояв: у багатому 
одязі чи в простому, старий чи молодий, усі для нього 
були рівні — князь, граф, письменник, професор, купець, 
арістав1, азнаурі2; у довгій черзі до карбувальника всяке 
стояло, бо світ великий, а Тифліс один.

Захарія відклав молоток і спитав Гіві: 
— Що це за дивак приходить до тебе майже кожен 

Божий день?
— Професор, — коротко відказав Гіві.
— Професор? — здивувався Захарія. — А-а, зрозумів! — 

Він повертів пальцем біля скроні.
— Ні, Захаріє. Справжній професор, розумний.
— Вах, не плети дурниць, кацо. Чого б це до тебе, во-

лоцюги, приходив нормальний професор?

1 Воєначальник (ãðóç.).
2 Дрібний дворянин (ãðóç.).
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— А тому, Захаріє, що мені ніщо так легко не вдається, 
як бути добрим другом...

— Де ж ти з ним побратався? — уже по-справжньому 
зацікавився карбувальник.

— Он там, — показав Гіві на передмістя Авлабар, що 
спиналося по стрімкій кручі до гори Махати.

— Там?! — присвиснув Захарія. — Почекай, згадав: я ж 
з ним теж зустрічався в Авлабарі...

У кінці вересня 1867 року на ім’я директора Кутаїської 
гімназії прийшов наказ від куратора Кавказького навчаль-
ного округу: учителя фізики й космографії Миколу Івано-
вича Гулака перевести на посаду викладача математики в 
Тифліську класичну гімназію.

Звістка приголомшила Гулака: за сімнадцять років по-
невірянь його вперше запрошували на роботу. Це здавалося 
неймовірним! Хто оцінив його педагогічний хист? Хто 
згадав, що в нього є сякі-такі знання? Хто змилостивився 
над сорокап’ятилітнім вигнанцем, якому лише за настій-
ним клопотанням пермського губернатора Клушина дано 
було врешті скупу волю жити в будь-якому кутку імперії, 
крім України, Петербурга й Москви?

Тифліс! Духовний центр «теплого Сибіру»! Колиска 
Ніколозо Бараташвілі, який, подібно до Лермонтова, не 
дожив і до тридцяти, але став найславетнішим поетом 
Грузії. Колиска Орбеліані, Еріставі і молодих Чавчавадзе 
й Церетелі!

Микола Іванович мріяв про Тифліс, і далі цього міста 
мрії не сягали, та й Тифліс, зрештою, був для нього недо-
сяжний. Вечорами він переходив кутаїським ланцюговим 
мостом через Ріон на шлях, який веде до Мамісонського 
перевалу — цим шляхом між стрімкими кручами обабіч 
ріки можна дійти... Та ні — за горами гори, он білосніжни-
ми вершинами сліпить очі Кавказький хребет — неприступ-
ний і ворожий... Він вертав назад, заспокоєний безнадією, 
примирений з долею — чей живуть тут люди і люблять 
свою землю, глянь, як вросли, вчепилися в крутосхили, 
наче в них на ногах по шість пальців, збирають кукурудзу 
над проваллями, Ріоном сплавляють ліс умільці-плотарі, з 
навколишніх поселень їдуть гарби з грушками, яблуками, 
горіхами, персиками на кутаїський базар — полюби й ти 
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цей край, іншого не матимеш. Тому мрії не сягали далі 
Тифліса.

І нарешті сталося. Втіха була незмірна, та разом з нею 
прокрадався до серця туск, бо ж знав Гулак, що Тифліс 
стане останнім його притулком, далі він уже не вирветься 
нікуди: там він надолужить або не надолужить втрачене, 
там заново проголосить своє ім’я або віддасть його забут-
тю, там сплатить борги або помре в борговій тюрмі, там і 
проживе до кінця днів своїх. І через це крізь спалахи втіхи, 
крізь радісне передчуття затишку, справжньої корисної 
праці, спокою ліз у душу тривожний смуток, і на дні її не 
осідало навіть піщинки надії.

Директор Кутаїської гімназії спитав Гулака тоном, у 
якому прочувались шанобливість і заздрість, улесливість 
і неприязнь:

— Які у вас зв’язки з начальником головного управління 
Кавказького намісництва Клушиним?

— Клушиним?! — сторопів Гулак. — Але ж він у Пер-
мі...

— Був у Пермі... А-а, розумію, це ваш давній знайомий! 
Отож він і клопотав за вас...

Крізь сімнадцятилітню товщу років, мов філігрань 
на гербовому папері, просвітилася згадка про перші дні 
невільної волі після темного й вогкого шліссельбурзького 
каземату. Клушин... І дотепер старий чиновник не забув 
про нього? Невже під службовим мундиром, обвішаним 
орденами й хрестами, б’ється звичайне людське серце?

Гулак квапно збирався в дорогу, щоб не втратити 
щасливої миті. А коли навпроти його під’їзду стояв уже 
запряжений четвірнею диліжанс і подорожня тривога вкра-
лася в свідомість: а де ж він там знайде притулок хоча б на 
першу ніч, — згадалось, що в чужому Тифлісі, в передмісті 
Сейдабаді, поряд з Авлабаром, живе людина, яку він знає 
особисто... власне кажучи, не знає — розмовляв з нею 
тільки раз у кутаїському трактирі...

Диліжанс зупинився в Чугуреті на лівому боці Кури. 
Микола Іванович спитав дорогу до Авлабару.

Авлабар, Авлабар! Хто не бував у цьому передмісті Тиф-
ліса, той не знає, що обліплене мушлями жител узвишшя 
над Курою, таке подібне до весільного деревця, обвішаного 
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бубликами й калачами, любо спостерігати з Чугуретської 
улоговини: ніби одним зодчим створена ступінчата піра-
міда, увінчана на вершині вірменською базилікою, манить 
тебе майнути догори плоскими дахами, мов по східцях, але 
ти йдеш і пропадаєш навіки в сутінковому лабіринті, бо 
кожна вулиця — то окремий тунель і свій світ, з якого роз-
бігаються у всі боки, наче сполохані миші з гнізда, завулки, 
а з них — ще вужчі стежечки між високими, аж до неба, 
дувалами, і всюди тобі кортить зазирнути, бо на Ціскарі 
красуються барвисті мануфактурні крамнички, на Амазькій 
золото-мусянжево сяють карбовані вироби грузинських 
майстрів, на Гурджанській славний Аветік торгує гарячим 
хінкалі1, на Ечміадзинській просто неба духанщики розли-
вають вино, і сидять під запорошеними чинарами з рогами 
в руках горді карачохелі, біля яких снують замизкані кінто, 
а в Махатському тупику... І все тобі хочеться побачити, і 
ти петляєш вулицями, провулками й стежками, сподіваю-
чись-таки допасти до вірменської базиліки, та це тобі не 
вдається, ти вже не знаєш, з якого закутка вийшов, а в який 
зайшов, тебе починає діймати страх, ідеш уже навмання 
і, поблукавши добру годину, вибігаєш мокрий від поту й 
сірий від пилюки просто на Аветіка, в якого нещодавно 
їв хінкалі, і почуваєшся приблизно так, як людина, що 
вирвалася з тенет і може починати життя спочатку. Тоді 
вже йдеш прямо, сторожко розглядаєшся і з подивом дедалі 
краще усвідомлюєш, що жодної заплутаності тут немає, 
що вулиці ведуть вгору, а провулки і стежки — то ніби 
меридіани цього світу, що тупик є тупиком і не треба туди 
заходити, хіба що до знайомого в гості, що головна вулиця 
веде тебе впевнено до мети вгору, і ти вже бачиш суворі 
контури вірменської базиліки, від якої рукою подати до 
порослої соснами піднебесної Махати, що стоїть сторожем 
над людським муравлищем і щоранку ощасливлює сонцем 
мешканців Старого міста. Авлабар!

Миколі Івановичу не було потреби спинатися аж до 
базиліки, щоб звідти допасти по Мехетського моста, 
до ньо го можна було дійти по набережній Кури, але йому 
показали на гору — ось Авлабар, і він рушив, щоби згори 

1 Пельмені (ãðóç.).
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глянути на дивне місто, яке з усіх боків обступали хребти, 
горби, узвишшя, пропускаючи, мов крізь митницю чужи-
нецького купця, повноводу Куру, названу Мткварі на час її 
перебування в Грузії, осягнути зором усе дивне городище, 
подібного до якого немає у всьому світі, в котрому йому 
доведеться доживати віку.

Він ступав, розслабившись і прибравши байдужого 
вигляду, щоб не засвідчувати кожному прохожому свою 
чужинність, у руці тримав легкий саквояж з туалетним 
причандаллям і Біблією, з котрою не розлучався усе жит-
тя, — бібліотеку, яка їздить за ним з міста в місто, привезе 
аж тоді, коли влаштується, грошей у кишені було зовсім 
мало — заощадження перекаже через банк.

Микола Іванович занурився у авлабарський лабіринт, 
немов у хащі. Хоч спершу пригнобила тіснява вулиць, хоч 
з лиця геть зник незалежний вигляд, хоч до нього уважно 
придивлялися перехожі, проте в кожного другого він читав 
приязну готовність підказати, допомогти, провести — це 
додавало відваги. Проте вирішив добутися сам. Біля входу 
в духан, з якого несло густим запахом доброго вина, стояв 
духанщик у яскравому халаті і ласкавим жестом запрошував 
гостя на пугар кахетинського, Гулак вина не пив — чем-
но вклонився й проминув. Зупинився біля мангала, де 
смажилися шашлики, відчув молодий голод. Хазяїн подав 
йому туго нанизаний пахучим м’ясом шампур, на столик 
по ставив пугар з водою; краєм ока Микола Іванович по-
мітив, що за ним спостерігає плечистий горбоносий па-
рубійко у кашкеті, ситцевій сорочці й сатинових шароварах. 
Дивного в цьому нічого не було, нова людина в обжитих 
місцях завжди привертає до себе увагу; Гулак підніс пугар 
до уст, але хазяїн спинив — вода не для пиття, а для рук; 
парубійко зверхньо всміхнувся.

Авлабар! Такого ще не було, про це може засвідчити 
найстаріший батоні з передмістя, щоб чужак тут не заблу-
дився, — сталося це і з Гулаком. Він зійшов убік з вулиці, 
де їв шашлик, — здавалося йому, що так швидше дійде до 
базиліки, і за хвилину закрутився, закрутився у вуличках, 
провулках і тупиках, хотів повернутися на знайоме місце, 
але цього зробити не вдалося; вузькі тунелі провадили 
його начебто вгору, а виявлялось, що спускається донизу; 
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спочатку збентежився, потім розгубився, врешті пойняв 
його острах — і рушив уже навмання. Оглянувся на ходу: 
плечистий парубок тінню подавсь назирці. Гулакові стало 
моторошно.

Враз перед ним розступилася тіснява стін, його винесло 
на майданчик з припорошеними хирлявими платанами, 
під ними на лавочках сиділи статечні мужі в чорних чохах, 
обшитих позументом, у чорних шароварах, підперезані 
срібними поясами, у баранячих шапках і повагом пили з 
бичачих рогів вино.

Гулак привітався до них, спитав по-російськи:
— Скажіть, люди добрі, як мені потрапити до Сейда-

баду?
Підвівся один, високий, із срібною люлькою в зубах, 

мовив суворо:
— Татарин?
— Ні, росіянин.
— То пощо тобі Сейдабад?
— Потрібно...
— Нема в Тифлісі Сейдабаду, це я кажу тобі, історикос 

Захарія.
— Як так — нема? — розгубився Гулак. — Мені відомо, 

там живе...
— Нема в Тифлісі Сейдабаду! Це я кажу тобі, карачо-

хелі Захарія, який шість днів працює, щоб не пропустити 
сьомого дня. Нині сьомий день, випий, генацвале, — про-
стягнув йому наповнений вином ріг. — Якщо хочеш бути 
щасливий один день — напийся, якщо хочеш бути щас-
ливий один місяць — женися, якщо хочеш бути щасливий 
усе життя — то будь здоровий! Пий, генацвале, пощо тобі 
Сейдабад? Є Чугуреті, Харпухі, Нарікала, Гаретубані, Вера, 
є Авлабар. Нема в Тифлісі Сейдабаду!

Це вже було сказано грізно, крізь грайливий тон під-
пилого ремісника пробивалася ненависть.

— Нема татарів у Тифлісі, генацвале, запам’ятай собі 
назавше! Це сказав тобі історикос Захарія! — лунало за 
спиною в Гулака; він поквапився геть з майдану.

Знову втопився у тісних провулках, ішов навмання. 
Нараз спинив чийсь дотик до плеча. Озирнувся: за ним 
стояв парубійко в сатинових шароварах.
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— Ходімо, кацо, — сказав. — Я проведу тебе в Сей-
дабад.

Спускалися донизу. Парубійко, помітив Гулак, нама-
гався триматися позаду. Микола Іванович відчував якусь 
незручність і навіть острах, він хотів бачити обличчя супут-
ника і сповільнював ходу. Зрештою, йому вже не потрібен 
був супровідник: авлабарський спуск пішов круто вниз, і 
очам відкрилася широка долина, протята голубою стрічкою 
ріки, на правому боці якої скупчилися будинки, височіли 
шпилі церков. Це був старий Тифліс, розкиданий горис-
тим правобережжям Кури до спадистого хребта, вкритого 
густими садами, що вже бралися осінньою прозолоттю.

Гулак вирішив не допитуватися нині до Сейдабаду: піс-
ля розмови з «історикосом» Захарією йому стало зрозуміло, 
що християнський Тифліс ще пам’ятає часи шаха Аббаса 
і не прощає невинним злочинів перського завойовника. 
Не слід йому ворушити злу пам’ять, потім знайде сам, не 
допитуючись. Але парубок не відставав, і Микола Іванович 
спробував його позбутися.

— Вертайся, хлопче, дякую, — сказав чемно. Парубок 
у засмальцьованому одязі проймав його темним погля-
дом. — Я нині не йтиму до Сейдабаду.

— А куди підеш?
— Допитаюся до гімназії.
— Ти що, вчитель?
— Професор...
Парубок вдарив руками об поли:
— То чому ж ти не сказав цього раніше? Захарія зовсім 

інакше розмовляв би з тобою, якби знав, що ти профе-
сор. Вах!

Раптом згори почулося тупотіння, хтось біг усе швидше, 
ніби наздоганяв їх. Оглянулися: повз них промчав щодуху, 
не розглядаючись довкола, якийсь хлопець, з його кишені 
випав згорточок. Гулак крикнув: «Зупинись!», але той зник 
у провулках.

— Гроші, — вражено зойкнув парубок, піднімаю-
чи згорток. — Гроші... Ей, ти, вернись! — гукнув услід 
хлопчині, але за ним і слід здимів. — Де ж ти його тепер 
знайдеш? — розвів парубок руками. — Професоре, ти 
щасливий! На, діли ти!..
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Усе сталося так зненацька, що Микола Іванович не міг 
би собі пояснити, чому взяв у супутника згорток, глянув: 
це був справжній сувій купюр, зв’язаний мотузком, ди-
вився остовпіло на парубка, а той потягнув його в темний 
дворик.

Тієї ж миті в дворик убіг задиханий, спітнілий хлопець 
і кинувся до парубійка.

— Я гроші загубив! Гіві, віддай, ти йшов дорогою!
— Кацо, які гроші, можеш мене обшукати, — Гіві під-

няв угору руки.
Хлопець його облапав і тут же, ніби вперше, помітив 

Гулака.
— Ти взяв, ти! — закричав. — Ось вони! — Він вихопив 

згорток з руки Миколи Івановича, глянув, засичав: — А де 
решта? Де решта?!

Гулак аж тепер зрозумів, що потрапив до рук досвід-
чених грабіжників і він не зможе виправдатися перед 
людьми, якщо й збіжаться на його крик. Скинув піджак і 
подав його хлопцеві.

— Шукай, — прошепотів.
Хлопець спритно витягнув з внутрішньої кишені всі 

гроші, які там були, і миттю зник з дворика.
— Он які люди в нас водяться, — зітхнув скрушно Гіві, 

нахабно дивлячись у вічі Гулакові. — Ай-яй: що ти будеш 
тепер робити, професоре? Візьми полтиник, — простягнув 
йому монету.

Гулак підходив до Гіві поволі, його покинув страх, з 
гіркотою і жалем дивився на красеня у сатинових шарова-
рах і ситцевій сорочці. Той відступив, наїжачився, у руці 
зблиснув кинджал.

— Кінто, кінто, — мовив Гулак спроквола по-грузин-
ськи, — а був же ти колись гордим карачохелі. Та, видно, 
мама твою пуповину поховала на смітнику, а не біля цер-
ковної стіни, що ти став волоцюгою. Хіба для цього тебе 
мати народила?..

І звузились, зблякли нахабні очі кінто, тепер у нього 
був вигляд забіяки, який підвів руку, щоб ударити, і про-
махнувся. Гіві всього чекав від своєї жертви: навіть нападу, 
тільки не такої страшної для грузина образи, та ще й рідною 
мовою висловленої.
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Міг би за неї вбити образника. Та слова професора 
вразили в саме серце давнім кривдним болем, він опустив 
кинджал на землю і заплакав.

Надвечір кінто Гіві привів Миколу Івановича в Сейда-
бад, допоміг віднайти потрібну адресу.

Òåðåçà

У дверях скрадливо дзеленькнув дзвоник — хтось по-
крутив його впівоберта і ніби причаївся, затамувавши 
подих, потім ще раз — учвертьоберта.

Мої театральні колеги сигналили про свій прихід на-
багато сміливіше, зухваліше, і я зрозуміла, що за дверима 
стоїть хтось чужий. Причинила двері і не йняла віри: у 
коридорчику стояв той самий поважний пан в окулярах, 
на прізвище Гулак, з яким мені випало два роки тому по-
обідати в кутаїському трактирі — земляк з Полтавщини, 
гімназійний учитель Микола Іванович. Це було неймовір-
но: побачити його вдруге аж ніяк не сподівалася. Я ніколи 
ні з ким не бувала в тривалому зв’язку, тим наче — пла-
тонічному, владі мужчин не піддавалася — залишалась 
завжди в гордій жіночій самотності, щоб жити тільки для 
своєї Нани, яку народила ще в молодості, мандруючи в 
театральній трупі Млотковського з Києва через Одесу, 
Миколаїв — аж до Тифліса.

Мені не вірилося, що прийшов той, якому я за обідом 
висповідалася про все своє життя — нікому дотоді ще не 
сповідалася, — бо ж він був самотній, як і я, викликав у 
мене довір’я ще й тим, що назвав своїми друзями людей, 
на яких молився народ.

Я весь час пам’ятала ту випадкову зустріч. Тихе прохан-
ня Миколи Івановича піти з ним, осамотненим і зневіре-
ним, завжди бриніло в моїх вухах, та хоч не раз брав жаль за 
ним, я раділа, що не зробила цього — ніколи не знаходила 
в собі дару доглядати невиліковно хворих.

І ось він: стоїть з опущеними руками перед моїм поро-
гом, називає моє ім’я і не сміє ступити кроку вперед, і я 
подумала, що сама доля довіряє мені цю людину. Я широко 
відчинила двері.
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Микола Іванович поклав саквояж на підлогу і, схлип-
нувши, обняв мене. Я вся сховалася в його обіймах, мені 
стало, як ніколи досі, добре й затишно, і я заново в житті 
відчула, як моє тіло — груди, лоно, — стало враз полох-
ливим, тремтким, розслабленим солодкою млостю, ніби 
це мало статися уперше.

Потім я лежала на його руці й думала, що це могло 
відбутися між нами більше двадцяти років тому, в Києві, 
коли ми ходили поруч, мали спільних знайомих, а одне 
одного не знали. Спитала, про що він думає в цю мить.

— Холону від самого лиш припущення, — відказав 
Ніколо, не здіймаючи важкої голови з моїх грудей, — що 
якби того дня я не пішов на кутаїський базар купити яко-
гось харчу — не зустрів би тебе ніколи...

То був справді випадок.
Колись для мешканців Кутаїсі театр не був ні новиною, 

ні особливою подією — шанувальники сценічної штуки 
мали можливість дивитися вистави грузинської драматич-
ної трупи Георгія Еріставі та українського провінційного 
театру Григорія Яценка... Що ж, було і загуло, тепер на 
балаган збігалися!

Посеред базару на хисткому дощаному кону, що три-
мався на порожніх бочках від капусти, серед гамору, крику, 
реготу, свисту ми того дня, накостюмовані, під «малоросій-
щину» і крикливо розмальовані, бо цього вимагав базар, 
ставили «Москаля-чарівника» Котляревського, я грала 
Тетяну. На той час ми вже змирилися зі своїм існуван-
ням. Театр Яценка, спроваджений колись із Ставрополя 
до Тифліса намісником Воронцовим, розпався і отак-о 
вмирав на балаганних сценах. Я пристала була до нього 
під час гастролей Млотковського в Тифлісі — народила 
тоді Нану. Треба було якось жити, та й вірилося, що те-
атр колись-таки підніметься, мене не полишала мрія — й 
донині її не позбулася — створити свою Наталку, свою 
Офелію, свою Амалію... Я ж могла, можу... Сам Щепкін, 
якого запрошував Млотковський на роль Чупруна в «Мос-
калеві-чарівнику», хвалив мене!

Перед самим кінцем вистави я помітила зі сцени, як 
крізь натовп пробирається якийсь пан в окулярах, і мені 
на мить стало втішно, що не тільки базарна шантрапа 
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втішається нашими муками — цей хоч зрозуміє нас. 
Пам’ятаю, я підтягнулася і навіть менше стала жестику-
лювати. Чоловік в окулярах стояв перед самою «рампою» 
до кінця вистави, обличчя в нього було сумне, бо й радіти 
знаючій людині, щиро кажучи, не було з чого.

Врешті опустилася завіса, антрепренер пішов із 
солом’яним брилем по колу, я тут же, перед публікою, 
витерла фланелькою грим з обличчя і гукнула до антре-
пренера, як завше, по-українськи: «Голодна я, піду обідати 
в трактир!»

Пробираючись майданом, відчула, що хтось пасе мене 
очима, оглянулася: за мною квапився, аж підбігав отой пан 
у окулярах. Я не злякалася, тільки дивно стало: старші за 
мною не впадали. А він поспішав, спотикався, я зупини-
лася — а може, людині потрібна якась допомога... 

Він підійшов, узяв мене за руку і проказав, ніяковіючи:
— Не гнівайтеся за мою настирливість, землячко, хочу 

порозмовляти з вами. Я родом з Полтавщини...
— Отакої! — сплеснула я в долоні. — А я киянка... Що 

ви тут робите? Теж балаганите?
— Ні, вчителюю.
— Аж тут? А то чому?
— А ви? Ходімте пообідаємо разом.
Він був якийсь такий — мені важко сказати — добрий 

чи то уважний... З мого личка тоді, як казали, пити б воду, 
я давно звикла до голодних поглядів мужчин, до квапливих 
домовлянь про зустріч, до безболісних розлук; моє життя 
нікого не обходило, я була артисткою, і в цьому — все. 
Артистка повинна перевтілюватися, а з чого, з якої — що 
кому до того?.. Тож квиталися на місці: від мене брали 
мить утіхи і сповна платили тим самим. А цей...

Що ж то я говорила йому за обідом?
Він перепитав, коли ми у трактирі сіли за стіл:
— Киянка?.. Будь ласка, розкажіть про себе, я жив у 

Києві.
Я почала... Ага, звичайно, з того, хто я і звідки. Мені 

здавалося, що він почужіє, коли дізнається, що я за похо-
дженням полька — із старовинної обрусілої шляхетської 
сім’ї. Але ні. Навпаки, я помітила в його очах зацікав-
леність... Мої батьки були в тісних зв’язках з баронесою 
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Брінкен, курляндкою, дружиною француза Філіппа де 
Мельяна, про якого ходили чутки, нібито він рідний брат 
Робесп’єра... Одне слово, люди різних національностей 
зійшлися коло вогнища французьких революційних ідей, 
тоді це було модно. І для мене, малої, щось перепада-
ло — для душі і розуму, коли я слухала розмови старших... 
Моїх батьків сорок третього року скосив мор, мені було 
п’ятнадцять. Можете уявити мій тодішній душевний стан... 
Саме в той час баронеса відкрила свій «Зразковий пансіон 
для дівчат» і влаштувала мене в ньому. Вихованки меш-
кали в пансіоні, їх відпускали до батьків лише на літні 
вакації, мені ж не було куди йти. Лаура Осипівна Брінкен 
була жаліслива й безмежно нудна, це мене пригноблюва-
ло (батьки мене навчали самостійності), і я рахувала дні, 
місяці, роки, звикаючись із думкою, що працюватиму 
гувернанткою в якомусь багатому домі. Така перспектива 
мене зовсім не захоплювала, але ж яке інше майбутнє могло 
чекати бідну сироту?

Та сталося зовсім інакше. На третьому році навчання 
почав викладати в нас історію старший учитель Першої 
Київської гімназії Микола Іванович Костомаров. Усе тоді в 
моїх зелених поглядах пішло шкереберть. Він відкривав нам 
зовсім інший світ, ніж той, у якому ми жили, дотримуючись 
гарних манер, зовні цілковито підкоряючись приписам 
дворянського середовища, потаємно поклоняючись пам’яті 
французьких революціонерів і зовсім не знаючи народу, 
серед якого жили. А Костомаров відкрив нам його минуле і 
сьогоднішнє. І задзвеніли в нашій уяві мечі по печенізьких 
та половецьких щитах, простугоніла Києвом чорна орда, 
знищуючи все живе, проридала невольнича козацька дума, 
прокотилися українською землею криваві битви з моїми 
родаками — ляхами... І я сприйняла цей новий реальний 
світ: волелюбні ідеї, навіяні абстрактною для мене фран-
цузькою революцією, небавом проросли в моїй свідомості 
на історичному матеріалі героїчного народу...

Микола Іванович, кремезний, світловолосий, з ро-
зумними великими очима молодий мужчина, спочатку 
викликав своєю появою у класі сміх: віцмундир висів на 
ньому абияк, чоботи — великі, а на волоссі довкола голо-
ви завжди залишався пруг від капелюха, мов від обруча, 
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він весь час сіпав головою, щоб позбутися твердого, мов 
кінський хвіст, чуба з чола, часто моргав очима, ніби вони 
запливали сльозами. Та згодом ті всі його ґанджі разом про-
пали, ми, романтичні дівчатка, всі до одної позакохувалися 
у Костомарова, а він вибрав собі з-поміж нас старшу за 
мене двома класами випещену красуню Аліну Крагельську. 
Як там далі в них вийшло, не знаю...

— У переддень шлюбу він був заарештований, — про-
мовив глухо Гулак. 

— Неісповідимі путі Господні... — зітхнула я.
Уроки Костомарова перевернули мої погляди, укладені 

дотоді, мов на поличках. Була я родовитою полькою, яка 
не знала польської мови, бо виросла в Росії, про Україну 
й не чула... І ось моя душа розкрилася до неї, я побачила 
синів козацької вольниці, які стали рабами, — і допоміг 
мені їх побачити росіянин!

— Він сам син кріпачки, — вставив Гудак.
— Он як...
Мене зацікавила Україна: а хто вона є, кого славетного 

має? Поляки пишаються Міцкевичем, росіяни — Пушкі-
ним, а українці? Самою відгомонілою славою козацьких 
походів? А нині живить їх лише стара дума? Я спитала про 
це Костомарова, спитала з певним викликом, та він нічого 
мені не відповів, а на другий день приніс книжечку. Це 
були «Гайдамаки» Шевченка...

Я помітила, як при цій згадці спалахнули в Гулака очі 
і тут же, ніби чогось злякавшись, згасли.

— Отак-то все почалося, — урвала я свою сповідь. — 
Я з польки стала українкою: Шевченко переміг. Стала я 
на боці Ґонти, хоч, правду кажучи, й донині морозить 
сцена вбивства дітей. Це ж і мене, хрещену католичку, 
мав би він...

У трактирі було порожньо, я ж помітила, що Гулак раз 
у раз озирається. Проказав упівголоса:

— Шевченко ніколи не проповідував убивств, він з 
болем писав про втрачену спільність між українцями і 
поляками. — Помовчав хвилинку і враз пожвавішав: — Та 
спільність історично існувала між усіма народами... Вам 
ніколи не спадало на думку, чому лезгинка — такий попу-
лярний танець у Грузії, а на Україні — краков’як? А річ у 
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тім, що в первісних взаєминах між цими народами лежала 
приязнь, яка виявлялася у найкращій іпостасі людських 
єднань — мистецтві, і тільки політична кон’юнктура роз-
межувала їх. Духовна ж спільність існувала завжди...

Він згадав про мистецтво, і я, на підтвердження його 
думок, розповіла, як стала артисткою в українському театрі, 
у котрому працювали... хто тільки не грав у ньому: крім 
українців — росіяни, поляки, грузини...

А тоді наближалися випускні екзамени. Аліна Кра-
гельська вже закінчила навчання; як склалася її доля, я не 
відала, та знала певно, що її матінка, заможна дворянка, 
належно прилаштує дочку; до мене ж наближалася моя 
безрадісна неволя у ролі вічної гувернантки, якій усмі-
халася, в найкращому випадку, доля коханки господаря 
дому... Саме тоді гастролювала в Києві трупа Млотков-
ського з українським репертуаром. Я змалку мала нахил до 
театральної штуки, у пансіоні не раз виступала в різдвяних 
та великодніх містеріях. Тож проглянула всі спектаклі 
Млотковського, а «Наталку Полтавку» дивилася аж тричі. 
Третього разу несподівано для себе самої я вирішила: а 
чому б мені не спробувати щастя... Млотковський — поляк, 
родак, свій як не заплаче, то хоч скривиться, а я співаю 
добре, граю на клавесині — хор театрові завжди потрібен... 
І пішла за лаштунки проситися в театр. Антрепренер по-
слухав мене, прийняв. До жалісливої й нудної баронеси 
Брінкен більше не поверталася. Невдячна, так... Та мене 
поманили дороги.

— Ах, я весь час про своє та про своє, — обірвала я 
згадку. — Скажіть хоч кілька слів, хто ви?

Микола розповідав скупо, а я, повірте, й не здивува-
лась, дізнавшись про його минуле. Та й що тут дивного? 
Він — чесний, учений, жив тоді в Києві, то з ким йому 
було водити знайомство, як не з Шевченком і Костома-
ровим?.. Потім я обдумувала: а може, його образила моя 
байдужість, адже не був простим вигнанцем, може, слід 
було поспівчувати, поохати? Але чому? Хіба моя доля 
легша, хіба я не покотилася теж по світу, маючи набагато 
вищі амбіції, ніж праця у балаганному театрі?

Він ніби прочитав мої думки, простягнув руку, стиснув 
мені зап’ястя, попросив:
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— Покиньте балаган, ідіть зі мною...
— О ні, — відняла я руку. — Не звикла я до осілого й 

осідланого життя... І, мабуть, для виправдання своєї від-
мови проказала знаменитий гоголівський пеан дорогам, 
бо й справді поза мандрівками в мене не було іншого 
життя: — «Какое странное, и манящее, и несущее, и чу-
десное слово: дорога! Ясный день, осенние листья...» — 
і зупинилася на півслові.

Микола наморщив чоло, сказав терпко:
— Ця поезія підходить для людини сильної або ж пе-

рекотиполя... Я втомився, силу втратив, розмотуючи сувої 
шляхів, але скажіть, яка омана чи примана підстьобує вас, 
що й радієте з вічної дороги?

Мені добре було з ним там, у трактирі: нас багато зем-
ляків розсипалося по імперії, і всі ми жили порізно, не 
знаючи один одного; розмовою з Гулаком я відвела душу, 
та останні його слова охолодили мене. Трохи за Гоголя 
образилася, трішечки за себе — за «перекотиполе», та най-
більше він сам мене розчарував тяжкою зневірою. Стало 
гірко, аж обурливо: я — і то думала весь час про велике, а 
він, який заповзявся будити народ і мав для себе приклад 
подвигу Шевченка, свого друга, — отак занидів духом. Яке 
він має право?

— У Ставрополі, — мовила я по хвилі, не підводячи 
голови, — мені довелося зустрітись — теж випадково за 
обідом — з жінкою, яку за розповсюдження прокламації 
публіциста Михайлова «До молодого покоління», котра 
закликала боротися за землю і волю, засудили до дивної 
кари: їй не можна було зупинятися в одному і тому ж на-
селеному пункті більше доби — щоб не могла встигнути 
навести зв’язки. Вона обійшла всю Україну, Центральну 
Росію, Прикавказзя...

— Жінка в чорному, — підказав Гулак. — Я теж бачив 
її у Ставрополі.

— Неймовірно... Одні в нас дороги... Так ось вона, 
голодна і гнана, несла по світу ідеї висланого на каторгу 
Михайла Михайлова, теж Шевченкового друга, — і не 
зламалася. Жінка! А ви... Не ображайтеся, та скажу вам: 
справжня людина повинна дійти своєю дорогою мужньо 
до кінця хоча б для того, щоб пересвідчитись у своїй 
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потрібності чи непотрібності. Шеляга не вартий той, хто 
зупиняється на півдорозі.

— У чому ж ви пересвідчилися? — запитав різко Гу-
лак.

— Ні в чому, я ще не дійшла. Та маю свій борг. Хто 
багато взяв од людей, багато мусить віддати. Хто мало — 
частка того скромніша... Як у мене. Тільки шлях до своєї 
митниці треба знайти. А ви, бачу, й не шукаєте...

— Шукаю...
— У мандрівках до самого себе?
— У мандрівках до суті речей, законів світу.
— Абстракція... Його можна знайти лише в дорозі до 

людей.
— А де та точка зіткнення з народом, де? — в печальній 

безпорадності Микола розвів руки. — У який бік ступити 
перший крок, щоб зблизитися з ним? Отак, як та Жінка 
в чорному? Це крапля у морі... Така діяльність подібна до 
філантропії поміщика, який роздав своє майно бідним, а 
вони багатшими від того не стали... Наша діяльність зупи-
нилася перед бар’єрами — майновим, освітнім, класовим. 
А тому ми ходимо, мов пророки серед пророків, а народ 
нас не знає...

— Хтось же мусить переступити той бар’єр. Тому всім 
треба йти, наближатися... А вас переміг страх.

На цьому наша розмова закінчилася. Я встала з-за столу, 
промовила вмисне фривольно, щоб він розчарувався й не 
думав потім про мене:

— Добре мені було з вами... Я б віддалася за вас на 
якийсь час, хіба це мені вперше? Та нині вертаємося 
до Тифліса. У мене там мала дочка, в сусідів залишаю... 
А будете колись у Тифлісі — завітайте, докінчимо розмову. 
Я живу в татарському кварталі Сейдабаді. Так сталося, що 
в татарському, не побусурманилась, ні... Спитаєте Авлабар, 
а звідти через Метехський міст — прямо на мечеть.

...Я лежала на його руці й думала, що мені судилося 
допомогти цій людині дійти до кінця його дороги і віднайти 
себе знову. Я зреклася усього свого заради нього. На жаль... 
Ми й досі не сплатили боргів — ні він, ні я... Мій Боже, 
а театр воскрес — і в Грузії, і на Україні!
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Той службовий день у Кавказькому намісництві розпо-
чався з виклику начальника головного управління Петра 
Сергійовича Клушина в кабінет намісника.

Ранній виклик, який свідчив про невідкладність справи, 
не обіцяв нічого доброго — Клушин зайшов до кабінету 
Олександра Івановича Барятинського підтягнутий і на-
сторожений.

Фельдмаршал не підвівся з-за столу для привітання, це 
означало, що він невдоволений службою Клушина. Пат-
рульна думка попетляла в Петра Сергійовича по всіх зви-
винах мозку, але не спіткнулася об щось таке, що могло б 
викликати гнів намісника; Клушину відлягло на серці, він 
розслабив ліву ногу, це помітив фельдмаршал, підвівся і, 
минаючи поглядом свого підлеглого, мовив холодно:

— Поясніть, Петре Сергійовичу, зробіть ласку, чим 
заслужив учитель Першої гімназії Гулак на вашу увагу, і 
то аж таку, що ви привселюдно кинулися його обнімати? 
Цей на перший погляд незначний інцидент стався учора 
у приймальній залі на зібранні вчителів тифліських на-
вчальних закладів. Прошу, пояснюйте.

Клушин чекав чогось набагато серйознішого, він за-
спокоївся зовсім, в кутиках уст промиготіла посмішка, та 
миттю згасла: намісник проштрикнув суворим поглядом 
начальника головного управління і повторив — уже роз-
дратовано:

— Пояснюйте, пояснюйте!
Педро Сергійович, напевне, узявся б розповісти на-

місникові довгу історію знайомства і дружби з нинішнім 
учителем Гулаком, можливо, Барятинський зм’як би і це 
добре відбилось би на долі опального Миколи Івановича, 
але наказовий тон намісника прозвучав принизливо, Клу-
шин побагровів, виструнчився і сказав різко:

— Мої друзі, ваше превосходительство, знайомі і улюб-
ленці — це моя особиста справа. У тому, що я привітався 
тепліше, ніж цього хотілося вашому фіскалові, з Гулаком, 
не вбачаю жодної крамоли — Микола Іванович поводиться 
гідно, а в Пермі вчив моїх дітей. Ну, а якщо ви вважаєте, 
що я допустився промаху, то мені не залишається нічого 
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більше, як чекати ваших розпоряджень. Дозвольте рети-
руватися.

Не чекаючи дозволу намісника, Клушин по-військово-
му повернувся і вийшов з кабінету. 

Про цю пригоду Петро Сергійович розповів у колі друзів 
тоді, коли Кавказьким намісником став великий князь 
Михайло Миколайович, а Барятинський подав у відставку. 
Великий князь повернув Клушина на попередню посаду.

— Інцидент з Барятинським, панове, — почав свою 
розповідь Петро Сергійович, — штучно, з вини намісни-
ка, набрав політичного забарвлення. Це, їй-богу, смішно 
звинувачувати мене у вільнодумстві, неповазі до престо-
лу — чистий тобі якобінець, та й годі. Але ж самі знаєте: 
Барятинський за своїм психологічним складом був цілко-
витим солдафоном. Якщо йому колись легко вдавалося 
тримати в руках кавказьку армію, то, ставши намісником, 
він не міг дійти ладу з персоналом апарату. Крім того, 
розпирала його пиха: адже самого Шаміля взяв у полон! 
Він таки не міг перемогти своєї зарозумілості від перемоги 
над горцями і вимагав за неї більшої, ніж належалося, уваги 
до себе. А на мені його самодурство окошилося, ще б пак: 
вийшов без дозволу з кабінету, не поклонившись у пояс. То 
давай пришиємо йому політику, є ж привід: прилюдно об-
няв колишнього шліссельбурзького в’язня! І поламав зуби. 
Чиновники — як родичі: стиснеш одного за палець — усім 
болить. Так і тут — намісник переборщив, а мої підлеглі, 
вони завжди знаходили зі мною спільну мову, послали 
скарги самому государю. І, як вам відомо, Барятинський 
змушений був подати у відставку.

Та вас цікавить передусім моя дружба з опальним Гу-
лаком. То справді дивина: дружба між високим царським 
урядовцем — ні більше ні менше — головою сенатської 
ревізії по Сибіру, а потім пермським губернатором — і за-
сланцем з такою ось атестацією Орлова: «Найбільш затятий 
злочинець, який вперто не зізнається у своєму злочині». 
А я побачив іншого — у тій самій особі, і, повірте, він мені 
відкрився. Що ж, карати його насправді було за що, чей 
замахнувся на наші одвічні державні основи, але, з іншого 
боку, він у покорі відбув тюремний строк і заслання, при 
мені дав обітницю мовчати, якої ревно дотримується, то 
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що — накажете за один і той же злочин карати його двічі, 
тричі? А крім того, ця людина настільки благородна й 
освічена, що не любити її просто неможливо...

У половині червня 1850 року (я тоді вже служив у Пер-
мі) із Петербурга в супроводі двох жандармів доставили і 
здали під квитанцію пермському губернаторові Огарьову 
небезпечного державного злочинця Миколу Івановича 
Гулака з приписом встановити за ним найсуворіший 
нагляд. У Пермі звикли до висланців — тут був, так би 
мовити, перевалочний пункт, звідки їх після офіційного 
зняття поліцейського нагляду розсилали по всій імперії. 
Раніше, приміром, ще до мене, бував у Пермі вільноду-
мець Олександр Герцен, який потім виїхав за кордон і 
багато клопотів наробив нам своєю писаниною. Що то за 
спосіб — виганяти таких з країни? Хай би тут покутували 
та виправлялися...

Я зайнявся Гулаком. Познайомився з його справою — 
це входило в мої обов’язки. Знаєте, я по-справжньому 
стурбувався: нам, за документами, прислали неабияку 
каналію! Сам імператор займався ним... Два місяці тому 
Микола І власноручно наклав резолюцію на рапорті Тре-
тього відділу про закінчення строку ув’язнення Гулака: 
«Комендант фортеці Троцькой хай заявить арештованому, 
що коли він усе відверто напише, то доля його полегшить-
ся. Якщо й надалі буде впиратися — залишиться в казематі 
до виправлення». Далі йшли клопотання Троцького про 
звільнення названого в’язня — в мене склалося враження, 
що комендант заради власного спокою бажав його якнай-
скоріше позбутися... І врешті — припис про звільнення 
Гулака із Шліссельбурзької фортеці і такий ось наказ 
Третього відділу унтер-офіцерові жандармського дивізіону, 
який супроводжував крамольника в Перм: «У дорозі ти 
зобов’язаний їхати не зупиняючись, нікуди не заїжджаючи, 
крім поштових станцій, при цьому дотримуватися найсу-
ворішого нагляду за в’язнем, не дозволяти йому входити в 
дорозі в будь-які стосунки із сторонніми людьми».

Запевняю, вам теж стало б вельми цікаво, що ж це 
за бестія, що за харциз прибув у ваше розпорядження! 
Я хотів поглянути на нього і наказав привести його до 
мене в кабінет.
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Панове, моєму здивуванню не було меж: переді мною 
стояв не варнак, а витончений інтелігент, років під три-
дцять, короткозорий, лагідний, правда, очі його були ніби 
затягнуті льодовою плівкою — холодні й непроникні, і я 
тоді подумав, що нашій імперії почав загрожувати новий 
тип державних злочинців, з якими боротися буде все важче 
й важче, бо вони виступили зі зброєю, яка завжди матиме 
секрети, — розумом.

Із справою Кирило-Мефодіївського братства я вже 
був знайомий: справді, у таємній організації зібралися 
найосвіченіші малороси, подібно як великороси в гуртку 
Петрашевського — діло небезпечне. Та коли я глибше 
подлубався у протоколах, повірте, бозна-якого криміналу 
не побачив. Ну, захотілося їм федерації усіх слов’ян під 
берлом православного царя... Звичайно, не вашого розу-
му це справа, хай тим займаються державні мужі, але ж 
крамоли великої, самі бачите, тут нема. Закликали про-
свічувати народ — Господи, воно ж до того йде у всьому 
світі. Обстоювали скасування кріпацтва, а його нині вже 
й немає... І всі ж по тому списку розклеїлися, покаялися. 
Начальник Третього відділу Олексій Федорович Орлов сам 
був проти того, щоб ця справа стала надто голосною. Див-
но, що ж хотів цей, який узяв на себе існуючі й неіснуючі 
провини своїх товаришів, роздув те все діло, не вимовив 
на слідстві жодного слова і прийняв на себе таку муку? 
Не збагну, не збагну... Їх два таких проходило по справі 
кириломефодіївців: Гулак і Шевченко. Правда, Шевчен-
ко — то інший фрукт, я не зараховую його до братчиків. 
Це отаман, з яким неможливо боротися: чим більшу кару 
йому вигадуєш, тим його армія стає сильнішою, бо ж слово 
не ув’язниш. Отаких треба душити маленькими, як коше-
нят, — поки сліпі. Я судив би не Шевченка, а Брюллова і 
Жуковського, які виростили його...

А цей... Першого разу я розмовляв з ним коротко, та й 
Гулак вельми скупий на слова. «Так», «ні», — от і вся його 
мова. Наступного разу я витягнув з нього більше. Сидів 
у Старій в’язниці навпроти Світличної вежі з кам’яними 
«мішками». Каземат мав вогкий, але порівняно з «міш-
ком» — комфорт. На прогулянках познайомився з Семеном 
Олійничуком, який називав себе борцем за правду, з Гнатом 
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Віщицьким — той хотів підняти повстання у Києві після 
подій у Галичині 1846 року. Осторонь тримався Шервуд-
Вєрний — донощик на декабристів, який після розправи 
ставив цареві надто нахабні вимоги. І ще два контролери 
польського банку — ті фальшували облігації.

А взагалі Гулак полюбляв самоту. Поводився спокійно, 
покірно, тому, без відома Третього відділу, дозволили йому 
читати книги — математичні, їх привозив брат Олександр 
із Дерпта... Гулак юрист, а в гімназії нині викладає мате-
матику — там вивчив. А потім — під маркою літератури з 
точних наук — зібрав у казематі цілу бібліотеку, яку привіз 
із собою у Перм. Близько ста п’ятдесяти книг — юридич-
них, математичних, античних. Перекладав у тюрмі Евріпіда, 
вивчив кілька нових мов. Ми часто запитуємо про когось 
там: що він знає, але не цікавимося, чи він від тих знань 
став розумніший. Гулак же зайшов у тюрму енциклопедією, 
а вийшов енциклопедистом.

Однак тоді, панове товариство, я й не підозрював, що ця 
людина матиме для мене в житті таке значення. Гулак на 
одну мить викликав мій подив і тут же відштовхнув своїм 
холодом, я більше не мав бажання з ним зустрічатися, знав 
про нього лише з інформацій — письмових і усних.

Мені було відомо, що він живе без заробітку — на мате-
рині гроші, щодня марно ходить у губернську канцелярію 
з проханням дати будь-яку роботу, щоденно реєструється у 
квартального наглядача. У той же час граф Орлов постійно 
вимагав через губернатора письмового покаяння у Гулака 
і — марно. Це було схоже на поєдинок хижака і жертви, я 
донині не розумію сенсу того поєдинку. Здавалося б, що 
з того покаяння прибуде Орлову — орден, хрест? Таж ні! 
І чому, зрештою, не покається Гулак? Адже справа давно 
закрита, про неї забули, в ім’я якого принципу впирається 
він і страждає? Потім, коли Микола Іванович уже вчив 
моїх синів, я спитав його про це, та він відповів дуже 
загадково...

Отак Гулак пробідував цілий рік. Нарешті губернатор 
дістає вказівку від міністра внутрішніх справ прилаштувати 
де-небудь неблагонадійного. Його призначають перекла-
дачем при губернському управлінні. Несолодко йому було. 
Просиджувати в душній губернаторській канцелярії поруч з 
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двадцятьма дрібними чиновниками, які, між нами кажучи, 
дерли з прохачів хабарі, а потім їх пропивали, було для цієї 
чесної і слабосильної людини справжньою мукою. Тому 
нічого дивного, що він, заробивши трохи грошей, запропо-
нував свої послуги херсонському учбовому відомству. А там 
сидів народ, як виявилося, завбачливий: до губернатора 
прийшов запит. Ну — трам-тарарам! Губернатор викликав 
Гулака до себе, нагадав йому, що він невільний, і позбавив 
праці в управлінні.

Тоді я ще раз зустрівся з ним, мені жаль стало людини, 
адже ходив голодний. Відбулася між нами приблизно така 
розмова:

— Миколо Івановичу, у мене підростають два сини, 
хлопці здібні, вчаться у гімназії. Проте як вам сказати: 
великих знань вони звідти не винесуть, а я хотів би їх 
спрямувати по дипломатичній лінії... Чи не погодились 
би ви підготувати їх з юриспруденції?

Перший раз за весь час нашого знайомства я помітив, 
як холодний погляд, яким Гулак відмежовувався від людей, 
зм’як, очі звільгли, він проказав тихо:

— Вельми вдячний вам...
— То приходьте — тричі на тиждень по вечорах... Тепер 

я хочу вас дещо спитати. Ваша відповідь не вплине на те, 
про що ми тільки-но домовились... Чому ви так впираєтеся 
проти пропозиції Орлова, адже ваше життя могло б піти 
зовсім інакшим трибом, ви ж іще молодий.

— Ваше превосходительство, — знову схолодніли очі в 
Гулака, — якщо ви цього самі не розумієте, то я не зможу 
вам і пояснити, ви ж по той бік бар’єра, разом з Орловим. 
Подумайте зрештою: чи маю я право плюнути в душу тим, 
хто мені повірив?

— Пардон, мосьє, пардон... Вони ще на слідстві плю-
нули вам в обличчя, і нині — я знаю про це краще за 
вас — Костомаров живе собі з матір’ю в Саратові і працює 
над історичними монографіями, Куліш у Петербурзі, там 
уже й Білозерський, тільки ви...

— То що ж ви хочете — щоб усі всіх пообпльовували, 
хай ні на кому чистого місця не лишиться?.. Та не тільки 
я — Шевченко муштрується за Уралом і не кається, ні...
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— Облиште амбіції, не ставте себе в ряд доморослих 
пророків! Радищев, Лермонтов скільки напротестувались, 
їх нема, а імперія стоїть фортецею і буде стояти. Та невже 
ви повірили, що головою можна мур пробити? Я просто 
дивуюся: така освічена людина, а поводитесь, як оті заго-
нисті офіцерики з Сенатської площі!

— Я сидів у тому самому казематі, що й Микола Івано-
вич Новиков, знаменитий журналіст Росії, — невже і він 
нагадує вам загонистого офіцерика?

— Вибачте, — змінив я тон розмови, — я не проти, щоб 
людина зберігала вірність своїм ідеалам і переконанням. 
Тільки — з розумом! У межах законів, а як же інакше? Вам 
відомо про царський подарунок Пушкіну? Коли Пушкін 
написав вірша «Анчар», у якому недвозначно назвав во-
лодарів носіями отрути, наш цар передав для поета через 
Бенкендорфа тільки що видане «Повне видання законів 
Російської імперії» у тридцяти двох томах. Щоб знав, у 
яких рамках вільнодумствувати. А там вироки і Новикову, 
і Радищеву...

— Розумію... Погроза була виконана — і Пушкіну, і 
Лер монтову. Наш господар переступив рубікон со ром’яз-
ливості. Катерина тільки погрожувала письменникам стра-
тою, а Микола вперше в історії повісив поета.

— Так, так, Рилєєва. Та цар тоді не знав, що керівник 
Північного товариства ще й поет. Потім пошкодував — 
коли дізнався...

— Жалісливий цар, — зіронізував Гулак, але я пропус-
тив його іронію повз вуха. — Я зрозумів, для чого ведете 
ви цю розмову. Та не відбирайте, прошу вас, єдиного, що 
зосталось при мені і з чим я хочу пройти через життя...

— Вашої стійкості?
— Так. Стійкість, сказав Монтень, це властивість лю-

дини терпіти лихо тоді, коли з ним немає змоги боротися 
чи уникати його. А переді мною, самі бачите, скільки тих 
лих стелиться...

Ні, я таки полюбив його, вчителя моїх синів. Чого він 
тільки не навчив їх, крім юриспруденції: літератури, мате-
матики, фізики... Тепер, коли вони зробили гідну кар’єру і 
втішаються пошаною в товариствах, я всім цим завдячую 
йому... Боже, Боже, ці самі слова я сказав намісникові після 
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того, як мене понизили в посаді... Але хіба переконаєш лю-
дину, коли в неї замість душі — шинель... Намісник опус -
тив очі, а рішення не змінив.

Отак минуло шість літ у Пермі. Губернатора Огарьова 
перевели в Петербург, мене призначили на його місце. 
Цілий рік я добивався, щоб з Гулака зняли поліцейський 
нагляд. А коли домігся — він виїхав до Одеси. Перед 
від’їздом Гулак зайшов попрощатися, жінка моя просльо-
зилася, хлопці навперебій просили його залишитися, а я 
попросив, щоб беріг себе. Серце болить, коли такі люди 
марно гинуть. Петрашевський помер над Єнісеєм, Чер-
нишевський волочить кайдани в Сибіру, Добролюбова 
з’їли сухоти... Та й Шевченко, знаєте, усе-таки постать. 
І всі головою об мур бились, не хотіли в покорі віддавати 
свої знання людям. Що воно таке: як тільки трохи більше 
розуму — так і за революцію! А подумай — що вона дасть, 
крім крові? Ет... То сказав мені Гулак: «Я дав собі обітни-
цю мовчання, ваше превосходительство. І не зламаю її, ні 
для чого вже...» Отака то людина... Через сімнадцять літ, 
приїхавши на Кавказ, я почув про знаменитого кутаїського 
вчителя Гулака. Звісно, не забарився перевести його до 
Тифліса. А потім — зустріч... Хіба я міг не обняти давнього 
друга моєї сім’ї?

Весь час маю його на оці: дуже поважають його люди. 
Нещодавно, не без моїх клопотань, отримав він звання 
заслуженого вчителя з доволі високою платнею. А от 
орден святого Володимира цар особисто заборонив йому 
видати. Та що тут дивного: гріхи не забуваються. Колись 
обвішаний орденами розжалуваний генерал Волконський, 
декабрист, маючи вже шістдесят сім років, просився під 
Севастополь простим солдатом. Відмовили... Я викликав 
до себе Гулака, щоб якось йому царську відмову делікатно 
пояснити, а він каже:

— За підвищення платні дякую, у мене сім’я, гроші 
потрібні. А орден — навіщо мені цяцька? Ні кращий, ані 
багатший від нього не стану. Солдати — ті добиваються 
в боях Георгіївського хреста, бо знають, що кавалера цієї 
відзнаки ніхто не має права засудити до шпіцрутенів. 
А вчителеві це не загрожує. Принаймні нині...
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Âåðåñåíü, 1881, Òèôë³ñ. Ä å í ü

Професор Дмитро Іванович Іловайський, не виходячи 
за кафедру, з місця й сидячи, почав читати реферат «Про 
народність гуннів», які в четвертому столітті нашої ери 
сколихнули всю Європу і дали поштовх до великого пе-
реселення народів.

Головуючий на першому засіданні відділу історії та 
етнографії Микола Іванович Костомаров механічно відсто-
ронився від суті доповіді Іловайського — це єдина тема, 
у трактуванні якої їхні погляди збігаються, у всіх інших 
вони запеклі супротивники і позиції давно викладені у 
працях — тематика досліджень в обох учених майже одна 
й та ж.

Хвалити Бога, що хоч сьогодні не зачіпає історії Росії, 
власне кажучи, не Росії, а парадного життєпису царів і 
полководців — з відвертим й умисним ігноруванням духов-
ного буття народу. А гунни — історія віддалена, і шановний 
професор змушений тут приглушити свої вірнопідданські 
пристрасті.

Голос доповідача вряди-годи підстрибував, активізу-
ючи аудиторію, то стихав і зовсім губився, переходячи в 
незрозуміле бубоніння; доповідь Іловайського про гуннів 
була зреферованим великим дослідженням ученого, з яким 
він після часткових публікацій виступає уперше на з’їзді 
вчених, — потім неминуче спалахне дискусія, не всі ж пого-
джуються з гіпотезою слов’янського походження гуннів.

Костомаров не слухав. Сидів на чільному місці за 
довгим столом, пообіч якого в рядах крісел при мерехтли-
вому сяйві свічок тьмяніли силуети присутніх. При своїй 
короткозорості Костомаров не розрізняв облич, та й не 
намагався, його погляд ковзнув між нахиленими голова-
ми понад столом аж у другий кінець зали і зупинився на 
трьох освітлених страусових яйцях, що висіли у проймі 
розписаного в’яззю міхраба, вмурованого в стіну... Чому 
православний Воронцов помістив в інтер’єрі дзеркальної 
зали священний ісламський атрибут, важко сказати; а 
може, у символі мусульманської духовної зосередженос-
ті — страусових яйцях — є щось справді магічне, може, 
намісник у хвилини дозвілля, уподібнюючись імамові, 
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відмежовувався від марності високої державної служби і 
думав про сенс власного існування без чинів, посад, ба-
гатств, палаців, про власне «я» з його єдиною правдивою 
вартістю — сумлінням, бо чому в цю мить прикувався 
до міхраба зір уславленого вченого Костомарова, чому в 
мент споглядання ісламського символу віри забув він про 
наукові проблеми, які завжди були змістом його життя, і 
ніби вперше відчув, що існує во плоті — із своїм знемічні-
лим тілом, втомленими звивинами мозку, хворими очима, 
теплими пальцями ніг, які незабаром схолонуть, і настане 
кінець усьому; існує окремо від мислення, а мисль спо-
стерігає збоку його душу, що прозирає крізь кволу тілесну 
оболонку, оцінює, судить, складає вирок не на нині — на 
віки; і та мисль не може зараз переадресувати йому власні 
його слова, продиктовані під час хвороби для автобіогра-
фії, слова, присвячені людині, котра сьогодні не хотіла 
признати його: «Больше сея любви никтоже имат, да аще 
положит душу за други своя».

Не маю я любові? Хто сміє сказати... Що ж тоді спо-
нукало мене зробити все те, що я зробив?

Усе життя — від першого самоусвідомлення аж до-
нині — промордувалося в неостудній пристрасті до книг, 
знань, до невсипущої праці, через яку втратив усе, що на-
лежиться кожній людині: сім’ю, здоров’я, затишок — хіба 
це не любов? А якщо ні, то які почуття гнали його, немов 
ерінії Ореста, по всьому світу, помщаючись чомусь саме 
йому за темноту народу, серед якого виріс, — шукати 
зернин історичної правди, щоб повернути зір і слух, а го-
ловне — мисль знівеченим рабством людям? Себелюбство, 
марнославство, пиха? Таж ні! Для того, щоб уславитися і 
залишитися у вимірах часу серед нащадків, не конче на-
писати сотні книжок, спорудити храм, міст, місто чи на-
малювати Мадонну, не конче приймати на себе прокляття 
необхідності творення, не конче вкладати любов у шедеври, 
можна вкладати зло у стихію нищення і цим уславитися на 
віки. Хто знає нині Херсифрона, зодчого храму Артеміди 
в Ефесі? А палія Герострата знають усі...

Хай буде — ми забули про друга, хай буде — колись 
провинились перед ним, але ж і він не святий: чому не 
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обізвався хоча б до Тараса, який нічим перед ним не за-
винив? Яке він має право нести своє озлоблення через 
десятиліття і, нічого корисного не зробивши, самовільно 
надівати на голову терновий вінок мученика? Не відріка-
юся від своїх слів — справді «больше сея любви никтоже 
имат», але ж віддав він душу за друзів своїх добровільно, 
давши їм можливість творити добрі справи. Чому ж тепер 
хоче плати за свій вчинок, чому розпинає себе на хресті, 
чекаючи поклонінь? Та хіба ліпше було б, якби пропали 
всі? У святій справі добротворення кожний виконує, що 
може, і в тому його призначення, а діло народжується одне, 
різними зусиллями створене... Якби всі однаково вчини-
ли, хто видавав би журнал «Основа», в якому на друкував 
свої останні поезії Тарас Шевченко, — зробив це Василь 
Білозерський; хто видав би «Записки о Южной Руси», 
якби не Панько Куліш, хто нині, замість мене, писав би 
історію України, хто, зрештою, просвіщав би хоча б таких, 
як візник Фрол, котрий убив мого батька тільки тому, 
що той, не вірячи в Бога, звільнив його від страху перед 
Страшним судом?

Від страху совісті?..
З глибини півстолітньої давності зринули напів україн-

ське село Юрасівка Воронезької губернії, колишня крі-
пачка Тетяна Петрівна — мати, поміщик Іван Петрович і 
усиновлений ним хлопчина, а ще покраплена очеретяними 
острівцями річка, що обмивала маєток і березові гаї. Біля 
хлопчика — жодної гувернантки, жодного домашнього 
учителя, тільки батько зі своїми Руссо й Вольтером, затятий 
безвірник, який за будь-якої нагоди і без неї водно твердив 
кріпакам, що Бога нема. О, якби він міг їм, Фролам, замість 
віри в Бога, що для них був і совістю і страхом, дати світло 
науки! Невчасно взявся руйнувати релігію, і тому я до-
нині, ревно сповідуючи її, боюся учення Чернишевського, 
котрий так само, як і мій вітець, тільки на рівні високого 
розуму, викликає нігілізмом сатану з пляшки, страшного 
темного джина, який вчинить з нами те, що вчинив Фрол, 
коли звільнився від страху перед Страшним судом. Я ж і 
Гулака, і Шевченка переконував, що спершу треба людям 
дати буквар, а вже потім кликати до сокири...
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«Поїдемо до лісу, сину», — сказав мені батько, сідаючи 
в тарантас. «Я сьогодні хочу стріляти з лука», — уперше 
в житті відмовився я від батькового запрошення. «Ну то 
стріляй, а я поїду».

Минув мій останній несирітський день, настала перша 
сирітська ніч. Мати допізна чекала батька з вечерею. І враз 
у прочинені двері з темряви до світла вбігає переляканий 
візник Фрол, він, немов демон, пролітає крізь мої очі, вуха, 
і очі сліпнуть, вуха глухнуть, рот німіє від страшної вістки, 
яку він залишив у мені: «Барина коні кудись понесли!» 
Перед досвітком ми привезли з лісу батька — з розбитою 
головою, невпізнанного, а за той час, що нас не було, хтось 
украв із шкатулки кілька тисяч батькових карбованців. 
А потім — наче в жахливому сні — якісь люди, що назва-
лися моїми дядьками, наказують мені йти до передпокою 
і служити там «козачком». Я плакав, не розумів, за що 
спіткала мене така кара, а лакеї зло втішалися: «Досить 
панувати, Миколко, тепер ти такий самий холоп, як і 
ми». Врятувала мати — за свої збереження купила хатину 
в Юрасівці, а мене віддала вчитися у Воронезьку гімназію.

...Б’ють дзвони на сільській дзвіниці, випускник гім-
назії Микола Костомаров мчить до церкви, бо збігається 
туди народ; на могилі Івана Петровича гризе землю роз-
пластаний забацьканий візник Фрол, і кричить, і б’ється 
в конвульсіях: «Дзвоніть у всі дзвони, скликайте людей, 
я вбив барина, гроші взяв, бо він навчив нас не боятися 
Страшного суду. А той суд є, та не там, — тицяв рукою в 
небо, — а тут, тут!» — і бив себе щосили кулаком у груди.

«Тут, тут», — прошепотів Костомаров і прокинувся з 
задуми.

Голос професора Іловайського бубонів десь далеко й 
приглушено, слів Костомаров не розрізняв, і це пригнічу-
вало ще дужче — усвідомлював, що до нього добирається 
ще й стареча глухота... Втім, як завжди у хвилини розпачу і 
зневіри, прийшла на порятунок Аліна — найсвітліше диво 
в його житті, яке не дало йому пропасти.

З-поміж усіх учениць-красунь «зразкового пансіону» 
Лаури Осипівни де Мельян запримітив тільки її, та навіть 
мріяти про неї боявся, пам’ятаючи про свою незграбність, 
сором’язливість. А вона, те шістнадцятирічне янголя з 
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довгим русим волоссям, зігравши на випускному вечорі 
варіації Ліста на роялі, шепнула на вухо Костомарову, 
коли він прийшов привітати її з успішним екзаменом: 
«Я кохаю вас».

І все. Більше він од неї не вимагав признань, бо пові-
рив, і ту віру не зрушила ні її мати, пихата дворянка, яка 
снувала інтриги, щоб розбити альянс її дочки з незакон-
нонародженим сином кріпачки, ні арешт 29 березня у 
переддень шлюбу, ні довга і безнадійна розлука... Миколо, 
мій давній друже, та хіба тільки ти перестраждав? Усім нам 
випало сповна...

— Про слов’янське походження гуннів свідчить чеський 
учений Шафарик, — зринає голос доповідача.

Іловайський підносить вгору вказівного пальця, і він 
стримить якийсь час над похиленими головами, немов 
щогла на завантаженій мішками баржі, — таке порівняння 
розвіює на мить гнітючий настрій Костомарова, але знову 
при тьмяному світлі облягають тіні сумнівів: скільки ще 
встигне його мозок висівати зерно доброго й розумного, 
коли тіло так жорстоко слабне. І чи зійде засів?.. «Не тільки 
візантійські письменники Феофан і Кедрін словом «гунни» 
називали слов’ян, — цитує доповідач Шафарика, — західні 
письменники, починаючи від Беди Венерабіліса, гуннами 
називали теж слов’ян. Тому зрозуміло, чому в германських 
народних переказах та інших давніх пам’ятках під словом 
«гунни» маються на увазі слов’яни».

Костомаров згоден. Цю думку він обстоював на лекціях 
у Київському університеті. Не був упевнений у цілковитій 
вірогідності гіпотези Шафарика, але вона йому імпонувала, 
ідеї слов’янського месіанізму дедалі більше заполоняли 
голови молодих учених, з ним погоджувався і Микола Гу-
лак... Так, так, з Миколою вони багато в чому сходилися, 
і якби не сорок сьомий рік... Якби не лихий рік, не було б 
сьогоднішньої нестерпно прикрої зустрічі, вони обидва, 
можливо, працювали б професорами в Київському чи Пе-
тербурзькому університетах — як друзі й однодумці... Але 
таки з його вини впало на них горе, з його одержимості, 
хворобливого нахилу до таємних корпорацій.. Ось ці слова 
буквально я сказав йому в очі при Дубельтові... А хіба до-
тоді не попереджував його і всіх, що за Літнім садом стоїть 
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колишній дім Кочубея, а в ньому — моторошний Третій 
відділ, заснований на пропозицію генерала Бенкендорфа 
в день народження Миколи І 1826 року? Хіба я не гово-
рив Гулаку напівжартома, що тією хустинкою, яку вручив 
Бенкендорфу цар, щоб він утирав очі нещасливим, пере-
давлять горло після першого крамольного слова? Скільки 
тепер із своїм розумом і працьовитістю він міг би дати!.. 
Де був, що робив весь цей час? Давно думалось — пропав. 
Пропав, так легко вибув із списку живих, що ми ні разу 
й не поцікавилися — ніхто, не тільки я. Не тільки я! Але 
чому ж він усе-таки не обізвався — до Шевченка, Куліша, 
Білозерського, Навроцького... Навроцького?.. Ні, про нього 
теж ніхто нічого не знає... І цей теж пропав, професоре 
Костомаров? Як ти просто поділив своїх колишніх друзів 
на тих, які написали книги і через те мають певну вартість, 
і на безвартісних — які не написали книг... А може, вони 
мають таку вартість, якої ти не гідний, і вона колись, мов 
щире золото, буде знайдена скарбошукачами і засвітить, і 
затьмарить або ж кине тінь на твою добру пам’ять? Чому я 
оцінюю тільки видиму продукцію, як маклер на контрактах 
товар? Шукаю для себе виправдання? Мабуть, так. Бо ж 
у своїх працях виходив з інших засад. Ще в Харківському 
університеті, починаючи писати хроніку епохи Богдана 
Хмельницького, я замислився, чому наша історія водно 
тлумачить про життя державних діячів і нехтує простою 
людиною, її внутрішнім світом, духовним багатством, 
побутом, способом життя, адже в надрах цих категорій 
народжується завжди те, що потім в окремих особисто-
стях виявляється талантом вождя, поета, ученого; чому ми 
забуваємо про спонуку, про причини, про генезис явища? 
Чому ми пам’ятаємо, хто з войовників скільки чого захо-
пив, визволив, убив, награбував, віддав, а не цікавимося, 
де зародився добрий чи злий чин? Я ходив по селах, сидів 
у шинках, записуючи пісні, легенди, билиці, щоб збагну-
ти особистість народу, того натхненника всіх діл, — чо-
му ж тепер забуваю або хочу забути, що без оточення, без 
того ж Гулака, який віддав душу за други своя, не було б 
нині мене — такого?

Цікаво, куди він пішов... А може, десь тут? Я повинен 
з ним зустрітися.
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Професор Іловайський закінчив читати доповідь про 
гуннів. Присутні повернули голови до Костомарова, 
вантажена баржа ожила, треба було вести далі засідання. 
Костомаров узяв слово.

— Я згоден з професором Іловайським, — промовив. — 
Ще в університеті Святого Володимира в Києві я вислов-
лював думку, що поневолені первісні слов’яни, подібно 
як потім козаки, створили в пустелях військо і вдарили 
на готів. Літописець Гельмольд твердить, що озлоблені 
германці назвали їх собаками — від слова Hund. Подібно, 
як польські шляхтичі українських селян — psia krew.

— А я не згоден з вами, професоре, — підвівся у кінці 
столу молодий чоловік. — Я слухав ваші лекції у Києві, моє 
прізвище Загурський, і тоді теж сумнівався у ваших доказах. 
На двох-трьох словах виводити цілу теорію і забувати про 
те, що антропологія свідчить про туранське походження 
гуннів, — несолідно.

— Антропологи часто помиляються, — відповів Косто-
маров. — Ви маєте які-небудь літературні докази хибності 
моєї здогадки?

— Ні, не маю.
Тоді підвівся з останнього ряду старий чоловік в оку-

лярах.
— Моє прізвище Гулак... Професоре Костомаров, я 

хочу спитати, чи у вас самого є докази вірогідності вашої 
здогадки? Адже жодна німецька літературна пам’ятка її не 
підтверджує. У «Пісні про Гільдебрандта» і в «Пісні про 
Нібелунгів» гунни названі Huni, а їх країна — Hunland. 
Звідки ви взяли оте ««d»?

— Я приймаю ваше зауваження, Миколо Івановичу, — 
відказав Костомаров і підвівся. Усі повернулися до Гулака, 
здивовані цим знайомством. — Залишіться, прошу вас, 
продовжимо дискусію... Панове, сьогоднішнє засідання 
нашого відділу закриваю. Завтра виїжджає археологічна 
експедиція поїздом у Мцхету. Членів Археологічного то-
вариства запрошую сюди на дев’яту годину.

Дзеркальна зала спорожніла. Костомаров і Гулак поволі 
підходили один до одного — два похилого віку чоловіки, 
яким судилося нині вернутися у молодість. Віддаль між 
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ними скорочувалася, обидва, короткозорі, йшли ніби на-
осліп; догоряли свічки на канделябрах, згущувався сутінок, 
і був він потрібен тепер обом, щоб на час важкої розмови 
не заглядати крізь захищені окулярами очі у зранені душі, 
щоб не відсахнутися один від одного знову, щоб не видно 
було в поглядах ні докору, ні каяття, щоб не заятрів давній 
біль, щоб за них у темряві зали перед таємничим міхрабом, 
мов перед сповідальницею, говорили зараз тільки свідки 
минулого.

Вони сіли один супроти одного, їх відмежовувала 
мармурова холоднеча стола, якийсь час мовчки й пильно 
приглядалися, щоб віднайти в обличчях хоч дрібний слід 
молодих років; той слід прозирав — з постави, погляду, рис 
лиця; і не було його — так не схожа зморожена листопадом 
деревина на свою першоподобу в травневому буянні.

Мовчанка тривала довго, обидва відчували незруч-
ність, ніби застрягли у в’язкій смолі, ще мить — і хтось 
перший підведеться, щоб піти геть назавше; Костомаров 
не хотів цього, він посунув по столі руку, щоб діткнути-
ся зап’ястя Гулака, та не посмів, хоча Гулак не забирав 
руки, — постукав пальцями по столі, проказав, щоб таки 
почати розмову:

— Я познайомився нині з Горяєвим. Це твій друг, він 
любить тебе... Горяєв згадував про Ніколадзе. Ти, бува, не 
зустрічався з ним тут, у Тифлісі?

— Чом би й ні... Я його автор, він редагує російську 
газету «Обзор».

— Він добре знав мене. І я його... Роки, роки... Не 
розповідав тобі нічого про мене?

— Розповідав...

Í³êî Í³êîëàäçå

Хтось із грецьких філософів, не пам’ятаю, висловив 
думку, що набагато краще втручатися в суперечку ворогів, 
ніж друзів, бо опісля один із друзів стає тобі ворогом, а 
один з ворогів — другом. Та оскільки я не знаю справжніх 
нинішніх взаємин цих двох мужів, говоритиму тільки те, 
що мені відомо, — без симпатій і оцінок.
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Спершу — про Костомарова.
Добре пам’ятаю ту бурхливу весну 1860 року. Петер-

бурзьке студентство бродило, мов молоде вино-маджарі, 
з уст молоді не сходило ім’я Гарібальді. Знаменита тися-
ча червоносорочечників, в якій, крім італійців, служили 
добровольцями росіяни, українці, поляки, хорвати, виса-
дилася на Сицилії, Гарібальді проголосив диктатуру від 
імені короля Італії Віктора Еммануїла. Вперше за останнє 
десятиліття свобода, за яку пролило кров чимало народів 
Європи, стала явою, а не лише мрією відомих і невідомих 
борців; цей факт грізною примарою постав перед закріпа-
ченою Росією, образ італійського героя «із золотим серцем 
і твердим лобом бика» заволодів умами столичної молоді, 
ми так і називали його — золотосердим і твердочолим, 
захоплюючись людяністю і завзятістю Джузеппе.

Про ту атмосферу Акакій Церетелі недавно сказав так: 
«Саме натоді виступив колишній саратовський семінарист 
Чернишевський. Очоливши журнал «Современник», він 
разом із Добролюбовим і Некрасовим кинув революцій-
ний заклик Росії. Заворушилася країна, закувати її знову 
в кайдани стало неможливо».

Слова Церетелі передають суть подій, проте зовсім не 
відтворюють настрою, збудження, гарячковості, готовності 
до самопожертви і водночас певної «модності» на револю-
ційність серед студенства.

Про Чернишевського сперечалися; Тараса Шевченка, 
який двома роками раніше повернувся у Петербург із за-
слання, обожнювали, і він був у ореолі своєї високої слави; 
про Достоєвського, який після закінчення дисциплінарної 
військової служби в Семипалатинську оселився у столиці, 
ходили легенди і побрехеньки зовсім протилежного змісту: 
як він поводився, коли петрашевцям оголосили смертний 
вирок, — достойно чи боягузливо... Та всі ці імена нази-
валися поряд з іменем Гарібальді.

Ми, кілька грузинських «тергдалеулів», які навчалися 
на вірмено-грузинському відділенні факультету східних 
мов Петербурзького університету, не пропускали жодної 
зустрічі з поетами, жодного літературного вечора. Кожен 
мріяв побачити Шевченка — який же він у житті, цей 
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український Амірані, котрий проспівав кавказцям гімн 
свободи?

Одного разу нам пощастило: наша трійця — Ілля Чавча-
вадзе, Акакій Церетелі і я, — прочитавши афішу, з велики-
ми зусиллями протиснулися в переповнену залу Пасажу, де 
виступали Шевченко і його друзі — Олексій Писемський, 
Володимир Бенедиктов і Аполлон Майков. Вигляд Шев-
ченка нас вразив і розчарував: нам, молодим, уявлявся він 
гігантом, розлюченим пророком, Юпітером, який вергає 
з небес спопеляючі блискавки на голови хортів, і гончих, 
і псарів, прорікаючи віще: «Борітеся — побороте!», а по-
бачили звичайного, добродушного, лисого, без кровинки 
на лиці, з худими руками, переплетеними синіми жилами, 
змученого чоловіка, і серця наші стиснулися з жалю, що 
на очах згасає велика людина, яка кинула всім народам 
революційний клич. І тоді я подумав, що талант — це мо-
гутня і надзвичайно рідкісна суспільна сила; разом з тим 
вона вразлива, ніжна і нетривка, а тому вимагає обережного 
догляду за собою... Ха! Догляду? Віками талант кайданили 
повелителі із страху перед наймогутнішою зброєю — прав-
дивим словом, цькували заздрісники, зневажали простаки, 
плювками прибивали до хреста генієм осяяну душу злобні 
пілати — щоб потім, після злочинної розправи, подібно 
до боягуза апостола Петра й гонителя Павла, першими 
сповістити люд про воскресіння пророка, назвати себе 
його вірними соратниками і стати поруч нього одесную 
і ошуйцю. І рідко хто, та ні — ніхто не знаходив у собі 
мужності повіситись із сорому, як Юда!

Шевченко читав вірші велично. Нам хотілося почути 
його «Кавказ», та знали ми, що цієї поеми, за яку прому-
чився десять років у неволі, поет неспроможний тут про-
читати. Та не менше були вражені його «Подражанієм Ісаії»:

Оживуть степи, озера,
І не верстовії,
А вольнії, широкії
Скрізь шляхи святії
Простеляться; і не найдуть
Шляхів тих владики,
А раби тими шляхами
Без ґвалту і крику
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Позіходяться докупи
Раді та веселі.
І пустиню опанують
Веселії села.

Не можу передати тодішнього свята наших душ. Хоті-
лося жити, боротися, віддати життя на широких шляхах за 
волю! Шевченко вже не здавався нам хворим, знищеним, 
змарнованим, а насправді могутнім гігантом, і ми вигу-
кували: слава! слава! Тарас стиснув повіки, щоб стримати 
сльози. Натовп не розходився. Поета взяв під руку не 
знайомий нам костолиций чоловік в окулярах, який під 
час виступу мовчки стояв з ним поруч, і повів крізь тиж-
бу до виходу. Хтось позад мене сказав: «Це Костомаров». 
Я оглянувся: за мною стояли два знайомі студенти. «Істо-
рик»? — спитав я. «Так, він завтра читатиме в університеті 
свою першу лекцію».

— Ніколадзе розповідав мені й про останні роки життя 
Шевченка, про похорон... Ти щасливий, Миколо: бачив 
Тараса ще раз, — зітхнув Гулак.

— Він заїжджав до мене в Саратов, повертаючись із 
заслання, та не застав, я тоді їздив до Праги... Розхвилював 
мою стареньку матір, вона любила його, як сина. А вірша 
«Веселе сонечко ховалось», написаного в казематі, мені 
присвяченого, водно повторювала, плачучи: «Дивлюсь: 
твоя, мій брате, мати чорніше чорної землі іде, з хреста 
неначе знята...» Коли я повернувся, Тарас уже відсиджу-
вався у Нижньому...

— І ти не поїхав його провідати?
— Не зміг...
— Щепкін вибрав час.
— Так, я знаю... Я зайшов до Тараса, як тільки приїхав 

до Петербурга, — в академію, в його кімнату. Не впізнав 
мене. Я вимовив: «Ти ж говорив мені, що будемо ще разом 
жити, — так і сталось». Тоді він кинувся до мене, обняв 
і проказав чомусь оці слова з одного казематного вірша: 
«Ніколи, братія, ніколи з Дніпра укупі не п’ємо...»

— З Дніпра укупі не п’ємо... — повторив, мов відгомін, 
Гулак.
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Аудиторія була до краю заповнена студентами, профе-
сурою, а також людьми, які не мали ніякого відношення 
до університету, тим паче — до історичної науки. А може, 
й мали: фіскальство — спеціальність універсальна, таємні 
агенти залізають разом із своїми бандулями1 не лише в 
аудиторії, а й у душі... Бажаючих послухати першу лекцію 
запрошеного на кафедру російської історії відомого вче-
ного, автора монографій «Богдан Хмельницький» і «Бунт 
Стеньки Разіна», вчорашнього засланця, з якого нещодавно 
височайшим маніфестом знято поліцейський нагляд, було 
більше, ніж могла вмістити аудиторія, слухачі юрмилися в 
коридорах, стояли у проходах, у відчинених дверях.

Костомаров хвилювався. Він надто довго, як нам зда-
валося, протирав хустинкою окуляри, гортав сторінки 
конспекта, і ми заздалегідь розчаровувалися: професор 
свою лекцію буде читати, до того ж, певно, не підводячи 
голови, бо короткозорий, а нам хотілося свята не меншо-
го, ніж учорашнє — в Пасажі. Нам хотілося почути нове, 
досі ще вголос не мовлене слово науки, яке зруйнувало б 
усталені зашкарублі погляди на історичний розвиток су-
спільства, чей же прокотилися Європою революції, переміг 
Гарібальді, вистраждали заслання Шевченко, Достоєвський 
і він — Костомаров! В ім’я чого? Та передовсім — в ім’я 
встановлення правдивої ціни духовних набутків народу!

Професор ніби відчув наші побоювання і побажання, 
відклав набік папери і розпочав лекцію.

— Сьогодні я прочитаю вступ до історії початку Русі, 
спробую намітити стовпову дорогу у трактуванні проблеми 
руської державності. Держави часто були плодом випад-
кових завоювань, і тому вони майже завжди складаються 
не з однієї народності, а з багатьох, кожна з яких має свої 
власні традиції. Та, перебуваючи під зовнішньою фор-
мою об’єднуючої влади, протягом століть ті народності 
витворюють традиції спільні, які належать однаково їм 
усім. Тому-то, приступаючи до теми утворення Руської 
держави, я хочу передусім звернути увагу на риси місцевої 
історії земель, які увійшли до складу Русі, бо тільки в їх 
надрах витворювалася специфіка державного керування, 

1 Постолами (ãðóç.).
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самобутня, органічна, самостійна, і в жодному випадку не 
була привнесена іззовні в готових формах.

І тут Костомаров навдивовижу нещадно і сміливо роз-
бив незаперечними аргументами офіційну, затверджену 
негласними указами теорію нормандського походження 
Руської держави, доведену ветераном російської історії 
Михайлом Петровичем Погодіним до крайніх меж, мо-
вляв — дивіться: не варта вона ні абаза!1

Це й було тією новизною лекції Костомарова, якої ми 
так чекали. Новий погляд на історію нам, грузинам, вельми 
імпонував, адже ідеологи завойовників Грузії намагалися, 
де тільки могли, довести безперспективність розвитку 
власного духовного життя нашого народу і, добираючись 
до його найглибших витоків, стверджували чужинське похо-
дження грузинського народного епосу, мови, пісні, билиці.

Костомаров закінчив лекцію, мертва тиша запала в 
аудиторії, і по хвилині мовчання, яке породжує сильне 
захоплення, підвівся блідолиций, з чорною бородою чо-
ловік, у якому я впізнав молодого критика Добролюбова, 
і вигукнув:

— Браво, професоре!
Тоді вибухнула овація. Вона довго не вщухала, а коли 

врешті схлинула, з переднього ряду почулася вимоглива 
репліка:

— Пане Костомаров, я викликаю вас на публічний 
диспут з цього питання!

— Приймаю ваш виклик, професоре, — спокійно від-
казав Костомаров Погодіну.

Ще раз пролунали оплески, кілька студентів і ми троє 
підійшли до кафедри, узяли Костомарова на руки і, здій-
маючи аж до стелі, винесли його в коридор.

Студенти оточили професора і довго не відпускали, 
посипалися запитання з приводу диспуту з Погодіним, 
Костомаров не встигав відповідати; потім до нього протис-
нувся молодий чоловік в окулярах, був це Чернишевський. 
Він обняв Миколу Івановича і промовив:

— Дорогий друже, ось настала хвилина, якої ніхто з нас 
і не уявляв, коли ми з вами жили в Саратові. Порівняйте 

1 Дрібна грузинська монета.
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те своє становище, коли саратовський поліцмейстер міряв 
вас тією ж міркою, що й власників публічних будинків і 
безпросвітних пияків, з нинішнім: задля такої миті не один 
погодився б перетерпіти все те, що судилося вам.

— Спасибі, мій добрий колего, — відказав розчулений 
Костомаров. — Але я не дуже довіряю оваціям. Нині — 
«осанна!», завтра — «розіпни його!»

— Але ж ви добре знаєте, професоре, — насмілився я 
втрутитися в розмову, — що суспільну думку досить часто 
накидають публіці власть імущі демагоги, публіка не завжди 
винна. А тому той, хто став речником у певному середови-
щі, не сміє ні на йоту відступати від своїх позицій — тоді 
рано чи пізно народ переконається в його правоті.

— А якщо надто пізно? — приглянувся до мене Кос-
томаров.

— Поняття «надто пізно» не існує, — відказав я. — Не-
минуче прийде час повсюдного облагородження суспіль-
ства, коли справедливість посяде належне їй місце...

— Це може статися лише тоді, — мовив Костомаров до 
Гулака, — коли настане свобода... Роком пізніше я поїхав 
до Італії. Застав там велике свято: у містах майоріли пра-
пори, ошатно вдягнений народ вийшов на вулиці — Італія 
відзначала свій день визволення. Під час подорожі трапи-
лась мені пригода через неуважність, ти добре знаєш цю 
мою ваду. У Генуї забув у човні гаманець з грішми. Я був 
близький до розпачу, уявляєш: залишитися у чужому краю 
без грошей! Та ось до мого готелю допитався човняр, 
знайшов мене і віддав гаманець. Я дуже здивувався, чому 
він це зробив. «Я служив у війську Гарібальді!» — гордо 
відказав човняр. Усе просто, дивуватися нема чого: воля 
облагороджує людей, неволя робить з них покручів...

— Не згоден з тобою, — Гулак пильно глянув на Кос-
томарова. — Людей, які знають, чого прийшли на світ, 
неволя загартовує, випробовує, мов вогонь крицю... У гру-
зинському літописі «Картліс цховреба» є оповідання про 
кохтиставських змовників проти монголів у XIII столітті. 
Зібралося їх вісім князів на чолі з Цотне Дадіані. Цотне 
залишив друзів у Кохтиставі й поїхав збирати військо, та 
хтось у ту ніч навів на змовників ординців. Їх схопили й 
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катували найдикішим способом: намазали всіх медом і в 
спекотний день віддали на поталу осам. Цотне, на якого 
впала тінь зради, приїхав добровільно у ординський табір, 
вимазався медом, зав’язав сам себе і розділив страшну долю 
своїх товаришів. А міг жити, виховати сина-спадкоємця, міг 
зібрати нових змовників або щось інше корисне зробити 
для людей; та ні — вибрав смерть, щоб довести ворогам 
здатність свого народу на жертву за волю, ствердити його 
духовну висоту.

— Не кожен може так вчинити, Миколо... В образі 
князя Цотне ти бачиш себе?

— Зовсім ні. Мені, людині звичайній, посередній, для 
того, щоб зберегти по собі добру пам’ять, не залишалося 
нічого іншого, як дотримуватися вірності присязі. Це 
єдине добро, яке зміг зробити... Але Шевченко... Тарас 
знав, що він великий, що нащадки багато дечого зможуть 
йому й простити, та ось... Коли він переправлявся через 
Дніпро, поромщик показав йому на жандармів, що стояли 
на протилежному березі, й порадив викинути у воду свої 
папери. Міг це зробити — народ простив би. І залишився б 
він на волі для добрих діл — ще б малював і писав... Та, 
мабуть, знав він — і тому вибрав неволю, — що без його 
книжечки «Три літа» ми не мали б т а к о г о  Шевченка. 
Мали б іншого поета, звичайного, які були і будуть, — він 
же став героєм, який своїм подвигом врятував самоповагу 
й гідність народу для усіх прийдешніх поколінь.

Мені пощастило: моя репліка про «облагороджене 
суспільство» чи то сподобалася Костомарову, чи заінтригу-
вала: він запросив нас з Акакієм та Іллею на літературний 
вівторок у «Балалаївку» — так називали готель Балабіна, 
де тимчасово замешкав професор.

Ми тоді не грішили надмірною скромністю, не тремтіли 
перед авторитетами, не кланялися сильним світу цього, 
скупилися на похвали, наш максималізм був крайнім, ми 
шукали в людях тільки ознак геніальності; зрештою, ми бу-
ли грузинами, які завжди знають собі ціну і ніколи її не 
применшать, тож зневажали ми посередність і здивувати 
нас чим-небудь було важко.
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Проте ми з Церетелі (Чавчавадзе захворів) аж пригну-
лися, побачивши в блискуче вмебльованому номері живу 
скульптурну групу.

За круглим столиком сидів, відкинувшись на спинку 
крісла, Тарас Шевченко, навпроти нього — напружений, 
мов до стрибка, Костомаров; збоку стояв Чернишевський 
із закладеними в кишені сурдута руками, гривка чорного 
волосся впала на чоло; біля серванта осібно стояв молодий 
хлопець з розчервонілим обличчям. Нам ніхто не відчинив 
дверей на стукіт, ніхто й не помітив, коли ми зайшли. 
Суперечка мужів була в найвищому розпалі, ми не могли 
спочатку вловити її змісту, та проте самовпевнені нігілісти 
схилили голови, мов школярі, перед обличчям розгніваних 
пророків.

Прислухавшись до розмови, я зрозумів і здивував-
ся — адже кілька днів тому вони називали один одного 
друзями, — що Чернишевський звинувачує Костомарова 
у гріху відступництва і Шевченко стоїть на боці Миколи 
Гавриловича. Раптом суперечка стихла — так буває, коли 
вичерпуються аргументи або ж супротивники бояться у 
своїх звинуваченнях зайти надто далеко.

Тоді юнак, який стояв біля серванта, — потім ми зро-
зуміли, що це він спричинив дискусію, — різко повернув 
голову до Костомарова і заговорив, користаючись із за-
тишшя:

— Шановний професоре, ви не відповіли відверто на 
жодне моє запитання, а я прийшов від імені студентів, які 
обожнюють вас. Нам треба знати, як ви ставитесь до введе-
них ректором Плетньовим нових університетських правил. 
Ви відмагаєтесь — не ваша це, мовляв, компетенція, ви 
не в силі нічого змінити. Хай і так. Але нас цікавить ваша 
позиція, моральний бік справи: якщо ми будемо страйку-
вати — ви підтримаєте нас?

— Я не готовий зараз на це відповісти, — ухилився 
Костомаров.

— Як — ви не готові зараз збагнути такої простої 
речі: коли міністерство затвердить плату за навчання в 
сумі п’ятдесяти карбованців на рік, то двері almae matris 
будуть відчинені тільки для дворян? То на чиєму ви нині 
боці — колишній ліберал, мало того — революціонер?
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— Прошу не наклеювати мені ярликів, які не відпові-
дають моєму світоглядові! — спалахнув Костомаров.

— Вибачте, але досі ми знали... Ну, гаразд. Як ви тоді 
розцінюєте заборону сходок, концертів, спектаклів — не 
з погляду політики, а культурного діяча? Дайте відповідь 
нарешті, найавторитетніший професоре, якого студенти 
носять на руках! Від вас залежить успіх студентського 
виступу: якщо Костомаров буде на нашому боці... Ви не 
подумали про те, що ті ж студенти опустять вас з висоти 
на долівку, коли переконаються у двоєдушності свого 
кумира?

— Підтримувати страйку не буду, — звісив голову Кос-
томаров, — від цього постраждає наука... І прошу... про-
шу не судити про мої погляди у зв’язку з епізодом сорок 
сьомого року.

Ми помітили, як сіпнулися похилені плечі Шевченка, 
нервово смикнувши вус, він підвів спідлоба великі сиві 
очі, проказав:

— Не блюзнірствуй, Миколо. Цей епізод коштував нам 
цілого життя...

 — Я гадаю, Тарасе, — відповів Костомаров, не див-
лячись нікому у вічі, — що кожен з нас мав досі час ос-
мислити содіяне раніше. Для мене важливе тепер тільки 
одне — наука.

— Гаразд, — наступав студент. — Та коли так, то як ви, 
жрець науки, могли, не кривлячи душею, причащатися у 
церкві? Невже ви це робили з вірою? Ви двоїтесь у всьому: 
адже на ваших лекціях ми ні разу не почули містичних 
інтонацій. Навпаки...

— Я нікому не дозволяю втручатися у моє духовне 
життя, юначе, — підвівся з крісла Костомаров. — На лек-
ціях читаю російську історію, а не богословіє. І якщо я 
обурювався інквізицією, то це ще не означає, що в мене 
зародилися сумніви щодо віри в Христа.

— Божок упав із п’єдесталу, — скрушно промовив сту-
дент.

Костомаров мовчав, та ми бачили, що він збирається з 
думками. Врешті мовив:

— Я бачу, як накочується лихо на нас усіх — на країну, 
народ. Ви, нігілісти, стаєте тією руйнівною силою, яка не 
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знає, що будувати на розчищеному місці. Нині ви лібераль-
ні базіки, завтра — герострати, а потім — біржові гравці! 
Вибачте, можливо, я не маю рації... Час розсудить нас, 
хлопче. Я ж до кінця днів моїх говоритиму тільки мовою 
науки, а до всього іншого, у чому не вмію розібратися, 
буду застосовувати один принцип — мовчання.

Чернишевський вийняв руки з кишень, стиснув до 
хрускоту пальці, й сказав спокійно, владно:

— Хвороба мовчання, Миколо Івановичу, породжує 
більшу, набагато небезпечнішу болість — байдужість до 
громадських справ. Це зло, мій старший друже, вельми 
підступне: воно паралізує вільний розвиток мислі. Звик-
нувши до комфорту мовчання, ми стаємо апатичними, 
а це призводить нас до загальної сонливості, летаргії... 
Дозвольте відкланятися.

Чернишевський вийшов, за ним подався студент. Ми 
удвох з Акакієм, розгублені й зніяковілі, стояли біля вхо-
ду, не знаючи, як повестися. Костомаров винувато розвів 
руками — як бачите, дорогі, літературний вечір не вдався.

Підвівся і Шевченко.
— Хто ви, панове-молодці? — звернувся до нас. — Та 

бачу, бачу — кавказці. Студенти, певне? То ходімо, прове-
дете мене до академії, а по дорозі побалакаємо.

Тарас Григорович розпитував нас про Грузію, ми охоче 
розповідали про бурхливу, криваву історію нашого краю, 
про входження Грузії до Росії, словом, як писав Лермонтов, 
розмовляли «о славе прошлой и о том, как, удручен своим 
венцом, такой-то царь в такой-то год вручал России свой 
народ...» Шевченко дивувався: як багато спільного між 
українським і грузинським народами — у їх історичних 
долях. Він запросив нас до себе в кімнату і до третьої го-
дини ночі розповідав про Україну. Ця зустріч запам’яталася 
мені на все життя.

А Церетелі зовсім недавно, згадуючи той вечір, сказав: 
«Я тоді із слів Шевченка зрозумів, як треба любити бать-
ківщину, свій народ».

Гулак схилив голову на руки:
— Цю думку Чернишевського — про комфорт мов-

чання — я чув давно, від Ніколадзе. І щораз далі краще 
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починаю її розуміти. Заповіти мовчання злочинні хоча б 
тому, що в мовчанні стаєш німим, забутим і нікому не по-
трібним... Як склалося життя в Аліни? — спитав згодом.

— Потім про це, Миколо... Що ще тоді говорив Ніко-
ладзе?

Цілий рік вирувало студентство. Ми не ходили на лек-
ції, збиралися біля університету й спокійно вистоювали 
більше, ніж по півдня, чекаючи, що все-таки вийде до 
нас якщо не ректор Плетньов, то хоч куратор університету 
Філіпсон і спитає, чого ж ми домагаємося. Університет 
було закрито. Нас явно ігнорували. Тож одного дня кілька 
десятків урвителів (між ними нас трьох не було, ми про-
тестували проти фізичних розправ) вдерлися у квартиру 
Філіпсона й виволокли його на Невський проспект. На 
нього наділи блазенський ковпак, штовхали, обпльовува-
ли, словом — привселюдно глумилися. Та не це головне! 
Назрівала перша в країні революційна ситуація — можно-
владці страхувалися!

Звісно, тоді запрацювала поліція: близько трьохсот сту-
дентів посаджено в Петропавловську фортецю. Просидів 
там майже чотири місяці і я на голодному пайку, і снилися 
мені наші тифліські духани — з міцним вином, пахучою 
чихиртмою і свіжими кукурудзяними коржиками...

А про те, що відбувалося на волі, я дізнався потім із 
розповідей друзів... За якийсь час після закриття універ-
ситету студенти отримали дозвіл слухати курс приватних 
лекцій, за невелику плату, в залі міської думи. Більшість 
професорів, між ними й Костомаров, погодилася читати. 
Так тривало до березня 1862 року. А тоді сталася подія, яка 
викликала нову хвилю студентських заворушень.

Спокійний і зовсім лояльний професор Платон Павлов 
одного вечора прочитав лекцію «Тисячоліття Росії». Нічого 
крамольного не виголошував, виступ його був пройнятий 
любов’ю до батьківщини, ця категорія начебто не повинна 
вважатися кари гідною. Та ба! Коли поняття «батьківщина» 
не ототожнюється з особою царя, то виникає підозра, а про 
яку він мовить — може, про батьківщину Радищева? Лекція 
збурювалась оплесками, бо ж таки згадав професор, хоч і 
скоромовкою, і Радищева, і Новикова, і Лермонтова, а ще, 



88

на свою біду, щоб підкреслити значущість мовленого, Пав-
лов двічі повторив євангельське: «Хто має вуха, хай слухає!» 
Цю фразу в Третьому відділі розцінили як революційний 
заклик, і на другий день Платона Васильовича не стало в 
Петербурзі. Його заарештували і вислали в Кострому.

Студенти знову застрайкували на знак солідарності 
з Павловим. Організувати цей страйк було важче, бо ж 
професорів запросили, попередньо оплативши, самі слу-
хачі; організація приватного університету сама собою була 
виявом протесту проти закриття офіційного. Викладачі 
важко піддавались намовленням студентів і все ж таки 
погодились: лекції у залі міської думи припинились. Тіль-
ки Костомаров приходив і читав свій курс двом-трьом 
штрейкбрехерам.

Кажуть, що Чернишевський аж двічі приходив на 
квартиру Костомарова, просив його не ганьбити свого 
імені — марно. На цьому дружба між «саратовцями» 
розірвалася назавжди.

А ті самі студенти, які колись носили улюбленого про-
фесора на руках, зібралися в аудиторії і з глумом, жорстоко 
його освистали...

— Я ж казав Ніколадзе, що не довіряю оваціям, — ви-
правдовуючись, мовив Костомаров. — Нині — осанна... 
Ет!..

— Ти ж не послухав його поради: хто став речником 
у певному середовищі, той не сміє ні на йоту відступати 
від своїх позицій. Французький мислитель Іполит Тен на 
знак протесту залишив кафедру, коли Франція переживала 
роки насильства над правом.

Костомаров нервово змахнув рукою.
— А хто, хто зайняв його місце, ти не подумав? Про-

тести заради протестів, непотрібні оплески й овації там, 
де треба розумно мовчати, провокаційні ажіотажі — і 
неминучий результат: заборона спектаклів, закриття уні-
верситетів, конфіскація книг, арешти... А потім — духовна 
і розумова пітьма!

— Наші погляди на норми поведінки завжди були різні, 
Миколо. І ми ще не знаємо, хто з нас має рацію. А може, 
обидва маємо, може, наші крайнощі є зародком майбутньо-
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го розумного синтезу?.. Нині вбивають царів. Чи добре це? 
Напевне, ні. Царський трон від того не опустів. Та знаю 
одне: іти проти хвилі народного прозріння — безглуздо... 
Утопісти, народники, соціалісти — все це нове, і, як би 
нам не хотілося, не обминути його.

— Ти просив розповісти про Аліну, — перемінив Кос-
томаров тему розмови, і на його обличчя напливла тепла 
хвиля.

— Тепер я скажу: потім про це, Миколо. Саме пора, 
щоб, бува, не стало пізно, вернутися нам у молодість. Адже 
для цього ми сіли за стіл.

Òèñÿ÷à â³ñ³ìñîò ñîðîê ñüîìèé
Ìàëèé ºôðåéòîð

Мене, Миколу Еварестовича Писарєва, відколи я став 
вільний од розписок про нерозголошення таємниць, часто 
називають базікою, який у своїй відвертості не шкодує 
навіть себе. А навіщо мені затаювати те, про що і так усі 
знають і передають із вуст до вуст у перебільшеному та пе-
рекрученому вигляді? Краще побичуй себе самого, і хтось-
таки повірить у набагато вигідніший для тебе варіант.

От хоча б про той скандальний випадок у Петрозавод-
ську, коли я перебував на посаді цивільного губернатора 
Олонецької губернії. Мене й нині питають, де правда, 
кого били по морді: Бібікова чи мене, хто такий «малий 
єфрейтор»? Мають, звичайно, на увазі пасквільного вірша 
Шевченка «Юродивий», що розійшовся по руках уже по 
смерті злослова (а жаль — повели б піїта ще раз етапом до 
Оренбурга або й далі!). Там він нібито Бібікова мав на увазі 
під капралом Безруким, а мене назвав малим єфрейтором. 
Та я, не задумуючись, відповідаю, що все це поетична 
уява: якийсь п’янюга, справді замахнувсь на мене в церкві 
Богородиці в Петрозаводську. І хоч подав я у відставку не 
через це, а з власної волі, злобний поет назвав звичайне 
непорозуміння мордобитієм, підніс його у вищий ранг, 
переадресувавши Бібікову, і додав для антуражу: кайдани, 
Сибір і таке інше.

Насправді, між нами кажучи, петрозаводського ін-
циденту не було б, якби не Петров, той самий, з якого 
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розпочався процес над кириломефодіївцями. Для його 
вдачі добре пасує одна богохульна притча... Йде нібито 
Ісус з апостолами по морі, усі справно марширують, не 
замочуючи ніг, тільки Павло забрідає все глибше й глиб-
ше у воду — аж по шию. І коли дванадцятий апостол став 
уже захлинатися, Ісус промовив до нього: «Надто ревно 
стараєшся, Павле, йшов би, як усі, — по камінцях».

Той Олексій Петров утелющив собі в голову, що йому 
суджено врятувати Росію від лиходіїв і змовників — скіль-
ки ж то він завдав нам клопоту! Чи ж то Орлову, Дубельту, 
Бібікову або й мені хотілося б роздмухувати справу Кирило-
Мефодіївського братства майже до рівня декабристів, коли 
можна було тихенько розігнати змовників по всій імперії, 
щоб не збиралися докупи, та й усе на тому. Вистачило б 
непомітного кивка пальцем, так ні — склепали разом з 
дурним Юзефовичем писаний донос, а це вже документ, 
ніхто його не кине в кошик.

Ну а далі... Та про це іншим разом. Скажу тільки, 
що граф Орлов щедро винагородив Петрова. На час слід-
ства помістив його в готель неподалік Третього відділу, 
виплативши двадцять п’ять карбованців на дрібні видат-
ки, розпорядився вислати матері сто карбованців, після 
слідства наказав видати Петрову свідоцтво про закінчення 
університету, мовляв, йому, бідному, не дадуть тепер ніде 
спокійно вчитися, — донощик отримав на руки диплом 
юриста й на додачу п’ятсот карбованців сріблом. Здавало-
ся б, досить — по зав’язку. Ні, зарахував його чиновником 
Третього відділу!

Петров, як я уже сказав, по камінцях ходити не вмів. 
Манія... Працював він у архіві, надто ревно усім цікавився, 
навіть, як стало відомо, розтратами високопоставлених осіб 
на нічні розваги, хабарями... Спохопилися, та пізно. Хіба ж 
можна було пускати змію у власний зміїний дім, кінченого 
провокатора й дворушника посвячувати в секретні справи? 
А тепер спробуй спи спокійно: такий ревнитель донесе 
Господу-Богу на самого царя... Почалися перетрактації 
Дубельта з Орловим, Орлова — з його величністю; цар сам 
злякався дбайливця. Треба було видумати справу... Тож 
довелося Петрову якийсь час посидіти в Олексіївському 
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равеліні, а потім його вислали в Олонецьку губернію. Отут 
і звела мене з ним лиха доля.

Петров працював у якійсь волості попихачем за два-
дцять копійок на день. Дізнавшись про моє призначення 
цивільним губернатором у Петрозаводськ, почав засипати 
мене скаргами. А що я на них не відповідав, то злидень 
вирішив зустрітися зі мною особисто й нагадати про свої 
колишні заслуги. Вірний своїй нахабній натурі, він вибрав 
місцем зустрічі собор — під час відправи!

Тільки-но піп закрив царські врата — чую, хтось по-
заду дихає гаряче мені у вухо, ловить за руку і скиглить: 
«Миколо Еварестовичу, згляньтеся!» Я навіть не повернув 
голови, відсмикнув руку, — зір мій був прикутий до про-
філю обличчя губернського чиновника Матвєєва, котрий 
стояв праворуч ледь спереду і вряди-годи косував на мене 
оком. Мені згадалася недавня з ним розмова — звинува-
чував у грабіжництві, буцімто мені відраховують частину 
його окладу і тому подібне... Я ніколи не звертав уваги 
на подібні балачки, але цей мав здорові кулачища — він 
опустив їх переді мною на стіл і погрозив, що колись ними 
відвоює своє право. Тоді я вигнав його з кабінету, але ось 
тут, у церкві, раптом тьохнуло тривожно серце в грудях — я 
швидко подався до виходу.

І все обійшлося б добре, я сів би спокійно в карету 
і вступився з очей Матвєєва, але та сама прилипа знову 
заскиглила позаду і спіймала мене за рукав. Оглянув-
ся — Петров! А щоб тебе дідько побрав, не відчепишся від 
цього і в церкві... «Зайди до мене завтра в кабінет», — кажу 
йому, а він хапає за полу сурдута. Ледь одірвавсь від нього, 
виходжу на паперть — аж тут заступає дорогу Матвєєв і 
б’є мене в обличчя.

Та й це якось би зам’ялося, прикрий інцидентик мало 
хто й помітив, я, звичайно, облизався б і не надавав би цій 
справі розголосу. Та ба... Мерзотник Петров, який тільки-
но слинив мені руку, розправив свою згорблену поставу і 
заволав на все горло, викликаючи регіт народу:

— Так вам і треба, Миколо Еварестовичу, тепер у нас 
обох карта бита!

Як кажуть, гусак свині не товариш, але службу я мусив 
покинути... Матвєєва погнали на каторгу, та що мені з 
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того... Але я надто розбалакався, нехай це буде між нами, 
людям я кажу, що він лише замахнувся, а у відставку я 
подав добровільно.

Отак у мене все почалося з Петрова, Петровим і закін-
чилося. Якби не цей прикрий інцидент у Петрозаводську, 
я написав би цікаву книгу про справу кириломефодіївців, 
ніхто краще з нині сущих не розповість. Бо ж був я прави-
телем канцелярії генерал-губернатора Дмитра Гавриловича 
Бібікова, очолював Археографічну комісію, в якій пра-
цювали Гулак, Шевченко й Костомаров, відав секретною 
комісією у справах таємних товариств і сам частково вів 
над братчиками слідство. Та не можу, бо кожен, хто не 
візьме книжку, скаже: «А, це той, котрого в церкві по морді 
били!» Тож лиш між нами можу розповідати...

Третього березня до куратора Київського навчального 
округу Траскіна прийшов студент університету Олексій 
Петров: він знає, що в Києві існує таємне Слов’янське 
товариство, яке хоче розпочати в Росії боротьбу за феде-
рацію вільних республік. Траскін і його заступник Юзефо-
вич — малорос, який приятелював з Кулішем і Костомаро-
вим, вдавав із себе ліберала, — уважно вислухали Петрова 
і вмить зметикували, що тут можна вислужитися. Вони 
наказали Петрову написати на папері все, що знає.

І докладніше, слово в слово... Отож на вулиці Кадет ській 
в будинку протоієрея Андріївської церкви Завад ського, у 
кімнаті квартиранта Миколи Гулака часто відбуваються 
засідання таємного товариства, яке називається Кирило-
Мефодіївським братством. Члени товариства мають свій 
знак — сигнет, на якому вигравіювані імена святих Кирила 
і Мефодія, печатку з написом: «Пізнайте правду, а прав-
да зробить вас вільними», кожен член складає присягу. 
Товариство уклало свій статут з шести параграфів, які ви-
значають лад слов’янської федерації; дві прокламації — до 
українців і росіян та до поляків і так звану «Книгу буття 
українського народу». Програма товариства: ліквідація 
кріпацтва, запровадження вселюдних шкіл і поділ Росії 
на чотирнадцять рівноправних штатів, з яких для Мало-
росії визначено аж два: східний і західний. Західний — це 
Правобережна Україна і Східна Галичина. На визначенні 
такого штату наполягав Шевченко — він стверджував, що 
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Галичина національно пробуджена, є там своя література, 
показував книжечку «Русалка Дністровая», яку позичив у 
поміщика Платона Лукашевича. Члени таємного товарист-
ва — молоді вчені: Микола Гулак, Микола Костомаров та 
Пантелеймон Куліш; випускники Київського університету 
Олександр Навроцький та Василь Білозерський, студенти 
Опанас Маркович та Георгій Андрузький і ще якісь деколи 
приходять, прізвищ не знає... Окремо, присяги не складав, 
бо не згоден з поміркованістю програми товариства, — ві-
домий поет Тарас Шевченко, який на зібраннях читає явно 
протизаконні вірші.

Отож Траскін з Юзефовичем пишуть у Петербург Бібі-
кову — генерал-губернатор саме поїхав до столиці — сек-
ретну депешу.

Êîñòîìàðîâ

У ці дні я був зайнятий весільними приготування-
ми. Друзі роз’їхалися хто куди: Гулак — у Петербург, 
Куліш — до Варшави, Шевченко помандрував по Україні, 
я ж заручився з найкращою у світі панною Аліною Кра-
гельською.

Сталося це після зимових контрактів, коли в Києві 
гастролював Ференц Ліст. Останній його концерт відбувся 
в університетській залі, я купив квитки для себе, Аліни і 
її матері Анелі Устимівни. Ліст кілька днів тому завітав 
до графині Меліної, де саме гостювала Анеля Устимівна з 
дочкою, послухав гру Аліни, похвалив. Тепер, на концерті, 
він побачив її в першому ряді — поруч зі мною і матір’ю — 
й запросив Аліну на сцену.

То був фурор — зала гриміла оплесками, Анеля Устимів-
на, незважаючи на свою черствість, плакала з розчулення, 
я ж у той вечір, дома, користаючись з доброго настрою 
матері, попросив руки Аліни.

Мати погодилась підкреслено холодно: мене ще сяк-так 
терпіла, але колишню кріпачку свахою не уявляла. День 
шлюбу призначили на тридцяте березня.

За два дні до вінчання у нас з Анелею Устимівною від-
булася неприємна розмова. Натякаючи на моє плебейське 
походження, вона запитала, чи я маю екіпаж, чей же не 
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буду складати з дружиною візити знайомим на дрожках. 
Я промовчав, тоді вона сказала, що може нам екіпаж по-
дарувати, але я повинен найняти лакея, який би відчиняв 
дверцята.

— Не люблю лакеїв! — скипів я. — Сам спроможний 
відчинити своїй дружині дверцята екіпажа!

Анеля Устимівна нагадала мені цю відповідь трохи 
пізніше...

Прощаючись, я надів нареченій на палець перстень, 
вона прочитала вигравіюване на ньому «св. Кирило і 
Мефодій» і повернула мені його. «Не хочу ділити тебе ні 
з ким», — сказала, і я розкланявся, пообіцявши прийти 
в день шлюбу. Мені треба було взяти в університеті на 
тиждень відпустку й домовитись із священиком про час 
вінчання.

Ніхто не може назвати себе щасливим до останньої своєї 
хвилини: іноді людина живе задовго лише одну мить. Так 
подумав я у переддень свого шлюбу — я хотів би умерти 
раніше.

Вранці до мене зайшов заступник куратора Київського 
навчального округу Юзефович. Не вітаючись, оглянув мет-
ким поглядом кімнату, зупинив очі на столі, заваленому 
паперами, і прошепотів по-змовницьки:

— На вас прийшов донос, я хочу вас урятувати. Віддайте 
мені все підозріле — з написаного.

Я почув, як підігнулися мені ноги в колінах, адже не 
раз, не два попереджував своїх друзів, що ми в надмірному 
захопленні конспіративним товариством заходимо надто 
далеко, та не мав сили противитися диктаторській напо-
легливості Гулака і вільнодумній безоглядності Шевченка, 
допомагав складати програму й прокламації, а «Книгу 
буття українського народу», анонімний рукописний твір, 
переписував сам, вносячи радикальні поправки Тараса й 
Миколи; Гулак узагалі мав хворобливий нахил до таємних 
корпорацій, тією манією заразився ще в Дерпті; я у цю 
мить прокляв той день, коли познайомився з ним... У мене 
вже були книга віршів і драма «Сава Чалий», я захистив 
дисертацію, написав перші історичні праці про Наливай-
ка і Острозьких, розпочав роботу над фундаментальною 
монографією про Богдана Хмельницького. Усі знання, які 
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надбав, я готувався до краплі віддати народові, мене вабила 
слава вченого, на мої лекції приходили студенти — ніде 
голці впасти, і все це я, намовлений і під’юджений, сам 
перекреслив... На мої папери від ранішнього сонця впала 
тінь віконних рам — і затьмарилося мені в голові від зло-
вісного знаку, що прослався тінню на все моє прийдешнє 
життя.

Не усвідомлюючи, що чиню, знайшов у шафі свій 
примірник «Книги буття» і віддав його Юзефовичу. Він 
миттю вийшов у коридор, ця бестія, Іскаріотський Юда, і 
за хвилину повернувся назад — разом з Траскіним, жан-
дармським полковником і поліцмейстером. Я попрощався 
з матір’ю, яка стояла у дверях своєї кімнати, не розуміючи, 
що діється; кабінет мій запломбували, а мене вивели.

Я очуняв від струсу у брудній кімнаті поліцейського 
відділку на Подолі. Так — це суща правда, я в’язень, і все 
пропало. Десь там Аліна жде нареченого; десь там — за трьо-
ма морями і сімома ріками — височать стіни Київ ського 
університету, мов фортечний мур. Ніколи не думав, що 
заґратовані вікна аж так віддалять людину від реального 
світу — десь далеко, в незвіданих вимірах планети ридає 
у горі моя мати...

Не відаю, скільки часу просидів на стільці, схопивши 
голову в руки. Та враз брязнув замок, заскрипіли двері, до 
брудної кімнати увійшов жандарм і запитав глумливо:

— Як вам тут, пане професоре? Напевне, приємніше 
було б сидіти в кабінеті Археографічної комісії або ж 
дома — поруч з молодою дружиною?

Я схлипнув і не відказав нічого, нараз він мене поті-
шив:

— Ходімо, вам дозволено попрощатися з нареченою.
Мене знову повезли на мою квартиру. Вони німо стояли 

посеред кімнати — Анеля Устимівна, Аліна і мама, — я 
обняв усіх по черзі і сказав до Аліни:

— Я не злочинець, кохана, і з любов’ю до тебе в мо-
гилу піду.

Не бачив їхніх облич — окуляри запітніли, чув тільки 
тихі й часті схлипування Аліни, і раптом крізь них прорі-
зався черствий голос:
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 — Шкода, Миколо Івановичу, що не маєте лакея: самі 
ніколи вже не зможете відчиняти своїй дружині дверцята 
карети.

По дорозі в Петербург я хотів заморити себе голодом — 
не їв нічого кілька днів. Потім припинив голодування: 
візник налякав мене, що в непритомному стані я зможу 
наговорити багато непотрібного — на себе й на друзів.

У казематі Третього відділу на Фонтанці мене одягли 
в арештантський халат і ковпак. Першим відвідувачем був 
Писарєв: він натякнув мені, ніби зрадив усіх нас Гулак, 
так, так, — отож відрізняй проповідника від проповіді... 
Я почув, як щось хряснуло в мені самому — аж злякався: 
серце тріснуло від кривди чи від напруги, мов петарда, 
вибухнув мозок, а може, враз — від розгонистого удару 
страшним словом — переламалися ребра, хребет? Я довго 
не міг вийти з очманіння, та згодом відчув якесь дивне 
полегшення. Зрада людини, котрій ми всі вірили і яка разом 
з Шевченком гнітила нас своєю готовністю на самопожерт-
ву, звільняла мене від обов’язку мовчання, від присяги, 
дозволяла відмовитися від справи, за яку я, морально до неї 
не готовий, узявся зопалу; давала можливість обурюватися, 
каятися і прогледіти крізь чорну стіну тюрми просвіток 
волі. Я охоче повірив у брехню Писарєва...

Допитували мене — спочатку Писарєв, а потім Ду-
бельт.

Ах, Дубельт, Леонтій Васильович!.. Я чекав крику, бруд -
ної лайки, навіть побоїв, а він на першому ж допиті 
підійшов до мене, нахилився, поклав руку на плече, його 
добродушне, пооране обличчя потьмяніло від співчуття, він 
розгорнув папірця і прочитав, не намагаючись надавати 
словам значення:

— «І панує деспот-кат над трьома слов’янськими на-
родами... Та озветься Україна до братів-слов’ян, і встане 
Слов’янщина, і не позостанеться ні царя, ні царевича, ні 
царівни, ні графа, ні герцога, ні сіятельства, ні превосхо-
дительства, ні пана, ні боярина, ні кріпака, ні холопа — ні 
в Московщині, ні в Польщі, ні на Україні». «Книга буття 
українського народу». — І він підморгнув. — Так-с... За 
таке належить ешафот або ж довічна каторга... Але ні, не 
вірю, що це писали ви! Могло це писатися при вас, могли 
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ви переписувати, але ж не ви складали це пекельне пи-
сання! А взагалі, така небуденна людина, такий відомий 
вчений — навіщо вам це все?

Він говорив правду, я справді цих слів не складав — 
тільки вписував. Ні, ні, я не скажу — хто, але не я... А він 
і не питає, йому досить того, що — не я... Пам’ятаю, як 
мене огорнула паволока Дубельтової доброти; доброта 
тирана набагато сильніша від людської, бо вона рідкісна і 
її можна використати тільки один раз...

Ãóëàê

Росію лихоманило. В офіційних установах торгували 
посадами, правосуддям, честю, душами, хто міг — той 
грабував, хто не міг грабувати — крав. Горіли поміщицькі 
маєтки. Загинули Пушкін і Лермонтов. Сміявся Микола 
Гоголь. Вдруге заарештували Олександра Герцена.

1844 року я отримав посаду чиновника канцелярії 
київського губернатора — почав працювати в Тимчасовій 
археографічній комісії по розгляду історичних актів.

Після Дерптського університету, де кожний другий 
студент належав до таємного товариства, де увічі прого-
лошувалися гасла декабристів і польського Листопадового 
повстання, Київ здався мені спочатку тихою заводдю, у 
застояному літеплі якої вдоволені обивателі кумкали в 
унісон з булгарінською «Северною пчелою» про щасливе 
життя, вірну службу, про шикарні костюми і ботфорти, 
модні меблі, карети, ресторани й театри.

Щоб не застрягнути й самому в обивательському 
болоті, я почав писати працю «Про юридичний побут 
поморських слов’ян», маючи на меті провести в ній ідею 
боротьби проти рабства, порівнюючи долю поневолених 
поморських слов’ян з долею закріпачених народів Росії. 
Під час роботи над цією книгою я несподівано для себе у 
затхлому, здавалось, Києві зустрівся з однодумцями, за-
хопленими ідеями слов’янського месіанізму. Спочатку — з 
Костомаровим, потім — із Шевченком. Тарас ходив під 
впливом ідей петрашевців, був особисто знайомий з по-
ручиком Миколою Момбеллі... До нас горнулися студенти 
Київського університету.
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Переді мною відкрився інший Київ: невелика група 
неофітів поклялася віддати своє життя за волю рідного 
народу. Ми були різні в поглядах на шляхах здобуття волі: 
Костомаров закликав поширювати самоосвіту як само-
ціль, я й донині переконаний, що освіта — передумова 
революції.

На початку 1847 року я переїхав з Києва до Петер-
бурга, щоб із столичної висоти поширювати ідеї Кирило-
Мефодіївського братства. Почав працювати в канцелярії 
Петербурзького університету.

Вісімнадцятого березня у мою квартиру увірвалися Ду-
бельт і петербурзький обер-поліцмейстер Кокошкін.

— До нас надійшов донос від Костомарова, що ви 
організатор протидержавного слов’янського товарист-
ва, — сказав Дубельт. — Ми арештовуємо вас. 

Кокошкін почав робити обшук...

Àë³íà Êðàãåëüñüêà

На початку квітня широко розлився Дніпро — зелено-
жовті води затопили лівобережні луги аж до небокраю, — 
переправа на поромі з екіпажем і четвірнею коней була 
важка й небезпечна; Анеля Устимівна, яку сам Бог покарав 
невідомо за які гріхи ненависним каторжником, зчиняла 
істерику і тут же, при Аліні й Тетяні Петрівні — матері 
Костомарова, — проклинала той день і ту хвилину, коли 
дала згоду на шлюб своєї дочки з пройдисвітом, котрий 
хтозна-якими дорогами доплівся до Києва, вліз у довір’я 
вчених і її шляхетної сім’ї, несучи в собі первородний гріх 
людей підлого стану — злочинність.

Пором нарешті причалив до берега, Анеля Устимів-
на заспокоїлася і, мабуть, до самого Петербурга, більше 
тисячі верств весняними розтанями, не відкрила б уст, 
якби в Броварах, біля станції, їхній екіпаж не наздогнав 
перекладну хуру, в яку візник запрягав коней, — неподалік 
стояли жандарм, поліцейський і цивільний у кожусі та 
баранячій шапці.

— Ще один каторжник, будьте ви прокляті! — засичала 
Анеля Устимівна, і тоді Тетяна Петрівна, яка досі ніби й 
не чула образливого бурчання свахи, повернула до неї своє 
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суворе обличчя, постукала до візника, щоб зупинився, і 
проказала:

— Та цитьте, ви! Це ж Тарас Григорович...
Екіпаж зупинився. Костомарова вийшла, за нею ви-

скочила Аліна. 
— Так це ж усіх вас, Боже мій! — зойкнувши, підбігла 

до Тараса Григоровича, припала до його грудей. — А за 
віщо, ну скажіть — за віщо?!

Тарас поцілував Аліну в щоку, підійшов до Костома-
рової, схилився до її руки.

— Бідна матуся, — похитав головою, — бідна Миколина 
молодесенька наречена... Ой, лихо, лихо. Не пощастило 
мені бояринувати в Миколи, десь-то молодий уже там...

Підійшли жандарми, узяли Тараса під лікті, повели до 
хури, підштовхнули його, щоб вилазив.

— Не винен ваш Микола, матінко! — гукнув Тарас. — 
Хіба в тому, що зі мною побратався. Прости ж мене і не 
кляни!

Свиснув візник, трійця кур’єрських коней рвонула з 
місця вчвал, Тарас Григорович підняв шапку над головою 
і помахував нею, поки хура не сховалася за придорожні 
тополі.

Тоді вийшов із приміщення станції доглядач і спитав 
Тетяну Петрівну, чи вони, бува, не їдуть слідом за ареш-
тованим, у якого золоті окуляри. Костомарова потвердила, 
він подав адресованого Аліні листа. Аліна прочитала вголос 
і після слів «я не злочинець, кохана, і любов моя до тебе 
завжди житимe в моєму серці» — ридма заплакала; тоді 
Анеля Устимівна вихопила листа з рук дочки і розірвала 
його на шматки.

— Нема у вас серця, — сказала тихо Тетяна Петрівна.
У Петербурзі жінки зняли кімнату неподалік будинку 

Третього відділу і довгенько добивалися прийому. Врешті 
Дубельт прийняв їх у’себе в кабінеті. Анеля Устимівна сіла 
у фотель, біля неї напружилась у тривозі тендітна Аліна; 
Леонтій Васильович двічі попросив Костомарову сісти, та 
вона ніби й не чула, стояла біля дверей, мов статуя, стем-
ніла на лиці й сувора — кріпацький атавізм давався взнаки: 
прохачам у барина слід стояти біля порога.
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Дубельт повернувся обличчям до вікна, що виходило на 
Фонтанку: вид на річку, що, звузившись під Ланцюговим 
мостом, вихоплювалась за ним на простір, на червоний 
Михайлівський палац за Фонтанкою, був для Леонтія Ва-
сильовича звичним, та в цю хвилину пойняла його мозок 
думка про нефортунного царя Павла І, який утік із Зимо-
вого палацу, гнаний страхом, і заховався у Михайлівському, 
а від насильницької смерті не врятувався, бо така судилася 
йому доля... Всесильний цар не уникнув розплати, а що 
тоді казати про нижчих рангом — по зав’язку заборгова-
них злом і шахрайством повелителів. Усе на цьому світі 
нестійке, все на волоску, все на лезі бритви, справжньою 
є хіба ця мить, коли він ще має силу вирішувати за своїм 
уподобанням долю трьох жінок, які ждуть рішенця, — на-
ступна хвилина заслонена завісою непевності...

Анеля Устимівна ждала, ховаючи потаємне торже ство: 
вона знала, що її поневіряння закінчуються, — це кінець. 
Шеф збирається з думками, зараз він підійде до них і 
попросить її й Аліну, щоб вони назавжди забули про 
Костомарова.

Тільки Аліна сподівалася... Не може бути, щоб так за-
рання перекреслилось її життя, їй лише шістнадцять літ! 
То нічого, що в Дубельта жандармський мундир, він — теж 
людина, є у нього дружина, діти, ось зараз він повернеть-
ся од вікна, приглянеться до неї, такої юної й чарівної, 
і жандармське серце здригнеться... Хоч пообіцяє — щоб 
тільки нині не обірвалася нитка надії...

Леонтій Васильович повернувся різко, по-військовому, 
стрімливо підійшов до Аліни — він був мужній з виду і 
вродливий на свої роки, бестія, — узяв її пальцями за 
підборіддя, похитав скрушно головою:

— Видно, дуже любите нареченого, що такі печальні, 
а краще покохали б когось іншого, хоча б мене, старо-
го... — Він усміхнувся. — Повірте мені: Костомаров ніколи 
вас не любив... Гніваєтесь?.. Добре, добре, не буду. Мож-
ливо, любов у письменників полягає у тому, щоб завдати 
більше болю коханій... Напевне, вони й не вміють інакше. 
Бо навіщо професорові Костомарову здався той клопіт... 
Певно, це професійна недуга? Його сіятельство граф Орлов 
твердить, наприклад, що кожен письменник — вроджений 
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змовник. А я додаю: кожен письменник — ведмідь, якого 
слід тримати на ланцюгу. Отож ми вашого нареченого й 
потримаємо... Не раджу вам чекати його. Якщо пощастить 
йому уникнути шибениці, на яку заслужив, то з тюрми не 
скоро вибереться. Усе... — Дубельт повернувся до Тетяни 
Петрівни: — Вам, пані Костомарова, дозволено буде завтра 
побачитися з сином. І нікому більше.

Аліна тихо посунулася на підлогу. Дубельт стояв не-
зворушно — такі сцени йому доводиться бачити не вперше. 
І все-таки був здивований: що такого здібного вченого 
народила простачка; що існує на світі справжнє кохання; 
що у шляхетної жінки, яка ось виводить свою дочку з 
кабінету і вдячно кланяється, більше жорстокості, ніж у 
жандарма.

— Пізно вже, — підвів стомлені очі Костомаров, та 
Гулак не зреагував, він мусив дослухати сповідь Аліни.

Цілий рік я чекала від Миколи Івановича листів — не 
було, потім виявилося — це моя матінка перехоплювала 
їх. Відокремила мене від усього, що могло зв’язувати з 
Миколою, і повсякчас втовкмачувала, що арешт Косто-
марова напередодні шлюбу — вияв особливої ласки Божої 
до нашої сім’ї: яке ж бо щастя, що незаконнонароджений 
мужик, котрий посмів свататися до благородної панни, 
приховавши свої злочинні наміри, дістав по заслузі.

Моє життя ставало нестерпним. Коли б обізвався до 
мене Костомаров, я пішла б за ним на заслання, як дру-
жини декабристів. Згодом дізналася, що він у Саратові, 
написала листа, але відповіді знову не отримала...

Через три роки я вийшла заміж за офіцера Марка 
Дмитровича Киселя. Протягом двадцяти років подружнього 
життя мій муж ні разу не дорікнув мені за Костомарова, 
навпаки — ім’я знаменитого вченого в моїй сім’ї завжди 
було в особливій пошані.

Пам’ятаю (діти мої були вже величенькі), приїхав Мар-
ко із Києва і, таємниче посміхаючись, подав мені книжеч-
ку. Я прочитала заголовок — «Кремуцій Корд», драма, — і 
враз здригнулася від несподіванки, побачивши на титулі 
ім’я автора, а нижче присвяту: «Незабутній А. Л. К.». 
Озвалися тоді разом у душі і біль, і радість: не забув за 
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стільки років! Нестерпно захотілося знати, як склалося в 
нього життя: хто його дружина, скільки має дітей...

А незабаром, це було за два роки до смерті мужа, я, 
перебуваючи в Петербурзі, зустріла на Невському про-
спекті й о г о. Зразу пізнала — по ході, окулярах у золотій 
оправі — постарів мій Костомаров і зір у нього погіршав... 
Порівнявшись з ним, зупинилася, та він не звернув на мене 
уваги. Могла гукнути, але навіщо?

Овдовівши, я перебралася з дітьми жити в родовий 
маєток чоловіка — у село Дідовці на Полтавщині. Часто 
наїжджала до Києва, де вчилася моя дочка Юлія...

Догоряли свічки на люстрах, до дзеркальної зали за-
глянув швейцар.

— Ми зараз підемо, — сказав йому Костомаров, і в 
тоні цієї короткої фрази вчув Гулак старечу втому свого 
колишнього друга та й полегшу від того, що їхня зустріч 
закінчується і не треба буде надто глибоко заходити у 
спогади і неминуче стати на очну ставку — колишню і 
нинішню, навіщо розвереджувати душі? — Ти завтра по-
їдеш у Мцхету?

— Поїду, — сказав Гулак і подумав, що більше вони 
ніколи не зустрінуться — ні завтра, ні за рік, — востаннє 
перехрестилися їхні дороги.

— Тобі стане дивно, — Костомаров хотів закінчити 
розмову про Аліну. — На попередньому археологічному 
з’їзді в Києві я випадково дізнався від знайомого Аліни 
етнографа Павла Чубинського, що вона повдовіла і гостює 
тепер у своєї дочки на Фундуклеївській. Ми зустрілися. 
Потім, у Петербурзі, я захворів на тиф. Аліна приїхала до 
мене, врятувала мені життя. Ми з нею взяли шлюб.

— Мені не дивно. Я радий за вас.
— Ти одружений?
— Так... Із знайомою твоєї Аліни. Але не треба про 

це. Ходім.
Вони разом підвелися й довго стояли один супроти 

одного, швейцар терпляче ждав. Їх розділяла широченна 
площина стола, і перебували вони в зовсім інших світах, 
інших часових вимірах, в інших сферах діяльності, бажань, 
поглядів і були безмірно чужі.



— Тяжкі часи настали після вбивства царя, — Костома-
ров хотів якось завершити сьогоднішню розмову. — Треба 
перемовчати лиху годину, а так жаль кожної дрібки часу. 
Мало залишилося, мало... Втішаю себе хіба лиш тим, що 
моє власне спустошення від старості збігається із старечою 
спустошеністю імперії. Сумно, але факт...

— А може, саме тепер найгарячіша пора до праці... — 
відказав Гулак і, згадавши свою вранішню зустріч із кінто 
Гіві, додав: — Нині за роботу беруться всі. Треба заповню-
вати ділом час умирання, борги сплачувати...

Вийшли в коридор, тут було зовсім темно, швейцар 
узяв під руку Костомарова, щоб повести його в спальну 
кімнату, і прочинив двері до виходу — для Гулака. На 
подвір’ї світили два ліхтарі.

Не бачили один одного й не чули. У тьмавій тиші тихо 
розійшлися.
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ЧАСТИНА ДРУГА

Âåðåñåíü, 1881, Òèôë³ñ. Í ³ ÷

Пора була вже пізня. На Головінському проспекті 
тихо шурхотіло опале листя, теплий вітерець ледь дихав із 
протягів бічних вулиць, серпик місяця повис над Сололак-
ським гребенем, і від його примарного світла вирізнялася 
зубчастими контурами на тлі темно-фіалкового неба стара 
цитадель. У лугах над Курою скиглила птаха — зрідка, 
сонно; у піднебессі мерехтів освітленими шибками вікон 
Авлабар — майнула в пам’яті Миколи Івановича згадка про 
давню пригоду з кінто Гіві; шпиль храму Сіоні трикутником 
ліг на авлабарські світла і віддалився ген за Куру — Миколі 
Івановичу згадалися вранішня тривога, незахищеність, і 
відчув тепер, як за день все це вляглося, зникло кудись від-
чуття осамотненості, й замислився — від чого б це? Пробіг 
у думці весь прожитий день, усього нині було вдосталь, та 
не такого, що могло б його заспокоїти... Глибоко вдихнув 
пропахле першим опалим листям повітря і зрозумів: цей 
спокій від того, що йде він містом, яке добре знає навіть 
уночі: кожну вуличку, завулок, дім, храм, сквер — усе для 
нього тут своє і рідне. І живе він у цьому місті не тимчасово, 
а назавжди, і тому любить його, віддає йому своє життя, 
яке не довелося віддати Києву, і Київ той тепер далекий 
і нереальний. Реальний Тифліс, у якому він почувається 
по-домашньому і кожного ранку йде до праці, мов на 
свято, — без примусу й спонуки. В гімназії його друзі і в 
місті його друзі, він належить їм, а вони йому, і мовчати 
перед ними гріх та й навіщо мовчати? «Що сховав — згубив 
навіки, що роздав — твоє до гробу»1, — мовив Руставелі... 

1 Цитати з «Витязя в тигровій шкурі» подаються в перекладі М. Ба-
жана.
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А серед друзів — кінто Гіві. Що віддав йому, нещасному, 
знедоленому, дотепному, який за словом не лізе до кишені, 
а не знає, як жити?..

«Для того, щоб чесно жити, треба мати розум або пет-
лю, професоре...»

Коли це сказав кінто Гіві? А, ще тоді, коли вони з Те-
резою мешкали в Сейдабаді, і Гулак, ідучи на службу і зі 
служби, мусив минати сірчані лазні, де набиралися здоров’я 
багачі, а волоцюги цілу добу снували поміж куполами, 
промишляючи жебрацтвом і дрібними крадіжками, уночі ж 
тут спали на теплій землі.

Микола Іванович деколи згадував красеня злодюжку і 
впевнений був, інакше й думати не міг, що Гіві, очистив-
шись сльозами сорому, більше не краде.

Наївний... Незабаром Гулак переконався, що Гіві й не 
збирався міняти професію. А пустив сльозу? Боже, чи ж 
то мало є випадків, коли найчерствіші люди розчулюють-
ся?.. Можливо, професор навіяв йому згадку про матір, 
якої він давно вже не мав: жаль стало себе, самотнього в 
світі. Або згадав свого батька-кахетинця і порівняв його, у 
гостроверхій шапці, в білій черкесці з газирями на грудях, 
з нужденним собою — у сатинових шароварах і ситцевій 
сорочці... Сльоза сльозою, а кінто Гіві давно прикинув, 
скільки в Тифлісі багачів, і вирахував: якщо він у кожного 
десятого витрусить один раз кишеню, то багацький клан 
не збідніє, Гіві ж матиме завше на хінкалі й вино.

Вертаючись одного разу з гімназії, Гулак звіддалік 
побачив: виходить із лазні вдоволений, розпарений, чер-
вонолиций азнаурі, прямує, покректуючи, у Старе місто, 
його наздоганяє не хто інший як кінто Гіві, їх обганяє 
якийсь хлопчисько, з його кишені випадає згорток, Гіві 
згорток піднімає, показує азнаурові, вигукуючи: «Гроші!» 
Так само — без змін.

Обурення, злість, обридження стрясли Гулаком, він 
гукнув:

— Гіві, йди-но сюди! Як тобі не соромно?
Кінто стрепенувся, став мов укопаний — він зовсім не 

сподівався, що його спіймають на гарячому, та ще й хто: 
професор! Азнаурі теж завмер: як-не-як, а в руках пачка 
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грошей; Гіві вирвав пакунок: «Котись звідси, не твої!», 
опустив очі, вітаючись:

— Гамарджоба, професоре!
Микола Іванович не відповів, підступив до Гіві, при-

тягнув до себе:
— Худоба ти... — тихо мовив йому у вухо. — Коли на-

решті почнеш чесно жити?
Тоді кінто сказав ту фразу про чесність, і Гулак зро-

зумів, що Гіві зовсім не покидьок, якого виплюнуло на 
вулицю дно.

— Так чому — петлю, коли в тебе є розум? — розвів ру-
ками Гулак, дивлячись на вродливе обличчя кахетинця.

— Ай, професоре, — кінто відступив крок назад. — Що 
ви розумієте? Прийшли просвіщати грузинів, а що про 
них знаєте? Спасибі, що хоч навчились кілька слів по-
нашому... Ловите за руку, вчите праведності, а не поду-
мали, бо навіщо чужинцеві про це думати, чому гордий 
кахетинець з Телавського повіту, батько котрого ходив у 
сніжно-білій папасі з тібетської кози, у черкесці до п’ят і 
білих чоботях, їв балик, чихиртму, лобіо і плов, а запивав 
червоним кахетинським, — чому його син опинився на 
тифліських закутках, навчився грабувати і спить просто 
неба на землі?

— Та знаю, що не з добра, але хіба так слід шукати вихо-
ду з біди? — вони всілися на колоду під чинарою. — А тепер 
розповідай, я буду слухати.

...Вересневий теплий вечір виповнив присмерком чашу 
міста вщерть — від Махати до Мтацмінди. Серпик місяця 
зараз сховається за руїнами цитаделі, і стане зовсім темно. 
Гулак поспішав. Що робить у цю мить Тереза, що думає?.. 
Та що б не робила, що б не думала — не знає, як ниніш-
ній день перегорнув усе пройдене його життя, мов вітер 
аркуші старої книги, — без ладу, висвітлюючи то тут, то 
там сторінки для нового прочитання, і давній, знайомий, 
багато разів продуманий зміст книги зазвучав несподівано 
по-новому... А скільки виявилося місць у ній, які варто б 
відредагувати, а скільки незаписаних, марно пропущених 
сторінок, а чи вистачить життя, щоб заповнити їх? Хіба 
не став і я з гордого карачохелі жалюгідним кінто, який 
дбає не про творіння, а лиш про те, як прожити день? 
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Певне, подібні причини вибили нас з тобою, Гіві, з річища 
чистоводдя, і ми обидва чалапаємо замшілими, висхлими 
заводями, де ходити безпечно, та знайти нічого там не дано. 
А нині задумалися: як стати знову карачохелі?

...Тоді кінто Гіві простягнув на знак примирення руку, 
повернувся до Миколи Івановича, щоб мати його обличчя 
перед собою, — так він завжди розмовлятиме з професо-
ром, де б не став з ним на розмову, звіряючи свою сповідь 
його очам — їх зблискові й потьмаренню, смуткові й про-
світлінню. Гулак, слухаючи, майже весь час мовчатиме, 
відповідаючи йому тільки подумки, проте обидва вигнанці, 
зболений кожен своїм лихом, чужі і різні, визріватимуть у 
нових мислях всяк про себе, але конче удвох — цієї дружби 
ніхто не збагне, та й чи можна до кінця зрозуміти секрет 
симбіозу дички й щепи? Кінто буде очищуватися від накипу 
злоби й бруду, він довго ще промишлятиме злодійством, 
та в його душу безнастанно вливатаметься благородство 
мовчазного співбесідника; Миколі Івановичу чужий біль 
доповнить власний, приспаний, розворушить його і при-
мусить нарешті збагнути, що болість скривджених всюди 
однакова і лікувати її слід там, де виявилась рана.

Це просвітління прийде пізніше — аж тоді, коли Гулак 
тихого осіннього вечора вертатиметься з Воронцовського 
палацу після недокінченої розмови з Костомаровим. Тоді 
йому згадаються усі зустрічі з Гіві, а те, що було передумано 
й мовлено між ними, ляже в такий приблизно діалог.

К і н т о  Г і в і. Скажи, ради Господа-Бога, професоре, 
чого ти прийшов до нас — учити чи доучувати? Я ду-
маю — доучувати, бо вчили нас уже й до тебе. Го-го, скіль-
ки разів! Аж сорок... Сорок разів Тифліс був знищений. 
Таке коротке слово — знищений, така коротка наука, а 
скільки смертей, а скільки жаху, а сирітства, а жебрацтва! 
А як довго вилазити потім з біди!

Г у л а к. Це правда, Гіві. Сороковий раз Тифліс був 
зруйнований іранським шахом Магомет-ханом 1795 року. 
На Крцаніському полі, за містом, де Кура виривається з 
кам’яної ущелини на степовий простір, триста грузинських 
вершників зустріли полчища Магомет-хана і всі загинули. 
Грузинські Фермопіли...
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К і н т о  Г і в і. А були в нас інші часи! Правив колись 
Грузією цар Давид Будівничий, який вигнав турків з-над 
Кури, Арагви і Ріону. Ти б лише послухав, що розказує 
історикос Захарія! А син Давида Дмитрій, цар Іверії, 
завоював невірну Гянджу і на знак перемоги привіз у 
Грузію залізні гянджинські ворота — донині вони стоять 
у кутаїському монастирі... А цариця Тамара вимінювала 
полонених султанів на кінські підкови. Го-го, славна була 
за царів наша Сакартвело!

Г у л а к. Правду каже твій Захарія. Справді, у битві під 
Басіані цариця Тамара розгромила румійські війська, а 
полоненого султана продала в рабство, взявши за нього 
кінську підкову. Тоді від Грузії стали залежними Північний 
Кавказ, Вірменія, Азербайджан...

Та не завжди треба хвалити царів, — сказав уголос 
Микола Іванович. — Цар Дмитрій здобув Гянджу не в 
бою — напав на неї у той день, коли від землетрусу осу-
нулася гора, загатила ріку і тисячі гянджинців гинули у 
воді під руїнами. Ті ворота взяв він без зброї... Не завжди 
треба обожнювати царів. І не в тому річ, Гіві. Не війнами 
славна та пора. У ті часи в Грузії і в Азербайджані жили два 
могутні володарі в царстві духу, які не зазнали ласки ні в 
царів, ні в атабеків, бо закликали не до війн між народами, 
а до братерства. Руставелі й Нізамі уславили ту епоху».

К і н т о  Г і в і. А потім втомилася Сакартвело... Ти спи-
таєш, чому я став з карачохелі кінто. То довга історія, я не 
народився ремісником, мій батько мав землю. Але коли 
тебе цікавить, чому ремісники кидають ремесло і йдуть 
красти, — скажу. А тому, що гордості не стало, нема чим 
пишатися. Нинішній гонор карачохелі показний, вином 
підігрітий, фальшивий, бо все змаліло, зниціло. Колись ми 
боролися за землю, жінку, дівчину — кров за них пролива-
ли без надуми, поки тифліський карачохелі Еліазарашвілі, 
який знав одвічну таємницю виготовлення грузинської 
сталі — за цю таємницю колись майстри в муках конали й 
мовчали! — відкрив її Миколі І за Юдину мзду — о шакал, 
син шакала! — і ми залишилися без зброї...

Г у л а к. Це вже в галузі фольклору, Гіві, причини були 
інші... Всі ви озброєні ходите, не прибіднюйтесь.
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К і н т о  Г і в і. Озброєні ходимо, кажеш? Так, палаші, 
рушниці носимо, щоб убити тварину або ж брата, але за 
волю з нею не стаємо — без гордості й честі один наперед 
одного наші азнаури, а за ними й устабаші1 поперлися до 
воронцовського корита і товпляться біля нього донині. 
А я не хочу. Я краду. Ай, кацо, хіба це грабунок? Ну, взяв 
би я в тебе тоді ті гроші — ні ти не збіднів би, ні я не 
став би багатший. Тільки й того, що я випив би зайвий раз 
вина, а ти — ні. Яка, врешті, різниця — хто?

Г у л а к. Йоганн Гердер у своїй праці «Ідеї до філософії 
історії людства» писав про Грузію: жінки тут вродливі, 
чоловіки сміливі, але все в Грузії продається — це злодій-
ський народець.

К і н т о  Г і в і. І за це нас називають злодіями? А в кого 
ми навчилися красти — у завойовників. Кому зраджува-
ли — зрадливим завойовникам. У кого перейняли таємниці 
підступності — у завойовників! У нас відібрали все: землю, 
совість, силу, гордість. Цього в мене вже нема. Чому ти 
кажеш, що я злодій, чому не шукаєш тих грабіжників, які 
все це в мене відняли?

Г у л а к. Але ж це сталося не тільки в Грузії, а в усій 
Росії. Завойовники-царі поневолили всі народи й росій-
ський у тому числі. То що — усі повинні стати волоцюгами? 
Підніми вище голову й поглянь, які мужі загинули і гинуть 
у боротьбі із злом!.. Ба, ти знайшов для себе найлегшу фор-
му протесту — неробство й злодійство, а я в своїй обітниці 
мовчання німую — теж біля воронцовського корита — 
і навіть не пробую допомогти тобі розправити хребет.

К і н т о  Г і в і. Я родом з Телавського повіту, професоре, 
селянський син. Мій батько мав трохи землі, та під час 
Кахетинського повстання 1812 року наше село було зруй-
новане дотла, землі зайняв ставленик російського коман-
дування азнаурі Баградзе, я народився уже в наймах. Коли 
підріс, покинув село і подався, як багато інших хлопців, до 
Тифліса. Пішов на науку в шевське амкарство — навчився 
на доброго шевця, мав доволі грошей, які гордо пропивав 
на сьомий день. Та владикам кісткою в горлі стала наша 
мізерна воля — на амкарства було накладено потрійні 

1 Начальник цеху (òþðê.).
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податки. Ремісники відмовилися платити, вийшли перед 
будинок тифліського поліцмейстра на Еріванську пло-
щу — з десять тисяч карачохелі. Розбили двері поліцейської 
управи, перелякані поліцаї видали нам на поталу збирача 
податків, і ми його вбили... Я не знаю історії, професоре, 
у нас Захарія — історикос, але мені добре відомо, що в 
Метехському замку — он височить він за Курою — жили 
грузинські царі, сама Тамара тут перебувала, а тепер там 
найстрашніша тюрма. В тому замку колись сазандари-
ашуги втішали піснями грузинських повелителів, а мені 
довелося в царських хоромах відсидіти страшних два роки. 
Я краду абази, а в мене вкрали волю і честь. Я ненавиджу 
чужинців — усіх, усіх! А ти приїхав у грузинський Тифліс 
і першого ж дня допитуєшся до татарського Сейдабаду, до 
вірменської базиліки!

Г у л а к. Ех, кінто, кінто! Живеш, борсаєшся в темряві і 
світла правди не бачиш. Та хіба в татар, або вірмен інакша 
доля? Ет... Ось поглянь ліворуч, бачиш вірменську церкву 
Святого Георгія? Там похований батько ашугів Саят-Нова, 
вірменин. Він вірив так, як і ти, у добрих царів і був вигна-
ний з палацу Іраклія II, сам ашуг загинув за Тифліс, коли 
руйнували місто в сороковий раз... Поглянь-но далі — он 
там, неподалік мечеті, доживає віку азербайджанський 
мудрець Мірза Фаталі Ахундов, у якого серце болить і за 
тебе, грузинського кінто. У татарській Гянджі помер най-
славетніший грузинський поет Ніколоз Бараташвілі, убитий 
нестачами й хворобами у двадцять сім років. У такому ж віці 
був убитий Лермонтов у П’ятигорську... А скільки їх, твоїх 
друзів, загинуло за тебе на дорогах смерті — Сибірській, 
Туркестанській, Кавказькій!

...Тихо в місті, ледь чутно квилить, засинаючи, нічна 
птаха, гаснуть світла на Авлабарі, тьмяніє трикутний шпиль 
Сіоні, тепло плюскотять хвилі Кури, і вступається кривд-
ний біль з душі, даючи місце спокоєві й рівновазі.

Серпик місяця сховався за цитадель. Микола Іванович 
тихо зайшов у дім: Тереза й Нана вже спали. Причинив 
двері кабінету, потемки роздягнувся, ліг на тапчан. Про-
бував заснути. Сон не приходив.

Заповідалася для Гулака довга нічниця. За своє життя 
він встиг звикнути до раптового сповільнення плину часу, 
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коли після нервового денного ритму й швидкозмінності, 
щомиттєвої дотичності до часових категорій — було, є, 
буде — потрапляєш у безмір вічності, де існує одна ка-
тегорія — є. Ти можеш тоді переноситися із трьох конк-
ретних вимірів, як ось об’єм цього маленького кабінету 
або ж — колись — шліссельбурзького каземату в інший 
часовий вимір, де немає кордонів, обмежень, стін, стелі, 
початку й кінця, тільки плин — повільний, гнітючий, у 
якому зникає бажання існувати, бо існування — та мить 
вічності — раптово втрачає сенс. І тільки заглиблення у 
власну сутність, розпачливі пошуки в собі неперехідної 
вартості рятують тебе від петлі. Звідки він, злодюжка-кінто, 
дізнався про цю альтернативність чесного життя? Але хай 
приходить розум...

Вікно синіло кольором нічного зоряного неба, в кімнат-
ці, заставленій з усіх боків шафами, етажерками, повними 
книг, поступово проріджувалася темінь. Гулак повернув 
голову до стелажів, відшукуючи очима верхню полицю, 
на якій поставали рядочком праці Костомарова. Були 
там монографії «Богдан Хмельницький» і «Бунт Стеньки 
Разіна», повість «Кудеяр», двотомне дослідження «Останні 
роки Речі Посполитої» і перші випуски задуманої вченим 
«Російської історії в життєписах її головних діячів». Перебіг 
у пам’яті останню серію праць Костомарова, і схопилася 
чомусь думка не за життєписи Володимира Великого чи 
Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха чи Андрія 
Боголюбського, а за Феодосія Печерського — засновника 
Лаври, пустельника й сподвижника духу, немов хотів його 
життям виправдати своє замкнуте довголітнє існування і 
визначити йому ціну.

Гуляли княжата, сини Ярослава Мудрого, і розпусні бо-
яри після смерті великого князя, лилося вино у гридницях, 
дзвеніли гуслі — пиячила, пропивалася Русь, і вичікували 
кипчаки на донецьких степах — поки проп’ється. Занидів 
ратний дух у хоробрих русичів, іржавіли мечі, продавалася 
за гривни любов до рідної землі, не стало святощів. Ви-
рушив тоді з Курська до Києво-Печерського монастиря 
вродливий юнак і, бувши сильним до рала і до жіноцтва 
охочим, постригся у ченці. Відраджував його чинити це 
старий ігумен Антоній, та хлопець не зважав, наполіг на 
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своєму, а потім молов мливо для монахів, співав псалми, 
перший заходив до церкви і останній виходив, простою-
ючи без руху цілий день на одному місці, носив власяницю 
поверх голого тіла, дав обітницю мовчання, постив, бичу-
вав себе веригами і, витримавши найтяжчі випробування, 
довів усім, що людина здатна на святощі. Феодосій Пе-
черський — так назвали сподвижника, ставши ігуменом, 
вимагав цих самих самопожертв від братії, пильно наглядав, 
щоб вони не полегшували собі чернечого життя, обходив 
келії, підслуховував, стукав патерицею в двері, за якими 
чулася розмова, відбирав у ченців і кидав у вогонь речі; на 
Феодосія молилися миряни, а він, не полегшуючи нічим 
їхню долю, залишався сторожем їхнього сумління. Князі 
бенкетували й далі, пропиваючи Русь, нічого не змінив 
своїм подвигом Феодосій, зате сотворив ідеал праведності, 
надавши вартості самій ідеї.

Досі Гулакові висвітлювався над верхньою поличкою 
образ молодого Костомарова, якого пам’ятав. Нині вви-
жався справжній, сьогоднішній автор історичних моно-
графій; Костомаров поглянув на Гулака, заспокоєного 
прикладом Феодосія Печерського, і сказав: «А хтось у ті 
часи писав поеми, подібні до «Слова о полку Ігоревім», 
одна дійшла до нас, і які ми нині були б без неї, ти не по-
думав про це, Миколо. Подвигу ж мніха Печерського ніхто 
не пам’ятає. — На його устах промайнула епікурейська 
посмішка, він додав, показуючи на книжки: — Поглянь 
на моїх дітей, може, вони й недолугі, але мої, і підуть в 
люди, і піде мій Феодосій — для кого ідеалом, для кого 
застереженням...»

«Та невже, — вдруге сьогодні простогнав Гулак тими 
самими словами, — невже лише продукт, — єдиний вимір 
корисного? А спосіб його добування ніколи не стане окре-
мою вартістю? Приклад чесності, сторожі сумління, само-
вдосконалення — усе це непотрібне, зайве, смішне?»

«Не зайве і не смішне — коли прикладене до праці, а 
не стає самоціллю, позою», — почув Гулак знайомий голос.

Зник образ Костомарова, і на його місці вималювався 
інший, що завжди приводив Гулака у стан, не властивий 
його натурі — благоговіння, а боротися з цим почуттям не 
міг і не хотів. Цей муж, з яким Микола Іванович зустрічався 
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щодня, коли ще жив у Сейдабаді, був старший за нього 
всього на десять років, та своїм маєстатом примушував 
усіх схилятися перед собою. Був це азербайджанський 
мислитель і драматург, богоборець і просвітитель — Мірза 
Фаталі Ахундов.

Дивні діла твої, Господи! Не з царських, не з дво-
рянських родів часом виходять на світ аристократи духу 
й пророки. Міцкевич — з білоруської глушини, Щепкін 
і Шевченко — з кріпацького пекла, Айра Олдрідж — з 
рабів, Ахундов — з дрібних торговців. І всі стають на чолі 
націй, валять з п’єдесталів коронованих плебеїв, бо так 
хоче народ, бо це його єдині право і влада.

Мірза Фаталі Ахундов був тоді в зеніті своєї слави, на-
писав кращі свої твори. Комедія «Візир Ленкоранського 
ханства» прозвучала російською мовою на тифліській сцені 
і азербайджанською — в Баку, давши початок національ-
ному театрові; п’єсу «Мосьє Жордан і дервіш» ставили в 
Петербурзі, твори Ахундова перекладалися німецькою, 
французькою та англійською мовами, а він, заробляючи на 
хліб, працював перекладачем у Кавказькому намісництві, 
куди щоранку — високий, з гордою поставою атабека — ви-
рушав, минаючи сірчані лазні, на царську службу.

Він ходив сягнисто і швидко, завжди обганяв Миколу 
Івановича, який теж виходив на службу вранці, дибаючи 
своїм спутаним крочком; Гулак скромно схиляв голову, 
щоб не звертати на себе уваги великої людини, і відчував, 
як зігріває його близькість Ахундова, опромінює, — чи не 
так почувався Акакій Церетелі у присутності Шевченка: 
не раз під час зустрічей у «Тифліському гуртку» поет го-
ворив про це Гулакові. І деколи прокидалася у Миколи 
Івановича заздрість до цих людей, які цілком віддають себе 
праці для рідної культури, радше — була це туга за рідним 
ґрунтом, який — єдиний — може дати снагу в роботі. Єди-
ний? Чому? Ось Ахундов живе в Тифлісі, Бараташвілі жив 
у Гянджі, а Давид Гурамішвілі — в Україні...

Одного ранку Гулак почув позад себе тверду ходу 
Ахундова, Мірза Фаталі порівнявся з Гулаком, приязно 
всміхнувся, привітався.

— Я знаю усе про вас, пане Гулак, від Церетелі і схиляю 
перед вами голову.
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Від несподіванки й хвилювання всіяне дрібними про-
жилками обличчя Гулака побагровіло, він сказав по-азер-
байджанськи:

— Зустріч з вами робить мені велику честь, Мірза-бек. 
Якби мав перед ким, хвалився б...

Ахундов засяяв. Дуже потішала рідна мова, хоч з ак-
центом, у вустах українця:

— Чув я, чув, що ви поліглот... Я згадав собі тепер: у 
тридцять сьомому році приходив до мене вчитися тюрк-
ської мови один поет, він казав, що на Кавказі вона потріб-
на, як французька в Європі. Не встиг... Він не встиг багато 
чого зробити, усі його задуми були вбиті біля підніжжя 
гори Машук... Ви знаєте, про кого я говорю...

— Знаю. Усе думаю про нього... Як ви познайоми-
лися?

— Він знайшов мене: я теж був автором вірша «На 
смерть Пушкіна»...

Вони замовкли, певне, думали про одне й те ж. Ідучи, 
Ахундов підтримував Гулака за лікоть, Миколі Івановичу 
було від цього незручно, він чемно вивільнився і, винувато 
глянувши, проказав тихо:

— Вибачте, равлик звик пересуватися сам...
Тоді Ахундов зупинився із співчуттям і з докором гля-

нув на Гулака.
— Я давно хотів з вами порозмовляти, та все якось не 

випадало... Та коли ми вже розговорилися, ще й моєю 
рідною мовою, дозвольте бути з вами відвертим...

— Прошу...
— Чому ви вдалися до затворництва, кому це потрібно? 

Мені прикро: від вас відвернулися ті, які раділи з вашого 
приїзду до Тифліса. Так, так — і Церетелі, і Чавчавадзе. 
Для нас усіх Шевченко — ідеал енергії і боротьби, ви ж 
бо його друг і вчений...

— Ученим стати легко, а людиною, якщо вона не Шев-
ченко, — набагато важче... А втім, я не склав рук: працюю 
у гімназії, виступаю з доповідями в «Тифліському гурт-
ку».... — Гулак відчував, які мізерні ці виправдання, і не 
підводив голови.

— Розмовами боргу не покриєш. — Ахундов рушив далі 
і враз уповільнив ходу, побачивши, що Гулакові важко 
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йти. — Ви знаєте грузинську, азербайджанську мови — 
скільки могли б нам допомогти. А серце, серце залишиться 
там, де воно хоче залишитися... Чому ви не пишете?

— Хто вам сказав, що я не пишу? Я не публікую... Не 
вмію йти на компроміс.

— Компроміс, кажете. То що краще, по-вашому: йти 
на компроміс і працювати чи не йти і нічого не робити? 
А Нізамі йшов! Щоб зберегти себе, він присвячував свої 
поеми атабекам і при цьому залишався геніальним. Не 
подумайте, що я штовхаю вас на оборудку з совістю. Є ком-
проміси потрібні, і є крайності, які слід обминати. Я не 
прихильник індійських зороастрійців, які у храмі Вогню, 
що біля Баку, в Сураханах, умертвлюють свою плоть в 
ім’я самодостатнього подвигу, і ненавиджу практиків типу 
шведа Роберта Нобеля, який поряд з храмом спорудив 
нафтову вишку, відвів білу нафту в труби і з священного 
вогню почав добувати гроші. Ми повинні знаходити най-
максимальніші можливості для праці, щоб наша країна з 
темної стала просвіченою.

Тепер зупинився Гулак.
— Ви мене здивували, мислителю, — сказав, дивлячись 

у вічі Ахундову. — Ще в сорок сьомому не всі ми спові-
дували віру в просвічену монархію.

— Ви мали рацію. Для ліквідації гніту існують два спо-
соби: або гнобитель сам припинить гніт, або пригноблені 
знищать його. Та нині я не бачу цього другого шляху, а 
що не вірю у прозріння монархів, то працюю для просвіти 
народу.

— Десь він є — той шлях, я знаю. А що не можу на 
нього потрапити, то мовчу і вірю...

— Самою вірою у рай не потрапиш... — Ахундов пильно 
вдивлявся у Гулака: — Чув я од грузинських «тергдалеу-
лів» — нібито Микола І нагородив київського митрополита 
Євгенія панагією з коштовним камінням за мовчання під 
час повстання декабристів. Той теж вичікував і вірив... Ви 
не боїтеся, що тоді, коли вирішуватиме вашу долю час, 
хтось і вам присудить подібну нагороду?

Гулак не озвався. Прощаючись з ним біля намісництва, 
Ахундов мовив:
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— Я читав вашу працю про четвертий вимір. Не знаю 
математики, тому боюся судити про неї, але сам пошук ба -
гатовимірності нашого буття вельми символічний. Що мо-
же бути четвертим виміром для людини: совість, пам’ять 
про неї? Певне, так. Мовить азербайджанська приказка: 
умирає кінь — залишається підкова, умирає людина — по-
винно залишитися ім’я.

...Зник образ Ахундова, а перед очима Гулака висвітли-
лось обличчя нестаріючого Олександра Навроцького. Він 
спитав, лукаво підморгнувши:

— То що ж воно таке — четвертий вимір, мій дорогий 
брате? Що?!

ЧЕТВЕРТИЙ ВИМІР

Отож знову так самісінько, як і рівно чотири роки 
тому, зібралося у цьому тісному кабінеті їх троє: Микола 
Іванович Гулак, викладач математики Першої Тифліської 
гімназії Роберт Карлович Шенгер і Олександр Олександ-
рович Навроцький, який випадково придбав у книгарні 
дагестанського містечка Темір-Хан-Шурі книжку «Дослід 
геометрії у чотирьох вимірах» і кілька днів квапно доби-
рався на перепряжних річищем Андійського Койсу через 
Кодорський перевал до Тифлісу, щоб привітати свого 
двоюрідного брата з успіхом у математиці.

Однак серед безмежжя ночі був у кабінеті, зримий 
тільки для Гулака, ще й пан у смокінгу, жабо й циліндрі з 
магічною паличкою у руці, той самий, якого уявив, коли 
сидів у Воронцовському саду на лавочці під липою — Май-
стер Часу і Простору. І нічого дивного: колись такі проÿви 
ходили вільно по світу навіть удень... Володар постійної 
часової форми Є навідався до Миколи Івановича цієї тихої 
осінньої ночі, щоб провести його тим відтинком часу й 
простору, який йому визначено, щоб завтра вранці доста-
вити на очну ставку із своїм минулим.

Того дня обрусілий німець Шенгер зайшов до Гулака 
висловити своє здивування. Він близько десяти років пра-
цює разом з Миколою Івановичем в одній гімназії: встиг 
уже звикнути до його енциклопедичності, але ця праця, що 
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побачила світ у тифліській друкарні Мелікова, виходила не 
тільки за рамки гімназійної програми з математики, а й за 
рамки загальноприйнятих норм сучасного математичного 
мислення: Гулак своїм дослідженням видобував на світло 
денне неприйняті в Росії постулати Лобачевського, якому 
й присвячує книгу.

Шенгер пив міцний чай і вдивлявся в обличчя Гулака, 
начебто вперше побачив його: цей скромний чоловік, про 
минуле якого говорилося багато, хоч нинішнє життя не 
викликало особливого подиву (до ерудиції Миколи Івано-
вича узвичаїлися, як і до його інформативних виступів у 
«Тифліському гуртку»), ця тиха й боязка людина зухвало 
і впевнено вивергнула на суд ученого світу теорію про 
четвертий вимір, яка загрожує не лише повалити віками 
усталені формули чистої математики, а й проникає у сферу 
духовного життя, філософії. І саме тут, у такій, здавалось 
би, нейтральній галузі науки, проводить свої колишні 
слов’янофільські ідеї, закінчуючи вступ до книги ось такою 
політичною прокламацією: «Отже, ми, слов’яни, можемо 
пишатися двома славними іменами в галузі математичних 
наук: Коперніком і Лобачевським, хоч зловмисні німці за-
перечують національність першого й оригінальність мислі 
другого. Хай живуть Копернік і Лобачевський, хай живе 
слов’янська наука!»

Обрусілий німець Шенгер давно позбувся пангерман-
ської зверхності, він, певне, й не був заражений нею, та 
ось емоційний, такий далекий від науковості вигук хвали 
слов’янській науці, забарвлений неповагою до німців, — з 
уст людини, від якої уже давно ніхто не сподівався полі-
тичних заяв, — зачепив за живе те атавістичне — німецьке; 
Шенгер, попиваючи чай, готувався до дискусії з Гулаком, 
у душі якого, видно, не погас іще революційний дух.

Втім, широко відчинилися двері, і до кабінету стрімко 
увійшов довговусий, геть уже сивий козарлюга, котрого на 
Кавказі називали Запорожцем, — Олександр Навроцький. 
Гулак, який ніколи не давав волі емоціям, охнув, схопився 
з крісла й кинувся обнімати двоюрідного брата.

Скільки літ його не бачив? Мабуть, цілих п’ять... Так, 
п’ять років тому Гулак востаннє гостював у Навроцького 
на хуторі Цахцакор Еріванської губернії, тоді Олександр 
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працював радником губернського управління. Добрий, 
милий Сашко! Сильний, скептичний, злий.... Таким ти був 
ще тоді, коли ми разом мешкали у протоієрея Завадського 
на Кадетській, таким був і на слідстві, і нині... А я по -
старів. Ти поневірявся не менше за мене: після вятського 
заслання — Курськ, Новочеркаськ, Миколаїв, Єреван, 
тепер тебе занесло аж у Дагестан... І ніщо не зламало! Ти 
переклав «Іліаду», «Одіссею» на українську мову, а скільки 
зробив перекладів з Пушкіна, Міцкевича, Байрона, Гете, 
Гейне, Шіллера... Не втомлюють тебе, не знеохочують ні 
поневіряння, ні роки, та й сам не міняєшся — тільки й 
того, що посивів. Що тебе принесло, Олександре?

— Так що ж воно таке — четвертий вимір, мій дорогий 
брате, що? — загримів Навроцький густим баритоном, 
стискаючи в обіймах кволого Миколу Івановича.

— Ну годі, годі, — вивільнився Гулак. — Сідай з нами 
пити чай.

Майстер Часу і Простору якусь мить з цікавістю при-
глядався до Навроцького, та тут же знову надів маску без-
сторонності, власне, вона була його справжнім обличчям, 
а цікавість — маскою, проте секунду таки замилувався 
життєздатністю й життєлюбністю галасливого й дужого 
Запорожця — не густо такі йому зустрічаються на без-
межжях категорії Є.

— Це просто неймовірно: ви ж юрист, літератор, зна -
вець мов, і я був переконаний, що в точних науках ви — ди-
летант, — почав Шенгер.

— Кожна людина дилетант. Тільки різної градації... — 
неохоче відказав Гулак.

Він міг би розповісти Шенгерові про свої перші дні у 
вогкому шліссельбурзькому казематі — три кроки завдовж-
ки, два завширшки; наче звір у клітці, ходить в’язень уздовж 
і впоперек, б’ється об холодні стіни, йому паморочиться 
в голові, і тупий, темний страх від того, що час зупинив-
ся або ж тече жорстоко поволі, морозить кров... Минуло 
всього кілька днів, а до мозку вже добираються щупальці 
одноокого спрута на ймення божевілля; днів тих попереду 
ще тисяча, і я їх прожити без праці при здоровому глузді; 
Боже, пошли божевілля, потьмарення або смерть!.. Тоді 
він перший і останній раз подав прохання Орлову: дайте 



119

книг, ради Христа, дайте книг!! Відповідь приніс жандарм, 
вона вмістилася в одному слові: покайся! Навіщо вам це, 
адже я вже — ніхто... Та, видно, я ще чогось вартий, ще 
мене не знешкоджено, коли зі мною продовжують боро-
тися. Вимога Орлова додала рівноваги: з ним борються, 
він повинен вистояти, і в цьому змаганні весь життєвий 
сенс... Проте за півроку в каземат все-таки було доставлено 
стос книжок. На прохання матері Орлов дозволив в’язневі 
читати праці з математики, фізики, космографії. Їх вислав 
з Дерпта брат Олександр...

— Шановний Роберте Карловичу, за три роки ув’яз-
нення можна вивчити і китайську грамоту....

Навроцький сів за столик поруч із Шенгером, вийняв 
з портфеля пляшку рому. Гулак примружив очі: він уя-
вив, як за розмовою щезатиме хмільна рідина в пляшці 
й розв’язуватиметься язик у буйного Сашка, бо ж вони з 
Шенгером не п’ють. Олександр відкоркував і, не питаючи 
ні в кого згоди, підлив до чаю у всі три чашечки пахучого 
трунку.

Шенгер не звернув на це уваги, йому хотілося виклика-
ти на розмову Гулака — цього завзятого слов’янина, який 
для проповіді своїх ідей знайшов найбезпечнішу ділянку 
науки. Він поставив друге питання.

— Я довго сидів над книгою і таки збагнув ваші форму-
ли й креслення, а тоді розчарувався: я не знайшов фігури 
в чотирьох вимірах. Отже, четвертий вимір — фікція...

— Вона існує тільки в мисленні, — мовив Гулак.
— Як триєдиність Бога, в яку треба вірити? — на губах 

Шенгера промайнула скептична посмішка.
— У Божу триєдиність справді слід лише вірити, — у від-

повіді Гулака прозвучало легке роздратування: він не любив 
дискутувати з приводу християнських догм. — А поняття 
четвертого виміру треба уявити. Без Копернікової уяви 
ми б і далі гадали, що перебуваємо в центрі всесвіту, а він 
збив нам пиху і примусив опинитися у скромному кутку 
сонячної системи... Нині ж у тиші кабінетів визріває вчення 
про багатовимірність усіх категорій буття, і першим його 
апостолом став казанський вчений, творець неевклідової 
геометрії Микола Іванович Лобачевський. У нас його не 
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визнали, і ми його теорії можемо вивчати, на жаль, тільки 
з французьких книг.

— Вас весь час тягне у сфери понять, зовсім чужі науці. 
До чого тут французи, слов’яни?..

— Я вас не розумію, пане Шенгер, — втрутився в роз-
мову Навроцький. — Чому ви намагаєтеся відокремити 
науку від інших сфер духовного життя людей? Адже науку 
створює людина, а вона — не абстрактне, навпаки — дуже 
конкретне явище: серед багатьох суто індивідуальних її 
ознак головні — національність, приналежність до батьків-
щини... На мою думку, в науковій праці Миколи Івановича 
його похвала полякові Коперніку і росіянину Лобачев -
ському зовсім доречна. Безрідної науки немає, як не може 
бути безрідної літератури, пісні, легенди...

— Не хочу сперечатися з вами, пане Навроцький, хай 
буде по-вашому. — Шенгер поблажливо глянув на Олек-
сандра, і зморшка невдоволення перетнула його чоло. — 
Мене, Миколо Івановичу, цікавить сутність четвертого 
виміру, його реальність, яку можна відчути... Я знаю тільки 
три: довжина, широта, висота.

Гулак глянув на Майстра Часу і Простору, якого ніхто, 
крім нього, не бачив, той кивнув йому підбадьорливо — не 
зважай, ти вирвався з темної клітки тривимірності і осягнув 
властивість бачити мене, хоч я не даюсь нікому у відчуття. 
Мене можна тільки мислити, як мислиш зараз ти і, напев-
но, мислив у аудиторіях Казанського університету Лоба-
чевський. Я — четвертий вимір. Ти можеш назвати мене 
глибиною, первнем, сутністю сущого і разом з тим — перс-
пективою, вічністю. До мене треба докопуватися інтуїцією, 
щоб збагнути смисл свого існування. Тривимірність — це 
забитий дошками світ, за яким нічого немає. Ти спробував 
знайти з нього вихід у геометрії, а геометрія — це простір 
для існування, отже, і саме існування повинно бути бага-
товимірне, бо навіщо воно тоді, який був би в ньому сенс, 
якби біологічна, наприклад, тривимірність — народження-
життя-смерть — не переходила в духовну категорію, щоб 
жити вічно в обмежжі Простору і Часу?

— Наш матеріальний світ, — відказував Гулак, — по-
будований на трьох вимірах, це так. Але уявіть собі на 
хвилину, що ви живете у двомірній площині, — як раптом 
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збідниться ваш світ! Ви, напевно, мали можливість перено-
ситися в нього, коли дивилися на одноплощинні витвори 
мистецтва. Та коли художник знає закони перспективи, 
він дає вам змогу уявно проникнути у глибину сутності 
явища — четвертий вимір? Зародки цієї мислі не нинішні. 
Згадайте строфу Гете з першої частини «Фауста»:

Wo faß ich dich, unendliche Natur?
Euch Brüste, wo? Ihr Quellen alles Lebens,
An denen Himmel und Erde hängt,
Dahin die welke Brust sich drängt — 
Ihr quellt, ihr tränkt, und schmacht ich so vergebens?1

He чуєте тут відчаю Фауста через те, що не може проник-
нути в глибину природи, до центру всесвіту?

— Для мене ваші сентенції недоступні і вони здаються 
мені помилковими. — Шенгер підвівся. — Проте подивляю 
вашу здатність і бажання мислити.

— Підождіть, — зупинив його Гулак, — тепер я хочу 
запитати вас. Ви вірите в кінець нашої планети?

— Усе відживає свій вік... 1572 року Тихо Браге побачив 
велику зорю, якої нині вже немає. Її й тоді не було — лише 
світло. Все має свій кінець...

— Ваша правда. Тільки знайте і не сумнівайтесь у тому, 
що скажу: наша планета загине аж тоді, коли вона зможе 
передати свій досвід іншим живим планетам, тобто коли 
спрацює на неї четвертий вимір — глибина всесвіту. Зга-
дайте слова французького філософа минулого століття Сен-
Мартена з його колись знаменитої книги «Des erreurs et de la 
veritå»2: «Світ наш побудований на трьох вимірах, тому під-
лягає знищенню. Якби він був побудований на чотирьох — 
був би вічний». Як бачите, поняття, про яке дискутуємо, 
мислителі усвідомлювали давно, а тепер воно стало на по-
розі сучасної науки. Нам дані для відчуттів не самі сутності, 
які існують поза нами, а тільки їх проекції у трьох вимірах...

— Блаженні віруючі, — усміхнувся Шенгер. — Тільки 
здається мені, що ви витаєте у світі ідей, а не практики. 
До речі, все своє життя.

1 Де зможу я тебе пізнати, нескінченна природо? Тебе, душе, де? Ви 
джерело всього життя, від якого залежить земля і небо. Туди моя душа 
прагне. Ви нуртуєте, поїте мене і не вдовольняєте моєї туги (í³ì.).

2 «Про помилки і про правду» (ôðàíö.).
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— Пане Шенгер, — підвівся Навроцький, — а ви ніко-
ли не замислювалися над тим, що, крім свинячої шкури, 
людині потрібні ще й ідеї?

Шенгер спалахнув і підхопився. Коли Гулак, провівши 
гостя, повернувся знічений та зніяковілий, Олександр 
сказав, наливаючи у свою чашку рому:

— Огидний практицизм... Та годі. Тому, хто не осягнув 
науки добра, всяка інша наука завдає лише шкоди. Ти не 
будеш пити? То будь здоров... А тепер я тобі скажу, що 
таке твій четвертий вимір.

Гулак сів навпроти Навроцького, та був неуважний, 
весь час без потреби поправляв окуляри, певне, продуму-
вав свою розмову з Шенгером, переживав: а може, Роберт 
Карлович має рацію — справді, яка практична доцільність 
його праці про четвертий вимір? Розвинув теорію Лоба-
чевського, перший в Росії відстояв добре ім’я ученого, 
ступив малий крок вперед у галузі чистої математики? 
А далі? Хіба є у нього доволі знань і снаги продовжувати 
дослідження? А коли ні, то ця його праця забудеться, загу-
биться, не принісши користі ні науці, ні філософії. Певне, 
мав рацію Шенгер...

Навроцький налив собі ще рому, взяв з тарілки гроно 
винограду і смачно, губами, пообривав жовто-прозорі яго-
ди; Гулак скрушно подумав, що Сашко надто звик до міц-
них напоїв, та, глянувши на брата, заспокоївся — обличчя 
Навроцького пашіло здоров’ям. Усього на рік молодший від 
Гулака, він виглядав порівняно з ним парубком... Миколі 
Івановичу стало затишно й безпечно.

— Шенгер не має рації, заспокойся. — Навроцький 
знав, які тепер сумніви тривожать Гулака. — Маєш рацію 
ти... Біс тебе знає, як те все вміщається в твоїй голові... 
Тільки вибач за мою відвертість: ти, пишучи своє дослі-
дження, найменше думав про математику...

— Які дурниці! — спалахнув Гулак, наче його спіймали 
на гарячому.

— Не кип’ятись... Від мене, Миколо, ніколи ти не чув 
неправди... Я навіть признавався тобі, скільки в мене 
було жінок. Ну гаразд, я знаю, що ти цнотливий. До речі, 
Терези не бачу... Прийде? Досі дивуюся, як ти зумів одхо-
пити таку красуню... Так-от: ти, озираючись і боязко, але 
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з твоєю впертістю через нейтральну науку проштовхуєш 
ідеї нашого Братства. Слов’янські... Це добре, хоч думаю, 
що час приніс нові проблеми, а ти вперто сидиш у мину-
лому. Та про це потім... Пишучи свою математичну працю, 
ти насамперед думав про смерть. Не знімай окулярів і не 
дуже дивуйся. Слухай мене уважно, я не дам тобі сьогодні 
вставити жодного слова... Отже, працюючи над визначен-
ням четвертого виміру, ти думав про смерть. Зрештою, уся 
мудрість у нашому світі зводиться до того, щоб навчити 
людей її не боятися. Релігія вигадала потойбічний світ, 
епікурейці твердили, що смерть не страшна, бо коли є 
життя — її ще немає, а коли вона є, то життя нема; ти ось 
створюєш формулу четвертого виміру. У своїй безвиході, 
куди загнала тебе чесність, ти знайшов вихід, простір, на 
якому теоретично можна залишитися у житті назавше. 
А тепер мучишся у сумнівах: чи заслужив своїм життям 
на безсмертя. І нічого в цьому ганебного нема: усіх людей 
турбує це питання, ти ж для відповіді на нього знайшов 
свою формулу...

Пан у жабо й циліндрі, що сидів у куточку між стела-
жами з магічною паличкою у руці, здивовано похитав го-
ловою. «А він проникливий... Ти справді думав про смерть 
і безсмертя, а втім, це знаю найкраще я, нема людини, 
яка б не бажала вирватися з клітки тривимірного життя 
на безмежжя Простору і Часу. В цьому стимул людського 
поступу. Ось у цю мить ти визначаєш: довжина — вік, 
ширина — можливості розуму, висота — сумління. Вік 
твій довгий, можливості розуму — чималі, з сумлінням 
ти ніколи не зводив порахунків, а от чи впустять тебе на 
простір четвертого виміру — не знаєш...»

— І не треба тобі знати, Миколо, чи впустять тебе на 
простір четвертого виміру. («Як це йому вдається сьогодні 
відгадувати мої думки?» — дивувався Гулак.) Чесністю 
світ не здивуєш, а от скандальна слава — теж слава. Зло 
яскравіше, ніж добро. Петров із своїм доносом стане на 
ньому довічно, у цьому можеш не сумніватися. Увійде туди 
і балаганний фігляр, який колись заманював до себе люд 
кривлянням і вуличними дотепами, — Фаддей Булгарін. 
І ти думаєш — незаслужено будуть вони увічнені? Якби не 
Петров, ми б і досі не знали всіх своїх можливостей — хто 
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на що здатний, а на що — ні; якби не він, людство, напев-
но, не мало б оцих пророчих слів Шевченка, які визначають 
прийдешній день: «А люди виростуть, умруть ще не зачатії 
царята, і на оновленій землі врага не буде, супостата, а 
буде син, і буде мати, і будуть люди на землі». Не морщ 
чоло — це не блюзнірство. Це парадокс. Ще приклад: якби 
в 1829 році не вийшло з друку на диво популярне й без-
дарне чтиво Булгаріна — роман «Іван Вижигін», який ціле 
десятиліття псував смаки читацької публіки, ми не мали б 
«Капітанської дочки» Пушкіна і «Героя нашого часу» Лер-
монтова — творів, написаних з першопотреби заперечення 
бездарності — за врятування престижу російської прози... 
Нині ти в розмові з Шенгером мудро визначив четвертий 
вимір — як глибину.

«Дуже точне визначення, — сказав пан у жабо й цилінд-
рі. — Четвертий вимір у тобі самому, у центрі твоєї душі, 
у закладених там принципах, від яких ти не відступаєш, 
і тільки з її надр можеш піти в безсмертя з доброю або 
лихою славою. Хай не мучать тебе сумніви — лихої слави 
ти не матимеш».

— А доброї? — вихопилося в Гулака, та Навроцький не 
здивувався, він знав, про що думає двоюрідний брат.

— Доброї — безсмертної? Ти мав би її, якби помер у 
час свого найвищого чину. Ніхто б тоді не позивав тебе 
до суду за марно згаяні роки — їх не було б. Та не сталося 
цього, хвалити Господа, тож треба було помножувати чин. 
Ти ж дав собі обітницю мовчання — якогось хворобливо-
гордовитого... Не обізвався на Україну ні словом, відрізав 
пуповину. Два роки тому я був у Києві, питав — мало хто 
про тебе знає. Знають Гулаків-Артемовських — Петра і 
Семена. А тебе по чому знатимуть, по чому? Поки розко-
пають архіви Третього відділу і народ дізнається про всі 
таємниці цього дому печалі, мине багато часу...

Навроцький ще раз налив рому і відставив набік 
пляшку.

— Досить з мене... Сп’янію і, чого доброго, всю правду 
тобі скажу... А таки скажу; ти відвик, відірвався від Украї-
ни, вона нині тобі ще сниться, можливо, спогад про неї 
витискає сльозу — і тільки. Твоє життя давно належить 
іншому народові. А в нього така сама доля. То чому ти не 
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співаєш пісні того, на чиїй гарбі їдеш? Чому мучишся лише 
своїм колишнім подвигом, а не хочеш бачити нинішнього 
дня? Дня іншого, з новими потребами. Боїшся? Але ж ти 
намітив вихід з клітки, тож виходь!

Майстер Часу і Простору підвівся із стільчика, змахнув 
магічною паличкою, сказав до Гулака:

«Вставай, пора нам пройтися твоїм відтинком простору 
і часу. Це буде недовго, ходім».

...Осіння ніч загусла, мов смола, у теміні зник Сашко, 
легка габа м’яко впала на обличчя, у дверях жеврів, мов 
світильник, набалдашник магічної палички. Майстер Про-
стору і Часу ждав...

Âåñíà, 1884. Òèôë³ñ
Ïåòðå Óì³êàøâ³ë³

На Миколу Івановича жаль було дивитися. Від горя, 
яке несподівано спіткало його, він зсутулився, посірів, 
синюваті прожилки густим павутинням вкрили обличчя, 
хода його ще більш уповільнилася, дивився собі під ноги, 
нікого довкола не помічаючи — ні людей, ні світу Божого. 
У гімназії оминав погляди колег, немов боявся, що його 
будуть випитувати або співчуватимуть, а ми й не знали, як 
його розрадити, чим допомогти, тільки й того: попросили 
учнів, щоб вони на уроках грецької мови не дратували 
Миколу Івановича нерозумними витівками.

Зрада Терези, здавалося, розчавила його, я вже й не 
думав, що він верне собі колись душевну рівновагу; ди-
ректор гімназії Марков — Желіховського два роки тому 
звільнили за пристрасть до кахетинського — порадив йому 
поїхати на лікування.

Та лік прийшов зовсім із несподіваного боку: особисте 
горе Гулака здолало горе суспільне — наше, грузинське. 
Мені й досі дивно, що він, українець, на батьківщину 
якого давно впали мором Валуєвський та Емський укази 
про заборону української мови, не опустив тепер рук у 
безнадії або ж не зітхнув з гіркою полегшею — всюди одна 
біда, головою муру не проб’єш; мені таки дуже дивно, що 
Микола Іванович, такий боязкий, замкнутий у собі від-
людник, якому ніяк не хотілося ризикувати ще раз волею, 
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сприйняв заборону викладання грузинської мови в школах 
і вживання терміну «Грузія» як посягання на його власну 
свободу. Ніби грузином народився і за Грузію ладен роз-
платитися рештою свого життя.

Згадайте, генацвале, часи сваволі царської поліції і уря-
довців після вбивства Олександра II... Кавказьке намісни-
цтво, яке колись, за Воронцова, потроху загравало з грузи-
нами, дозволяючи відкривати театри або справляти весняні 
карнавальні ігри — кееноби, було скасоване, останнього 
намісника великого князя Михайла Романова відкликано 
до Петербурга — пам’ятаєте, він навіть не був присутній 
на археологічному з’їзді, за нього заочно виголошували 
тости на післяз’їздівському банкеті, — а в Тифлісі встанов-
лено посаду головноначальствуючого Кавказом. Словом, 
прийшли до влади військо й жандармерія, і першим посів 
нове крісло головнокомандуючий військами Кавказького 
військового округу князь Дондуков-Корсаков. Цей сат-
рап, перебуваючи іще на посаді генерального губернатора 
Київщини, Волині й Поділля, ревно проводив у життя 
приписи Валуєвського указу щодо української мови, якої 
«не було, нема і бути не може», у цій діяльності і набрався 
неабиякого досвіду, тож пообіцяв тепер Олександрові III 
покласти до його ніг історично роздріблений на багато 
національностей Кавказ — монолітним, одномовним і 
покірним. Ось коли почали здійснюватися прожекти ук-
раїнського письменника-козакофіла Данила Мордовцева, 
який у своїй статті «Апатия юга», надрукованій 1876 року в 
газеті «Дело», закликав царський уряд цивілізувати напів-
дикий Кавказ! Не знати, може, й справді хтось з високих 
сановників виклав цареві зміст цієї статтї, і в того виникла 
ідея... Хто знає... Мабуть, Мордовцев, такий «доброзичли-
вий» до народів Кавказу, які, на його думку, «сплять уже 
дев’ятий вік», тому надійшла пора їх розбудити, не думав, 
що його побажання так точно вляжуться в бузувірській 
акції Дондукова-Корсакова, але сказано — зроблено! Ось 
вам два українці — Мордовцев і Гулак. А втім, хіба в нас 
такого мало?

До Першої гімназії, де я працював учителем грузин-
ської мови, приїхав куратор навчального округу Янов ський, 
звелів директорові зібрати всіх учителів і зачитав нам 
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циркуляр. Пам’ятаю той німий беззвучний смерч, який 
просвистів над нашими головами і похилив їх разом... Один 
Шенгер сидів незворушний, ніби нічого й не трапилося. 
Не можу сказати про нього чогось поганого, але був він 
холодним математиком, якого жоден біль не діймав, а всі 
розпорядження виконував по-німецьки сумлінно. Шенгер 
підвівся і спитав Яновського:

— А де працюватиме Умікашвілі?
— О, не турбуйтеся, Роберте Карловичу, — відказав над-

міру ласкаво Яновський, — ми не дамо йому пропасти!
І ось весь інцидент вичерпався: Шенгер звів націо-

нальне лихо до клопоту про одну особу і так цим догодив 
кураторові, що той, розчулившись, промовив:

— Я завжди вірив у благонадійність професури вашої 
гімназії. Спасибі!

Та ми й далі сиділи з похиленими головами. Грузини, 
у тому числі і я, — зневажені, висічені на стайні царською 
нагайкою, вимазані дьогтем, збезчещені на очах народів — 
тамували біль, стискаючи кулаки. Росіян палив сором. 
І, мабуть, тому, щоб очистити себе від ганебства родового 
зв’язку з сановними злочинцями, підвівся не грузин, а 
росіянин — Михайло Володимирович Горяєв, який не раз 
домагався в Яновського введення для грузинських учнів 
викладання історії Сходу рідною мовою.

— Грузія багато перетерпіла лих, — сказав Горяєв. — 
Тимура Ленга, шаха Аббаса, Агу-Магомет-хана. Витримає 
ще й Дондукова-Корсакова.

Це було сказано не зопалу, Горяєв знав, на що йде. Але 
мусив так вчинити, щоб грузин Петре Умікашвілі ніколи 
не носив у серці болю до росіян. Від його слів мені по-
легшало: я зрозумів, що ми не самі, і коли розпочнеться 
війна з Корсаковими, з нами будуть Горяєви.

Шенгер демонстративно вийшов із зали. Яновський 
стояв блідий, він чекав вибуху, бунту, маніфестації. Од-
нак цього не трапилось, ми тихо розійшлися, зневажені й 
упокорені, та стало нас удвоє більше.

Горяєва звільнили з роботи наступного дня. Його ви-
слали на Ставропольщину без права працювати в школі. 
Кажуть, він найнявся в якогось поміщика за пастуха.
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На другий день я зайшов до директора по розрахунок — 
Ніколо Ніколадзе запропонував мені роботу в «Обзоре». 
У кабінеті навпроти директора стояли учень із класу Ми-
коли Івановича — Цамая і сам Гулак. Я не впізнав старого: 
розпрямлений і злий, він говорив Маркову, показуючи на 
гімназиста:

— Я протестую. Ви не смієте його виключати з гімназії, 
він не винен.

— Вийди, Цамая, з кабінету, — мовив хлопцеві дирек-
тор. Зачекав, доки зачиняться за учнем двері, тоді звернувся 
до Гулака: — Але ж він ударив товариша по обличчю.

— Але за віщо? Ви знаєте?
— Це не має значення. Він допустився рукоприклад-

ства, а гімназійний статут...
— Це має значення. Чічакян обізвав його грузинською 

свинею... Самі розпалюєте ненависть, щоб легше...
— Ви бунтуєте, Миколо Івановичу! Як Горяєв...
— Я наполягаю, пане директор. Якщо Цамая буде 

виключений, я подам у відставку. Не буду працювати 
в навчальному закладі, який підтримує дискримінацію 
корінного населення.

— Змовилися... — процідив переможений Марков.
Того ж дня Гулак зайшов до мене додому. Я побачив 

на його обличчі свіжість, холодний полиск очей, зціплені 
губи — таким він іноді бував, коли виступав з доповідями в 
«Тифліському гуртку». З нього тоді спадала стареча втома, 
і я уявляв собі його, двадцятип’ятилітнього, на допиті в 
кабінеті Дубельта.

Я зрозумів, що Микола Іванович вирвався з тенет 
власного горя, і подумав: прийшов розрадити мене. Та він, 
нічого не згадуючи про зібрання в гімназії ані про інцидент 
з директором, поклав переді мною рукопис:

— Бажання працювати подібне до каменя в повітрі, — 
він мусить упасти... Довго затримував його, хоч і працю-
вав — для себе. Оце стаття «Стародавні автори про Грузію 
і грузинські племена». Давно написана, але я... Ось що: 
вона повинна саме тепер побачити світ. Ви у близьких 
взаєминах із Ніколадзе, занесіть йому в «Обзор». І ще хочу 
запропонувати: перекладіть статтю грузинською мовою і 
передайте в редакцію газети «Дроеба»...
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Статтю Гулака цензура не пропустила. А шкода, ґрун-
товно була написана... Та я хочу розповісти про головне. 
Колись мовчазний і відлюдкуватий Микола Іванович ніби 
зняв з шиї ярмо, ніби вийняв з уст кляп, — йому стало 
потрібно спілкуватися з людьми. Чи це самотність йому 
дошкуляла, ви ж знаєте — Тереза його покинула, а Нана 
переїхала до чоловіка в Гянджу. Та найпевніше — проки-
нулася у ньому жага діяльності, боротьби, уся його енергія, 
тамована десятками років, запульсувала, він пожвавішав, 
помолодшав, говорив багато і палко, я знову почав собі 
його уявляти двадцятип’ятилітнім — організатором Кири-
ло-Мефодіївського братства.

Ãóëàê

Не смерть страшна, а чекання смерті... Усі роки, про-
житі разом із Терезою у Тифлісі, були для мене постійною 
тривогою, щоденним очікуванням лиха. Я знав — це ста-
неться скоріше чи пізніше, вона піде від мене, її натура, 
життєздатність не вміщалися у чотирьох стінах квартири 
батоні Іраклія. Усі її функції зводились тепер до обслуго-
вування мужа, це було для неї вузько й принизливо, Тереза 
ждала від мене несподіванки. Вона не могла повірити, що я 
назавше вдовольнив себе скромною посадою гімназійного 
вчителя, я ж не сподівався на більше. Знав, що моя мов-
чанка приведе мене до катастрофи, яка розтрощить мушлю 
мого сховку й розчавить мене самого. Що Тереза піде від 
мене, я знав з усього: її німий погляд, докірливе зітхан-
ня, стишений вигук захоплення, коли вичитувала в газеті 
повідомлення про приїзд на гастролі якоїсь театральної 
трупи, — все це я перекладав на слова, не вимовлені нею, 
і вони мене жорстоко шмагали, погрожували, застерігали... 
Я знав, що вона мене покине, й тоді, коли вона стояла 
перед дзеркалом, пишаючись своєю вродою, що не в’янула 
з роками, і тоді, коли розповідала про абхазок, які зачару-
вали її, коли вона із своїм балаганом замандровувала аж у 
Сухумі чи Очамчире. Тереза водно твердила, що амазонки, 
якщо вони й були, то жили в абхазьких горах, бо й донині 
жінки там їздять на конях у черкесках і при зброї — цей 
ідеал жінки вона створила на докір моїй незахищеності, 
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я знав, що не втримати мені мою кохану амазонку, мою 
цацалі, яка звикла до розкутого життя, і її самопожертва 
не витримає проби часу. І тепер, незважаючи на тяжкий 
біль, я дякую долі, що подарувала мені, як винагороду за всі 
страждання, хвилини справжньої радості — на одну лише 
таку мить я згодився б чекати все життя. Не скаржусь — за 
щастя треба розплачуватися...

Одного дня, повернувшись додому з роботи, Микола 
Іванович застав Нану — стривожену, розгублену, в сльозах. 
Нана подала йому складений учетверо аркуш паперу, він 
розгорнув, прочитав і відчув себе таким знищеним, мов 
вершник, якого скинули з коня.

«Дорогий Ніколо. За все тобі велика дяка, прости. Як 
буде тобі важко, Нана допоможе. Я більше не повернуся 
до тебе, мене покликали дороги. Тереза».

Аркуш тремтів у пальцях, Гулак покірно прийняв вирок 
і все ж, немов засуджений до страти, який ще сподівається 
на чудо, прошепотів:

— Це неймовірно... Куди ж вона?..
Нана дивилася на нього — винувато і з докором.
— Батоно Ніколо, чи вам тепер не все одно?.. Мама 

не вернеться, хіба до мене. Я знала давно. Могла б про це 
сказати — та ви б усе одно її не відмовили. У той вечір, 
коли у Воронцовському саду археологи справляли бенкет, 
вона пішла — там ставили спектакль. У Іраклія взяла пе-
репустку, ви ж її не запросили, а самі знаєте — мама не 
пропускала жодної вистави. Іншого світу не мала...

— Чому я не знав?
— Ви вранці поїхали у Мцхету і вернулися пізно вночі. 

Потім сказали мамі, де були, та вона вже цим не цікави-
лася. Далі ви існували поруч в окремих світах, які ніколи 
не стикалися. Та й до того було не краще. Хіба ви цього 
не відчували?.. Мама сподівалася тоді знайти вас на бен-
кеті, а зустріла Костомарова. Розпитувала його про театр 
на Україні.

— А далі? 
— Далі? Мама поїхала туди...
— На Україну?! — зойкнув Гулак. Він зігнувся, мов від 

удару в сонячне сплетіння, сів у крісло, довго сидів мовчки, 
і згадалися йому слова Навроцького: «Ти давно відрізав 
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пуповину», — але ж тоді того ще не було, ще бриніла на-
тягнута нитка, яка в’язала його з батьківщиною, нею була 
Тереза, і ось обірвалася; тепер він усвідомив, що земля 
обітована віддалилася на недосяжну далечінь — за горами 
гори! — уже й не існує, нема ж бо з ким промовити слово 
про неї, щоб розбудити ностальгію, видавити сльозу.

— Не наша мати, а доведеться поважати, — повторив 
слова Шевченка, мабуть, востаннє, щоб більше ніколи не 
згадувати ні свого минулого, вистражданого за Україну, ні 
своїх друзів, які віддали життя за неї, ні рідної мови, — з 
кожним днем віднині він буде її потроху забувати, і забу-
деться вона зовсім, бо не стане в ній потреби. А життя за-
лишилося небагато: чужа земля, яка насильно стала рідною, 
пригріє і легкою буде. Все. Чекання смерті закінчилося.

Гулак ходив відлюднений і самотній, упокорено чекав 
кінця, бо життя втратило сенс. Чому це не трапилось рані-
ше, коли ще були енергія й бажання діяльності, які він 
з жорстокістю тюремника заковував у вериги мовчання... 
Якби воскресли — сповна віддав би краєві, який став для 
нього єдиною батьківщиною.

І раптом — струс: Валуєвський указ у Грузії! Ніби 
зв’язалася розірвана нитка — не туга за отчим краєм, а 
однакове горе в обидвох народів стало нею, і з кривди 
викресалась сила. Гулак відчув її — вона ще є! Чей не 
кинуть у мене каменем родаки, якщо віддам її до решти 
побратимам, — яка ж то втіха відчути воскреслу силу!

Серце людське, ти прокляте, серце жадібне й несите,
Часом злиднями розтяте, часом радістю зігріте... 

Микола Іванович і досі не міняв свого маршруту: вран-
ці ходив до храму Сіоні на заутреню, потім — до гімназії 
й додому. Тільки тепер, коли спадала спека, він деколи 
виходив на спорожнілий Мейдан, перетинав його і, ми-
наючи храм Анчіс-хаті, прямував до Верійського спуску, 
де мешкав Петре Умікашвілі.

Сьогодні мав до нього пильну справу.
На Мейдані вирував натовп — Гулак здивувався: о цій 

порі площа вже б мала бути порожньою. Краєм ока помі-
тив силуети поліцейських біля Метехського моста, глянув 
у інший бік — біля караван-сарая вешталися теж, щось 
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коїться в місті. Іншим разом Гулак повернув би назад або 
збочив, — нині ж попрямував у людську гущу і радів, що 
колишня відвага не витруїлася у душі до решти і проростає 
тепер несміливо, та вперто. Не гаразд у місті, нелад серед 
народу? А який лад може бути, коли назріває протест? 
У всіх: у ремісників, що в робочій одежі, без інструмен-
тів, зійшлися на Мейдан, в учителів, і в учнів, і в убивців 
царя, і в мене, але у всіх по-різному він виявляється і всі 
по-своєму стають на прю. Хто знає правильну дорогу?

Він ішов крізь натовп, який щось-таки об’єднувало. 
Гулак зрозумів, що робочий люд вийшов страйкувати, хоч 
не міг збагнути доцільності цього нового способу боротьби: 
що поліпшиться від того, коли стане менше хліба, упряжі, 
горшків, підков, взуття? Чого можна домогтися нероб-
ством? Але не стоїть уже стражденна шкапа під сонцем, 
щаслива, що може витримати муки заради хазяїна!

Микола Іванович здригнувся, почувши знайомий го-
лос:

— Гамарджоба, професоре!
— А, Гіві? Скажи, ради Бога, що тут діється? Чому 

зібралося стільки люду?
Карачохелі Гіві дивився на Гулака з повагою, в його 

очах не було звичних глузливих бісиків, навпаки — світи-
лася серйозність:

— Ти знаєш слово «страйк»? Чув... Як тобі пояснити... 
Ось я, Гіві, узявся працювати для того, щоб дармувати 
знову... Тобі Захарія пояснить, він знає.

Гулак усміхнувся і пішов далі крізь натовп, мався тут 
безпечно, мов колос жита на ниві, відчував довкола себе 
гурт, у якому не впадеш, і тоді подумав про самотність 
братчиків, петрашевців і тих, які вбивають царів.

Микола Іванович згадав свою давню зустріч у ставро-
польському трактирі з Жінкою в чорному. Два рази бачив її. 
Вона заходила, висока й сувора, у чорній хустці, зав’язаній 
туго збитим гуглем на потилиці, у чорній свиті, — заходи-
ла в шинок стрімко, не роззираючись, ішла до крайнього 
столу і сідала, коли було вільне місце, або чекала стоячи, 
поки місце звільниться. У шинку стихало. Хтось підсвис-
тував глумливо, хтось хихикав — нахаби глузували з неї, а 
потім нишкли перед її непроникливим обличчям, темним 
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пронизливим поглядом. У трактирі ставало зовсім тихо, 
публіка починала ніяковіти. До напоїв ніхто не торкався, 
застигала їжа в тарілках, курці розтоптували ногами недо-
палки — всі почувалася так, ніби вони винні, що живуть 
гаразд, сито, мають сім’ї, працюють, їдять, п’ють і курять, 
а не поневіряються по світу, як вона.

Чекаючи, поки подадуть страву, Жінка в чорному во-
дила поглядом по обличчях, ніби вишукувала обранців, які 
могли б на її поклик піти з нею убивати царів і ставати 
під шибеницю.

Люди боялися цього погляду — він кликав руйнувати, 
нищити, а не творити, опускав перед нею очі й Гулак.

Ідучи Мейданом, Гулак думав про те, що розпочинаєть-
ся велика боротьба — сотнями способів і засобів, з яких 
один стане основним, а інші побічними, — потрібними 
чи шкідливими, — і хто зна, чи не зітне голову подібній 
жінці майбутня гільйотина... А нині, може, вона й потрібна? 
Гулак глянув на стовпище людей і подумав, що качаги, і 
абраги1, і месники-одинаки, і вбивці царів віджили вже 
свій вік, люд стає гуртом, зброю вони дістануть, а коли їм 
чогось конче треба, чого самим несила роздобути, — то 
науки перемагати.

Коли Гулак побачив Жінку в чорному вдруге, вона вже 
знала, хто він є. Підійшла до його столика, стала, і він 
відчув, як піддається її волі — підвівся.

— Страшнувато стало, Миколо Івановичу, правда? — 
мовила з іронією. — У своїх революційних мріях ви захо-
дили дуже далеко, та нападе на вас справжній ляк, коли 
ви побачите втілення у життя ваших ідей.

Це було сказано напередодні першого замаху на 
Олександра II. Жінка в чорному повернулася і зникла, 
залишивши мені неспокій. Вона й не думала брати мене в 
спільники, для неї я був учорашнім днем боротьби. Воно 
й справді так. Коли ми починали, ніхто з нас не міг знати, 
що проросте на засіяному нами полі.

Що ж ми сіяли? Ми задумувалися, як розхитати струх-
лявілі підвалини самодержавства: клялися нести в народ 
ідеї народного правління, засновувати школи і видавати 

1 Азербайджанські й грузинські опришки.
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книги для простого люду. І все? Ба ні, ми з Шевченком і 
Навроцьким увели в програму братства параграф: «Змінити 
деспотичний лад мирним шляхом неможливо. Повстання 
доконче відбудеться — якщо не в нинішній час, то в май-
бутньому поколінні». 

...І нападе на вас справжній ляк, коли побачите втілення 
в життя ваших ідей... Наступне покоління виросло і почи-
нається втілення. Відрікаєшся? Це не допоможе — машина 
включена. Страшно? Так. Боюся марного пролиття крові, 
боюся Жінки в чорному... Яку ж із своїх ідей реалізува-
тимеш?

Í³êî Í³êîëàäçå

Учора розгорнув газету «Кавказ» і не повірив своїм 
очам: на другій сторінці, над великою статтею, я прочи-
тав: «Н. Гулак. «О книге Ф. К. Альтера „О грузинской 
литературе“». Невже розпочав? Колись Микола Іванович 
признавався мені, що пише дослідження про «Барсову 
шкуру»1 Руставелі, я навіть говорив про це Акакієві, та 
він тільки рукою махнув, мовляв, на Гулака розраховувати 
не можна.

Я прочитав статтю, і мені гірко стало, що досі ми, гру-
зини, цього не знали... 1798 року, майже сто літ тому, ві-
денський професор Альтер, який усе своє життя присвятив 
пошукам старовинних грузинських рукописів, — на Афоні 
і в бібліотеці Ватікану, — видав книжку «Про грузинську 
літературу». І про неї нам оповістив Гулак!

Я згорнув газету і пішов до Церетелі, статтю він, звісно, 
й без мене прочитав, мені хотілося почути від нього доб-
ре слово про нашого друга. Великий поет, який за свою 
веснянку «Геть, зимо, мине негода», надруковану після 
убивства царя, мало не потрапив у Сибір, тицяв пальцем 
у газету й темпераментно вигукував:

— Він став на наш бік, до нього теж «із подихом весни 
прийшла невідома сила»! Ідіть до нього, подякуйте. Тіль-
ки подумати: зафіксував у статті дванадцять грузинських 

1 Поема Ш. Руставелі «Витязь у тигровій шкурі» в дослівному пере-
кладі з грузинської звучить: «Одягнутий в барсову шкуру». Микола Гулак 
називав поему «Барсова шкура».
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книг дидактичного і духовного змісту! Ми не знали, що 
вчені — англійський Холмс і іспанський Хорвас — дослі-
джували грузинську мову! Ідіть...

Я подався з Чугуреті на Веру, щоб забрати з собою 
Умікашвілі, та ще й привітати його з виданням перського 
епосу «Вісраміані» у грузинському варіанті — вони обидва 
з Іллею Чавчавадзе працювали над ним багато років, — та 
коли перейшов Верійським мостом на правий бік, зразу 
потрапив у людський натовп, йти далі стало неможливо. 
Вулиці були забиті, з Мейдану долинали вигуки, галас, 
пісні. Не розпитуючи, я почав пробиватися до Головін-
ського проспекту, та туди не пропускала поліція. Здаля 
побачив — навпроти Воронцовського палацу на платформі 
конки стояла націлена жерлом у бік Мейдану старого зраз-
ка гармата, мабуть, фальконет. Я зрозумів — для постраху, 
але ж кого збирається лякати Дондуков-Корсаков: турки чи 
перси наступають на Тифліс? Та жарти жартами, а в місті, 
видно, розпочалось заворушення, я запитав зустрічного, 
яка причина веремії. Той глянув на мене, як на чужинця, 
відказав неохоче:

— Кеенобу заборонили. Застрайкували всі амкарства 
і фабрики... А ти звідки приїхав? Залишайся до завтра, 
кееноба відбудеться — в Ортачалах!

Я заспокоївся: дасть Бог, обійдеться мирно. Боявся 
пролиття крові: ми відвикли її проливати, та й не було, 
зрештою, потреби — на Тифліс уже ціле століття ніхто не 
нападав. Однак перед очима стояв силует фальконетної 
гармати на платформі конки, мов провісник нещастя, 
яке нависло над народом. Не нині, то завтра випалить та 
гармата. По нас...

На вулицях усе люднішало, а я замислився: в ім’я чого 
аж такий протест? Заради карнавального свята, на якому 
інсценізується напад чужоземних орд на Грузію, їхнє зну-
щання над мирним населенням, повстання народу, пере-
мога і страта кеена-шаха? Давня як світ забава, яка відбу-
вається щовесни, — чому раптом нині вона не сподобалася 
царським сатрапам? Еге ж... Страчують кеена. Царя!

Я вернувся на Веру. Біля будинку Умікашвілі стояв 
Микола Іванович. От і добре, не буде потреби пробивати-
ся через базарну штовханину до Старого міста. Я пильно 
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стежив за ним, останнім часом він був для мене ніби дзер-
калом потенціальної російської автури газети «Обзор», яка 
для нас з Умікашвілі багато важила: ми ж видавали газету 
російською мовою.

Гулак був заклопотаний, і я заспокоївся. Заклопота-
ність — ознака творчого настрою. Микола Іванович при-
вітався зі мною, змахнув рукою у бік Мейдану, знизав 
плечима:

— Кееноба... Буря у склянці води.
Я тільки що так само думав, та інколи владці своїм 

занепокоєнням відкривають нам очі на справжній стан 
речей, викликаючи джина з пляшки тоді, коли той ще й 
не гадав ворушитись.

— Дорогий Миколо Івановичу, — сказав я, — шторми 
в океані розпочинаються звичайно з малого вихорця.

Умікашвілі вельми зрадів, побачивши нас, обняв Гула-
ка, захоплено вигукнув:

— Не маю слів, не маю слів! Ви здивували всю читаючу 
Грузію. Це добре, це дуже добре!

Налив нам у пугарі вина.
— Вам дякує Акакій Церетелі, — сказав я. — А від мене 

прохання — напишіть щось подібне для «Обзора».
Микола Іванович цього разу вихилив пугар до дна.
— Спека, штовханина... Пити захотілось, — виправ-

довувався. Від вина його очі пожвавилися, звичайно мов-
чазний — перший розпочав розмову. — Ви добре сказали, 
Ніколо: з маленького вихорця починається буря в океані. 
У вас, грузинів, є той океан. Океан мужності, океан гніву, 
океан духовних сил...

— Ви жартуєте, Миколо Івановичу, — мовив Уміка-
швілі, — а я справді недавно побував на заводі Мірзоєва в 
Ортачалах. Там тифліська молодь організовано бойкотує 
промисловців, вимагаючи кращих умов праці...

— Вірю... Починається нова хвиля... Та я, кажучи про 
«океан», маю на думці поему Руставелі.

Ми з Петре Умікашвілі переглянулися: старий задумав 
щось серйозне.

— Я прийшов до вас з ідеями, — продовжував Гу-
лак. — Ви мені скажете, що «Витязя» знає народ, сказителі 
декламують напам’ять всю поему, що подекуди у придане 
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нареченим батьки віддають старі списки поеми, та все 
це — тільки ритуал, молитва, а проблематики твору ніхто 
не зачіпає...

Мене заінтригували Гулакові слова, та здалося, що, 
підігрітий вином, він мовить трохи патетично, ну а пате-
тика, як би вона не лоскотала національне самолюбство, 
нічого нового в науку внести не може, тому делікатно 
втрутився:

— Не сумніваюся, Миколо Івановичу, в тому, що ви 
глибоко вивчили творчість Руставелі і знаєте літературу про 
нього. Розмова про «Витязя» давно точиться у контексті 
європейського літературознавства, це ви підтвердили у 
своїй статті. А щодо проблематики... Ще в 1712 році цар 
Вахтанг VI, ви це знаєте, видав поему з коментарями. 
А в 1802 році Євген Болховітінов у книзі «Историческое 
изображение Грузин», виданій у Санкт-Петербурзі, перший 
зробив спробу докладного аналізу поеми...

— І всі відомості про неї, — перебив Микола Івано-
вич, — отримав від грузинів, які проживали в Петербурзі й 
Москві, а серед них було багато дилетантів; сам же Грузії 
не бачив...

— Зате під впливом Болховітінова взявся за вивчення 
грузинської літератури паризький учений Марі Бросе, який 
познайомив європейців з Руставелі. А його учень Чубані-
швілі став найвідомішим популяризатором «Витязя».

— Я не надто високої думки про нинішнє руставе-
лезнавство... — Гулак винувато подивився на нас. — Не 
подумайте лише, що я берусь його оновлювати і поглиб-
лювати. Але зародилась у мене така думка... Сьогоднішні 
дослідження Руставелі надто підсолоджені екзотикою, ніби 
йдеться про сенсаційні знахідки золотих статуеток інків. 
Це — про чужоземні. А грузинські дослідники трактують 
Руставелі більше як співця цариці Тамари. Маю на увазі 
працю Іоселіані... А був Шота насамперед речником ідей 
перемоги справедливості над сваволею... Був він речником 
братерства народів проти спільного ворога. Я не маю наміру 
відкривати новий континент, але думаю, що пропаганда 
цих ідей нині, коли заборонені книги Герцена, Черни-
шевського, Шевченка, — дуже актуальна.

Петре тепер уже захоплено дивився на Гулака.
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— Ви хочете запропонувати нам статтю? — спитав обе-
режно.

— Я скажу, скажу... — Микола Іванович хвилину мов-
чав, збираючись з думками, потім поглянув на мене, його 
очі затінились зніяковінням, ніби він збирався про щось 
просити. — Я знаю, — мовив нарешті, — що й мудрого 
можна назвати безумцем, коли його тяга до доброчинності 
переходить межу. Але послухайте... Я звертаюся до вас, 
грузинів, з цим руставелівським клопотом не тому, що мені 
більше болить. Просто прийшла до голови ідея... Ми часто 
беремо в сусіда вогонь, забуваючи розпалити своє вогни-
ще дома. Нині ви всі заговорили — з самоповагою — про 
переклад «Витязя» німецькою мовою. А ніхто ж із вас не 
читав лейпцігського перекладу Артура Лейста. Скільки 
неточностей! Лейст пропускає цілі строфи, які йому не 
подобаються, і, підправляючи Руставелі, додає свої, пере-
кладає поему римованими октавами... За моїм підрядником 
набагато краще переклав «Витязя» українською мовою 
Олександр Навроцький... А ви радієте, мовляв, нас знають 
німці... Хвастощі завжди йдуть у парі з інертністю. Навіть 
на такому форумі, яким був археологічний з’їзд, ніхто з 
грузинів жодним словом не обмовився про пам’ятки пи-
семної старовини Грузії, а в бібліотеках полиці гнуться 
під тягарем рукописів, у різних складах і конторах гниють 
купи стародавніх документів, і нікому й на думку не спаде 
створити щось на зразок чеської Матиці...

Признаюся, мене палив сором, бо ж Гулак мав рацію.
— А Міллер і його учні, — не вгавав Микола Івано-

вич, — протягують, де тільки можуть, теорію запозичень. 
Ви думаєте, що маєте свій національний епос? Де там, 
«Витязь», по-їхньому, твір перського походження, як 
«Вісраміані», а може, індійського, словом, у вас у минулому 
нічого не було свого, не маєте права й на майбутнє... Це 
добре, Петре, що ви видали твір перського поета Гургані 
«Віса і Рамін» у грузинському варіанті. Тепер є з чим 
порівнювати «Витязя» — його грузинську піднесеність з 
перською приземленістю — і доводити грузинське похо-
дження поеми з її моральним кодексом лицарства, герой-
ства, побратимства, служіння ідеї. Ця проблематика давно 
мене зацікавила. І нині...
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Гулак раптом змовк. Ми чекали його пропозиції. 
Я розумів, що ніхто краще, ніж він, не розкриє цей мо-
ральний кодекс поеми, бо вивірив він його своїм власним 
життям.

— І нині я хотів би... Не повчати вас, не маю для цього 
ні права, ні знань, а робити щось корисне разом з вами... 
Зверніться до Акакія Церетелі, його авторитет високий: я 
хотів би виступити в «Тифліському гуртку» з циклом лекцій 
про Шота Руставелі.

Êååíîáà

У Гянджинських воротах міста, де щодня ревуть верб-
люди, кричать погоничі, дзвенять дзвіночки на вуздечках, 
скриплять гарби і метушаться муші1 з тюками шкіри, 
парчі, атласу, шовку, сьогодні — немов мітлою виметено. 
Шаргальські, карабахські, борчальські, закатальські купці 
сховалися від кееноби із своїм крамом у караван-сараї: 
хто стримає розбурханих видовищем, підігрітих вином, 
очманілих від музики, кінних перегонів, кулачних боїв 
учасників карнавалу, коли вони захочуть поскоромитися 
купецьким товаром?

А на Ортачальській рівнині над Курою людно: ні за-
борона, ні погрози, ні фальконетна гармата на платформі 
конки, ані поліцейські застави не змогли стримати народ, 
що вийшов за Гянджинські ворота святкувати кеенобу, — на 
священне місце, де триста грузинських вершників загинули 
колись у нерівному бою з Агою-Магомет-ханом.

Микола Іванович за всі роки перебування у Тифлісі 
кілька разів дивився кеенобу. Триденне буйне видовище 
з його галасом, тупотінням, свистом, викриками, супро-
воджуване пиятикою, шаленим галопом, стріляниною, 
мордобоєм, втомлювало, було це свято йому чуже і дике. 
Кавказький горець легко перевтілюється, миттю забуває 
про умовність гри, родаків, переодягнутих у ворожі маски, 
приймає в розпалі азарту за справжніх ворогів — кееноба 
не раз освячувалася кров’ю.

Але нині пішов, щоб побачити виставу, яка ще до 
початку, вчора, втратила ознаки забави: ігри, певне, по-

1 Носильники (ãðóç.).
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чали відживати свій вік, якщо їх уже бояться повелителі; 
є епохи битв і є епохи їх імітацій, нині кееноба зі сцени 
йде в життя.

І знову настирлива думка про розмаїття способів бо-
ротьби тривожила мозок: хто впізнає в пожежі, якою не-
минуче займеться світ, найсправедливіший спосіб — і по 
чому: по одежі, по зброї, по жорстокості, по гуманності 
чи по кольору знамен?

Так просто складалися колись політичні програми, так 
легко на папері об’єднувалися слов’яни в рівноправний 
союз; і Пестелю, і Рилєєву, і Буташевичу-Петрашевсько-
му, і йому, Гулакові, видно було мов на долоні майбутній 
суспільний лад, і навіть розплата не затьмарила тієї ясності. 
Та ось — народжений гарматними залпами на Сенатській 
площі, хрещений розправою над кириломефодіївцями і 
петрашевцями, вихований наукою Шевченка і Черни-
шевського — дев’ятнадцятий вік породжує вік двадцятий; 
що ж візьме спадкоємець із наших декларацій, що осудить 
і як здійснюватиме заповідане нами?

Гулака будили із задуми лемент зурн, дзвеніння чонгурі, 
трубний звук саламурі, удари дойри — вийшли на дорогу 
сазандари — музики в кучмах і барвистих чохах, за ними 
ступали одногорбі верблюди, на верблюдах — «шах» у ви-
сокій конусоверхій шапці й білому бурнусі і «шахиня» у 
парчевій сукні, з золотим намистом на шиї; позаду — на 
арканах — невільники, їх батожать канчуками шахські 
слуги, ридма плаче поневолений люд.

Верблюди зупиняються, «шах» розпочинає суд: один за 
одним ідуть невільники на страту — хто мужньо й гордо, 
хто просить пощади; у «шаха» обличчя холодне, «шахиня» 
усміхається — їй любо дивитися на кару, вона змахує хус-
тиною, і злітають з пліч голови, і немає меж людському 
горю.

Та враз пронизує простір свист — то біля фортеці 
Нарікала, яку ледь звідси видно, зібрався «грузинський 
повсталий народ», уже чути тупіт кінських копит, уже 
видно, як скачуть шалені коні, а попереду вершник із 
сванським прапором на древку: білий лев з роззявленою 
пащею лопотить у піднебессі, за прапороносцем — види-
мо-невидимо кінноти.
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Микола Іванович вдивляється, щось знайоме йому ба-
читься в поставі прапороносця, він протирає окуляри, бо не 
вірить своїм очам: вершник з прапором наближається.

Гулак поглядає в бік «шахського» табору, де зараз має 
відбутися сутичка, і торопіє з подиву: на верблюді сидить не 
шах, а російський цар у треуголці, в мундирі з аксельбанта-
ми, а довкола нього міністри в чорних фраках і жандарми 
в уніформі — миттю переодяглись учасники карнавалу.

Вершник уже близько. Та це ж Гіві!.. Нараз глухнуть 
вуха — під ногами верблюда, на якому сидить «цар», розри-
вається димова шашка, що імітує вибух бомби, «цар» падає 
долі — чи не так було справді з Олександром II? — хитнувся 
натовп, вершник зовсім близько, а на древку вже не лев, 
а багряне полотнище.

Тоді від Гянджинських воріт рушили з місця галопом 
кінні жандарми, перетяли дорогу прапороносцеві, почувся 
постріл, тіло вершника випросталося, з-під нього вихопив-
ся кінь і дико заіржав, красень парубок падає на землю, 
його покриває полотнище, верблюди топчуть натовп, 
«царський» почет кидається на жандармів, і вже не знати, 
де справжні, а де переодягнуті.

Люд кричить і розбігається, поліція стріляє з револь-
верів, набережна Кури порожніє, тільки Гулак стоїть 
закам’янілий, не в спромозі зрушити з місця. На землі 
лежить убитий Гіві, поруч — полотнище прапора, мов 
розлита кров. Він дивиться на свого друга і мовчки ридає, 
хтось бере прапороносця за ноги і волоче, а на його місці 
яріє червона латка. Все, що залишилося від кінто Гіві, його 
четвертий вимір.

Ïåòðå Óì³êàøâ³ë³

Ми з Ніколо два дні не відходили від Миколи Іванови-
ча — після кривавої кееноби він зліг. Це нас зовсім при-
гнітило: оголошення про те, що 15 березня Гулак прочитає 
лекцію про Шота Руставелі у приміщенні «Тифліського 
гуртка», ми помістили в газетах «Обзор» і «Дроеба» того ж 
дня, коли в Ортачалах був убитий ремісник Гіві. Що при-
мусило старого йти в те сум’яття, де й дужого зіб’ють з ніг 
і притопчуть, ми не могли збагнути. А може, відчував, що 
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над його знайомим — сусід то був чи просто майстер, у 
якого Гулак шив взуття, — нависла небезпека?

— Убили Гіві... — у сльозах прошепотів Микола Івано-
вич, коли ми з Ніколо прийшли повідомити його про нашу 
домовленість з директором «Тифліського гуртка». — А його 
не можна було вбивати. Це дитина... Він іще не став му-
жем, а мав ним стати. Це був самородок, який шліфував 
себе самого, його смерть — блюзнірство, вона волає до 
Бога о помсту...

Про лекцію на тему «Витязя в тигровій шкурі», зда-
валось, треба було на якийсь час забути. Гулак, може, й 
одужає, та на дозвіл провести зібрання була марна надія. 
Поліція розганяла людей, якщо збиралося на вулиці більше 
трьох: холоста бомба, ще вибухнула під час кееноби, не 
провіщала спокою власть імущим.

Проте ніхто з міської управи, зайнятої обшуками по 
квартирах і арештами робітників, не звернув уваги на га-
зетні оголошення. А Гулак одужав.

15 березня о восьмій годині вечора зал «Тифлісько-
го гуртка» на Головінському проспекті був забитий до 
краю. Те, що для грузинів лекцію про Руставелі прочитає 
слов’янський учений, безумовно, мало рекламний ха-
рактер, а нині — після заборони викладання грузинської 
мови в школах і кривавого розгону кееноби — було ще 
й виявом протесту. Залу заповнили службовці, вчителі, 
учні і — головне — простолюд, який досі цікавився хіба 
що театром масок у балагані на Еріванській площі. Під 
оплески й захоплені вигуки зайшов до зали і сів у перший 
ряд знавець Руставелі Акакій Церетелі.

Тоді за кафедру став Гулак. Він поклонився Церетелі, 
присутність поета його хвилювала, проте був підтягнутий, 
енергійний, і ми з Ніколо замилувалися нашим старим. На 
його обличчі не залишилося й сліду від недавньої депресії, 
і я подумав, що справжнє його воскресіння прийшло до 
нього крізь лихо чужого йому народу. Валуєвщина у Грузії і 
розстріл кееноби в Ортачалах розвалили ту стіну, яка довгі 
роки стояла між ним, слов’янином, і грузинським світом, 
а зрештою — час замкнутості народного життя скінчився 
взагалі, нинішня боротьба почала вимагати спільноти всіх 
покривджених.
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Я розглянувся по залі й побачив тут грузинів і азербай-
джанців, вірмен і росіян — бо ж Руставелі належить усім. 
З вдячністю глянув на Гулака — адже ніщо так не позбав-
ляє проповідників розбрату ґрунту під ногами, як взаємне 
ознайомлення народів з культурними традиціями.

— Перш ніж розпочати свою лекцію, — заговорив Гулак 
лунким голосом, — я хочу попросити вибачення перед 
вами, що наважуся говорити про «Барсову шкуру» перед 
людьми, котрі набагато краще за мене знаються на красі й 
вартості цієї поеми. — Він знову глянув на Церетелі, потім 
у залу. — Але гадаю, що тут є також люди, мало знайомі з 
героїчною історією Грузії, з її літературою, і їм, можливо, 
цікаво буде почути думку слов’янина про чудову поему, 
про яку говорить кожен, та не кожен читав у оригіналі, і 
котру ще й дотепер дехто вважає переспівом із перських, 
аравійських чи індійських джерел.

До мене діткнувся ліктем Ніколадзе: відразу, мовляв, 
бере Гулак бика за роги; я ж думав, чому Руставелі стає 
дедалі ближчий людям інших національностей? Для Гула-
ка — зрозуміло: передусім його з поетом єднає спільність 
доль; співець, якому було дозволено носити золоте перо 
на шапці, царський бібліотекар, за сміливість слова був 
вигнаний з двору й помер у вигнанні — в єрусалимсько-
му монастирі Святого Хреста... Та ось недавно угорський 
художник Зічі Михай, який цілий минулий рік прожив у 
Тифлісі, зарисовуючи типажі, натуру, прислав у подарунок 
«Тифліському літературному товариству» свою серію ілюс-
трацій до поеми... Не тільки спільність доль: і для Гулака, 
і для Михая Руставелі дорогий художньою проповіддю 
високих моральних засад, які визначатимуть характер 
суспільної формації.

Микола Іванович стисло переказав біографію Руставелі, 
і знову його голос став лунким і урочистим — він почав 
доводити національну самобутність поеми.

— Перська поема «Віса і Рамін» давно живе у грузин-
ському варіанті, навіть придбала грузинську назву «Вісра-
міані», та чи стала вона духовним набутком широких мас? 
Ні. Зате грузинські селяни знають напам’ять тисячі рядків 
поеми «Барсова шкура», а окремі афоризми з цього твору 
повторюють люди, які не знають навіть імені Руставелі. 



...ÿ õî÷ó ïîïðîñèòè âèáà÷åííÿ ïåðåä âàìè, ùî íàâàæóñÿ 
ãîâîðèòè ïðî «Áàðñîâó øêóðó»...
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Таке народне визнання з усіх знайомих мені поетів заслу-
жив собі хіба що Шевченко на Україні, вірші якого стали 
ще за його життя народними піснями... Жодна нація не 
бере чужого за своє, до грабіжництва вдаються тільки за-
войовники, а вони ніколи не уособлювали народу... Грузія 
має для себе поему Руставелі як свій власний скарб, бо 
в ній оспівані дикі нетрі й навислі скали Імеретії, шум 
стрімких потоків, опоетизовані красуні з відкритими об-
личчями — хіба знайдеш таке в Аравії? І міфічний дев тут, 
і пахучий шашлик, і до того ж поема за своєю формою 
нагадує грузинську народну пісню, де кожен рядок закін-
чується тією самою римою. А коли ще мало доказів для 
підтвердження самобутності поеми, то я наведу приклад, 
який здається мені знаменним. Є таке грузинське слово 
«квамлса», в іншій мові воно не вживається, і це слово не 
раз надибуємо в «Барсовій шкурі». Означає воно «зброя». 
Але не та, якою можна вбити безборонного ремісника на 
вулиці, і не та, таємницю якої зрадив продажний кара-
чохелі, — це непоборна зброя духу, котру завжди тримає 
напоготові народ.

Сказати правду, я сторопів: про якого безборонного 
ремісника і якого продажного карачохелі говорив Гулак, 
знали, певне, дві третіх присутніх у цьому залі. Я нишком 
глянув на Ніколадзе: він був спокійний. Помітивши мою 
стурбованість, Ніко мовив шепотом:

— Ти не дивуйся, побоювання твої марні — що буде, то 
буде. Гулак не роздвоюється. Він або мовчить, або виходить 
з відкритим забралом.

Я згадав поему Важа Пшавели, надруковану недавно у 
«Дроебі» — «Амірані», пророчі слова грузинського орла: 
«Я бачу велетня, прикутого до скелі, у грудях якого кров 
кипить, мов вогонь. Товстий ланцюг звисає на плечах, а 
перед ним, дарований долею, важкий іржавий меч. Коли ж 
від часу й бур ржавіють і старіють кайдани, приходять 
знову ковалі похмурі, і знов ланцюг товстезний виростає. 
Коли ж той лицар звільниться з неволі і вільна пісня 
ляже на уста? Коли ж гордий титан одягне залізний одяг 
і з мечем повстане? Але тоді від гір до моря піде слава й 
віра і люди встануть, сповнені надій. А ковалі, від люті 
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несамовиті, зруйнують кузні і на ковадла проллють сльозу 
за всі гріхи свої...»

У ту мить я повірив у майбутню перемогу добра над 
злом.

Микола Іванович інтуїтивно відчув підтримку зібран-
ня, глянув у наш бік, мить помовчав, і, ніби заручившись 
ліктем друзів, заговорив ще твердіше:

— Загляньмо в історію Грузії, панове, перегорнім товщу 
пожовклих сторінок і згадаймо те недовготривале затишшя 
кінця XII і початку XIII століть, яке настало у краю після 
визволення від загарбників Давидом Будівничим. Була 
це тиша перед страшною бурею, і геніальний син Грузії, 
як і його ровесник — автор «Слова о полку Ігоревім», 
передчуваючи лихоліття, узяв на себе місію закликати до 
згуртування народи. Не визнаючи ніяких кордонів між 
расами й племенами, поет об’єднує своїх героїв — араба 
Автанділа та індійця Таріела — почуттям самовідданої 
дружби. У тогочасній Грузії, як і в тогочасній Русі, такий 
заклик до єднання перед загрозою спільного ворога був 
виявом найвищого патріотизму... Панове, ця ідея ніколи не 
перестане бути актуальною, а нині вона дуже своєчасна. Та 
подумаймо і вдармося в груди: чи в нашому багатонаціо-
нальному Тифлісі ми часто могли б похвалитися зразками 
подібної лицарської дружби, до якої закликали генії? Але 
час її настає!

Це був перший прилюдний виступ слов’янського 
вченого на тему грузинської культури, він був воістину 
революційний і прозвучав у дуже важку для нас пору як 
моральна підтримка, як маніфест солідарності.

Гулак вів далі:
— Я не роблю першовідкриттів, говорю речі відомі. Та 

я хочу сьогодні нагадати всім, хто сумнівається, — поема 
Руставелі «Барсова шкура» — грузинська, як «Сасунці 
Давид» — вірменський епос, як творчість Нізамі в своїй 
основі — азербайджанська. Згадки про Аравію, Індію й Ки-
тай відіграють у Руставелі роль суто ідеальних назв. Кожен 
аравітянин чи індієць у поемі — грузин. Місцевий колорит 
пахощами троянд розлитий по всій поемі... Я наголошую на 
цьому, бо знаю: лицарська дружба між народами буде міцна 
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тільки тоді, коли в основу її ляже взаємоповага і визнання 
права кожного народу на свій національний скарб...

Зал перебивав промову Гулака оплесками, він тоді зні-
мав окуляри і ховався в свою короткозорість від бурхливої 
реакції слухачів. Я бачив: йому хотілося передусім посіяти 
свої думки серед людей — про жнива він не думав.

Перед закінченням лекції у бадьорий тон вплелися 
мінорні нотки:

— Руставелі завершує свою поему словами: «Минуло 
все, мов сон нічний. Погляньте на підступний час: те, що 
спершу здавалося безмежним, дорівнює тепер одній лиш 
миті...» Смутком віє від цих слів. Тривожне передчуття 
пойняло поетове серце: він відчував наближення тяжкого 
лиха — ординської навали, — що покладе кінець осяйному 
віку Тамари і на багато століть відсуне Грузію від прогресу 
й цивілізації. — Гулак перегорнув останній аркуш, замовк. 
Він довго мовчки дивився у зал і врешті мовив: — І від 
нас самих, нашої енергії, розуму й волі залежить наша 
майбутня доля. Будьмо вірні словам поета: «Муж повинен 
бути мужній, скарга втихнути повинна. У біді зміцнятись 
треба, мов тверда стіна камінна!»

Був кинутий заклик. Присутні звелися й довго аплоду-
вали, а коли Микола Іванович згорнув папери й подався 
до першого ряду, за кафедру вийшов Акакій Церетелі. 
Підвів догори голову, наставивши вперед побиту сивизною 
кучеряву бороду, — мав він вигляд пророка.

— Милостиві панове! — пролунав у тиші його густий 
голос. — У народних переказах, казках, піснях ми часто 
знаходимо аналогію між долями Амірана й Грузії. Подіб-
но, як беркут міфічного героя, — так полчища варварів 
терзали Грузію, та вона, живуча, зберегла себе не як гідра 
стоголова, а як фенікс — обновлена для нового життя. 
Історія, духовне життя Грузії заслуговують пильної уваги. 
За останній час ми двічі її відчули: на археологічному з’їзді 
і нині. Та коли три роки тому під час виїзду археологів у 
Мцхету, професор Міллер хотів звести всю розмову про 
прадавню столицю Грузії до проблеми: хто похований у 
V столітті в Мцхеті — Іуда Гурк чи Іуда Бурк, то пан Гулак 
сьогодні з наймаксимальнішим наближенням до істини 
підтвердив національну автохтонність твору нашого генія, 



149

заглибившись у гуманістичну проблематику поеми. Хай 
туга, що прозвучала насамкінець лекції, не засмучує нас. 
Вона примушує вірити в оптимістичний заклик великого 
Шевченка: «Борітеся — поборете!» Спасибі соратникові 
Тараса — Миколі Гулаку!

Гулак, схвильований щиросердою похвалою великого 
поета, оглянувся, шукаючи в нас потвердження; ми погля-
дом засвідчили свою згоду із словами Церетелі; тоді Микола 
Іванович відвернувся, спер чоло на долоню, і я побачив, 
як конвульсивно сіпнулися його плечі.

Ïåòåðáóðã, 1885. Âåñíà

Професор Костомаров помирав. Нева скресла й загро-
жувала вийти з берегів, а під бузковим небом галасували 
граки; пташиний рейвах разом з вологим леготом, що пах-
нув кригою і талим снігом, вривався до кімнати, й Микола 
Іванович тоді вірив: Господь вислухає його. Він просив для 
себе в долі тільки одне літо — щоб упорядкувати архів, а 
настануть холоди, то й слова не скаже...

«Молодість подібна до всього, що збільшується, а 
старість — до всього, що зменшується», — повторював 
тепер для себе вислів Піфагора, щоб якось призвичаїтися 
до думки про неминучий кінець — коли б він не настав: 
тепер чи восени. Та з кожним днем, щораз слабнучи, ус-
відомлював — людина до всього може звикнути, тільки не 
до смерті, бо смерть дається лише один раз.

Сива кошлата борода розсипалася по білосніжній 
ковдрі, руки ховав, бо студеніли, окулярів не начіпляв, не 
було вже потреби: предметів не розрізняв, та вони його 
й не цікавили. Костомарову потрібно було бачити лише 
вічно юні очі старенької Аліни, а вони весь час зоріли в 
його пам’яті.

Коли Аліна залишала Костомарова самого, він зразу 
опинявся у товаристві Гулака: після зустрічі в дзеркальній 
залі Воронцовського палацу вони ніби й не розлучалися. 
Чи тому, що не виговорилися до кінця і треба було продов-
жувати розмову, стаючи дедалі відвертішим, чи збудилася 
давня прив’язаність до товариша молодості, а може, настала 
пора зізнатися у всьому перед самим собою?..



150

«Больше сея любви никтоже имат...» Чому, чому все-
таки не може Костомаров переадресувати собі ці слова? 
Треба ж було докінчити ту останню розмову, чому по-
боявся, за мною злочинів немає, я чесно жив і, може, ті 
слова він сам мені віддав би? Його я більше не зустрів: до 
Мцхети він, видно, не їхав, ніхто його там не бачив, на 
банкет не прийшов — Гулака розшукувала дружина. Моя 
колишня учениця, товаришка Аліни. Дива... Чому він не 
захотів зустрітися, адже його позиція в тяжбі зі мною була 
сильнішою. А може, через це й не прийшов і тут теж виявив 
делікатність, схожої на яку не має ніхто інший?

Повернувшись із Тифліса до Петербурга, я довго носив-
ся з думкою написати Гулакові листа. Епістолярна форма 
вислову розковує, звільняє від безпосереднього контролю 
співрозмовника, у листі можна бути більш щирим... І фаль-
шивішим, — признавався я сам собі, тому й не написав 
листа. А що не міг вивільнитися від незримої присутності 
Гулака, то передплатив усі російські газети, які виходили 
в Тифлісі, щоб знати хоча б атмосферу, яка його оточує.

Костомаров ждав. Він знав, що рано чи пізно виступить 
Гулак у пресі — стався струс, мене він наполохав, а Гулак 
сам тоді заявив, що пора ділом заповнювати час.

Незабаром у газеті «Кавказ» одна за одною з’явилися 
статті Миколи Гулака: «Про книгу Ф. К. Альтера «Про 
грузинську літературу», «Вісраміані» у виданні І. Чавчава-
дзе», «Пісня про Єдигея», «Про народну поезію тюркських 
народів», до того ж широту зацікавлень вченого, про яку 
так палко розповідав Горяєв, засвідчила стаття, що зо-
всім не в’язалась з літературно-дослідницькими працями: 
«Сьогоднішній розвиток електротехніки і її майбутнє»... 
І нарешті — широка рецензія Петре Умікашвілі на книгу 
М. Гулака «Про «Барсову шкуру» Руставелі», видану в 
тифліській друкарні Мелікова. 

Костомаров радів за Гулака, але терпке почуття власної 
ущемленості примушувало думати: чому саме тепер він 
зняв обітницю мовчання, чому Гулак у своєму житті весь 
час керується такими принципами, як сміливість, безогляд-
ність, незгідливість — тоді, коли я давно обрав собі зо  -
всім протилежні: страх, обережність, поміркованість; чому 
люди, які всі до одного народжуються голими, обирають 
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потім для себе і назавжди закладають у свої життєві кредо 
такі протилежні за своїм характером соціальні категорії, 
і відстоюють їх, і кожна здається правосильною, і марно 
сперечатися, який кінь сильніший — той, що не вміє спи-
нитися в шаленому бігу, чи той, що останнім проривається 
на поле битви, часто вирішуючи її, і марно важити, що 
потрібніше — наступ чи втеча, адже можна бити ворога і 
відступаючи... Є ж сміливість раба, який захищає в бою 
свого пана і сміливо лягає під його канчук, і є страх бун-
таря, який втікає від тирана, бо не хоче мужньо вмерти від 
його руки. В одній людині не можуть вміститися всі аль-
тернативи категорій соціальної поведінки. Для того існує 
суспільство, сукупність людей — і розподіл між ними тих 
альтернатив, їх постійна боротьба вирішує багатовимірну 
долю суспільства. Одна людина може взяти тільки один 
принцип і, засвоївши його, відстоює, вважає його єдино 
правильним. А інакше й бути не може: цінність речей за-
лежить від думки, яку ми самі про них склали.

І так — в час бузувірської реакції я замовк, а Гулак 
розпочав діяльність, ставши на боці цькованих народів. 
Усе ніби йде закономірно: бойові полки стомилися, у 
битву вступили запасні. Бойові полки злякалися — так 
буде точніше, професоре... Або ж: полки не були бойови-
ми — вони керувалися принципами обережності і страху. 
Але чому така категорія як страх обминула Гулака, а мене 
супроводжує все життя? Чому підступність Дубельта до-
помогла Гулакові викувати панцир, в який він одягнувся 
раз і назавше, а з мене зняла останню робу, виставивши 
мої м’якотілість і вразливість?

Ох Дубельт, Дубельт!.. Я пізно зрозумів його жандарм-
ську хитрість, але й мені треба поспівчувати: є такий стан у 
людини, коли від страху м’якнуть кості, і тоді, саме тоді твій 
повелитель, замість ламати їх, в’яже у вузол несподіваною 
добротою. Він поводиться, як звичайна людина, котра має 
свої приватні клопоти і теж чогось боїться, пропонує себе 
за спільника, підказує, як вибратися з халепи.

Дубельт був добрий. До тих, хто злякався: до Куліша, 
до Білозерського, до мене... Та нізащо не повірю, що не 
боялися, не жалкували за волею, не впадали в розпач 
Шевченко, Гулак, Навроцький. Мусило таке бути — хоч 
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один мент. Але перемогли вони страх і доброту тира-
на — коли це сталося, де викресалася відвага? Я бачив на 
власні очі, як Дубельт з затиснутими кулаками скакав цій 
трійці до очей, плювався матюками і з насолодою ката 
обіцяв найстрашніші кари. Гулак стояв, стиснувши жовна, 
Шевченко добродушно позирав на розлюченого жандарма, 
Навроцький прикушував посмішку. А я трусився, мов у 
лихоманці, і чіплявся за доброту Дубельта, мов за стеблину. 
Він добродійствував дедалі сердечніше. Сам приніс мені 
Біблію і світські книжки дозволяв читати, виклопотав для 
мене в Орлова побачення з матір’ю та Аліною, а коли 
Шевченка, одягнутого в солдатський мундир, саджали 
до повоза, вартовий відкрив знадвору віконниці, щоб я 
попрощався з побратимом... Після року ув’язнення в Пет-
ропавловській фортеці Дубельт відправив мене на вислан-
ня у Саратов з припискою: «Бути до нього милостивим, 
Костомаров — людина тиха». Я не маю сили противитися 
його доброті й донині. Дубельт живе, він є всюди, він у цю 
хвилину стоїть біля мого ліжка. Стоїть і, незважаючи на 
те, що кожної миті мене може забрати смерть, повторює 
своє застереження, яким напучував мене, коли я від’їжджав 
до Саратова: «Люди посередні добиваються видних місць, 
багатств, комфорту. А віддані високим ідеям, як сказано 
в Писанії, ходять у шкурах козячих, живуть у вертепах і 
земних проваллях». Не мав я багатства і віддавався лише 
праці — усе життя пройшов між високими сідалами й ур-
вищами земними. Я не маю чим соромитись... Хіба за одну 
лише мить... Тож треба нині про все сказати вголос, бо 
звужується, як мовили древні, коло віків... Дубельт кричав 
на мене тільки один раз — на очній ставці у своєму кабі-
неті. Я вже знав, хто зрадник, я не мав уже права мстити 
Гулакові — він стояв переді мною чистий, мов дитина в 
льолі, та я повторив раніше сказане, зламаний добротою 
тирана, який і нині, після своєї смерті, стоїть біля мого 
смертного одра і напучує, і я слухаюсь його...

Не маю наміру, мов той злочинець, припечений залізом, 
виказувати спільників. Хочу тільки довести, що страх — не 
вада однієї людини, а соціальне явище. Достоєвський на 
слідстві у справі петрашевців звалив усю вину на свого 
кумира Миколу Спєшнєва, який створив, таємно від са-
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мого Петрашевського, список радикалів. Що примусило 
Достоєвського увійти в цей список: жадоба боротьби чи 
ризикована спроба перевірити страхом стан своїх майбутніх 
героїв, щоб потім у романі «Ідіот» через монолог князя 
Мишкіна передати читачеві почуття засудженого до страти, 
втіливши їх у геніальній формулі: «О, якби не вмирати! Я б 
тоді кожну хвилину віком зробив!»

Стривай, стривай. А хіба та політична фанаберія пись-
менника не викупилася згодом — я не кажу про все, що 
створив Достоєвський, — цією однією формулою?

Надходить смерть. Я її чую. І, як засуджений до стра-
ти знайомий Мишкіна, хотів би кожну хвилину зробити 
віком — не ради біологічного існування, не ради праці, 
а задля того, щоб самому переконатися у доцільності чи 
недоцільності своєї поведінки.

Хай ніхто не квапиться кинути в мене каменем. Мій 
страх ніколи не був тваринним: я завжди зважував, яку 
користь принесу людям, оберігши себе від зайвого ризику. 
Я покорився обманливій доброті Дубельта, і мене минула 
кара, що постигла Гулака. Завдяки своїй обережності я зміг 
за двадцять літ написати майже триста праць. Гулак мусив 
мовчати... І якщо десять, бодай п’ять моїх книг знадоблять-
ся нащадкам, то й тоді... Я став штрейкбрехером під час 
студентських заворушень, але мене минула доля професора 
Павлова, який у Костромі не зміг написати й рядка.

Хай... Але що примусило тебе під час археологічного 
з’їзду в Тифлісі написати відкритий протест у редакцію 
газети «Кавказ», яка назвала тебе людиною партії, кири-
ломефодіївцем? Що заважало тобі залишитися у пам’яті 
людей саме ним? Чи ж то розбій, ганьбу, продажництво 
проповідували ми у своїй молодості? Ні. Та до сього-
днішнього дня не зумів я викресати в собі не те що ге-
роїзму — звичайного альтруїзму, і в цьому не тільки моя 
вина. Переміг страх, який передався нам з молоком матері. 
Страх не отримати посади, страх втратити її, страх перед 
вимушеним неробством, страх не видати книгу, страх стати 
гробокопачем власного таланту.

Шукаєш виправдання, а його немає. Треба було шукати 
іскри мужності. Ти шукав?
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Так. Один раз у житті я спробував позмагатися із все-
сильним почуттям страху, щоб не бути більше його рабом. 
І тоді він мене остаточно переміг.

Сьогодні мені вже не здається нездійсненною колиш-
ня ідея Гулака про фізичне знищення царя. За останні 
двадцять років у російського царя стріляли двічі і тільки 
один раз промахнулися... Але тоді, навесні 1866 року, 
після придушення польського Січневого повстання, часи 
ребелії, здавалось, назавжди відійшли в минуле, і ніхто й 
не допускав, що у країні хтось подумає підняти руку на 
імператора.

Я саме закінчив працю «Смутное время», вона виявила-
ся вельми актуальною, її зразу взявся друкувати «Вестник 
Европы». Моє дослідження ще раз підтверджувало, на 
історичних фактах, підступний характер польської шляхти, 
що так яскраво виявив себе за часів Гришки Отреп’єва й 
Марини Мнішек і не змінився й донині. Тож коли стався 
замах на царя, я — як і більшість громадян — був переко-
наний, що це польський рецидив.

Четвертого квітня надвечір я вийшов з Публічної біб-
ліотеки, де працював весь день, і помітив якесь нервове 
пожвавлення на вулиці: люди збиралися, про щось голосно 
розмовляли, вигукували, обурювались, жестикулювали. 
Я підійшов і дізнався, що сьогодні в обідню пору якийсь те-
рорист вистрелив у Олександра II, коли той проїжджав біля 
Літнього саду у відкритій кареті. На щастя, злочинець, а ним 
безумовно був поляк, промахнувся. Кажуть, його схопили.

Увечері в Олександринському театрі ставили оперу 
Глінки «Життя за царя», а після спектаклю відбувся анти-
польський шабаш. Та на другий день газети сповістили: 
стріляв у царя двадцятип’ятилітній студент Московського 
університету, родом із Саратова, — народник Дмитро 
Каракозов.

Розчарування було дуже прикре, хтось ще розповсю-
джував версію, що Каракозов — вірменин, та врешті вір-
нопіддані були змушені змиритися з тим, що замах визрів 
у яскині російської коромоли.

Того ж дня до мене прийшли два літератори з проханням 
підписати адрес, у якому група найвірнопідданіших служ-
бовців висловлювала своє обурення з приводу нечуваного 
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злочину. Підлабузництво й моральна нечистоплотність цих 
літераторів, які використовували нагоду, щоб забезпечити 
собі лояльне реноме в офіційних колах, були огидні, і мене 
дійняла образа: як посміли вони звертатися з подібною 
пропозицією до професора Костомарова?! Я вже знав, що 
терорист належав до народницького гуртка Миколи Ішуті-
на... чи ж не в подібних товариствах — кириломефодіївців 
і петрашевців — гуртувалися ми кілька десятиліть тому? 
Хто дав право підходити з таким до мене? І тут я відчув, 
що через відстань багатьох років волає до мого сумління не 
хто інший, а Дубельт, жадаючи конкретної плати за свою 
доброту. Я зрозумів, що моя втеча в нейтральну, здавалось, 
науку — глибинну історію Русі, яка нібито не має нічого 
спільного з політичними віяннями нинішньою дня, була 
ілюзією, від мене вимагали сплати боргу.

Тоді я вперше позаздрив Тарасові, який до останнього 
подиху був незалежним, хоч як важко йому доводилося: хто 
посмів би підступитися до нього з такою ганебною циду-
лою, сподіваючись на підтримку? А до мене підійшли... Гнів 
струсив мною, і я, невільно ставши у відверту опозицію, 
відмовився поставити свій підпис.

Був готовий до всього, адже адрес, який мені підсовува-
ли, явно провокаційний — Третій відділ винюшковував на-
строї серед інтелігенції. У Петербурзі розпочалися арешти.

А мені здалося (я втішав себе!), що цим рішучим і 
ризикованим кроком я зумів нарешті відгородитися від 
липучого страху перед повелителями. Акції Каракозова 
не схвалював. Я й сьогоднішній вчинок народовольців 
Желябова, Кибальчича і Перовської вважаю нічим не 
виправданим свідомим самогубством: у Росії гине цар, 
його заступає новий, народ чекає змін, а все залишається 
по-старому. Я не розумів і не розумію нових методів бо-
ротьби, мені дано вміння фіксувати події, а не передбачати 
їх; не знаю, що і як зміниться у нашій імперії — може, 
ніколи нічого й не зміниться, а люди житимуть, проте я 
знав і знаю, що боротьба точитиметься — тож після акції 
Каракозова мені здалося, що я, подолавши страх, зможу 
підготуватися до тієї боротьби. Я вирішив піти на страту 
Каракозова, щоб уздріти насильницьку смерть і поставити 
себе на місце засудженого.
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Восени 1866 року, роздобувши вхідний квиток і зі-
брав ши всю силу волі, я поїхав на Смоленське поле, де 
страчували терориста. Спокійно спостерігав, як виводили 
блідого, схудлого, настільки виснаженого юнака, що, коли 
прив’язали його до ганебного стовпа на ешафоті, щоб за-
читати вирок, він зсунувся на поміст. Каракозова підвели 
і потягли до шибениці, священик прочитав молитву і дав 
поцілувати хрест, кат одягнув засудженого в сорочку з 
ковпаком, натягнув на шию зашморг.

Усе це відбувалося серед цілковитої тиші, ніхто не подав 
звуку — ні на ешафоті, ні на майдані... Якби засуджений 
закричав, запручався, заблагав пощади, я б ще міг звіри-
ти свій моральний стан із станом жертви, знайти певну 
рівність між нею і собою, а ця безстрашність налякала 
мене дужче за справжній страх, я зрозумів, що не готовий 
і ніколи готовий не буду до насильницької смерті, що до 
боротьби за інакше, ніж маю, життя я не здатний.

Повішеній крутився на шнурі, бив ногою об ногу, я 
відступав з майдану, задкуючи, а потім побіг навмання... 
І донині мені сниться, паралізує волю і примушує бути 
обережним образ повішеної людини у білій сорочці з 
ковпаком.

І ти боїшся, що й нині тебе, немічного, закують у 
кайдани і поведуть на ешафот, якщо заявиш уголос — з 
гордістю і без соромоти, — що таки належав до Братства і 
сповідував у молодості святі ідеали? І що відійшов від них, 
та, не прощаючи ні собі, ні Кулішеві, ні Білозерському, 
схиляєшся перед подвигом Шевченка і Гулака... Мусиш 
сказати правду. Поквапся. Бо звужується коло, не встиг-
неш. Не встигнеш!

Перед очима постав Куліш, схилений, пригнобле-
ний, — на очній ставці совістей. І я таким був... Але, 
каючись, я у серці залишав вільний куток. Куліш клявся 
на вірність, ревно вбиваючи себе... Тоді була різниця між 
нами, а сьогодні — ми вже однакові?

Але ж ні! Рік тому я отримав від львівського журналіста 
Богдана Дідицького часопис «Світ» і прочитав уміщену в 
ньому статтю молодого поета й публіциста Івана Франка 
«Хуторна поезія» П. О. Куліша». Я не знав, що Панько 
видав у Львові таку книжечку віршів... Познайомився з 
ними з Франкових цитувань. Ось його твори, які він на 
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очній ставці обіцяв написати; як близько від догідництва 
до відступництва! «Народе без пуття, без честі і поваги, без 
правди у завітах предків диких, ти, що постав з безумної 
одваги гірких п’яниць та розбишак великих!» Не можу 
збагнути, як це трапилося у Куліша, але страшно стає: 
можна переступити грань честі... Автор «Чорної ради» нині 
співає пеан Катерині II: «Розбоями й руїною неситу гадюку 
за порогами ти вбила, і голову єхидни ядовиту залізною 
п’ятою роздавила. Хвала ж тобі...» Так чому ж я мовчу? 
Чому боюся вголос сказати про свою духовну належність 
до Шевченка і відмежуватися від Куліша?

Костомаров покликав Аліну. Він сам не впізнав свого 
голосу, тихого й кволого, і зрозумів, що дорога може за-
кінчитися й сьогодні. Аліна підійшла, діткнулася пальця-
ми до його чола — її присутність, ласка, доброта завжди 
додавали йому сил, він повернув до неї голову і тихо, але 
виразно проказав:

— Аліно, візьми папір, чорнило і перо... Ні, не заповіт. 
У мене ти єдиний спадкоємець. Я хочу продиктувати тобі 
останню свою статтю. Це добре, що вона буде продикто-
вана, вимовлена: піфагорійці молилися уголос, щоб усі 
знали їхні добрі наміри. Треба висповідатися, бо сказано: 
всі шляхи чистими здаються, Господь же важить ваші 
душі... Я вирішив... вагався довго... сказати своє слово про 
наше Братство й віддати належне всім... Хочу воздати хвалу 
категорії найвищої чесності, яка не показна, не голосна, 
ні в чому не зматеріалізована, але болісно відчутна, коли 
входить до тебе, як сторожа сумління. Хочу показати, як 
легко стати відступником, коли ти загородив до свого 
серця вхід тій сторожі. А почну з найницішого, бо тільки 
в такому контрасті легко знайти собі самому виправдан-
ня... Почну з Петрова, про якого Петрашевський сказав: 
«Вони повинні були його вбити». Ти вишлеш цю статтю в 
«Киевскую старину». Пиши, Аліно...

Ñòàðîäóá íà ×åðí³ã³âùèí³, 1886

Приватний учитель музики в містечку Стародубі Олек-
сій Петров, повертаючись від свого учня з передмістя, 
зайшов у корчму. Він випив свою кварту і, не дивлячись 
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нікому з клієнтів у вічі, повернувся до дверей, та, відчув-
ши на своєму плечі чиюсь долоню, оглянувся. Перед ним 
стояв повітовий писар Афанасій Шугуров, котрий був уже 
напідпитку. Петров сподівався, що зараз почнуться випи-
тування й насмішки, це не вперше, він рішуче подався до 
виходу, та Шугуров не відставав, ішов позаду мовчки, а 
згодом промовив так, ніби між іншим:

— Коли людина виговориться, їй стає легше...
Петров уважно глянув на Шугурова, глузу на його 

обличчі не помітив, вернувся до корчми, взяв пляшку й 
рушив з писарем до його дому. Розказував йому до пізньої 
години про все, що пережив, а за кілька літ опісля, коли 
Петрова вже не було на світі, Афоня признавався, що, 
слухаючи, пустив було навіть сльозу, бо й стерву часом 
стає жаль...

За свого необачну помилку, якої припустився дев’ят-
надцятирічним хлопцем, я страждаю майже сорок років, і 
страждання ці стали моїм життям. За неї розплачуюся перед 
чужими людьми й перед своєю сім’єю — дружиною, сином 
і дочкою, які недавно довідались про все і, переставши 
знатися зі мною, не вимагають від мене навіть каяття.

А я й не каюсь, бо все тоді робив з доброю вірою у ко-
рисність свого вчинку, хоч і знав, що використовую засоби 
не вельми благородні. Але нині застерігаю всіх: хай ніхто 
не пробує ставати святішим за архієрея і хай усі пам’ятають 
про те, що навіть на найвищих земних престолах достой-
ники сидять на власних задах і добре їм сидиться, коли 
м’яко, й погано їм, коли на сідниці вискочить чиряк, і 
в тямці мають, що, йоли будуть зіпхнуті з крісел, то не 
минути їм порції київ у стайні. А тому чужі їм справжні 
вірнопідданські пориви, і правдолюбів бояться, і ревних 
патріотів намагаються відсунути від себе якомога далі, щоб 
вони, бува, у своїй щирій відданості імперії не запідозрили 
самого імператора в семи гріхах.

Я не каюся, бо хто на місці жандармського сина, 
здібного юриста, який знає секрети держави і права, до 
того ж пройнятого трепетним страхом за долю імперії, 
котрій гарячоголові «братчики» готували загибель, повів-
ся б інакше?
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Почалася та вірнопідданська запопадливість, щоправда, 
із заздрості. Точніше — із заздрісної цікавості: що роблять, 
як виглядають молоді вільнодумці, котрі попервах не мали 
жодного наміру приймати мене у своє товариство.. Дір-
ку в стіні я просвердлив лише для того, щоб бачити їхні 
мудрагельські лиця й чути зарозумілу бесіду, я ніколи не 
міг і підозрівати, що в тій кімнаті готується аж така змова 
на наші найвищі престоли.

Крізь ту дірочку, яку я закривав образом Миколая-Чу-
дотворця, протягом однієї-двох годин можна було поба-
чити всі обличчя — змовники сперечалися, нервувалися, 
ходили по кімнаті і всі потрапляли в кілечко мого зору. 
Я хутко запам’ятав їх і міг би кожного на вулиці впізна-
ти — схожого на низового курінника-січовика життєрадіс-
ного Олександра Навроцького, і зачуханого, як базарний 
швець, Георгія Андрузького, і благородного, мов князь, 
Василя Білозерського, і мудрого, підсліпуватого Миколу 
Костомарова.

Ніяк не можу зрозуміти, чому Костомаров так люто на-
пав на мене у своїй передсмертній статті про Кирило-Ме-
фодіївське братство, надрукованій в «Киевской старине». 
Думав, певне, що я помер. А курилко живе, тобто вчиться 
умирати, як казав Сенека. Костомаров був найспокійніший 
серед своєї компанії, я йому одному й симпатизував, на 
очній ставці проти нього не свідчив, а він, хай Бог йому 
буде суддею, зганьбив мене перед усім світом, бо ту статтю 
передрукував ще й «Московский телеграф», підтвердивши 
на папері ті чутки, які крутилися навколо мого імені.

Костомаров, як я вже сказав, був найбільш помірко-
ваний, він зацитькував надто гарячих, гасив, як міг, їхній 
запал, найчастіше втихомирював Шевченка, на якого всі 
дивилися, немов на якийсь світильник небесний, сам же 
Тарас був справжнім гайдамакою у фраку, з метеликом на 
комірі білосніжної сорочки... До речі, він говорив мало, зате 
категорично — кликав різати все, що зветься паном, — а 
здебільшого декламував свої вірші. Його демонічна поезія 
захоплювала навіть мене, я ні разу не міг пропустити її повз 
вуха, хоча знав, що самим слуханням чиню злочин — кли-
кав-бо несамовитий плебей до революції і злісно насміхався 
над порфіроносною сім’єю.
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Я вчинив так, як підказувала мені моя совість, хоч сьо-
годні усвідомлюю, що не варто було — жив би спокійно 
донині. Та хіба я міг знати, що високі достойники — зви-
чайні каналії, та хіба я міг передбачити, що цього плебея 
народ (у тому числі й мої діти) нарече святим і ставитимуть 
люди його образ на божниках? Добре сказав Лермонтов, 
ніби про мене: «Не мог понять в сей миг кровавый, на что 
он руку поднимал!»

Тяжко мені нині... Я вже навчився дивитися повз люд-
ські обличчя, повз обличчя своїх дітей і дружини. І мовчу. 
Ні з ким не розмовляю. Зі мною теж не розмовляють. 
Хвалити Бога, що на окраїні Стародуба знайшлася сім’я, 
де нічого не читають, нічим не цікавляться, тільки своїм 
синком, якого хочуть вивчити на музиканта-віртуоза. Я вчу 
його грати на клавесині. Багато задатків дав мені Господь... 
Якби ж той мій музикальний слух долучився лише до 
інструмента, ба — він був добре настроєний на крамольні 
речі!.. Мати хлопця дає мені обідати, деколи перекинемось 
словом за столом, а то б відучився говорити. Потроху й 
заробляю. Вертаючись, заходжу в шинок. А вип’ю — стає 
легше, я втікаю від п’яних завсідників, які чіпляються до 
мене з розпитуваннями і кпинами, приходжу додому, ля-
гаю на тапчан, втуплюю погляд у стелю і думаю, думаю, 
думаю...

Не треба було переїжджати із Пскова до Стародуба. 
Та наполягала дружина, сама родом звідси: хотілось їй з 
малими дітьми в рідні краї. А тут у кожній хаті образ Шев-
ченка так і сліпить очі і, знаєте, — совість теж. Велика ж 
бо людина все-таки...

Та поки ніхто нічого не знав, якось жилося... Аж од-
ного разу — це було два роки тому — напівпотаємно наші 
стародубські вольнодумці святкували сімдесяті роковини 
Шевченка. Як туди потрапив мій син, не знаю, — видно, 
давно тягнувся... Я прийшов додому напідпитку, лежу 
горілиць, шукаю минуле на стелі, аж заходить до кімнати 
син. Зупинився навпроти мене і довго отак дивився не-
розуміючими, перестрашеними очима, наче перед ним не 
батько, а допотопна потвора, якої досі ніхто не бачив... 
Губи його бліді мов крейда, кулаки стиснуті, аж побіліли, 
і я зрозумів, що син нині про все дізнався. Я знав, що 
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він не буде цікавитися мотивами мого вчинку: готовий 
душу віддати за отого пророка, мій син уб’є мене... Та він 
стояв, не наважуючись запитати про найстрашніше; німо, 
поглядом вимагав від мене слова, я не знав, як почати 
розмову, мою кров морозив страх, що ось зараз звершиться 
батьковбивство...

— Ви той самий Олексій Петров, який... Це правда... 
про донос?

Я зрозумів, що мене вже не врятує і найвишуканіша 
брехня, миттю протверезів, підвівся і пішов до нього з 
опущеними руками — отак, мов на страту, а він, повірте 
мені, відступав пріч, наче від прокаженого, позадкував за 
поріг і зник назавжди з очей.

Живу тепер сам. Жінка з дочкою перебралися в другу 
половину будинку... А що в нашому місті таємниці не вбе-
режеш, з кінця в кінець собаки перегавкуються, то недавно 
в корчмі якийсь підійшов до мене та й розповів, що син 
мій оженився десь у Росії і взяв собі прізвище дружини...

А я й Шевченка не надто зобидив. Навіть його прізвища 
не вносив у список «братчиків». Правда, про його кра-
мольні поезії сказав усно Юзефовичу — не міг промовча-
ти: мене ж змовники таки прийняли у свою компанію, я 
слухав ті вірші при свідках, міг хтось виказати. Хай був 
би їх добре заховав... Та Шевченко, правду кажучи, мене 
мало цікавив.

Мені треба було знешкодити Гулака. Йшлося не стільки 
про державні справи, як про мене самого. Гулак довірив-
ся, прийняв мене до Братства, вручив мені перстень, по-
знайомив із статутом і програмою, привів до присяги, — і 
я відчув, як долає мене логіка ідей кириломефодіївців, як 
я потрапляю під владу самого Гулака, як никнуть мої вір-
нопідданські переконання перед його холодним спокоєм, 
твердістю, бунтарською — відверто скажу — чистотою, як 
владно він затягує мене в пекло крамоли; ще трохи — і 
я став би однодумцем відвертого й затятого бунтівника; 
мені треба було якнайскоріше, поки не пізно, вирватися 
з сітей ребелії, знищивши самого проводатиря. Я встиг 
це зробити. Свій громадянський обов’язок виконав: адже 
батько навчав мене, та й протоієрей Завадський підтвер-
див, що крамола — гріх... А нині дякую Богу, що Гулакові 
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суджено доживати віку на Кавказі і ніколи він на Україну 
не повернеться.

Ха... Правду казав хтось з античних мудреців: не стій 
надто далеко від престолу, бо замерзнеш, не стій заблизько, 
бо обпечешся... Та замерзлого ще можна відхукати, а обпе-
ченого хто вже врятує? Тим, хто виступав проти держави, 
прощено: усі вони нині займають поважні посади. Навіть 
Гулак. А тому, хто зробив неоціненну послугу цареві, ось 
яка плата... Вислухайте мене до кінця або, як мовили ста-
родавні римляни, — audiatur et altera pars1.

Після закінчення слідства, коли змовників було розісла-
но — кого в Петропавловську фортецю, кого у Шліссель-
бург, кого в Оренбург, Тулу, Вятку, Петрозаводськ, — мені 
дали посаду перекладача іншомовних документів у Треть-
ому відділі — я знаю мови. Граф Орлов вельми прихильно 
поставився до мене: і диплом наказав вручити, і на дрібні 
видатки грошей дав, і матінку мою не забув — призначив 
їй пенсіон.

Я працював у архіві — страшенно запущеному, буцім 
авгієві стайні, але як людина старанна й добросовіс-
на — впорядкував архів за півроку. Спочатку почувався на 
цій роботі, як у Бога за дверима. Безпосередньо підлягав 
Дубельту, але зустрічався з ним рідко і був з цього вдово-
лений: під час слідства я, щиро кажучи, весь час боявся 
Леонтія Васильовича — його свердлячих очей.

Та ось Дубельт зачастив до архіву. Він, удаючи спочатку, 
що мене не помічає, нипав, шукав чогось на стелажах, і я 
одного разу краєм ока зауважив: знайшовши папку, в якій 
було чимало його розписок про отримані гроші, Леонтій 
Васильович одну мить потримав її в руках, потім крадько-
ма поклав на місце — папка, давно зареєстрована мною, 
лежала на стелажі в упорядкованій частині архіву.

Тоді він, ніби вперше уздрівши мене, підійшов і довго 
дивився у вічі. І так на другий день, на третій... Спочатку я 
витримував, та коли ці сеанси повторювалися безліч разів, 
я став відчувати, як до мене поволі добирається страх. Мені 
здавалося, що його очі бачать мою душу, мов розстелене 
простирадло; я не мав перед ним жодного гріха, та коли 
він пронизував мене поглядом, я спішно-квапно розсте-

1 Хай буде вислухана друга сторона (ëàò.).
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ляв те простирадло, розрівнював усі складки, промацував 
рубчики, перевертав на другий бік — а може, там якась 
блоха вкалялася без мого відома, а може, я сам знеобачки, 
не помивши рук, лапнув, де і залишив слід... Та нічого не 
знаходив, а Дубельт поводився так, ніби давав мені зро-
зуміти: якщо нині ти ще не грішний, то згрішиш завтра, 
а коли й не згрішиш, то хто тобі в це повірить — святі на 
небі, а не на землі.

Мені стало важко жити. До того ж, мушу признатися, 
ні в кого не міг знайти розради — співпрацівники від 
мене бокували, не розмовляли, дехто й не вітався. Та я, 
терплячий, думав собі: почекайте, ще заслужу на повагу, 
адже князь Орлов мене любить, чого доброго — і пона-
чальствую над вами. Та ба: Бог високо, Орлов далеко, а 
Дубельт поряд...

Леонтій Васильович щоразу зупинявся навпроти мене і 
просто-таки знищував. Я мучився в здогадках — чому він 
так дивиться на мене, про що хоче дізнатися? Чи мені ві-
домо, що він пиячить? Про це знали всі. Що має коханку і 
не одну — а хто їх не має? Що відвідує нічні оргії таємного 
радника Політковського? Це теж не було таємницею... Та 
я дурив себе тими догадками, мені ж стала відома головна 
причина підозріливості Дубельта; про те, що він розтра-
тив більше мільйона інвалідного капіталу, знав тільки я: 
упорядковуючи архів Третього відділу, бачив розписки 
Дубельта! Ви що, який донос, я сам собі не признавався, 
що мені про це відомо. Але він хотів дізнатися: бачив я 
ті розписки чи ні? Бо якщо бачив, то хто-хто, а Петров 
донесе цареві, він же чесний вірнопідданий, давно довів 
це... Я заховав глибоко в собі таємницю — передбачав не-
безпеку. Та це не допомогло, Дубельт добився свого: під 
його поглядом я врешті почав труситися, мов у лихоманці, 
і він зрозумів: Петров знає.

Не кожен зміг би винести такий удар: ні за що, отак собі 
серед білого дня, поліцейські заарештували мене і повели 
на допит у той самий кабінет, де відбувалася очна ставка 
з кириломефодіївцями. Яка іронія долі!

Допитував мене статс-секретар Голіцин. Подумайте 
собі, що міг я, ні в чому не повинний, відповісти на такі 
ось запитання:



164

«Нам усе відомо до дрібниць, краще вам відразу в усьо-
му зізнатися...»

«У чому?»
«Бачите — впираєтесь... Признайтеся чесно, в чому 

почуваєтеся винним?»
«Таж ні в чому, ні в чому!»
«Даремно заперечуєте. Сказали б — і покарання менше 

було б... Де ви стояли на Невському проспекті півроку 
тому? З ким розмовляли тому три місяці? Як ви провели 
час тиждень тому? Мовчите... Ви вперті, як Гулак!»

І так далі... 
Що ж це, думав я, Божа кара? За чесну службу, за щиру 

правду? Та я зрозумів сам: шахраї злякалися правдолюба... 
Злякався Дубельт: якщо я знаю про його махінації, то чей 
можу зробити йому таку саму несподіванку, як «братчи-
кам»... Вигадують для мене злочин, примушують мене 
самого вигадати, бо треба усунути. Власть імущі викорис-
товують послугу тільки один раз. А потім позбуваються 
послужника, вони бояться надто ревних прихильників 
справедливості.

Мене посадили у покій № 6 Олексіївського равеліну, 
де колись сидів Костомаров. Гірка іронія... За що ж мені 
довелося сидіти: за вірність цареві?! Я плакав дні і ночі... 
Навіть генерал Набоков, комендант фортеці, сумував, 
дивлячись на моє горе. Якось погладив мене по плечу, 
мовив співчутливо: 

— Що вдієш, це нещастя треба вміти перенести. Мо-
лися Богу...

Через рік мене звільнили з фортеці й вислали в Оло-
нецьку губернію. І знову збіг обставин! У той самий час 
губернатором у Петрозаводську назначають як-не-як, 
а майже мого друга — Миколу Еварестовича Писарєва. 
Проблиск надії зігрів моє серце — може, я таки доб’юся 
правди... Але й він став глухий та камінний, а колись же 
дякував за службу, — не відповів на жодного листа. Тоді я 
вирішив зустрітися з ним особисто. Приїхав до Петроза-
водська і думаю собі — підійду до нього після церковної 
відправи. Та де там — така пиха... І тут його б’ють у морду! 
Втіха моя, проте, була короткою й марною: Писарєв подав у 
відставку, а мене як свідка — всюди бояться правди! — пе-
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ревели в Псков, де я насилу влаштувався на статистичну 
роботу в губернській канцелярії.

Та рук я не опустив, я впертий... Не може ж такого 
бути, думав, вірячи ще в існування справедливості, щоб 
без провини за душею так довго каратися. Написав кіль-
ка скарг у Третій відділ. Аж за рік прийшла відповідь від 
шефа жандармів Мезенцева: «Про ваш злочин знає тільки 
цар».

І я наважився, мені вже не було чого втрачати: написав 
прошеніє цареві. Мовляв, так і так: заздрісники й нечес-
ні люди, які оточують вашу величність, пам’ятають, яку 
я зробив послугу 1847 року блаженної пам’яті государю 
Миколі І, та мають вони рильце в пушку, бояться мене і 
хочуть неправдами позбутися.

Олександр II славився гуманністю, і я твердо вірив, то 
отримаю втішну відповідь. За три місяці прийшов царський 
лист. Тремтячими пальцями я розірвав конверт з гербови-
ми печатками, та замість листа вийняв казенний папірець. 
Цар прислав на моє ім’я чек — на триста карбованців 
сріблом... Я побажав тоді смерті цареві, і Бог незабаром 
вислухав мене.

Доживаючи безславно свій вік, я часто згадую афоризм 
Гейне: «Бійся милості сильних: вони дадуть тобі мало, а 
візьмуть усе».

О, якби вони взяли все — з самим життям! Та ні... Вони 
взяли більше: розбили життя, а залишили розтоптаному 
черв’якові дихання, підло й підступно промовчавши, коли 
воно обірветься...

Ãÿíäæà. Îñòàííº äåñÿòèë³òòÿ â³êó
Ãóëàê

Дорога — міра простору на землі. Людина на дорозі — 
міра часу. Я йду, ще йду на свою гору.

Думав — мій простір і мій час закінчаться у Тифлісі, 
та ще один край довелося обжити і полюбити довелося 
ще один народ.

1886 року я подав у відставку, і мене забрала до себе в 
Гянджу моя Нана. Може, й вона сплачує борг? Я ж водив 
її за ручку в Закавказький дівочий інститут в Тифлісі, 
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коли була малою, сидів, як батько, на випускному вечо-
рі, ко ли закінчила... А може, й не сплачує, — може, лю-
бить, як я її.

Мені донині була потрібна ця любов — як повітря, як 
їжа, як сон. Єдина близька людина. А нині вже нічого не 
треба — тільки пам’ятати про все — і про неї — до остан-
нього подиху.

Мій час підійшов до крайньої позначки, я зупиняюся 
на рубежі століть, через який не перейду.

Ця забута стежка, що привела мене на високогірне озеро 
Гьйок-Гьйоль за Аджикентом, яке мені треба було поба-
чити, щоб увірувати в кращі світи, дуже скоро залишиться 
лише позначкою простору, і надовго спиниться на ній мій 
час. Та може бути, що за сто літ, зовсім випадково або 
після тяжких шукань, оживе на моєму путівці цей самий 
час для іншої людини, і вона втрапить у мій слід. І тоді я 
перейду у вимір людської пам’яті — четвертий.

Я хочу цього — хай станеться.
Та ніхто ніколи не засвідчить останнього мого дня, що 

його я відбув, перемінюючись у порох на вершині Ян-тапа, 
де крізь ламкий камінь добирається корінням до ґрунту 
колючий шибляк, а з крушиново-кизилового узлісся вни-
зу дивиться на мене мудрими очима сіра неясить і зрідка 
пугукає, віщуючи мій кінець; що майже до ніг, витягуючи 
шию й полохливо принюхуючись, підступає великоока 
козуля — обминає і йде у свій часовий вимір чиста дика 
твар; і ніхто не знатиме, що звідси мов на долоні я во-
станнє побачив усю Країну Вогню: древню червоностінну 
Гянджу, яка віддала мені і світові великого Нізамі — ось 
рівниною Шейха, повз поросле терном каміння, снують 
сонні номади, не знаючи ще, чий минають прах, а колись 
у цю долину за Гянджею прийдуть посланці всіх народів — 
четвертий вимір довго визначає своїх обранців, щоб не 
схибити; що побачив звідси чотири дороги, які розбігли-
ся від Гянджі на всі чотири сторони світу — в Тифліс і 
Баку, Мінгечаурські степи і Карабахське нагір’я — чотири 
артерії, котрі день і ніч пульсують, даючи життя Старому 
містові, і йдуть цими шляхами в мою Гянджу други й не-
други; що погасли на моїх очах священні вогні в Сураханах 
біля Баку, їх Роберг Нобель загнав у труби і перетворив 
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у золоті монети; що бачу зсутулені і закоцюблі од вітрів, 
повернені спинами до заходу, обчухрані тополі біля Берди, 
яку завойовували колись руси; і бачу караванні валки на 
Євлахській дорозі, обабіч якої тільки солончаки блищать 
у степу, і хто піде на їх примару, той загине від безводдя; 
що чую, як на другому боці озера, на триголовій Уч-тапі, 
співуче перекликаються, кожна із своєї вершини, хазяй-
ки убогих обійсть, заколисуючи піснею своєї мови моє 
серце; і чую, як унизу тече холодноводний Кошкор-чай, 
обминаючи голубе око азербайджанської землі Гьйок-
Гьйоль, несучи свою чисту сльозу в Куру; що сиджу поруч 
з коренастим, приземкуватим, важчим від води деревом 
на ймення пшат, яке виростає на валуні, і порівнюю його 
з вистражданим і чистим народом, господарем Країни 
Вогню, і пісні, і сліз...

Хто про це засвідчить? Валун, до якого вчепився го-
стрим коренем кущуватий пшат, чи річка, що скаче вниз 
по каміннях, кваплячись до матері Кури?

...Засперечалися ріка й камінь: хто довше проживе. 
«Влітку тебе висушить сонце, — сказав валун, — а зимою 
скує мороз». — «Не страшно, — засміялась під сонцем ріка, 
перемінюючись у пару, у горах я проллюсь дощами і знову 
вернуся назад. А тебе роз’їсть пшат, і ти перемінишся у 
пісок». — «Ти вічна, як час, — зітхнув валун, — та мені теж 
дано немало, якщо я стану поживою для нового життя».

Чув я цю притчу від ашугів у Ял-кишлаку... Вони засвід-
чать, діти їхні, внуки, правнуки? Може... Я уперше йшов 
тоді до озера Гьйок-Гьйоль, та не дійшов: видно, ще не 
настала тоді для мене пора востаннє уздріти з гори Ян-тапа 
весь край, який став для мене останнім пристановищем, 
обітованою землею, і усвідомити, що він мій. У той час я ще 
пізнавав, учився любити чужий для мене тюркський світ... 
Здивований волею Аллаха, який пригасив ураз нестримну 
войовничість, тюрк уздрів, що земля родить зерно під його 
ногами і не треба гнатися за ним до останнього моря; він 
сповільнив свою ходу і зледащів у п’ятикратній щоденній 
молитві до Аллаха, та в молитві цій перемінюється з войов-
ника у хлібороба. Тож вірить уже сьогодні тюрк, що вигнав 
бог Адама з раю не за едемське яблуко, а за зерно пшениці, 
яке з’їв без дозволу Гocподнього, і що Аллах вигнав Ібліса з 
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сьомого неба за те, що не хотів поклонитися Адамові, ство-
реному із землі, яка родить пшеницю... Та затримана рука 
з ятаганом ще не призвичаїлася до рала, тюрк іще п’ять 
разів на день просить у Бога колишньої кривавої вольниці, 
та пісня встигла вже з маршової стати хороводною — ось 
долинають із закинутого в ізвор Ял-кишлаку звуки зурни 
і спів ашугів. Напевно, колишній кочівник справляє свято 
хлібороба, розкопує землю, щоб увійти в неї коренем, мов 
пшат, і стати вічним господарем на ній.

Я звернув тоді на стежку, що вела вниз, та мусив зу-
пинитися: мені заступив дорогу сивобородий райят1 у ба-
ранячій рудій шапці й довгополому облізлому кожусі, він 
зняв з плеча хурджін, відклав його набік, вийняв з нього 
скатерку, розстелив на стежці і зняв черевики. Обабіч 
путівця густо сплелися кущі держидерева і терну, обми-
нути райята не можна було — до нього ж прийшла пора 
передвечірнього намазу. Він простягнув перед собою руки, 
ворушив губами, все це тривало довго, і я знову думав про 
переміну способу життя народу — в непотрібно затяжних 
молитвах... Чи скоротяться вони колись? Можливо... Але 
тільки тоді, коли селянин звільниться від байрамликів, і 
багбаші, і чопбаші2, і праця для нього стане святом.

Закінчивши молитву, райят відступив із стежки й чемно 
мені поклонився. Я запитав його, що за той3 відбувається у 
Ял-кишлаку, та замість відповіді почув притчу про наївного 
хлопця, який розпалив вогнище і запросив грітися у с і х: 
тоді прийшов дев і з’їв його.

— А ще буває, — продовжував райят, — що нечистий дух 
Ґуль у вигляді немічного жебрака, який має ноги в’юнкі, 
мов ремені, просить подорожнього понести його до води, 
а потім обплутує довірливого простака ногами і поганяє 
доти, поки подорожній не впаде мертвий.

Селянин довго дивився на мене, ніби зважував: дев 
я, Ґуль чи добра людина. Я згадав слова кінто Гіві про 
відібрану зброю і воронцовське корито — однакова в 
обох народів доля: осідлали райятів царські коменданти, 
азнаури, алагари і беки, обплутали ременями і поганяють, 

1 Селянин (àçåðá.).
2 Податки: (святкові, від садів, пасовиськ) (àçåðá.).
3 Свято (àçåðá.).
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і єдина відрада для осідланих — у молитві, і єдина втеча 
від гнобителів — у недовір’я.

Та я чув, як знизу долинали слова ритуальної веснянки, 
і враз інший, бадьорий мотив змінив хліборобську пісню, 
і звучав він запереченням покірної молитви райята.

Я не дійшов до вершини гори Ян-тапа — не настала 
ще для мене пора. Поминув селянина і почав спускатися 
стежкою до Ял-кишлаку — на пісню. Якщо народ співає, 
то живе; якщо живе, то й бореться.

Стежка натужно пробивалася між кущами глоду, аличі 
й кизилу; обабіч, за кущами, в обидва боки горбатився 
перший кряж Малого Кавказу, посивілий від лишайника, 
вицвілого моху й колючого нахатака1, а нижче підростав 
густий грабовий гай; з самого ж низу крізь ліанові зарості, 
що переплели берестовий ліс, просіювався срібний жур-
кіт — то бурхливий Кошкор-чай вихоплювався з ущелини 
на низовину, заступлену від людського ока тугайними 
лісами; і врешті несподівано, бо думалося, що ліановим 
заростям немає тут кінця, я вийшов у долину, де збіглося 
докупи коробочками сірих сакль крихітне село — так зби-
вається отара овець перед вовчою зграєю; село скидалося 
на малу фортецю, обведену низькими дувалами, народ тут 
завжди був готовий до оборони.

Ял-кишлак ніби вимер, і мені на мить стало моторош-
но від мертвої тиші, що огорнула маревом село, сховане 
в горах, а музику, яка так виразно долунювала на верхи, 
ледь вловлювало тепер вухо — заглухла за дувалами.

Я подався далі, обминаючи кишлак, перейшов хисткий 
місток через річку й побачив урешті галявину, оточену то-
полями: на ній стояли колом святково вбрані люди, а посе-
редині — у папахах з каракуля й червоних архалуках — гра-
ли ашуги. Тарист дрібно дзвенів мізрабом2 по струнах тара, 
витинав смичком по інкрустованому перламутром грифі 
каманчист, видував зурнач плакучі трелі, а барабанщик 
вибивав пальцями на думбулі дріб і співав хвалу весні. Він 
виводив зіль3, що звучав не як голос, а відлуння голосу, і 
здалося мені, що від цієї фіоритури розпускаються на дере-
вах бруньки і молодиться змерхла трава на кряжах. Мелодію 

1 Кущі, що покривають кам’янисті гори.
2 Медіатор.
3 Найвища нота.
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підхоплював альтом тарист, а каманчист — дискантом; 
барабанщик у самозабутті імпровізував пісню про розмову 
ріки з валуном — хто довше проживе — і віддавав хвалу 
Кошкор-чаєві, його вічній молодості. Він переходив з теми 
на тему, співав про красуню Гюльнар — «о пожалій, від-
крий вікно, а люди нам простять, нахились, поцілую тебе, 
темно, ніхто нас не бачить» — і плакав від надміру почуттів.

Та враз ашуги перестали грати; з натовпу вийшов олень-
маска, він пішов по колу, похитуючи рогатою головою, 
зупинявся перед тим, кого вподобав, і чогось просив, а 
люди ніби не розуміли, чого хоче олень, — подавали йому 
хто жмуток сухої трави, хто гілку, інший на глузи підно-
сив камінця, та олень нічого не приймав і йшов по колу 
далі, аж поки з гурту не вийшла дівчина — чарівна, мов 
красуня Пері, і подала йому пшеничні зерна. Тоді людина 
скинула з себе маску оленя, взяла в жмені зерно і почала 
розсівати довкола. Підневільний райят виворожував для 
себе святковість праці.

А тоді музика заграла мажорної — ці бравурні звуки 
долинали до мене, коли я стояв на горі, — я дослухався до 
слів пісні, яку заспівав увесь натовп, і стерп від страху за 
людей: свято весни народ поєднав з прославленням качага 
Набі, котрий гуляв із сорока побратимами в Аджикентських 
горах, наводячи жах на беків і комендантів, — за такі пісні 
не один сміливець пішов етапом у Сибір, і я дивувався і 
радів, що нове покоління позбувається липучого почуття 
страху, яке було властиве нам. Я вловив у пісні назрівання 
бурі, що гряде, вона прославляла не нового борця, а остан-
нього качага, та головне — народ співав! І я знову подумав: 
де є пісня — там життя, а де життя — там і боротьба.

Несподівано для мене хтось у натовпі пронизливо свис-
нув, і всі повернули голови в мій бік — я стояв неподалік 
галявини.

Тарист підвів руку, заспокоюючи народ, повернувся і 
почав поволі підходити до мене, пильно приглядаючись. 
Його насторожене ворожістю обличчя щораз лагідніша-
ло — побачив, видно, що я не кетхуда1 і не царський 
урядник, зупинився навпроти мене, спитав:

— Ти з Єлизаветполя?

1 Сільський старшина (àçåðá.).
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— З Гянджі, — відказав я.
— Аферим!1 — вигукнув тарист: — Ти наш. Ти не до-

несеш начальству, що в Ял-кишлаку, як і у всіх кишлаках 
Єлисаветпольської губернії, у всьому Азербайджані від 
Кури до Араксу, співає народ про качага Набі — нашого 
захисника від царських посіпак, беків і ханів...

— Розказуй, розказуй про Набі, — заохотив я, поба-
чивши, що тарист зупинився на слові.

— Він родом з Гянджинського повіту, — просвітліли 
очі ашуга. — Бек побив його батька, посадив у тюрму. 
А Набі убив бека і зі своєю відважною ханум Ходжар, яка 
не гірше за нього їздить на коні й без промаху стріляє на 
скаку, втекли в гори. Сорок качагів там зібрали. Недавно 
спіймали Ходжар, та визволив Набі її з тюрми — і смерті 
їм обом не буде ніколи... Ти чув казку про хлопця, який 
знав пташину мову і говорив людям почуту від птахів Божу 
правду? Це Набі. А знаєш казку про молодшого лінивого 
брата, який ловить старшого, майстра на всі руки, щоб 
виміняти його на золото? Це наші беки. Вони хочуть усіх 
нас зробити ранджбарами2. Та відбере в них золото Набі, 
і ходитимуть вони, мов шакали, по смітниках, і розрива-
тимуть могили, мов гієни, шукаючи персня або золотого 
зуба, щоб потайки продовжити видимість багатства, і дур-
манити їх буде трупний запах золота, як нині дурманить, 
бо скільки повбивали за нього люду!

Ашуг вдарив мізрабом по струнах тара і заспівав по-
російськи — немов для того, щоб зрозуміли пісню про 
Набі всі на світі:

Золотой самовар, серебряный чайник,
Загуляет Наби — задрожит начальник!

Накрив струни долонею, спитав:
— Ти хто?
— Учитель, — відказав я.
— Ти наш. Ходи з нами випити шербету, добрий чо-

ловіче.
...Я пив їхній шербет. Як колись на грузинській ке-

енобі, я зрозумів тоді, у Ял-кишлаку, що і цей народ почав 
боротися.

1 Вигук захоплення (àçåðá.).
2 Кріпак (àçåðá.).
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Я хотів би побачити нового борця, який стане на місце 
останнього качага. Та пора ступати на Сірат-міст, тонший 
від жіночого волоса, гостріший від леза меча, гарячіший 
від вогню. Праведний пройде по ньому, мов блискавка, і 
стане безсмертним, грішний упаде в пекло — джаханнам, 
і його забудуть.

Мені тривожно, що буде зі мною. А зрештою, це не так 
ї важливо. А от чи впадуть, коли настане Страшний суд — 
війна за правду, — чи впадуть у джаханнам кровопивці?

Хто засвідчить ці мої тривоги?

Äæåëàë Óíñ³-çàäå

Кажуть вірмени: не шукай обітованої землі, вона там, де 
ти народився. Але приказка легко мовиться, та по-іншому 
діло робиться Мені, азербайджанцеві родом із Карабаху, 
довелося все життя прожити в Тифлісі, і хоч я всю свою 
енергію і знання віддав своєму народові, мушу зізнатися, 
що до Грузії звик і, незважаючи на те, що не раз був обізва-
ний «шайтаном» (грузини навіть мусульманський базар 
назвали «шайтан-базаром»), полюбив цей сусідський край. 
А втім, гість їсть не те, що хоче, а чим пригощають. І тому 
не вірю, що десь у світі могла б знайтися людина, яка не 
тужила б за рідним краєм. Звичайно, якщо вона здорова... 
Молився до Грузії Ніколоз Бараташвілі, помираючи в 
Гянджі, не переставав снити в тифліському Сейдабаді про 
азербайджанську Нуху Мірза Фаталі Ахундов, до останньої 
хвилини думав про свою вітчизну Михайло Лермонтов, і, 
напевно, печалилася за Україною душа старого Миколи 
Івановича Гулака, який майже півстоліття свого життя 
віддав Грузії і Азербайджану.

Я хочу повести про нього мову нині — він заслужив на 
добре слово азербайджанця.

Познайомився я з ним особисто в кінці минулого 
десятиліття. Перебуваючи вже у своєї прийомної дочки в 
Єлизаветполі (Гянджу названо іменем дружини Олександ-
ра І), Гулак приїхав до Тифліса, щоб занести в редакцію 
азербайджанської газети «Кяшкуль» перекладену росій-
ською мовою поему Мухамеда Фізулі «Лейлі і Меджнун». 
Я був редактором цієї газети аж до її закриття 1891 року.



173

Небагато минуло часу відтоді, як я востаннє бачив 
Миколу Івановича, проте ледве впізнав старого. Дуже 
змарнів, зсутулився, висох, а шкіра на обличчі хоч і не 
надто поморщилась — стала восково-жовтою. Зате мав 
Гулак молоді й виразні очі, що свідчило про його добру 
пам’ять і міцне моральне здоров’я.

Я викликав тоді в своїй пам’яті його образ двадцятиліт-
ньої давності, коли мені ще доводилося працювати му-
сульманським законовчителем у Тифліському кадетському 
корпусі, а він щодня в точно визначену годину квапився 
дрібним кроком угору по Головінському проспекті вранці 
і вниз — після обіду. Бував я кілька разів на його лекціях 
з питань точних наук у «Тифліському гуртку». Мене весь 
час вражали його замкнутість і обережність, адже ми, 
молоді, знали про його минуле і пошепки — з повагою й 
захопленням — перемовлялися між собою, поглядаючи в 
його бік. І раптом — саме тоді, коли найбалакучіші смі-
ливці заховалися в мушлі мовчання, — Гулак виступив, 
скажу вам, з відверто революційною лекцією про Шота 
Руставелі.

Бувають отакі несподіванки. У людини два вуха і один 
рот — два рази слухай, а один раз говори. Але в найслуш-
нішу пору Гулак довго вичікував свого часу для виступу. 
А відтоді пера вже не відкладав.

Мене, звісно, більше приваблює той бік його діяльності, 
який стосується моєї національної культури. Баглося, 
щоб такий ерудит, як Гулак, узявся за дослідження азер-
байджанської літератури — тюркську мову і фарсі знав 
досконало. Нам, як повітря, треба слова російськомовного 
вченого!

Я можу розповісти, до яких парадоксів доходило, коли 
наших великих поетів виносили на європейський кон чу-
жинецькі дослідники, котрим явно бракувало сумлінності 
й порядності Гулака. Ну, хоча б...

Нам важко тепер, наприкінці дев’ятнадцятого століття, 
уявити, що на його початку західний світ майже нічого не 
знав про Нізамі. Іноді надто довго відбувається інкубація 
великої слави... Гете! Гете, звісно, знав. І сказав своє слово. 
Отож про нього... На початку нашого століття австрій ський 
вчений Йозеф фон Гаммер у книзі «Історія перського крас-
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ного письменства», захоплений екзотикою, міфологією, 
фольк лором Сходу, поставив Нізамі в таємниче семизір’я 
персомовних поетів — бо ж сім небес, сім подвигів, сім 
красунь! — і нікого більше не назвав, крім Фірдоусі, Румі, 
Сааді, Хафіза, Джамі, Анкарі, чим викликав здивування 
старого Гете. Узявши від Гаммера тему для свого «Захід-
но-східного дивану», великий поет вигукнув: «Чому вони, 
перси, так себе обмежують, адже, крім цих семи, я знаю 
багато поетів, кращих за мене!» А він і не здогадувався, 
що сакраментальну сімку вигадав для Європи не перс, а 
австрійський барон!

Або наш знаменитий поет, учитель Ахундова, Мірза 
Шафі Вазех ось у який спосіб став відомий Європі. Ні-
мецький письменник і перекладач Фрідріх Боденштедт 
у сорокових роках приїжджає на Кавказ, знайомиться у 
Гянджі з Вазехом, забирає в нього його поезії і видає їх 
1851 року в Німеччині під назвою «Пісні Мірзи Шафі» у 
своєму перекладі і під своїм прізвищем — на зразок гетев-
ського «Дивану». Пісні Вазеха перекладаються з німецької 
всіма європейськими мовами, слава Боденштедта гримить 
на весь світ, а ім’я Мірзи Шафі вважається вигаданим... 
Тепер Вазех повернений Азербайджанові, приклав до цього 
свою шляхетну руку Лев Толстой, але ж міг і загубити-
ся — оригіналів у архіві Вазеха не знайдено.

Тому я хочу підкреслити сумлінність Гулака-вченого. 
У нас кажуть: перш ніж купити дім, знайди сусіда. Гулак 
знав, що після виходу у відставку перейде жити в Гянджу, і 
як людина найвищою мірою порядна, усвідомлював: краще 
заснути голодним, ніж прокинутися боржником. Він ще 
до свого переїзду друкує в газеті «Кавказ» статті «Пісня 
про Едигея» і «Про народну поезію тюркських народів», а 
в Гянджі поринає з головою в дослідження азербайджан-
ської літератури. 1887 року присилає на моє ім’я примірник 
журналу «Русская старина» із своєю статтею «А. Берже як 
орієнталіст».

Го-го! У думбул будь-хто вдарить, та не кожен на ньому 
заграє. Знають у нас про десять томів «Актів Кавказької 
археографічної комісії», виданих Берже, його праці з 
перської історії, а про «Збірник пісень закавказьких поетів 
тюрксько-азербайджанською мовою», який Берже видав 
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у Лейпцигу 1869 року, ми й поняття не мали. І ось Гулак 
мовить про цю книгу всій Росії!

Я назву лише одне ім’я, яке відкрив нам Берже і, звіс-
но, Гулак.

Закінчивши відділ східної словесності Петербурзького 
університету, Адольф Петрович Берже попросив у Миколи І 
височайшого дозволу поїхати в Єгипет, Аравію, Персію. 
А цар відправляє його на Кавказ у розпорядження Ворон-
цова. Тут він змушений був витрачати час на азіатсько-
європейських балах у намісництві, витанцьовував польку, 
кадриль і лезгинку, але займався й наукою. Потаємно їде 
в Карабах — нашу азербайджанську «консерваторію» — за 
піснями і випадково, в кишлаку Мараліан над Араксом, 
натрапляє на слід легендарної поетеси Ашик Пері, яка 
шістнадцятилітньою уперше виступила в поетичних зма-
ганнях, а померла двадцятилітньою 1833 року, перемігши 
найзнакомитіших поетів і ашугів, уславивши високі ідеали 
лицарства, честі й кохання.

Повертаючи нам славну поетесу, Гулак печалиться: 
«О, якби ми могли дати таким самородкам, як Ашик Пері, 
належну поживу й розвиток, який могутній важіль дістали б 
для піднесення інтелектуального і морального рівня наших 
мусульманських співвітчизників!»

Можете собі уявити, як після цієї статті я зрадів Ми-
колі Івановичу, коли він з’явився в моїй редакції, — як 
рідному батькові!

Я взяв у нього папери — це був чималий згорток. Гля-
нув на першу сторінку — і мене зразу осіяла редакторська 
ідея... На лівих половинах сторінок Гулак записав чітким, 
каліграфічним почерком текст поеми Фізулі в’яззю, а на 
правих — переклад. Отак і дамо на шпальтах газети, — ви-
рішив я, — з номера в номер.

Почав читати російський текст — зразу впала в очі кос-
трубатість поетичної фрази (порівняно з Фізулі, звичайно), 
кожен бейт перекладався чотирма рядками... Я відразу 
зробив скидку — це ж перша спроба дати російському 
читачеві шедевр Фізулі! Проте спитав:

— Ви згодні... на мою допомогу?
— Згоден, — беззастережно погодився Гулак. — До того ж 

прошу вас стати співавтором перекладу. Ми з Сашком... 
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Я маю на увазі двоюрідного брата Олександра Навроцько-
го... чули про нього? Так от ми з ним виявилися безсилими 
перед Фізулі. Я знав наперед, що буде важко, але бажання 
познайомити слов’ян з поетом, який став творцем азер-
байджанської літературної мови, перемогло. Кожен народ 
має свого ата1, і про них повинен знати світ. Надійде час, 
і Схід прийме, як своїх, Пушкіна й Шевченка. Отже, я 
зробив підрядник, а Навроцький, який колись разом зі 
мною перекладав «Витязя» українською мовою, спробував 
і тут сил. Знаю, переклад дуже недосконалий...

Я заспокоїв Миколу Івановича: будемо, мовляв, працю-
вати — добре, що є над чим. Спитав його, чи він хоче стати 
членом редакції газети «Кяшкуль». Гулак охоче погодився. 
Мене навіть здивувала його поступливість. Я приглянувся 
до старого: знову впала у вічі неміч Миколи Івановича. 
Він квапився щось іще зробити.

Забіжу трохи вперед: поки я опрацьовував поему, ми -
нуло чимало часу, і ми встигли тільки почати публіка-
цію — у кількох номерах. А потім газету закрили...

Того дня ми довго розмовляли з Гулаком. Він ділився 
зі мною своїми задумами — їх було, як на його вік, надто 
багато. Готує для «Нового обозрения» статтю про французь-
кий переклад комедій Мірзи Фаталі Ахундова, перекладає 
німецькою мовою його комедію «Пригоди сарабського 
хана», здав до друку статті «Шах-ін-шах і його палац» і 
«Про алагарську спадщину», цікавлять його новинки елек-
тротехніки і проблеми лісового господарства в Батумі... 
Переклад п’єси Ахундова хоче вислати в Лейпциг — одне 
слово, Гулак добре усвідомив істину: що може зробити 
олівець, то й мечеві не завжди під силу...

І тоді мені спала на думку отака химерія: ніхто ж не 
роздає іншим своїх грошей, у всякому разі, я таких не зу-
стрічав, а життя своє роздає кожен. І в цьому весь сенс 
людського існування. Бо що сталося б зі мною, напри-
клад, якби я замкнув себе подібно до гаманця? Яке то 
щастя — творити... Свій твір людина любить сильніше від 
рідної дитини, — сказав хтось із мудреців, — бо гідність 
дітей — то їхня власна гідність, а гідність твору належить 
тільки творцеві...

1 Батько (àçåðá.).
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Гулак ніби прочитав мої думки:
— Я збираю тепер матеріали для великої праці, Джелал. 

Вам, мабуть, відомо, що я релігійний, і, певно, вас дивує 
моє захоплення творчістю войовничого атеїста Ахундова. 
Але я завжди високо цінував позицію людини. Навіть во-
рожу, якщо вона ґрунтується не на спекулятивних засадах, 
а на твердих принципах і переконаннях... Та зараз я не 
про Ахундова хотів сказати, а про Бога. Ви знаєте, що в 
1139 році під час землетрусу й повені загинули в Гянджі 
десятки тисяч людей. Господь у своєму гніві на народ 
перебрав край, а потім каявся. Він два роки думав, у який 
спосіб відшкодувати азербайджанцям таку тяжку втрату, 
і врешті додумався: новонародженому в сім’ї ремісника 
Юсуфа подарував геніальність — з немовляти виріс Нізамі, 
який врятував свій народ від духовної загибелі.

— Якби ця сенсація не стосувалася великої людини, я 
сказав би, що ваша релігійність межує з богохульством, — 
посміхнувся я.

Посміхнувся і Гулак. Та знову на його восково-жовте 
обличчя лягла задума.

— Боюся, що не встигну... Я давно ношуся з думкою 
написати книжку про Нізамі. Про його феномен. Ще від 
першої зустрічі з Ахундовим. Мірза Фаталі, заохочуючи 
мене до праці, ставив мені за взірець Нізамі, який заради 
великої справи йшов нібито на компроміси. А я й донині 
думаю: невже присвяти поета атабекам, емірам, ширван-
шахам свідчили про його запобігливість? Таж ні. Це були 
скоріше насмішки, глузи. Ті державці мінялися один за 
одним, вони були залежні то від сельджуцьких султанів, то 
від грузинських царів, їх проганяли з тронів або ж усували 
руками убивць з ордену асасинів, а тому вони, знаючи, що 
сідало під ними хистке, вимагали для себе гучних почестей, 
щоб уволю натішитися. А придворні поети, які діставали 
шмат пирога з їхнього столу, навперебій змагалися у по-
хвалах, вдаючись до безглуздих гіперболізацій: щоб дістати 
рукою до стремена атабека, співав один, треба вибратися 
на дев’яте небо; при світлі іскор із підків коня атабека, 
переспівував другий, навіть сліпий уночі протягне нитку 
крізь вушко голки... Вони, ті блюдолизи, теж добре знали, 
що державці недовговічні, а тому ночами не спали, приду-
муючи в запас хвалебні касиди, і перекваліфіковувалися з 
імені на ім’я із спритністю повій... Що ж означали присвяти 
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Нізамі, який покинув двір атабека, втік від дармоїдів-ханж 
і в сільській тиші під Гянджею знався тільки з членами 
цехового ордена, — що ж означала, наприклад, посвята 
Бахрам-шаху на титульній сторінці поеми «Скарбниця 
таїнств»? Хіба не насмішку — адже знав поет, що шах, 
відкривши книгу, прочитає там такі рядки: «Хто живе 
милостями деспота, той без честі, хоч і в почестях»; «Не 
так страшна неволя деспота, як те, що вона помножується 
підлабузниками».

— Ви маєте рацію, Миколо Івановичу, — сказав я, за-
ворожений його міркуваннями. Я бажав тоді йому міцного 
здоров’я і багато літ, щоб устиг написати своє дослідження 
про Нізамі. — А тепер послухайте притчу, може, знадо-
биться вам... Один атабек захотів побачити шейха Нізамі. 
Він прочитав його поеми і не повірив очевидцям, які 
твердили, що співець живе у скромній хатині за Гянджею. 
Атабекові не вміщалося в голові, що людина, яка написала 
п’ять величних поем на тридцять тисяч бейтів, сповнених 
глибоких роздумів про найсокровенніші таємниці людських 
доль, ходить у простому бурнусі, чіпляє головою сволоки 
і п’є джурлицю1. Бек вийшов на дорогу, що вела до житла 
Нізамі, а шейх знав про це, бо мав дар провидіння, — він 
напустив на атабека видиво. І уздрів здалеку вельможа ви-
сокі палаци і піднебесні мінарети. Принижений розкішшю 
шейха, атабек увійшов у палац і побачив на троні Нізамі, 
оточеного рабами і воїнами. Шейх простягнув атабекові 
руку для поцілунку, і відсахнувся державець: як сміє поет 
вимагати від нього поклону?! А тоді видиво щезло, і атабек 
побачив у тісній кімнатці на простеленій повстині худого, 
слабого старця, який тримав у руках книгу і калам. Враже-
ний володар пройнявся повагою до поета, вклякнув перед 
ним і поцілував йому руку...

Гулак уважно вислухав притчу, мовив згодом:
— Саме цю думку про поета слід розвинути. Не як ок-

рему притчу про Нізамі, а як філософію сумності мистець-
кого творення... Я ж бо в Гянджі зустрічався з іншим 
ставленням до шейха. Якось побачив біля мечеті: продає 
мулла книжки правовірним. Я підійшов, запитав, чи немає 
у нього книжки його земляка Нізамі. Мулла розплющив 

1 Кисле молоко (àçåðá.).
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сонні ліниві очі й неохоче мовив: «А-а, то старі книги!» І я 
подумав: може ж так статися, що споживацтво знищить 
спочатку людську особистість — тоді більш нічого тим, хто 
розділяє і володарює, не треба: знеособлений народ — уже 
не народ. Тому треба напружувати свої духовні сили. Сам 
Нізамі аж у сорок років почув голос совісті, покинув двір 
атабека і в сільській тиші написав «Скарбницю таїнств». 
А що було б з вашим народом, якби не сталося цього і 
Нізамі залишився придворним співцем?

— Хочу вас запитати: ви, як більшість дослідників, 
певне, вважаєте Нізамі перським поетом? — спитав я 
обережно.

— Ні, — рішуче відказав Гулак. — Я н а з и в аю його, 
за традицією, перським поетом тому, що писав на фарсі, 
але вважаю національно азербайджанським. Писали ж 
польські поети латиною... Поеми Нізамі заселюють азер-
байджанці, одягнуті в свої народні костюми. І мислять 
вони по-азербайджанськи, тільки поет за них говорить 
перською мовою, бо тоді ще не настав час Фізулі. У нас, 
до Шевченка, писали церковнослов’янщиною. Сковорода... 
А що Нізамі повторювався у темах за Фірдоусі? Гете теж 
створив «Фауста» на старому сюжеті. П’єса може йти сотні 
разів у виконанні різних акторів, та кожне виконання стає 
окремим твором...

Каже азербайджанська приказка: хочеш пізнати люди-
ну, піди разом з нею у дорогу...

Нині, коли вже нема серед живих Миколи Івановича, я 
згадую нашу подорож до містечка Берди, яка міцно здру-
жила нас, незважаючи на вікову різницю. Не вірте тим, 
хто каже, що він був відлюдкуватий, анахорет. Колись, 
зрештою, і я так думав. Було, звичайно, щось замкнуте 
в його натурі, заховане тільки для самого себе. Йшло це, 
певне, від колишньої конспіративності або ж виробилося 
на допитах, на яких він зумів зберегти вірність присязі. Та 
я знаю, як ця людина вміла розкриватися, коли пройма-
лася довір’ям до співрозмовника: сковані крижинами очі 
раптом спалахували і ставали наївно-довірливими, а він 
сам — безпосереднім і балакучим.

Я навіть висловив якось своє захоплення з приводу 
його відвертості, тоді він, всміхнувшись, запитував кілька 
бейтів із «Скарбниці таїнств» Нізамі:
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— «Ти міцно тримай свій язик на замку, тоді голова не 
промовить «пробач»; не слухай, глухого пора настає, менше 
базікай...» Мені не легше стає, коли усвідомлюю, що у всі 
часи, не тільки нині, люди піддавалися страхові. Легше, 
коли розумію, що у всі часи вміли визволятися від нього.

Вельми доречно.
Я супроводив Гулака поїздом до Єлизаветполя, мені 

хотілося ще трохи побути в його товаристві. По дорозі він 
з тим же довір’ям до мене говорив про свою майбутню 
книгу. Я зовсім не здивувався, що він хоче розпочати її з 
роздумів над епізодом із поеми «Іскандер-наме», в якому 
йдеться про напад русів на Берду.

— А закінчу, як Господь допоможе, казкою слов’янської 
царівни, котра всі книги прочитала і розуміла мову звірів 
і птахів...

— «Покинь мерщій темницю слова «я», промовиш 
«ми» — і зацвіте світанок», — зацитував і я Нізамі, пильно 
дивлячись на Гулака. Він усміхнувся:

— А я не знаю кращої ідеї, ніж згода між народами. 
Нізамі і Руставелі були першими її речниками. Чи пасує 
нам відходити від їхніх засад?

Потім Микола Іванович бідкався, що тяжко йому розпо-
чати роботу, не побачивши Берди і її околиць, а сам боїться 
вибратися в дорогу, хоч не така вона вже й далека.

Я напросився бути супутником.
Бакинським поїздом ми дісталися до Євлаха, а звідти, 

зупинивши якусь хуру, півдня тряслися ґлеюватим такиром 
на південь до Шуші, поки не побачили на лівому боці річки 
Тертера велике селище, віддане на поталу сухим вітрам, 
спеці й пилюзі. Була вереснева пора, довкола лежав степ, 
вигорілий на сонці, руділи виноградники й кущуваті зарості 
сухого тамариксу. Крізь пилюгу проглядали контури зеле-
ного Карабахського узгір’я і вряди-годи звідти подихувало 
прохолодою, в долині ж панувала задушлива спека, селище 
скидалось на пожарище — самі землянки і жодного зеле-
ного деревця, тільки висока вежа на околиці засвідчувала 
могутність, а, певне, й красу колишньої столиці Албан -
ського царства, де за часів Нізамі росли кипариси й верби, 
а у високих травах блукали фазани...

— Так минає слава цього світу, — зітхнув Гулак, я по-
бачив тяжку зажуру на його обличчі й здогадався: не про 
Берду печаль його — про свій рідний край...
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Ми переночували в брудному трактирі, а на другий день 
поверталися пішки до Євлаха. На щастя, наздогнала нас 
виноградна гарба — Микола Іванович зовсім було охляв. 
Аж тоді я побачив, що Гулак зовсім знемощів. І хоч жив 
він опісля цілих іще десять років — задуману книгу на-
писати не зміг. А може, не треба було йому дивитися на 
Берду — символ загибелі албанського племені? Може, образ 
Берди навіяв йому невідрадні думи про його народ?..

Після загадкової смерті Гулака на березі озера Гьйок-
Гьйоль Нана Равтопуло вислала в редакцію «Сборника для 
описания племен и местностей Кавказа» статтю вітчима, 
яка зразу ж була надрукована: «Про знаменитого поета Ні-
замі і його поему „Похід русів проти Берди“». На жаль, це 
тільки початок або ж фрагмент із задуманої вченим книги...

Що мені ще запам’яталося з тієї подорожі?
Відпочивши в поїзді, Гулак не переставав говорити про 

Нізамі. Шукав у ньому ідеалу гуманності. Ставив поета між 
два крайні полюси можливостей людської натури — між 
фанатизмом доброчинства і фанатизмом злочинства. На 
думку Гулака, поет з одного боку бачив моральну загрозу, 
що йшла від вогнепоклонників-зороастрівців, які знищу-
вали свою плоть в угоду Господу, з іншого — загрозу чисто 
фізичну: від бузувірського ордена темних убивць асасинів, 
якими, проте, керували просвічені ватажки. І тому поет 
проповідував вселюдську любов.

Гулак був доброю людиною — всюди шукав добра.
А мене донині мучить сумління: тоді ми весь час го-

ворили про Азербайджан і я ні разу не спитав Миколу 
Івановича про Україну. Але дивно: чому він не обмовився 
про неї ні півсловом? Може, я помилявся, здогадуючись, 
що Берда навіювала йому гіркі думи про рідний край? 
Може, рідний край більш не жив у ньому?

²íòåðìåööî. 1897

Микола Іванович повернувся з гостинного Ял-кишла-
ку додому стомлений і очищений, немов після церковної 
відправи. Йому хотілося лягти горілиць і прислухатися, як 
цокає на стіні старий годинник, відлічуючи секунда за се-
кундою його життя, котрого залишилося зовсім мало, — він 
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спокійно спостерігав своє згасання, ніби дивився на дере-
вину, яка пізньої осені струшує з себе все більше й більше 
зжовклого листя, готуючись до супочинку.

У такі хвилини він прагнув самотності, і навіть зустріч 
з Наною була йому не бажана, а що вже й казати про її 
чоловіка, непривітного купця Равтопуло, з яким тільки й 
розмовляв, що вітався.

Гулак тихенько підійшов до цегляного будиночка над 
Гянджа-чаєм, обережно відчинив двері, щоб прослизнути 
непомітно на свою половину, та в коридорі побачив Нану, 
яка вийшла його зустрічати. Завжди вибігала йому назуст-
річ, коли була дома; дотик ії до руки заспокоював Гулака, 
при ній почувався захищеним і не самотнім. Але нині...

Нана дивилася на вітчима великими і голубими, як у 
матері, очима, він помітив, що пасербиця насилу стримує 
призначену для нього якусь таємницю, готову ось-ось 
зірватися з уст; так само п’ятнадцять років тому дивилася 
на нього Тереза, сповіщаючи, що в Тифліс приїхав Кос-
томаров; Гулак більше не бажав несподіванок, він поква-
пився відвести від Нани очі, відчинив двері своєї кімнати 
і швидко сховався за ними.

Проте бажання віддатися забуттю пропало, Гулак 
відчув, що Тереза, яку йому тільки-но нагадала Нана, не 
викреслена ще з його життя, живе в ньому; він підійшов 
до вікна, намагаючись іншим враженням притьмарити 
воскреслий у пам’яті її образ. Вікно з кімнати, заставле-
ної книжками, виходило на річку Гянджа-чай, за якою 
простилався рівний, мов таця, рудий степ, що в далині 
пухирився, горбатився, здиблювався і впирався нарешті в 
Аджикентську гряду.

За десять літ Гулак звик до цього краєвиду, він часто 
вимірював його пішки, доходячи до гір, а нині зайшов у 
них, мов у відчинені ворота, і вже не міг себе спинити, 
а може, здійснить-таки свою давнішню мрію — дійде до 
голубого високогірного озера Гьйок-Гьйоль і нап’ється з 
нього чистої води, і буде це остання його подорож: так 
дикі звірі, вірні законам непорочної чистоти, покидають 
перед смертю своє стадо. Не дійшов, вернувся... А для 
чого — щоб згадати Терезу, якою вона була в ту мить, коли 
він прийшов із заутрені з храму Сіоні?
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У кімнаті верхньої галереї, що повисала над іншими, 
немов голуб’ятник, і належала не так тісному, захараще-
ному житлами і темному Старому містові, як небові, ще 
спала Тереза, а магма сонця уже виливалася на гребінь 
гори Махата за Курою і ціпеніла тацею на прохолодному 
повітрі.

Перший промінь пробив шибку у віконці галереї і впав 
на руку жінки, яка спала. Він був немов постріл, раптовий 
і у вранішньому холоді пекучий — Тереза прокинулася. 
Вона завжди будилася зі сходом сонця, цей рефлекс зо-
стався з того часу, коли вона у складі театральної трупи 
мандрувала з міста до міста, і позбутися його не могла. 
А може, й не хотіла: перший промінь кликав її у мандри, 
до яких вона по-циганськи звикла і які для неї несподівано 
закінчилися.

Тереза прокинулася і побачила на зап’ясті багряне 
кільце, що стрімко повзло до ліктя, перескочило, минаючи 
плече, на відкрите персо й опекло; кільце розширялося і 
гріло, воно пасувало їй, як вдало підібрана прикраса, і від 
цього жінці стало добре й затишно, та кільце не стояло на 
місці, посувалося й кудись манило. Тереза теж посувалася 
тихенько, щоб затримати його на персі, слідкувала за ним 
стривоженими і радісними очима, боялася його згубити, 
а воно вже вибралося на щоку і освітило нарешті весь 
профіль.

Тоді Тереза, на своє щастя чи нещастя, глянула у 
дзеркало навпроти і побачила там себе такою, якою була 
колись, а може, ніколи такою й не була: бліда і ніжна, 
просвітлена наскрізь пурпуром, дивно гарна й щаслива від 
своєї жіночої неповторності. І тоді бунт, що зростав у ній 
день від дня проти спокою і заціпеніння у цьому темному 
й тихому помешканні, загубленому в лабіринті вузьких 
вуличок під стіною Сололакського гребеня, спалахнув 
разом із сонячним світлом. Вона злякалася цього почуття, 
схопилася з ліжка, одяглася й пішла готувати сніданок 
мужеві, який, напевно, вже дріботів додому скупим і спу-
таним крочком з храму Сіоні.

Поралася біля плити, а думка про своє осяяне багрян-
цем обличчя не покидала її; у неї ще так багато здоров’я й 
енергії — і все це пропаде тут, у сутіношній тиші, на яку 
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прирекла себе заради чоловіка, що заховався в шкаралущу 
мовчання й самотності.

Тереза поглянула на зачинену бібліотечну кімнату Ніко-
ло, і знову настирлива думка про непотрібність замкнутих 
книжок і марність замкнутого духу впекла її, немов кривда, 
мов образа.

У сусідній кімнаті рипнуло ліжко — то вставала дочка 
Нана, молода жона купця Ратопуло, ставропольського 
грека, який виїхав із Тифліса у Гянджу, пообіцявши як-
найшвидше забрати її до себе від матері й вітчима. В серці 
Терези озвалася тривога за тендітну й кохану доню — що 
за доля простелиться їй серед невірних татар? Та разом з 
тим, десь глибоко в душі, заворушилася прихована від себе 
самої заздрість, що в Нани мандри тільки починаються, а 
в неї закінчилися, мабуть, назавжди.

— Ні, не може такого бути! — вимовила вона вголос.
Уся її здорова сутність вибухнула протестом проти 

бездіяльного існування; вона полишила кухню і зайшла 
до кімнати, щоб знову стати навпроти дзеркала і ще раз 
побачити свою красу, яку не можна закривати в чотирьох 
стінах, її повинні бачити люди, бо так створений світ, що 
прекрасне набирає вартості в тому випадку, якщо йому 
складуть ціну, — найвитонченіша золота ваза стає цінні-
стю тоді, коли викопають із скіфської могили і виставлять 
у музеї напоказ... Сонячний промінь, що розбудив її, уже 
вихопився з кімнати на волю, там він освітить іншу красу; 
з дзеркала дивився матовий портрет вродливої жінки, яка 
ступила в пору відцвітання.

Скільки ще часу залишилося — рік, два, десять? А на 
Україні множаться аматорські гуртки, нині-завтра там 
створиться професійний театр — і чому я тут?! Чому не 
там — хоча б у хорі, хоча б статисткою?

Батоні Іраклій приніс газети. Неначе сподіваючись 
знайти для себе порятунок, Тереза швидко пробігала очима 
колонки новинок і враз стрепенулася: на з’їзд приїхав її 
учитель і друг Ніколо професор Костомаров! Вони підуть 
до нього, він розкаже, що діється дома...

«Я йду, Терезо, до вечора не жди», — почула Гулакове, 
немов вирок. Кому? Її жіночій гідності і волі а чи собі 
самîму?
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Чекала допізна на Ніколо — не діждалася. Удосвіта чула, 
як він вийшов з дому. Попросила батоні Іраклія, щоб дістав 
їй перепустку на вечірній банкет у Воронцовському саду.

...Ніщо її там не цікавило: ні заставлені напоями і 
наїдками столи, ні вистава якогось водевілю, що йшла у 
глибині саду на помості. Ніколо не було, а отже, і Косто-
марова Тереза не побачить, бо як підійде до нього, він же ж 
її не пам’ятає... І обірветься остання ланка — коли ще хто 
приїде сюди з рідних місць?

З палацу вийшов старий добродій в оправлених золотом 
окулярах — може, по них догадалася? Він стояв на веранді, 
роздивлявся, ніби шукав когось. Тереза підійшла ближче 
й упізнала Костомарова.

Гулак дивився на рудий степ за вікном, образ Терези 
віддалявся, малів, губився, той образ жив тепер дале-
ко — там, куди вона поїхала; і враз, мов шпаги, прокололи 
мозок давно забуті слова: «І тут степи, і там степи, та тут 
не такії — руді-руді, аж червоні», — а за словами прокоти-
лося по всьому видимому світі полтавське роздолля, і нема 
йому кінця ні краю, — «а там — голубії, зеленії, мережані 
нивами, ланами, високими могилами, темними лугами...» 
Так дивно-ніжно малювався йому золотоніський степ на 
Полтавщині, і аж тепер утямив Гулак, що бачить його 
крізь поезію Шевченка і повертає йому Тарас призабутий 
край: запах полину й медових гречок, шелест тирси -й 
клекотіння орлів над байраками; і де ця людина знайшла 
аж таку силу, що зуміла воскрешати родову пам’ять своїм 
братам — на Україні і не в Україні; і хто йому дав такої 
життєздатності, що народив синів і дочок, які пишуть, і 
співають, і грають, а я не чую і не почую ніколи... Один 
би тільки раз! Та ні, «забвен буду покинутий рабом на чу-
жині, і язик мій оніміє...» Слова поета голосили, клалися 
вервечками в думці, і заворушилися уста ізгоя, та не зміг 
він вимовити вголос жодного слова — Гулак, який знав 
двадцять чужих мов, забув рідну...

Хотілося закричати з болю... Згадалося йому дерево, 
що росло в грузинському темному дворі: воно звузлува-
тилося, шукаючи виходу до сонця, вперлося колінцем у 
мур, пробило розтрухлявілу веранду і скручене, мов удав 
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у пориві сили, і нездоланне у своєму бажанні волі таки 
діп’ялося кроною до світла, та не було воно вже тим дере-
вом, яким могло бути, коли б сонце плекало його змалку, 
коли б овівали його свіжі вітри і ніхто не застував йому 
вільного світу.

Гулак згадав Нанин погляд, в якому таїлася таємниця, 
призначена тільки для нього. Він уже не боявся несподі-
ванки, а може, вона йому тепер дуже потрібна. Вийшов у 
коридор, відчинив двері до Наниної половини, пасербиця 
стояла посеред кімнати, немов ждала на нього.

— Батоно Ніколо, — промовила тихо, — у Тифлісі гаст-
ролює українська театральна група Садовського. Там — моя 
мама. Я їду...

Майже весь день вони їхали мовчки — ні Нана, ні Ми-
кола Іванович не наважувалися порушити межу мовчанки, 
за якою стояла Тереза.

Гулак прислухався до себе самого. Він нині чинив те, 
що за здоровим глуздом не можна було робити: зустрі-
чатися з Терезою, яку протягом довгих років намагався 
виклясти із свого життя, безглуздо і злочинно. І він, і вона 
знайшли себе тільки тоді, коли розійшлися; найменший 
докір — словом чи поглядом — може порушити життєвий 
ритм обох... Але ж не йшлося нині про зрадливу дружину, 
нині йшлося про славу українського театру, в якому працює 
Марія Заньковецька, нині йшлося про результат боротьби, 
яку розпочинав і він, Гулак, і, може, в тому, що Україна 
пишається сьогодні славетною артисткою, є частка і його 
терпінь, і в тому, що звучить із сцени рідне слово, яке 
Гулакові судилося забути, — крихта і його заслуги?

А чи не має права сказати це саме про себе й Тереза, 
яка все життя віддала українському театрові? Тож відчув 
Микола Іванович, як відступила з серця власна кривда і 
на її місце увійшло спокійне розуміння людини, котра не 
могла жити інакше.

— Ти їздила до Києва, Нано, — Гулак переступив межу 
мовчанки. — Як виглядає мама?

Нана полегшено зітхнула... Батоно Ніколо, ви такі 
розумні й добрі, ви сьогодні після вистави підійдете до 
неї... Вона гратиме в Тобілевичевій «Безталанній» Явдоху, 
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хазяйку на вечорницях. Ій, як бачите, не вдалося зіграти 
свою Наталку, свою Офелію, свою Амалію, вона втрати-
ла час при дочці й при чоловікові, а все-таки захопила 
хоч краєчок того місця, яке належалося їй повністю; так 
склалися долі і в неї, і у вас — вам обом дісталися тільки 
крихти... Можливо, ви були б найпершим вченим, а мама 
пожинала б славу, подібну до слави Заньковецької... Чи ж 
можуть ворогувати між собою покривджені?

— Камінь, який котиться, мохом не обростає, — усміх-
нулася Нана вітчимові, вдячна йому за те, що спитав про 
маму. — Матуся ще тримається.

— Яким чином вона потрапила до такої славетної тру-
пи? — запитав Гулак, а Нана прислухалася, що в нього 
зараз говорить: заздрість чи гордість? — У такий театр! — 
повторив Микола Іванович, і Нана вдруге легко зітхнула: 
вітчим глибоко в душі пишається Терезою!

— Це сталося дуже просто, батоно Ніколо. Мама за-
питувала в Костомарова про театр на Україні, і він поре-
комендував звернутися листом до Михайла Старицького, 
який очолював тоді в Києві «Перший музично-драма-
тичний гурток», аматорський, — мовляв, так і так, грала 
ще в театрі Яценка... Відповідь прийшла доволі швидко. 
1882 року Старицький і Кропивницький домоглися в гу-
бернатора дозволу на відкриття українського професійного 
театру — набирали акторів. А потім мама переходила з 
трупи в трупу — за Марією Заньковецькою. Писала мені: 
вчиться у неї майстерності. Та я інше знаю: їй необхідно 
стояти в тіні великої слави, щоб весь час терзати себе 
думкою і винагороджувати себе нею: ким я стала б, якби 
інакше склалася у мене доля.

— Як жалюгідно... — проказав тихо Гулак.
— А ви, батоно Ніколо, а ви! — враз заярілася Нана і 

стишилась. — Хіба ви не ходите все життя в тіні... я не так 
висловилася... у світловому полі генія Шевченка — хочете 
того чи не хочете? Якби Тарас Григорович не був вашим 
другом, хіба аж так цікавились би вами Церетелі, Чавчавад-
зе, Ахундов? А якби Шевченко не був причетний до Брат-
ства, хіба воно мало б аж такий розголос? Не гнівайтесь, 
я правду мовлю, хоч зовсім не применшую вашої власної 
ваги... Та як колись писатимуть про вас — то як про людину 
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з оточення Шевченка. Така доля... Але скажіть, чи ж то так 
мало — увійти в історію у ролі чесного друга генія?

— Ти правду мовиш, — спокійно відказав Гулак.

Театр на Головінському проспекті оточила поліція, 
стримуючи натовп: ім’я Марії Заньковецької, на бенефісі 
якої ставили нині п’єсу Івана Тобілевича «Безталанна», 
передавалося з уст в уста — кожен хотів бачити гру зна-
менитої артистки.

Микола Іванович і Нана зайняли місця у ложі першого 
ярусу — квитки для них залишила Тереза в батоні Іраклія. 
Нана терпляче чекала початку — в першій дії виступає її 
мати; завіса нарешті піднялася... З перших реплік акторів 
полилася у залу чиста полтавська мова; Микола Іванович 
весь напружився, слухаючи: це була мова його дитин-
ства і юності, нею він не користувався вже півстоліття, а 
п’ятнадцять років навіть не чув... Яке диво, як урочисто 
звучить вона, Гулак пошепки повторює за акторами слова, 
це йому важко вдається, врешті він втомлюється — та й 
навіщо пригадувати: йому сповнилося сімдесят п’ять...

На сцену виходить хазяйка вечорниць Явдоха — його 
Тереза; Гулак вдивляється і не впізнає її обличчя, слухає і 
не впізнає її голосу. Грає Явдоху незнайома артистка; Нана 
витирає сльози радості; чужа артистка грає пристойно, і 
Миколі Івановичу відлягає на серці: зустрічі не відбудеться, 
немає більше Терези.

А потім на сцені почало відбуватися дивне дійство, 
власне, не дійство, а найсправжнісінька життєва драма: 
Господи, і це Полтавщина — весь світ наповнився пол-
тавським степом, і життям, і мовою, наче й не було того 
безмірно довгого півстоліття; перед очима — сільська па-
рубоцька ватага, така знайома своєю буйністю, і співи, і 
жарти, і суперечка за красуню Варку і любов тихої ніжної 
Софії — її щастя, душевний біль і трагедія... 

Це неймовірно: Софія-Заньковецька своєю грою запе-
речує театр — бо ж нема гри, є життя, у всій своїй правди-
вості; заворожений зал раз у раз спалахує оплесками — і 
тільки тоді свідомість сприймає театральну умовність, і не 
віриться Гулакові, який покинув Україну на світанку її 
пробудження, у такий високий злет народного духу.
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— Слава тобі, Господи, що уздрів, — прошепотів, коли 
вистава закінчилася і зала шаленіла від захоплення. Він 
хотів тихенько вибратися з ложі, та на сцену до акторів, які 
кланялися публіці, вийшов схожий на пророка бородатий 
чоловік, він підвів голову і заговорив — забилося радісно 
Гулакове серце: він ще раз побачив Акакія Церетелі.

— Тільки великий народ, — пролунав голос поета, — міг 
виростити таку велику актрису. Якби усі країни світу мали 
подібних митців, світ був би щасливий. Ви зуміли, Маріє, 
зрозуміти биття кожного серця і жити муками інших. 
Спасибі вам від грузинського народу!

Тоді на сцену вибігли молоді грузинські хлопці, підняли 
на руки Заньковецьку і понесли помостом над оркестровою 
ямою через усю залу до виходу.

Гулак побачив її зблизька.
«Щасливий я, — подумав. — Ніхто з моїх побратимів 

не діждався побачити духовне воскресіння нашого народу. 
Я прожив найдовше. Це винагорода за все... щедра, велика 
винагорода».

Він тихо підвівся. Нана в самозабутті плескала в до-
лоні й вигукувала «браво!», зараз вона піде за куліси до 
матері. Микола Іванович якусь мить вагався — йти чи не 
йти з Наною? Йому хотілося побачити Акакія Церетелі. 
А втім — навіщо? Гулак давно вже ступив у минуле, і 
коли щось залишилося по ньому — то пам’ять. Не варто 
з’являтися привидом з того світу... Він зараз вибереться з 
театру і знайомими вулицями, провулками, не відриваючи 
очей від піднебесного, засіяного світлами Авлабару, поп-
ри храм Сіоні, через Мейдан, поминаючи сірчані лазні і 
увінчаний мінаретом Сейдабад, пройде востаннє рідним 
Тифлісом — до будинку батоні Іраклія.

Êà÷àã Íàá³

Усе згадав Гулак в одну мить, і солодка втома, як у ко-
саря, що ліг спочити в холодку, огорнула його, мов мево, 
і знав він, що ніколи вже не повернеться додому — домом 
для нього стала вся земля, і він вибрав для себе найкра-
щий куток, що пахне духмяним рейханом, — над озером із 
живлющою водою, куди завжди приходитимуть люди.
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Не сподівався вже побачити кого-небудь і не хотів 
цього. Він вийшов на свою вершину, далі дороги нема. 
Смерть, яка лякає всіх живих на світі, здалась йому зви-
чайною потребою — так здорова людина готується до 
сну: вмивається, стелить постіль, шепоче молитву, лягає, 
і хоче якнайшвидше заснути, і сердиться, коли сон довго 
не приходить.

Пугукнула сіра неясить, Гулак розплющив очі й поба-
чив перед собою поставного мужчину з рушницею в руці, 
в черкесці з газирями, в каракулевій чорній шапці, з-під 
якої вибилися смоляні кучері. В зубах він тримав з кизи-
лового дерева люльку на довгому цибуху, випускав з рота 
клубками дим і з цікавістю приглядався до старої людини 
в міському одягу, що спала на горі Ян-тапа поблизу озера 
Гьйок-Гьйоль — у володіннях гірських опришків.

— Ти абраг? — спитав Гулак.
— Абраги — там! — озброєний чоловік нервово змахнув 

рукою, показуючи на захід, ніби навіки прокладав межу між 
мусульманским і християнським світом. — Я качаг Набі!

Гулак підвівся. Дивно було. Його бажання сповнилося 
вмент: він таки побачив останнього опришка, в якого пе-
реймуть зброю новітні борці. Ті, новітні, перекроять межі 
між народами і зберуть усіх покривджених докупи — інакше 
не переможуть. Чого ж хоче качаг Набі, про якого народ 
складає пісні, що дасть він людям, які надіються на нього, 
за що він воює? Спитав про це Набі

— Хочу повернути честь обезчещеному світові, — від-
казав качаг. — Світові продажному, прокраденому, бра-
товбивчому, хабарницькому, пропитому. Хочу повернути 
людям чистоту диких звірів, які самі вміють очищатися від 
скверни — тілесної і духовної.

— Ти хочеш повернути людство в заге-дзор1... — суворо 
промовив Гулак. — І вигинуть кволі тілом, яких Бог часто 
наділяє розумом, і не стане юродивих, які мають відвагу 
говорити правду, і пропаде різниця між порядністю й без-
чесністю,  і не буде більш потреби каятися та прозрівати, і 
відпадуть сумніви, які спонукають до мислі, і вмре бажання 
боротьби за поступ... Ти хочеш повернути людям чистоту 
стада. Це злочинна ілюзія.

1 Долина печер (àçåðá.).



— Не знаю, хто ти — хафіз1 чи хизр2, — присів качаг біля 
старого, вибив об чобіт люльку. — Та бачу — розумний... 
Який же інший спосіб для оновлення світу, крім спускання 
сукровиці з поспільства, знаєш ти?

Гулакові згадалися: кееноба, і карачохелі Гіві, і кров... 
Сумнів здавив його серце: а марно пролита кров теж стане 
кольором нової боротьби?

Марно пролита кров? Ніколи, за всю історію людства, 
не пролилося ні краплі крові марно. Кров непорочності — 
для радості, кров породіллі — для продовження людства, 
кров з пальчика дитини — для гарту, кров з бандита — для 
очищення суспільства, кров, пролита за вітчизну, найсвяті-
ша кров, а несправедливо пролита залишиться в пам’яті 
розумнішого за нас покоління.

— Не знаю іншого способу, — відказав Гулак. — Але 
тоді лише кров освятиться перемогою, коли новітні качаги 
і абраги переступлять межу розчуження і доведуть своїм 
життям та боротьбою, що не тирани і їх креатури, а зне-
долений люд покликаний вирішувати долю історії.

— Вони вже є — ті, новітні?
— Повинні бути — час пізній.
— Це добре. Мене завтра уб’ють...
Качаг викресав вогню, закурив люльку, підвівся і побрів 

кущами в бік Ял-кишлаку — прощатися з народом.
А тоді Гулак крізь міцний сон побачив постать Майстра 

Часу і Простору на тому місці, де стояв Набі.
— Є чорна магія, маестро, — промовив Майстер, — яка 

виконує дії, що стоять вище законів Природи. Не знаю її 
таємниць, а може, вона й не існує. Та є біла магія, яка діє 
в межах законів Природи: зміщує час, повертає напрями 
у просторі. Я Майстер білої магії. Все, що ти побачив, 
забудеш, але це станеться з тобою. Після очної ставки із 
своїм минулим. Ти мусиш знати, з чим ідеш у четвертий 
вимір, — і чи йдеш?

Він змахнув чарівною паличкою, набалдашник якої 
жеврів, мов світильник, і Гулак прокинувся.

Годинник вибив сьому. Микола Іванович почав квап-
ливо збиратися на поїзд — до Мцхети.

1 Вчений богослов.
2 Покровитель подорожніх і пастухів.
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ЧАСТИНА ТРЕТЯ

Î×ÍÀ ÑÒÀÂÊÀ (De profundis)1

Ãóëàê

Поїзд розмірено запихтів, набрав духу перед дорогою і 
статечно рушив на простір Дигомського масиву, зарослого 
осиковими перелісками і велетенськими лопухами понад 
Курою, набрав швидкості і, полишаючи за собою праворуч 
Махату, а ліворуч Мтацмінду, прослизнув із звинністю вужа 
і зник між горбочками й горбами, порослими кущами дерези.

Тільки Свята гора — Мтацмінда — ще довго гналася 
за мною, та я знав, що зникне й вона з очей, і подумав 
тоді: якби поїзд ніде не спинявся і колія не закінчувалася в 
Мцхеті, то за який час... Та годі, признайся сам собі, Миколо 
Івановичу, що розпачливі слова Тараса «холоне серце, як 
згадаю, що не в Украйні поховають» уже не катують більше 
твою душу, і хто зна — якби цей поїзд справді не спинявся і 
вивіз тебе на степові простори України, чи не вернувся б ти, 
наплакавшись уволю, знову сюди, де над Махатою щодня 
черленим кружалом сходить сонце і, нагрівши добіла гостро-
верху баню храму Сіоні, заходить, втомлене, у помаранчеве 
марево над Мтацміндою.

Я тому й сів не в перший вагон, у який зайшли граф 
Уваров й професори Міллер, Іловайський, Антонов і Кос-
томаров. Вони тамтешні, вони так і поїдуть разом додому, 
і навіщо вислуховувати мені ввічливі й непотрібні поради, 
запрошення і співчування — доброзичливі, а насправді не-
щирі, бо якби й можна було і я поїхав разом з ними — що 
робив би т а м, коли життя давно відбило на кожному свою 
печать і кожному визначило його призначення на землі.

Докінчив би розмову з Костомаровим? А вона ж закін-
чилася учора, і добре, що на схилі нашого віку відбулася 

1 З глибин (ëàò.).
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і роздробила на пісок камінь кривди, що ліг між нами, 
здавалось, назавжди; пісок розмиється, ніхто ж із нас не 
винен — винен час, і він колись складе реляцію майбутнім 
поколінням про правоту і неправоту кожного з нас.

На очну ставку маємо нині стати не один проти одного, 
а кожен супроти себе самого.

Гулак спостерігав крізь вікно останнього вагона, як зни-
кають по черзі з очей Махата і Сололакський гребінь з фор-
тецею Нарікала, вкритий чорною буркою сосон пологий 
хребет Шавнабаду — тільки Мтацмінда височіла під небом, 
і не віддалялася, і не маліла — мабуть, тому, що стояла вона 
на довгому Гулаковому шляху верстовим стовпом, і думав 
він про ту дорогу, яка для його покоління розпочалася ши-
беницею із п’яти перекладин за мурами Петропавловської 
фортеці, продовжилася могилою Грибоєдова на Мтацмінді 
й убивством Лермонтова в П’ятигорську.

Мцхета. Я приїхав до неї нині не з археологічних за-
цікавлень. Мені треба ступити в слід останньої жертви на 
цій дорозі.

Мале містечко, колишня столиця Грузії, оточило ве -
личний собор Светицховелі з гробницями останніх гру-
зинських царів, туди подались учені, я ж піднімаюся 
крутою стежкою на гору до опустілого монастиря Джварі. 
Внизу голубіють, зливаючись докупи, сині стрічки Арагви 
і Кури, і скриплять запряжені чорними буйволами гарби 
на Військово-Грузинській дорозі, і бовваніють у далині 
силуети вершників у черкесках — все це, таке саме або ж 
подібне бачив юний корнет Нижегородського полку, який 
на цій горі слухав сповідь старого монаха, а потім, у своїх 
двадцять п’ять літ, написав гімн людській свободі — поему 
«Мцирі».

Що було зі мною у моїх двадцять п’ять?
Вісімнадцяте березня 1847 року було для Гулака остан-

нім світлим днем у його житті. За рекомендацією Куліша 
він познайомився з письменницею Ішимовою, відомою 
своєю «Історією Росії в оповіданнях для дітей», — цей день 
Микола Іванович, запрошений Олександрою Осипівною 
на обід, провів у її домі, слухаючи спогади про Пушкіна, 
який у день дуелі написав Ішимовій листа — то був ос-
танній автограф поета.
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Повернувшись додому на свою квартиру, яку знімав на 
Пральному провулку біля Мойки у дворянки Плаксіної, 
Гулак ліг на ліжко, і в напівдрімоті ввижався йому поет у 
довгій киреї, який з непохитною вірою у своє безсмертя, 
з погордою дивиться на вбивцю, чекаючи пострілу; а чи 
впевнений був, що «весь він не умре», чи не злякала його 
в останній мент прірва вічного небуття?.. Повіки склею-
вались, долав сон, та враз він перервався від владного й 
вимогливого стуку в двері. 

Гулак схопився, вслухався. Може, знову причулося? 
Стукіт у двері переслідував його, відколи переїхав з Києва 
до Петербурга — нерви напружились до краю, він аж тут, 
у столиці, усвідомив, що розпочав гру з вогнем.

На нього, тільки на нього одного покладалося усе то-
вариство.

«Ви один найбільше розумієте, якої любові варта наша 
батьківщина, — говорив йому в Києві молодий етнограф 
Опанас Маркович, який завітав до Навроцького, щоб осо-
бисто познайомитися з Миколою Івановичем і вступити 
до Братства. — У повені свого необмеженого почуття ви 
чекаєте від нас більшого, ніж ми можемо зробити».

«Ви повинні переїхати в Петербург, — радив Гулакові 
Пантелеймон Куліш, — і взяти участь у вирі сучасного 
російського життя, що буде дуже важливо і для України».

«Я мимоволі замислився над тим, — терзав себе сумні-
вами співавтор статуту товариства Василь Білозерський, — 
яку геніальну людину ми маємо в особі Тараса, він угадує 
потреби народу і цілого віку... Ми не повинні залучати його 
в члени Братства — наражати на небезпеку».

І всі роз’їхалися — хто куди; Гулакові одному довело-
ся налагоджувати зв’язки з російськими революційними 
товариствами. Насамперед він зустрівся з другом Шев-
ченка, петрашевцем, поручиком лейб-гвардії Миколою 
Момбеллі.

«Ми повинні зробити крок вперед від дворянської 
революції декабристів, — декларував позиції свого гуртка 
Момбеллі. — Знищити самодержавно-кріпосницький лад 
можна тільки шляхом народного повстання. Нам треба 
виступати разом».

Гулак розумів, що йде на риск. Він закінчив писати 
дисертацію «Про юридичний побут поморських слов’ян» — 
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йому всміхалася кар’єра професора університету, тож не 
раз мучили сумніви: що важливіше — стати на науковій 
вершині й сіяти з кафедр зерно правди й непокори чи 
посвятити себе прямій діяльності революціонера? Страх 
перед можливим арештом тривожив його неспокійними 
ночами, скільки разів він поривався знищити статут, про-
граму й відозви Братства, та наставав день, і сором опікав 
його сумління — тоді Гулак ставав на очну ставку то з 
Кіндратом Рилєєвим, який говорив: «Ми відчули потребу 
пробудити Росію. Я знаю — успіху не буде, але необхідне 
потрясіння», то з Олександром Одоєвським, котрий напе-
редодні повстання вигукнув: «Ми умремо. О, як ми славно 
умремо!» І думав: щоб припинити торг невільниками, який 
став у Росії звичайним явищем, щоб повернути добре ім’я 
слов’янина, котре в європейських народів ототожнюється 
із словом «раб», — для такої справи варто віддати й життя.

Мені йшов лише двадцять п’ятий рік, я ще не кохав, 
не мав для цього часу, мій мозок тужавів знаннями — я 
ще не встиг ні крихти їх роздати; був я тендітний і вразли-
вий — переді мною поставали раз у раз чорна яма тюрми, 
холодні сибірські рудники, а намилена петля слизькою 
змією оповзувала мою шию... Але ж вони, Рилєєв, і Одо-
євський, і десятки їхніх побратимів, теж були, як і я, — 
молоді!

Вимогливий, нахабний стукіт у двері повторився, Гу-
лак зрозумів, що він означає, миттю кинувся до шафки з 
паперами, знайшов програму Братства «Книга буття україн-
ського народу», викинув її у відхоже місце; двері хиталися, 
Микола Іванович згадав, що в іншій шафці лежить ще 
один примірник програми, взяв його, та до сортиру вже 
не встиг — двері виважували, сховав папери за сорочку 
під пояс, не подумавши навіть, що його можуть обшукати. 
Тоді підійшов до дверей.

— Хто там?
— Іменем закону! — почулося грізне.
У цю мить Гулак відчув, як страх, що мучив його довгий 

час, безслідно пропав. Це було дивне й прекрасне відчуття 
вивільнення від стидкого тягаря: усвідомив, що з цього 
часу відпадає альтернативність його майбутнього життя, 
він безповоротно і назавжди переходить у єдиний стан — 
професійного борця; це сталося несподівано швидко, але 
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сталося, і вороття не буде. Відтепер користуватиметься 
однією трибуною — лавою підсудних, висловлюватиме свої 
погляди на допитах, способом популяризації його думок 
будуть протоколи, а єдиним званням віднині повинна стати 
мужність. Він прийме цю нову атрибутику свого життя і 
йтиме в ньому далі так чесно, як донині.

Гулак відчинив двері: до кімнати ступили статечний 
генерал і поліцмейстер.

— Дубельт! — відрекомендувався генерал, нітрохи не 
сумніваючись, що його прізвища хтось може й не знати; 
не помилився — Гулак знав. Дубельт показав на жандар-
ма: — Обер-поліцмейстер Петербурга Кокошкін... На вас, 
пане Гулак, надійшов донос від професора Костомарова, 
що ви організатор протидержавного Слов’янського това-
риства. Ми арештуємо вас... Кокошкін, починайте обшук 
і не забудьте про сортир.

— Усе... — прошепотів Гулак, і його плечі опустилися, 
ніби він зняв з них тягар; Дубельт прийняв цей шепіт за 
зойк відчаю, капітуляції, він повернув голову до ареш-
тованого, і на його суворому обличчі промайнула тінь 
співчутливої усмішки.

Цю усмішку Гулак запримітив і відразу розгадав її 
підступність. Випрямився, холодний полиск заступив 
його зіниці, і ніколи він з очей уже не сплине, і ніколи не 
впустить в’язень у душу зрадливого співчуття жандарма.

— Що — все, мій юний друже? — запитав несподівано 
ласкаво Дубельт. — Ви молодий, і все ще попереду вас. Як 
поведетеся... Ось Костомаров чесно виказав...

— Ви брешете, — не підвищуючи тону, промовив Гулак 
і побачив, як дикий сказ зайнявся в очах Дубельта; білі 
рукавички в його піднятій руці затріпотіли над головою 
в’язня — кулак, розтявши повітря, прослизнув біля вуха.

Гулак спокійно й холодно дивився на Дубельта, і змерк 
сказ в очах генерала.

— А ви — добрячий горішок... — похитав головою. — 
Ну-ну... Та ще не такі розколювалися в наших зубах.

Поліцейська карета мчала на Фонтанку. За Ланцюго-
вим мостом візник виїхав на Пантелеймонівську вулицю 
і зупинився біля залізних воріт. Обер-поліцмейстер вивів 
на вулицю в’язня. Ворота відчинилися. Гулак оглянувся 
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на вільний світ і з закладеними назад руками увійшов у 
темне квадратове подвір’я колишнього кочубеївського 
палацу — нинішнього приміщення Третього відділу.

Донині пам’ятаю: темінь. Цілком темний каземат. 
У казематі є вікно, але зовні воно забите дошками — це 
зроблено спеціально для мене — і ні щілинка не просві-
чується. Я дотикаюся — рипить під пальцем скло. Ніхто 
до мене не приходить цілу добу, ніхто нікуди не кличе. 
Їсти теж не приносять. У всьому світі нікого немає, крім 
мене. Ні з ким не порадишся, не поскаржишся — сам єси 
перед собою.

Під стіною — нари, у кутку — параша. Сон не прихо-
дить, а довкруж так темно, що не можна навіть побачити 
своїх пальців, піднесених до очей, і діймає таке відчуття, 
ніби я фізично не існую, а живуть лише мої думки, і аж 
моторошно стає під помислу: певне, так почуваються душі 
в загробних царствах — думають, розуміють, що діється 
довкола, а вдіяти не можуть нічого, бо безтілесні. Можуть 
лише оцінювати свої колишні вчинки і жалкувати або ж 
радіти за них і ще робити припущення: що сталось би, якби 
зробив не так. Та найпекучіше, мабуть, дошкуляє душам на 
тому світі сумнів: чи варто було чинити так, а не інакше, 
чи був смисл офірувати собою, чи залишить ця пожертва 
хоча б помітний слід?

І раптом осяває мене думка — вона приносить полегшу, 
але й тривожить, бо треба вивірити наперед свою витримку: 
мої вчинки, моя діяльність тільки розпочинаються, і рано 
ще оглядатися назад. Я допіру матиму можливість довести 
свою потрібність або ж непотрібність і право роздумува-
ти — залишиться по мені слід чи ні — отримаю аж тоді, 
коли пройду крізь цю темінь цілим і неушкодженим. Може, 
весь сенс моєї діяльності в тому, що я опинився тут? Адже 
світло завжди народжується в темряві.

Через добу чи трохи менше за вікном застукотіло, 
заскрипіло — впала віконниця і мене залило сліпучим 
світлом, а у дверях каземату постав, немов рятівник, мій 
начальник по Археографічній комісії правитель канцелярії 
київського генерального губернатора Микола Еварестович 
Писарєв, якого потім Шевченко обізвав «малим єфрейто-
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ром», і поруч нього караульний з заставленою наїдками 
тацею в руках.

Я спочатку не міг зрозуміти, де находжусь, — у Києві 
чи Петербурзі, і чому Писарєв тут?

Він усміхнувся до мене, запросив до обіду; я відчув 
невтримний голод і тут же помітив, як пильно слідкує 
за мною — достоту, як Дубельт, — Микола Еварестович. 
Я відламав шмат хліба і проковтнув, щоб заглушити нуд-
кість у животі, і сказав, збагнувши, навіщо тримали мене 
цілу добу голодним у темряві:

— Ви будете вести слідство, Миколо Еварестовичу?
— Що ви... Просто — порозмовляємо.
— Тоді прошу залишити мене самого на час обіду, і на 

другий раз хай приносять мені їжу із спільного арештант-
ського котла, а не зі столу Леонтія Васильовича.

Ìàëèé ºôðåéòîð

Якийсь час я брав участь у слідстві над Гулаком. Після 
тієї розмови в казематі я зрозумів, що застосовувати до 
Гулака такі примітивні способи залякування, як темнота, 
голодування, навіть побої — марно, наївно, тому я по ста-
новив: цей горішок не на мої зуби, складу формальний 
протокол для Дубельта, а що він придумає, то вже його 
справа. Скажу наперед — гриз горішок Дубельт, потім сам 
граф Орлов — і не розкусили. Хи-хи... Вони намагалися 
його переконати, що справа, за яку він узявся, не варта 
виїденого яйця, а він довів, що — варта. Проте я глибоко 
в душі сподівався все-таки витиснути з Гулака признання: 
скільки людей залучено до Братства, як широко розгалу-
жена конспіративна мережа, чи є причини для справжньої 
тривоги — адже Петров назвав зовсім мало імен.

І тепер той протокол ніби перед очима.
Пис а р є в. Миколо Івановичу, у вашому сортирі під час 

обшуку знайдено список крамольного документа під на-
звою «Книга буття». Ми його уважно вивчили, і нам стало 
страшно — за автора. Скажіть, хто його написав? У ньому, 
крім кари гідних випадів проти імперії та імператорів, є 
пункт, який передбачає поділити Росію на чотирнадцять 
штатів. Цей пункт живцем узятий з конституції Микити 
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Муравйова, керівника Північного товариства декабристів. 
Він був засуджений до страти, кару смерті йому замінено 
двадцятьма роками каторги...

Г у л а к. Ви знаєте, що я замешкав у квартирі, звідки 
мене взяли зовсім недавно. Мені й на думку не впало пе-
ревіряти нечистоти, чи нема там, бува, компрометуючих 
паперів.

Пи с а р є в. Список лежав зверху. Хіба ви не користу-
вались відхожим місцем?

Г у л а к. Не пам’ятаю. Я весь свій час проводив в уні-
верситеті.

Пи с а р є в. Між вашими паперами — у шафі, не в 
сортирі — знайдено наукове дослідження «Про юридичний 
побут поморських слов’ян» і листи з Чехії — від Вячеслава 
Ґанки. Ви не будете заперечувати своє авторство? Мене 
особисто могло б дивувати, чому ви зайнялися історією 
далекої від нас Померанії, яка тулиться десь аж між Віслою 
і Одером і яку заселяють оті помори. Може дивувати й те, 
чому ви просили Ґанку присилати матеріали з історії ниж-
чих класів — рабів, невільників, холопів. Та дивуватись, 
власне, нема чого, ви самі розкриваєте свої карти. У вашій 
праці є такі слова: «Челядь з клієнтів поволі ставала крі-
паками, а місцями, як, наприклад, в Росії, — справжніми 
рабами». Чому ви намагалися показати становище селян 
у Росії в найгіршому вигляді?

Г у л а к. Я показав їх у такому вигляді, в якому вони 
перебувають і досі.

Пи с а р є в. Скільки членів було в Кирило-Мефодіїв-
ському братстві?

Г у л а к. Я не розумію вашого запитання.
Пи с а р є в. Під час арешту з середнього пальця ва-

шої лівої руки знято сигнет з написом «Святі Кирило і 
Мефодій». Почекайте, не кваптеся заявляти, що ви його 
купили в ювеліра на Хрещатику... в це можна б і повірити. 
Та у вашій шафі знайдені відозви «До братів українців» і 
«До братів великоросів і поляків». Почерк ваш. Ви в тих 
прокламаціях виклали програму Кирило-Мефодіївського 
братства, керівником якого ви і є.

Г у л а к. Я більше не відповім ні слова на жодне з ва-
ших запитань.
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Пи с а р є в. Добре подумайте... Вам треба знати, що вас 
допитуватимуть з пристрастієм.

У цю хвилину я побачив, як непроникливе Гулакове 
обличчя, позначене витонченим аристократизмом, бри-
житься, сіріє, тьмяніє холодний блиск його очей — криця 
кришилася, до в’язня навально підкрадався страх, і мені 
полегшало на душі: заслужити на похвалу Дубельта не так 
легко! Ще мить — і Гулак розклеїться, зачадіє, треба тільки 
роздмухати іскру всесильного страху.

— Миколо Івановичу, дорогий, — діткнувся я його руки, 
яку він бридливо відсмикнув, — мені вас жаль. Ви вчений, 
розумний, я знаю вас по колишній спільній роботі. Дух ваш 
гордий, а тіло незагартоване, кволе. Я не схвалюю... мене 
подібні методи навіть обурюють, але вони, незалежно від 
мене, можуть бути до вас застосовані... Невже ви думаєте, 
що часи Малюти Скуратова канули в Лету? Подумайте про 
батьків, подумайте про те, що вам, після щирого зізнання, 
будуть надані всілякі пільги... зрештою, не забувайте, що 
вас можуть засудити до страти. Пожалійте себе...

Я побачив, як у Гулака затремтіла нижня щелепа і 
судоми перехопили горло — страх валив його, долав, та 
раптом — ніби дужчий страх перед чимось іншим, мені 
не відомим, випрямив, і він закричав, потрясаючи переді 
мною стиснутими кулаками:

— Ви можете мене четвертувати, тягнути з мене жили, 
переламати кості, зідрати шкіру, але не витягнете з мене 
жодного слова. Я присягав... Присягав!!

І він упав, розумієте, упав на коліна перед розп’яттям, 
що висіло на стіні в кабінеті, і застогнав:

— Боже, хоч ти не залиши мене в хвилину зневіри! 
А тоді в мене проблиснула думка: до нього, ревно віру-

ючого, треба підіслати сповідника. Я поділився своєю ідеєю 
з Орловим, і він, не гаючись, написав обер-прокуророві 
святійшого синоду графу Протасову: «При Третьому відділі 
його імператорської величності канцелярії перебуває дуже 
небезпечний арештант, який, незважаючи на всі спонуки 
відкрити істину, впирається, уперто мовчить, і я маю честь 
покірно просити ваше сіятельство прислати нам здібного й 
освіченого священика для релігійних умовлянь згаданого 
арештанта».
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Усю ніч я думав: що перемогло в мені страх перед тор-
турами, які пообіцяв Писарєв? Адже я тоді так чітко уявив: 
мене роздягають догола і печуть вогнем, мені викручують 
назад руки і підвішують на гак, мене примітивно б’ють 
киями, мов кріпака на стайні... Перед очима, немов для по-
рятунку душі або ж її загибелі, постали Ян Гус і Джордано 
Бруно на вогнищах, і козак, посаджений на палю посіпа-
ками Яреми Вишневецького, — невже вони не боялися, не 
лякав їх біль, очікування насильницької смерті? Не може 
цього бути — людина є людиною. Що ж було в них — оте 
сильніше, яке перемагало страх перед муками? Ненависть... 
Так, але ненавидіти можна й стогнучи. Віра... Але й віру 
не зруйнує зойк болю. Вони ж приймали смерть мовчки... 
Звідки береться в людини та сила, яка перемагає низьке й 
сильне почуття страху? Звідки вона в мене взялася?

Я думав над цим усю ніч, і аж перед ранком парадок-
сальна думка осяяла мене — і вельми здивувала, і заспо-
коїла.

Зі страху! Раз пізнавши звабу чесності — може, й випад-
ково — страшно втратити її. Раз пізнавши силу кохання, 
страшно втратити його. Зрозумівши принади подвигу, 
страшно втратити їх. Страшно, що відвернуться від тебе 
діти, забудуть нащадки, оплюють товариші. Страшно, що 
зневажатимеш себе самого.

Уранці я був готовий до всього. Та сумніви не переста-
вали мучити: чи вірно вчинив, що пішов на ризик? Я міг 
стати професором. Що було б корисніше для мене і для тих, 
які прийдуть після нас? Гулак-учений чи Гулак-мученик? 
Професор залишив би трактати, дослідження, історичні 
праці — і нащадки пишались би своїм предком і вчили-
ся б у нього. Мученик покаже приклад мужності, але ніхто 
цього не бачитиме й не знатиме... Стривай... А колись же 
розкопають архіви Третього відділу, і знайдуть мою спра-
ву, і вивчать, і візьмуть для себе приклад стійкості — хіба 
не буде він потрібен моїм спадкоємцям? Тож допитуйте, 
писарєви й дубельти, ретельно записуйте кожне слово, фік-
суйте. Ви пишете хроніку життя під’яремного народу, його 
ув’язненої мислі, ви ведете щоденник чесності людей, які 
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не захотіли жити в рабстві, — щоденник їх духу, настроїв, 
стійкості і зламів. Тож працюйте в поті чола, простаки!

Ранок кинув білий квадрат, перехрещений лініями, на 
долівку, тоді я задрімав, та зразу ж розбудило мене тихе 
бубоніння, ніби хтось молився наді мною. На короткий мо-
мент обігріло мене тепло — це батькові дозволили прийти! 
Мені згадалися його слова з останнього листа: «Ти мусиш 
вибрати літературу, ти можеш. Ти повинен мати тверду 
волю і непохитність переконань. Я впевнений, що ти ба-
гато можеш. При твердій волі і переконаннях немає нічого 
неможливого». Ці батьківські слова додали мені тепер сили, 
вони вестимуть мене віднині не літературними шляхами, а 
тюремними, каторжними, але вестимуть: я — можу! Невже 
батько прийшов нагадати мені свій наказ?

Радість моя була короткою, настало цілковите пробу-
дження, і я зрозумів, що не вітець завітав до мого казема-
ту... Хто ж це стоїть наді мною в чорній хламиді, підпе-
резаній ременем, у високій шапці — і молиться?.. Я хотів 
було запитати, та відвідувач, боячись, що я перепиню його 
молитву, забубонів голосніше, я розрізнив слова із тридцять 
другого псалма Давида:

— Блажен, кому проститься беззаконня, кому гріх буде 
покритий. Признайся перед Господом у прогрішеннях 
своїх, і він простить несправедливість гріха твого... Не 
будь, як мул, що розуму не має, — великі болесті уготовані 
для беззаконника, та хто уповає на Господа, того огорне 
його милосердя.

— Хто ви? — спитав нарешті я.
— Друг твій, мій сину. Я протоієрей Олексій Малов. 

Твій батько приходив до мене просити, щоб я утішив 
тебе Божим напутствієм у самотині. Довірся мені душею, 
отроче... Яка таємниця мучить тебе?

Він присів біля мене на прічу, скинув шапку і довірли-
вими, немов у собаки, очима дивився на мене, і я відчув, 
що м’якну, мені потрібна була розрада, я бажав молитися 
і сповідатися, але думка, що ці масні очі я вже бачив десь 
раз у житті, схаменула мене: такі очі викликають спочатку 
довір’я, а потім переслідують сумнівом — чи варто було 
довірятися; я подумки заглянув у вічі всім, кого знав: Бі-
лозерському, Навроцькому, Шевченкові, Кулішеві, Кос-
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томарову — зовсім не ті, але де я бачив подібні — скорбні 
й довірливі? Проте, перебуваючи ще під їх впливом, я 
зітхнув:

— Нездійсненні мрії розбилися, отче. Хтось підслухав 
нас.

І тоді мій мозок прошила підозра, від якої заболіло 
серце, бо навіть не засумнівався: протоієрей Завадський 
підслухав нас! Ханжі, Богові й дияволу воздаєте одразу, то, 
може, й ти, отче Олексію, такий?

Я помітив, як хижо зблиснули очі протоієрея Малова, 
забілів вищир верхніх зубів, і тепер я вже не сумнівався: 
святий отець підісланий Третім відділом! Гнів до міняйлів, 
яких Христос гнав нагайкою із храму Божого, струснув 
мною, і розслабленість, і м’якість у мені пропали, я знову 
став на допит з подвоєною батьковим наказом силою — 
я можу!

— Ти сказав н а с, сину мій. Хто це — в и?
— Отче, отче, — похитав я головою, — подумав я 

спершу, що, наділені Господнім милосердям, хочете стати 
посередником між мною і Богом, а ви вийшли з такою 
низькоземною місією — від Дубельта... Чи личить вона 
священному сану?

— Усяка душа властям вищим нехай упокориться, — не 
здригнувся жоден м’яз на обличчі протоієрея. — Так сказав 
апостол Павло до римлян. Праведні земні путі з Господ-
німи йдуть поруч. Оддавайте всім, що кому треба: кому 
данину — данину, кому мито — мито, кому честь — честь, 
кому страх — страх...

— Данина моя, отче, ще мізерна, данина моя попереду, і 
я сповна її віддам. Митом буде моя молодість. Честь віддам 
борцям за свободу. Страх став на сторожі мого сумління. 
Я присягав і не назву нікого. Хто устами губить ближнього 
свого, той зрадник.

— Ти дав злочинну клятву — вона ж порушила клятву 
імператорові.

— Імператор перший її порушив, — відказав я. — Сту-
паючи на престол, він присягав творити добро, а наказав 
у першу чергу збивати перекладини до шибениць. Я дав 
слово товариству і ніколи й нізащо його не порушу.
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— Мій сину, коли за ближнього ти поручився, то сам 
собі сильце наставив. Зроби так, щоб звільнити себе, бо ти 
попався в руки ближньому. Рятуй себе, як сарна, втечею, 
як пташка з рук птахоловця.

Я підвівся. 
— Ваше преподобіє, чи не гріх вам, слузі Божому, 

штовхати мене в яму, повну моральних нечистот? І як ви 
потім цими губами, оскверненими лжею, будете дотикатись 
до золотої чаші з Дарами Господніми? Проповідуючи не 
красти, самі крадете душі? Ви бажаєте мені добра — щоб 
я все мав: посади, багатство, суспільні фори. Все — окрім 
честі. Як ви тільки могли подумати, що я зраджу тих, які 
мені повірили? Ідіть, отче. Я хочу побути сам.

— Спам’ятайся, непокірний, — підвів отець Олексій 
уверх два пальці. — З недовірків Господь сміється, а покір-
ним дає благодать. Ти не подумав про батьків: добрий 
син — утіха вітцеві, лихий син — матері горе.

Мене здушили сльози: якого болю я завдав своїм бать-
кам! Отець Олексій іще поглядав на мене з надією.

— Знаю, ваше преподобіє, що уб’ю їх скорботою. Але 
вірю, що скаже батько: така його доля, він не міг інакше, 
бо мав твердість переконань і був рабом обітниці своєї. 
Як сказано в Ісайї: «Брано його на допит, та він терпів і 
не отвирав уст своїх».

Ìàëèé ºôðåéòîð

У половині травня звели всіх на очну ставку. На той 
час мене вже відсторонили від слідства, «братчиками» 
зайнявся Леонтій Васильович. Я тоді вперше відчув, що 
моя кар’єра почала котитися з гори — і все через Петро-
ва... Дякувати Господу, залишили мене хоч у ролі експер-
та — ідентифікував почерки. І ще, перед очною ставкою, 
мав одне доручення...

З Києва надійшов донос, буцімто у когось із «братчи-
ків» витатуювана булава на тілі — ознака гетьманства. Це 
була справжня дурниця. Я й сьогодні дивуюся, як могли 
ми повірити в такий донос. Дивуюся теж, що такі розумні 
люди, як Гулак та Костомаров, залучали до конспірації то 
слизького Петрова, то отого миршавого, з хворими очима, 
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напівбожевільного студента Андрузького. Чого він тільки 
не нагородив! Костомаров, наприклад, за його свідчен-
ням, смакував на лекціях сцени убивства царів... Що ж, 
проводимо опит студентів. Нічого подібного — Костома-
ров викладав древню історію Росії, а в ті старі часи, крім 
Андрія Боголюбського, нікого з царів не вбивали... Або: 
Костомаров задумав відновити Запорозьку Січ. «Ви бо-
жевільний, — каже йому сам Дубельт. — У який спосіб він 
міг би це зробити?» — «Так, я божевільний», — признається 
Андрузький. Та й справді, наляканий погрозою Дубельта 
про смертні вироки членам Братства, Андрузький став 
 нео судний, плакав, рвав на собі волосся, і, коли його пи-
тали про булаву, він мимрив щось, ніби підтверджував.

А інші... Одні каються, обіцяють своїм життям довести 
вірність престолу, а отой пашквілянт-поет просто вам в очі 
сміється, що й не знаєш, де слідчий, а де звинувачений. 
Гулак мовчить, мов кремінь. І чого б то панькатися, думав 
я, на ешафот обох! А іншим — по п’ятдесят київ і додому!

Та не моє мололося — мені доручили оглянути під-
судних.

Гулак сидів тоді вже в Олексіївському равеліні в камері 
суворого режиму. Я оглядав його разом з комендантом 
Петропавловської фортеці Скобелєвим. І що думаєте, нема 
злого, щоб не вийшло на добре: замість витатуюваної бу-
лави, якої, зрозуміло, ні в кого на тілі не було і не могло 
бути, ми під сорочкою в Гулака знайшли прив’язаний 
шнурком до тіла рукопис програми Братства! Другий за 
рахунком примірник...

Тут ми його й почали допитувати: назвіть усі імена 
змовників, чиєю рукою написано знайдений на тілі при-
мірник програми. Та даремні були наші зусилля. Гулак 
говорив одне: «Не знаю».

Леонтій Васильович спробував зламати впертість в’язня 
листом до його батька. Мовляв, завинив син перед імпе-
ратором, йому загрожує найтяжче покарання, вплиньте 
на нього, хай зізнається. Дав прочитати цього листа Гула-
кові, а той зухвало написав на ньому: «Все, що сказано в 
листі, — правда». То Дубельт листа й не відправляв.

Несподівано для мене Леонтій Васильович змінив так-
тику. Я довго не міг зрозуміти, що задумав шеф, обернувши 
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враз жорстокість напускною добротою до в’язнів. Гулака 
не викликав, тa й який сенс розмовляти з німим, який не 
відповідає на жодне запитання й словом. Я іноді справді 
подумував: застосує Дубєльт тортури! Але ж ні... Зате за-
частив до Куліша, Костомарова і Білозерського.

Геніальність замислу Дубельта я зрозумів на очній став-
ці. Хто б міг додуматися до такого: він вирішив висміяти, 
знецінити ідеї «братчиків», а не вивищувати їх вартість 
суворою покарою. Диявол! Проте й ці добрі наміри Леонтія 
Васильовича, через твердість Гулака, пішли врешті-решт 
псові під хвіст.

Ãóëàê

П’ятнадцятого травня повезли мене з Петропавлов-
ської фортеці в чотиримісній кареті під суворим караулом 
в Третій відділ на очну ставку. В кабінет Орлова мене 
ввели останнім.

Чи було саме так? Мабуть... Може, в часі щось зміс-
тилося, але в пам’яті закарбувалось так... Через товщу літ 
мені бачиться п’ять постатей, п’ять особистостей, п’ять 
совістей перед обличчям тиранії. Нас п’ятьох поставили 
в ту шеренгу наша доля, наша воля, наша свідомість. Ми 
вийшли в цей ряд добровільно, та в критичну хвилину ви-
шикувались у такій послідовності: навпроти графа Орлова, 
Дубельта, Писарєва, які сиділи за столом, стояли рядочком 
Тарас Шевченко, Олександр Навроцький, Пантелеймон 
Куліш, Микола Костомаров, Василь Білозерський. Збоку 
біля Писарєва стояв Олексій Петров.

Я пробіг очима по всіх обличчях: Тарас підморгнув 
до мене, широко посміхнувся Сашко; Панько, Микола і 
Василь не підводили очей — стояли пригноблені й сумні; 
погляд мій впав на Петрова, і аж тоді я утямив, де бачив 
подібні до очей протоієрея Малова — собачі, масні й 
покірні очі! Прости мені, отче Завадський, — розкаявся я 
в душі, — що подумав на вас погане. Ось хто нас продав! 
І який з мене в чорта конспіратор, коли настільки не знаю-
ся на людях, що довірився слизнякові; та лише за цю мою 
довірливу близькозорість належиться найсуворіша кара!
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— Станьте поруч із своїми колегами, Миколо Івано-
вичу, — сказав м’яким голосом Дубельт, і я, вловивши ту 
ласкаву тональність, ще раз зібрав свої сили; Шевченко 
відступив крок убік, і я став між ним і Навроцьким — вид-
но, там було моє місце. — Ви знаєте студента Олексія 
Петрова? 

— Знаю, це колишній мій сусід по київській квартирі.
— Петров, як виклав вам програму Кирило-Мефодіїв-

ського братства Гулак, коли залучав вас до конспіративного 
товариства?

— Гулак, ваше сіятельство, переконував мене, — Петров 
дивився повз моє обличчя, — що відродження слов’ян може 
відбутися тільки за допомогою повстання черні. Коли ж 
станеться переворот, твердив він, а цар не захоче зректися 
верховної влади, тоді треба буде пожертвувати царською 
родиною.

— Ви потверджуєте зізнання Петрова? — спитав мене 
Дубельт.

— Я не говорив нічого про фізичну розправу над цар-
ською родиною, — відказав я.

— Олексію Федоровичу, — звернувся Дубельт до Ор-
лова, — мені здається, що Петров перебільшує у своїх 
зізнаннях.

— Можливо, — відказав граф.
Такий поворот справи мене здивував: що таїться за 

ним? 
Дубельт звернувся до Навроцького:
— Що вас зв’язувало, крім родинних стосунків, з Гу-

лаком?
— Єдність у поглядах.
— І тільки? Значить, ви не складали присяги товари-

ству...
— Складав. — Навроцький примружив свої великі чорні 

очі. — Ваше сіятельство, я написав чорним по білому своє 
зізнання і більше не додам до нього жодного слова. Але й 
не відніму. Для чого ви мене вигороджуєте? Щоб звалити 
все на одного?

Дубельт, ледь стримуючи лють, повернув голову до 
Куліша.

— Пане Куліш, повторіть уголос своє каяття.
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Куліш сплів пальці на грудях і, обдаючи Орлова вину-
ватим поглядом, заговорив:

— Оглядаючись на минуле, я з жахом бачу, що нама-
гався робити зло і, можливо, вів до нього інших. Клянуся 
всім для мене священним, що я робив це сліпо, і тільки 
тепер бачу, які жахливі наслідки могли мати мої розуму-
вання. Я всі сили віддам, щоб майбутніми своїми творами 
загладити зло...

— Ось приклад щирого каяття! — вдоволено промовив 
граф Орлов. — Тепер я до вас звертаюся, Тарасе Григоро-
вичу... Що ж довело вас до такого нахабства, що ви писали 
обурливі вірші проти імператора, проти августійшої сім’ї, яка 
так чуйно поставилася до вас, коли йшлося про вашу волю?

Шевченко відповів не зразу. Він дивився на Костомаро-
ва, руки якого дрібно тремтіли, проказав тихо: «Не журися, 
Миколо, ще будемо колись разом гарно жити...»

І аж тоді, коли Костомаров вдячно глянув на нього, 
повернув голову до Орлова.

— Ваше сіятельство, — сказав, — проживаючи в Петер-
бурзі, я чув усюди нарікання на царя й уряд. Повернувшись 
в Малоросію, мою безталанну Україну, я побачив нужду і 
гноблення селян з боку поміщиків, посесорів, економів, 
і все те робилося й робиться іменем царя і уряду...

— Супостат!! — верескнув Дубельт і схопився з кріс-
ла. — Найлютіший злочинець! На дибу його, на муки!

— Моїй батьківщині, може, й потрібен мученик. Я готов 
ним стати... — спокійно промовив Тарас.

— Багато берете на себе, — процідив Орлов. — Багато, 
як на мужика, оціненого двома тисячами карбованців!

— Талант його неоцінимий, — промовив тихо Косто-
маров, і тоді Дубельт зігнав на ньому всю свою злість.

— Повторіть, повторіть усе, що ви говорили про Гула-
ка! — крикнув.

— Не можу... — ледь чутно прошепотів Костомаров.
Дубельт вийшов з-за столу, зупинився навпроти Ми-

коли, підніс кулак до його обличчя.
— Пожалкуєте... О, як пожалкуєте! Повторіть же...
І Костомаров вистогнав:
— Гулак... він виніс з Дерпта дурну пристрасть до кор-

порацій і таємних товариств... Він одурманив цим духом 
усіх нас...



210

— Досить, — прохрипів Дубельт. — Усім вийти, крім 
Гулака і Білозерського.

Я радий був, що Костомаров вийшов, що не муситиме 
він дивитися мені у вічі. Може, так і треба, — заспокоював 
я пекучий біль до товариша. — Може, й так... Та ніколи не 
повинні ми зустрічатися після цього. Ніколи... А в пам’яті 
спливло: три неофіти йдуть дніпровськими кручами від 
Андріївського собору до Лаври і зникають за Печерським 
спуском... І ще таке, зовсім прозаїчне: Костомаров хворий, 
а я прикладаю йому до шиї пластир...

Я отямився від кривди, коли до мене підійшов Біло-
зерський. Він благально дивився мені в очі, потім боязко 
подав списаний аркуш.

— Нема іншого виходу, Миколо, — сказав, винувато 
розводячи руками. — Нас хочуть помилувати... Тобі треба 
підписати цей документ, який я склав.

Я взяв з його рук папір, прочитав:
«Кирило-Мефодіївське братство, організаторами якого 

є нижчепідписані, закликало усіх слов’ян об’єднатися під 
скіпетром російського царя...»

Далі я не читав. Все стало зрозуміле: і зауваження 
Дубельта Петрову, і його доброта до Навроцького, і ця 
очна — сам на сам — ставка з Білозерським. Очна ставка 
для зради... Мені в цю мить згадалася історія двох дека-
бристів: Олександра Бестужева, який на допиті трактував 
діяльність Північного товариства як дитячу забаву, за що 
його вислали на поселення, і Петра Каховського, котрий 
своїм зізнанням, а потім і життям довів значимість дека-
бристського повстання.

Я вибрав друге. Віддав Білозерському папір, сказав:
— Цього документа я ніколи не підпишу. Нам не про-

стить історія. А тебе повинні помилувати: статут, програму 
і відозви товариства писав я. Я — один.

Ìàëèé ºôðåéòîð

Про лють Дубельта і Орлова говорити не буду — після 
заяви Гулака вони скаженіли. Дубельт матюкався і скакав 
в’язневі до очей... Одне слово, ми програли справу. Вида-
ти діяльність Кирило-Мефодіївського братства за маячню 
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трьох учених мужів — Гулака, Костомарова й Білозерсько-
го — не вдалося, Гулак підніс її на рівень політичного про-
цесу. Каяття від нього не діждалися і наступники Орлова 
й Дубельта.

Зате всі отримали по заслузі.
Тридцятого травня 1847 року кириломефодіївцям, без 

суду, була оголошена конфірмація:
Георгія Андрузького вислано в Казанський універси-

тет.
Василя Білозерського звільнено з-під стражі.
Миколу Костомарова ув’язнено на один рік у Петро-

павловській фортеці, потім вислано в Саратов.
Пантелеймона Куліша вислано в Тулу.
Олександра Навроцького вислано у Вятку під суворий 

нагляд поліції, потім — на Кавказ.
Тараса Шевченка заслано в солдати без права писати 

й малювати.
Колезького секретаря Миколу Гулака як головного 

керівника Кирило-Мефодіївського братства, людину, здіб-
ну на всіляке шкідливе для уряду діло, замкнути в Шліс-
сельбурзьку фортецю на три роки, суворо тримати його в 
цілковитій самотності, не допускати нікого до нього, не 
давати йому ні книг, ні інших предметів розваг, а потім 
вислати у віддалену губернію без права повернення на 
місця, де проживав раніше.

Микола І зробив на конфірмаційному документі при-
писку: «Нехай виправляється у способі мислення».

Ось про це все я напишу колись книжку, але аж тоді, 
коли забудеться, що мене було бито...

ОСТАННІЙ ВИМІР

Сонце сідало на відроги Сагурамського хребта, кидаючи 
на стрічки Арагви і Кури червоні плахти, і промайнула в 
Гулака чисто професійна думка: сонця вже немає на небі, 
але воно буде яріти ще вісім хвилин, а протягом цього часу 
промінь втікатиме зі світу, долаючи мільйони кілометрів, 
аж поки не згасне вогненна куля над хребтом.

Вісім хвилин. Відрізок Часу і Простору. Скільки це: 
ба гато, мало?
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Для метелика, що народився для шлюбного польоту і 
який живе лише до заходу сонця, — цілий вік.

А для людини — мить.
Що можна зробити за цей відтинок часу, дарований 

простором?
Можна й не помітити його.
А можна востаннє побачити гладінь Солоного озера на 

Мцхетській горі й уявити, що на цьому місці так само сидів 
поет і, можливо, при світлі неіснуючого вже сонця запи-
сав на клаптикові паперу рядки: «Люблю тебя, булатный 
мой кинжал, товарищ светлый и холодный, задумчивый 
грузин на месть тебя ковал, на грозный бой точил черкес 
свободный...» Може, це диво поезії зродилося саме в такий 
ось мент, коли простір подарував людині, засудженій на 
смерть у двадцять сім років, вісім хвилин життя. Благо-
словенна мить!

Може, у такий ось мент волелюбний послушник за-
бутого нині монастиря Джварі боровся в горах з барсом, 
пізнаючи смак свободи й перемоги? 

Може, у такі хвилини в київському шинку бив себе 
в груди пропитий убивця Лермонтова майор Мартинов і 
проливав сльози каяття за те, що не знав, на кого піднімав 
руку?

Може, у подібну мить написав Шевченко пророчі слова: 
«І день іде, і ніч іде, і, голову схопивши в руки, дивуєшся: 
чому не йде апостол правди і науки?»

Може, у такі хвилини прощалися із світом царевбивці 
Кибальчич і Перовська?

Може — народжувався апостол?
Може — народилося нове покоління, якому суджено 

перемінити світ?
Може...
Я прощаюся з добою, яка вивела мене із сховку в 

сутінному храмі Сіоні у піднебесний храм великого світу 
і примусила передумати все своє життя. І я кажу, поки 
не згасло сонце: ніщо в житті не пропадає даром. Я на-
завжди втратив Україну, але поніс на всю свою дорогу її 
науку мужності і цієї науки не споганив, пізнавши солодке 
почуття перемоги над ницим страхом, залишивши своїм 
нащадкам приклад чоловічої терпеливості. Більше нічим 



віддячитися їй не зміг, а мало це чи багато — скажуть ті, 
які прийдуть.

Я змушений був знайти другу батьківщину, якій віддав 
своє життя й любов. І якщо тієї мужності і тієї любові стане 
серед людей, котрим я служив, на одну грань більше, то 
жив я немарно. І в цьому мій останній вимір.

Микола Іванович спустився з гори, коли вже смеркло. 
До Тифліса добирався нічним поїздом.

Òá³ë³ñ³ — Ê³ðîâàáàä — Ëüâ³â 
1980 — 1984 pp.
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ВІД АВТОРА

Милосердний і справедливий суддя, якому я дав химер-
не ім’я Майстра Часу і Простору, несподівано увів мене 
крізь столітню товщу років у передреволюційний період 
історії нашої культури, коли звучали герценівський дзвін 
на сполох і заклик «до сокири» Т. Шевченка.

Для історичного роману ця товща років не така вже й 
глибока, в ній ретельно фіксувалось кожне добре й злочин-
не діло, доскіпливо паспортизувалась кожна крихта куль-
турної продукції, проте, як не дивно, її повністю вистачило 
для того, щоб одне з найяскравіших імен діячів науки і 
літератури настільки затерлось у пам’яті всього-на-всього 
двох поколінь, що навіть спеціалісти до останнього часу 
не знали, де ж похований Микола Іванович Гулак — най-
активніший організатор Кирило-Мефодіївського братства, 
видатний математик свого часу, юрист, літературознавець, 
орієнталіст, перекладач, філософ, людина енциклопедич-
них знань, поліглот, який досконало знав близько двадцяти 
мов.

Деколи довго доводиться чекати в Майстра Часу і Про-
стору справедливості і милосердя...

Та й справді: в жодному довіднику (УРЕ, УРЕС, Шев-
ченківський словник) не вказане місце смерті М. Гулака, 
крім Радянської енциклопедії історії України, в першому 
томі якої автор статті про М. Гулака авторитетно твердить, 
що він помер в Єлисаветграді, тобто в нинішньому Кіро-
вограді. Подвійна прикрість діймає серце. Якщо це так, 
то чому жоден дослідник української культури досі не 
поцікавився, в якому ж будинку славного міста корифеїв 
українського театру провів останні роки життя видатний 
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вчений, не пошукав хоча б однієї книжки з його великої 
бібліотеки, не поспитав стежки до могили друга і соратника 
великого Кобзаря? Та ще більш прикро від того, що не 
так далеко — не в десятому царстві, а лише за Кавказь-
ким хребтом, у сонячній Грузії, грузинські філологи добре 
знають творчість українського вченого, пишуть про нього 
дисертації, а в не менш сонячному азербайджанському місті 
Кіровабаді, первісна назва якого Гянджа і яке після вхо-
дження Азербайджану до складу Росії дістало назву Єлиса-
ветполь, на стелі, зведеній в честь Нізамі, серед барельєфів 
світових нізамізнавців є портрет Миколи Івановича Гулака, 
а його іменем названа широка вулиця. Бо кращі роки свого 
життя він віддав грузинській і азербайджанській культурам 
і помер у місті Єлисаветполі, яке в згаданій енциклопедії 
так легковажно переплутали з Єлисаветградом, навіть не 
задумуючись: а що міг робити на Україні М. Гулак, коли 
йому царським рескриптом категорично було заборонено 
повертатися у рідні краї?

Я ніколи не збирався писати роман з часів Лермон-
това і Шевченка, навіть не мріяв про таке, бо ж страшно 
наближатися до геніїв і вкладати у їх віщі вуста свої власні 
слова і свій власний спосіб мислення. Проте ще в ранній 
молодості, під час перебування на службі в армії в Закав-
каззі, мене вразили своїм сяйвом два велетні вселюдської 
культури — Акакій Церетелі, який на сторічному ювілеї 
Т. Шевченка вклякнув перед портретом Кобзаря, і Мірза 
Фаталі Ахундов, у котрого Лермонтов вчився тюркської 
мови, — великий драматург і богоборець. Про них — лю-
дей, які глибоко шанували геніїв російського і українського 
народів, я думав ще тоді, цікавився зв’язками між кав-
казькими і слов’янськими культурами, а зрештою, писав 
вірші, наслідуючи Церетелі, і оповідання, сюжети яких 
навіювалися п’єсами Ахундова. Я бажав глибше пізнати 
обидві батьківщини письменників, яких я полюбив, а тому 
у вільні години блукав ізворами Малого Кавказу неподалік 
Гянджі — Кіровабада, пішки добирався в аджикентські 
відроги гір до ока азербайджанської землі — високогір-
ного озера Гьйок-Гьйоль, обкурювався солоним пилом 
євлахського степу, зачарований стояв перед колишнім 
Воронцовським палацом у Тбілісі, спинався на Мтацмінду 
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і хребет Шавнабада і разом з тим журився марністю цих 
знань, не відаючи з причин зелепужної юності, що в житті 
ніщо не пропадає надарма, що кожна зернина життєвого 
досвіду неодмінно проросте у свій час. 

Тож і трапилось те, чого я зовсім не сподівався... Давно 
вже я зазнав насолоди від терпкої, з присмаком гірчичного 
зерна праці історичного романіста, мандрівки стали для 
мене не розвагою, а робочою потребою; та ось, проїздивши 
півсвіту, я враз щемно затужив за тим краєм, куди завели 
мене стежини юності, де дивиться в небо голубим оком 
озеро Гьйок-Гьйоль, де пливе, поєднуючи живильною ар-
терією Грузію і Азербайджан повноводна Кура і куриться 
солоний степ біля Євлаха, де я збагатився творчістю Це-
ретелі, Ахундова, Нізамі і Руставелі.

Восени 1978 року я приїхав у складі делегації на Дні 
української культури в Азербайджані. І через тридцять років 
побачив Гянджу — розбудовану на рівнині Шейха, біля 
гробниці Нізамі, і в центрі, де стоїть пам’ятник великому 
мислителю. А з Дашкесанських гір, за три кілометри від 
Кіровабада, витоплюється той самий бурхливий Кошкор-
чай, над яким скупчився Ял-кишлак, і подібні на Айну, 
в яку був безнадійно закоханий, чорноокі красуні перуть 
білизну в річці, і такі ж, як колись, кучеряві хлопчиська, 
замурзані ягодами шовковиці, вибігають назустріч, і втираю 
сльози, і приходить святкове усвідомлення того, що моє 
серце міцно зрослося з цим краєм...

Отож це усвідомлення прирощеності до незнайомої 
землі, яка потім стає рідною, я з власного досвіду передав 
згодом М. Гулакові і твердо знаю: якщо я в чомусь поми-
лився, пишучи роман про М. Гулака, то тільки не в цьому. 
Чотири ж роки я ступав тими самими дорогами і стежками, 
якими ходив п’ятдесят літ друг Кобзаря, Церетелі й Ахун-
дова, великий зв’язковий між чотирма народами, людина 
шевченківської, церетелівської й ахундовської чесності 
Микола Іванович Гулак.

Про те, що він помер у Гянджі (могила не зберегла-
ся — християнський цвинтар давно пішов під забудову), я 
дізнався аж під час цієї поїздки. Для нас з Іваном Драчем 
це повідомлення було справжнім відкриттям і причиною 
певної незручності чи навіть сорому перед азербайджан-
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ськими колегами. Ми всю ніч проговорили про забутого 
в Україні діяча вітчизняної культури, і врешті Іван Драч, 
який відзначається винятковою наполегливістю, спонукав 
мене, знайомого з кавказьким антуражем, написати пошу-
ковий роман про М. І. Гулака.

Та не тільки йому зобов’язаний вдячністю. Велику 
послугу в збиранні матеріалу і організації подорожей по 
Азербайджану зробив мені поет і перекладач з української 
мови Абдулла Аббас. Багато допоміг грузинський вчений, 
який захистив кандидатську дисертацію на тему життя і 
творчості М. Гулака, Нодар Поракішвілі, в рукописному 
вигляді апробували мій твір грузинський поет Рауль Чіла-
чава та шевченкознавець Петро Жур. Щиро дякую їм за 
допомогу.

Я довго шукав сліди М. Гулака — в Києві, Ленінграді, 
Пермі, Ставрополі, Одесі, Кутаїсі, Тбілісі, Кіровабаді. 
Тепер, коли за тему життя і творчості М. Гулака взялися 
інші письменники і дослідники, бачу, що далеко не все 
я знайшов, бо, певне, шукав не так, як треба, і наукової 
доскіпливості мені бракує, і заважає професійна звичка 
домислювати там, де не вистачає матеріалу. 

Я, наскільки мені це вдалося зробити, намагався роз-
крити перш за все секрет одержимості М. Гулака, який 
звідав усього на довгому віку і, переживши своїх друзів, 
соратників і недругів, не зрадив присяги, даної 1846 року, 
і до кінця своїх днів залишився вірний ідеалам молодості; 
вченого, котрий вважав своїм обов’язком досліджувати й 
підтримувати культуру тих народів, що дали йому приту-
лок; патріота, який і на чужині зберіг у своєму серці святу 
любов до землі, що його породила.

Висловлюю щиру радість з того, що почали писати про 
М. Гулака як видатного математика. Адже Гулак перший 
розвинув невизнані в той час постулати Лобачевського. 
Знайдено документи, які з тієї чи іншої причини були 
мені недоступні: невідомі досі математичні праці вченого, 
листування. Цікавий лист математика П. О. Флоренського 
до академіка В. І. Вернадського: свідчить він, що особою 
М. Гулака цікавилися давно, то чей і наша праця не мар-
на. Зацитую уривок з листа в своєму перекладі: «Як я 
вам казав, Гулак здається мені одним із найблискучіше 



обдарованих людей другої половини XIX століття, і для 
історії культури було б непростимо не знати його або ж 
обмежувати своє знання повідомленням про його участь 
у Кирило-Мефодіївському братстві».

Втішуся, коли наступні художні твори і наукові до-
слідження повніше розкриють образ цієї видатної осо-
бистості.

P. S. Й настигла мене за мою п’ятилітню працю найвища 
нагорода: 1985 року за роман «Четвертий вимір» мені була 
присуджена Національна премія ім. Т. Шевченка.

Ð. ²âàíè÷óê
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Inque brevi spatio mutantur saecla animantum, 
Et quasi cursores vitai lampada tradunt.1

Ëóêðåö³é. Ïðî ïðèðîäó ðå÷åé

²

Матеріал зібраний, картотека упорядкована. Боязко і 
з потаємною радістю, що ось зараз почнеться таке знайо-
ме і в кожному окремому випадку непроглядне хоча б 
на кільканадцять рядків дійство над створенням першої 
сторінки роману, кладу перед собою аркуш сірого паперу, 
відкреслюю олівцем поле, знімаю ковпачок з авторучки, 
й коли перо, дотикаючись до паперу, залишає на ньому 
перший слід, до мене приходить відчуття безпорадності 
перед зібраним матеріалом.

Чогось я ще не знаю, не бачу, не відчуваю, розпочати 
першу сторінку, навіть перший рядок, який поклав би 
відбиток на весь твір, ніяк не можу; і тоді мені несподіва-
но пригадується маловажна на перший погляд деталь, за 
яку я поквапливо хапаюсь: може, вона стане ключем для 
роману з часів Івана Франка?

Гортаючи якось старі газети, я прочитав інформацію 
про те, що у травні 1913 року, під час підготовки соро-
карічного ювілею діяльності письменника, кілька його 
учнів вибрались до Урича й на Камені вибили пам’ятний 
напис на честь Каменяра.

Ця деталь з життєпису Франка набрала для мене зна-
чущості тоді, коли я дізнався, що письменник постійно 
цікавився історією Тустанської твердині, від якої зали-
шилися сліди на урицькому Камені, не раз вибирався на 
прогулянки до Урича, а в статтях писав про загадкові пази 
на скалі. Відомо, що Франко ніколи не марнував часу. 
Чому ж Урич весь час привертав його увагу? Може, пись-
менник виношував якийсь твір?

1 Так іде зміна живих поколінь у короткому часі: 
 Передають, біжучи, одні одним життя смолоскипи (ëàò.). 
 Ïåðåêëàä À. Ñîäîìîðè.
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Здогадка стала з часом моєю ідеєю-фікс, бо й справді: 
тема Захара Беркута потребувала свого розвитку; засвідчує 
це примітка про Данила Галицького, зроблена в повісті 
Франком на вимогу видавця Омеляна Партицького. Чи 
не задумував письменник у новому творі перейти від ідеї 
первісної демократичної громади до ідеї необхідності су-
ворої централізації держави в час смертельної загрози? То 
чи не маю я права уявити собі, яким міг би бути цей ро-
ман? Може, така довільна реконструкція пролила б світло 
на останні роки життя Франка, коли дрижали Балкани й 
готовий був сколихнутися весь світ: мусив же Франко в 
той час задумуватися над долею рідного народу у світовій 
завірюсі... Можливо, своїми задумами ділився з друзями, 
бо чому вони саме на урицькій скалі, а не, приміром, на 
криворівнянській Довбушанці чи на Писаному Камені біля 
Буківця, де теж бував Франко, залишили пам’ятний напис?

Моя ідея-фікс почала зрештою вимагати своєї реалі-
зації. Я завітав до давнього друга — археолога Михайла 
Федоровича, який уже багато років займається рекон-
струкцією Тустанської фортеці, й попросив узяти мене з 
собою в експедицію.

...Посеред дитинця колишнього Тустанського замку, 
нині оточеного лише перснем зубчатих скель, під самим 
небом археологи розкладають купальську ватру. Я приїхав 
сьогодні вранці, поки що не знаю нікого з цих молодих 
чоловіків і жінок, які оточили ватрище, ніхто не заважає 
мені стояти обіч біля пройми, в яку колись були вправлені 
дубові в’їзні ворота; між мною й археологами повільно 
густішає темрява, відокремлюючи мене в самотину, я охоче 
піддаюся магії язичницького свята, і мені добре від того, що 
Михайло Федорович запросив мене до Урича саме цього 
дня: маю ж бо можливість на якусь часинку відступити од 
щоденної реальності у світ уяви.

Повітря пахне вогкою глицею, високі лисинки прозрі-
вають цяточками вогнів, але поки що не чутно святкового 
гомону й пісень. Гірське надвечір’я прокурюється димами 
з чагарників, западає спершу в низовину зашумленого сві-
жими повенями Стрия й курячобрідної Уричанки, затягає 
темно-синьою поволокою руслища Воронового й Гусячого 
потоків, що омивають урицьку гору, на чолопку якої стої-
мо ми, а вершини далекої Парашки та ближчих Кичери, 
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Хащоватої й Жолоба ще видніються над завмерлим у тиші 
урочищем, відбиваючись на оранжевому тлі неба фіолето-
вою окрайкою, мов на картині Реріха, — і в тому примар-
ному світлі останніх полисків дня чітко видніються пази 
на Камені, мов загоєні рани на чолі старого ратника.

Крізь пройму видно Соляний гостинець, що в’ється 
мідяницею вгору, до соляних жуп Дрогобиччини, я ковзаю 
по ньому поглядом, і мені легко уявити валку запряжених 
волами возів, вивершених товпками й бочками з сіллю: 
поцобкують на лінивих волів дубленошкірі прасоли, спря-
мовуючи караван мідяницею вниз, і, минаючи Тустань, 
тягнуться мажі правим берегом Стрия ген аж до Тухоль-
ських воріт, щоб за ними, подолавши Верецький перевал, 
вийти на Паннонську рівнину до угрів — на добрий збут. 
На моїх очах із пазів на Камені виростають рублені стіни 
старовинного замку, вежі й галереї, не відомо ким по-
став лені в тьмяному проваллі часу; незнаний ратоборець 
вигукнув колись на цьому місці непроханим зайдам: «Тут 
стань!», — і предки назвали дерев’яну фортецю коротким 
і владним словом «Тустань». Що трапилося з нею, коли 
зникла вона з обрію на західному пограниччі Русі?

Меркне в сутінках Соляний гостинець, сизі дими по-
вивають Діл, більшають цяточки вогнів на лисинках; я 
повертаюся обличчям до дитинця: археологи стоять колом 
біля ватри в урочистому очікуванні дійства купальського 
вогню, пломінці несміливо облизують сирі поліна, довкруж 
гусне пітьма, сталевіє небо, зорі стають великими, мов 
мідяки, і гасне фіолетова окрайка на контурах далеких та 
близьких вершин.

Тихо навкруги. Крізь темінь чутно, як глибоко внизу, в 
самому підніжжі гори, журкотить цілюще джерело, у якому 
Франко вмивав хворі очі, і я уявляю собі: від джерела в 
обхід до в’їзних воріт іде Франко з дружиною, у нього на 
очах пов’язка; та починає смеркати, й Ольга Федорівна 
знімає її, а тоді письменник бачить те, що уявляв собі на-
потемки: минаючи головатий Жолоб, звіриною стежкою 
прокрадається з монастиря Святої Богородиці, що біля 
Синєводська, до Соляного гостинця не впокорений ордою 
князь Данило, щоб допасти до укріпленої Тустанської 
фортеці й перебути там лиху годину...
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Íåïîã³äíî¿ îñ³ííüî¿ íî÷³ 1259 ðîêó êíÿçü Äàíèëî ïîêèíóâ 
Õîëì. ²ç Øóìñüêîãî ãîðîäèùà, ùî á³ëÿ Êðåìåíöÿ, çàì³ñòü ã³íöÿ 
â³ä áðàòà Âàñèëüêà ïðèáóâ âëàäèêà ²îàíí ³ ðîçêàçàâ êíÿçåâ³, 
ùî òðàïèëîñÿ. Ãð³çíèé íîéîí Áóðóíäàé, ñïóñòîøèâøè Ëèòâó, 
óâ³éøîâ íà Âîëèíü ³ç íåçë³÷åííèì â³éñüêîì, ùîá ïîêàðàòè 
Äàíèëà, ÿêèé çëàìàâ ïðèñÿãó íà â³ðí³ñòü âåëèêîìó õàêàíó ³, 
ä³æäàâøèñü íåìî÷³ Áàòèÿ, ï’ÿòü ðîê³â òîìó ïîãðîìèâ òåìíè-
êà Êóðåìñó ï³ä âîðîòàìè Ëóöüêà. Áóðóíäàé íå ïðèéíÿâ äàð³â 
â³ä Âàñèëüêà ³ Ëåâà é ïîâåë³â ¿ì çðóéíóâàòè âñ³ ôîðòåö³. Ëåâ 
óæå ðîçêèäàâ ãîðîäè Äàíèë³â ³ Ñò³æîê, Ëüâ³â ³ Êðåìåíåöü, 
³ Ëóöüê òåæ ðîçìåòàâ. Âàñèëüêî ñïàëèâ Âîëîäèìèð. Íèí³ 
Áóðóíäàé âèðóøàâ ç ïîëîíåíèì Âàñèëüêîì íà Õîëì.

Êíÿçü Äàíèëî âò³êàâ. Íå ç³ ñòðàõó çà âëàñíå æèòòÿ: 
ãîñïîäèíó çåìë³ Ãàëèöüêî¿ é Âîëèíñüêî¿ âèâåðøóâàëîñÿ ø³ñò-
äåñÿò ë³ò, äîáðèõ ÷îòèðè äåñÿòêè з íèõ â³í íå çëàçèâ ç 
êîíÿ, ³ íå çàâæäè ñèä³â ó ñ³äë³ ç ïàëåíîãî çîëîòà — äåêîëè 
é îõëÿï, ³ íå êîæíîãî ðàçó âè¿æäæàâ ó êàïòàí³ ç ãðåöüêîãî 
îëîâ³ðó1 — ÷àñò³øå â ÿðèö³2, áóâàâ ³ íà êîí³, ³ ï³ä êîíåì, 
ïðèøïîðþâàâ ñâîãî àðãàìàêà â ïîãîí³ é óòå÷³, ñèä³â íà òðîí³ 
é ñòîÿâ íà êîë³íàõ — æèòòÿ íåçì³ðíî âòîìèëî êíÿçÿ; òîæ 
íå ðàäè æèâîòà ñâîãî Äàíèëî, ïåðåîäÿãíóòèé çà ïðîñòîãî 
äðóæèííèêà, ñêàêàâ òåïåð âåðõè ç Õîëìà äî Ñèíºâîäñüêà, 
à ðàäè êðèõòè â³ðè: ïðîáåðåòüñÿ âîñòàííº äî Óãð³â ³ ãóêíå 
çâ³äòè ùå ðàç ªâðîï³, ùîá ñòàâàëà äî õðåñòîâîãî ïîõîäó, 
ÿêùî íå õî÷å, ùîá íåêîâàí³ îðäèíñüê³ êîí³ çáèâàëè êóðÿâó íà 
âóëèöÿõ Ïàðèæà é Ðèìà.

Ïîïåðåäó é ïîçàäó êíÿçÿ íà â³ääàë³ äâîõ àðáàëåòíèõ ïî-
ñòð³ë³â ñêàêàëè îçáðîºí³ ìå÷àìè, ëóêàìè é ÷åêàíàìè ðàòíèêè, 
âèáèðàþ÷è çâ³ðèí³ ïóò³âö³. Äàíèëî ïî÷óâàâñÿ â áåçïåö³: íà 
ë³í³þ â³ä âåðõ³â’ÿ Âåïðà äî çãèíó Ðóñüêî¿ ïóò³ â Òóð’º ùå íå 
âñòèãëè, ïåâíå, ïðîáðàòèñÿ îðäèíñüê³ ñòåæ³, êíÿçü âèïåðå-
äèòü ¿õ ³ äîïàäå äî Ñèíºâîäñüêîãî ìîíàñòèðÿ Ñâÿòî¿ Áîãî-
ðîäèö³, çàõèùåíîãî ³ç çàõîäó Òóñòàíñüêîþ ôîðòåöåþ, äå â³í 
â³ñ³ìíàäöÿòü ë³ò òîìó, ïîâåðíóâøèñü ç íåâäàëîãî ñâàòàííÿ 
â³ä óãîðñüêîãî êîðîëÿ Áåëè IV, ïåðøèé ðàç ðÿòóâàâñÿ â³ä îðäè. 
Òîä³, ¿äó÷è äî Áóäè, Äàíèëî ùå íå çíàâ, ùî íàä Äí³ïðîì óæå 
³ðæóòü îðäèíñüê³ êîí³, â³í õîò³â óñòèãíóòè çàðó÷èòèñÿ ñîþ-
çîì ç óãðàìè, îäíàê íå çóì³â ïåðåêîíàòè íåìóäðîãî êîðîëÿ, ùî 

1 Золота парча.
2 Шкіряний панцир.
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òðåáà ñòàâàòè ïë³÷-î-ïë³÷ ñóïðîòè íàâàëè, ÿêà ïóñòîøèëà 
Ï³âí³÷íó Ðóñü, à òîé ñêîðî çà öå ïîïëàòèâñÿ: îðäà âèéøëà 
íà Ïàííîíñüêó ð³âíèíó ³ â÷èíèëà òàì òå ñàìå, ùî é ïî öåé 
á³ê Êàðïàò, — ëèõî, ÿêå ìîæíà ïåðåäàòè õ³áà ùî ñëîâàìè 
ñòàðîçàâ³òíîãî ïðîðîêà ²ñàé¿: «Âèéäóòü ç ë³ñ³â çâ³ð³ äèê³, ³ 
ðàòà¿ ïåðåñòàíóòü ñï³âàòè íà íèâàõ, äîðîãè çàïóñò³þòü, 
³ äîáðå áóäå ò³ëüêè ìåðòâèì ³ íåíàðîäæåíèì, à ãîðå æèâèì, 
áî íå áóäå ì³æ íèìè í³ ñì³õó, í³ áîãîõóëüíîãî ñëîâà, ³ â³ä 
êðèêó ëþäñüêîãî ïîòðÿñåòüñÿ çåìëÿ, ³ çàïëà÷óòü òîä³ àíãåëè, 
äèâëÿ÷èñü, ÿê ãèíå ëþä».

Òàê áóëî. Ïîâåðíóâøèñü ç Óãð³â, íå ââ³éøîâ Äàíèëî í³ äî 
Áåðåñòÿ, í³ äî Âîëîäèìèðà ÷åðåç ñìîð³ä òðóïíèé, ³ êîíàëè ó 
çãàðèùàõ óãîðñüêèõ ñåëà òåæ: òà çíåêðîâèëàñü îðäà ³ â³äêîòè-
ëàñÿ íà ÿêèéñü ÷àñ, à ïîò³ì óäàðèâ ïî í³é Äàíèëî ï³ä Ëóöüêîì. 
Ùî æ ó÷èíèòü òåïåð, ÿêùî ªâðîïà çíîâó îáäóðèòü éîãî?

À ìîæå, âîíà âæå é íå áî¿òüñÿ? Êîðîíóâàëè Äàíèëà â 
Äîðîãè÷èí³, îá³öÿëè õðåñòîâèé ïîõ³ä, à òåïåð âè÷³êóþòü, 
óçäð³â øè, ùî îðäà âæå íå ìàº ñèëè ì÷àòè äî îñòàííüîãî ìîðÿ, 
ÿêå áà÷èâ ó ñâî¿õ â³ùèõ ñíàõ ×èíã³ç, ùî âîíà çàõëèíåòüñÿ â 
ðóñüê³é êðîâ³.

Òà í³, ìóñÿòü òðåìò³òè é âîíè — óãðè, ëÿõè, ôðàíêè: 
éäå æ ìîãóòí³é íîéîí, íàéêðàùèé â îðä³ ëó÷íèê, íàñë³äíèê 
ñàìîãî Ñóáóäàÿ, êîòðèé áðàâ óñ³ ðóñüê³ ãîðîäè ³ìåíåì íåçäàð-
íîãî Áàòèÿ... Íåâæå äîâåäåòüñÿ ñàìîìó äàâàòè îñòàíí³é 
á³é? Ñàìîìó... Ìîæå, é ñïðàâä³, ÿê ìîâëÿòü ó íàðîä³, Ãîñïîäü 
óðÿòóâàâ Äàíèëà ç ïàñòêè íàä Êàëêîþ ³ íå äàâ òîïòàòèñÿ 
äèêèì îðäèíöÿì íà éîãî ò³ë³ ïîðó÷ ³ç äâàíàäöÿòüìà êíÿçÿìè 
íà áàíêåò³ Ñóáóäàÿ ò³ëüêè äëÿ òîãî, ùîá â³í ì³ã ñâî¿ì ìå÷åì 
ïîðÿòóâàòè ªâðîïó?

Ìîæå... À ÿê â³ääÿ÷èòüñÿ ªâðîïà ìîºìó íàðîäîâ³ çà òå, 
ùî, çíåñèëåíèé Êîçåëüñüêîì, Êèºâîì, Âîëîäèìèðîì, Ãàëè÷åì 
³ âñ³ìà äâîìàñòàìè ï’ÿòäåñÿòüìà ãîðîäàìè Ðóñ³, Áàòèé 
ïîâåðíóâñÿ íà Âîëãó? Äîïîìîæå çàãî¿òè ðàíè ÷è ùå é íîâèõ 
çàâäàñòü — ïîòîï÷å, ïîêîðèòü âîãíåì ³ ìå÷åì?

Áà í³, íå çóïèíèòü óæå Äàíèëî Áóðóíäàÿ, íå çóïèíèòü 
ñàì: îãîëåí³ ïðîñòîðè, çðóéíîâàí³ çàáîðîëà. Äå ìî¿ ñêàëüäè, 
ÿê³ çìîãëè á êèíóòè êëè÷ íàðîäàì?

² â öþ ìèòü â³ä÷óâ êíÿçü, ÿê áîëÿ÷å çàùåì³ëî ñåðöå â³ä 
ïðèêðî¿ çãàäêè, ÿêó âïåðòî â³äãàíÿâ â³ä ñåáå, à òåïåð âîíà 
ïðèéøëà äî íüîãî ï³ñíåþ óáèòîãî ñï³âöÿ:
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Êîíèêó ñèâèé, áóäü ìè ùàñëèâèé,
Äå îðäó âãîíþ, òàì ¿¿ âðîíþ,
Ñâîº ïîäâ³ð’ÿ íàçàä çàâåðíó, 
Ïîáóäóþ ‘ãî êðàùå, ÿê áóëî:
À â òðè ñòîðîíè, òà â òðè ïåðå¿...

Öÿ ï³ñíÿ, ùî ðîçíåñëàñü ïî êðàþ, ÿê ò³ëüêè â³äõëèíóëà 
1241 ðîêó îðäà ³ ðåøòêè óö³ë³ëîãî ëþäó âèïîâçëè ³ç ñõîâê³â, 
çåìëÿíîê òà ë³ñîâèõ íåòð³â, àáè çíîâó îðàòè é ñ³ÿòè, ìàëà 
ñâîãî òâîðöÿ, — êíÿçü Äàíèëî äîáðå çíàâ éîãî. Áóâ öå êíÿ-
æèé ñï³âåöü Ìèòóñà, ÿêèé ï³ñëÿ îðäèíñüêîãî ïîãðîìó ï³øîâ 
ñëóæèòè ï³â÷èì ó ñîáîð³ ïåðåìèøëüñüêîãî ºïèñêîïà Àíòîí³ÿ, 
³ äèâóâàâñÿ êíÿçü, ùî â³ðíèé ãóñëÿð ñëóæèòü êîðîìîëüíîìó 
âëàäèö³. À ï³ñí³ Ìèòóñè ñï³âàëè ðàòíèêè é ðàòà¿, òà âñå ïðî 
²âàíà, ùî îáìóðóâàâ äâ³ð á³ëèì êàìåíåì ³ ñòð³ëî÷êè ñòðóæå, 
³ â ïó÷îê êëàäå, à ç ïó÷êà áåðå òà é çàïðàâëÿº... Òîæ çàáà-
æàâ êíÿçü, ùîá âåðíóâñÿ ñï³âåöü äî äâîðó é çàì³íèâ ó ï³ñí³ 
ïîäëå ³ì’ÿ áëàãîðîäíèì, êíÿæèì, òà Ìèòóñà çóõâàëî â³äïîâ³â 
óðÿäíèêîâ³ Àíäð³ºâ³, ÿêîãî ïðèñëàâ Äàíèëî äî Ïåðåìèøëÿ: 
ìîâëÿâ, âîëîäàð ìàâ ñèëó íàä ëþäñüêîþ ïëîòòþ, ùî é äîâ³â 
áîëîõ³âñüêèì ïîãðîìîì, à íàä äóõîì íå âëàäíèé — ³ íå ï³øîâ 
ó Ãàëè÷ íà çîâ êíÿæèé.

ßðà ëþòü äîáèðàëàñÿ äî ñåðöÿ êíÿçÿ íà íåâäÿ÷íèé ëþä: ÷åé 
æå íå ïðî ñåáå â³í äáàº, à ïðî çåìëþ ðóñüêó; ñê³ëüêè òðóäó âçÿâ 
íà ñâî¿ ïëå÷³, ùîá óì³öíèòè ¿¿, à ñê³ëüêè ïðèíèæåíü çàçíàâ 
³ â³ä áîÿð, ³ â³ä ñóñ³ä³â, ³ âîðîõîáíèõ êíÿç³â áîëîõ³âñüêèõ, ùî 
çàïðîäàëèñü îðä³ é äàíèíó ñïðàâíî ¿é ïëàòÿòü. Òîæ ïîçáóâñÿ 
ïðåæíüî¿ æàëîñò³ Äàíèëî ³ ïîâåë³â ï³ä ñòðàõîì íàéòÿæ÷èõ 
ïîêàð, ÿê öå ³ ëè÷èòü âîëîäàðåâ³, ùîá ñòàëè ïåðåä íèì âî¿, 
áóä³âíè÷³ ³ ñï³âö³.

Ïåðøèìè ïðèéøëè âî¿ — ïðèñìèðèëè áóíäþ÷íèõ áîÿð, à 
áîëîõ³âñüê³ ãîðîäè âîãíåâ³ â³ääàëè é âàëè ðîçêîïàëè, ùîá íå 
ðîñëè òàì á³ëüøå ïøåíèö³ ³ ïðîñà äëÿ îðäè, ³ ñòàëè ñòåðåã-
òè çåìëþ ñâîþ îä ëèòâè, ëÿõ³â, óãð³â òà îðäèíö³â. Ïðèéøëè 
áóä³âíè÷³, ³ âèáðàâ ç íèõ Äàíèëî çîëîòîðóêèõ: âåëåìóäðèé 
Îëåêñ³é ÷èñëåíí³ ãîðîäè áðàòîâ³ Âàñèëüêîâ³ çðóáàâ íà Âîëèí³, à 
âèòâîðíèê Àâä³é öåðêâó ²îàííà Çëàòîóñòîãî âåëèêîìó êíÿçåâ³ 
â Õîëì³ çâ³â, êðàñíó òà ãîæó, ³ Òóñòàíñüêèé çàìîê óêð³ïèâ. 
² ñï³âö³â ïðèéøëî ÷èìàëî, òà íå ïîáà÷èâ êíÿçü ñåðåä íèõ Ìè-
òóñè; à ùî ð³âíîãî éîìó â êðà¿ íå áóëî, òî çâåë³â ïðèâåñòè 
ñèëîì³öü — ïîøàðïàíîãî é ñèðèöåþ ñïóòàíîãî, ÿêî â’ÿçíÿ.
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Íå õîò³â ïðî öå çãàäóâàòè êíÿçü Äàíèëî, âò³êàþ÷è â³ä 
Áóðóíäàÿ ç Õîëìà äî Ñèíºâîäñüêà, òà ï³ñíÿ ñàìà ñîáîþ ñï³-
âàëàñÿ, áóëà æ áî âîíà íèí³ âåëüìè ïîòð³áíà ãîñïîäèíó: «ñâîº 
ïîäâ³ð’ÿ íàçàä çàâåðíó, ïîáóäóþ éîãî êðàùå, ÿê áóëî», — òðå-
áà, ùîá ö³ ñëîâà, êíÿçåâ³ ïîñâÿ÷åí³, ñï³âàâ íèí³ çíåâ³ðåíèé ëþä, 
òà ïîâòîðþâàòè ¿õ â³í ìîæå ò³ëüêè çà ñï³âöåì, ÿêèé ºñòü 
ïðîäîâæåííÿì ñèëè âîëîäàðÿ ïîçà äîâæèíó éîãî ðóêè ðàçîì 
³ç çàòèñíóòèì ó í³é ìå÷åì. Íåìà ñï³âöÿ...

Òðè äí³ ³ òðè íî÷³ ç êîðîòêèìè ïåðåïî÷èíêàìè, ùîá ò³ëüêè 
êîí³ ïîïàñëèñÿ, ñêàêàâ êíÿçü ³ç ñâî¿ìè îõîðîíöÿìè, êâàïèâ-
ñÿ, áî ñåðöå ìóëÿëà òðèâîãà çà äîëþ Òóñòàíñüêî¿ ôîðòåö³, 
ÿêà ñòî¿òü çîâñ³ì íåäàëåêî â³ä ïîðóéíîâàíîãî Ëüâîâà: öå 
îñòàíí³é çàõèñò ³ îïîðà, êíÿçü çáåðå ñþäè âñ³ ñèëè é òàêè 
ñêàæå îðä³: «Òóò ñòàíü!», — ñàì æå ïåðåáóäå â ïîòàºìíèõ 
ãðèäíèöÿõ Ñèíºâîäñüêîãî ìîíàñòèðÿ, çâ³äêè âèðÿäèòü ïîñë³â 
äî óãîðñüêîãî êîðîëÿ.

Êíÿçü áåçæàëüíî ïðèøïîðþâàâ çìèëåíîãî êîíÿ. Òðåòüîãî 
äíÿ íàäâå÷³ð â³í íàðåøò³ óçäð³â Çîëîòó ãîðó íàä óñòºð³÷÷ÿì 
Îïîðó é Ñòðèÿ, òà çàì³ñòü á³ëîãî ÷àñòîêîëó é çîëîòîãî 
õðåñòà íà çåëåí³é áàí³ öåðêâè Ñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ïîáà÷èâ ëèøå 
÷îðíå çãàðèùå ³ âòÿìèâ, ùî çàï³çíèâñÿ. Ç òðèâîãîþ âäèâëÿâñÿ 
â çàõ³äíó äàëèíó — òàì áîââàí³ëè ï³ä âàæêèì îñ³íí³ì íåáîì 
âåæ³ Òóñòàíñüêîãî çàìêó: ôîðòåöÿ ùå ñòîÿëà, é Äàíèëî 
ïîãíàâ êîíÿ áåçäîð³ææÿì ïîïåðåäó ðàòíèê³â, ùîá äîïàñòè 
äî â’¿çíèõ âîð³ò, âñòèãíóòè ï³äíÿòè ì³ñò, à ïîò³ì ðàçîì ³ç 
çàëîãîþ çàãèíóòè â îñòàíí³é ñóòè÷ö³ ç îðäîþ.

Òèõî ïðîáèðàëèñÿ õàùàìè, çàëèøàþ÷è ë³âîðó÷ ãîëîâàòèé 
Æîëîá, ïðÿìóþ÷è íàâïðàâö³ äî Ñîëÿíîãî ãîñòèíöÿ; êíÿçü çíàâ, 
ùî òóñòàíñüêèé âîºâîäà ×åðìíèé îáñòàâëÿº íàéâóæ÷³ ïóò³âö³ 
îðóæíèìè äîçîðöÿìè, òîæ íàãîòîâèâñÿ â³äïîâ³ñòè íà îêëèê, 
àëå îñ³ííÿ ãóñòà ï³òüìà áóëà í³ìîòíîþ, ³ êíÿçü óñå á³ëüøå 
íàñòîðîæóâàâñÿ: à ìîæå, ó çàìêó âæå õàçÿéíóþòü îðäèíö³?

×îòèðèçðóáíà ôîðòåöÿ âïèëàñÿ øïèëÿìè â íàâèñë³ õìàðè é 
òåæ í³ìóâàëà; êíÿçü çóïèíèâ êîíÿ íà òîìó ì³ñö³, äå ìàâ çàê³í-
÷óâàòèñÿ ï³äéîìíèé êîëîäíèé ì³ñò äî â’¿çíèõ âîð³ò, — ìîñòà 
íå áóëî, íà éîãî ì³ñö³ ÷îðí³â ãëèáîêèé ð³â, ³ çðîçóì³â Äàíèëî, 
ùî çàìîê ùå íå âçÿòèé, à çàëîãà ãîòîâà äî îáîðîíè.

Ç äèòèíöÿ, çàñòóïëåíîãî äóáîâèìè âîðîòàìè ³ âèñîêîþ 
ðóáëåíîþ ñò³íîþ ç ÷àñòîêîëîì, ó íàâèñëå íåáî ïðîáèâàëîñÿ 
æîâòóâàòèì êðóæàëîì ñâ³òëî âîãíèùà; ãîìîíó, ðîçìîâ, áðÿç-
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êîòó çáðî¿ íå áóëî ÷óòíî; êíÿçü ùå ðàç óïåâíèâñÿ, ùî çàëîãà 
æèâà ³ ðàçîì ç îðóæíèìè äîçîðöÿìè ãîòîâà â êîæíó ìèòü 
îáîðîíÿòèñÿ. Ãóêíóâ ï³âãîëîñîì, ùîá îä÷èíèëè âîðîòà é îïóñ-
òèëè ì³ñò. Íà ñòîðîæîâ³é âåæ³ íà òë³ îñâ³òëåíèõ âîãíèùåì 
õìàð âèñòóïèëà ãîëîâà ðàòíèêà â øîëîì³: âàðòîâèé ìîâ÷êè 
ïðèäèâëÿâñÿ äî âåðøíèê³â, ùî ò³íÿìè ñòîÿëè çà ðîâîì; ïîò³ì 
Äàíèëî ïîì³òèâ ùå ç äåñÿòîê òàêèõ øîëîì³â íàä çóáöÿìè 
÷àñòîêîëó. Ïî÷óâñÿ òèõèé ëÿñê äîëîíü, ³ çàáðèí³ëà â í³÷í³é 
òèø³ íàòÿãíóòà òÿòèâà. Êíÿçü ïîêâàïèâñÿ íàçâàòè ñâîº ³ì’ÿ.

Çíèêëè ãîëîâè â øîëîìàõ íà çóá÷àò³é ñò³í³, çà õâèëèíó 
ïðîñêðèï³ëè ï³äîéìè, íà ð³â îïóñòèâñÿ ì³ñò, ÿêèé ùîéíî áóâ 
äðóãèì çàáîðîëîì ïðè â’¿çíèõ âîðîòàõ. Ïî íüîìó ñòîðîæêî 
ñòóïàâ ðàòíèê ç îãîëåíèì ìå÷åì.

— ß âîºâîäà ×åðìíèé, — ìîâèâ âî¿í. — Ï³ä³éäè áëèæ÷å, 
ùîá ÿ ïîáà÷èâ òâîº îáëè÷÷ÿ.

Äàíèëî áåççàïåðå÷íî âèêîíàâ íàêàç, òîä³ âîºâîäà ïîêëî-
íèâñÿ ³ ïðîïóñòèâ óïåðåä êíÿçÿ òà éîãî îõîðîíö³â.

— Ùî ïðèâåëî òåáå ñþäè, êíÿçþ? — ñïèòàâ, êîëè ì³ñò 
çíîâó ñòàâ äðóãèì çàáîðîëîì.

Êíÿçü ï³äñòóïèâ äî âàðòè, ïðîòÿãíóâ äî âîãíþ çàêîöþáë³ 
ïàëüö³.

— Ëèõî, âîºâîäî. Îðäà âæå òóò?
— Òóò, êíÿçþ. Äî çàìêó íå ï³äñòóïàº, áî é ï³äñòóïèòè 

ãîä³: ÿ íàêàçàâ îïóñòèòè øëþçè é ãàò³, Âîðîíîâèé ïîò³ê 
ñòàâ îçåðîì. Íà Ñîëÿíîìó ãîñòèíö³ äîçîðö³ ïðîïóñòèëè âàñ; 
òà âåðíóòèñÿ ïî íüîìó ìîæíà ò³ëüêè ç ìîãî äîçâîëó, áî íà 
ñèãíàë ³ç çàìêó â³äêðèâàþòüñÿ âîâ÷³ ÿìè. Òà é ø³ñòü ïîðîê³â1 
ñòîÿòü íà çðóáàõ... Îðäèíö³ ðîçêëàëè íàìåòè íàä Ñòðèºì: 
ÿê ä³çíàëèñÿ ìî¿ ðîçâ³äíèêè, æäóòü, êîëè êíÿæè÷ Ëåâ, ÿêèé 
ìèíóëî¿ ñåäìèö³ ìóðè Ëüâîâà ðîçìåòàâ, ïðè¿äå ñþäè é Òóñ-
òàíñüêó ôîðòåöþ ñïàëèòü.

— Íå áóäå öüîãî, — ñïîê³éíî ìîâèâ Äàíèëî, ³ ðîçïîãîäèëîñü 
÷îëî ó âîºâîäè.

— Ñïàñèá³, êíÿçþ. Ìè òàê ñàìî ì³æ ñîáîþ ïîð³øèëè.
Êíÿçü ç³ãð³âñÿ á³ëÿ âîãíþ, ðîçãëÿíóâñÿ. Äîâêîëà ñòîÿëè 

îçáðîºí³ âî¿ ç ñóâîðèìè îáëè÷÷ÿìè. Çàñïîêîºíèé Äàíèëî 
ðîçñòåáíóâ ÿðèöþ íà ãðóäÿõ, ïðèñ³â íà êîëîäó é àæ òîä³ 
ïîáà÷èâ çà âàòðîþ æ³íêó â êîëü÷óç³: ñóìíèìè î÷èìà, íà÷å íå 
ïîì³÷àþ÷è êíÿçÿ, äèâèëàñü âîíà íåçâîðóøíî, ÿê îáëèçóþòü 
ïëîì³íö³ âîãê³ ïîë³íà. 

1 Каменеметальні машини.
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Ñõîïèâñÿ êíÿçü.
— Ùî òóò ðîáèòü æ³íêà? — ñóâîðî ñïèòàâ âîºâîäó.
— Íèí³ ó âñ³õ ëèõî... — çí³òèâñÿ ×åðìíèé.
— Ïîëþáîâíèöþ çàâ³â ó ëèõó ãîäèíó ³ õòèâ³ñòü ñ³ºø ñåðåä 

ðàòíèê³â? — ðîçñåðäèâñÿ Äàíèëî.
— Í³, ãîñïîäèíå, — âæå ñïîê³éíî â³äêàçàâ âîºâîäà. — Í³-

êîìó öÿ æ³íêà íå íàëåæèòü. Ïðèéøëà æèâîò ñâ³é îääàòè 
çà îò÷èíó — çàì³ñòü ìóæà ñâîãî, óáèòîãî çà òâî¿ì ïîâåë³í-
íÿì.

— ² — çà îò÷èíó?! — çâ³â áðîâè êíÿçü.
— Ïðàâî êíÿæå — ìèëóâàòè é êàðàòè. À îò÷èíà º îò-

÷èíîþ ïîçà òâî¿ì ïðàâîì, ñïðàâåäëèâèì ÷è íåñïðàâåäëèâèì.
— Õòî æ öÿ á³ëîãîëîâà? — ïîíèê ãîëîñ ó Äàíèëà.
— Æîíà Ìèòóñè, Çîðåñëàâà, — ìîâèâ âîºâîäà, ³ àæ òîä³ 

ï³äâåëà íà êíÿçÿ î÷³ æ³íêà.

Майнув тільки мент моєї уяви, в який уклалась візія 
далекої історії, пов’язаної з Уричем, — моя, а не Франкова, 
я це добре усвідомлював. А втім, я переконаний: трагедія 
Данила Галицького, проблема занепаду Галицько-Волин-
ської держави не могла не входити у сферу Франкових 
зацікавлень. Передчуваючи наближення революційної 
боротьби за волю народу, письменник не міг не заду-
муватися над подіями, що стали початком неволі, над 
проблемою збереження закладених у часи стародавнього 
народовладдя сил, які допомогли народові залікувати рани 
й залишитися живим — хай у летаргічному сні, але здатним 
до пробу дження. 

У цьому мій ключ до роману з часів Івана Франка? 
Чи в тому написі на вершині скали, який хочу відчитати? 
Мені треба з кимось розмовляти, викладати уголос свої 
думки — кому?

Я несміливо підходжу до археологів; вони порозсідалися 
хто де, а біля самої ватри на колоді сидить молода жінка; 
її вродливе залите червінню обличчя виглядає сумним, і я 
ловлю себе в цю мить на думці, що не радість, не втіха, а 
глибока туга властива душевному станові жінок усіх часів, 
бо їм суджено народжувати життя, призначене для смерті.

Жінка підкладає у ватру галузки пахучої смеречини, 
вогонь нарешті спалахує й висвітлює її постать у грубому, 
мов кольчуга, светрі, скісні половецькі очі, прилеглі лис-
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точки вух, розтулені, ніби від схлипу, губи; я бачу тепер у 
ній Зореславу, яку тільки-но вигадав, і мені стає втішно, 
що моя уява ожила в образі незнайомої жінки.

Але я здираю з очей романтичний флер, навіяний магією 
купальської ночі, підступаю до Михайла Федоровича, єди-
ного мого знайомого серед нового товариства, — може, на 
цей раз удасться розпочати розмову з ним? Сьогодні вдень 
він не був готовий до неї... «Що могло цікавити Франка в 
Уричі? Історія, друже, історія. Але відкладімо ці справи до 
завтра: в купальську ніч раз на рік треба очиститися від бу-
денного накипу біля вогню, в купальську ніч виходять з не-
деїв лукаві босоркані й незлобні літавиці на залиті місячним 
сяйвом галявини, в цю ніч приходить ще й натхнення...»

— Не мучте себе так сьогодні, — сказав Михайло Фе-
дорович, коли я став поруч з ним. — Краще вихилимо по 
келиху, нині належиться трішки й випити.

Він обняв мене за плечі, підвів ближче до вогню, при-
сунув ногою два пеньки, і ми сіли. Сідаючи, я помітив, 
як відсунулася назад жінка у грубому светрі, ніби підкрес-
ливши цим рухом, що між мною й нею повинна лежати 
відстань така, як є: я посміхнувся з її обачливості, байдуже 
відвів од неї погляд; та з моєю байдужістю вона миритись 
не хотіла й примусила мене знову глянути на неї: повела 
голівкою, висипаючи з-за широкого коміра светра на спину 
зливу лляного волосся.

— Ми завтра виберемось нагору й пошукаємо того 
напису, а нині ви про інше думайте, — вів своє Михайло 
Федорович. — Ось зараз ізворами нипають сільські зна-
харі — збирають арніку, звіробій, оман та всяке інше зело, 
знаючи з діда-прадіда, що на Івана Купала трави досягають 
найбільшої стиглості...

— Як ви дійшли до ідеї реконструкції Тустанського 
замку? — перебив я археолога.

— Ви знову за своє... Випадок. Я за професією худож-
ник. Більше десяти років тому приїхав сюди, щоб нама-
лювати ці скелі, — і пропав.

— Випадок... Грибар теж нібито випадково знаходить 
боровика, бо ж міг шукати в іншому місці. Але якби не 
шукав, то й не знайшов би.

— Це правда, — посміхнувся Михайло Федорович. — 
І до пошуків треба бути готовим... Ви не бачили картину 
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Миколи Реріха «Снігова гряда»? («Що за наслання?» — по-
думав я. Мені сьогодні весь світ чомусь здавався реріхів-
ським: монументальність гір, передвечірній колір окрайок 
вершин.) Це картина з тібетського циклу... У глибині 
засніжена гірська гряда, на рівнині стоять мандрівник і 
проводатор, який дивиться мандрівникові у вічі, немов 
говорить: «Якщо ти готовий іти туди, то я тобі не потріб-
ний, якщо ж ні — не зможу допомогти».

— Я знаю цю картину. Сенс її всіх стосується: мене, і 
вас, і цих молодих людей...

У гурті бренькнула тихо гітара, хтось замугикав знайо-
му мені з дитинства мелодію «Заграй ми, цигане старий»; 
чорнобородий юнак підійшов спочатку до жінки, потім до 
нас, подаючи наповнені вином склянки.

Я крадькома глянув на жінку, вона владно затримала 
мій погляд.

— За знайомство, — проказала тихо й надпила трохи.
Я відлунням повторив ці слова і подумав, що добра 

доля посилає мені співрозмовника не з того боку, звідки 
я сподівався.

Відклавши склянку на траву, жінка сказала:
— Мене звуть Адріаною. А вас я знаю... Я чула нині 

вдень вашу розмову з Михайлом Федоровичем. Чому вас 
цікавить саме цей напис? Хіба мало подібних на Писаному 
Камені, в Бубнищах?

— Це був напис на честь Франка. І вибили його в 
1913 році.

— Яке має значення рік?
— Він був особливий.
— А-а, кожен рік особливий, — знехотя мовила Адріа-

на, і мене неприємно вразив її напускний скепсис. — Як 
для кого.

— Маєте рацію, — сказав я з притиском, збагнувши, 
що розмова не відбудеться. — Як для кого...

Для Івана Франка 1913 рік був особливий: українською 
культурною громадою ніби хтось струснув, нагадавши їй, 
що вона має великого поета — це того Франка, якого чи-
тали й не читали, шанували й цькували, радилися з ним і 
сперечались, а високу соціальну й національну ідею, без 
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якої обійтися вже ніхто не може. З соромом згадавши, що 
поетові давно минуло п’ятдесят, а на цю дату належно 
не відгукнулися, культурні діячі на чолі з Володимиром 
Гнатюком створили ювілейний комітет для відзначення 
сорокаріччя діяльності Івана Франка, щоб цим запізнілим 
ушануванням викупити гріх своєї неуважності.

Рік цей був особливий не стільки для поета, як для 
людей, які, бажаючи очиститись від буденної скверни, на-
магалися приблизитись до великого імені; преса зарясніла 
статтями про Франка, в них іменовано його Каменярем і 
Вчителем, почалася повсюдна грошова складчина на конт 
хворого письменника, а «недруги гнівнії та сердиті», які 
дотепер звикли заспокоювати свої патріотичні почуття 
лайкою на Франка, стали поблажливо визнавати за ним 
неабиякі заслуги — певне тому, що поет писав мало, вістря 
його їдкого слова надщербилось, він уже перестав бути 
небезпечним: настала можливість ще при житті Франка 
розпоряджатися письменницькою спадщиною як кому 
вигідно, не наражаючись на оборону. 

Щоб остаточно заспокоїти своє сумління, почали 
шукати винуватця Франкових кривд — Юду, на якого 
можна б звалити всі гріхи. І знайшли. Не був це хтось із 
роду намісника Галичини Казимира Бадені, лютого Фран-
кового гнобителя, ані з учнів професора університету Твар-
довського, котрий колись закликав студентів до фізичної 
розправи над Франком, навіть не з коліна посла Юліана 
Романчука, який колись так гаряче обурювався, що поет не 
любить Русі-України, ні! Дивним дивом стріли ненависті 
до пошукуваного Юди схрестилися на непоказному й не-
популярному поетові Остапові Луцькому, який десять літ 
тому під псевдонімом «Лунатик» склав пасквіль на Франка, 
за що Франко у своїй знаменитій відповіді «Лунатикові» 
назвав його мавпою; від Луцького аж тепер відвернулася 
громадськість, а найперше осудили його члени літера-
турного угруповання «Молода муза», котрі досі вважали 
Луцького своїм ідеологом. Одне слово, громада очистилась 
від христопродавця, всяк тепер міг стати шанувальником 
або й другом Франка, а нефортунний Остап змушений був 
виїхати зі Львова — він зайнявся далекою від літератури 
фінансово-кооперативною справою на Буковині.
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Галицька громада готувалася до свята, а Франко уникав 
зустрічей з людьми, перестав відвідувати кав’ярню «Моно-
поль», де протягом багатьох років зустрічався з молодими 
літераторами; дружина Ольга Федорівна відвідувачів у дім 
не впускала, бо ювілейні приготування дратували поета, 
він бажав самоти, тож мало хто знав, щî в ту чи іншу 
годину робить Франко, як бореться з приступами тяжкої 
хвороби, — поет опіки не бажав. Він лише зрідка про-
ходжувався колишнім звичним маршрутом від свого дому 
на Понінського до будинку Наукового товариства імені 
Т. Шевченка на Чарнецького й назад: на цій дорозі йому 
легко думалося; йшов краєм тротуару зсутулений дідок з 
запаленими червоними очима, з опущеними безвільними 
руками, на поклони рідко коли відповідав, дивився під 
ноги, — і ніхто під час цих прогулянок не наважувався 
тривожити його самотність.

1913 рік був особливий не тільки для Франка та ук-
раїнської громади, а й для всієї Галичини. Ніколи ще народ 
так не читав газет. Стежили передусім за ходом балканських 
війн. А крім того, весна почалася повенями — гинули люди 
й худоба; захворів грипом і мало не віддав Богові душу 
цісар Франц Йосиф; якийсь парубійко Михайло Рекрут, 
видаючи себе за Мирослава Січинського, вчинив замах 
на маршалка Станіслава Бадені — маршалок обійшовся 
переляком, а терориста спіймали; відбувся процес у справі 
втечі Січинського із станіславської тюрми, і дозорця Івана 
Нуду засудили; зрештою, світ ще не очуняв від жахливої 
вісті про загибель корабля «Титанік». До того всього у 
Львові назрівала нова польсько-українська криза після від-
значення вшехполяками1 250-річного ювілею Львівського 
університету — чергової нагоди для ствердження спокон-
вічної польськості львівської альме матріс.

Іван Франко знав усі ці новини, та існували вони ніби 
десь поза бар’єром, звідки долинав лише їх віддалений 
гомін; хворий письменник категорично відмовився від 
влаштування ювілею, він був тепер зайнятий упорядкуван-
ням особистого архіву, перекладав українською мовою свої 
повісті й статті, друковані в польській та німецькій пресі, 

1 Шовіністична Польська партія, заснована 1895 року; видавала 
журнал «Przegląd Wszechpolski».
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деякі твори переробляв, вважаючи, що вони не втратили 
актуальності, працював над перекладами з Пушкіна й ан-
тичних літератур. Відчував, як шагренева шкіра його життя 
катастрофічно скорочується, і хотів привести до ладу всі 
свої рукописи. Іноді виходив у місто на прогулянку, але й 
тоді перебував у самотності.

Травневий ранковий вітер розвіває поріділе сиво-руде 
волосся на Франковій високочолій голові, він дивиться в 
землю, і в поле його зору потрапляє раз у раз то один, то 
другий підтоптаний черевик, широкі штани темно-синього 
вицвілого костюма скрадливо прикривають збиті носки; він 
з гіркою іронією думає, що ювілейної паради все ж йому 
не минути, тож треба вдягнутися у щось нове, щоб якийсь 
невіглас не обізвав його обдертюхом, бо таки обізве, ще й 
ставитиме це йому в заслугу: ось, мовляв, яким простим 
був великий чоловік... Великий? Хтозна... Національний 
педагог, учитель. Це ближче до правди. А втім... Кожна лю-
дина схильна розглядати свої здібності через побільшуючі 
скла, і я не виняток. Проте я повинен допускатися цього 
гріха, бо належу до нації, яку світ не завжди хоче бачити, 
і тому ми мусимо деколи самі себе рекламувати, щоб звер-
нути увагу на народ, за який подаємо голос... Мабуть, таки 
доведеться погодитися на ювілей. Ми повинні заявляти 
про свої достоїнства голосніше, ніж представники націй, 
за якими стоїть політична влада. Ми, крім таланту, муси-
мо бути наділені сміливістю, мужністю, величністю душ, 
щоб мати силу повставати проти звичної негації нашого 
народу. Чому так скоро здолала мене неміч — у п’ятдесят 
літ? Чому віднялись руки, наче я ними зло чинив?.. Чи то 
таки вдарив у них грім тоді у Нагуєвичах, коли я був ще 
малий і, забившись під оборіг, відвертав примару страшної 
грози, що насувалася з Долу й гомоніла зловісно: «рани-
рани-рани!»; я у тій боротьбі з велетнем, що виростав з 
обрію на все небо, знесилів і зімлів, а стурбована — де 
подівся хлопчик? — мати знайшла мене на оборозі, взяла 
на руки й понесла до хати; вона, плачучи, припадала біля 
дивної дитини, яку треба нести до церкви під Євангеліє, 
щоб зняти з неї погане наслання; і не знала мати, що я 
тоді вперше став на прю з ворожою силою. А я вже знав. 
Я очуняв у хаті й у той мент пробудження побачив у дверях 
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великий залізний ключ; мені здалося, що саме ним, немов 
грабодурник заклятим топірцем, я зможу відвернути від 
людей лихо, стягнувши грозу на себе високо піднятим у 
руці ключем. Я вийняв його із замка, кинувся на подвір’я, 
став біля криниці й почав вимахувати ним, погрожуючи 
чорному велетневі на небі; мати вибігла й скрикнула: 
«Кинь, бо грім уб’є! Йой, та що то за дитина!» — моя рука 
здригнулася, і ключ упав у криницю... Може, тоді вразило? 
А мені тепер сниться, що в тому ключі була моя міць, і 
якби дістати його з дна... може б, ще хоч кілька років пра-
цювали руки, бо так жити неможливо — без праці, тільки 
з думками. Страшно так жити!

Франко спинився: знову вчулася йому, як і минуло-
го разу під час проходу, знайома мелодія, дуже знайо-
ма — вальс Воробкевича, — десь далеко наче хтось грав 
на скрипці. А може, причувається: в Коломиї ця мелодія 
теж йому згадувалася... Перейшов вулицю Баторого — по 
той бік Академічної, на Хорунщизні, було людно й гамір-
но: певне, знову збираються вшехполяки — наближається 
чергова річниця університету.

На дні душі озвався давній страх перед боївкарями, 
які колись цькували його за статтю про Міцкевича, вигу-
кували вслід «Франко — лотр!» і шпурляли каміння. Не 
могло забутися: той камінь, що летів у нього, випущений 
з чиєїсь руки, мов із пращі, а потрапив у голівку малого 
Андрійка, який тримався за батькову руку, летить і зараз, 
летить і вдарить найболючіше — Андрій тяжко хворий, у 
нього нестерпні головні болі. Летить пущений камінь... 
Руки мої, руки, ви мені ще потрібні, а вас нема, демони 
їх обсотали тисячометровим дротом; поїду ще раз до Кри-
ворівні, буду мочити в чуркалі, це помагає, дріт потроху 
розсотується; а може, таки поїхати до Нагуєвич і підняти 
з дна криниці ключ? Я — немов глухий Беттовен, я — без 
рук! Беру олівець між пальці правої руки, а лівою при-
тримую й отак пишу друкованими літерами, мов дитина. 
Андрій хворий, нема кому диктувати, він єдиний з синів 
уміє записувати мої думки, вимовлені вголос; я вимучую 
друковані букви, а слова втікають з-під олівця до стелажів, 
де книжки; книжки теж ховаються в стіну, а тоді на ліжко 
вилазять чорні кроти... В такі хвилини я боюся божевілля, 
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наспіх згадую щось добре, світле, щоб прогнати мару... 
Часом мене рятує згадка про такий собі сучасний варіант 
людинолюбного вчинку святої Вероніки: похорон Марії 
Конопницької, холодна осіння мжичка, мене мучить не-
жить, а рук підвести не можу, і ось сходить із тротуару на 
Пекарській стара полька, чистенька, як нагуєвицькі жінки 
на дрогобицькому ярмарку, і білою хустиною втирає мені 
носа, і я приймаю цю послугу як найкращу подяку від 
поляків за свою працю. А ще... Та годі: так мало світлого 
було... О, знову та мелодія — хто ж це грає?

Франко зупинився біля фризієрні на Академічній, 
глянув у вітрину: щоки покрилися сивим заростом, треба 
хоч трохи дбати про себе, бо колись таки знайдеться не-
віглас, якому вигідно буде порівнювати його з жебручим 
старцем...

Старий, як світ, майстер Голембйовський — Франко 
користується його послугами більше двадцяти років — ук-
лонився поетові й, змахнувши білою серветкою, запросив 
до крісла, відтак пов’язав серветку під шию і затріскотів 
машинкою біля вуха.

— Як здоров’я, пане доктор?
— Краще б не питали...
Фризієр перебирав на потилиці клієнта ріденькі воло-

сини, ніби перераховував їх, пильно дивився на нього в 
дзеркало, і химородний вираз його обличчя поважнів.

— Скільки вам уже набігло років? — спитав із співчут-
тям, намилюючи зжовклі Франкові щоки. 

— П’ятдесят шостий...
— Овва! — прицмокнув майстер. — Я дав би вам біль-

ше... Бо мені, пане доктор, уже сімдесят п’ять.
— Наперед би стільки, — посміхнувся Франко. — Пане 

Голембйовський, — проказав по хвилі, наслуховуючи, — 
мене вже який раз, коли проходжу попри вашу фризієр-
ню, переслідує — о, чуєте? — мелодія вальсу... Чи то, до 
біса, вже слухові галюцинації почались... Мені ця мелодія 
вчувалася недавно в Коломиї. Не чуєте? «Заграй ми, ци-
гане старий, — промугикав Франко зовсім молодим голо-
сом, — заграй, яко-ої зна-аєш, я гро-оші дав би...» Хтось 
таки грає, десь там, біля фігури Яна з Дуклі.

— Вам зовсім не причувається, пане Франко. Там за-
фрахтував собі місце новий жебрак зі скрипкою, на цей раз 



237

молодий, і, знаєте, таке в нього випещене, аристократичне 
лице... Та нині кожен заробляє, як уміє. Я, приміром, доне-
давна ходив на помешкання до панів послів Барвінського 
й Романчука. І стриг їх, і голив...

— О, вони мене теж стригли й голили!..
— Таке скажете... Звідки їм те вміти? — здивувався 

фризієр.
— Добре вміли, не бійтеся.
— А-а, ви собі про щось своє...
— Як і ви, пане майстер.
— То я хотів вам сказати, — продовжував фризієр, — що 

ходив донедавна на помешкання. А тепер перестав: маю 
не згіршу клієнтуру тут. Та до пана Франка прийшов би: 
дуже ви подались.

— Вас ноги ще не болять?
— Та звідки? Я ж колись у фузбаль грав.
Голембйовський струсив серветку, підніс дзеркальце до 

потилиці — Франко побачив перехрещені глибокі борозни 
на своїй шиї.

— Хоч би не показували мені, пане майстер, того, чого я 
міг би й не бачити... — Франко підвівся з крісла. — Чуєте, 
як грає? Та мелодія мене... Красно вам дякую.

— То як — приходити додому, пане доктор?
— Не треба, ви ж старші за мене...
— Зате я у фузбаль грав! Де ви мешкаєте, знаю. Я при-

йду перед вашим святом — про це вже всім відомо — мусите 
в той день бути елегантом. Пане доктор, не йдіть сьогодні 
в бік Хорунщизни, там може бути ґранда. Коли я йшов до 
праці, то чув, як вигукували ваше ім’я, — вони також уже 
дізналися про ваше свято.

— А той грає і грає...
Франко вийшов з фризієрні.
Майстер Голембйовський трохи постояв у дверях, журно 

дивлячись йому вслід, серветка повисла на опущеній руці.
Франко простував у бік вулиці Зиблікевича, ось він 

дійшов до перехрестя Стежкового провулку й Академічної, 
за яким височіла фігура Яна з Дуклі. Біля фігури стояв 
русявочубий скрипаль і надривно, по-циганськи видобував 
смичком знайому мелодію вальсу.

І знову, як недавно в Коломиї, сплив у пам’яті Франка 
далекий і вічно живий спогад: у ресторації Ціти навпроти 
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коломийського Ринку старий циган крає смичком серце, 
нахиляється до столика, за яким сидить Ольга Рошкевич — 
уже Озаркевич — з чоловіком, а навпроти них Франко; 
циган грою випрошує гульдена, спонукує до танцю, смичок 
ніби вимовляє слова: «І легше стане на душі, і легше на 
серденьку»; Ольга, бліда й сумна, встає, підходить до Івана, 
приколює до лацкана сурдута червону кокарду і запрошує 
до вальсу. «Заграй ми, цигане старий...» Останній вальс.

Хто це тут так само крає душу?
Франко підходить до музиканта, що стоїть біля фігури, 

пильно приглядається до молодого вродливого обличчя, 
позначеного під очима синюватими мішками, уповільнює 
ходу... Заробляти жебрацтвом на хліб — це ще можна якось 
зрозуміти, але на горілку... Франко хоче повернутись, та 
музикант у поношеному фраку вперто дивиться на нього, 
з захопленням чи то зі скепсисом, — той погляд гіпно-
тизує Франка; перед музикантом циліндр — не кашкет, а 
циліндр, — у ньому на дні мідяки й срібні монети; музикант 
опускає смичок, фамільярно кланяється.

— Моє поважання, пане Франко, мені приємно буде 
отримати від вас гульдена. Клянусь, що не проп’ю, я знаю: 
ви не терпите пияків.

Франко підійшов ближче до скрипаля, повернувся до 
нього боком.

— Візьміть, там щось є у кишені.
— Що ви, хіба я насмілюся запускати руку в кишеню 

генієві, який теж, до речі, рахує кожен сотик?
— Не треба кепкувати, — наморщив чоло Франко. — 

Беріть, я вам сам подати не зможу.
Скрипаль протягнув руку, та ураз відсмикнув, мов від 

гарячого.
— Не зроблю цього... І не треба мені ваших грошей, 

краще вділіть дрібку своєї впертості. Хоча її й у вас уже 
дасть Біг... Франком усі захоплюються, всі величають, ко-
жен бере його продукцію для зміцнення свого духу, та ніхто 
не думає про те, як цей дух тане в самого продуцента.

— Усьому є край, — зітхнув Франко. — Хто ви?
— Яке це має значення для вас? Я — ніхто. Уже ніхто. 

Але чому ви, наш Мойсей, не зуміли порятувати таких, 
як я? Ви стільки написали, ви проводир народу, а такий 
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самий безсилий, як і той народ... Я через вас вернувся 
з-за океану в рідний край, щоб служити йому в боротьбі, 
бо ж начитався у вас: «обриваються звільна всі пута», «се 
остання війна», — і повірив; а ви обманули мене: народ і 
не гадає боротися, пута на ньому аж риплять, ви ж ходите 
немічний серед немічного суспільства й нічим нікому не 
можете допомогти, хіба одним гульденом, якого я одразу й 
пропив би... Ви такий чемпіон брати найвищі тони: «струс-
неш Кавказ, впережешся Бескидом», «і братерство велике 
всесвітнє»... Де воно, те братерство? Он там, на Хорунщизні, 
де ще нині проллється кров рабів, які дозріли до того, що 
можуть різати один одного, а повелителям — у пояс, у пояс!

— Чого ви хочете від мене? — прошепотів здавлено 
Франко. Скрипаль по-своєму мав рацію, проте образа й 
біль дійняли поета: за яким правом цей нероба ображає 
мою працю? Він окинув музиканта холодним поглядом 
синіх очей і проказав сухо: — Так, я не зміг дати мільйо-
нам у руки хліба, але в мене й моїх побратимів було одне 
знаряддя — рідне слово, і ми не змарнували його, не за-
копали в землю, а чесно вжили для великого діла. Чого 
ви хочете?

— Я ж до вас не підходив, — криво посміхнувся скри-
паль. — Вам самим, видно, спотребилося чути думку з 
найнижчих низів, тож слухайте, коли ваша ласка... Ми 
колись зустрічалися з вами — і в «Монопольці», і в театрі 
«Яд Харузім», ви того не пам’ятаєте... Доктор Франко тоді 
так красно промовляв до молодих колег — не наслухаєшся; 
вони молилися на нього, деяким він давав перепустки у 
велику літературу, і вони відходили од нього, немов покуль-
чиковані. А куди зайшли? Чого досягли? Світ здивували, 
народ свій піднесли на рівень світових культур?.. Я при-
найм ні чесно зробив: порвав з облудою і граю, втішаю 
людей перед смертю. Бо всі загинемо, всі — як «Титанік»!

Останні слова музиканта трохи заспокоїли Франка: 
звичайний неврастенік з гумором вішальника, такі ніколи 
не мають рації. Він повернувся й кинув наостанок:

— Працювати треба, а не вдаватися до істерії...
— І «в праці сконать»? — затримав його музикант. — 

Почекайте, пане Франко, не кваптеся втікати від реаль-
ності у свій замок, бо навіть якщо ви в ньому створите ще 
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одного «Мойсея», то на світі нічого від того не зміниться... 
Працювати, кажете? Бити бруківку на Личакові, там тепер 
прокладають камінну дорогу в майбутнє нинішні каме-
нярі... Чому ж ви не пішли до них, робітників? Скажете, 
що працювали як письменник. Гаразд. Але ж я — маляр. 
Мої роботи розхапували в Америці, мене замучила совість, 
що чужинців збагачую, і я приїхав ощасливити своїм 
мистецтвом рідний нарід. А рідному народові воно не 
потрібне, йому потрібні лубки й богомази. Ви гадаєте, що 
хтось зрозумів ваш «Похорон» і від того став кращим? Той 
народ створив з вас ікону й прикриває нею своє лінивство 
і духовну неміч, своє боягузтво, сам же зупинився на рівні 
дикунів, які любуються наскельними розписами!

— Перестаньте блюзнірити! — скипів Франко. — Той 
народ дав Шевченка... Той народ... Ви чули хоч що-небудь 
про Стефаника, Лесю Українку?

— О-о, такі питання... Стефаника я бачив ще хлопчи-
ною. А Лесю Українку напам’ять знаю... «Для нас у ріднім 
краю навіть дим солодкий і коханий». «Хвала і честь! Нехай 
живе Роберт, король шотландський!» У нас, у ріднім краї, 
смердять міські смітники, і край цей героїв не народжує. 
Правда, був один, та його вбили. Погляньте, — він витягнув 
із внутрішньої кишені засмальцьованого фрака фотогра-
фію, — мій друг Адам Коцко...

— Чому ж ви не пішли з ним? — спитав упалим голо-
сом Франко.

— Тому що й ви. Я ж нічого не вмію, крім малювання. 
І ще трохи граю. А мене солодкий коханий край викинув 
на тротуар, мов повію...

— Горе нашого люду в тому, — тихо проказав Фран-
ко, — що він заздалегідь хоче підписати контракт з отчиною 
за свої пожертви... Хто ж ви?

— Я Іван Косинюк, родом з Трійці, що біля Заболото-
ва, маляр-модерніст, майстер американського регтайму, 
вчитель у єврейському хейдері й вуличний скрипаль. А як 
нажебраю грошей, поїду в австралійські джунглі й стану 
там королем людоїдів!

Археологи співали тихо й злагоджено; цю пісню Ізи-
дора Воробкевича я любив змалку: її в компанії сільських 
учителів наспівував завжди мій батько; може, тому вона 
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мене донині чарує й часто згадується, співається сама в 
пам’яті; я вдячний був тепер молодому товариству за те, що 
розбудило в моїй душі згадку про батька. Пісня закінчилася 
тихим приглушеним акордом, і тоді я почув підсилену по-
тужним шумом бору тишу. Пісня ніби місток прокладала 
між мною й незнайомим товариством, мені захотілося до 
них на розмову — хай заперечують, підтверджують, підка-
зують, навіть скепсис, що прозвучав у словах Адріани, став 
мені враз потрібен: я ще не написав — тільки обдумую, 
мені треба звіряти з людьми свої думки; я потиху, ніби 
крадучись, обійшов ватру і, не питаючи дозволу, присів 
на колоду біля жінки.

— Ви, бачу, займаєтесь нині спіритизмом, — промовила 
вона, не повертаючи голови. — Через одну деталь, та ще 
й сумнівну, хочете викликати з небуття, з історії давно 
не існуючий світ, щоб змоделювати його під свій смак. 
А потім напишете й примусите читача вірити, що був він 
саме такий, а не інакший.

— Навіть не знаю, що вам на це відповісти... Мене 
самого не раз мучили подібні сумніви, та ось в одній із 
статей Франка я знайшов відповідь на них. Історія, каже 
Франко, — такий будинок, який кожне покоління біль-
шою або меншою мірою перебудовує для власних потреб 
і поглядів.

— А хіба ви знаєте, що саме потрібно нашому поколін-
ню? Ви ж не ясновидець і не пророк.

— Пророки жили в пустелях, вони вважали, що наділені 
від Бога даром усе бачити й непомильно розуміти. Я так 
не вважаю, а тому йду до людей звіряти свої візії, зараз 
ось розмовляю з вами...

— Що я вам зможу допомогти... — Адріана обдала мене 
теплим поглядом, у якому, проте, не переставав жевріти 
скептичний полиск.

— Ніхто не знає, що йому більше потрібне: потакуван-
ня чи заперечення, мудра порада чи спроба роздратувати 
співрозмовника.

— Я вас дратую?
— Поки що ні... Та ми ще й не розмовляли. Але я таки 

дещо скористав зі знайомства з вами: у вашій зовнішності 
побачив жінку, яка, можливо, стане персонажем мого 
твору.
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Скісні очі Адріани ще більше звузилися й стали хо-
лодними.

— На роль натурниці я не надаюся.
— Даремно ображаєтесь... З якого часу слово «натурни-

ця» стало мало що не сороміцьким. І зовсім безпідставно. 
Хтось же позував Леонардо, Мікеланджело. А письмен-
никові теж треба спершу захопитись обличчям, полюбити 
його...

— І пізнати! Як же без цього! — вигукнула з іронією.
— А чому б і ні?
Я підвівся з колоди і ступив у тінь, де полишив Ми-

хайла Федоровича, — його там не було; я вийняв з кишені 
цигарки, запалив і почув, як легко, немов подув вітру, 
хтось діткнувся до мого ліктя. Поруч зі мною стояла не-
висока русоволоса жінка з прилеглими листочками вух і 
витонченим обличчям, у грубому светрі й джинсах. Адріана 
простягнула руку, попросила цигарку.

— Нині сваритися не можна, — сказала, притуливши 
палець до повних губ. — До того ж мені цікаво про щось 
дізнатися від вас. Ви набагато старші за мене.

— Принаймні у два рази...
— Тим паче... Ви, можливо, й бачили когось із тих 

людей, які вибивали на цій скалі напис. Це ж так цікаво... 
Бачили?

— Я не знаю, хто сюди приходив сімдесят п’ять років 
тому. Міг то бути Михайло Яцків, я добре знав його, вже 
старого... Міг бути й Стефаник. Франко ж мав їх за своїх 
молодих побратимів...

Адріана припалила від моєї цигарки.
— Це так цікаво — відтворювати, — сказала. — Архео-

логи теж відтворюють: старовинні реалії, місця, де жили 
люди. А письменники — людей. Знаєте, я не раз думаю: 
якщо є всесвітня гармонія, всесвітній ефір, то чому не 
припустити існування всесвітнього інтелекту, в якому є 
і наша частка? Ми думаємо, а думання — це ж енергія. 
Коли з людського праху виростає трава, то куди дівається 
енергія мислення? Пропадає? Ніщо в природі не пропадає. 
І мені здається, що думки когось із наших попередників, 
хоч би Франка чи Стефаника, існують в ефірі. Може, те, 
що ви пишете, відтворюючи історію, не домисел, а вміння 
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реалізувати у словах енергію мислення людей, яких уже 
немає?.. Ну, розкажіть щось про Стефаника, наприклад, 
але не те, що написане ним і про нього, а оте... — вона 
підвела вгору білу руку.

— Про Стефаника... — проказав я сам до себе. — Що ж... 
Але про нього самого, відокремленого, говорити не можна: 
він жив серед свого оточення, і його життя було не зовсім 
таке, яким ми собі нині уявляємо, — складніше, мабуть, 
і простіше...

— О-о! — підхопила мою думку Адріана. — Саме так і 
уявімо собі: складніше і простіше... Давайте підемо цією 
просікою аж на сам гребінь. Поки доберемося туди, поки 
вернемось, буде вже світати, і наші хлопці зможуть підня-
тися на вершину Каменя шукати напису. А поки що хай 
прийдуть до нас думки людей, яких уже немає, — Адріана 
ще раз підвела руку. — Хочете, я буду мовчати аж до сві-
танку, а ви кличте. І можете також мовчати, тільки так, 
щоб я чула, щоб чула...

II

Посол Стефаник сказав фірманові запрягати коней, і 
коли пара буланих винесла бричку з русівських вибоїстих 
вуличок на снятинський гостинець, Юра перестав при-
цмокувати, повернув голову й мовив ствердно, хоч мав 
би запитати:

— До пана адвоката!
Юрі любо було возити свого господаря до адвоката 

Семанюка: панове відразу сідають за шахи, а йому можна 
стояти збоку й стежити за грою, на якій він зовсім непогано 
знається, тільки ж не годиться сідати простому хлопові з 
паном за шахівницю, навіть якби якийсь і попросив. Тому 
він ніби грає то з одним, то з другим. Юра аж з ноги на ногу 
переступає, коли побачить невдалий хід свого обранця, 
але мовчить. Більше уболіває за пана адвоката й частіше 
стає на його бік — з однієї причини: після кожної партії 
переможений встає, підходить до книжкової шафи, виймає 
грубезну, як Біблія, книгу, дістає з глибини полички гран-
часту пляшку, наливає келишок горілки для переможця, і 
коли переможцем стає Стефаник, Юра тільки облизує сухі 
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губи, а коли Семанюк, то адвокатська порція дістається 
Юрі, бо пан адвокат не п’є. Молода дружина адвоката пані 
Наталя, струнка й циганкувата жінка з чорними очима, 
після якоїсь там партії приносить сніданок чи то обід і 
кожного разу підозріливо й здивовано поглядає на Юру. 
Стефаник тоді, зігнувшись над столом, тяжко кашляє в 
кулак і на господиню не дивиться; Семанюкова ніяк не 
може збагнути, чому Юра на очах п’яніє, бо ж у домі ад-
воката — сухий закон, і невдоволено фиркає: «Ідіть, Юро, 
на сіно, проспіться, бо вчора, видно, пили-сьте таку, що 
на другий день розбирає». Стефаник крадькома моргає 
Юрі, той покірно йде до стодоли спати, поки пан посол 
не розбудить його, щоб запрягав коней додому.

— На двірець! — поправляє фірмана Стефаник і, від-
кинувшись на спинку сидіння, зажмурює очі: йому нині 
не хочеться вступати у розмову з балакучим Юрою.

— О, то пан посол їдуть до Відня! — констатує Юра 
і, проймаючись повагою до державної особи, звучніше 
прицмокує на коней.

Стефаник не відповідає. Втім, Юра й не допитується: 
якщо на поїзд, то певно, що до Відня, навіть коли послові 
дорога стелиться до Коломиї. Поїзд, на думку Юри, тільки 
до Відня.

Стефаникові нині спішно треба до Львова. Місяць 
тому він написав Франкові листа, щоб не їхав до Снятина 
на відчит, бо від весняних дощів розлився Прут і люди з 
довколишніх сіл не доберуться, нині ж не може собі цьо-
го простити: хай би був приїхав, порозмовляв з ним та з 
Черемшиною, може б, розвіялася його гнітюча депресія. 
Вчора Стефаник отримав від Гнатюка листа, в якому голова 
ювілейного франківського комітету сповіщав, що у Фран-
ка, очевидно, розпочався новий приступ хвороби: він став 
замкнутим, дражливим, знову нікого до себе не допускає, 
про ювілей не хоче й слухати. То, може, пан Василь, якому 
колись Франко більше, ніж будь-кому іншому, довірявся й 
мав до нього особливий сантимент, піде до Франка додому 
й переконає, що відзначення сорокаріччя діяльності пись-
менника в час розгнузданого вшехпольського шовінізму 
є не тільки його особистою справою: українцям потрібна 
трибуна, за якою став би один з найвищих європейських 
авторитетів.
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«Дивна мені випала доля, — думав Стефаник. — А може, 
то моє щастя, що люди від найменшого до найвищого йдуть 
до мене із своїми ранами, аби я їх, як пес, oблизувaв».

Поїзд їхав поволі, мов фіра на ярмарок, зупинявся на кож-
ній станції. У Заболотові стояв півгодини. Стефаник дивив-
ся з сепаратки у вікно, в яке входив здалеку Троєцький горб.

Цей горб, який праворуч Пруту здиблював першу гря-
ду карпатського узгір’я й ховав від велелюдного тракту в 
окремий світ убогі покутські села, стікав пологим схилом 
до Петрилівського лісу над рікою — весь він, від дубової 
крони на вершині до погнутих повінню й завішаних висох-
лою мервою вільх біля зарінку, входив у вікно сепаратки. 
Стефаник невідривно вглядався, чіпляючись очима кож-
ної хатини, що збігали зі схилу гори до зарінку, обачно 
виминаючи церкву й плебанію посеред села, — шукав хоч 
би дворища на Петрилівському узліссі, де мешкала колись 
згорьована вдова Косинючка, яку Бог нагородив сином, 
що бентежив людей своїми чудернацькими мальовидлами 
й дивною поведенцією. Не видно вже й дворища...

То було з п’ятнадцять років тому. Знуджений розрахо-
ваним до години днем у домі троєцького пароха Калитов-
ського з обов’язковим пасьянсом після сніданку, з другим 
сніданком, сном після обіду та вечірніми дискусіями з 
молодою попадею Євгенією про платонічну й земну любов, 
Стефаник іноді зникав на цілий день з гостинної плебанії, 
куди його запросили на вакації, і ці втечі руйнували уста-
лений ритм у домі Калитовського: гість приходив увечері 
мовчазний, понурий, з сумними, відсутніми очима, він наче 
не помічав нікого в домі, на питання відповідав невлад, 
а потім, інколи навіть не повечерявши, зачинявся у своїй 
кімнаті, й потаємно закохана в пана Василя попадя, бу-
дячись посеред ночі, бачила білу плахту світла, що падала 
з вікна на квітничок. На другий день Стефаник лежав у 
ліжку знеможений, мов після важкої хвороби, біля груби 
валялися жмутки зім’ятого паперу, а на столі — аркуш, 
списаний дрібним рівним почерком.

Про троєцького бідаря Михайла, який після похорону 
жінки, здурівши від голодної безнадії, вивів увечері з хати 
двох своїх дівчат і одну втопив у Пруті, а друга відпросила-
ся, переговорили в селі ще до того, як Стефаник приїхав до 
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отця Калитовського на вакації. Ходили чутки, що Михайла 
засуджено до страти, хтось казав, що він сам стратився; 
цей моторошний поголос дійшов і до Стефаника, та він 
не зовсім тим чуткам вірив. Надто страшні вони були, 
щоб повірити, тому глибоко й не дійняли його — існували 
відчужено поза ним. А потім люди перейнялися іншою, 
незвичайною вісткою — до того, що хтось повісився чи 
комусь хату спалили, давно звикли, — такого ж у Трійці ще 
не було: в село прийшли агенти, які зазивали людей їхати 
до Америки, де цісаря нема, зате поля — скільки хочеш, і 
для бідних людей там заробітки слушні.

І був би цей поголос теж перемоловся — хтось тих агентів 
бачив, а хто й ні, були та й пішли, — якби не Косинючка, 
та, що мала на Петрилівському узліссі морг доброго ґрунту 
і дивного сина, який малював сільських людей на чому 
тільки міг — на папері, дошці, березовій корі або й просто 
на стіні вуглем, — і при портретній схожості люди ставали 
подібними до святих на стародавніх іконах: з видовженими 
обличчями та великими страдницькими очима, з довгими 
руками і мізерним, мов на розп’ятті висохлим, тілом. Од-
носельці сахалися від цих мальовидл і обминали дивного 
хлопця, щоб той не схопив для свого творива їхніх облич 
та не наслав на них болу, як це роблять у горах градівники-
мольфари, які виліплюють з когось там глиняну ляльку, а 
потім вбивають у неї кілочки: як у ногу, то нога всохне, як 
у руку — рука, а як у груди, то з’їдять хлопа сухоти. Пішла 
по селу слава, що хлопець знається з нечистою силою.

Чутка про те, що Косинючка продала свій маєток і ку-
пила шіфкарту до Америки, стривожила Стефаника: він уже 
бачив ті валки емігрантів на краківському двірці — поліцаї 
заганяли людей у вагони, немов худобу на заріз, — тож 
пішов до неї, щоб відговорити.

На молодого пана дивилися приречені очі жінки, яка 
немов уже висповідалася, запричастилася і, змирившись, 
жде смерті — ніщо не в силі завернути її з останньої до-
роги. Біля порога стояв високий і худий білявий парубчак, 
який зорив очима поверх голів, ніби в потойбічності бачив 
тільки щось йому одному зриме; Стефаник повернув за 
тим поглядом голову й побачив на боковій стіні вири-
сувані вуглем людські голови. Його очі розширилися від 
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здивування: було в цих ескізах щось від Сезанна; він ще 
раз глянув на хлопця і похитав головою: ні, парубок не міг 
знати Сезанна, звідки ж бо?

Жінка помітила Стефаникове зацікавлення і, трохи 
пожвавившись, заговорила: «Вже-м дозволила, най малює, 
де хоче, бо їдемо... Мушу їхати: он яку публ³ку маю, люди 
від нас бокують, ще йому щось пороблять, вже чула-м, як 
казали, що відьмака годую... А пан агент мовив, що в Га-
мериці для таких є школи. Йой, та він ще й грає, сам собі 
зробив цимбали і витинає, як на весіллі!» — очі в матері 
на мить спалахнули гордістю й погасли. «А ви відпродайте 
шіфкарту і дайте гроші синові, я повезу його у Краків, до 
мистецької академії», — сказав Стефаник. «Поле продане, 
паночку, та й хата — чи ж то я зможу поміж своїми жебра-
ти? — зажурилася жінка. — Краще вже там, за морем, де 
ніхто нікого не знає».

Враз до хати вбігла дівчинка з великими синіми очима 
на блідому, мов папір, обличчі і, склавши руки на впало-
му животі, заскиглила по-жебрацьки: «Вуйно, вуйночко, 
залишіть мені козеня, я вигодую... молочка пити!» Стефа-
ник помітив, як сполошився хлопець, ступив крок назад 
і зник з хати. «Чого це він?..» — спитав. «Йой, та її боїть-
ся, — показала на дівчинку. — Йому здається, що то мрець 
воскреслий. Мушу-таки йти геть звідси: як не люди, то він 
сам щось собі зробить. По ночах кричить відтоді. Це того 
Михайла дівчинка. Вона на другий день нам показала, де 
тато втопив меншу, і ми з Іванком витягли утоплену з-під 
кореневища в зàводі...»

Дівчинка вчула, що про неї говорять; вона, видно, 
звикла до розпитувань, бо підвела на Стефаника очі й 
проказала завчено: «А я в тата відпросилася, то він мені 
дав бучок, щоб мала чим псів відганяти, і я пішла додому, 
а тато — вбрід, до Коломиї...»

Стефаник вибіг з Косинюччиної хати. Цим разом 
розмірений побут на плебанії порушився надовго. Кілька 
ночей підряд попадя Євгенія бачила бліду плахту світла на 
квітничку, щоранку біля груби валялися жмутки паперу, і 
врешті ліг на стіл рукопис новели «Новина».

Поїзд рушив, зникла Трійця за колійною дугою; Сте-
фаник думав: чи є на світі щось таке, що було б прихильне 
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мужикові? Та ні, навіть сонце світить для того, щоб більше 
поту скапало з нього на землю, роса роситься, аби пекти 
йому порепані ноги, дощ іде, щоб сікти його по голому 
тілу... Що ж то за така доля мужича?

Ця думка була приглушено болісною, ніби він здер 
присохлий струп на давній рані: тіло пекуче засвербіло, 
проте того давнього болю, який діймав до кісток, від 
якого кожна клітина нила, який видушував стогін і плач, 
не було. Його вже давно не було, душа стала суцільним 
шрамом, який лише нагадував про давні муки; і подумав 
Стефаник, що цей тупий нинішній спокій — небезпечний 
симптом байдужості; якщо вона заволодіє не тільки ним, 
а й тими, біль яких вимучував на папері, тоді станеться 
найстрашніше — примирення з долею, і далекі нащадки, 
вивчаючи під лупою сліди давніх шрамів, їх мережку й 
глибину борозен, лише смутно здогадуватимуться, де і що 
боліло в того колись живого народу.

Стефаник не міг собі пояснити, чому від кількох уже літ 
кожен початий його твір опиняється у грубці; він терп від 
думки, що ніколи більше не візьметься за перо, що давні 
муки виснажили його до краю і він боїться їх повтору, 
що надто владно заспокоює його щебет синів і покірність 
хворовитої Ольги, що святом стала для нього партія шахів 
у Марка Черемшини, що любить він своїх ситих коней і 
заможне русівське господарство, що вдовольняється депу-
татськими промовами на селянських вічах і фестинах1, а 
вдарити писаним словом у серце людське, як грім лупить 
у скалу, вже не зуміє. Стефаник ще не знав, що мине не-
багато часу — і закривавляться людські рани, і він знову 
почне їх ятрити й зализувати, мов пес... А тепер розвере-
джував згадками давній біль, щоб воскресити себе самого, 
й зумисне викликав — той найпекучіший, від якого колись 
божеволів, і називався той біль «Камінним хрестом».

— Я в цю мить пригадав собі, Адріано, моє перше 
знайомство з цією Стефаниковою новелою; воно було 
парадоксальним, бо почалося з ненависті до знаменитого 
твору. А взагалі, чи можна любити камінні хрести?

1 Громадські свята.
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— Не треба риторики, — Адріана нервово повела пле-
чем, і мені жаль стало, що її романтично-меланхолійний 
настрій, викликаний химерними роздумами про енергію 
мислення, враз зникне. — Це справа чисто індивідуаль-
на — любити чи не любити знаки сумної пам’яті... То як 
прийшов до вас Стефаників «Камінний хрест?»

Адріана йшла попереду лісовою просікою, смерекові 
верховіття стелили їй під ноги примарні тіні, і вона ступала 
гордо, мов принцеса, вдоволена такою запопадливою служ-
бою надщербленого місяця, що піднявся на кочергу вище 
Каменя; місяць до того ж вирізьблював, ніби з мармуру, її 
звабливий стан, і в мене з’явилося бажання взяти її за плечі, 
повернути обличчям до себе, щоб переконатися: варто з 
цією красунею продовжувати серйозну розмову чи ні?

— Розповідайте, — сказала Адріана м’яко, відчувши, 
мабуть, моє хвилеве знеохочення.

...Коли я вчився в коломийській гімназії, моїм учителем 
математики був молодий і нервовий — назву його умовно 
ім’ям персонажа Франкової новели «Schön schreiben» — пан 
Валько, зрештою добрий фахівець. Мені й багатьом моїм 
однокласникам важко давалась математика, та він рідко 
ставив двійки — частіше карав літературою: коли відповідь 
котрогось із нас його не вдовольняла, він рвучко повер-
тався до своєї жертви й, викидаючи вказівного пальця, 
вигукував найстрашніше: «Камінний хрест!» Це означало, 
що двійочник у спокуту мав переписати слово в слово 
новелу Стефаника в зошиті й на другий день показати 
вчителеві. Це був звичайний садизм, бо така покара не 
могла поглибити наші знання з математики, та він ще й 
зловтішався своєю вигадкою, завжди додаючи саркастично: 
«Ти будеш писати, аж тобі пальці повідпадають!» Не знаю, 
як на кому, а на мені те прокляття сповнилося: я пишу 
донині, хоч завжди боюся ручки й чистого паперу, іноді 
болить усе тіло, не тільки пальці, та все одно я пишу й 
мучуся від того, що не добуваю пером такого болю, який 
водив рукою Стефаника.

То була мука: геніальний твір став каторгою, я зубрив, 
як міг, математику й панічно боявся присуду, та все ж, коли 
виконував покару, відчував насолоду, немов самобичуваль-
ник. Камінний хрест. Символ пам’яті мого дитинства: я 
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багато бачив хрестів, сам ніс мені присуджений, а це ще 
додавався хрест моїх батьків, і я мусив його нести... Мабуть, 
у тому й сила Стефаникова, що написав він твір не для 
своєї радості і не для втіхи нащадкам. Тільки мені завжди 
хотілося, щоб пан Валько сам переписав новелу сто по 
сто разів, щоб сам поніс той хрест, а не звалював його із 
своїх панських плечей на наші, мужичі, й без того обтяжені 
хресною ношею. Я бажав, щоб і він відчув той тягар.

І сталося... Камінний хрест залишився для мене важкою 
пам’яттю, а пан Валько несе його й досі... Мені недавно 
довелось зустрітися з ним у Філадельфії. Під час мого 
перебування в Сполучених Штатах мене було запрошено 
до Філадельфійського університету прочитати лекцію про 
сучасну українську літературу. Після мого виступу, коли 
посипались запитання, підвівся згорблений добродій і за-
питав тремтливим голосом, який твір був мені зразком у 
письменницькому ремеслі. Я впізнав Валька! Хоч і не мав 
уже злоби до нього й розумів, що різні вітри порозкидали 
під час війни людей по світу, все ж помстився. Достоту 
так, як колись він, я викинув у його бік вказівний палець, 
тоді й Валько впізнав мене; і я вимовив два слова, яких 
ніхто в залі, крім мене й мого колишнього мучителя, по-
справжньому не зрозумів: «Камінний хрест!»

Після двотижневого арешту в Коломиї за передвиборну 
агітацію Стефаник до Русова не приїжджав: при згадці про 
сина батько гримав кулаком об стіл і докоряв дружині, 
що випестувала кримінальника, він же хотів бачити сина 
дохтором. Ну й що з того, що пише і славу має? То така 
слава, що завтра неславою обернеться, бо мужик нині пе-
ред письменником розжалобиться, а завтра в корчмі його 
ошельмує; і якби Василь був мудрий, то сам побачив би, 
що лінивий хлоп того писання не вартує.

Стефаник провів канікули у троєцького пароха Ка-
литовського, одруженого із старшою Гамораківною зі 
Стецеви, а на початку осені поїхав до Кракова, знаючи, 
що більше сюди не приїде: він теж потаємно закохався. 
Відіслав «Новину» редакторові чернівецького щотижне-
вика «Праця» і залишив плебанію, не попрощавшись з 
красунею попадею.
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По дорозі весь час не сходила йому з гадки Косинюч-
ка та її дивний син: скільки тих талантів марнується 
серед мужицького безпросвіття — Сезаннів, Моцартів, 
Мопассанів, — і тільки випадком дехто вирветься з тем-
ного провалля, та й то лише для того, щоб, викресавши 
із себе вогник, при його світлі уздріти, що в сусідів давно 
вже вибудувані жертовники. Дорогоцінною мармуровою 
плитою лежить мій народ, і живе в тому мармурі незбаг-
ненна міць та захована в ньому дивовижна краса, а ту 
плиту ламають, кавальцюють, трощать, кришать і беруть 
собі куснями зайшлі господарі, я ж хочу видобути з нього 
для моїх нащадків хоч крихту тієї живої краси. І не можу, 
вислизає мені різець з рук. На моїх очах вантажать той 
білий мармур у вагони й везуть його не в іпостасях Мойсея 
чи Пієти до храмів, а в куснях бруківки — мостити вулиці 
в чужих краях.

Стефаник зійшов з поїзда на краківському двірці. Ми-
наючи чекальні зали, подався до виходу, щоб добратися 
на вулицю Любича, де мешкав.

У почекальнях було гамірно, тягло з них смородом 
брудних людських тіл і непраних онуч, — не дивився в 
той бік, не міг. Знав: це чекають емігранти на паквагони 
до Гамбурга. Не раз уже бачив той содом: бліді висна-
жені жінки, плач дітей, пониклі чоловіки в чужій для них 
цайговій одежі, і з-поміж натужного гамору — безнадійне 
примовляння старого мужика: «Поле минемо, гори пе-
реліземо, море перебредемо, та не знайдемо більше вас, 
людоньки, бо ми вже не русини, а цигани...» А у вагони 
першого класу сідають панове посли — їдуть до Відня, і 
промовляє посол з Болехова до емігрантів, щоб берегли на 
чужині свою мову, культури набирались та поверталися з 
грошима й культурою домів, бо їх жде не діждеться рідна 
земля... А потім поїзд рушає, і зникають з перону народні 
проводарі, вони виголошуватимуть на засіданнях парламен-
ту довгі промови на захист менших братів, тільки ті менші 
брати вже ніколи не почують їх патріотичних фраз.

Не міг іти поміж людей дивитися, як вони, відрізавши 
себе від кореня, втікають з рідної землі, мов від ординської 
навали, щоб усихати або приживатися на чужому ґрунті 
й, сконавши в ностальгії, дати життя новому поколінню, 
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яке називатиме мачуху матір’ю, говоритиме мачушиною 
мовою і хіба колись на Різдво з дідами кутю з’їсть, та все ж 
дідівської сльози не збагне й переганятиме в роті варену 
пшеницю, присолоджену медом, не розуміючи предковіч-
ного її смаку і значення.

Стефаник перейшов двірцеву площу й біля вітрини 
склепу з іграшками побачив двох діток, які брудними 
пальчиками водили по склі, показуючи на забавки. Biн 
зупинився біля них, бо почув, що розмовляють покутською 
говіркою; подумав, що ці забавки будуть їм снитися на 
чужині аж до зрілого віку. Зайшов до склепу, купив двох 
плюшевих собачок, та, коли вийшов, дітей біля вітрини 
не було; розглянувся довкола і побачив їх на тому боці 
двірцевої площі. Подався спішно за ними, але діти зникли 
в темному чекальному залі. Заглянув до зали, роздивився; 
погляд його впав на залізну піч у куті і замість дітей вихо-
пив жовту як віск молодицю, що сиділа біля печі, поруч 
прикуцнув хлопець — він на цементній долівці рисував 
вуглем обличчя людей з натовпу, і ставали вони під його 
рукою подібними до іконописних святих.

Стефаник упізнав троєцьку Косинючку та її юного 
Сезанна. Жінка нагадувала стяте просапкою стебло куку-
рудзи, і видно було по ній, що на той бік океану вона вже 
не ступить; а хлопець рисував вуглем по долівці, зажури 
на обличчі не мав, бо лише починав жити.

Що міг сказати своїм знайомим: іграшок їм не потріб-
но, австрійських грошей — теж, а повернути їх до Трійці 
ніхто вже не мав сили. Жінка тупо дивилася повз нього, 
вона не бачила троєцького пана в чорному костюмі й 
білосніжній сорочці з метеликом під накрохмаленим ко-
мірцем; хлопець підвів голову й пильно придивлявся до 
Стефаникового обличчя, по якому набухлими краплями 
невтримно текли сльози. Може, впізнав і вловлював його 
риси, щоб намалювати.

Стефаник опустив на долівку іграшки й стрімко вийшов 
з почекальні. В ту ніч і у дві наступні він писав «Камінного 
хреста», а потім стільки ж днів лежав на тапчані без охоти 
до життя, і стурбований співквартирант Сафат Шмігер 
намовляв його покинути згубне письменницьке ремесло 
та поїв друга молоком...



Ñòåôàíèê îïóñòèâ íà äîë³âêó ³ãðàøêè é ñòð³ìêî âèéøîâ ç 
ïî÷åêàëüí³.
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Позаду залишився Станіслав і трохи дрімалось, а 
крізь дрімоту проступало й полохливо ховалося в небуття 
знайоме жіноче обличчя. Стефаник не міг його свідомістю 
впіймати: як тільки заплющував очі, воно напливало, ніби 
з потойбічності, — ніжне, з розгубленими від здивування 
або ж захоплення очима. Стефаник умисне в напівдрімоті 
зачаювався, щоб допустити його ближче і впізнати, та як 
тільки розплющував очі, видиво зникало, і йому було за 
ним жаль.

Поїзд мчав, а Стефаник уперто продовжував гру з 
привидом, він тепер захищався цією грою перед згадками, 
якими щойно хотів викресати біль у собі, щоб покорити 
ним творчу неміч — вона ж була сильнішою, письменник 
втомлювався, а наближення Бога не відчував. Стефаник 
картав себе за це насильство над собою: та невже йому 
більше треба, ніж іншим, та невже й справді йому випала 
особлива місія — терпіти муки творення, та хіба я не маю 
права жити, як більшість людей, чей же я не Франко, якому 
судилося нести кайдани суспільного обов’язку, та й той 
зігнувся... Але й картання не приносило полегші, в ці хви-
лини міг утішити його лише образ жінки, що наближався 
і зникав; і тут на допомогу пам’ять видобула слова: «A kto 
kołysać będzie nasze dziecię? Hej, uleciał orzeł, ku słońcu się 
rzucił і do swojej żenki nie wrócił, nie wrócił»1.

Був це початок монологу Ганнусі з п’єси Яна Кас-
провича «Бунт Наперського», і виголошувала його ар-
тистка краківського театру Юзефа Котабринського Ванда 
Патковська, яка одного разу осліпила Стефаника, мов 
блискавка, і зникла безболісно з його світу, залишивши 
глибоко в душі слід терпкого солоду. Тепер прийшла до 
нього — можливо, нагадати, що все на світі минуще і не 
треба безконечно отруювати себе обов’язками, людина має 
право й на мить утіхи.

Вона була тепер така сама, як тоді, коли він з чималою 
компанією молодополяків2 — артистів і театралів — вече-
ряв у краківській кав’ярні «Pod balonikiem» після вистави 

1 А хто колисатиме наше дитя? Гей, полетів орел, кинувся до сонця 
і до своєї дружини не вернувся, не вернувся (ïîë.).

2 Члени літературно-мистецького модерністського угруповання 
«Молода Польща».
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Каспровича «Бунт Наперського», — тужливою, бо ще не 
вийшла з ролі Ганнусі, й захопленою присутністю молодого 
українського письменника, новели якого в перекладі на 
польську мову читала в журналі «Żусіе» і котрому сам Пши-
бишевський давав мандат у модерну літературу. Станіслав 
Пшибишевський у той вечір багато пив, кутався в чорну 
пелерину, водив по присутніх сатанинським поглядом 
і, прибравши позу диктатора, проповідував свою віру.

Товариство нудилось і по одному розходилося; якийсь 
франт з обличчям жуїра безцеремонно узяв Ванду за лікоть, 
пропонуючи йти з ним, вона різко вивільнилась, навіть не 
глянувши на підпитого кавалера, і невідривно дивилася 
на скованого й несміливого красеня в чорному костюмі з 
метеликом під шиєю. Стефаник уникав її погляду.

За столом залишилися Владислав Оркан, Казимир 
Тетмайєр, Ян Каспрович, Пшибишевський, Ванда і я. 
Підпилий кавалер сів обіч, заклавши ногу на ногу: він, 
видно, таки постановив собі не пропустити нагоди повести 
даму з собою, на мене позирав неприязно, і я підсвідомо 
чекав від нього неприємності.

Станіслав не помічав, що компанія зменшилася, він 
п’янів і не переставав провадити свою демагогію. Тоді я 
вже не боявся його магії, а через рік мусив ще й утішати 
пропитого божка модерної літератури і допомагати йому 
грішми, яких сам ніколи вдосталь не мав.

Знищений ніцшеанством письменник, прототип самого 
Фалька з його роману «Homo sapiens», якому все дозволено: 
чужоложити, збезчещувати, доводити жінок до самогуб-
ства, — вже не пробуджувався з алкогольної гарячки, воло-
чився з пройдисвітами по шинках, а напившись, приходив 
до мене, сідав на канапу і просив горілки. П’янів ще дужче 
й проклинав той день, коли норвезький графік Едвард 
Мунк познайомив його з чарівною музиканткою Дагною, 
нареченою шведського письменника Августа Стрінберга; 
Дагна втекла від Пшибишевського й загинула на Кавказі 
від рук садиста; тепер він молився до Іви, дружини Кас-
провича, яку забрав у свого друга, божився, що втече з нею 
до Парижа, стане там шинкарем і матиме прибуток, бо є 
ще в нього голосне ім’я, а писати вже не хочеться, тільки 
пити. Божок надто скоро звалився з п’єдесталу, і мені було 
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жаль, бо, правду кажучи, я з розкішшю читав його книги і 
хоч боявся впливу Пшибишевського, все ж учився в нього 
відчувати силу слова.

У той вечір, коли навпроти мене сиділа Ванда Пат-
ковська, великоока й елегантна, я вже спирався на твор-
чість Оркана й Тетмайєра, і Пшибишевський був мені 
не страшний: його програмі символізму «Confiteor» я 
протиставив власне кредо — «Моє слово». Та він все одно 
проповідував, апелюючи до мене, що мистецтво не нале-
жить жодному народові, не служить жодній ідеї, жодному 
суспільству, називав Франка плебеєм і лаяв присутнього 
Каспровича, який, мовляв, під впливом нагуєвицького 
мужика, заангажований ним, написав п’єсу «Бунт На-
перського»; потім напав на Оркана за хлопоманство, врешті 
почав дорікати мені за відступництво від символізму; а 
коли жуїр спровокував суперечку про Львів — заговорив 
Тетмайєр, він примусив Пшибишевського замовкнути й 
слухати, і той справді слухав, поки не заснув, опустивши 
голову на стіл.

Але під час першої зустрічі в його помешканні на Кар-
мелітській я боявся цього демона. Віра Пшибишевського 
була запаморочлива й страшна, як вир, і я мусив шукати 
твердої опори й викрешувати в собі мужність, щоб устоя-
ти над тією химерною безоднею, вдивлятися в неї, навіть 
любуватися, пізнавати її силу, підступність — і не впасти. 
Пшибишевський безоглядно, з відчайдушністю розбишаки 
нищив при мені старі канони форми і змісту, трощив, аж 
курилася з них порохня, й будував з уламків новий храм 
ажурно-витонченого стилю, заманював увійти до нього, 
розчинитися в дзеркальному сяйві кришталю і не вийти 
ніколи. Треба було зуміти побачити збоку порожнечу цього 
храму, який за словами Каспровича, возносився «kościołem, 
lecz kościołem bez Boga»1.

Тоді я слухав проповідь його віри й не знав, проклинати 
мого доброго друга Вацлава Морачевського чи дякувати 
йому за знайомство з Пшибишевським.

З професором Вацлавом Морачевським, котрий, крім 
біології, кохався ще й у літературі, Стефаник познайомився 
на вечорі Шевченка в Кракові, на якому виголосив блис-

1 Храмом, але храмом без Бога (ïîë.).
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кучу доповідь про поета. Стефаникові дякували краківські 
українці; молодому письменникові лестило, що до нього 
підійшли потиснути руку відомий у краківських літера-
турних колах професор Морачевський із своєю дружиною 
Софією Окуневською, студенткою медицини, подругою 
Ольги Кобилянської. Морачевський став щирим другом 
Стефаника, він захопився його новелами, кілька переклав 
для журналу «Życie», редагованого Пшибишевським, і неза-
баром редактор журналу прислав Стефаникові свою візит-
ку, запрошуючи його до себе в гості на Кармелітську, 53.

Пшибишевський перебував тоді на вершині своєї по-
пулярності, ним захоплювалась літературна молодь Євро-
пи — ніхто тоді й подумати не міг, що не мине й кількох 
років, як культ цього кумира безнадійно згасне і залишаться 
тільки плітки про його особисте життя. Він саме повернувся 
з Норвегії, відразу взявся редагувати «Życie» і передусім, 
щоб ні хто не сумнівався в напрямку журналу, надрукував 
прозовий твір «З циклу вігілій» і свою естетичну програму 
«Confiteor».

Мені було тривожно. Ми всі тоді п’яніли від Ме-
терлінка, Ібсена, Андрєєва і Пшибишевського, мов від 
гальби пива, змішаного з ромом. Я не розумів сенсу твору 
«З циклу вігілій», сенсу там, зрештою, не було, це маячня, 
створена у стані алкогольного збудження або депресії, це 
п’яні заклинання й істерія; але ж яка ритміка мови, який 
болючий наплив почуттів і шалений настрій, сплетений з 
блискавиць і завивань бурі!

Франко не зміг або не бажав цього настрою відчути, 
він накинувся на Пшибишевського з нагайкою, щоб 
вигнати його з літератури, як виганяв Ісус міняйлів з 
храму, оголосив його творчість безтямною й абсурдною 
фразеологією, в якій нормальна людина не може нічого 
зрозуміти, самого ж автора назвав божевільним. Франко 
своєю статтею вивів мене з дурману, проте я не міг з ним 
погодитися, що творчість Пшибишевського тільки шкодить 
літературі: я знайшов у ній високу школу форми; і коли 
потім Франко назвав мене «абсолютним паном форми», 
він, певно, не здогадувався чи не хотів здогадуватись, у 
кого я тієї форми вчився.

Тривога моя була недаремною: Пшибишевський налетів 
на мене, мов шуліка на куріпку, термосив за оборки сурду-
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та, обнімав, примушував пити й вигукував: «Пане Василю, 
пане Василю, ви єдиний серед свого народу справжній 
письменник. Франко — поет рабів і слуг, ви ж — аристо-
крат! Яка розкіш — ваші новели; тільки перестаньте пла-
кати над мужиком — для чого він вам здався? Скиньте із 
своїх героїв одяг, будьте байдужі до крою й кольору штанів, 
хай вас цікавить лише гола душа, як здорового мужчину 
гола жінка! Навіщо вам знати, де знаходяться ваші персо-
нажі, хто вони й звідки прийшли, — все це важливе для 
дурних жінок, які їдуть на купання і хочуть щось читати. 
Не цікавтеся красою, а тільки болем краси...» 

Якби він не сказав цих слів — «біль краси» — я може б 
і піддався, та вони спам’ятали мене, і я сказав, звільнив-
шись від його обіймів: «Безплотна душа болю не знає, її 
болить лише тоді, коли вона живе у зболеному тілі, а тіло 
вдягають — хто в що може: ви своє кутаєте в чорну пеле-
рину, я — в модний сурдут, а мужик — у латану сорочку. 
Я хочу знати, в якому тілі душі болісніше живеться, і хочу 
оспівати той біль. Мені видніший мужик, у нього нерви 
наверху... А ви бажаєте, щоб я лоскотав нерви міщанина. 
Де вони в нього? Навіть якщо й є, то не витягнеш їх і 
ковальськими кліщами».

Пшибишевський силоміць посадив мене за стіл, нали-
вав горілки, пив і не переставав переконувати. «Ви хочете 
надати мистецтву певної мети. А воно мети не має жодної, 
мистецтво саме собою — мета, абсолют. Воно не може бути 
на послугах в ідей, бо є першоджерелом. А так зване пат-
ріотичне мистецтво — це біблія для убогих, пане Василю».

Від цих слів я ще більше отямився й відчув, як посу-
ваюся на бік Франка, а від Пшибишевського віддаляюсь, 
і я спитав: «Скажіть, пане Станіславе, кого вважаєте убо-
гішими: психопатів, сексуальних збоченців, еротоманів, 
алкоголіків — ваших героїв, чи моїх — чистих душею 
мужиків, які своїм хлібом і вас годують?»

Пшибишевський замовк. Він глянув на мене морозно-
холодно, і я побачив миттєвий спалах ненависті й погорди 
в його очах; та він тут же згас. Обличчя його осунулося, 
немов з похмілля, він сів, вихилив два келихи підряд, а 
потім здавлено й глухо бурмотів, що українська література 
стоїть нижче рівня сучасного інтелектуального життя, що 
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вона сумлінно описує і реєструє те, що є, з пунктуальністю 
протоколу, і в цьому вина Франка; все те нецікаве, старе, 
убоге, і тому треба творити літературу багатства духа, а 
я, Стефаник, не бажаю, хоч і міг би. Він залазив щораз 
глибше у свою філософію, мов у глевтуху, і не міг звідти 
вибратися, але враз помоцувався, встав і вигукнув:

«Ви назвіть мені хоча б одного вашого поета, який би 
з однаковою майстерністю володів одночасно художнім 
словом і філософською думкою!»

«Леся Українка», — відказав я, не задумуючись.
«Так це ж модерн! — розвів Пшибишевський рука-

ми. — Я дивився у Львові її драму «Блакитна троянда». То 
така річ, що нерви видно!»

«Слава Богу, що ми виплуталися з казуїстики терміну. 
Бо що таке модерн? Нове...»

Я підвівся й розкланявся. Відчув себе переможцем. 
Пшибишевський ніколи й нікому не визнавав рації, я 
знав про це і не бажав його признань, та сталося таке, 
чого я не міг сподіватися: він підійшов до мене, клякнув 
і поцілував у коліно.

Мене ніби хтось штовхнув у груди, я сахнувся назад, 
та він, сп’янілий, підповзав і говорив:

«Я землю цілую, а не ваше коліно. Я землю цілую...»
...Ванда зваблювала мене великими сірими очима, я 

намагався уникати її погляду: артисток я любив тільки 
на сцені, а в натурі вважав їх холодними професійними 
кокетками, які при кожній нагоді хочуть упевнитися в 
своїй надзвичайності; проте, зрідка позираючи на неї, я 
вловлював у її очах сум. Від чого він — від самотності, 
розчарування чи, може, від усвідомлення, що справжнє 
життя тільки на сцені, а лицедійство починається тоді, 
коли сходить з неї?

Можливо, й так. Розмова Пшибишевського з молодо-
поляками її явно не цікавила: певно, чула вже в сотий раз; 
заламуючи губи, стримувала позіхання, знуджено поглядала 
на Станіслава; видно, цікавив її тільки я: «Хто ж він такий, 
яка його мова?»

Та я мовчав і слухав. Я аж потім, обдумуючи розмо-
ви в кав’ярні «Pod balonikiem», з’ясував для себе, що це 
була остання спроба Пшибишевського виграти битву за 
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«Молоду Польщу», з якою найавторитетніші митці рішуче 
зривали зв’язки, полишаючи свого божка з дилетантами 
і пройдисвітами. Пшибишевський програвав. Він зробив 
промах: свій «храм без Бога» взявся будувати з побожними 
мужиками. Оркан на цей час написав уже повість «Комір-
ники» — про своє Підгалля; Тетмайєр — теж селянин з 
Підгалля — перестав оспівувати культ тіла й поки що ні-
чого не друкував; син селянина з Куяв Ян Каспрович нині 
розчарував Пшибишевського п’єсою «Бунт Наперського», 
і на ньому божок зганяв свою злість.

— Франко, знову Франко! Я високо ціную ваші поетич-
ні знахідки, Яне, але для вашого захоплення бунтарем, який 
піднявся проти своєї держави, коли її валив Хмельницький, 
не знаходжу виправдань. На чиїй ви скрипці граєте? Ось 
вам, — він подав Каспровичу тоненьку брошуру, — вчора 
придбав: «Satyrykon», виданий у Ярославі. Це відгук на 
вашу п’єсу. Я вам прочитаю лише одну строфу, — Пши-
бишевський взяв назад брошуру:

Więc w sztuce Franki Iwana poglądy. 
Iwana Franki? Wszak wy przyjaciele? 
I takie rzeczy się nie zapomina, 
Ze Chmielnickiego obydwaj czcicieli1.

— Ми з Франком і досі приятелюємо, — холодно від-
казав Каспрович, — незважаючи на його колючі завваги 
з приводу моєї книги поезій «З селянського загону». Ви 
більш амбітні, Станіславе: Франкової критики ніяк страви-
ти не можете... Крім того, нині ваша аполітичність тріснула, 
як ялинкова кулька.

— Мене політика не обходить і далі, — хмикнув Пши-
бишевський. — Я лише не розумію, навіщо ворушити 
історію... Але ж пиймо, пиймо, панове!..

Жуїр ніби чекав цього моменту: він поквапно вставив 
з очевидною метою принизити мене:

— А й справді, навіщо доводити, що, приміром, поль-
ське нині місто Ярослав заснував Ярослав Мудрий, а Да-
нило Галицький — такі ж польські міста Холм і Львів?..

1 Отже, у творі погляди Івана Франка. Івана Франка? Ви й досі 
приятелі? Не забувається і те, що ви обидва — шанувальники Хмельни-
цького (ïîë.).
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Я різко повернув до нього голову, та Пшибишевський 
продовжував своє:

— Я не проти творів про Костку Наперського чи Хмель-
ницького, або ж якогось там Людовика, але не ілюструйте 
історію, не моделюйте історичні факти під свій смак, бо 
завтра хтось вам усе це перекреслить і продиктує розумін-
ня своє. Беріть вічні теми. Зображуйте не полководця, а 
митця: чи ж то не було тоді шпільманів, міннезінгерів, 
боянів, скоморохів, які стояли понад плебейством королів, 
цезарів і князів?..

«А чи стояли — понад? — подумав я тоді. — І взагалі, 
хто стоїть вище у тій вічній супрязі владики й митця з 
властивими їй антагонізмом і єдністю? Франко, приміром, 
звертався в молодості до теми Митуси й Данила Галицько-
го, та йому не вдалося розв’язати цієї проблеми; згодом він 
над Митусою й Данилом поставив Захара Беркута: історію 
робить не вождь, не митець, а народ. Це так. Але ж народ 
мусить мати і владик, і співців: одні й другі йому однаково 
необхідні. До проблеми вождя Франко звернувся потім у 
поемі «Мойсей» і показав його в образі терну — колючого, 
жорсткого й відданого народові. Рівносильного ж твору про 
митця не створив... І все-таки, хто мав рацію на позвах: 
Данило чи Митуса? Що відповів би я, коли б про це спитав 
мене Пшибишевський? Вождь, який керується владою і 
правом, чи поет, котрому доступні незвідані сили людської 
душі? А може, обидва праві й у правоті своїй нерозлучні, 
мов близнюки? Хто мав рацію: Митуса, який хотів стати 
на сторожі сумління князя, чи князь, який узяв на себе 
обов’язки терну, а надмір сумління й жалості заважали 
йому керувати народом і оберігати його?»

— Çîðåñëàâà... — ïîâòîðèâ çà âîºâîäîþ ×åðìíèì êíÿçü 
Äàíèëî ³ ïðèãàñèâ ó äóø³ çáåíòåæåí³ñòü. — Íå çíàþ òåáå, 
æîíî, òà êîëè ñâ³é á³ëü çà êðèâäó ïîòëóìèëà é ìàºø âîëþ 
ñòîÿòè ç íàìè, òî äÿêà òîá³: æ³íî÷³ ðóêè çàâòðà çíàäîá-
ëÿòüñÿ, ðàíè ïåðåâ’ÿçóâàòèìåø... À ó ñìåðò³ ìóæà òâîãî, 
Ìèòóñè, íå ÿ ïîâèíåí — â³í ñàì íå õîò³â æèòè.

Ëëÿíå âîëîññÿ ñïàäàëî íà øèþ Çîðåñëàâè, ñóâîð³ñòü îæè-
âèëà ïðèâ’ÿëå îáëè÷÷ÿ æ³íêè, âîíà ïèëüíî äèâèëàñÿ íà êíÿçÿ, 
í³áè íàìàãàëàñÿ îñÿãíóòè ðîçóìîì âåëè÷ ö³º¿ ëþäèíè, ÿêà âñå 
ñâîº æèòòÿ ïîñâÿòèëà ð³äíîìó êðàºâ³, ìóæà áëàãîðîäíîãî é 
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ñèëüíîãî, êîòðîìó ï³äâëàäí³ çàêîí ³ áëàãîäàòü, ïîâåëèòåëÿ, 
ðÿò³âíèêà ³ — âáèâöþ.

Ïðè îñòàíí³õ ñëîâàõ êíÿçÿ ïîëîâåöüê³ î÷³ Çîðåñëàâè íà 
ìèòü ñïàëàõíóëè æîâòîãàðÿ÷èì ïîëóì’ÿì, òà òóò æå çãàñëè 
é çîñòàëèñÿ ñïîê³éíî-çåëåíèìè, ìîâ ïàïîðîòü. Âîíà ìîâèëà 
òèõî:

— Ì³é ìóæ íå ì³ã áóòè ñàìîâáèâöåþ, ðåâíî áî ëþáèâ 
çåìëþ ñâîþ é æèòè äëÿ íå¿ áàæàâ.

Äàíèëî ìàâ ñèëó âñòîÿòè ïîãëÿäîì ïåðåä æîâòîãàðÿ÷èì 
ïîëóì’ÿì ãí³âó, ùî çáëèñíóâ ó ¿¿ î÷àõ; êðóòèé íîðîâ êíÿçÿ 
ëåãêî ïðèáîðêóâàâ íàâ³òü ÷îðíó íåíàâèñòü ó ïîçèðêàõ çëîáíèõ 
áîÿð, àëå öüîãî òóæíîãî ñïîêîþ ñê³ñíèõ î÷åé, â ÿêèõ ëàã³äíîþ 
áàðâîþ ò³íèâñÿ äîê³ð, âèòðèìàòè íå çì³ã — îïóñòèâ ïîâ³êè. 
Âïåâíåíèé áóâ, ùî Çîðåñëàâà öüîãî íå çàóâàæèëà: ÿçèêè âîã-
íþ ðîçä³ëÿëè ¿õ îáîõ, — à âò³ì, íàâ³òü òóò, ïåðåä îáëè÷÷ÿì 
ñìåðò³, âîíè ïåðåáóâàëè â îêðåìèõ ñâ³òàõ; îäíàê ìèòòºâó 
êíÿçåâó ñëàáîäóõ³ñòü ïîì³òèëà æîíà Ìèòóñè, é öå äîäàëî ¿é 
îòóõè — íå äî ïîìñòè, à äëÿ íàòóæíî¿ çàäóìè: ч о м у  êíÿçü, 
íàä³ëåíèé îä Áîãà ðîçóìîì ³ äîáðîòîþ, óáèâ ñï³âöÿ?

Âàòðà ïî÷àëà ïðèãàñàòè, í³õòî íå ñì³â ïîðàòèñÿ á³ëÿ íå¿ 
â ïðèñóòíîñò³ êíÿçÿ, ÿêèé ñèä³â íà êîëîä³ â îäÿç³ âîÿ, àëå â³ä 
öüîãî íå ïåðåñòàâàâ áóòè êíÿçåì: éîãî ã³äí³ñòü âèêàçóâàëè 
âëàäíèé ïîãëÿä, ùî âðÿäè-ãîäè âàæêî ïàäàâ ç-ï³ä êóùóâàòèõ 
áð³â íà âîºâîäó ×åðìíîãî, — ³ òîé âèñòðóí÷óâàâñÿ, ÷åêàþ÷è 
ïîâåë³ííÿ, — ñåðäèòî ïîêîøëàíà áîðîäà ³ âëàäèòåëüñüêà ïîçà, 
í³áè êíÿçü ñèä³â íå íà êîëîä³, à íà òðîí³, çëåãêà íàõèëèâøèñü 
óïåðåä, äîñëóõîâóþ÷èñü.

×åðìíèé, ÿêáè íå áóëî òóò êíÿçÿ, çàëèøèâ áè á³ëÿ âàòðè 
ðàòíèêà, çâåë³âøè éîìó áåðåãòè âîãîíü äî ðàíêó, à ³íøèõ 
ïîñëàâ áè â³äïî÷èâàòè; òà ñèä³â ïîñåðåä äèòèíöÿ ñóâîðèé 
ïîâåëèòåëü, ïåðåä ÿêèì ïîíèêëè íèí³ íàâ³òü âîðîõîáí³ êîëèñü 
áîÿðè, — ³ âîºâîäà ÷åêàâ éîãî íàêàçó. Ïðîòå êíÿçü çàãëèáèâ-
ñÿ â çàäóìó, à âî¿ ñòîÿëè äîâêîëà é, ñòîÿ÷è, ïîäð³ìóâàëè: 
çàâòðà æ áóäå ðàòü. Âîºâîäà áà÷èâ öå ³, çäîëàâøè âðåøò³ 
áîÿçíü, ïðîìîâèâ:

— Äîçâîëü, êíÿçþ, ñïî÷èòè ðàòíèêàì ïåðåä áîºì, — ³ 
Äàíèëî çã³äíî êèâíóâ ãîëîâîþ. — Òà é ñàì ïðèëÿæ ó ãðèäíèö³... 
Çîðåñëàâî, — çâåðíóâñÿ äî æ³íêè, — çàëèø íàñ.

— Íåõàé ñèäèòü, — ìîâèâ Äàíèëî, íå çâîðóõíóâøèñü, 
³ Çîðåñëàâà, ùî âæå ï³äâåëàñÿ ç êîëîäè, çíîâó ïðèñ³ëà á³ëÿ 
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âîãíèùà. — À òè, âîºâîäî, ñï³÷íè. ß ³ùå íå ïîâ³â ñâîãî ñëîâà 
íà äîê³ð æîíè Ìèòóñè.

Â³äñòóïèëèñÿ â³ä âîãíþ ò³í³ ðàòíèê³â ³ ðîç÷èíèëèñÿ â òåì-
ðÿâ³, âîºâîäà ×åðìíèé òåæ çíèê ó ïðîéì³, ùî âåëà â íóòðî 
çàìêó, à êîëè êîâàí³ äâåð³ ãëóõî áðÿçíóëè, ï³äíÿâ Äàíèëî 
äîãîðè êîøëàòó áîðîäó, àæ çà³ñêðèâñÿ äî ïîëóì’ÿ çîëîòèé 
õðåñòèê íà øè¿, — Çîðåñëàâ³ çäàëîñÿ, ùî êíÿçü ìîëèòüñÿ, áî 
âîðóøèëèñü éîãî ãóáè, ³ ñåðöå ¿¿ çì’ÿêëî â³ä äóìêè, ùî êàºòüñÿ 
êíÿçü çà çëî÷èí, ñêîºíèé íèì ñ³ìíàäöÿòü ðîê³â òîìó.

Òà íå ìîëèâñÿ êíÿçü ³ íå ïðîñèâ ó Áîãà ïðîùåííÿ, áî íå 
ïî÷óâàâ âèíè çà ñîáîþ; â³í òèõî ùîñü ãîâîðèâ, ³ ëèøå ÷åðåç 
ìåíò, êîëè òóï³ò, áðÿçê³ò, øåìðàííÿ ñòèõëè â çàìêó, ïî÷óëà 
Çîðåñëàâà, ùî ìîâèòü êíÿçü.

À â³í ðîçïîâ³äàâ ñòàðîäàâíþ ïðèò÷ó ïðî òå, ÿê äåðåâà 
âèáèðàëè ì³æ ñîáîþ âîæäÿ. Ïîïðîñèëè äóáà, òà â³í áóâ íàäòî 
ãîðäèé, ùîá ñëóæèòè áðàòàì; çâåðíóëèñÿ äî áåðåçè, òà ÿêèé 
âîæäü ç òàêî¿ í³æíî¿ ³ñòîòè; áóê âèÿâèâñÿ íàäòî êðèõêèì, à 
ñìåðåêà íàäì³ðíî òóæëèâîþ, òèñ ³ áåç ïîñàäè çíàâ ñîá³ ö³íó; 
òîæ íàðåøò³, ïîãîäèâñÿ òåðåí ³ ïîïîâç êîëþ÷èìè êóùàìè ïî 
óçë³ññ³, öóïêî ÷³ïëÿâ ñâî¿ ã³ëêè äî ã³ëîê, ïåðåõðåùóâàâ êîëþ÷-
êó ç êîëþ÷êîþ — îïîâèâ òåðåí ë³ñ íà¿æà÷åíèì çàáîðîëîì ç 
òîãî áîêó, çâ³äêè äóëè íàéñèëüí³ø³ óðàãàíè, é ðîçâèâàâñÿ ë³ñ 
çà òåðíîâîþ ñò³íîþ ³ øóì³â.

Äî ë³ñó æ ðàç ó ðàç äîáèðàëèñÿ ðóáà÷³, ùîá ä³ñòàòè ñìåðåê 
íà ùîãëè, äóá³â íà ï³äâàëèíè ôîðòåöü, òèñ³â äëÿ îçäîáè ÷è 
áóê³â íà îïàë; âîíè éøëè ³ç ñòàëåâèìè, äîáðå íàãîñòðåíèìè 
áàðäàìè ³ ðóáàëè ïåðåäóñ³ì òåðåí, ÿêèé çàâàæàâ ¿ì äîïàñòè 
äî ÷èñòîãî ë³ñó; òåðåí îïèðàâñÿ, êîëîâ, ðàíèâ, çàìàíþâàâ 
ó ïàñòêè, é ÷àñòî ãèíóëè â êîëþ÷îìó ïîëîí³ ò³ ðóáà÷³, ìîâ 
øîëóäèâ³ ïñè, — òàêà áóëà âëàäè÷åñüêà ñëóæáà â òåðíó.

Âñå æ ðóáà÷³ ³íêîëè ñòîïòóâàëè òåðíîâ³ êóù³, ïðîðóáó-
âàëè ïðîñ³êè, ïðîêëàäàëè ñòåæêè, òà êîëè âæå äîáèðàëèñÿ 
äî ë³ñó, áóëè òàê³ ñòîìëåí³, ùî áàðäè íå ñëóõàëèñÿ ¿õí³õ ðóê, 
³ âîíè ìóñèëè âåðòàòèñÿ äîì³â, ùîá â³äíîâèòè ñâî¿ ñèëè â 
ïåðåïî÷èíêàõ, à çà òîé ÷àñ òåðåí ðîçðîñòàâñÿ ³ ïðîñ³êè òà 
ñòåæêè çàêðèâàâ — ë³ñ æèâ. Ï³äâîäèëèñÿ äî íåáà ãîðä³ äóáè, 
íàáèðàâ êðèö³ òóãèé òèñ, øåëåñò³ëà í³æíà áåðåçà é ñï³âàëè 
òóæëèâó ï³ñíþ ñóìîâèò³ ñìåðåêè; à òåðåí ñóìë³ííî âèêîíóâàâ 
ñâîþ âîæä³âñüêó ïîâèíí³ñòü, õîëîäíî öâ³â ³ òåðïêî ïëîäîíîñèâ, 
ñëóæáà çðîáèëà éîãî íà¿æà÷åíèì, íàñòîðîæåíèì, çëèì, ³ íå 
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ðàç çâåðõíüî äèâèëèñÿ íà íüîãî çàõèùåí³ íèì äåðåâà. À êîëè 
òàêè îðäà ðóáà÷³â ïðîðâàëàñÿ â ë³ñ, âèðóáóþ÷è éîãî âïåíü, 
íàéá³ëüø ãîðä³ äóáè çàáëàãàëè ïîùàäè ³ ñòàëè æîëóäü ðîäèòè 
äëÿ îðäèíñüêèõ ñâèíåé...

— Äëÿ êîãî öþ ïðèò÷ó ðîçïîâ³äàºø, êíÿçþ? — ñïèòàëà 
Çîðåñëàâà.

— Äëÿ òåáå, æîíî, áî ðåêëà ºcu, ùî ìóæ òâ³é ðåâíî çåìëþ 
ñâîþ ëþáèâ ³ æèòè äëÿ íå¿ áàæàâ. Íå ñêàçàëà òè ëèøå òîãî, 
ùî íå ìàâ â³í îõîòè ñòàòè õî÷ áè îäí³ºþ êîëþ÷êîþ â òåðíî-
âîìó êóù³, áî ìàâ â³í ñåáå òîêìî çà òèñà äîðîãîö³ííîãî.

— ×è æ âèíà òèñà â òîìó, ùî ºñòü â³í íèì? ×îìó òè, 
êíÿçþ, ñòàâøè ñàì òåðíîì, çàõîò³â ïåðåòâîðèòè â íüîãî 
âåñü íàðîä? Àäæå íå ñòàíå ã³ëêà òåðíó òèñîâèìè äâåðèìà, 
ñòîëîì, äîìîâèíîþ, íå ç³ïðåòüñÿ íà íüîãî, ÿê íà äóáà, âàæêà 
ôîðòåöÿ... Òî ÷îìó òè îçëîáèâ ïðîòè ñåáå é äóá³â, ³ òèñ³â, ³ 
ïëàêó÷ó áåðåçó, ïîáàæàâøè óïîä³áíèòè ¿õ ñîá³? Áóëè æ ó íàñ 
â³ëüí³ ãðîìàäè — îò³ ë³ñè, — òà ¿õ òè ñàì äîïîì³ã çí³âå÷èòè. 
Ùî çðîáèâ ç Áîëîõ³âñüêîþ çåìëåþ, ÿêà õë³á äàâàëà âñüîìó 
êðàºâ³, ÷îìó çàõîò³â áà÷èòè òó çåìëþ íåâ³ëüíîþ? Õ³áà íå 
çíàºø, ùî õë³á ðîäèòü ò³ëüêè òîä³, êîëè ðàòàé ðîñòèòü éîãî 
ç ëþáîâ’þ, à íå ï³ä êàðáà÷åì? Òè æ ïîñëàâ ì³ñòà áîëîõ³âñüê³ 
ïîïàëèòè é ãðåáë³ ðîçêîïàòè, ³ íå ðîäèòü óæå çåìëÿ ó ð³÷èùàõ 
Áóãó, Ñëó÷³ é Ãîðèí³ — òåðíîì ïîðîñëà...

— Ïîðîñëà... Ïîðîñëà! ² íå ïðîéäå á³ëüø íåþ îðäà. Ïî-
äóìàé, æîíî, ùî ãîâîðèø: áîëîõ³âö³ ëþäüìè òàòàðñüêèìè 
ñòàëè, ïðîñî äëÿ íèõ ñ³ÿëè — ÿê ìîæåø òè çàñòóïàòèñÿ 
çà êîðîìîëüíèê³â ³ çðàäíèê³â, òà ùå é ó õâèëèíó, êîëè íàä 
Ñòðèºì ñòîÿòü îðäèíñüê³ íàìåòè?!

— Îðäèíö³ ïðèéøëè ³ çäèì³þòü, à áîëîõ³âñüêó ðîäþ÷ó 
çåìëþ âæå í³õòî íå âîñêðåñèòü... Òè çàáóâ, êíÿçþ, êîëè 
÷èíèâ ñå ëèõî, ùî òåðåí — ò³ëüêè âîæäü, à íàðîä — ë³ñ, ³ 
çëî÷èííî éîãî âñüîãî ðîáèòè òåðíîïîëåì. Ùî ç òîãî, ùî âîðîã 
íå çàéìå éîãî — ÿêà æ áî êîìó êîðèñòü ç íüîãî?.. À òåïåð 
ïîäóìàé: ÷è ì³ã Ìèòóñà ï³ñëÿ áîëîõ³âñüêîãî ïîãðîìó ñëàâó 
òîá³ ñï³âàòè?

Ìîâ÷àâ Äàíèëî, ïîíóðèâøè ãîëîâó, ïåðåä î÷èìà ïîñòàâ 
éîãî êîëèøí³é äðóæèííèê-ï³ñíåòâîðåöü, ïèñüìà íàâ÷åíèé ³ â 
êíèãàõ òÿìóùèé, ÿêèé ï³ñëÿ îðäèíñüêî¿ íàâàëè îïèíèâñÿ ó ïå-
ðåìèøëüñüêîãî ºïèñêîïà é ï³â÷èì ñòàâ ïðè éîãî äâîð³. Íå ìàâ 
êíÿçü çà öå çëà íà Ìèòóñó, áî é ñàì ïåðåñèäæóâàâ ëèõîë³òòÿ 
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òî â Ñèíºâîäñüêîìó ìîíàñòèð³, òî â Áåëè IV, òî â Áîëåñëàâà 
Ìàçîâåöüêîãî. Òà îñü â³äêîòèëàñÿ îðäà â³ä òåðíîâîãî çàáîðî-
ëà, ³ ñïîíàä³ÿíèé íà êíÿæó â³éñüêîâó íåì³÷ çðàäëèâèé ºïèñêîï 
Àíòîí³é çàäóìàâ çåìëþ ïåðåìèøëüñüêó ëÿõàì â³ääàòè. Òîæ 
ïîñëàâ Äàíèëî ï³ñëÿ áîëîõ³âñüêî¿ ðîçïðàâè óðÿäíèêà Àíäð³ÿ äî 
Ïåðåìèøëÿ, ùîá ç ºïèñêîïà é áîÿð³â áîáðîâ³ òà áîðñóêîâ³ øóáè 
ç³äðàâ, à Ìèòóñ³ íàãàäàâ, ùî ïîðà âåðòàòèñÿ äî êíÿçÿ. Àíäð³é 
ðåâíî âèêîíàâ êíÿæó âîëþ — ºïèñêîïà é áîÿð ïðèñìèðèâ, 
ïðîòå çìóøåíèé áóâ êíÿçåâ³ ã³íöÿ ïîñëàòè: ìîâëÿâ, íå õî÷å 
ñëóõàòè Ìèòóñà Äàíèëîâîãî ïîâåë³ííÿ. ² íàêàçàâ êíÿçü ñè-
ðèöåþ çâ’ÿçàòè íåïîê³ðíîãî ñï³âöÿ é ñèëîþ ïðèâåñòè â Ãàëè÷.

Æäàâ Äàíèëî, ïîêè ïðèâåäóòü Ìèòóñó. Áàãàòî ìàâ 
ñïðàâ, áî âîðîõîáèëèñü íåäîáèò³ áîÿðè â Ãàëè÷³, ³ òðåáà áóëî 
â³äáóäîâóâàòè é áóäóâàòè íîâ³ ãîðîäè, òà é õë³á ìóñèâ äëÿ 
êðàþ ç-ïîçà ìåæ ä³ñòàâàòè: ç Áîëîõ³âñüêî¿ çåìë³ ïåðåñòàëè 
éòè âàëêè — ñê³í÷èëèñÿ... Òà âñå îäíî æäàâ íà Ìèòóñó ³ ÿðà 
ëþòü äîáèðàëàñÿ äî ñåðöÿ: ÿê ïîñì³â ñëàâíèé ñï³âåöü, êîëèøí³é 
äðóæèííèê ³ ñëóãà â³ðíèé, íå ïîñëóõàòèñÿ íàêàçó?

² îñü ó êíÿæó ãðèäíèöþ çàâîäÿòü äðóæèííèêè ïðîñòî-
âîëîñîãî, ³ç çâ’ÿçàíèìè ðóêàìè, â ïîäåðò³é ðÿñ³ öåðêîâíîãî 
ï³â÷îãî, êîëèñü óëþáëåíîãî êíÿæîãî ñï³âöÿ Ìèòóñó; áîëÿ÷å 
ñòèñíóëîñÿ ñåðöå â êíÿçÿ, áî ëþáèâ ³ ö³íóâàâ éîãî, ³ äèâîì 
äèâóâàâñÿ, ÿê ì³ã Ìèòóñà ïðîì³íÿòè ÿðèöþ íà ÷îðíó ðÿñó, à 
éîãî, Äàíèëà, íà ïåðåìèøëüñüêîãî ºïèñêîïà.

Êíÿçü ñèä³â ó ãðèáíèö³ çà äóáîâèì ñòîëîì. Â³í çâåë³â îðóæ-
íèì ëþäÿì âèéòè é äîâãî äèâèâñÿ íà Ìèòóñó, çãàäóþ÷è, ÿê 
ï³ä Äîðîãè÷èíîì, êîëè ïåðåä òåâòîíöÿìè ïîõèòíóëèñÿ ðóñüê³ 
ïîëêè, âèéøîâ óïåðåä ñï³âåöü ³ç ãóñëÿìè â ðóêàõ ³ çàñï³âàâ 
çâèòÿæíó ï³ñíþ ïðî ñèëó ðóñüêîãî îðóææÿ é äîáëåñòü õîðîá-
ðîãî êíÿçÿ, — ðèíóëè òîä³ ëàâîþ ðóñè÷³ é ó áîëîòî âòîïòàëè 
êîâàí³ òåâòîíñüê³ ïàíöèð³... ×îì æå òåïåð â³í íå õî÷å ñï³âàòè 
õâàëó êíÿçåâ³? Âêàç³âíèì ïàëüöåì ìîâ÷êè ïîêëèêàâ Ìèòóñó 
äî ñåáå, àëå òîé íàâ³òü íå ïîâîðóõíóâñÿ, äèâëÿ÷èñü íà êíÿçÿ 
ñïîê³éíèì ïîãëÿäîì, íà÷å íåâèííèé àáî ïðèðå÷åíèé íà ñìåðòü.

— ×îãî æ, Ìèòóñî, — ìîâèâ ç ã³ðêîòîþ íàõìàðåíèé 
êíÿçü, âðàæåíèé óïåðòîþ íåïîêîðîþ ñï³âöÿ, — íå ç’ÿâèâñÿ 
íà ìîº ïîâåë³ííÿ?

— ß â³ëüíèé, êíÿçþ, õî÷ ìî¿ ðóêè ³ çâ’ÿçàí³. Íå çàõîò³â 
³òè äî òåáå. Ì³é Áîëîõ³âñüêèé êðàé òè ñïëþíäðóâàâ, óáèòè 
ìîæåø ³ ìåíå... À ìîæå, òè çàõîò³â ñò³ëüêè ñòðà÷åíîãî íà 
Ïîíèçç³ ëþäó çàì³íèòè ìíîþ îäíèì?



266

— Íåäàëåêî áà÷èø, Ìèòóñî... Äîâêîëà âîðîãè, ³ ÿ ìóøó 
áóäóâàòè ì³öíó äåðæàâó. Â³ëüí³ ãðîìàäè âèõîäÿòü ç ïîñëóõó, 
òðåáà çáèðàòè íàðîä â îäèí êóëàê. Òà òîá³ íå êîí÷å ðîçóì³òè 
öå, êíÿçü ïîäóìàº çà òåáå. Àëå çíàòè ïîâèíåí, ùî â³ëüíèõ 
ëþäåé íåìàº é í³êîëè íå áóëî. Â³ä ÷îãî òè â³ëüíèé: â³ä ñâîº¿ 
çåìë³, â³ä îðäèíñüêî¿ çàãðîçè ÷è, ìîæå, â³ä ðîäó ñâîãî?

— Ï³ñíÿ ìîÿ â³ëüíà!
— Ï³ñíÿ â³ëüíà? — çàñì³ÿâñÿ êíÿçü. — Ìîæå, é â³ëüíîþ 

âîíà áóëà, àëå òîêìî íà ïîïðèùàõ â³ä Ïåðåìèøëÿ äî Ãàëè÷à, 
êîëè òåáå âåëè ñþäè. Áî â Ïåðåìèøë³ ï³ñíÿ òâîÿ ñëóæèëà 
ºïèñêîïó, à â Ãàëè÷³ áóäå ñëóæèòè ìåí³. À êîëè íå ìåí³, òî 
ìî¿ì âîðîãàì... Àëå ÷îìó òè íå õî÷åø ñâîºìó êíÿçåâ³ ñï³âàòè? 
Ë³ïøèé ºñè â³ä Áîÿíà, ÿêèé ñëàâèâ ãóëüâ³ñó êíÿçÿ òìóòàðà-
êàíñüêîãî Ìñòèñëàâà, àëáî â³ä òèõ ñï³âîòâîðö³â, ùî ïåðåä 
ñòàðèì Ìîíîìàõîì îðãàíí³ ãëàñè äîáóâàëè, ïðèãðàâàþ÷è íà 
ãóñëÿõ? Ë³ïøèé ºcu? ×è, ìîæå, çðàäëèâ³ áîÿðè é ºïèñêîïè, 
ÿê³ çàïðîäàëèñÿ óãîðñüêèì ³ ëÿäñüêèì êîðîëÿì, á³ëüøå äîáðà 
òâîðÿòü íàðîäîâ³, í³æ çðîáèâ ÿ — â³ä Êàëêè äî Äîðîãè÷èíà? 
Êîìó õî÷åø â³ääàòè ãëàñ ãóñë³â ñâî¿õ? Ãîâîðè æ!

— ß ñï³âàâ òîá³ ñëàâó, — â³äêàçàâ Ìèòóñà, — êîëè òè 
ïîãðîìèâ òåâòîíö³â, à ìàã³ñòðà Áðóíî â ïîëîí óçÿâ. Çà ùî 
æ òåïåð ìàþ âîçäàâàòè ïîõâàëó — çà çåìëþ, äîïëþíäðîâàíó 
òîáîþ ï³ñëÿ îðäè? Áîëîõ³âö³ õë³áîì â³äêóïèëèñü â³ä îðäèíö³â, 
òàê. Áî íå ìîãëè âîíè âòåêòè, ÿê öå òè çðîáèâ, à æèòè 
õîò³ëè... Òè çáèðàºø ó êóëàê ãðîìàäè. Ãàðàçä, ìîæå, òàê ³ 
òðåáà. Àëå ÷è â³äàºø, êîãî çáèðàºø? Êíÿçü çà âñ³õ äóìàº, à 
íàðîä — ÷åðíü áåçñëîâåñíà... Íå òàê âîíî, êíÿçþ. Òè ñòàâ 
íà ÷îë³ òèñÿ÷-òèñÿ÷íîãî ëþäó, äå êîæåí ìàº ñâîþ ìèñëü, 
ñòðàæäàííÿ, íåíàâèñòü ³ ëþáîâ. Òè æ öüîãî íå çíàºø, ëèøå 
äàíèíó áåðåø. À ÿ çíàþ, áî ºñüì ñï³âöåì ñâîãî íàðîäó. ×îìó 
òè íå ïîêëèêàâ ìåíå ïåðåä òèì, ÿê ïîñèëàòè â³éñüêî â Áî-
ëîõ³âñüêó çåìëþ? Ìîæå á, ÿ, óðîäæåíåöü òîãî êðàþ, ï³äêàçàâ 
òîá³, ÿê çàëó÷èòè ëþä íà ñâ³é á³ê. À çíèùèòè... Íèùèòü ³ 
îðäà òåìíà — ÷îãî òè ðàïòîì ¿é óïîä³áíèâñÿ?.. Íå ìîæó, 
êíÿçþ, ñï³âàòè òîá³ ÿêðàç ÷åðåç òå, ùî òè òàê öüîãî æà-
äàºø. Ìîÿ ï³ñíÿ ñàìà ïîâèííà çðîäèòèñÿ äëÿ òåáå. À íå 
çðîäæóºòüñÿ — âèäíî, òè ùå íå çàñëóæèâ íà íå¿.

Ïîçåëåí³â êíÿçü â³ä ëþò³.
— Íå çàñëóæèâ, ñìåðäå?! — ñêðèêíóâ â³í ³ ãóêíóâ äðó-

æèííèê³â.
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Çäðèãíóâñÿ Ìèòóñà, ñìåðòü ÷óþ÷è.
Âìèòü óâ³éøëè â ãðèäíèöþ îðóæí³ ëþäè é ïîñòàâàëè á³ëÿ 

ïîðîãà, ÷åêàþ÷è ïîâåë³ííÿ.
Ãëÿíóâ êíÿçü íà Ìèòóñó: ïîñòàð³â ñï³âåöü, áîðîçäè ïîîðàëè 

ùå òàê íåäàâíî ìîëîäå éîãî îáëè÷÷ÿ, é ÷îðí³ ç ñèâèçíîþ âóñà 
â ïîêîð³ îïóñòèëèñÿ äîíèçó. ² çäàëîñÿ êíÿçåâ³, ùî ñêîðÿºòüñÿ 
éîìó ìèòåöü.

— Ðîçâ’ÿæ³òü éîìó ðóêè, — íàêàçàâ îðóæíèì êíÿçü. — 
² ïðèíåñ³òü ãëåê äîáðîãî âèíà.

На станціях до поїзда заходили пасажири, вряди-годи 
хтось заглядав до сепаратки, в якій сидів Стефаник, та, 
видно, ніхто не хотів тривожити спокою поважного доб-
родія, і посол був з цього вельми вдоволений: він подумки 
перебував тепер у Кракові — в цеглястого кольору місті 
з вузенькими вуличками й темними отворами підвальних 
кав’ярень, куди водила його молода буйність і де проростав 
пригаслий нині талант. Уже й змирився з тим, що у палю-
чому горні творення вигорів він, може, назавжди, та все 
ще примушував себе побути в кав’ярні «Pod balonikiem», 
у якій колись переступив свій рубікон, і не сам: перейшло 
їх тоді троє, без найелементарнішої вдячності полишаючи 
пропитого кумира Пшибишевського, — Владислав Оркан, 
Василь Стефаник і Казимир Тетмайєр. А може, й Ванда 
Патковська, може, й вона — для Стефаника її слід пропав.

Заклик Пшибишевського звертатися до вічних тем не 
зачепив товариства: подібні заклики давно вже приїлися; 
думка про супрягу митця й вождя тільки промайнула 
химерною візією в голові Стефаника, та діткнув його до 
живого шовіністичний випад жуїра. Аякже, для шляхтича 
усе на світі неземне — земний тільки Львів і то лише тоді, 
коли його хтось хоче відібрати!

Стефаник не знав, як поведуться Пшибишевський, 
Каспрович і Тетмайєр, розраховував на Оркана, який 
не раз виступав у пресі проти шляхетського шовінізму у 
Львівському університеті, Ванду ж взагалі не брав до уваги. 
Він сказав:

— Хай ваші погляди, колего, залишаться при вас, проте 
в моїй присутності прошу не називати Львів польським 
містом.
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Жуїр здивовано глянув на Стефаника, ніби той ляпнув 
при чесному товаристві несусвітну дурницю, і процідив:

— Вибачте, вибачте, я, звичайно, знаю, що то австрій-
ське місто, усі ми тут австрійські, але хіба ви чули коли-
небудь на вулицях Львова іншу мову, крім польської?

Я побачив цієї миті, як пильнує мене поглядом Ванда, 
вона вся напружилась, чекаючи відповіді, в її очах боязко 
зачаїлося бажання, щоб я відповів гідно.

— У Празі сьогодні розмовляють уже по-чеськи, — 
спокійно відказав Стефаник. — Але ще півстоліття тому 
на празьких вулицях чулася лише німецька мова, та, не-
зважаючи на те, Прага ніколи не переставала бути чеським 
містом.

— Браво, пане Василю! — сплеснула Ванда в долоні, 
й здивувався Стефаник, чому вона так гаряче стала на 
його бік.

Підпилий кавалер, отримавши відкоша, встав, недбало 
відсунув ногою крісло й подався до виходу. Тоді взяв слово 
Тетмайєр.

— Панове, ми нині подивилися знамениту виставу п’єси 
пана Каспровича, в якій так блискуче зіграла пані Ванда. 
Про цю п’єсу говоритимуть багато. Та, на жаль, розмови 
будуть крутитися не довкола мистецьких достоїнств шту-
ки, а в межах квестій польсько-українських стосунків, як 
це сталося тільки що. Питання драстичне, але ж не вічне, 
воно зникне тоді, коли поляки дійдуть до розуміння істо-
ричної справедливості. Війна Хмельницького й підтримка 
українського гетьмана польським повстанцем Косткою 
Наперським — не вигадка літераторів, а історична правда, 
і поляки нікуди від цієї правди не дінуться. Відбулася ко-
лись війна, яка створила українську націю. І, незважаючи 
на жовч Сенкевича, який цього факту не захотів визнати, на 
плач Крашевського, котрий трактує Хмельниччину як гнів 
Божий за польські лінощі, навіть на певний дуалізм п’єси 
пана Каспровича, де все ще просочується шовіністична 
ідея, буцімто Хмельницький був зрадником польського 
народу, — та нація живе і бореться. Панове поляки, будь-
мо нарешті розумні, не накликаймо ще однієї різні: ми ж 
сусіди з українцями, зрештою, ми слов’яни, і тільки злагода 
між нами стане запорукою наших свобод... Я хочу підняти 
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келих за вас, пане Стефаник, як за речника українського 
народу. А щоб ніхто з вас не мав сумнівів щодо моєї позиції 
в цьому питанні, я відкрию таємницю: пишу роман «Ле-
генда Татр», який буде антитезою до трилогії Сенкевича. 
Я покажу страждання польського хлопа, жорстокість поль-
ського шляхтича, а Хмельницького назву великою людиною 
свого часу. Хто п’є зі мною, панове? — підвівся Тетмайєр.

Стефаник і Оркан встали. Очі Василя спалахнули вдяч-
ним полиском, Владислав протягнув келих до Тетмайєра. 
Каспрович відштовхнувся від спинки крісла, досягнув 
рукою келих і зупинився в задумі. Пшибишевський спав, 
опустивши голову на стіл.

Ванда надпила вина й промовила до Тетмайєра:
— Дякую вам, пане Казимире, я буду знати нарешті, як 

трактувати свою роль... І за слово ваше вдячна — це було 
принаймні щось нове в наших затхлих розмовах.

Вона підвелася, на мить зупинилась навпроти Стефани-
ка, окинула його стомленим поглядом і повільно подалася 
до дверей.

Стефаник, попрощавшись, вийшов з кав’ярні слідом 
за Вандою.

На вулиці було темно, блимали тільки газові ліхтарі. 
Стефаник узяв Ванду під руку й відчув тремтливе тепло 
її тіла. Вона притиснула ліктем його долоню, потім легко 
вивільнилася.

— Пане Василю, — проказала тихо, й чулася в тоні її 
мови скривдженість, — не проводьте мене. Я хотіла б хоч 
раз повернутися з хмільного рандеву у Пшибишевського 
сама. — У її голосі було надмір трагізму, вона благально 
дивилася на Стефаника, а погляд, проте, кликав, манив. 
Стефаник пригорнув Ванду до себе.

Розповідаючи Адріані про цей краківський епізод, я 
відчував, як моя супутниця німо просить мене пошкодува-
ти Ванду, не чіпати її інтимних стосунків із Стефаником: 
якщо вони й були, то належали тільки їм самим; тому я 
обережно відредаговував свій первісний варіант — яке 
я маю право влазити в чужі таємниці... Я довго мовчав, а 
потім повів мову про сірий і теплий вересневий світанок, 
безлюдні краківські вулиці, а на них — примарні постаті 
двох утихомирених, близьких людей.
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Ванда говорила, йдучи покірно під захистком Стефа-
никової руки:

— Мені чужі ті претензійні й пустопорожні розмови в 
компанії Пшибишевського... Все там чуже, проте я завжди 
присутня. Хочу до Львова... Мені не щастить на справжнє, 
а може, воно вже й було, та я не помітила... Тут важко що-
небудь знати. Ніби якесь прокляття наді мною, що я мушу 
вовтузитись у цьому багні, водно шукати в ньому перлів 
і залишатися самотньою й спустошеною... Був колись у 
цій компанії Карл Адвентович, артист. Зіграв одну роль і 
зник. Нині він у Львові, у режисера Павліковського. Сюди 
часом приходять цікаві люди — з’являться і зникають. І ви 
теж прийшли скупатися в цій бразі... Може, воно й потріб-
но — захмелитися й вибратися з похмілля. Але вибратися, 
не закиснути. Ви бачите, що трапилося з Пшибишевським? 
А він був справжній... Ох, та компанія Пшибишевського! 
Цілий вечір дискутують про оголену душу, а потім оголю-
ють жінок і беруть їх, як товар, не завжди й питаючи згоди. 
Ніцшеанці... Мовив-бо Заратустра: «Чоловік каже: я хочу; 
жінка каже: він хоче». А я впиваюся шампанським і миттю 
пристрасті, яка не є любов’ю, далі ж нічого не пам’ятаю. 
Ба ні, пам’ятаю — порожнечу. І знову очікую наступного 
випадку, сподіваючись на справжнє...

Ванда зупинилася, і Стефаник побачив, що вони, обі-
йшовши кілька кварталів крутими вуличками, опинилися 
знову біля її помешкання. Вона обняла його, пожадливо, 
розпачливо, й опустила руки.

— Йдіть уже додому, пане Василю... Не треба... не треба 
вашого винуватого погляду й обіцянок. Я сама побажала 
цього, як тільки вас побачила. А напевно, досить було ва-
шого дотику, коли ви взяли мене під руку, як ми вийшли з 
кав’ярні. Але на цьому ніколи не закінчується знайомство 
в нашому розбещеному світі... А може, це якраз те, що 
мало бути в мене? Може, й не Карл... Та що вас обходить 
мій стан? Не гнівайтеся і не мучте себе, ви ж зі мною не 
одружитеся. Ідіть, я вдячна вам за цю осінню ніч... Ідіть, 
Василю, геть звідси, з цієї хмільної браги! — припала вона 
головою до його грудей. — Ви вже перебродили, більше не 
треба: зав’язнете. Вертайтеся до себе, у вас великий талант. 
Свій. Вам більше не треба Пшибишевського.
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...Поїзд минув Старе Село, наближався Сихів.
Де вона сьогодні? — думав Стефаник. — Щось залишила 

в її душі зустріч зі мною? А в моїй? Я ж зовсім забув про 
Ванду. Але коли через десять літ згадалася, значить, зали-
шила. Я більше не вертався до Пшибишевського, більше 
не вертався й до Кракова. До мене прийшло моє. Але чи 
прийшло б, якби я його не шукав серед плетива хистких 
стежок? Якби не перебродив у тому ферменті? Хіба не в 
котлі браги Пшибишевського обсипалися з мене окалина 
старої рутини й накип новітнього фальшу? Може, завдяки й 
Ванді я вийшов звідти з первісною простотою бачення сві-
ту. І з первісним лінивством предків?.. Можливо, лінивство 
в нас живуче. Наші запорізькі старшини, подивувавши світ 
військовим талантом, у сорок років ішли на пасіки мудра-
гельствувати, зброю ж залишали недосвідченим. Тому не 
могли втримати здобутків перемог. Вуса, замочені у мед, 
замріяні ледащо...

Я теж пішов на пасіку — у тридцять літ. Вигорів. 
Лише Франко зумів героїчно перемогти наше традицій-
не лінивство. Але у своїй дисциплінованості він деколи 
не помічав, а то й не визнавав ферменту, в якому наро-
джуються нові сполуки. Оцінював готові сполуки... А я 
вибрався з котла браги голий і мусив шукати нової одежі. 
Знайшов. І коли цей одяг насправді новий, інший, який 
стане початком не свіжої моди, а напрямку, стилю, коли 
мені вдалося скинути з нашої штуки шанталаві шаровари 
й розцяцькований кунтуш і одягнути її в суворий смокінг, 
то хіба цього мало?

Поїзд доїжджав до Львова.

III

Просіка вивела нас на гребінь, на який тільки що опус-
тився місяць, на його надщербленому екрані вирисувалися 
листочки папороті й вершечки високого іван-чаю. Ми 
підійшли до місяця настільки близько, що могли зсунути 
долонями з блідо-оранжевої тарелі ту ворухку графіку, та 
він ніби забавлявся з нами, віддаляючись, не даючись у 
руки, і врешті поплив понад бездонним ізвором, стрімко 
й зухвало, поки не приліпився до темного неба обіч Ка-
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меня, заливаючи блідим світлом дитинець, де ще жевріла, 
догоряючи, ватра.

Археологи сиділи довкруж пригаслого вогнища, нам 
видні були їхні незворушні силуети і чутно було їх тужну 
пісню про опришків, котрі оплакували, передчуваючи люту 
зиму, своє марно загублене життя. У пісні звучала надрив-
на печаль, та проте вчувалися у ній приховані оптимізм і 
віра, що не всі загинуть у снігах нещадної зими, хтось її 
переживе й знову розкладе купальську ватру, і не згасне 
вона ніколи у вічному плині людського буття.

Розмова про Ванду Патковську наче зблизила нас, 
примирила, я взяв Адріану за плече — не настирливо, 
обережно, вона пригорнулася до мене, змерзла від нічної 
свіжості, а може, із вдячності, що я делікатно обійшовся 
з жінкою Вандою; і було нам любо так стояти й дивитися 
на обриси гір, що чіткими лініями спадали від високої 
Парашки, закутаної в глибину всесвіту, в темні бескеття, 
й там губилися, немов у чорному плесі.

Горами блукали вогні — здавалося, вони перелітають з 
гори на гору, бо коли на одній ватра згасала, то одразу ж 
розгорялася на другій: ми не самі святкували Івана Купала, 
вся земля серед літа перед хлібозбором очищалася вогнем; 
і так було завжди, і так буде вічно, як вічно стоятимуть 
на своєму п’ятачку землі двоє людей, зачарованих красою 
світу, зближених взаєморозумінням і симпатією.

Я відчув на своїй щоці легкий віддих Адріани, крадько-
ма повернув до неї голову й побачив зблизька її обличчя, 
звичайне і просте, й від цієї звичайності й простоти дивно 
привабливе; голівка жінки ховалася в широкий комір коль-
чужного светра, об комір спиралися, злегка згинаючись, 
мочки вух, плечі покривало пряме довге волосся, крізь 
щілини повік промигували її рухливі зіниці; вона відкинула 
голову назад, сперши її на мою руку, і ми обоє втопилися 
в затаєній мовчанці, боячись сполошити п’янке жадання.

— Не треба, добре? — прошепотіла вона, коли моя рука 
почала супроти волі оповивати її шию. — Говоріть... Розка-
жіть якийсь парадокс, хоч би про Франка. Був же він при 
всій своїй величі звичайною грішною людиною — навіщо 
його весь час ставити на п’єдестал?.. Викликаймо духів, 
це ж таки цікаво... До ранку ще далеко, маємо трохи часу.
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Я опустив руку, і ми з Адріаною пішли далі росяною 
просікою.

— Парадокси... — проказав я. — Парадокси про Фран-
ка? Все його життя було парадоксальним. Хоча б те, що 
син коваля став учителем цілої нації й одним з найдос-
коналіших розумів світу. Або те, що за сорок років праці 
написав стільки і такого, що й донині над його спадщиною 
працюють цілі колективи. А що створив найкоштовніші 
перли інтимної лірики, не зазнавши взаємності в кохан-
ні... А те, що в стані тяжкої недуги видавав чіткі формули 
філософського мислення... А хіба це не парадокс: ніхто з 
сучасників не помічав, як шашіль точить його душу, бо 
він не заморював того черв’яка подібно Бодлерові опіумом 
або ж Гофманові — вином, ніхто за його життя не ро-
зумів трагічності зроджених галюцинаціями образів: «Ніч. 
Довкола тихо, мертво» або стогону: «Вже не довго, Боже, 
Боже, облегши мені тягар сей». Парадоксальним є й те, 
що всі вважали його аскетом, а він з обуренням доводив 
професорові Грималюкові, коли той провідав його перед 
ювілеєм, що завжди був життєрадісним: ще в юності ходив 
з товаришами до дрогобицької цукерні Височанського, до 
пив’ярні Байєра, до трактиру Єгера, де студенти спере-
чалися й співали, що до старості вирушав на прогулянки 
до Урича, у Тептюжівський ліс по гриби, а в Тисьмениці 
ловив рибу руками!.. Та найбільший, здається мені, і най-
несправедливіший парадокс Франка в тому, що коли він під 
кінець життя розбагатів — прогресивні люди всього світу 
склали на його рахунок у львівському страховому товарист-
ві «Дністер» двадцять сім тисяч крон, — вибухнула війна, 
і всі зібрані гроші пішли в державний секвестр на воєнні 
витрати. Франко був пограбований і в силі, і в грошах.

— Якась фатальність, — зітхнула Адріана.

За «Шкотською» кав’ярнею, що розмістилася в бу-
динку, де мешкав колись знаменитий Фредро, протяглася 
від фігури Яна з Дуклі до вулиці Зиблікевича піщана 
доріжка — Стежковий провулок, відгороджений від садів 
високим парканом, з другого ж боку сльозився мілкий 
чистий потічок. Все тут було як завжди: сліпа жебрачка, 
що сиділа під парканом і простягала до перехожих затис-
нуту в пальцях вижебрану мідну монету, запитуючи, який 
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її номінал; схожий на казкового царя Оха садівник, ни-
зенький, розкарячкуватий, з кучерявою бородою, він завше 
порався у своєму саду або ж, якщо це було восени, стояв 
у виламаному в паркані отворі й запрошував перехожих 
купити грушок, що «жовті, як диньки, а м’які, як цицьки»; 
на розі Зиблікевича у шевській будці кîвтав молотком, 
забиваючи кілочки в підметки, горбатий швець. Усе це 
було для Франка буденне, звичне й невід’ємне від міського 
антуражу, й коли не було під парканом жебрачки з мідною 
монетою в протягнутій руці, Франко скрушно думав, що 
її хресна дорога закінчилася; з садівником завжди вітався, 
коли ще міг, за руку і восени купував грушок; біля шевця 
розводив руками — мовляв, мешти ще не порвалися; а коли 
переходив вулицю Зиблікевича, на якій колись мешкав, з 
хлібної крамнички виходив знайомий крамар з буханцем 
хліба в руці, закладав Франкові хліб під пахву, брав з його 
кишені монету й кланявся услід, прохаючи і назавтра не 
минати його склепу.

Сьогодні Франко пройшов попри всіх знайомих мовч-
ки, не підводячи голови, й усі, крім жебрачки, яка була 
сліпою, скрушно похитували головами, позираючи вслід за 
зсутуленим, враз постарілим, знемічнілим паном доктором, 
який ще так недавно робив їм честь приязною усмішкою, 
добрим словом, нині ж похиленим, стомленим і немовби 
відсутнім.

Музика давно стихла, а може, скрипаль уже й не грав, 
проте вальс Воробкевича й далі звучав у вухах Франка, 
щораз то більш набирав сили, гримів, ніби його виконував 
оркестр, а барабани й гобої заглушували ніжний голос скри-
пок; мелодія вальсу більше не навівала поетові тужливих і 
приємних спогадів, вона давила на перетинки, розривала 
їх, вдиралася до мозку, стискала його, істерично завивала, 
і вчувалися Франкові в ній не сентиментальні слова пісні, 
а глузливий сміх музиканта, його блюзнірський регіт над 
усім, для чого досі жив поет: «Не втікайте у свій замок... 
навіть якщо напишете ще одного «Мойсея»... народові це 
не потрібне... він створив з вас ікону й нею прикриває 
своє лінивство... дикуни, що любуються наскельними 
розпи сами...» Якби міг, схопив би голову в руки, затулив 
би вуха і втікав безоглядь від нищівного сміху, але куди, 
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куди втечеш від себе самого, від жорстокого усвідомлення 
марності всієї сорокарічної праці... «Сорок літ проблукав-
ши, Мойсей, по арабській пустині...» — і марно: об кам’яну 
стіну справдешності розбилися мої ілюзії про порятунок 
народу; музикант має рацію: слова — полова, краще було 
лупати граніт не словом, а молотом на Личаківській; на-
писані грубі томи, та ніщо в світі від того не змінилося, 
ніхто не подобрішав від його писань, ніхто й не озлився 
аж так, щоб почав скидати з голови поволоку пітьми й 
розривати на своїх руках вогнива кайданів... І чого ж ти 
назвався проводарем, а потім сам ганебно змалодушив, 
заявивши, що не тобі провадити народ до бою, і викрутився 
оманливою обіцянкою: «Прийде час»? Прийде час... Коли? 
Склав ти всю свою ношу й надію на прийдешнього Єгошуа, 
а він теж колись зневіриться й скаже те саме: прийде ще 
час... Прожекти, мрії — й жодної реальної перспективи... 
Збаламутив примарними обіцянками люд, і він, надарма 
зазнавши мук, прокляне колись тебе за ілюзорну віру, яку 
ти взявся проповідувати народові, не змірявши глибини 
безнадії, йому призначеної.

Стрімкими сходками до будинку на Понінського ви-
ходити було важко — Франко зупинявся, віддихувався; з 
будинку вийшла невеличка сухорлява жінка з хворобливо 
лискучими чорними очима і гладко зачесаним волоссям, 
вона побігла до сходок, узяла мужа під руку, шепотіла 
Франкові до вуха щось незв’язне: про котів, яких забагато 
в хаті, про лиликів, що залітають крізь вікно до верхньої 
кімнати, де лежить хворий Андрій, а кажани п’ють люд-
ську кров і з нього вип’ють... Враз її зіниці розширилися, 
очі стали злі від якоїсь навальної думки, що припливла 
до голови, й вона почала все голосніше вимовляти слова: 
«Брехня, брехня, брехня!» — «Що — брехня, мамо?» — 
ласкаво, як тільки міг, спитав Франко. «Бреше Пшиби-
шевський, так, так!.. Він недавно був у Львові, казала мені 
сама Ганкевичева, й у якомусь там касино викрикував, 
що Франко ніякий не письменник, що тільки Стефаник. 
Брехня!» — «Заспокойся, Олю, не Пшибишевському про 
це судити і не нам, люди потім самі визначать, що й до 
чого, якщо з’явиться така потреба. А може, він має рацію, 
і у тій його рації є сенс?»
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Франко зайшов у причинені двері свого кабінету. На 
нього зі стіни подивився суворими очима Шевченко, 
немов сердився за малодухість; Франко став перед порт-
ретом свого попередника, опустивши руки, й чекав його 
гнівного або ж підбадьорливого слова, та мовчав Тарас і 
тільки вимогливо дивився на свого спадкоємця, і промовив 
Франко з болем:

— Одурив нас Єгова...
А тоді побачив, як підскочили вгору навислі брови 

Шевченка, і з мужика в кучмі він став ураз розсердженим 
Богом, готовий метати блискавки. «Одурив вас Єгова? — 
промовив грізно Бог в образі Шевченка. — А ти ж був зо 
мною на згоді? І контракт підписав, і запив могорич при 
народі? Маловіре...»

— Досить, досить, — прошепотів Франко. — Я знаю 
ці слова...

Він глянув на книжкові шафи й стелажі; усе там було 
впорядковано, упаковано, оправлено, підготовлено для 
дослідників або ж для поліції — щоб не трусили, не роз-
кидали книжок, не перемішували паперів... Лежали там 
нові варіанти ранніх повістей, впорядковане листування, 
неопубліковані твори. Тільки на нижніх поличках панував 
безлад: туди складав Франко вирізки своїх статей із «Kurjera 
Lwowskiego», задумавши видати книгу «В наймах у сусідів», 
аби довести людям, що служба в редакції польської газети 
не була ні відступництвом, ні марною тратою часу, а шко-
лою політичного мислення.

Відчув, як повертаються до нього рівновага, спокій і 
колишня вперта сила; йому в цю мить згадалися оптимі-
стичні у своїй безвиході слова Ламетрі: «Обсиплю квітами 
останні свої кроки: згадаю про ровесників, з якими провів 
свою молодість, дотепні розмови, образи вродливих жінок, 
щоб піти з цього світу, як із захоплюючого видовища». Так 
воно чи не так, а відійти треба гідно. Франко енергійно 
повернувся до дверей, щоб покликати дружину: він сідає 
за роботу, потрібна її допомога.

Почув нервовий голос Ольги Федорівни, когось вона 
там не пускала в дім:

— До кого? За чим? Нема Франка!
— Олю, Олю! — покликав Франко, та вона його не чула 

і вже мирно комусь говорила:
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— Франко стане пророком, візьме палицю й піде в 
народ проповідувати правду. І я піду з ним... Хто ви, хто? 
Професор Грималюк, ага... А до Франка приходять Дра-
гоманов і Костомаров, це вони йому побили молоточком 
пальці, щоб не писав. Але він пише, пише... А до мене ча-
сом приходить Павло Житецький, наш староста весільний...

— Олю, йди до хати! — сердито покликав Франко: на 
дружину находив приступ неврівноваженості, це минає, 
тільки треба бути суворим. — Олю, я сам поговорю з 
гостем.

Він вийшов на подвір’я і побачив статечного старого 
добродія з професорською сивою борідкою й аристо-
кратичними вусами, в чорному капелюсі, з паличкою в 
руці — впізнав професора фізики Грималюка, який пра-
цював у Празі, свого противника. Гість зніяковіло стояв 
навпроти Ольги Федорівни й намагався перебити безлад-
ний потік її мови.

— Олю, перестань... — Франко підійшов до Грималю-
ка. — Яким вітром, професоре? Не сподівався, не споді-
вався...

— Якщо дозволите, пане доктор... Я ненадовго, — по-
клонився професор.

Франко запросив гостя до кабінету, кивнув головою 
на фотель, сам прикуцнув збоку за своїм робочим столом: 
він не мав наміру встрявати в довгу балачку. Книжки й 
папери були у нього напохваті, і Грималюк зрозумів, що 
його візит буде короткочасним. Він знав, що Франко об-
раз не прощає, проте все ще сподівався на свій авторитет 
і прибирав незалежну позу. Спочатку сперся на паличку, 
та, збагнувши, що найменше позерство може роздратувати 
господаря, який і досі не позбувся селянської простакува-
тості, відставив паличку й, склавши на грудях руки, відки-
нувся на спинку фотелю, але й така поза могла здаватися 
Франкові зверхньою — тож професор відштовхнувся від 
спинки, опустив руки на коліна й так застиг, чекаючи 
початку розмови.

Франко сидів на краєчку стільчика, нахилившись упе-
ред; Грималюкові здавалося, що поет зараз підведеться 
й вийде; професор сам собі дивувався, що він, набагато 
старший від Франка, почувається перед ним по-учнівськи 
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незручно. Господар тим часом пильно придивлявся запале-
ними очима до гостя, наче хотів розв’язати найскладніше 
для себе питання: чому такий розумний чоловік виступав 
проти Франка, називаючи його неуком, підспівував Юліа-
нові Романчуку, коли той цькував поета за статтю «Дещо 
про себе самого», і не зумів вивільнитися з-під впливу 
екзальтованої дружини Куліша Ганни Барвінок, яка до 
самої смерті не могла простити Франкові його статті 
«„Хуторна поезія“ П. А. Куліша». А може, так має бути, 
що в час сорокалітнього ювілею його діяльності до нього 
повинні прийти й сподвижники точних наук, аби засвід-
чити загальний ріст культури народу, — може, вважають 
своїм обов’язком прозвітувати перед Франком?

Мовчанка затягалася, хтось повинен був її порушити, 
проте мовчали обидва, вивчаючи один одного: Франко — 
аристократичну поставу професора, Грималюк — змізер-
нілий зовнішній вигляд поета, який ніяк не гармоніював 
з його особистістю.

Ольга Федорівна, заспокоєна й тиха, стояла у дверях, які 
виводили з кабінету в сходову клітку до горішньої кімнати; 
очі, недавно хворобливо збуджені, пригасли, вона спокійно 
дивилася на гостя, чекала розмови і в той же час наслуха-
ла, чи не стогне, не кличе її згори тяжко хворий Андрій. 
Тарас і Петро поїхали на літо в Криворівню до Якіб’юка, 
Андрій, мабуть, не поїде туди вже ніколи.

Нарешті професор Грималюк здобувся на слово.
— Що так скажу, пане доктор... Сталося те, чого в нашій 

Галілеї можна було найменше сподіватися: чим завзятіше 
на вас нападали свідомі галичани, тим вище підносили 
вас і захищали несвідомі — отой, як ми любимо називати, 
простий народ, який несподівано швидко просвітився. І я, 
людина, яка довго не могла змиритися з вашою катего-
ричністю, зрозумів урешті, що просвітили той народ ви... 
Я відвідав щойно своє рідне село після довгої розлуки. 
І що побачив: неписьменне село стало читати, і читають 
переважно Франка.

Письменник невдоволено поморщився, він не терпів 
підхлібства, а ним тут запахло: надто різко перейшов Гри-
малюк від цілковитої негації його особи до беззастережного 
схиляння перед нею.



... ìîâ÷àëè îáèäâà, âèâ÷àþ÷è îäèí îäíîãî: 
Ôðàíêî — àðèñòîêðàòè÷íó ïîñòàâó ïðîôåñîðà, 

Ãðèìàëþê — çì³çåðí³ëèé çîâí³øí³é âèãëÿä ïîåòà, ÿêèé í³ÿê 
íå ãàðìîí³þâàâ ç éîãî îñîáèñò³ñòþ.
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— Дурниці, вибачайте, мовите, — сказав з нехіттю. — Це 
загальний рівень світового культурного розвитку зачепив 
нас. Не було б мене, був би хтось інший.

— Дозвольте мені не погодитися з вами. Я дедалі більше 
переконуюсь у силі видатної особистості.

— Маєте певну рацію, — присмирнів Франко, опуска-
ючи їжачі голки. — Сильні особистості вбирають у себе 
загальний фермент. Та не всі мають можливість перетво-
рити бродіння у вищий продукт... Візьмемо для прикладу 
хоча б Вагилевича. Хіба він на свій час менше знав, ніж я, 
або ж бажав менше добра зробити для народу? Зовсім ні. 
Але ж не мав він елементарного оточення й був голосом, 
що волає в пустелі... Та що там говорити, у нас і Шевченко, 
і Толстой, і Золя... Якби ми з вами жили в часи Шашке-
вича, з нами сталось би те саме, що з «Руською Трійцею». 
Епоха народжує особистості.

— Але ж особистості теж формують епоху... 
Франко не відповів. Схилив голову й замислився — 

може, перечікував мить, поки знайдеться інша тема для 
розмови; йому, зрештою, хотілося знати, чого прийшов 
Грималюк — перепросити, душу очистити чи справді за-
свідчити, що існує на світі українська професура, і брешуть 
вшехполяки, стверджуючи, що українці не мають ким 
обставити кафедри у Львівському університеті.

Поет сидів у задумі, й здавався він у цю мить професо-
рові недосяжним, вивищеним на постамент. Грималюкові 
згадався годинник на празькій ратуші: коли вибиває годи-
на, у віконці пересуваються лики апостолів, гордовитих, 
мудрих, скромних, та смерть з косою обіцяє усіх їх зрівняти 
й упокорити; цьому ж апостолові смерть не загрожує, він 
за життя став безсмертним, і докір сумління за колишню 
зневагу до цієї людини нудив душу, професор бажав ви-
сповідатися.

— Пане Франко, — знову розпочав розмову Грима-
люк, — мені хочеться встигнути сказати те, чого колись 
не мав наміру вам говорити... Можливо, в трудний час 
Франкові знадобиться знати, що думав про нього старий 
професор. Отож... Давно, дуже давно, це було близько 
тридцяти років тому, я гостював на Кулішевому хуторі в 
Мотронівці — ми з ним раніше познайомились, у Відні... 



281

На хуторі ми з Кулішем і його дружиною щодня провадили 
розмови про нашу літературу, знаючи її минуле й не знаючи 
майбутнього, та про науку... Тільки ці фактори, на нашу 
думку, могли порятувати український народ з духовного, 
соціального й економічного занепаду... Коли ми вечорами 
відпочивали в саду, зоряне небо України манило мене вести 
річ про космогонію. Куліші любили слухати мої розповіді. 
Про вас ми тоді ще не чули... Я розповідав про нові зірки 
й комети. Нові зірки з’являються дуже рідко, комети — 
частіше: зачарують і зникають. За останніх п’ятсот років 
нових зірок з’явилося тільки дев’ять, а комет — близько 
шістдесяти... А скажіть, скільки нових світил ми можемо 
нарахувати за пройдене століття на нашому літературному 
небосхилі?.. Я був вашим ворогом, я сердився на вас за 
Куліша, ви ж таки переборщили в молодечому запалі: Пан-
телеймон зробив багато корисного. Та ось кілька років тому 
я прочитав вашого «Мойсея»... Як Тихо Браге зчудувався, 
побачивши в сузір’ї Кассіопеї нову зорю, так і я стетерів 
перед силою вашої поеми, котра розвіяла мої сумніви щодо 
призначення нашого народу... Тихо Браге думав, що тільки 
він бачить ту зорю, та це було не так: на дорогах зупиня-
лися запізнілі візники й показували на небо пужалнами, 
бо сяйво зорі було ясніше від Юпітера й Венери, і бачили 
її навіть у гарячий полудень та у хмарну ніч... Думалось і 
мені, що «Мойсей» доступний тільки таким, як я. Та ось у 
своєму рідному селі побачив, як вечорами сходилися люди 
до хати грамотного селянина слухати поему. І я прийшов, 
щоб вам про це сказати... Відчув своїм обов’язком. Ті нові 
зірки утворюються з космічної імли, вони вбирають енергію 
оточення і спалахують. І хоч потім згасають, їх енергія не 
пропадає, мов сила духу, мов ідея...

Тьмяний вираз Франкового обличчя не мінявся, могло 
здаватися, що він не чув або ж не сприймав довгої профе-
сорової мови, лише очі подобріли, звільгли.

— Ідея стає ділом, коли вона проголошена впору й 
авторитетно, — сказав згодом. — Я — не ідея. Я — праця, 
яка має право й на помилки. У нас Шевченко став ідеєю, 
а ми робітники, які її здійснюють. «І на оновленій землі 
врага не буде супостата». Ми працюємо для того, щоб 
його не стало.
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— Насмілюсь нагадати, що ви й Шевченкові робили 
закиди, — усміхнувся Грималюк.

— Маєте на увазі мої роздуми про так зване «братання 
з вольними ляхами» до унії? Ви ж самі розумієте: не було 
такого братання. Це вплив Броніслава Залеського, який 
разом з Шевченком відбував муштру в Оренбурзі. Не було 
у нас ніколи спільноти з шляхтою, бо ще до унії стяли 
голову Іванові Підкові на львівському Ринку, і ще не було 
унії, коли підняв повстання Наливайко. Який там «тихий 
рай»... Проте заклик Шевченка до братання з поляками 
актуальний, та здійснитись воно може тільки тоді, коли 
зникне соціальна й національна нерівність... Кожна ідея 
живуча, коли вона дає себе формувати залежно до обста-
вин. Не треба робити з поезії Шевченка догму на зразок 
догм церковних, де не можна додати ані відняти слова. 
Ідея Шевченка — не закостеніла формула. Ви думаєте, 
що Тарас вважав себе непомильним? Зовсім ні! Це ми із 
своєї амбіції й лінивої звички пригрітися та заспокоїтися 
біля авторитету накладаємо табу на думки генія, які іноді 
стають невигідними для вжитку, саму ж ідею намагаємось 
подати зашкарублою, чавунною, забуваючи, що суспільний 
організм — не вилита статуя; та й та піддається корозії...

— Маєте рацію, — Грималюк відкинувся на спинку 
фотеля: бар’єр між ним і Франком був подоланий. — Ідея, 
скажу як фахівець з електротехніки, це ніби світло жарівки, 
вік якої залежить від міцності волоконця, протягнутого 
між електродами. Якщо волоконце слабке, жарівка світить 
недовго... Щось я ще хотів сказати... Ага, про світло. Була 
в мене смішна пригода. Якось я повертався з Мотронівки 
поштовим возом до залізничної станції. Серед ясної ночі 
раптом на мене впала злива світла, місяць згас: по небосхи-
лу повільно зсунулася велика куля астероїда, залишаючи по 
собі довгу сіру смугу. Зачарований, я згадував про це світло 
в листах до друзів. Та ось двома роками пізніше віденська 
поліція забрала у мене листи. Потім мені їх повернули: 
слово «світло» всюди було підкреслено червоним олівцем, 
як символ підозрілої ідеї, для Австрії небезпечної.

Франко засміявся. Його щирий молодий сміх знищив 
рештки бар’єра між ним і Грималюком, поет сказав:

— З поступовими ідеями, професоре, власть імущі за-
вжди боролися й борються, це нормальний стан речей. Та 
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от справжня біда, коли високі ідеї беруться здійснювати 
ідеалісти. У молодості я знав такого, не буду називати пріз-
вища. Під час нашої студентської мандрівки 1884 року був 
серед нас отой ідеаліст, він з хворобливою побожністю по -
клонявся Драгоманову: носив з собою портрет ученого 
і в хатах, де ми ночували, вішав його над своїм ліжком, 
знімаючи перед тим зі стіни ікону. Та одного разу ідеаліст 
забув уранці забрати з собою портрет, а за нами нюшкувала 
поліція. Поліцаї оглянули хату, де ми ночували, побачили 
портрет Драгоманова на стіні й забрали невинного мужика до 
цюпи... Треба, щоб ідеї втілювали в життя розважливі люди.

— Ви маєте ще когось на увазі?
— Та хоча б Куліша...

Адріана зупинила мене, нагадала про Ольгу Федорівну, 
про яку я й не мав наміру далі вести мову.

— Ви ж знаєте, якою вона була, — розвів я руками.
— Якою вона стала — так буде точніше. І чи треба нам 

беззастережно приймати її характеристику з уст покійного 
академіка Возняка? — В голосі Адріани вчулося стримане 
роздратування, а я здивувався з такої обізнаності археолога 
в біографії Франка. — Вам, звичайно, більше підходить 
Ванда Патковська. Я нічого супроти неї не маю, але ж 
треба пам’ятати, що в кожної жінки є свій вівтар. Що 
віддала на нього Ольга Хоружинська, ви не подумали. І що 
ви знаєте про неї?

— А ви?

Ольга Хоружинська стояла в отворі дверей, спершись 
плечем до одвірка. Насторожено дослухалась, чи не кличе 
хворий Андрій з верхньої кімнати, й невідривно споглядала 
двох мужів, які в розмові дошукувалися стежок один до 
одного і, знаходячи їх, заглиблювались у щораз приязнішу 
бесіду. Відчула, як припливає до серця добре й тихе почуття 
поваги до людини, котра майже тридцять років прожила 
поруч з нею, — найближчої й водночас відчуженої холод-
ним і містким іменем «Франко». І зболене невдачами й 
кривдами, переобтяжене славою чоловіка, стомлене його 
вимогливістю й жорстокою безжальністю до себе й до неї, 
вивершене гордістю за нього, іноді втішене його ласкавістю 
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серце б’ється в цю мить для Франка. Б’ється в цю мить для 
улюбленого первістка Андрія, який страждає жорстокими 
болями голови й епілепсією, для Тараса й Петра, котрі 
десь ловлять без батька рибу в Черемоші, і для Ганни, що 
поїхала на Україну в гості до материної родини, — б’ється 
серце для сім’ї великого Франка, супутницею якого випало 
стати їй.

Їй одній. Не пішла з ним ні Ольга Рошкевич — роман-
тична й полохлива красуня, ні скромна вчителька Юлія 
Шнайдер, ні холодна Юзефа Дзвонковська, ані фальшива 
Целіна Зигмунтовська — всі збоялися тої заманливої й 
непевної, кам’янистої й тернистої дороги, якою справився 
іти Франко. Лише вона одна не побоялася, хоч знала добре, 
що бере на свої плечі тягар Франкового чину, непокори, 
вдачі й слави.

Чим віддячила їй доля за таку жертовність? Для Фран-
ка порвала вона із своїм середовищем і увійшла в нове, 
на його книги й видання віддала свій посаг, виховала 
дітей, заради нього бідувала, рахуючи кожен гріш, разом 
з ним пережила моторошний страх перед розгнузданими 
вшехполяками, а за те — не всі втішилися, коли приїхала 
молодою дружиною Франка до Львова, ніхто не помітив 
сліз її радості, коли в Третьому залі університету відбулася 
тріумфальна габілітація1 Франка, ніхто не бачив відтак її 
сліз розпуки, коли Франка не допустили на університет-
ську кафедру, ніхто не жалів, що скромно вдягнена, що 
сама обшиває дітей і чоловіка, ніхто ніколи не захопився її 
обличчям — кожен дошукувався іншого, котре прозирало 
крізь рядки поезій «Зів’ялого листя», — і вималюються в 
пам’яті поколінь портрети жінок, які зраджували Франка 
й ним погорджували, її ж забудеться.

Але тепер вона знає, що ця змучена людина, яка ось 
ожила в усмішці, розмовляючи з Грималюком, зі всіх манд-
рівок верталася завжди до неї, бо знаходила поруч з нею 
затишок і земну твердь. Чи оцінять це люди, які ставити-
муть пам’ятники Франкові? Навряд. Але єдина я була йому 
необхідною, як повітря, їжа, сон, — і в цьому моє щастя.

Франко немовби відчув це добро, яке йшло від Ольги, 
на хвилину замовк... Після відчиту «Мойсея» в Коломиї 

1 Екзамен на право викладати в університеті.
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він попросив Андрія, щоб залишив його самого, й пішов 
блукати тими вулицями, якими колись сам ходив і котрими 
вели його жандарми; а поруч з ним ступала Ольга — та 
єдина Ольга, що пройшла через усе його життя в багатьох 
образах, і всі вони були тінню єдиної жінки, яка стала його 
дружиною. Лелія з казки стала реальністю. А може, я й не 
любив саму Лелію, тільки мрію про неї, й того ідеалу краси 
шукав у обличчях Юзефи й Целіни, й Уляни, й Климен-
тини, а вона була поруч — буденна, як життя? Лелія не 
зважилась піти зі мною — стала інша на місці мрії й довела 
своїм життям буденність мрії... Я марив Ольгою Рошкевич, 
а народжував дітей з Ольгою Хоружинською — хіба це не 
була та сама любов, зведена з романтичного п’єдесталу 
на грішну землю? Ольга Рошкевич зірвалася до польоту і 
знемогла, Ольга Хоружинська не летіла, а впряглась у повіз 
і, йдучи по твердому ґрунті, збивала ноги. Я склав із своєї 
любові найкращі поезії — кому вони належать? Кажете, 
всім, тільки не дружині. А може, тільки їй? А може, всім 
жінкам по краплі — так само, як по краплі вони давали мені 
мрію, чисту сорочку, натхнення, біль і дитину? Чому думає-
те, що «Зів’яле листя» не стосується й Ольги Федорівни?

Згадався Франкові бал у львівському Народному домі, 
на який приїхав отець Рошкевич з донькою, і Ольга в той 
вечір назвала його коханим. І згадався шлюб у Києві, й 
вигук весільного старости професора Житецького «гірко», 
й гіркий плач Ольги Хоружинської, яка зосталась при 
мені, щоб іти поруч, така земна й реальна, така віддана й 
змучена друга Ольга. Чи маю я право тепер сказати, що не 
вона була провідною зіркою моїх діл? А Ольга Рошкевич 
хіба не приземлилась би, не постаріла, не змучилася б? 
Це ж вона — єдина моя любов — перемінилася із мрії в 
реальність. Я ділився з Ольгою Рошкевич своїми задумами, 
а Ольга Хоружинська допомагала, як уміла, реалізувати ті 
задуми. «Покажись мені, Леліє, в старості літ...» — «Я тут, 
хіба не бачиш, стою, спершись до одвірка, й наслуховую 
стогін нашого сина, який умирає...»

Вал ревучий доламує мою силу, привиди виссали живу-
чу кров із серця мого й обдерту в сльози та студінь вигнали 
мою любов. Де твої білі коні, дружино? Нема. Зате є життя 
і ти зі мною у незамаєних днях. Стоїш і дивишся на мене 
в материнській скорботі. А сліз нема...
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Мені стало неймовірно радісно, що знайшов у Адріані 
цікаву співрозмовницю, проте з її трактуванням не міг 
погодитися:

— Протестую. Не можна так... так безжалісно призем-
лювати свято першого кохання... Ніхто не має права ото-
тожнювати обох Ольг. Хай мрія залишається мрією — чому 
ви хочете бачити її розтоптаною? Чи ж не для того дана 
людині пам’ять, щоб вона протягом життя берегла ще й 
світлі спогади — тоді мозолі на руках і душі не так печуть...

— Воля ваша, як трактувати своїх героїв, — примирливо 
мовила Адріана, та тут же взяла свої слова назад: — Але 
герої не тільки ваші, вони належатимуть і нам. А ми вима-
гаємо правди! Бо ж не Рошкевичівна, не Лелія наслухову-
вала останній стогін Андрія, а Хоружинська, вона!

...Старезний двір у Мотронівці недалеко від Борзни: 
широке подвір’я, довкола нього стодоли, хліви й стайні, а 
вглибиш, у затінку високих тополь, — великий сільський 
будинок під солом’яною стріхою. У хлівах блеють вівці, а в 
стайні реве бик Апіс і рве ратицями землю, лагідно мукає 
теличка Явдошка й брижить золоту шкуру: біля них по-
рається господиня Олександра Білозерська, яку ще зрідка 
називають колишнім літературним псевдонімом — Ган-
ною Барвінок; жінка уже в літах, та ще гарна, й манери 
в неї збереглися шляхетні. Господар цілий день майструє 
у верстатні, увечері заходить до свого кабінету з круглим 
столиком і бароковою шафою, повною фоліантів, одягає 
білу сорочку й чорну краватку, сідає за стіл і працює де-
коли й до ранку.

Куліш і Грималюк — майже однодумці: гість вірить 
у закон непропащої сили природи, знаходячи її в безпе-
рервній переміні зірок, господар вбачає вічну силу народу 
в інтелектуальній спадкоємності вибраних людей.

Довгі ясні вечори, короткі темні ночі — інколи Куліш 
з Грималюком незчуються, як уже на сході запалюються 
жертовні вогні. Вся під владою чоловіка, Ганна Барвінок 
невідлучно сидить біля них, не зводячи з Пантелеймона 
закоханих очей: вона його обожнює, незважаючи на те, 
що цей нервовий чоловік з жадібним блиском очей, цей 
елегант з горбкуватим носом, чорним гладким волоссям 
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і розкішними козацькими вусами давно відібрав у неї її 
письменницький життєпис; Олександра Михайлівна забула 
Кулішеві подружні зради, розтопилася в проміннях його 
слави, загубила свій власний світ і талант. Вона бентежить 
Грималюка побожною формою мовлення про свого мужа: 
«моя дружина сказала, моя дружина написала»; проте ці 
двоє відірваних од світу й від реальності людей випромі-
нюють на професора свій чар ерудицією й галантністю. 
Куліші для нього — історія, засвідчена на землі такими 
колîсами, як Шевченко й Костомаров; гостеві іноді важко 
повірити — але ж так було! — що керуючий Третім відді-
лом Дубельт тридцять п’ять літ тому звинувачував Куліша 
в наданні йому кириломефодіївцями звання гетьмана, а 
Шевченко на Кулішевому весіллі назвав Олександру Біло-
зерську королівною... Для Грималюка господарі Мотронів-
ки — історія, і тому він багато чого прощає авторові «Чор-
ної ради», оповідань «Орися» та «Злодій у Гаківниці».

Що мав прощати? Мав... Куліш насправді був ідеаліс-
том, він нерозважливо хапався за ту чи іншу ідею й тут 
же намагався її реалізувати, не питаючи броду. Прийшло 
до нього переконання, що ідеї козацтва й гайдамаччини 
руїнницькі, — кинувся він шукати нових сил і знайшов їх, 
як не дивно, в польсько-шляхетському «культурництві». 
Негайно приїжджає до Львова, видає там свої книжки 
«Хуторну поезію» і «Крашанку», в яких шельмує козацтво 
й вихваляє побут польського шляхтича. Князям Пузинам 
та Чарторийським це, звісно, імпонує, вони запрошують 
Куліша на обіди, проголошують на його честь високопарні 
тости, обіцяють йому гроші на заснування українських 
шкіл... Народовці обурюються. Той самий єпископ Силь-
вестр Сембратович, який потім, уже на митрополичій 
посаді, разом з послом Юліаном Романчуком складуть 
ганебну угоду з намісником Галичини Казимиром Бадені, 
проголошує Куліша зрадником українських національних 
інтересів, іменем зрадника таврують його й російські 
монархісти — бідний Пантелеймон отямлюється й утікає 
з Галичини, викликаючи на себе гнів молодого Франка, 
прокляття якого — «ех, якби-то Куліш додумався й за 
життя спалив такі свої речі, як «Хуторна поезія» і «Кра-
шанка» — збувається, ніби наслання: горить хутір у Мот-
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ронівці, горять усі вельми цінні папери Куліша. Грималюк 
не забобонний, та цього прокляття пробачити Франкові 
не може, образа за друга підігрівається обуреними листами 
Ганни Барвінок — і Грималюк різко нападає на Франка.

Тепер ось він сидить перед професором — далеко 
вже не той запальний публіцист, який радив Кулішеві 
спалити своє писання і сам непотрібно зводив рахунки 
із вшехполяками, використовуючи ім’я Міцкевича, та ще 
й вигукував сакраментальну фразу «Не люблю Русі!» Вік 
утихомирив Франка.

— Я не плекав особистої ненависті чи озлоблення 
до Куліша, навіть тоді, коли він, не згадуючи прізвища, 
обізвав мене у своїй «Крашанці» літературним гайдама-
кою, — промовив по хвилі Франко. — І не пам’ятав йому 
тієї образи. Ви ж знаєте: видав його переклади Шекспіра, 
написав передмови... Подобається мені чимало перлин 
його поезії, хоч би оце: «На мій первоцвіт вдарили морози, 
заціпило мені від холоднечі, не докотившись, застигали 
сльози...» За цих кілька ліричних рядків можна б простити 
Кулішеві цілу купу політичного белькотіння. Але — хліб 
за хліб, а бриндза за гроші... Я мушу назвати його ідеаліс-
том у гіршому розумінні цього слова. Останні дні свого 
життя він затруїв якоюсь хворобливою, ба навіть дикою 
злістю на український народ, в один голос із Сенкевичем 
висміював нашу історію, називаючи козацькі літописи й 
думи вигадками сліпих п’яних кобзарів... Мені прикро про 
це говорити, професоре... А втім, як висловився Лессінг, 
«нехай кожен говорить, що йому здається правдивим, 
правда ж буде залишена Богові».

— Лессінг мав рацію, людям властиво помилятися... — 
Грималюк уникнув пильного погляду Франка і продовжу-
вав. — Ви, пане доктор, не знали особисто Куліша, а тому 
не могли бути до нього більш поблажливим. Це людина 
старої дати, але — якої ерудиції! І, незважаючи на свою 
неврівноваженість, — добрих намірів... Візьміть його слова 
із «Крашанки», над ними варто замислитись: «Сидить за-
взятий русин із своїм лютим ворогом ляхом у тісній тісняві 
й, мов два леви, роздирають один одному груди, втішаючи 
спільних ворогів своїх, і ніби ті гладіатори перед римським 
соборищем народів, обоюдно готують собі смерть».
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— Я пам’ятаю ці слова, професоре, вони актуально 
звучать і нині, коли їх вихопити з контексту «Крашанки». 
А весь твір свідчить про байдужість Куліша до того факту, 
що поляки, живучи поруч з руським хлопом у тій тісняві, 
не знають і знати не хочуть його потреб, мови і навіть уві 
сні не допускають, що Україна може існувати без них. 
Зрештою, Куліш часто не знав, на чий бік стати — на бік 
шляхти чи російського дворянства, бо він, хоч і немало 
зробив вартісного для свого народу, не вмів бачити нових 
сил у його надрах.

— Вибачте, — Грималюк глянув у вічі Франкові, — чи 
не говорить у вас задавнена антипатія до цієї непересічної 
в історії нашої культури людини?

— Ні, — категорично відказав Франко. — Я не гніва-
юся, що він колись назвав мене неуком. Чому ви тоді за 
ним повторились — не второпаю. А з нього виперла об-
раза представника старшого покоління на молодше, яке 
почало бачити далі. Я те слівце пропустив мимо вух. Та 
коли відомий поет ображає народ, з яким жоден інший не 
витримав би суперництва щодо кількості пролитої крові, 
який своїми кістками писав історію боротьби за волю і, не 
втративши почуття гідності, поставив у піснях пам’ятник 
своїй високій мислі, — чи можна тоді мовчати? Хіба ви 
не читали, як він обзивав козаків пияками та розбишака-
ми, а Хмельницького — паливодою, який платив орді за 
службу козацькими дітьми, як бідкався, що польському 
гетьманові Стефанові Чарнецькому довелось опаскудити 
свої лицарські руки, палячи кості Богданові? Ви знаєте, я й 
нині не можу повірити, що автор не оцінених ще повістей, 
оповідань, поезій, упорядник етнографічних збірників, 
редактор «Основи», перекладач міг так низько впасти!

Франко підвівся, він був схвильований, червоні про-
жилки помережили його обличчя.

— Ви мені скажіть, скажіть нарешті, — не вгамовувався 
Франко, — чому англійці не обляпують болотом Кромвеля, 
який за своє життя наробив багато й злого, а ми, русини, 
завжди готові наплювати на своє й прославити тирана? 
Хмельницького Куліш охаяв, а Катерині II проспівав осан-
ну. За що? За Радищева, за Пугачова, за Калнишевського, 
за кріпацтво?
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— Ви теж могли б дещо промовчати, — різко відказав 
Грималюк. — Хоча б про Куліша...

— Навіщо? Невже наша нація ще не дозріла до такого 
рівня, щоб могла об’єктивно, без зайвої побожності, ек-
стазу оцінити працю своїх сучасників? Від цього ми б не 
змаліли, навпаки, здобули б право розмовляти з чужинцями 
як рівні...

— Пане Франко, — потеплів погляд Грималюка, — я 
не ідеалізую Куліша, хоча від часу його смерті мене наче 
стало менше. Куліш був мій приятель. Та не лише тому я 
виступив у пресі проти вашого вигуку «Не люблю Русі!» 
Мене заболіло інше... Мені хочеться нині переглянути свої 
симпатії до Куліша й колишні антипатії до вас... Панте-
леймон, длубаючись в архівах нашої бувальщини, добачив 
у гріхах предків причину нещасної долі України й ті гріхи 
картав. Несправедливо, без такту, але з болем. А ви, пане 
доктор, хіба єлеєм мазали? І взагалі... Чи не забагато наші 
духовні проводарі лаяли й батожили свій народ, будячи 
його зі сну? «Раби, підніжки...» «Мов паралітик той на 
роздорожжу...» «Народ наш, мов дитя сліпеє зроду...» «Об-
тяжіла й сентиментальна раса, не здібна до політичного 
життя на власному смітті...» «Паралітики з блискучими 
очима...» Шевченко, Франко, Леся Українка. І Куліш 
туди ж: «Народе мій без честі, без поваги...» А чи не пора 
тому народові сказати добре слово, якого він вартий, — щоб 
повірив у себе, свою силу й доброту... Таж він уже змучився 
від безперервних батогів і проклять — чужих і наших!

Франко мовчав. Він знову сидів на краєчку стільчика 
і зважував почуте: чи має рацію Грималюк. І чого більше 
потрібно нині — любові чи ненависті? А любові якої — 
сентиментальної чи лютої? А ненависті — амбіціозної чи 
болем зродженої? Ми стоїмо сьогодні на світанку волі — не 
повторімо ж помилок предків наших, які колись, входячи 
у пітьму, не могли знайти потрібної міри цим альтернатив-
ним категоріям і невіданням своїм прискорювали смерк.

Ðîçïðàâèâ ðóêè Ìèòóñà, àæ çàõðóñò³ëî â ñóãëîáàõ, ñòóïèâ 
êðîê â³ä ïîðîãà äî òèñîâîãî ñòîëó, çà ÿêèì ñèä³â Äàíèëî é 
÷åêàâ ïîêëîíó â³ä íåâïîê³ðëèâîãî ñï³âöÿ; âäèâëÿâñÿ êíÿçü â 
îáëè÷÷ÿ Ìèòóñè, íà ÿêîìó ò³ëüêè ùî çã³ðêë³ñòþ ò³íèëàñÿ 
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ïîêîðà, ãí³â ó ñåðö³ âîëîäàðÿ ì’ÿê, ìîâ â³ñê íà ñîíö³: îçèâàëàñÿ 
äàâíÿ ïðèÿçíü äî ñï³âöÿ, ÿêèé ñàì, áåç ïîêëèêó é ïîâåë³ííÿ, 
äâàäöÿòü ðîê³â òîìó ïðèéøîâ äî íüîãî ç Áîëîõ³âñüêî¿ çåì-
ë³ — êíÿçü òîä³ îâîëîä³â Áàêîòîþ íà Ïîíèçç³ ï³ñëÿ ñìåðò³ 
Ìñòèñëàâà Óäàòíîãî, ³ âèìó÷åíèé áîÿðñüêèìè çäèðñòâàìè 
ëþä âåëüìè ðàä³â Äàíèëîâ³.

Âäèâëÿâñÿ ç îñòîðîãîþ, áî é ñàì íå â³ðèâ, ùî Ìèòóñà, 
ÿêèé í³êîëè íå áîÿâñÿ í³ ñòð³ë, í³ ñïèñà, í³ ìå÷à, ì³ã ðàïòîì 
òàê çëÿêàòèñÿ ïîãðîçè êíÿçåâî¿, ùîá àæ íà êîë³íà âïàñòè; ³ 
îñòîðîãà òà áóëà íå äàðåìíîþ: ÿê ò³ëüêè Ìèòóñà ðîçïðàâèâ 
ðîçâ’ÿçàí³ ðóêè, âðàç íå çàëèøèëîñÿ é ñë³äó â³ä ã³ðêîòè, âèïå-
÷àëóâàíî¿ íà óñòàõ, — íà ¿¿ ì³ñö³ çàãðàëà çóõâàëà ïîñì³øêà.

Ñòèñíóâ Äàíèëî â äîëîí³ ñð³áíó ÷àøó, àæ ç³ãíóëàñÿ êðåø, 
³ ùå ðàç ñòâåðäèâ äëÿ ñåáå, ùî íåìóäðî ÷èíèâ, êîëè, îòðîêîì 
ïðèéíÿâøè êíÿæèé â³íåöü, ïîïóñòèâ â³æêè ãðîìàäàì ³ áîÿðàì, 
ì³öíî íàòÿãíóò³ â³òöåì Ðîìàíîì.

Çàäóìàâ ìîëîäèé Äàíèëî äîáðîì ç’ºäíàòè ñîá³ ëþäåé. 
Äàðìà ùî êíèæíèê Òèìîô³é óñëàâèâ ïîê³éíîãî êíÿçÿ Ðîìà-
íà íàéäîá³ðí³øèìè ñëîâàìè, ÿê³ ñèëó îçíà÷àþòü, — ³ ëåâîì, 
³ ðèññþ, ³ îðëîì, ³ òóðîì, — áîÿâñÿ þíèé êíÿçü æîðñòîêî¿ 
ñëàâè ñâîãî â³òöÿ, ÿêèé ãðîìàäàì â³÷à ñêàñóâàâ, çðàäëèâèõ 
áîÿð æèâèìè â çåìëþ âåë³â çàêîïóâàòè, à ëèòâó çàïðÿãàâ ó 
ïëóãè. Ïîäóìàâ, ùî íå ìîæíà çàòèñêàòè êóëàê òîä³, êîëè 
â³í á³ëüøå íå ñòèñêàºòüñÿ, áî ñóïðîòè âîë³ óâ’ÿíóòü ïàëüö³ 
é ðîçòóëÿòüñÿ â çíåìîç³; ùî òðåáà çð³äêà ïîïóñêàòè ïîïðóãè 
íà êîíÿõ — íàòðóòü-áî õóäîáèí³ áîêè äî êðîâ³ é óñå îäíî 
òðåáà áóäå âèïðÿãàòè, ùå é ë³êóâàòè; ùî áàòîãîâ³ âðÿäè-ãîäè 
ñë³ä äàòè é ñïî÷èòè: çâèêíå òâàð äî áåçóïèííîãî ïîñâèñòó é 
ïåðåñòàíå ÷óòè ñïîíóêó.

Ïðèéíÿâøè êíÿæèé â³íåöü, ïîñòàíîâèâ Äàíèëî ñïîâ³äó-
âàòè çàïîâ³òè ñâîãî âåëèêîãî ïðåäêà Âîëîäèìèðà Ìîíîìàõà, 
ÿêèé ðàäèâ ïî-â³òö³âñüêè ëàãîäèòè ïîñï³ëüñòâî äî áèòâ ç 
ïîãàíèìè, íå ãóáèòè äóø íåâïîê³ðëèâö³â, íàâ³òü ÿêùî ÿêèé 
çàñëóæèâ ³ ñìåðò³, íå äàâàòè ñèëüíèì ïðèíèæóâàòè ñëàá-
øèõ, áî æ çâ³ñíî, ÷è¿ øàòè ñâ³òë³, òèõ ³ ìîâà ÷åñíà; ³ íå 
ãîðäèòèñÿ çâàííÿì ñâî¿ì, ïàì’ÿòàþ÷è, ùî âîíî Áîãîì äàíå 
³ íèì çàáðàíå ìîæå áóòè.

ßê çàäóìàâ, òàê ³ ÷èíèâ Äàíèëî, ìàþ÷è ùå é ãàäêó ïðî 
òå, ùî ñï³âö³ Ìîíîìàõó ñëàâó ñï³âàëè é íàçèâàëè éîãî, ÿê ³ 
Âîëîäèìèðà Ñâÿòîãî, ñîíöåì, — ñïîä³âàâñÿ ãàëèöüêèé êíÿçü 
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õî÷ ìàëî¿ âäÿêè îä ëþäåé, áî ìàâ íà öå ïðàâî. Õ³áà íå â³í ó 
êðàþ, ðîçäåðòîìó é çíåñèëåíîìó êðèâàâèìè ì³æóñîáèöÿìè, 
ïîäàâ âç³ðåöü ñïðàâæíüîãî áðàòîëþáñòâà? Îí íåïîäàë³ê 
Òóõîëüñüêèõ âîð³ò, â óðî÷èù³ Ñâÿòîñëàâ³â, âèñî÷èòü ìîãèëà 
òðåòüîãî ñèíà Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî — Ñâÿòîñëàâà, ÿêèé 
ï³ñëÿ ìîòîðîøíî¿ ñìåðò³ áðàò³â Áîðèñà é Ãë³áà âò³êàâ â³ä 
Ñâÿòîïîëêà Îêàÿííîãî äî óãîðñüêîãî êîðîëÿ ²øòâàíà, áóâ 
òóò çóïèíåíèé ïå÷åí³ãàìè, ïîñëàíèìè áðàòîâáèâöåì, ³ ïî-
ðóáàíèé íà ìàê íåâ³ðíèìè ³çìà¿ëüòÿíàìè. Òîæ ÷è íå ïåðøèé 
â ³ñòîð³¿ Ðóñüêî¿ äåðæàâè Äàíèëî Ðîìàíîâè÷ ïîäàâ áðàòíþ 
ðóêó ìîëîäøîìó Âàñèëüêîâ³, íàçâàâ éîãî äðóãèì ïðàâèòåëåì 
³ â³ääàâ éîìó Âîëîäèìèð?

Ìàâ Äàíèëî ïðàâî ñïîä³âàòèñÿ íà äîáðå ñëîâî â³ä ëþäåé: 
³ óãðàì, ³ ëÿõàì ì³ñöå ¿õíº âêàçàâ, ³ êðèæåâíèê³â â³äáèâ îä 
Ðóñüêî¿ çåìë³; òîìó é ñëóæèâ éîìó ïðåìóäðèì ñëîâîì êíèæíèê 
Òèìîô³é, ðîäîì ç Êèºâà, ñï³âàâ õâàëó Ìñòèñëàâó Óäàòíîìó 
é Äàíèëîâî¿ ñëàâè íå ïîìèíóâ ñëîâîì âèñîêèì.

Òàê áóëî ³ òàê óæå íå áóäå. Óñòàìè Ìîíîìàõà ìåä áè 
ïèòè: êèï÷àê³â òèõ ãóëÿëî â ñòåïó íå á³ëüøå, í³æ áë³õ ó 
êíÿæîìó òåðåì³, — ìîæíà áóëî âèáèðàòè ÷àñ ³ äëÿ ëîâ³â, ³ 
äëÿ ïèñàíü, ùå é äëÿ íàïó÷óâàííÿ íà äîáðî é ìèëîñåðäÿ; Äà-
íèëîâ³ æ âèïàëà òàêà ôîðòóíà, ùî Ìîíîìàõîâ³ é ñíèòèñÿ íå 
ìîãëà: íåìàº íèí³ ì³ñöÿ ìèëîñåðäþ, âåñü íàðîä ìóñèòü áóòè 
ç³áðàíèé äîêóïè ì³öíîþ äåñíèöåþ âîëîäàðÿ, ùîá ì³ã âèñòîÿ-
òè ïåðåä ñòðàøíèì ñèëîþ é æîðñòîê³ñòþ âîðîãîì, ³ õòî íå 
êîðèòèìåòüñÿ ö³é ðóö³, áóäå ñêàðàíèé — òàêà âîëÿ ÷àñó, à 
íå êíÿçåâà. Òîæ ³ çà öåé ïî÷èí êíÿçü âàðòèé äîáðî¿ ï³ñí³ â³ä 
ñï³âöÿ; òà é íå ëèøå ñëàâè æàäàº íèí³ êíÿçü — äîïîìîãè.

Äàíèëî ïîì³òèâ çóõâàëó ïîñì³øêó íà óñòàõ Ìèòóñè, òà 
âîë³ ñâîºìó ãí³âó ùå íå äàâàâ: ÷åé îòÿìèòüñÿ ñï³âåöü ³, â 
êíèãàõ ó÷åíèé, çðîçóì³º âðåøò³ íàéïðîñò³øó ³ñòèíó, ùî íå 
ìîæíà âæå äëÿ ñâîãî ëèøå âäîâîëåííÿ é âèãîäè æèòè, áî 
äîâêîëà âîðîã ãîòóº â³÷íó íåâîëþ ³ âåñü íàðîä ïîâèíåí ñòàòè 
ç êíÿçåì çàîäíî...

Îñòàíí³ ñëîâà Äàíèëî âèìîâèâ óãîëîñ, ³ ïðîìîâèâ Ìè-
òóñà:

— Ïèñàâ æå Äàíè¿ë Çàòî÷íèê: «Áàãàòîãî ìóæà âñþäè 
çíàþòü, ³ â ÷óæ³é çåìë³ â³í ìàº äðóç³â, à á³äíèé ñåðåä ñâî¿õ 
íåçðèìèé õîäèòü. Áàãàòèé âîçãëàãîëèòü, ³ âñ³ éîãî ñëîâî 
âîçíåñóòü äî õìàð, à á³äíîìó âóñòà çàìêíóòü». Çàîäíî ç âî-
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ëîäàðåì ìîæíà ñòàòè, êîëè âîëîäàð ñïðàâåäëèâèé... À êîëè 
í³, òî ïîâ÷àâ òîé æå êíèæíèê: «Íå òðèìàé ñâîãî äâîðà á³ëÿ 
êíÿæîãî, áî ëàñêà êíÿæà — ÿê âîãîíü ï³ä êëî÷÷ÿì...» — Ìè-
òóñà çðîáèâ ðóõ, í³áè ãóñë³ ïåðåòÿãíóâ ³ç-çà ñïèíè íà ãðóäè, 
âäàðèâ ïàëüöÿìè, íåìîâ ïî ñòðóíàõ, ³ çàñï³âàâ:

Îé ïàíå ²âàíå, îáìóðóâàâ äâ³ð,
Îáìóðóâàâ äâ³ð á³ëèì êàìåíåì,
À âîð³òåíüêà ç æîâòî¿ ì³ä³.
À íà ò³é ì³ä³ ñòîÿòü íàìåòè,
Ñòîÿòü íàìåòè, ÿê á³ëü á³ëåíüê³,
À â òèõ íàìåòàõ ñèäèòü ïàí ²âàí.
Îé ñòó÷èòü-ãðèìèòü ç ïîëÿ ñòîðîæà,
Òà âäàðèòüñÿ â æîâò³ âîðîòà:
«Ïàíå ²âàíå, ÷è ñïèø, ÷è íå ñïèø?»

— ßê ÷óºø, ñï³âàþ ÿ ùå, êíÿçþ, — ïîñì³õíóâñÿ Ìèòóñà 
òîþ æ çóõâàëîþ ïîñì³øêîþ, îïóñòèâ ë³âó ðóêó, à ïðàâîþ 
ñÿãíóâ ïî êóáîê ç íàëèòèì äëÿ íüîãî âèíîì.

Íå âèìèíàâ ñï³âåöü ñóâîðîãî ïîãëÿäó êíÿçÿ, ÿêèé ùå äóæ÷å 
íàõìàðþâàâ ÷îëî, ñëóõàþ÷è íåëþáó éîìó ï³ñíþ ïðî ²âàíà, ùî 
íå áà÷èòü äàë³ ñâîãî äâîðó. Ç÷åïëþâàâñÿ Ìèòóñà ç âîëîäàðåì 
ñâî¿ì íåçàëåæíèì ïîãëÿäîì: «Áà÷ó, ÿê êèïèòü ó òîá³ íåñò-
ðèìíà ëþòü, ùî îñü-îñü ç³ðâåòüñÿ, ìîâ ñîáàêà ç ëàíöþãà, òà 
âñå îäíî ñï³âàòèìó ïðî äâ³ð ïðîñòîãî êìåòà, ç ÿêîãî âèéøîâ 
ñàì, ïðî ñïëþíäðîâàíèé òîáîþ, êíÿçþ, äâ³ð». Êíÿçü äóìàâ 
âèùå: «Çì³íè, Ìèòóñî, ïîäëå ³ì’ÿ íà êíÿæå, ³ çì³ñò ï³ñí³ 
ñòàíå øèðøèì — âèëåòèòü ç-ïîçà êìåòñüêîãî òèíó íà âñþ 
äåðæàâó é ñòàíå òîä³ ñèëüí³øîþ äåðæàâà. Òè íå ðîçóì³ºø 
öüîãî, Ìèòóñî. Íå ðîçóì³ºø, ùî òàêî¿, ÿê îöå ïðîñï³âàâ, ï³ñí³ 
êìåòü ³ íå ïî÷óº, à çëîáíèé áîÿðèí â³çüìå äëÿ ñåáå çà ñâîþ é 
ï³äå ç íåþ íà íîâ³ ÷âàðè — íà âò³õó îðä³».

— Ïðî ÿêèé äâ³ð ³ ïðî ÿêîãî áîÿðèíà, ³ìåíîâàíîãî ²âàíîì, 
ñï³âàºø, Ìèòóñî? Ìîæå, ïðî Æèðîñëàâà, ÿêèé íàáð³õóâàâ íà 
Ìñòèñëàâà Óäàòíîãî, í³áè òîé çàìèøëÿº ç ïîëîâåöüêèì õàíîì 
Êîòÿíîì ïðîòè ìåíå çðàäó, é áóâ ïðîãíàíèé ç Ãàëè÷à, ìîâ Êà¿í 
ç Àäàìîâîãî äîìó? ×è ïðî Ñóäèñëàâà, ÿêèé íàâ³â óãð³â ó Ãàëè÷, 
à ëþä ãàëèöüêèé, âèãàíÿþ÷è éîãî ðàçîì ç êîðîëåâè÷åì Àíäð³ºì, 
êèäàâ çà íèì êàì³ííÿì? — êíÿçü ì’ÿâ äîëîíåþ ÷îðíó ç ñèâèç-
íîþ áîðîäó é íåáëèìíî äèâèâñÿ íà Ìèòóñó. — À ìîæå, ïðî 
òîãî Ïèëèïà, ÿêèé áàãàòî ðîê³â òîìó çàïðîñèâ íàñ ç áðàòîì 
Âàñèëüêîì ó Âèøíþ íà áàíêåò, ùîá òàì îáîõ ïîòðó¿òè, — 
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é ïîòðó¿ëè á, ÿêáè ìåíå íå ïîïåðåäèëè â³ðí³ ñëóãè... Ë³ïøå á 
òîá³ æèëîñÿ ï³ä óãîðñüêèì êîðîëåì, í³æ ï³ä ìîºþ ðóêîþ, 
Ìèòóñî? Êàæè! — ðîçïàëþâàâñÿ Äàíèëî. — À ÿ ïðîñòèâ, ÿ 
áóâ äîáðèé ³ ñëóõàâñÿ çàïîâ³ò³â Ìîíîìàõà... À ìîæå, ñï³âàºø 
õâàëó òèì áîëîõ³âñüêèì áîÿðàì, ÿê³ ñåáå âèñîêî êíÿçÿìè òè-
òóëóâàëè é ³ç çðàäëèâèì Ìèõàéëîì ×åðí³ã³âñüêèì êîíÿ ï³äî 
ìíîþ âáèëè, ³ êíÿçü òâ³é, ñêèíóâøè êîðçíî, ï³øêè âò³êàâ 
ç ïîëÿ... ß æ óçÿâ Ãàëè÷ ³ òåæ òîä³ ¿ì ïðîñòèâ. À çà òå 
áîÿðèí Ìîëèáîãîâè÷ íà ïèðó âèëèâ ìåí³ â ëèöå âèíî ç ÷àø³, 
ÿ æ, ñïîâ³äóþ÷è çàïîâ³òè Ìîíîìàõà, ñêàçàâ ñìèðåííî: «Áîã 
¿ì â³äïëàòèòü». À ìîæå, ïðî òèõ áîëîõ³âñüêèõ áîÿð ñï³âàºø, 
ÿê³ îðäèíñüêèìè áàñêàêàìè ñòàëè ³ äëÿ îðäè äàíèíó ïî÷àëè 
çáèðàòè?.. Íàäòî äîáðèé ÿ áóâ, ùî íå ëè÷èòü ãîñïîäèíó. Òà 
íàïîóìèâ ìåíå âðåøò³ ñîöüêèé Ìèêóëà, ñêàçàâøè: «Ãîñïîäèíå, 
íå ïîäóøèâøè áäæ³ë, ìåäó íå ¿ñòè». ² ÿ ïðèéíÿâ öþ ïîðàäó: 
íå ÷åêàâ á³ëüøå íà Áîæó â³äïëàòó — ñàì â³äïëàòèâ, ï³øîâøè 
øëÿõîì â³òöÿ ñâîãî. ×è ìàëî ÿ òåðï³â, ãîâîðè æ!

— Ñêàæó, êíÿçþ, — â³äêëàâ Ìèòóñà êóáîê ç âèíîì. — Òè 
ìîâèø òîêìî ïðî áîÿð ³ ïðî ñåáå. Ïðî êìåòà, ñèíîì ÿêîãî 
ÿ ºñüì, ïðî ñìåðäà, ïðî íåâîëüíèêà — ïðî òèõ, õòî ºñòü 
íàðîäîì, òè é íå çãàäóºø. Çàâèñîêî ñèäèø — íå áà÷èø... 
Ïðîòå ÷îìó í³ — çãàäàâ: áäæ³ë äóøèø, ùîá ìåä ¿ñòè. Òè 
íàêàçàâ ñêàðàòè áîëîõ³âñüêèõ áîÿð — òðóòí³â, à òèñÿöüê³ 
òâî¿ âèíèùèëè ïðîñòîëþä — áäæ³ë ðîáó÷èõ. ×è äîâãî òàê 
ñìàêóâàòèìåø ìåäîì? À òå, ùî ïîâåðòàºøñÿ íà øëÿõ ñâîãî 
æîðñòîêîãî â³òöÿ, — íåìóäðî ÷èíèø. Íå ìîæíà íà ñòàðå 
ïîâåðòàòè... Íå ïðî áîÿð ìîÿ ï³ñíÿ — ïðî íàðîä. ² òè â íüî-
ìó, êíÿçþ, øóêàé íîâèõ ñèë. Ñàì êóëàê óæå íå äîïîìîæå. 
×àñ òÿæêèé, òî é çáðîþ ë³ïøó òðåáà ìàòè. Íå ëèøå ìå÷ 
âàæèòèìå â³äíèí³, ñèëüí³øà çáðîÿ â³ä ìå÷à — ìèñëü.

...Çîðåñëàâà ï³äêëàäàëà ïîë³íà ó âîãîíü, êíÿçü ïðèäèâëÿâñÿ 
äî íå¿ ³ âï³çíàâàâ: ï³ñëÿ ïåðåìîãè íàä òåâòîíöÿìè â³í óâ³éøîâ 
äî Ãàëè÷à ðóñàëüíîãî òèæíÿ, íà çíàê çâèòÿãè ïîâ³ñèâ íà 
Í³ìåöüêèõ âîðîòàõ ñâîþ õîðóãîâ ³ çâåë³â â³äïðàâèòè â ñîáîð-
í³é öåðêâ³ Áîãîðîäèö³ Ñëóæáó Áîæó. Òîä³ â³í÷àâñÿ ñëàâíèé 
ñï³âåöü Ìèòóñà ç òóñòàíñüêîþ êðàñóíåþ Çîðåñëàâîþ, ³ êíÿçü 
áëàãîñëîâèâ ìîëîäèõ.

— Ми вже не виправимо своїх помилок, професоре, — 
сказав після довгої мовчанки Франко. — І нічого вже не 
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додамо до того, що нам вдалося зробити. Продовжувати 
наші добрі справи й виправляти наші помилки буде нове 
покоління в новому столітті. А наша праця стане часткою 
суспільної матерії, форми якої нині можемо лише передба-
чати... Але в тих нових суспільних формах буде свій чіткий 
порядок, і звалювати до однієї купи грішне з праведним, 
як це ви тільки-но спробували зробити, ніхто не дозволить. 
Так, ми батожили словами наш народ, щоб розбурхати 
його з мертвої сплячки, та водночас і говорили йому, хто 
він і яке його майбутнє. «Борітеся — поборете!» — закли-
кав Шевченко, і Леся будила уярмлених: «А хто ж були ті 
вояки одважні, що їх під прапор свій зібрав Спартак?», і я 
ніколи не сумнівався у нашому майбутньому: «Та прийде 
час, і ти вогнистим видом засяєш у народів вольних колі»... 
Куліш же відправляв над народом панахиду блюзнірськими 
рядками похвали цариці Катерині, яка «гадюку за Поро-
гами убила»...

Ольга Федорівна не зводила очей з Франка і професора, 
слухала їхню розмову, а сама вся в напрузі прислухалась 
до тиші у горішній кімнаті. Франко вже розповідав гостеві 
про свої гімназійні часи в Дрогобичі, згадував трактирню 
Єгера й Тептюжівський ліс, а тиша нагорі щораз дужче 
непокоїла жінку, й вона поступилася в коридор.

Почувся легкий стукіт у двері — до кімнати увійшов 
Стефаник. Франко нерозуміюче дивився на гостя, диву-
ючись, що привело його сюди з далекого Русова; погляд 
поета потеплів, він підвівся, щоб привітатися з молодшим 
колегою, ступив крок — і раптом здригнувся від проймаю-
чого крику Ольги Федорівни в горішній кімнаті, де лежав 
хворий Андрій.

— Не розповідайте далі, — прошепотіла Адріана. — 
Мені стало страшно: навіщо долі треба було ще й смертю 
сина ранити і так безжально пошрамованого Франка?..

— Хіба ви не знали цього факту? — спитав я.
— Як — не знала? Я ж філолог, працюю в університеті. 

Археологія — моє хобі, а наш Михайло Федорович радо 
набирає ентузіастів... Знала, звичайно. Але в цю хвилину, 
коли ви розповідали, я відчула всю безодню невимовного 
болю поета.
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На мить я зрадів, що випадок послав мені компе тент-
ного співрозмовника, та водночас відчув у душі жаль: 
купальська ніч ніби стускніла, а ми обоє враз стали зви-
чайними давніми знайомими. Я глянув на Адріану — при 
світлі місяця смутніло її обличчя — й знову побачив у її 
очах ту ж предковічну, властиву тільки жінкам скорботу.

Ми довго мовчали, немов утратили контакт чи вибира-
лися з якоїсь незручності. Врешті Адріана проказала ледь 
чутно, сама до себе:

— Невже не було у Франка напередодні ювілею хоча б 
єдиного світлого проблиску?

— Мабуть, не було...
— Мусив бути... І я знаю: велику радість мав Фран-

ко — лист від Лесі Українки!
— Від Лесі Українки — лист? Не було його. Леся лежала 

тоді в Сурамі смертельно хвора.
— Був лист від неї! — вперто вимовила Адріана. — Був... 

Повинно у вашому романі проблиснути хоч трохи світла, 
вигадайте... Або ні — не ви. Про лист від Лесі Українки 
розкажу я. Слухайте...

Вона занурила пальці в своє довге волосся, стягнула 
його туго назад повище вух, і я побачив Лесю Українку — 
достоту таку, як на одній із кримських фотографій.

IV

Cher Maitre! Дорогий пане-товаришу... Ви дозволили 
мені так звертатися до вас, і за це я вельми вдячна: таке 
звертання робить мене рівноправною з вами. Рівноправ-
ною, але тільки перед обличчям вічності; нині ж я, як 
ніколи раніше, дуже чітко усвідомлюю той дистанс між 
нами — учителем і ученицею, мозолеруким каменярем і бі-
лоручкою, витонченою хворобами, родительською опікою, 
салонною освіченістю й безнастанним навчанням у суворій 
школі Івана Франка, який, проте, рідко коли мав час для 
витончування себе самого, бо з ранку до ночі був зайнятий 
розчищуванням плацу — для мене і для таких, як я.

Кажу про рівноправність, яка полягає не в кількості 
створеного, не у вагомості й цінності літературної продук-
ції, а у самій лише відвазі назвати себе в наш час поетом 
і до останньої хвилини життя не зректися цього звання. 
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Скажете, що я зарано заспівала заупокійної: я ж іще досить 
молода та й ви не дідуган, живуть же люди і до ста літ, 
дай Боже й нам, es lebe das Leben1, яке вже кому суджено! 
Я зовсім не збираюся правити завчасно панахиду по нас, 
та про цю рівноправність — перед майбутнім — примусила 
мене задуматись не так моя недуга, та й ваша — теж, як 
жорстоко несподівана смерть Михайла Коцюбинського цієї 
весни, адже йому не виповнилось і п’ятдесяти. Чому ми 
так дружно й рівноправно стали зникати, немов голодного 
переднівку? Чи це симптом грядущого лихоліття, напере-
додні якого, щоб не бачити його, не спливати кривавими 
безсилими сльозами, відходять найраниміші люди? А чи 
настає зміна поколінь, бо — як сказав колись поет — «не 
нам, знесиленим журбою, роздертим сумнівами, битим 
стидом, — не нам тебе провадити до бою», і звільняються 
місця для новітніх Єгошуа — месників дужих, що приймуть 
нашу зброю?.. Я не втішаю себе марним оправданням на-
шої немочі, проте кажу-таки в цьому, можливо, останньому 
листі до вас: хіба то мало — вижити голодного переднівку й 
не стати злодієм, убивцею, самовбивцею, жебраком, а коли 
й не вижити, то залишити для дітей хоч дрібку духовного 
харчу? Хай наші страждання і знесиленість стануть актом 
звинувачення не нам, а тим, хто не дав поетам можливості 
наповнювати духовним харчем світові шпихліри, а лише здо-
буватися на прожиток, щоб не загинути голодною смертю.

У моїй Грузії тепер тепле літо. Кажу — «моїй», тому що 
для мене, зовсім-зовсім безсилої, вона ласкава й добра, як 
сестра; коли ми з мамою й моїм чоловіком переїжджали з 
Кутаїсі в підгірське селище Сурамі, так заповзято шуміла 
голуба Ріоні, немов хотіла переконати мене в сталості буття 
і марності страху перед метаморфозами; я тоді повірила 
старому Овідієві, що над незмінною рікою життя у без-
перервному оновленні вічно існуватимуть народжені нею 
розмаїті форми, і я вже знаю, що коли стану зелом або 
кущем, то це буду я, і моє «я» йтиме у вічність у безконеч-
них перемінах так само, як із невідомих і вічних перемін 
воно вийшло. Тож нема чого настроюватися на moll, тим 
більше, що й на лежачих світить сонце і дивляться зорі — 
і все це ще мені не заказано.

1 Хай живе життя (í³ì.).
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Сурамі — чарівна місцина: через вікно дачі пана Попо-
ва, в якого ми замешкали, видно будиночки, що вишикува-
лися рядами на терасах, легкі, немов іграшкові, а за ними 
густа синь; і щось у тій синяві вирисовується таке, чого 
вловити не можна, але воно є — це, мабуть, проступають 
контури Ломиського хребта, за яким височить Казбек.

Я вдивляюсь у ту примарність, і згадується мені — знає-
те що? — моя подорож з Чернівців до Буркута, це було 
двадцять років тому; пам’ятаєте, я писала вам у Криворів-
ню, щоб ви, не дай Боже, не пішли кудись на рибу, бо 
я дуже жалкувала б, якби не застала вас... Я їхала фірою, 
запряженою парою буланих, — найняли у Вижниці — і 
вся була в полоні вражень від знайомства з Ольгою: у 
нашому знайомстві з Кобилянською є щось виняткове, 
символічне і, зрештою, симптоматичне. Дві писательки 
з двох протилежних кінців нашої роздертої України зуст-
рілися й подружили кріпко й щиро — дві самотні жінки, 
яким доля присудила вибиратися із своєї самотності не у 
вузьке сімейне коло, а у велику рідню, ім’я якій — народ; 
і я тоді ще подумала, як завзята емансипантка, що в ду-
ховній сфері, зокрема в літературі, настає час амазонок... 
Я про це думала, а коні тим часом витягли фіру на Нім-
чицький перевал, що за Вижницею, і я раптом побачила 
внизу, при заході сонця, щось таке гарне й срібне, як мрія; 
мені сказали, що воно зветься Розтоки, а я й донині вірю, 
що воно ніяк не зветься, що його вже тепер там нема, бо 
щось таке може показатися тільки раз і зникнути, немов 
людське життя — неповторне у своїй прекрасній миті й 
цілковито підвладне невблаганній силі метаморфоз. Чому 
та мить так коротко триває — тільки у праці, а для втіхи 
її не вистачає?..

Переночували у Яворові в Окуневських, а вранці 
наш вижницький візник повіз мене до Буркута через 
Криворівню. Я так бажала й так боялась зустрічі з вами! 
Якими ви стали після битви? — думалось мені весь час. 
Хтось говорив, що Франко замкнувся у собі, заховався 
в шкаралущу неприступності й недоторканості; все моє 
єство протестувало проти такої іпостасі мого метра, якого 
і я не шкодувала в суперечках, і то тоді, коли на нього, 
здавалось, падало небо, звідусіль насувались градові хмари, 
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а він, немов мольфар, стояв на своїй кичері, розганяв ті 
хмари закляттями й був сповнений бадьорості, злості, віри 
й непокірності; з таким Франком хотілося сперечатись, і я 
не боялася ранити пораненого, знаючи, що він витримає 
ще й моє.

Я й донині не згодна з вашою статтею «З кінцем року», 
надрукованою в «Житті і слові» 1896 року: стільки там 
специфічно галицького егоцентризму, і я відповіла на неї 
своєю — «Не так тії вороги, як добрії люди». Ви, шляхетна 
й мужня людина, не побоялися надрукувати її в журналі 
разом із своєю відповіддю «Коли не по конях, то хоч по 
голоблях». Що ж, напевно, я особа невдячна, але, як мак-
сималістка, я б себе не поважала, якби із вдячності за ваше 
добро, науку, публікації не висловила вголос своєї незгоди 
з вами. Я щаслива, що ми тоді не посварилися, зумівши 
відрізнити публіцистику від приватних справ, наш конт-
раверс не мав фатального впливу на дружні стосунки, та 
все ж холодок, мов дотик смерті, таки прослиз між нами, 
і ми в Криворівні, у господаря Мітчука за чаєм у присут-
ності Гнатюка терпко повторили головні наші постулати 
колишньої дискусії. Я каюся, що допустила до цього, та 
багато в чому завинив Гнатюк своєю поблажливістю до 
мене й тією реплікою, що мала звучати як жарт, а для 
мене була образливою: ми ж таки трохи інакші — гали-
чани й наддніпрянці, хоч ця психологічна відмінність не 
завадила галичанинові Кінашу стати гетьманом України, а 
у наш час, наприклад, наддніпрянцеві Гнатові Хоткевичу 
створити найкращі твори про Гуцульщину, до рівня яких 
не дотягнувся жоден галичанин.

У Криворівні ви з Гнатюком уже чекали на мене, 
обидва вийшли з Мітчукової хати, коли я перейшла через 
кладку на Заріччя; я ждала вашого радісного вигуку, адже 
від останної нашої зустрічі в Колодяжному минуло цілих 
десять літ, я ждала вашого дзвінкого сміху, ви ж колись 
уміли так заразливо сміятися, тож була прикро розчарова-
на, коли ви, зсутулений і наче менший зростом, ніж були 
колись, пішли мені назустріч отяжілим кроком, пильно 
оглянули мене всю своїми холоднуватими синіми очима, 
ніби по-новому оцінювали, торкнулися пишними вусами 
моєї кисті, а потім чемно запросили до господи. Гнатюк, 
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здається, був розчарований моєю зовнішністю — що ж, 
на Трушевому портреті я виглядала набагато імпозантні-
ше, — він увічливо посміхався, та особливого захоплення 
мною я на його лиці не прочитала; мене вмить заболіла 
давня рана, завдана ще в дитинстві матір’ю («Леся негар-
на, недотепна, нецікава»), я тут же спробувала заглушити 
біль згадкою про молодого Франка, який під час свого 
першого візиту в Колодяжне, коли мені було п’ятнадцять 
років і я писала свої перші вірші, лежачи в ліжку, застав 
мене якось за писанням, ласкаво й довго дивився на мене 
і, видно, побачив у мені щось незвичайне, бо сказав: «Ви 
вся світитеся, панно Лесю»; я хотіла забальзамувати цією 
згадкою розвереджену давню рану, та ваші очі були холодні 
й не бачили в цю мить того мого світла, — і я з прикрим 
настроєм сіла за стіл.

Господиня принесла нам у полив’яних горнятках па-
хучого малинового чаю, а в мисці — накроєного тугого 
будзу, схожого на голландський сир; ви, не дотримуючись 
етикету, відразу взяли горнятко обома долонями й смач-
но сьорбнули; я бачила, як вам не хочеться розпочинати 
розмову, ви були мовчазний, замкнутий, відчужений, і я 
тоді подумала скрушно і з нехіттю: «З цим чоловіком щось 
коїться, якийсь він ніби приголомшений», — не люблю 
бачити людей, що вже перешуміли, надто коли бачила їх 
у найбільш голосний шумливий час...

Незручну мовчанку порушив Гнатюк:
— Ви надовго в Буркут, панно Лесю?
— Це залежить від ласки власниці тамошнього курорту 

пані Лакусти, — відказала я без ніякої інтонації.
— А вода в Буркуті справді цілюща... Тільки бережіться 

гадюк, їх там повно.
— В раю теж були змії, ідеального місця на світі нема.
— Будете трохи працювати над віршами?
— Вірші — не робота, а хвилеві імпровізації...
Гнатюк помовчав, потім мовив, силувано посміхнув-

шись:
— Та воно так — для кого поезія не є засобом існування. 

Тому, хто має багатого батька, навіщо гонорари?
— Гонорари, пане Гнатюк, — відказала я різко, — не 

мають ніякого стосунку до того, який у кого батько. Всяка 
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праця варта плати, і то не за такими жебрацькими тари-
фами, як у Галичині.

Тоді ви підвели на мене погляд і сказали:
— У нас справді гонорари жалюгідні, та й то субсиду-

ються вони часто вашою культурною громадою... Що кому: 
галичани заспокоюють сумління працею, а українські діячі 
тим, що присилають нам якусь копійку. І в цих, і в тих 
своя мораль.

Наша колишня дискусія з вами загрожувала повтори-
тися ще раз — усно, я не бажала цього, боялася розриву, 
проте не втерпіла:

— Коли наші гроші вас деморалізують, не приймайте... 
І не така вже в галичан аж велетенська праця, щоб подив-
ляти її й наслідувати.

— «Ви нам теж не подобаєтеся» — не метод у дис-
кусії, — мовили ви з відчутним роздратуванням. — І яки-
ми б малими галицькі діячі не були, українські від того 
більшими не стануть. Я розумію: у вас гірші умови. Але 
хто вам забороняє виходити за рамки легальності й таки 
щось робити?.. Упадок абсолютизму в Росії станеться як 
не нині, то завтра, треба бути готовим...

— Не нині, то завтра... — посміхнулася я іронічно. — 
Якщо так вірити щодня, то ніхто ніколи упадку абсолю-
тизму не дочекається.

— Віра гори ворушить... — сказали ви і замовкли.
З гірким осадком я попрощалася з вами й Гнатюком. 

Мене мучила совість: вас треба берегти, ви ж і архітектор, 
і майстровий, і двірник, усяк від вас вимагає найбільшої 
офіри, і ніхто не задумується над тим, що Франко поки що 
в нас один, що в нього не залишається часу для викінчення 
своїх творів; і коли потім, у Сан-Ремо, я отримала двана-
дцяту книгу «Літературно-наукового вісника» за 1902 рік і 
прочитала ваші вірші «Із дневника», то проплакала всю ніч. 
Згадала тоді ваші слова «віра гори ворушить»: вони щось 
більше означали, ніж проста репліка, я це відчувала; та хіба 
я могла тоді знати, що це рядок з майбутнього «Мойсея», 
що ви вже тоді писали поему й никли від страху за те іще 
не вроджене дитя.

А тепер хочу вам признатися, чому не завітала до вас 
першого дня, коли приїжджала останній раз до Львова. 
Я тоді не могла вам пояснити...
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Був червень 1903 року. Я покинула сонячний курорт 
Сан-Ремо на березі Лігурійського моря й поверталася 
додому м а йж е  здоровою. Ви, певно, здогадуєтеся, що 
це моє quasi дуже умовне й оптимістичне, але я перестала 
кашляти й мої кості не так наполегливо давали про себе 
знати. Мені слід було, щоб не ризикувати тією набутою над 
морем крихтою сили, їхати прямо до Києва, але здалося, що 
у Львові на мене нетерпляче чекають Іван Труш, Михайло 
Павлик і ви. Я хотіла конче побачитися з вами після тієї 
не дуже мирної розмови в Криворівні. Однак, перебуваю-
чи на самоті, людина інколи переоцінює себе, думає, що 
вона комусь дуже потрібна, вділить радості, щось доброго 
порадить, утішить своєю присутністю. На жаль, не завжди 
так буває, господарі часто добре без гостя обходяться й не 
шаліють з радості при його появі.

Труша я чекала ще в Сан-Ремо, він тоді перебував 
у Римі, обіцяв завітати до мене; але потім написав, що 
не встигне, бо на Великдень мусить бути в Косові: хоче 
малювати гагілки1. Я ж хотіла з ним домовитися про ціну 
за мій портрет, який він тимчасово виставив для огляду 
в Науковому товаристві імені Шевченка, — щоб купити. 
Павлика я хотіла спитати, чи не могла б заробляти своїм 
знанням мов, якби переїхала жити до Львова. А вам мала 
віддати написану в Сан-Ремо драматичну поему «Вави-
лонський полон» і ще — розповісти легенду, яку там по-
чула, щоб утішити вас, такого зрозпаченого у віршах «Із 
дневника». А зі всього того вийшов пшик... Павлик був 
роздратований — посварився з Трушем: ворог будь-якого 
натяку на модерн, Труш почав безцеремонно втручатися в 
літературні справи, мов ментор, десь там образив молодого 
здібного новеліста Михайла Яцкова, Павлика теж. Мені ж 
на мою пропозицію щодо праці у Львові Павлик відповів, 
що — можна, якби я відмовилася від усілякої політики, 
мовляв, у Галичині й своїх політиканів не бракне. Я сказа-
ла, що такої умови не приймаю, бо вона суперечить моєму 
світоглядові, темпераментові й заповітові мого дядька 
Михайла Драгоманова.

А ще той дощ, та львівська холодна мжичка, що діймає 
до костей! Та я таки того ж дня, після розмови з Павликом, 

1 Гаївки.
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пішла на Чарнецького до Товариства, щоб побачити вас. Не 
застала. Микола Федюшко, критик, сказав, що ви тільки-
но пішли додому, та напевно по дорозі зайшли до кав’ярні 
Шнайдера випити кави й переглянути газети. Я розгляну-
лася по стінах: десь тут мав висіти мій портрет, помітила 
зніяковіння на обличчі Федюшка. «Ваш портрет Труш 
забрав, — сказав він. — Продав...» — «Продав?! — перепи-
тала я упалим голосом. — Але ж ми...» — «Портрет купив 
галицький намісник, він колекціонер і добре платить».

Я відчула, як здерев’яніла моя права рука і стала такою ж 
безвладною, як ліва; я стояла посеред кімнати, немов 
безкрила Ніке: замість крил відтяли мені віру в людину. 
Труш — цей ввічливий, чемний і талановитий Труш — про-
дав мене? І кому — польському аристократові! Скількох 
уже отак було віддано чужинцям, подаровано за спасибі, 
gratis, а це — за гроші! Вперше в нашій історії...

«І я буду в тій колекції, серед графинь, як хто — росій-
ська чи українська дворянка?» — спитала я врешті Фе-
дюшка.

«Може, як українська поетеса...» 
«Це зворушливо: галицький намісник — меценат ук-

раїнських поетів... Почекайте, а може, я належу до поль-
ських магнатів, до компанії намісника, треба дослідити свій 
родовий корінь... Ви не знаєте, хто у Львові займається 
генеалогією?» — не вгамовувалась я, ніби це Федюшко 
продав мій портрет намісникові.

«Панно Лесю, — переконував мене критик, — Труш 
мав право продати свою роботу... Ви теж щось отримуєте 
за поезії...»

Федюшкова логіка не допомагала. Я почувалася зра-
дже ною, не потрібною тут, чужою не лише Павликові й 
Трушеві; мені, як ніколи, треба було побачити вас, щоб 
переконатися в протилежному. Я вийшла з будинку Това-
риства й подалася на Академічну.

А далі було так.
Із кав’ярні Шнайдера вийшов Іван Франко — у широ-

кополому сірому капелюсі, з піднятим коміром плаща, без 
парасолі, руки заклав у кишені й, щулячись під дощем, 
пішов краєм тротуару, ставлячи ліву ногу твердше, злегка 
налягаючи, мов сівач; і я подумала, що цей титул найкраще 
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підходив би для Франка — сівач! Я могла вас наздогнати, 
та раптом стишила ходу й пішла слідом за вами, як ішла 
все своє життя. І так було мені затишно й разом з тим 
тривожно: я ж іду за Франком, самим Франком — як 
він скаже потім у «Мойсеї» — у мандрівку століть з його 
духа печаттю. І так було радісно від того, що мені, кволій 
жінці, випала аж така щаслива доля — йти разом з вами в 
безсмертя. Та тут, немов канчук, ударили мене безнадією 
ваші слова, над якими я проплакала всю ніч у Сан-Ремо:

Тату, тату, тату!
Се ми твої невродженії діти,
Се ми твої невиспівані співи,
Перед часом утоплені в багнюці...
Не вийдете на світло, небожата,
Не вивести вже вас мені до сонця!
Я сам отсе лежу у темній ямі,
Я сам гнию тут, до землі прибитий,
А з диким реготом по моїй груді
Тупоче, б’є моя лихая доля!

Яке безсмертя, яка вічність, — зойкнула в мені моя 
душа, — коли наші твори — наші діти — вмирають нена-
роджені, бо для них нема повітря, їжі, бо вбивають їх у 
нашій утробі власть імущі або ж душать, коли й народяться, 
немов котят, і вся наша енергія йде на зализування за-
вданих нам ран, замість того щоб ішла вона на створення 
нового життя в штуці!

Ви йшли переді мною, а я говорила до вас:
Учителю, я чую крик і скарги ваших дітей, і мої обізва-

лися тим самим голосом... Я не знаю, що було з вами в ту 
страшну дату, якою позначений цей ваш вірш, та виразно 
чую, що вона була страшна, бо і я пережила тяжкі хвилини, 
пишучи свою «Одержиму», — і коли пережила, то повинна 
ще довго жити... А скільки разів ми свідомо вбивали свої 
власні думки ще до того, поки вони ляжуть на папір, — щоб 
мати можливість надрукувати річ, обкарнану, обтяту... Та 
хай ніхто не думає, що поети нашої доби були вбивцями 
з легким серцем. Нехай майбутні співці, які прочитають 
цей ваш вірш, знають, що то за страшні були часи, якщо 
письменник мусив ставати дітовбивцею...

Пане Франко, — шепотіла я, дивлячись вам у спину, — 
ви, може, й соромитеся нині за свій плач. Я знаю по собі це 
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почуття. Але саме ті почуття чогось варті, які нам страшно 
нести на шляхове розпуття. Ну чому, чому все має право 
на сльози — туга материнська, нещасне кохання, а тільки 
душа поета, що втратила своїх дітей, мусить мовчати?.. Та 
скажуть колись люди: коли сей народ пережив такі часи й 
не загинув, то сильний він.

А може, ми недооцінюємо своїх сил, cher Maitre?.. 
Я хотіла розповісти вам легенду, яку почула в Сан-Ремо. 
А легенда така. Сидить в’язень-богатир у темниці не рік 
і не два, й здається йому, що він осліп, — а то ніч сліпа 
довколо нього; і здається йому, що він старий, — а то 
в’язниця стара; і думає він, що його кайдани міцні, — а 
їх іржа давно поїла. Тільки треба, щоб якийсь рятівник 
вигукнув: «Устань!» — і в’язень сам вивалить протрухлі 
двері тюрми.

Ви чуєте, пане Франко, я з усіх сил кричу: «Встань!» 
Я цей клич вигукнула своєю «Одержимою» — чому ніхто 
не почув? А ви — ви ж усе своє життя вигукували сакра-
ментальне слово «встань!». «Яка ж то кара Месією, що світ 
рятує, бути! Всім дати щастя і нещасним бути».

Я дивилася на вашу зіщулену постать, що важко ступала 
вгору вулицею Понінського, — ви міцно спирались на ліву 
ногу, немов сівач, — і шепотіла свої рядки з «Одержимої»: 
«Усі ви допустили, щоб Месія кривавий викуп дав за ваші 
душі. І вам прийнять було його не тяжко? Віддячились ви, 
правда, хто сльозою, хто щирою до ворогів любов’ю. — Він 
сам сказав нам ворогів любити. — А ви й зраділи, так вам 
безпечніше: душа врятована, та й тіло не загине...»

Я йшла за Франком і полемізувала з його ворогами. 
Я йшла й полемізувала з його друзями, з яких один, без 
докорів сумління, відпродав моє зображення ворогові. 
А вороги радо беруть і живих!.. Чи, може, я вам здалася 
зайдою? Може, у цій пробудженій Франком Галичині 
ви запрацьовані й у праці своїй, важкій і щирій, надто 
самозакохані? Панове галичани, добрі мої друзі і хлібо- й 
славодавці, чому кожен другий з вас готовий мені нагадати, 
що якби не ви, то й мене не було б? Чому вам так важко 
признатися до того, що якби не я, то й ви були б інакші. 
Тож не малюйте мене негарною і вольовою, не називайте 
мене поблажливо мужчиною, а признайтесь самим собі 
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нарешті: ця чарівна жінка облагородила всіх нас, погляньте 
на неї: вона вся світиться красою!

Поверніться до мене, пане Франко, й повторіть ці самі 
слова, ви ж колись мене ними розбудили до праці. Вони 
мені нині дуже потрібні. А я тоді схилюсь вам на плече й 
заплачу. Я не раз вам завдавала болю. О, ми вміємо бити 
своїх — щоб чужі боялись! Але повірте, а втім, ви самі це 
краще знаєте: в суперечках ми визріваємо, й мусимо це ро-
бити, щоб піднятися до культурного рівня наших недругів. 
Перестаньмо пихато й задоволено квакати на своєму хуторі, 
це ж запорука нашого авторитету.

Почекайте, cher Maitre, я хочу схилитися до ваших рук.
Та зачинилися за вами двері...
Дорогий пане-товаришу, я втомилася роздумами, 

пора спочити... Та ось згадала: колись у Колодяжному ви 
розповідали мені план однієї драми, елементи тієї роз-
повіді я впізнала у вашій «Кам’яній душі». Та від плану я 
сподівалася кращого... Замість того, щоб віддати більше 
сил творові, ви мусили — для прожитку, а може, то ваше 
покликання — писати масу дописів по всіх усюдах... І ще 
тоді ви мені говорили: «Напишу повість про Митусу». 
Де вона? Ви їй скрутили голову? А може, ще напишете? 
Я вам підкажу дещо — з демонології, фольклору, це ж моя 
парафія. Приймете?

Ðóñàëüíîãî ÷åòâåðãà 1238 ðîêó íàâ³òü Í³ìåöüê³ âîðîòà 
çåëåí³ëè ëèïîâèì êëå÷àííÿì, ³ âåñü Ãàëè÷ â³ä ð³÷êè ×åâ íà 
çàõîä³ äî Ñ³ëåöüêèõ âèñîò íà ñõîä³, â³ä Äí³ñòðà íà ï³âíî÷³ äî 
ë³ñèñòîãî Âèêòîðîâà íà ï³âäí³ ìà¿âñÿ óðî÷èñòîþ çåëåííþ: 
³ êíÿæ³ õîðîìè íà Çîëîòîìó òîêó, ³ Áîãîðîäèöüêèé ñîáîð, 
³ îêîëüíå ðåì³ñíè÷å ïðèãîðîääÿ âòîìëþâàëèñÿ â ïàõîùàõ 
ïðèâ’ÿëî¿ íà ñîíö³ çåëåíîòè, ÿêîþ çàìà¿ëè ãàëè÷àíè Äàíè-
ëîâó ñòîëèöþ, öüîãî ðàçó íå â³ä ðóñàëîê òà áîñîðêàíåé, íå 
â³ä ãðàäó é ìîðó, à íà ÷åñòü âåëèêîãî êíÿçÿ, ùî ïîâåðòàâñÿ 
ç-ï³ä ïîë³ñüêîãî òîðãîâîãî ãîðîäà Äîðîãè÷èíà ç ïîëîíåíèìè 
òåâòîíöÿìè é ñàìèì ìàã³ñòðîì îðäåíó Áðóíî; ìàã³ñòð ³øîâ 
ïîïåðåäó áåçîðóæíî¿ ðèöàðñüêî¿ þðáè áåç ïàíöèðà ³ çáðî¿, çà-
ñâ³ä÷óþ÷è ãàíüáó ïîëüñüêîìó êíÿçåâ³ Êîíðàäó Ìàçîâåöüêîìó, 
êîòðèé íàâ³â òåâòîíö³â íà Âîëèíü, ³ — ñëàâó ãàëèöüêîìó 
êíÿçþ: íå ë³ïî áî ºñòü äåðæàòè íàø³ îò÷èíè êðèæåâíèêàìè, 
òî ïî³äîñòà Äàíèëî íà íèõ ó ñèë³ òÿæöå...
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À òà òÿæêà ñèëà — ³ ê³ííà, â êîëü÷óãàõ, ó øîëîìàõ, ³ç 
ñïèñàìè é ùèòàìè, ³ ï³øà, ç ëóêàìè, ðîãàòèíàìè é ñîêè-
ðàìè, — ³øëà âèäèìî-íåâèäèìî çà ñâî¿ì êíÿçåì, ùî ¿õàâ íà 
ñèâîìó êîí³ â ðîçñòåáíóòîìó ÷åðâîíîìó êîðçíî, â ñèíüîìó 
êàïòàí³ é ÷åðâîíèõ ãà÷àõ, çàïðàâëåíèõ ó ÷îáîòè ç çåëåíî¿ õçè1; 
çà äðóæèíîþ òÿãíóëèñÿ âîçè ç âîëèíñüêèì ïðîäîâîëüñòâîì äëÿ 
ãàëèöüêèõ ãîðîäÿí ³ òåâòîíñüêèì çàâîéîâàíèì îðóææÿì — 
â’¿æäæàâ äî ñòîëüíîãî ãîðîäà çâèòÿæåöü-êíÿçü, ùîá ï³ñëÿ 
äîâãî¿ é êðèâàâî¿ òÿæáè ç áîÿðàìè çàéíÿòè ñò³ë ñâîãî â³òöÿ 
é ñêàçàòè êîðîìîëüíèêàì: «Ðîá³òü òàê, ùîá âàì íå áóëî ã³ð-
øå», — à ïàïñüêèì ïîñëàì, ÿê³ âæå ñóìèðíî æäàëè íà íüîãî â 
Ãàëè÷³, ïîêàçàòè ìå÷ íà ñâîºìó ïîÿñ³ é ïîãîäèòèñü íà îðóæíó 
äîïîìîãó â³ä ëàòèíÿí, ñòðèâîæåíèõ â³ñòÿìè ïðî ñïóñòîøåí³ 
îðäîþ Âîëîäèìèð ³ Òîðæîê, Êîçåëüñüê ³ ×åðí³ã³â.

Òåðíîâèé êîðäîí ïðîêëàâ íà çàõîä³ Äàíèëî ³ òåïåð æäà-
òèìå: õàé áåç ïîêîðè, òà íà ð³âíèõ ïðàâàõ ïðîõîäÿòü ÷åðåç 
ðóñüê³ ìèòíèö³ í³ìåöüê³, óãîðñüê³ é ïîëüñüê³ ïîëêè ïðîòè 
ñï³ëüíîãî âîðîãà, áî ºñüì ãîòîâèé äî áèòâè, îá’ºäíàâøè ï³ä 
ñâî¿ì áåðëîì Ãàëè÷èíó é Âîëèíü.

Êíÿçü çóïèíèâñÿ á³ëÿ Í³ìåöüêèõ âîð³ò, ç³éøîâ ç êîíÿ ³ 
âëàñíîðó÷íî ïðèáèâ ñâ³é ñòÿã íà áðàì³; áëþäíèêè â³ä÷èíèëè 
íàâñò³æ âîðîòà — ïåðåä Äàíèëîì ïîñòàëî ëþäñüêå ìîðå é 
âåëè÷íèé ãîðîä ó çåëåíîìó ìàºâ³.

Íàðîä êëåêîò³â, ãóä³â, ðåâ³â, â³òàþ÷è ïåðåìîæöÿ, òà áà-
÷èâ êíÿçü, ùî ñåðåä öüîãî ñâÿòêîâîãî íàòîâïó é áîÿðè ñóòü: 
îäí³ íà á³ê êíÿçÿ ñòàþòü áåçïîâîðîòíî, äðóã³ óëåñëèâî â î÷³ 
çàãëÿäàþòü, ïðîùåííÿ áëàãàþ÷è, à ùå ³íø³ ëþòü ñâîþ õîâà-
þòü ó ïîï³ë, ùîá íå ÿð³ëà, òà àáè é íå ïîãàñëà; çíàâ òåïåð 
êíÿçü, íà êîãî ìàº îïåðòèñÿ: ùèðî âèãóêóþòü éîìó ñëàâó 
ãàìàðíèêè, áîäíàð³, ëèìàð³, ïðàñîëè, ïàñ³÷íèêè ç Ìåäèí³, 
ïîðîìíèêè ç Ïåðåâîçöÿ, øåâö³ ç Ñàïîãîâà — ¿õí³ ä³òè é áðà-
òè áèëèñÿ ï³ä Äîðîãè÷èíîì ç êðèæåâíèêàìè, — à çâèòÿæíó 
ï³ñíþ, ùî ï³äíÿëà â áèòâ³ óïàëèõ äóõîì âî¿â, ñêëàâ êìåòü 
ç-íàä Áóãà — ñï³âåöü Ìèòóñà. 

² ñêàçàâ êíÿçü:
— Ñëàâà âîÿì ìî¿ì ³ âàì, ðåì³ñí³ ëþäè, ³ âàì, ðàòà¿: 

îçáðîþºòå âè íàñ, îäÿãàºòå é ãîäóºòå! Ñëàâà é ñï³âöÿì, ùî 
çâèòÿæí³ ï³ñí³ ñêëàäàþòü, òîæ ïîâ³òàþ ÿ íèí³ çíàêîìèòîãî 
ìîãî ñï³âöÿ Ìèòóñó: çíàâ ÿ, êóäè ïîñèëàòè äðóæèíè ñâî¿ íà 

1 Тонко виправлена шкіра.
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ïîë³ áèòâè, â³í æå çíàâ äóõ âî¿â. Âèõîäü, Ìèòóñî, ³ ñòàíü 
á³ëÿ ìåíå!

Ç ïåðøî¿ ëàâè ï³øèõ äðóæèííèê³â âèéøîâ í³÷èì íå ïðèì³ò-
íèé, ó ñ³ðîìó êàïòàí³, ïðîòå âðîäëèâèé ³ ñòàòíèé ïàðóá³éêî 
ç ãóñëÿìè ÷åðåç ïëå÷å; ³ ïîì³òèâ êíÿçü, ÿê ï³ä ñõâàëüí³ âèãóêè 
þðáè ñîëîâ³ëè óëåñëèâ³ î÷³ áîÿð, ùî ñòîÿëè ïåðåä íèì, ãîòîâ³ 
é íà êîë³íà âïàñòè; êíÿçü óòÿìèâ, ùî, ïåâíî, çàâåëèêó ÷åñòü 
ðîáèòü ñìåðäîâ³, é öÿ íèí³øíÿ ÷åñòü Ìèòóñ³ îçëîáèòü áîÿð, 
à â ñåðö³ ñï³âöÿ ãîðäèíþ ïîñ³º, òà ïðî ãðÿäóùó áèòâó ç îðäîþ 
çãàäàâ ³ ñóìí³â ñâ³é óìèòü ïðèòëóìèâ: à õòî ï³äå â ïåðø³é ëàâ³ 
íà çëîãî âîðîãà — Ìîëèáîãîâè÷³, Ñóäèñëàâè÷³ ÷è ðàòà¿, ðåì³ñ-
íèêè ³ êìåò³? Â³í îêèíóâ ãóñëÿðà ëàñêàâèì ïîãëÿäîì ³ ìîâèâ:

— ×îãî ïðîñèø ó ìåíå, Ìèòóñî?
Â³äêàçàâ ñï³âåöü:
— Íå çîëîòà: âàæêå âîíî; íå âèñîêèõ õîðîì³â: áóäó çàâøå â 

ïîõîäàõ ç òîáîþ, êíÿçþ; íå ïîëÿ òó÷íîãî: äëÿ ìåíå ïîëå — âñÿ 
ðóñüêà çåìëÿ. À äàé ìåí³ êîíÿ áîðçîãî ³ â Òóñòàíü ïóñòè ç 
ïîáðàòèìàìè-âîÿìè ïðèâ³òàòèñÿ, ñåðåä ÿêèõ òè ïîâåë³â ìåí³ 
æèòè, òà ùå ïîáà÷èòè ìóøó ìîþ ëàäó Çîðåñëàâó — äîçâîëü 
ïðèâåçòè ¿¿ â çåëåíó íåä³ëþ äî Ãàëè÷à íà øëþá.

— Áåðè êîíÿ, — â³äâ’ÿçàâ êíÿçü ïàðíîãî áóëàíîãî â³ä ñâîãî 
ñèâîãî — ³ çàëîïîò³ëè êîïèòà ïîíàä ×åâ’þ.

...Çàòóïîò³ëî ïîíàä ×îðíàííþ, ùî îáìèâàº Òóñòàíñüêó 
òâåðäèíþ, — ó Ï³äãîðîääÿ âë³òàâ âåðøíèê; ³ ðîçñèïàëè-
ñÿ, ìîâ ðîçâ’ÿçàíèé áóêåò ðîìàõ, — ïî êóùàõ, ó æèòî, â 
òðàâè, — ä³â÷àòà, ÿê³ âèéøëè íà ðóñàë³¿ çåëåíî¿ ï’ÿòíèö³ ç 
ïó÷êàìè ïîëèíó â ðóêàõ — â³äëÿêóâàòè ðóñàëîê.

À âæå ïîâåðòàëèñÿ ç ë³ñîâî¿ ïàø³ êîðîâè ó â³íêàõ ç ³âàíî-
âîãî çåëà é ìóêàëè äî ñâî¿õ îá³éñòü; ç îá³éñòü âèõîäèëè ãàçäè, 
íåñó÷è ïåðåä ñîáîþ ó ÷åðåïî÷êàõ çàïàëåíèé ëàäàí, ùîá îáêóðè-
òè õóäîáó; âèá³ãàëè æ³íêè é ïðèïàäàëè äî êîðîâ’ÿ÷èõ âèìåíåé, 
çìàùóþ÷è ¿õ ÷àñíèêîâîþ ñàëàìàõîþ; ìàëåíüê³ ïàñòóøêè éøëè 
ïîçàäó õóäîáè é ïðèñï³âóâàëè: «Ïîâíà Ëàñî÷êà, ïîâíà»; íà 
òîë³÷ö³ êðàé äîðîãè ñòîÿëè ï³äãîðîäåöüê³ ïàðóáêè ç ãóñëÿìè, 
ñâèð³âêîþ, òðóìáåòîþ, äæîëîì³éêîþ, äðèìáîþ, öèìáàëàìè; ³ 
ä³â÷àòà, ùî ðîçá³ãëèñÿ áóëî ïî êóùàõ, æèòàõ ³ òðàâàõ, ñïîëî-
øèâøèñü âåðøíèêà, âèõîäèëè äî ìóçèê, îáñòóïàëè ç îáîõ áîê³â 
³ ðîçïî÷èíàëè ï³ä ìóçèêó ðóñàëüíó ï³ñíþ: «Ñèä³ëà ðóñàëêà íà 
á³ë³é áåðåç³, ïðîñèëà ðóñàëêà â æ³íî÷îê íàì³òêè» — âèêëèêàëè 
ç æèòà ðóñàëêó, ùîá óáëàãàòè ¿¿, àáè íå â³äáèðàëà â êîð³â 
ìàííó, ðóñàëêó òðåáà áóëî äîâãî âïðîøóâàòè, à ¿¿ ãîë³âêà â 
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ðóòâ’ÿíîìó â³íî÷êó âèçèðàëà ç âèñîêîãî æèòà; âåðøíèê ñèä³â 
íà áóëàíîìó êîí³ îïîäàë³ê ³ âäèâëÿâñÿ â îáëè÷÷ÿ ä³â÷àò, ùî 
ñï³âàëè, òà Çîðåñëàâè ñåðåä íèõ íå áóëî — ÷è æ òî íå âîíà 
çà ðóñàëêó ïåðåáðàíà ñòî¿òü ó â³íî÷êó ñåðåä æèòà; ä³â÷àòà 
â ëëÿíèõ ñîðî÷êàõ ç óñòàâêàìè é áðèæàìè äîâêîëà øè¿, ó 
âîâíÿíèõ ôàðáàíêàõ, ïðîñòîâîëîñ³ — ó äâ³ êîñè ç ÷åðâîíèìè 
óïëåòàìè — ïðèäèâëÿëèñÿ äî ìîëîäöÿ íà êîí³ ³ âï³çíàâàëè: áóâ 
öå íàðå÷åíèé Çîðåñëàâè ñï³âàê Ìèòóñà ³ç ôîðòå÷íî¿ çàëîãè 
Òóñòàíñüêîãî çàìêó, ÿêèé ïî íåä³ëÿõ ñõîäèâ ó Ï³äãîðîääÿ 
é ä³â÷àò ï³äãîðîäåöüêèõ ÷àðóâàâ ñï³âîì, à âèáðàâ îäíó, òà é 
ó ïîõ³ä ç êíÿçåì ïîäàâñÿ, ïîîá³öÿâøè âåðíóòèñü, ÿê æèâèé 
áóäå, íà ðóñàëüíó íåä³ëþ; ïîâåðíóâñÿ ñï³âàê, à çàìîê äèâèòüñÿ 
íà Ï³äãîðîääÿ âèñîêèìè âåæàìè é ÷îðíèìè á³éíèöÿìè, òàì 
ïåðåãóêóºòüñÿ çàëîãà — ÷è æ òî Ìèòóñó âï³çíàëè ïîáðàòèìè 
é êëè÷óòü, ùîá ïðî ïîõ³ä ñëàâíèé çàñï³âàâ ¿ì íà Òð³éöþ; íå 
÷óº Ìèòóñà: íåìà ñåðåä êðàñóíü éîãî Çîðåñëàâè — ëåëå, òà 
òî æ òàêè ¿¿ ãîë³âêà â ðóòâ’ÿíîìó â³íêó âèçèðàº з çåëåíîãî 
æèòà; çàñï³âàëè ï³äãîðîäåöüê³ ä³â÷àòà æàë³ñëèâó ï³ñíþ äëÿ 
ìîëîäöÿ Ìèòóñè, — òà ÷îãî æ âè íàêëèêàºòå Ìîðàíó íà 
ìåíå, ÿê ÿ ùå Çîðåñëàâè íå ïîáà÷èâ?

Îé ïóùó ñòð³ëó ïî âñåìó ñåëó,
Îõ, ³ ÿ â ëåëþ, ïî âñåìó ñåëó.
Îé ï³øëà ñòð³ëà ïî ê³íåöü ñåëà,
Òà óáèëà ñòð³ëà á³ëîãî ìîëîäöÿ.
À í³õòî ê ò³ëó íå ïðèñòóïèòüñÿ,
Îõ, ³ ÿ â ëåëþ, íå ïðèñòóïèòüñÿ...

À òîä³ çàñï³âàëà ðóñàëêà ç æèòà, ³ âï³çíàâ Ìèòóñà ãîëîñ 
Çîðåñëàâè:

Ãîðå ìîº, ãîðå, íåùàñíàÿ äîëå,
Ïîîðàëà ä³â÷èíîíüêà ìèñëîíüêàìè ïîëå.
Îé ëåò³ëà ïòèöÿ, ðîçïóñòèâøè êðèëüöÿ,
Îõ, íåìà ³ íå áóäå ìîãî ÷îðíîáðèâöÿ.
Îé ëåò³ëà ïàâà, â ñàäî÷êó óïàëà,
Îõ, íåìà ³ íå áóäå, êîãî ÿ êîõàëà!

Ñòðèìóâàâ Ìèòóñà êîíÿ, à ÷îá³òüìè ïðèøïîðþâàâ ï³ä 
áîêè, ³ðæàâ ê³íü, ³ ðâàâñÿ Ìèòóñà äî ðóñàëêè; òà â³äáóâàëîñÿ 
ñâÿòî, çíàâ ñï³âåöü, ùî âè÷åêàòè òðåáà, ïîêè ñåëî íå âèæåíå 
ðóñàëêó ç æèòà; à ÷è áà÷èòü âîíà, ùî â³í æèâèé-çäîðîâèé 
ïîâåðíóâñÿ ç ïîõîäó, — íå áà÷èòü, áî ï³ñíåþ çà íèì òóæèòü; 
âèõîäèëà Çîðåñëàâà íà ìåæó é ïèëüíî â éîãî á³ê äèâèëàñÿ, 
âðàç óï³çíàëà é ñêðèêíóëà òèõî, òà áóëà ùå ðóñàëêîþ ³ ìóñèëà 
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ñïèòàòè â ä³â÷àò: «À ùî òàì â ðóêàõ ó âàñ — ïîëèí ÷è ïåò-
ðóøêà, âò³êàòè ÷è çàëîñêîòàòè?» — «Ïîëèí, ïîëèí!» — çàãó-
êàëè ä³â÷àòà; êèíóëàñÿ ðóñàëêà á³ãòè æèòàìè, à òîä³ ðóøèâ ç 
êîïèòà Ìèòóñèí ê³íü ³, çâîëî÷èâøè æèòî, âèá³ã áåç âåðøíèêà 
íà áåðåã ×îðíàí³ é òàì æäàâ éîãî, òà äîâãî íå áóëî âèäíî 
í³ âåðøíèêà, í³ ðóñàëêè; çàçäð³ñí³ ä³â÷àòà ñï³âàëè: «À â³äêè 
òè, ä³â÷èíîíüêî, à â³äêè, à â³äêè, ÷è íå ç òî¿ ïîëîíèíêè, ùî 
ðîäèòü ÿã³äêè»; ïàëêî êîõàâ ñï³âåöü ðóñàëêó â æèò³, à ïîò³ì 
âèí³ñ ¿¿ íà ðóêàõ, á³ëó, áåç ðóòâ’ÿíîãî â³íî÷êà, íà êîíÿ ïîñàäèâ 
ïåðåä ñîáîþ, ³ çëåò³ëè îáîº íà áóëàíîìó â íåáî.

Íà ëåòó îáí³ìàëà Çîðåñëàâà êîõàíîãî ñâîãî é ïèòàëà: «ßê 
áóäåìî æèòè, Ìèòóñî?» — «Ñï³âàòèìåìî, ëþáà. Òè ïîäèâèñÿ 
äîâêîëà: ³ ñîíöå, ³ í³÷, ³ çåìëÿ, ³ ëþäè — âñå òå ï³ñíÿ, Çîðåñëà-
âî. Æèòòÿ — ï³ñíÿ, õî÷ ³ íå çàâæäè âåñåëà, òà õòîñü ïîâè-
íåí ñï³âàòè, ùîá ëþäè ëþäüìè áóëè, à íå ðîáó÷îþ õóäîáîþ».

À çåëåíî¿ íåä³ë³ â ñîáîðí³é öåðêâ³ Ñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ìîëîä³ 
ñëóõàëè Ñëóæáó Áîæó, ñòîÿëè ïåðåä àíàëîºì íà á³ëîìó ïîëîò-
í³ ç ñâ³÷êàìè â ðóêàõ: ó êîãî ñêîð³øå äîãîðèòü, òîé ñêîð³øå 
óìðå; ð³âíî çãîðÿëè ñâ³÷êè, ³ äîáðà íàä³ÿ òåïëèëàñü ó ñåðöÿõ 
Çîðåñëàâè é Ìèòóñè, à ï³ñëÿ â³í÷àííÿ âèéøîâ äî ìîëîäèõ 
êíÿçü Äàíèëî, ùîá ïîáëàãîñëîâèòè, ³, ïðîõîäÿ÷è ïîâç Ìèòóñó, 
çìàõíóâ ïîëîþ êîðçíà — ñâ³÷êà ó ñï³âöÿ ïîãàñëà...

— Íàâ³ùî òè âáèâ éîãî? — ï³äâåëà ñóâîð³ î÷³ Çîðåñëàâà 
³ ïðîéíÿëà îñóäëèâèì ïîãëÿäîì êíÿçÿ, ùî ñèä³â çà ïðèãàñëèì 
âîãíèùåì ïîñåðåä äèòèíöÿ Òóñòàíñüêîãî çàìêó. — ×îìó òè 
çàáóâ, ùî íàéá³ëüøèé äàð äëÿ íàðîäó — ñï³âåöü?

Ìîâ÷àâ êíÿçü.

Шановний Метре, я зовсім не маю наміру що-небудь 
підказувати вам чи, не дай Господь, за вас писати, та по-
думалось мені, коли я згадала про наші розмови в Коло-
дяжному: кому, як не вам, поетові з такою драматичною 
біографією, взятися за опрацювання теми співця, та хіба 
не вас, мов того легендарного Митусу, безліч разів убивали 
Бадені, Романчуки, Сембратовичі? А пісня ваша жива...

Мені згадалася ще одна притча, яку чула в дитинстві. 
Послав Господь з небес три іскри на землю, щоб вони 
прославили ім’я Боже. То одна поле спалила, помщаючись 
людям за смерть сина Господнього, друга запалила серця 
воїнів на битву за віру, а третя засвітила талант у душі 
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пастуха, і він став співцем. Прокляв Господь першу іскру, 
другу поставив поруч себе ошуйцю, а третю — одесную.

З пісні досить того, що вона є. Ми ж не змінили своєю 
творчістю ні людей, ні владик. І не скинули гніту. Та уявім 
собі, що поети перестали народжуватися, що не існує на 
світі їхньої позиції супроти гніту — яке ж би то було без-
просвіття!

Маю до вас прохання... На початку квітня я написала 
з Гелуану листа до заряду бібліотеки Наукового товарист-
ва імені Шевченка, щоб шановний заряд не відмовився 
прийняти рукописи моїх драматичних поем «Руфін і При-
сцілла», «Оргія» і «Адвокат Мартіан» у депозит з тим, щоб 
той, кому я доручу, міг одержати їх у разі потреби. Хоті-
ла б, щоб ними заопікувався Іван Франко. І нехай ніхто 
не плаче по мені...

— Ви думаєте, що такий лист, якби він і справді був, міг 
би стати для Франка світлою миттю в його невимовному 
горі? — спитав я, коли моя супутниця вийшла з ролі й, 
розпустивши волосся, стала знову Адріаною.

— Ні, не думаю, — прошепотіла вона.
У її шепоті прозвучали безпорадність і довіра до мене, 

начебто я мав силу змінити щось у тому, що давно відбуло-
ся й було надто трагічним. Я відчув, як швидко, немов роса 
на сонці, розтавало відчуження, що пролягло між нами, 
і наші стосунки почали набирати нової якості — щирості 
й взаєморозуміння: ми однаково були стурбовані горем 
Франка, так, наче він жив поруч, ця турбота зближувала 
нас, робила друзями в біді, і я мовив невпевнено:

— Нам треба відійти від факту. Є ж, крім фактичної, 
ще й художня правда — хай Франкова трагедія станеться 
після його ювілею...

— А тим часом Франко і Стефаник розмовляють з 
Грималюком, — полегшено зітхнула Адріана.

— Ми забули про скрипаля, — нагадав я.

V

Як тільки зсутулена постать Франка зникла за вигнутим 
дощаним парканом, що заслоняв сад від Стежкового про-
вулку, Іван Косинюк опустив руки — одну зі скрипкою, 



312

другу зі смичком, — хвильку так постояв, задивившись 
на зелений купол Високого Замку, який підтримував на 
собі голубий небосхил; і коли гора почала наближатися, 
розсуваючи по один бік вежу Корнякта, а по другий Бер-
нардинський монастир, і, зупинившись на вулиці Баторого, 
засліпила зір скрипаля зеленню м’якорунної трави, він зро-
зумів, що настала пора виходити на Замок, як задумав дав-
но. Біля фігури Яна з Дуклі місця для нього більше немає.

Уклавши у футляр скрипку — смичок чомусь не влазив 
і зламався, — скрипаль зігнувся по циліндр, висипав з 
нього мідяки до підніжжя статуї, надів на голову й подався 
через Академічну навпростець до наближеного замчища, 
сповнений спокою, резиґнації й крихти зухвалої надії.

Він ішов, а Замкова гора віддалялася, немов забавлялася 
з ним, вежа Корнякта й Бернардинський монастир знову 
стали на свої місця, розмежувавшись двома рівнобіжни-
ми вулицями — Валовою й Руською; Косинюк перетяв 
їх Шкотською й вийшов завулками до Порохової вежі, 
та наздогнати гору не міг, вона вже віддалилася на лінію 
Волинського тракту й відпливала далі, мов фата-моргана в 
пустелі; знав скрипаль, що це ніяке не видиво; все в його 
житті було примарне й ілюзорне. Усе, за чим гнався, що 
здобував і, здавалося не раз, тримав уже в цупких пальцях; 
добра робота, перспективний заробіток, несподіваний 
образ для полотна, ледь уловимий звук, що міг би стати 
початком пісні, — враз вислизало з рук; світ навально 
його зачаровував, і він, виловлюючи з нього прекрасне на 
пензель чи на смичок, не мав ні сили, ані вміння оберегти 
спійману красу від повсякденного бруду. А тоді приходило 
до нього озлоблення, весь світ здавався йому чорним і злим 
і уособлювався в підприємцеві, який позбавив його робо-
ти, філістерові, що поглузував з його картин, безголосій 
дівиці, яка сфальшувала його пісню, — він стояв один, 
чистий і білий, ображений на людство й протиставлений 
йому. Світ приходив до нього, щоб засліпити маєвом, а 
потім утекти в безвість, як нині Замкова гора; доганяти 
його не вмів і залишався із своєю гординею — самотній 
буйночубий красень із скептичним поглядом великих очей 
і зневажливою гримасою губ.

Та існував Високий Замок. Останні тижні й дні, які 
скрипаль проводив біля фігури Яна з Дуклі, жебраючи 
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смичком, зелена гора височіла в піднебессі для нього, він 
весь час вдивлявся у неї; і ставала вона символом висоти, 
яку він урешті повинен здолати й стати на ній повним 
зростом свого таланту, піднятися над плебейським містом, 
немов Мойсей на Синаї, й здобути визнання, залишившись 
на ній назавжди.

А гора втікала, як доля, — покликала і не дається; Ко-
синюк прошепотів уперті рядки з Франкового «Мойсея»: 
«Та я мушу, я мушу дійти до межі Канаана...» — і тоді за-
ступила йому дорогу тичкувата постать пропитого чоловіка 
з синіми мішками під очима, з чорною збитою у ковтуни 
бородою, з обличчям, схожим на викручену шмату. Чоловік 
крадькома всунув свою долоню в Іванову, кисть руки була 
гладка, ніби вичовгана в попелі, й швидко висковзнула, 
як слиж або пічкур.

Був це колишній молодомузівець Йосип Шпатько, 
який прославився серед молодих львівських поетів не так 
своїми гуморесками, як тим, що з пригощень на сільських 
фестинах завжди вертався з течкою, набитою смаженими 
курячими ніжками, а з міських просвітянських імпрез — 
шматками тортів; він мав у нагрудній кишені саморобний 
календарик неділь і свят, навпроти яких записував адреси 
впливових українських родин, до них почергово приходив 
на обіди декламувати свої гумористичні вірші; був він теж 
автором повісті «Виродок» — про такого собі салонмена, 
який гасає по світу, щоб вигідно одружитися, засвоїв для 
себе істину, що живе у віці не пари й електрики, а корупції 
та протекції, вдень заграє з соціалістами, а ввечері грає на 
фортепіано по шинках; Шпатько нашіптував у літератур-
них колах, що прототипом повісті послужив йому один 
реемігрант з Америки, маючи на увазі Косинюка; відомий 
був Шпатько ще й тим, що під час однієї дискусії між 
молодомузівцями і Франком він замахнувся...

Косинюк зупинився перед цією проявою, але тільки 
на мить, виминув її, та Шпатько схопив скрипаля за полу 
блузи й вискнув:

— Хіба ти не чув, який патріотичний акт задумано? 
Нині збираємося біля Народного дому. Там Карманський, 
Яцків, Пачовський...

— І вони дадуть тобі з’їсти й випити? — нагнувся до 
Шпатька Косинюк.
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— Яке блюзнірство! — обурився Шпатько. — Ми нині 
вибираємося до Урича, щоб на скалі вибити пам’ятний 
напис на честь Івана Франка!

— І це будеш робити ти?! — Косинюк бридливо відтру-
тив Шпатька. — А що я казав, — говорив уже сам до себе, 
виходячи на Куркову, — той ваш народ, пане Франко, 
створив з вас ікону, щоб нею прикривати свою духовну 
ницість... Та пріч же, огидо! — шикнув на Шпатька, який 
підбігав за ним. — Бо піду, піду з вами, але тільки для того, 
щоб тебе струтити з тої скали...

А коли піднявся до стрілецьких кошар, побачив, що 
Замкова гора зупинилася, і він стоїть неподалік її під-
ніжжя — зачарований світом троєцький хлопець, готовий 
розпочати своє сходження.

Воно давно розпочалося — тепер лише продовжувалось 
або ж закінчувалося... То було ніби в гарячковому сні, я 
схоплювався вряди-годи й тоді оглядався довкола, важко 
вибираючись із своїх видінь: біля мене товпилися самі об-
личчя — без тулубів — і всі просили, щоб я їх намалював, 
а я не мав на чому й чим, я був близький до розпачу, бо 
так багато облич не бачив ніколи, у Трійці вони від мене 
втікали, а тут шемрали, кричали, реготалися, плакали — і 
всі проштовхувалися до мене, щоб стати ближче; молоді 
й старі, красиві й потворні, заплакані й п’яновтішні лиця 
юрмилися в нашому смердючому трюмі, а на верхній 
палубі, де стріляли корки з шампанського і грала музика, 
були ще інакші — ангельські, я позирав деколи на них, 
підлізаючи крадькома по трапу, і плакав з жалю, що не 
мав навіть вугля, не те що олівця.

Деколи вибирався з того хаосу й тоді в поле мого зору 
виходили предмети: колії, паквагони, корабельні щогли, 
безкраї води, — ті предмети не в’язалися жодною послі-
довністю, вони існували самі собою, випадкові в моєму 
житті, змінювали один одного, і я про кожен з них міг 
спитати, чи це, бува, не Америка, бо знав, що задля якоїсь 
Америки ми з мамою покинули Трійцю й до неї їдемо, 
пливемо, мучимось... Я не уявляв собі свого майбутнього 
ні в якій конкретній іпостасі, а з минулим, троєцьким, 
єднало мене лише мамине жовте обличчя і ще образ пана 
в чорному сурдуті й капелюсі, який заходив до нас ще в 
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Трійці, а потім, ніби привид, з’явився біля залізної печі у 
краківській почекальні й зник; я не знав, що це Стефаник, 
а може, тоді він ще й не був Стефаником, напевно, він став 
ним, коли написав книжечку «Камінний хрест» про таких 
злиднів, як ми; ту книжечку подарував мені в Нью-Йорку 
Адам Коцко, і я впізнав автора на портреті, вміщеному 
в книжці, — тільки ці два обличчя засвідчували, що я не 
сьогодні на світ народився, а мав своє минуле.

Проте образ троєцького пана швидко стерся в пам’яті, а 
мамине обличчя зжовкло, мов зів’яла динька, і я пам’ятаю 
ту мить пробудження з гарячкового сну: мати лежала на 
палубі, закутана в сіре покривало, потім хтось з наших 
затулив мені очі долонями, як дитині, хоч був я вже па-
рубчаком, і я почув лише сплеск за бортом, а потім мене 
ті долоні відпустили.

З гарячкового сну розбудив мене й назавше повернув до 
дійсності навальний, що глушив вуха зусібіч, рев корабель-
них сирен. Я вибіг з трюму на палубу й аж присів зі страху: 
попереду корабля з обох боків виднілася забудована мура-
шиним містом земля, в океан із суші впадала велетенська 
брудна ріка, а в її гирлі перед самим носом нашого корабля 
на високому, в три поверхи, постаменті стояла гігантська 
зелена від окису статуя жінки з факелом у правій руці та з 
книжкою — в лівій, увінчана стрілчатою короною, з облич-
чям суворим і розумним, і я подумав, що це і є та Америка, 
до якої ми з мамою вибралися; постать жінки наближалася 
до мене, я навіки запам’ятав її обличчя, захопився ним, 
полюбив і готовий був намалювати його з замруженими 
очима, а на душі відлягло: не пропаду на чужій землі, 
яку охороняє така маєстатична, мудра й добра богиня.

Але статуя залишилась позаду, насупроти сунули кораблі 
й баржі, скреготали якорні ланцюги, гримотіли, вдаряючись 
у борти, синьо-чорні від мазуту хвилі, закожушені трісками 
й соломою; полегкість у душі мінялася гнітючістю: на нас 
насувався берег з неймовірно високими будинками — ко-
ломийська ратуша загубилась би серед них, мов квасолева 
тичка в Петрилівському лісі; ті будинки, безмовні й чорні, 
спиналися в задимлене небо, з-поміж них вистрілювали 
фабричні димарі, з яких вибухали клуби чорного диму; на 
березі свистіли локомотиви, метушилися маленькі й чорні 



316

від кіптяви люди; мої супутники стояли на палубі отупілі, 
мов вівці у спеку, і казали, що ц е  Америка.

Я дивився з нерозумінням на чужий світ і не міг утя-
мити, для чого мама сюди вибралася й умерла марно по 
дорозі; я не знав, що мав далі робити, — може, триматися 
жінки, яка затулила мені долонями очі, коли тіло мами ви-
кидали за борт; та жінка стояла на палубі й горнула до себе 
трійко дітей, біля її подолка для мене, майже дорослого, 
місця не було; я безпорадно розглядався довкола — всяк 
був заклопотаний своєю бідою: посеред океану збирало всіх 
докупи днище корабля, тут простилалася перед кожним 
чужа земля, і кожен муситиме шукати на ній хліба сам.

Наша шіфа причалила до маленького острівця в гирлі 
Гудзону, до берега з нього — рукою подати, і я й подумати 
не міг, що в тих карантинних бараках з червоної цегли мені 
доведеться пробути в голоді цілий місяць, поки прийде чер-
га медичного огляду. Нарешті підійшов до мене чоловік у 
білому халаті, сказав викласти двадцять доларів; лікар довго 
зазирав мені в очі — я вже потім дізнався, що емігрантів, 
заражених трахомою, завертали до Гамбурга — і випустив 
мене до катера. За кілька хвилин я, самотній як палець, 
німий і майже без грошей, ступив на американську землю.

Згадую ті перші, невпевнені й боязкі мої кроки берегом 
Манхеттена, а в уяві чомусь постала в пам’яті та мить, коли 
я, заангажований Адамом Коцком, повернувся навесні 
1907 року з Америки до Львова, влаштувався у Народному 
готелі й зважився з набитою доларами кишенею зайти до 
кав’ярні «Монополь», що заховалася за спиною пам’ятника 
Міцкевичу, — там, як казав мені Коцко, збираються на 
розмови львівські богемісти, які належать до літературно-
мистецького угруповання «Молода муза». Можна деколи 
побачити й Івана Франка за столиком у кутку, де він п’є 
каву і переглядає газети, зрідка приходить Стефаник...

У смокінгу, циліндрі й білих рукавичках я зайшов до 
кав’ярні, коли ще було порожньо. За шинквасом біля 
консолей, заставлених масивними канделябрами, сиділа 
пухкенька звабливогруда кельнерка; вона, видно, зразу 
належно мене оцінила, бо не забарилася підійти до мого 
столика; я замовив каву і з цікавістю очікував завсідни-
ків, яких Коцко ще в Америці так колоритно описав, що 
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я напевно зміг би кожного впізнати — молодих україн-
ських модерністів, які пишуть свої твори у кав’ярнях не 
заради екзотики, а тому, що бідні, мов церковні миші, 
не мають кабінетів. Замість візитної карточки я мав у теці 
кілька олійних мініатюр, зроблених ще у Грініч-вілліджі, 
богемному кварталі Нью-Йорка, де колись Едгар По на-
писав свого «Ворона». Були це символічні кунстштюки, 
на кожному з яких крізь сцени праці, злигоднів, розко-
шів, розпусти, насильства, оргій проступали деталі статуї 
Свободи — рука, стрілчата корона, факел, благородне й 
суворе обличчя античної богині. Я був упевнений, що з 
цими візитками приймуть мене до товариства і що на мої 
майбутні малюнки, створені на матеріалі львівського життя, 
матиму попит.

Я сидів серед могильної тиші в кав’ярні за важким дубо-
вим столиком, покручував у пальцях підсвічник, заляпаний 
жовтими бурульками воску, й відчував на собі пильний 
погляд кельнерки: напевне, мій зовнішній вигляд, яким 
вона спочатку так захопилася, навіював тепер недовіру: 
а може, це поліцейський шпіцель? «Ну й що, — подумав 
я, — чим може загрожувати шпик кельнерці?» Проте мені 
захотілося кудись сховати циліндр, я потримав його в руках, 
розглядаючись по залі, кельнерка вмить підбігла, послуж-
ливо забрала в мене й повісила на вішак поблизу шинквасу. 
Ми не перемовилися й словом, тиша у кав’ярні ставала 
напруженою, і я вже подумав, що треба йти геть: ніхто ж 
не приходить; та в ту хвилину тихо, немов скрадаючись, 
просунувся крізь відхилені вхідні двері невисокий щуплий 
панич з інтелігентним обличчям, обрамленим гладкою 
зачіскою й бакенбардами, до підсліпуватих очей прилипли 
квадратові окуляри, мав він вигляд сумовито-трагічний, і я 
не сумнівався, що це зайшов хтось із молодомузівців.

Кельнерка просвітліла, сперлась ліктями на ляду, вто-
пила вказівні пальчики в ямки на пухкеньких щічках і 
проспівала солодко:

— Пан Карманський п’є нині на сольо-о? А де ж пан 
Місьо-о?

Сумовите обличчя клієнта ще більше спохмурніло, він 
став біля ляди, подивився кельнерці в очі й мовив, коротко 
зітхнувши:
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— Отак, пані Малгосю... Отак.
— Пан Карманський закохався! — півкнула Малгося, 

закриваючи уста долонькою. — У пана в серці сум?
— Не до жартів, пані Малгосю...
— А поезію вже склали на тен темат?
— Почав... «На межах чорна задума бродить, а хвору 

душу повив туман... повив туман...»
— Сідайте й складайте, пане Петре: поезія завжди лі-

кувала вас від кохання... А хто вона?
Поет нахилився до кельнерки, прошепотів, і вона знову 

вискнула, забувши цього разу затулити долонькою рот.
— Артистка? Та, що приходила вчора з Адвентовичем?
— Вона, пані Малгосю...
— І не відповіла вам взаємністю?
— Я ж їй іще нічого не сказав.
— То кваптеся, кваптеся, пане: той... Адвентович такий, 

що задурманить будь-кому голову. Кажуть, він загіпнотизу-
вав навіть тюремну сторожу Бригідок і допоміг російським 
революціоністам утекти. То затятий соціаліста!

— Що ви на тому розумієтеся, пані... — спохмурнів 
Карманський. — Адвентович знає, чого хоче...

— Але й ви, і ви, пане Петре, не якийсь там пантофляж, 
ви теж можете заімпонувати тій артистці — якщо їй т а к е 
подобається, — своїми тюремними муками...

— Подайте мені кави з кожушком і не говоріть більше 
про те! — обірвав розмову поет і підсліпувато попрямував 
до столика, мене не помічаючи.

Я тоді згадав розповідь Коцка про Карманського, і ніяк 
не міг зіставити цього меланхолійного поета з героєм, якого 
змалював мені Адам. Коцко все перебільшував — бачив у 
людях не справжнє, а бажане. Я почув, як до мене підкра-
дається почуття розчарування в особі, якої, зрештою, й не 
знаю. Для мене ще там, за океаном, люди поділилися на 
незалежних і залежних, залежні — на скорених і нескоре-
них, нескорені — на компромісних і безкомпромісних; і 
коли хтось обрав для себе ту чи іншу позицію, то повинен 
бути їй вірним, і нема чого естетові задля моди ставати 
на якийсь час революціонером, а потім соромитися чи 
боятися того свого кроку.

Від Адама я дізнався, що наприкінці січня цього року 
українські студенти оголосили віче за створення україн-
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ського університету у Львові. Сенат віче заборонив і до-
зво лив вшехполякам самим розправитися з бунтарями. 
Двадцять студентів забарикадувалися в аудиторії на другому 
поверсі, ще стільки прийшло їм на допомогу з третього, 
бунтівники зім’яли боївкарів, поламали в аудиторії столи, 
позривали портрети ректорів у аулі1, побили мало не до 
смерті секретаря університету Алойзу Віняржа і вийшли в 
місто, співаючи пісню «Шалійте, шалійте, скажені кати!» На 
розі Академічної їх оточила поліція. Саме тоді з бібліотеки 
вийшов тендітний студент філософії Петро Карманський, 
автор поетичної книжечки «Ой люлі, смутку», перечуле-
ний лірик. Він боязко обійшов заарештованих товаришів 
і раптом почув: «Карманський, якщо ти порядна людина, 
то твоє місце серед нас!» Поет, який був зайнятий лише 
своїм особистим смутком — це теж потрібне, хтось повинен 
оспівувати стан людини в певних умовах, — приглянувся 
крізь окуляри, впізнав того, хто звернувся до нього — був 
це Адам Коцко, організатор віча. Не довго вагаючись, 
Карманський просунувся крізь кільце поліції, став серед 
заарештованих. Просидів місяць, витримав голодовку, 
недавно вийшов із тюрми... А тепер не хоче, щоб йому 
нагадували про той вчинок, бо ж, видно, не мав духовної 
потреби сповнювати його, не був готовим до нього й під-
дався тільки хвилевому настроєві або соромові. Я далекий 
від протестантства, мій протест — малюнок, більше я нічого 
не вмію робити, але коли б ступав на дорогу відвертої бо-
ротьби, то — як Січинський, як Коцко, як Франко.

Я й нині так думаю? Ні, сьогодні я вже не думаю, а лише 
споглядаю марність свого життя. Чому так сталося?

А тоді... Тоді мої думки перекроїв різкий скрип дверей, 
до кав’ярні увійшов розмашистим кроком довгоносий чо-
ловік, лисий і чорноокий. Він поправив на плечах лискучий 
чорний сурдут, обтягнув поли й маєстатичним жестом зняв 
з голови мельоника.

— Знімаю капелюх тільки в церкві і в кнайпі! Прошу це 
належно оцінити, пані Малгосю, й подати на стіл, де сидить 
Карманський, дві кави. Маестро Яцків, сер! — кивнув він 
мені головою, немов давньому знайомому.

1 Актовий зал.
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Яцків присів біля Карманського, пильно приглянувся до 
нього, хмиркнув, лукаво підморгнув, але Карманський був 
незворушно сумний, і Яцків, пристосовуючись до настрою 
товариша, замугикав сумної:

І може, ти крізь сон почуєш
Мої тужливії пісні,
І може, нишком забануєш
Бодай у сні, невиннім сні.
До тебе шлю свій скорбний спів...

Перестав наспівувати, спитав:
— Не пригадуєш, Петре, чиї це слова?
— Карманського, — знехотя відказав автор.
— А я весь час думаю, звідки їх знаю... Петре, якби 

ти потрусив кишеню, ми б випили — знаєш за що? Щоб 
ніколи не відходити від принципів модернізму. Тебе ди-
вує, чому я з цього почав розмову? А тому, що давно тебе 
не бачив, Петре, аж два дні, то хочу наговоритися. Та й 
справді я тепер водно про це думаю: прийшла нова релігія 
в літературу і треба визнати якусь одну. Ми випи ли б 
за те, щоб не бути слугами двох панів: або Франко, або 
Пшибишевський!

— Я не визнаю жодного пана, а тому не п’ю, — пону-
ро відказав Карманський. — Я не реаліст і не символіст, 
я — романтик... А взагалі, не треба блюзнірити, Міську.

— Зовсім не блюзнірю... Наш журнал «Світ», редагова-
ний шановним Бирчаком, повинен дбати про завтрашній 
день поезії, а нинішній ми залишимо комусь іншому — 
хоча б Франкові. Я придбав собі книгу «Чорна магія», а 
також Коран, читаю й переконуюся, що тільки підсвідоме, 
містичне може стати основою нової штуки. Мій батько, ста-
рий побережник із села Лесівки на Станіславщині, мовив, 
що Бог живе не тільки в церкві, а й у лісі. Отже, відучора 
й назавжди прощаюся з реалізмом, моя церква — ліс, не-
збагненний, незнаний, сліпий... Я серйозно. І йду до цих 
переконань не відучора, ти знаєш мою новелу «Білі вівці», 
там усі сліпі: отара і пастухи.

— У Метерлінка є п’єса «Сліпі»...
— А я йду далі... Ми всі стали супроти соціальної за-

ангажованості Франка, хоч, правду кажучи, всі вкупі йому 
одному дорівнятись не можемо... А він — ти ще, мабуть, 
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не читав — у «Віснику» так жорстоко насміявся з нас, та 
кропива-жеруха! І знаєш, подав редакторові дуже вигідну 
для поетів ідею: оскільки всі вірші, вміщені в останньому 
номері «Світу», мають однаковий зміст і з однаковим ро-
зумінням можна їх читати згори вниз і знизу вгору — пла-
тити авторам подвійні гонорари.

Яцків голосно засміявся. Він мені відразу сподобався, 
хоч я не міг збагнути, що в нього напускне: салонна манір-
ність чи мужицька тверезість.

— Сміх сміхом, Петре, а в літературі настає нова ера, 
якої не хоче розуміти сам Франко. Старші письменники 
ставили собі за мету змальовувати економічні та громад-
ські порядки, а для молодих головна річ — людська душа. 
Ми повинні освітлювати довколишнє середовище через 
внутрішній світ героя...

— Міську, май совість, це ж слова Франка, — зауважив 
Карманський.

— А бачиш — і він з нами!.. Ми стоїмо на межі між 
минулим і майбутнім, немов орел між пустелею і морем, ми 
повинні наш родовід брати в храмі Краси, а дітей хрестити 
сльозами нашого народу! — Мова Яцкова ставала щораз 
патетичнішою, я дослухався, чи не чутно в ній фальшу, 
позерства — і не міг зрозуміти; мабуть, Яцків закидав гачок, 
щоб вивідати думку товариша, та Карманський розмови 
не підтримував, і Яцків наговорив зовсім про інше, при-
мружуючи химородні очі: — Якби ти знав, Петре, що за 
божественний напій «Чорна Індія»! Ти ще не пробував, а я 
вже маю рецепт, незабаром принесу. Який то цімес: смак 
полину й смоли! Хоч як на мене, то найсмачніша звичай-
на горілка, коли її закушувати огірком або бурячками з 
хріном... Пані Малгосю, у вас нема цвіклів з хріном? Є? 
Ви ж наша альма матер! Подайте мерщій, бо у мене ось, 
як у того Карася... щось таке в мене є... — він вийняв з 
кишені сурдута плоску плящину, — і називається вона аква 
віте. А ти й не сподівався, Петре!

Кельнерка принесла бурячки з хріном і чарки, Яцків 
наливав.

— То хто вона цього разу? — спитав притишено й зовсім 
конфіденціально.

— Ванда Патковська...
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— О, видно, вже маєш гріх за душею, бо-сь почервонів.
— Краще мати за душею гріх, ніж нічого, — Карман-

ський посміхнувся, проте усмішка не пасувала до його 
сьогоднішньої ролі, він це втямив і квапно погасив її. — Не 
було гріха, — сказав сумно. — Вчора бачив її тут з Карлом 
Адвентовичем, зблизька. То незвичайна жінка — симбіоз 
печалі й легковажності. Я недавно бачив їх обох у виставі 
«Життя людини» Андрєєва, ставив Павліковський в Новому 
театрі. Яка чуттєвість, глибина... А тут уздрів натуральну, 
без гриму...

— Напийся, Петре, і напиши вірша — це єдиний для 
тебе вихід зі становища. Ти ж знаєш Адвентовича; то такий 
хлопака, що коли вже впіймав пташку — не випустить. 
Але ж вона старша за тебе.

— Яке це має значення, — опустив голову Карманський.
— Я її добре знаю, — замислився Яцків. — Ех, якби 

вона захотіла зіграти зі мною Анну в «Украденому щасті» 
Франка: ми готуємо спектакль у театрі львівського «Соко-
ла». Я граю Задорожного. А може, ти допоможеш?

— Ніколи в світі!.. Міську, якби ти перейшов мені до-
рогу... я... я б убив...

— А най тебе двері стиснуть! Ну, будь здоров.
Яцків підніс чарку, та біля уст затримав: наші погляди 

зустрілися. Він підморгнув мені, покликав:
— Сер! То ваш циліндр на вішаку? Певне, ваш, бо 

дотепер я його тут не бачив. Коли бажаєте, ходіть до нас 
і відрекомендуйтеся. Ви, часом, не з Америки? — спитав, 
коли я підійшов до їхнього столика.

— З Америки. Іван Косинюк, мистець.
— Ти чуєш, Петре? — Яцків здивовано видивився на 

Карманського. — Відколи я почав читати «Чорну магію», 
геть чисто все знаю. І що тут робите?

— Повернувся в рідний край...
— Хто вас на таке дурне намовив? — Яцків відставив 

чарку.
— То довга історія. Зустрівся в Нью-Йорку з Адамом 

Коцком, і він переконав мене...
— Ох, той Адась, Адась... Гасає по всьому світу, як 

посолений. Повна голова революції... Мистець, кажете. 
То приставайте до нашого товариства.. Серед нас був ко-
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лись Михайло Паращук, он його робота, — Яцків кивнув 
у бік вікна на пам’ятник Міцкевичу. — Знаєте... Вчився у 
Кракові, Відні. Зробив у Львові знаменитий фонтан з нім-
фами — подивіться, варто — поряд з бібліотекою Оссолін-
ських. Виконав бюсти Франка, Лисенка, Людкевича, зліпив 
і мене. Та раптом забажалося йому політики — в 1905 році. 
Належав, видно, до таємної організації, мав завдання: у 
Старому місті Варшави кинув бомбу в повіз російського 
губернатора Скалона... То якесь диво, що втік. Тепер у 
Парижі, вчиться у самого Родена... Ну, а ми... Це поет 
Петро Карманський, оспівує сум і смерть. Дуже сумний 
поет. Особливо — коли закохається. Тоді незле пише. А що 
закохується дуже часто, то вважаймо — поет несогірший. 
Вчився у ватіканському «Колледжіо Рутено» на єзуїта, але 
не витримав дисципліни й повернувся додому. Залишився 
в душі італійцем: у його віршах замість верб — кипариси, 
замість Дністра — Тібр. Сам безтурботний, мов трубадур, 
а вірші пише такі сумні, ніби Данте ходив по пеклу не з 
Віргілієм, а з ним... Та досить про нього. Я — канцелярист 
львівського асекураційно-кредитного товариства «Дністер», 
доморощений артист, а ще й прозаїк: уночі мене мучать 
привиди, а новели пишу в екстазі.

— Не вірте йому, — зникла напускна журба з обличчя 
Карманського. — Стефаник більше мучиться від реалізму, 
ніж Яцків від містики.

— Може бути, — погодився Яцків. — А в якому жанрі 
ви працюєте, Іване?

— Маляр... Ось кілька моїх робіт, — я витягнув з теки 
мініатюри. — Мені Адам нарадив познайомитися з вами. 
Я за тим і прийшов сюди.

Яцків з Карманським з цікавістю оглядали мої роботи, 
прицмокували, похитували головами, переглядалися, і я 
помітив скруху на їх обличчях.

— Бачите, — підвів голову Карманський, — ваші речі 
особливі, їх не всі зрозуміють. Навіть для нас вони несподі-
вані. А практичні галичани, які взагалі вважають митців 
неробами й жебраками, їх не куплять, — Карманський 
запалив цигарку, глибоко затягнувся. — З бідою прий-
няли вони в музиці Людкевича, а в малярстві Труша, та 
й то кожен третій вважає своїм правом влазити обом у 
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душі заболоченими ходаками. А письменників зовсім не 
визнають. Найголоснішим патріотам досить мати кілька 
фраз Шевченка для реклами своєї культури на святкових 
імпрезах, кілька парадоксів на адресу Франка; Лесі Ук-
раїнки й Стефаника не знають і знати не хочуть, а до нас, 
молодих, звертаються лише тоді, коли хочуть вписатися 
дівчині в альбом. Тож звикайте...

— Нам, як казав Гонкур, — додав Яцків, — мало 
написати книжку, нам треба стати ще й лакеєм свого 
ус піху — продати її. Остап Луцький, наприклад, так уже 
вміє рекламувати свій крам, що якби йому дали прочитати 
анонс з «Діла», то слухачі плакали б із зворушення, — а 
книжок його не купують.

Тривога вкралася в мою душу: я передчував тоді свою 
біду... Хотів ще розпитати про можливість виставок, та до 
кав’ярні увійшло троє. Були це, як потім я дізнався, Остап 
Луцький — елегантний, з метеликом під шиєю, Василь 
Пачовський — поважний, зосереджений, і Йосип Шпать-
ко — довгов’язий, галасливий, у картатій зачовганій блузі.

— Як тільки я закінчив свій виступ у залі «Яд Ха-
рузіму» — ти ж знаєш, як публіка мені плеще, — смикав 
Шпатько Пачовського за рукав, продовжуючи почату, 
певне, ще на вулиці розмову, — чіпляється до мене роз-
порядник єврейського клубу Йоахім Шварц — ти його 
знаєш — і завважує мені, що я нетактовний; я йому від-
повідаю, що не вважаю себе ідеальним, хоча за ідеали й 
борюся; йому ж, бач, цього мало, він називає мене при 
людях за мої антисемітські гуморески юдофобом; я — ти ж 
мене знаєш — людина спокійна, але навіть найлагідніший 
пес у найдобрішого господаря раз на рік зривається з 
ланцюга, то й кажу йому: «Як я маю вас любити, коли ви 
навіть свого Ісуса розіп’яли»; а він, чуєш, що відказує мені, 
паршивець: «То була помилка наших предків, треба було 
таких, як ти, дурнів розпинати...» Присутні, ті самі, які мені 
щойно плескали, підняли регіт, і я мусив утікати. Хіба не 
правду завжди мовлю: nad każdym wisi katastrofa...1

— Перестань, Йосипе! — шикнув Яцків. — Ти як хочеш 
людей розсмішити, то готовий рідній мамі в очі плюнути... 
То що будемо робити, панове? Нас багато, маємо гостя, 

1 Над кожним висить катастрофа (ïîë.).
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а грошей, як звичайно, нема. Може, підемо на «окоцім-
ське» до вуйця Томаса на Баторого або ж до найдешевшої 
кав’ярні Юза?

Косинюк підійшов до Малгосі й замовив багатий стіл.
Товариство було вражене: гість розплачувався зеленими 

банкнотами, були це справжні долари, і мав він їх цілу пач-
ку. Луцький з Пачовським перезирнулися, в їх поглядах тін-
ню майнуло недовір’я; Яцків заспокійливо кивнув рукою, 
проте знизав плечима — мовляв, яка мана погнала його 
з багатої Америки в жебрацьку Галілею; тільки Шпатько, 
побачивши долари, пройнявся безмежною повагою до аме-
риканського маляра. Він увихався біля нього, панібратськи 
підморгував, заглядав приязно в очі, підбадьорював погля-
дом, що мало означати: зі мною не пропадеш, допомагав 
пані Малгосі накривати стіл, ставив, що смачніше, перед 
гостем, і врешті сам усівся поруч. Косинюк радо приймав 
Шпатькову запопадливість: він почувався чужим серед 
нового товариства, і такий зв’язковий був йому потрібний, 
а може, це давалися взнаки заокеанські митарства, під час 
яких доводилося хапатись за будь-яку послужну можливість 
у надії вирватися зі скрути, ризикуючи при тому потрапити 
в руки шарлатану.

Остап Луцький підняв келих. Він усе ще вважався ідей-
ним натхненником львівських модерністів, хоч після того, 
як засумнівався в геніальності Франка, ласкаво залишивши 
йому титул взірцевого продуцента, авторитет його катастро-
фічно похитнувся, бо в кожного, хто був посвячений в цей 
літературний конфлікт, при зустрічі з Луцьким неодмінно 
спливали в пам’яті слова Франкової відповіді авторові 
пасквілю: «Я б мужів з вас повиводив, навіть з мавп таких, 
як ти», — і молодомузівський проводир, який навчався у 
Празі і Кракові й особисто був знайомий з Пшибишев -
ським, теж мусив весь час пам’ятати, які асоціації він 
будить у товаришів; прутик Франкової насмішки з часом 
почав батожити, став гарапником, канчуком, карбачем — 
врешті Луцький не витримає цих безконечних шпіцрутенів 
і виїде зі Львова. Та поки що він тримав фасон, тільки 
полохливо поглядав на вхідні двері кав’ярні, знаючи, що 
о другій годині, по-кантівськи точно, заходить Франко. 
Та було ще загодя.
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Луцький промовив:
— Що я хотів би сказати, панове-товариші... Одно сло-

во, нема злого, щоб на добре не вийшло. Ми з Василем 
подивилися роботи нашого шановного гостя-колеги, і я 
подумав: скільки марно пролито сліз нашими письмен-
никами над долею емігрантів — Стефаник, Конопніцька, 
Сенкевич, Короленко, та й Франко теж... А що маємо в 
результаті? Я не заперечую — зрештою, про це знає кра-
ще пан Косинюк, — лились, лились ті чорні сльози емі-
грантів... Проте, як бачите, найпростішим нашим людям 
довелося зіткнутися з високою культурою Америки й по-
вернутися в рідний край з певним цензом. А як потрібен, 
як необхідний злет духа українського народу на рівень, я 
сказав би, світових партитур! Відлітають наші селяни, мов 
журавлі, за океан...

— А на їх місце польська шляхта переселяє мазурів, — 
перебив Луцького Пачовський.

...Я слухав, опустивши голову. Луцький мав рацію: 
хіба в Трійці зміг би я здобути мистецьку освіту? Та мене 
там свої люди зацькували б собаками, мов зайця; у своїй 
простодушності — я ж був інший, незрозумілий, а тому 
й небезпечний для усталених віками сільських тради-
цій — мене просто позбулися б, звісно ж: над ріллею не 
горбиться, забавляється мальовидлами — а що, коли всі 
перестануть орати, сіяти, жати і пити в корчмі?.. Мене таки 
врятувала еміграція...

Але як забути той моторошний стан самотньої й німої 
людини у джунглях неосяжного міста, де всяк зайнятий 
собою й до іншого байдужий тільки тому, що Морган пе-
рераховує в банк свій двохсотий мільйон, а робітник, щоб 
завтра не здохнути на вулиці, мусить розпочинати збивати 
йому двісті перший...

Хвалити Бога, я таки ходив до заболотівської школи й 
навчився читати латинкою. Це мені допомогло в Америці: я 
відчитував рекламні написи і зіставляв з малюнками — так 
поволі навчився англійської мови настільки, що міг поро-
зумітися з людьми. Ми приїхали влітку, тож спати можна 
було у сквері, в парку чи просто на тротуарі, накрившись 
пакувальним папером або вийнятими із смітника газетами, 
а в дощ ішов до десятицентової нічліжки; спочатку були 
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в мене гроші, і я міг купувати картоплю, яку пекли в жа-
ровнях на вулицях, мав за що взяти дешевої ковбаси для 
котів, попастися ввечері недоїдками на ринку, похлебтати 
супу за п’ять центів.

Та гроші втікали з рук, мов пісок крізь пальці, і страх 
перед голодною смертю погнав мене шукати праці. Робочих 
рук Нью-Йорк, здавалося, потребував, як пустеля води: 
всюди будувалися будинки, доки, фабрики, на вулицях 
били камінь для бруківки, в Централ-парку прибиральники 
наколювали на палички з цвяхами недопалки й усіляке 
сміття, на тротуарах сиділи із щітками чистильники взуття, 
на перехрестях, де зупинялися автомобілі, стояли молоді 
негри із шматами в руках, вони бігли юрмою до машин і 
навперебій, без дозволу власників, витирали з них пил, — я 
всюди пробував знайти працю й звідусіль мене проганяли, 
справляючи на біржу, де безробітні вистоювали в черзі 
тижнями й місяцями, щоб за п’ять доларів записатися на 
роботу...

— А чи не завелика то ціна, пане Луцький, — сотні 
занапащених життів за мене одного? — спитав украдливо 
Косинюк. — Навіть якщо б я був геніальним малярем?

— Евентуально, пане Іване, може, й так... — у Луцького 
враз пропав ораторський хист. — Бо, як казав Тарас, — «не 
нам на прю з тобою стати...» Але ж ви є... і ми вам допо-
можемо, як лише зуміємо.

— О, так! — вигукнув Шпатько. — Та ми, пане Іване, 
вивісимо ваші твори в залі єврейського клубу «Яд Харузім», 
там ставить деколи свої спектаклі театр «Руської бесіди», 
по суботах і неділях збирається сметанка, яка має смак! А в 
касино... Та хіба якийсь там пан меценас, який проциндрює 
в карти сотні ринських, не купить вашої картини? Пане 
Косинюк, хоч я й знаю, що nad każdym wisi katastrofa, 
гарантую вам: не пропадемо!

Залягла тиша, поети мовчки чаркувались. Яцків по-
глипував скрадливо на буйночубого Косинюка, їв і пив, та 
на його обличчі тінився винуватий вираз: може, від того, 
що стіл аж угинався, а бенкетують вони за чужий рахунок 
і ніяк не зможуть віддячитися Косинюкові, коли долари в 
того закінчаться, — хіба що пісними голубцями в їдальні 
вуйця Томаса.
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Луцький квапно міняв тему розмови, він нікому не 
хотів віддавати свого першенства.

— Наше товариство, колего, назвало себе «Молодою 
музою». Це нині модно: «Молода Польща», «Молода Ні-
меччина» і т. ін. А назву подарував нам новеліст Михайло 
Яцків. У його збірці новел «Казка про перстень» є пре-
красна річ — «Доля молоденької музи», в якій захована 
символічна загадка потреби творення, вона формулюється 
у словах: «Якби він любив мене, то відчув би, що я тут». 
Не знати, а підсвідомо через свій талант відчути — де муза! 
Звичайно, якщо той талант є... Та вам цей секрет напевно 
знайомий. Артистична творчість не сміє бути ні боною, 
ні нянькою, ані пропагатором, бо єдиною її функцією є 
внутрішня потреба творця, яка в жодну розумову шухляду 
не вкладається.

Я визнавав за Луцьким певну рацію. Але ще тяжіли 
наді мною роки, прожиті в Америці, де можна на очах 
ситих, щасливих людей померти голодною смертю, а мож-
на випадком і розбагатіти — і те, і се мені знайоме; наді 
мною тяжів заклик Адама Коцка віддати всю силу розуму 
й рук не чужинцям, а своїм, — то як погодитися з тим, 
що мистецтво не сміє бути пропагатором ідей, не повин-
но мати мети? Я просто не міг наразі зрозуміти, чому ці 
люди ховають голови в пісок, коли по тюрмах голодують 
в’язні, коли народові на своїй землі заборонено мати свій 
університет. Хто ж ви тоді — нарциси?

За столом розпочалася суперечка, та я вже її не спри-
ймав: йшло до обіду — двері до кав’ярні все частіше від-
чинялися, і я зрозумів, що жду когось такого, хто міг би 
відповісти на ці мої сумніви. Може, Стефаник зайде, — 
щеміло моє серце, — і я припаду до його грудей, пригадаю 
йому краківську почекальню, залізну піч, зжовклу від горя 
жінку й хлопчину, що рисує вуглем на підлозі страдні 
обличчя емігрантів, — та чи заспокоїв би він мене? Гамір 
за столом наростав, усі говорили й ніхто нікого не слухав, 
а щем у моєму серці згущувався й пік, і я збагнув, що це 
пече мене чекання особливо несподіваного, і та несподі-
ванка не буде Стефаником, а тим, хто прозрів майбутнє 
свого народу, — ось увійде він, величний, мов пророк, я 
переконаюся, що його не видумали, що він живе на землі, 
й образ його заспокоїть мої тривоги.
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— А може, не треба й цього разу про Франка? — сказав 
недбало Шпатько, який сидів поруч зі мною. Мене образи-
ла зневага в його голосі: як він сміє, та невже Франко, тво-
рець «Мойсея», такий звичний для нього, як сірий будень?

— Я мовчу, — пирхнув Луцький. — Мені в цьому ви-
падку треба мовчати, проте я таки скажу. Людина відчуває 
значно більше, ніж розуміє, ціла низка психічних явищ 
залишається поза межами свідомого, і їх можна змалюва-
ти тільки за допомогою художніх символів. Мистецтво не 
можна замикати в матеріалістичну позитивістську клітку. 
А Тобілевич, Мирний, Нечуй-Левицький і той же Фран-
ко — маймо нарешті мужність признатися до цього — саме 
це й роблять, і працюють вони вузькоутилітарно на користь 
недалеких днів...

— Досить, Остапе, — різко змахнув рукою Яцків, пе-
рекинувши недопиту чарку. — Пардон... Пардон! Не на 
користь недалеких днів, а на віки. І символів у їх творчості 
стільки, що й на нас вистачить. Та я хочу нагадати тобі про 
життя, яке стало символом титанічної праці, — це життя 
Франка. Його талант — прокляття для нього самого, а не 
для його продукції... Тільки подумай: він міг стати шанова-
ним і багатим професором, а не став ним, бо сам для себе 
шукав негод, бо йому велено було навчити весь народ, а 
не тільки якусь його частку. Він не помер малим хлопчи-
ком під оборогом, коли відвертав на Діл град, не зірвався 
з урицьких скель, не вмер у тюрмі від тифу, не впав, коли 
його гнали етапом, бо доля призначила йому врятувати 
народ від темряви, а за цей подвиг отримував тільки страж-
дання... Залізо й камінь не витримали б стільки, скільки 
його дух. Міг він тисячу разів зневіритися: його ж цькують 
чужі й свої, а він робить один те, для чого в інших народів 
працюють цілі академії. Ми шукаємо символів — ось вам 
символ!

— Та вгамуйтеся нарешті, пане Яцків! — почувся м’який 
голос з кутка зали. — Що це ви всі так уперто побиваєтеся 
за символами, коли вони поряд: кожне слово — символ.

Усі мертво стихли: за столиком сидів Франко.
Почуття сорому за те, що Франко слухав суперечку 

між Луцьким і Яцковом, обпекло Косинюкові обличчя, 
немов поличник. Навіть не зважився підвести голову, щоб 
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глянути на поета, якого хотів побачити і сприйняти, щоб 
утвердитися; проте цікавість таки перемогла — він зирнув 
спідлоба в той бік, звідки почувся м’який, зовсім молодий 
голос, і вчепився поглядом у кремезну постать старшого 
чоловіка, що сидів у сутінному кутку зали й тримав у ру-
ках розгорнуту газету, із-за газети визирало високе чоло й 
кущуваті брови. Чоловік опустив газету на стіл, повернув 
голову до спантеличених поетів, і тоді Косинюк упізнав 
Франка. Він замилувався його звичайністю: верхню губу 
обтягали руді пишні вуса, і через те його обличчя могло 
здаватися понурим, якби не очі — сині, проникливі й ледь 
іронічні; на блідуватому обличчі темніли веснянки, золоте 
хвилясте волосся стовбурчилося шапкою над чолом. Мені 
було втішно, святково й дивно, що бачу його, проте зразу 
прочув між мною і ним дистанцію, яку б ніколи не зва-
жився скоротити: світився з очей Франка холодок, а може, 
то була вимогливість, яка дозволяла переступити табу, та 
в заплату за це жадала особистої свободи.

Луцький підвівся й демонстративно вийшов з гордови-
то піднятою головою; хлопці відпружились, я сам відчув 
полегшу в душі: той Луцький багато в чому мав рацію, бо 
й справді відчуття людини ширші, ніж засоби зображення, 
але ця думка не нова — я прочитав ось «Сойчине крило», 
Франкове оповідання тільки підтверджувало своєю не-
домовленістю й настроєвістю те, в чому нас переконував 
Остап; був Луцький по-менторськи надутий, зверхній, і 
мені здалося, що він свідомо копіює когось із великих рим-
лян — Веспасіана, Суллу, Цезаря; незмірно амбітний при 
скупих поетичних можливостях, він міг би стати вождем 
серед пігмеїв, певне, й шукав подібного оточення, та ба: на 
заваді стояв Франко із своїми учнями й послідовниками.

— Та говоріть щось! — змахнув у наш бік Франко скла-
деною газетою, й молодомузівці заворушились.

До поета підійшов Яцків і попросив його за наш стіл.
— Якби я знав, — розвів руками Франко, — що у вашо-

му товаристві забуду про те, що треба забути, а пригадаю 
все, що треба пригадати, то просидів би з вами цілу ніч. 
Але ж і ви за своїми веселощами не вмієте забути про власні 
клопоти... А втім, я не розумію, навіщо ви п’єте горілку, 
коли навіть те, що пишете на тверезу голову, не завжди 
тримається на ногах...
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Пачовський покинув наш стіл, підійшов до Франка. 
Франко приязно до нього усміхнувся й показав на крісло, 
запрошуючи присісти. Сів і Яцків. Пачовський промовив 
спокійно, проте з образою в голосі:

— Пане Франко, чому ви нас так жорстоко шмагаєте? 
Маю на увазі вашу рецензію на збірник «Привезено зілля 
з трьох гір на весілля»? Ви не боїтеся, що можете своїми 
словами вбити не один талант?

— Не боюсь... Ні, не боюсь. Досі я ще не вбив жодно-
го. Зрештою, талант, який можна вбити рецензією, — не 
талант. Та ви собі друкуйте, що хочете, не питаючи мене, 
але ж не вимагайте від критика, щоб він приймав на віру 
всі ваші витребеньки та ще й рекомендував їх читачеві. То 
вже вибачте... Я люблю ваші поезії, пане Василю, але не 
всі. «То є штука, я не пхаю тут ідей», — зухвало проголо-
шуєте ви свою безідейність у збірці «Розсипані перли»... 
Ну а це що таке: «Люба, зорі з нас сміються, що по ночах 
не спимо...» Кінь би з того сміявся!

Шпатько реготнув, почимчикував до Франкового сто-
лика, йому сподобалися глузи з Пачовського; Шпатько 
страх як любив гумор, про це я дізнався згодом, — і за-
тереферив:

— Я написав би для вашого журналу, докторе, прегарну 
гумореску, якби ви мені дали завдаток. Дасте?

— На жаль, не маю свого журналу, — сухо відказав 
Франко, не дивлячись на Шпатька. — Крім того, знаю, 
що талановиті письменники, отримавши заздалегідь го-
норар, не знаходять часу засісти до роботи. Я вас вважаю 
талановитим... Пане Василю, у вас є чудові вірші, хоч би 
отой: «Гаснуть зорі, плаче мева, лине мряка опалева...» Та 
іноді пишете таке, що краще б то занести у свій домашній 
альбом. Навіщо друкувати такі ось поетичні флірти: «Я га-
лантно поклонився, граціозно приблизився, обгорнув чужу 
мадам як міг тільки платонічно і промовив іронічно: «Гра-
тулюю, пані вам...» Коломийка на воскованому паркеті...

Пачовський голосно засміявся — сам з себе, атмосфе-
ра стала враз легкою, товариською. Карманський також 
сидів уже біля Франка, мене ж ніхто туди не покликав, і я 
відчув себе покинутим, чужим, як тоді — у перші місяці в 
Нью-Йорку. Я міг би теж підійти, ніхто б мене не прогнав; 
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якби я це був зробив, не побоявшись Франкової в’їдливої 
категоричності, може б, пішло все в мене по-іншому, та 
я не раз був битий, не раз потрапляв у кабалу, і мені не 
хотілося з власної охоти позбуватися особистої свободи.

...Голодний, виснажений Іван Косинюк уже втратив 
надію на те, що знайде роботу. В кишені залишилося 
п’ять доларів — останній шанс записатися на біржі праці. 
Він блукав стрітами й авеню, придивляючись тепер до 
жебраків. Усілякі були: один стояв мовчки з простягнутою 
рукою, інший рекламував єдиний олівець, тримаючи його 
в закоцюблих пальцях; йшло до зими, почали з’являтися 
на вулицях Санта-Клауси із скорбонкою в одній руці та 
з дзвіночком у другій; якийсь хитрун продавав друковані 
листівки, вигукуючи: «Jesus is comming» — йде Ісус, — а 
віруючі купували; ще хтось продавав порнографічні малюн-
ки. Я не мав жодного товару для продажу, простягати ж 
руку соромився й блукав приречено, а на мене зорили 
багаті вітрини, повні смачного їства і теплої одежі; чепурні 
церкви, затиснуті між хмарочосами, заманювали на мо-
литву, поряд торохтіли екіпажі, цокали копита, скреготіли 
трамваї, гуділи автомобілі — всі кудись квапилися, залиша-
ючи мене самого в людській гущі; не втікали від мене лише 
статуї: на Бродвеї дивився поверх людських голів Колумб, 
на Даунтауні, біля церкви Святого Павла, співчував мені 
перший президент Вашингтон, а коли я наближався до 
набережної Гудзону, проглядала крізь вузькі щілини між 
хмарочосами голова суворої й доброї Свободи. Людські 
обличчя вже не товпилися біля мене: я був голодний і 
малювати не мав бажання.

Одного дня — це було на розі Восьмої авеню й 115-ї 
стріт, місце те запам’яталося на все життя — я почув му-
зику: хтось грав на скрипці фривольну легку мелодію — то 
був час джазу-регтайму. Мелодія чимось нагадувала наші 
коломийки, а чи весільні пісні; я прочитав на вивісці — 
«Манхеттен-казино» й ніби уві сні, бо вже нічого майже 
не усвідомлював від голоду, зайшов досередини. Я й нині 
не можу пояснити, на що сподівався, коли подав скри-
палеві п’ять доларів і попросив, щоб дозволив заграти на 
скрипці. Скрипаль-мулат визвірився на мене, але долари 
були справжні, і він подав мені скрипку. Я заграв. Не 
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знаю що. То було моє попурі з пісень, які я чув у Трійці 
на весіллях і біля корчми: то співав сопілкою весняний 
Петрилівський ліс, дзвеніли дримбою переброди на Пруті, 
тужив трембітою завітрений Троєцький горб; я не знав, що 
граю, та клієнти, які за стойками попивали монтраше, а за 
столиками грали в карти й крутили рулетку, повернули до 
мене голови, і я враз оглух від оплесків. До мене підійшов 
прилизаний джентльмен, взяв пальцями за підборіддя, 
довго дивився мені в очі, ніби не вірив — ні, він таки не 
вірив, що це я, такий обірванець, щойно виконав попурі 
на скрипці, — і сказав заграти ще раз.

Потім мені дали скрипку, я став другим музикантом у 
«Манхеттен-казино» — за харч і нічліг.

...Карманський був сумний, він знову ввійшов у роль 
нещасливого закоханого, сперся рукою на крісло, в якому 
сидів Франко, і продекламував:

Ніч по дні, а день по ночі —
Всьому прийде свій кінець.
Щойно станеш квіти рвати — 
Вже й неси, готов вінець.
Гаснуть очі, час вмирати,
Чуєш клич «memento mori...»

— Та живіть, живіть, пане Карманський, — нетерпляче 
перебив Франко.

— Я навмисне прочитав цього сумного вірша, щоб 
викликати вас на дискусію, пане доктор. Бо ніяк не можу 
зрозуміти, чому ви нас критикуєте за песимізм, а Стефа-
ника хвалите...

— Дурниці говорите, — відказав Франко. — У Стефа-
ника нема ніякого песимізму. Певно, коли когось болить, 
він кричить і стогне, але це не песимізм, — він помовчав, 
та видно було, що думки не закінчив, відсунув газети, 
постукотів пальцями по столу, а тоді заговорив; я слухав 
і вірив, і боявся його — тирана в царстві муз. — А ви ще 
й не зазнали болю, ви неврастеніки не з причини, а з 
охоти! Ваш потяг до витончених ідеалів, до заглиблення в 
безодню свого порожнього «я» — це романтика нервів. Вас 
цікавить не почуття, а настрій, бо для того, щоб показати 
нервове напруження, треба щось самому пережити. Ваша 
поезія — продукт хворобливого стану, видуманого вами, 
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це втеча від життя у комфортабельну пустелю символів. 
А я кажу вам: символом є кожне слово, коли воно означає 
щось реальне — чи то жорстоке, мов тортури, чи прекрасне, 
як кохання. Справжнє, болісне, солодке. Ви ж віддаєтеся 
поезії, мов імпотент палкій жінці, і з того поєднання на-
роджується не радість, не плід, а стан сорому... — Я зіщу-
лився, слухаючи: це западто, перед ним не хлопчаки, яких 
слід ременем періщити за збитки. — Невже думаєте, що 
т а к о г о  вашого інтиму не бачать люди? А якщо й не ба-
чать, то невже перед самими собою ні разу не постаєте у 
відвертості? А коли постаєте, то хіба не чуєте зневаги від 
справжньої поезії? Вибачте...

На якийсь час залягла мовчанка. Потім промовив Кар-
манський з ноткою гіркоти в голосі:

— Коли співакові натякають, що він міг би бути добрим 
режисером опери, то цим дають зрозуміти, що йому час 
перестати співати... Якщо ви нам радите відмовитися від 
естетства й стати соціальними поетами, значить, ставите 
на нашій творчості хрест.

— Та Бог з вами, — Франко втомлено опустив зморщені 
у червоних прожилках повіки, — ви здібні люди. Але не 
женіться лише за модою, треба знаходити своє, тільки 
вам властиве. Нині мода на Ібсена, Метерлінка, і я нічого 
проти них не маю, бо нібито не належу до тих боязливих 
людей, що при кожній новій появі в літературі, незвичній 
для їх смаку, лементують над упадком моральності. Але ж 
не було ще такої моди, якій не потрібен був би оригі-
нальний талант і не шкодило б епігонство. Епігонові й 
наймодніший одяг не поможе. Ви дбайте передусім про 
самобутність, а тоді й самі станете модними. Я щиро вітаю 
письменників, які влазять у душі героїв і висвітлюють їх, 
мов магічною лампою, зсередини. Стефаник, Коцюбин -
ський... Я так не вмію, хоч і хотів би... Ось ви, пане Яцків, 
деколи вмієте бути таким магом. І ніби лякаєтеся враз 
цього вміння, щоб, бува, якийсь декадент не хихикнув... 
Стаєте фаталістом — і видуманий вами фатум чи якийсь 
там всесвітній біль наперекір логічній ситуації починає 
вирішувати ходи у творі. Існує передовсім конкретний 
біль, а з тих конкретних — фізичних, соціальних, націо-
нальних — складається вже той всесвітній, як сума, а не 
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як деміург. Ви ж намагаєтеся з усіх сил, за прикладом 
європейських декадентів, замкнутися у своє «я»: мовляв, 
нема законів понад власний темперамент, нема естетики 
понад власну вподобу, нема моралі понад власні прихоті. 
А де «ми»? Куди ви поділи цю категорію?

— «Ми» — це багато «я», — сказав Пачовський. — 
Коли предметом дослідження стає «я», то легше, мов під 
мікроскопом, дослідити здоров’я або хворість одинично-
го об’єкта. Бо ж на перший погляд важко сказати, що є 
здоровим, а що хворим, — потрібен аналіз. Часто те, що 
здається нам здоровим, є особливою відміною хворобли-
вого стану.

— Боже мій, яка софістика! — похитав головою Фран-
ко. — Де ви тільки поначувалися того словоблуддя?.. Та 
хай у тому бабраються польські аристократи, в яких ідеа-
ли не сягають далі казино Монако й паризьких борделів, 
яким надокучили хлопомани з шлунковими питаннями й 
остогидли крикливі патріоти із своїми закликами до по-
рятунку ойчизни. А для нас, українців, поезія не сміє бути 
забавкою нероб, вона мусить стати часткою поступової 
праці, до якої ми покликані.

— Не кожний, хто розмовляє з королем, мусить конче 
стати монархістом, — усмішка Яцкова була лукава, він при-
мружено дивився на Франка, чекаючи, щî той відповість 
на його репліку.

Франко засміявся.
— Рація, рація, пане Яцків: що голова — то розум. 

Література — ліс, де все росте: бук, граб, ліщина й терен. 
І дуб, звичайно. Але самотній дуб, який би він не був ви-
сокий та розлогий, — то ще не ліс. Ми майже півстоліття 
пишалися величним ліванським кедром — Шевченком, 
проте літератури не мали. Тепер маємо. І ви до неї нале-
жите. Але ж ліс треба культивувати, щоб не став хащівни-
ком... А знаєте, пане Михайле, про вас говорять, що ви 
письменник нерівний. Що правда, то правда, але я таким 
критикам відповідаю: рівним буває тільки патик. Ви ж 
виросли на ґрунті світової культури, де все є — і реалізм, і 
романтизм, і символізм. Тому й цікавий ваш почерк, що ви 
шукаєте. Хоч думається мені не раз: тягнете містицизм до 
своїх новел, мов кота до мисочки з конфітурами, тицяєте 
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його мордочкою, а кіт їсти не хоче, бо то не його страва. 
Ви з колиски реаліст, вам імпонує не Пшибишевський, 
а Стефаник... Принаймні я так думаю. У вашій новелі 
«Погонич і коняка» ота шкапа, яку мужик виманює на 
гору віхтем сіна й плаче з тим віхтем у жмені над здохлою 
худобиною, — просто не маю слів...

— А є ще у нього, — нахилився над Франком Шпатько, 
дотикаючись нечесаною бородою до його плеча, — новела 
«Осіння неділя в касарні», в якій капрал примушує жовнірів 
плювати один одному в лице.

— Гарна новела, — відказав Франко, знову не дивля-
чись на Шпатька — він явно ним погорджував, і це мене 
почало дратувати: невже лише Франко має право ставити 
остаточні оцінки всім і вся? — Я деколи читаю й ваші 
гуморески, в одній мені вельми сподобався такий образ: 
«Зуб часу діткнув його своїм пальцем»...

Пачовський пирснув у кулак, ображений Шпатько 
відійшов від Франкового столика, сів біля мене, вихилив 
чарку горілки, довго сопів, потім пробурмотів:

— Щоб когось принизити, не конче треба ганьби-
ти — досить у його присутності вихваляти іншого... — він 
стукнув кулаком по столі. — Та що це за така неволя — той 
Франко!

Мені стало маркітно на душі. Я так чекав зустрічі з 
Франком — добрим, розумним, віщим, а почув наразі тіль-
ки виляски його батога, до котрих тут уже, видно, звикли. 
Я не хотів з ним радитися, бо наперед знав, що порада буде 
однозначна, що для всіх і для мене існують у нього єдині 
правила; я відчув нехіть до Франка, страх перед його ав-
торитарністю; в мені прокльовувався протест проти нього, 
я притлумлював це почуття, бо розумів, що в моїй душі 
зроджується щось близьке до святотатства, та ворожість 
до диктатора ставала дедалі дужчою, я мимоволі обирав 
позицію Датана або Авірона і вже знав, що не я, а хтось 
інший стане майбутнім Єгошуа, який перейме Мойсеєву 
зброю, — може, котрийсь із цих моїх нових знайомих або 
хтось такий, кого я не знаю, але це буду не я, бо не вмію, 
не хочу ставати невільником одержимця; я глипнув на 
розчавленого Шпатька, і мені його стало шкода, я згадав 
свого доброго й ласкавого рятівника в Нью-Йорку, за яким 
пішов без слова, а за Франком не піду ніколи.
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...Е, та я мав уже пристойний вигляд — одяг і рум’яні 
щоки! Мені давали один вільний день у тижні — за зиму 
обійшов увесь Нью-Йорк. Давно забув про свою пристрасть 
малювати, лише деколи озивався в серці жаль за тою 
радістю, яку знав тільки я, немов за втраченим дорогим 
подарунком. Я грав на скрипці — мене навчили читати 
ноти, — висотував смичком негритянські тужливі мелодії, 
витинав жваво, ніби народився в Гарлемі, але ні чорний 
Гарлем, ні розбійницький Бронкс більше мене не цікавили, 
я вже не помічав ні жебраків, ні сміттярів, ні жаровень 
на вулицях, в мене замовляли музику клієнти казино й 
потроху платили; я відвідав морганівський «Метрополітен-
музей», пізнав смак монтраше на Даунтауні, заходив до 
склепів у Китайському кварталі, щоб подивитися на гумові 
гримучі жаби, на голих дівиць — теж із гуми, а в магазині 
зброї помилуватися шестизарядним кольтом — купуй, 
якщо маєш гроші! Коли ж настала весна, я втікав із скре-
готливого міста в Централ-парк — у сутінки тихих алей, 
під росу водограїв.

Біля фонтану Бесезда висиджував годинами. Тоді зга-
дувалася мені Трійця в міражній зелені Петрилівського 
лісу й надпрутських лугів. Мріяв: може, колись зароблю 
грошей на дорогу й повернуся. Та це були тільки мрії, я 
знав, що ніколи тих грошей не буду мати, потерпав від 
страху, що колись, як знайдеться кращий скрипаль, таки 
виженуть мене з казино, а в мене за душею ні гроша; мене 
лякав привид нью-йоркського дна, з якого виліз, і тепер, 
щоб не бачити його, я навіть не схиляв голови.

Якось, сидячи отак біля водограю, я побачив на стовбурі 
розлогого платана прибитий цвяшками папір, на якому 
було щось виписано тушшю. Ті оголошення про купівлю, 
пропажі, знахідки, продаж висіли на всіх перехрестях, 
я ними не цікавився, бо для всього того потребувались 
гроші, яких я не мав; та літери на твердому білому папері 
були великі й гарно виведені — я підійшов, прочитав, і в 
грудях зупинилося серце.

«Я загубила ангорського кота на прозвище Мак-Кінлі, 
це моя найулюбленіша кішка, зверху сіра, а на білих грудях 
чорна латочка. Хто знайде, нехай принесе на Грініч-віллідж 
до будинку Моргана. Винагорода — 500 доларів. Елізабет 
Морган».
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Я здурів. Кожної вільної хвилини блукав по Цент-
рал-парку, їздив підземкою на околиці, нипав по всьому 
місту, поки не знайшов-таки ангорську кішку з подібни-
ми прикметами, а тоді помчав на Грініч-віллідж. Що там 
діялося! У сквері навпроти будинку мільйонера стояли 
сотні людей — старих і малих, чорних і білих, обдертю-
хів і денді — й усі з ангорськими кішками в руках; коти 
нявчали, дряпалися, кусалися, стара пані Елізабет ходила 
поміж людьми, оглядала тваринок, та, видно, не знаходила 
своєї, як вчора й позавчора, бо, втративши терпець, закри-
чала в істериці: «Поліція, поліція!» Вмить обступили сквер 
полісмени в синіх мундирах із брадспойтами й помпами, 
вони спрямували в людсько-котячий натовп струмені 
холодної води, люди почали розбігатися, розбігалися й 
коти, вони дряпалися на дерева й дико верещали; я випус-
тив свого на волю й прожогом пробіг аж два квартали, а 
коли зупинився, побачив довкруж себе молодих людей за 
мольбертами, які малювали з натури. Переді мною стояв 
вільний мольберт з приколеним чистим папером, поруч на 
стільці лежала палітра з фарбами й пензлем: хтось відійшов, 
залишивши на хвилину своє місце праці.

І враз у мене збудилося бажання, по довгому часі при-
йшло воно — таке солодке й тривожне, затьмарило весь 
світ, залишивши для мене лише ті предмети, які просились 
на папір.

Крізь листя дерев з Гудзонової затоки проглядала ста-
туя Свободи, а зовсім недалеко кричали й реготали люди, 
нявчали коти, билася в істериці пані Елізабет Морган з 
худим прищуватим обличчям і копицею рудого волосся, 
свистіли брандспойти в руках мовчазних людей у синіх 
мундирах — нічого більше я не бачив, сів за мольберт і 
все це намалював.

Ніхто мені не заважав, не проганяв, не звертав на мене 
уваги: всі, як і я, були зайняті роботою. Я закінчив, віді-
йшов назад і з радістю уздрів, як з-під мого пензля живцем 
перейшов на папір людсько-котячо-поліцейський содом, 
і крізь нього проглядала голова суворої й доброї жінки у 
стрілчатій короні.

Я полегшено зітхнув, ніби знайшов дорогу згубу, відклав 
пензель, витер руки об штани й повернувся, щоб піти геть 
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з чужого місця, та мені загородив дорогу високий чоловік 
у вимазаному фарбами халаті й сказав:

— Підемо зі мною.
Я стояв, мов укопаний по коліна в землю, страх не давав 

мені зрушитися з місця. «Пропав», — подумав я.
— Та ти не бійся, — сказав високий чоловік, — я ж не 

полісмен. — Його обличчя було поважне й привітне, він 
дивився на мене зчудовано, потім узяв за плече. — Я про-
фесор Грініч-вілліджського мистецького коледжу Чарлі 
Пейсон. Ходім зі мною.

...Дістати з теки цей малюнок і підійти до Франка. 
Швидше!

Франко вийняв з кишені камізельки годинник, погля-
нув і підвівся.

— Мені пора, — сказав коротко, кивнув хлопцям го-
ловою й подався до виходу.

Його наздогнав Яцків, узяв під руку.
— Я хотів би, пане доктор, поговорити з вами з приводу 

вистави «Украдене щастя». Хочемо поставити за першою 
редакцією, без змін.

— О-о, це цікаво... То проведіть мене.
Карманський і Пачовський подякували Косинюкові за 

частування і теж вийшли.
Косинюк залишився із Шпатьком у кав’ярні.

VI

Êíÿçü ìîâ÷àâ. Ïî÷èíàëî ðîçâèäíÿòèñÿ. Âàòðà ùå ÿêèéñü 
÷àñ êóðèëàñÿ ö³âêîþ ñèçîãî äèìó, ùî âèòÿãóâàâñÿ ç äèòèíöÿ 
êð³çü âóçüêó äèìíèöþ â ñòåëèí³, ³ âðåøò³ ïîãàñëà.

Äàíèëî ï³äâ³âñÿ ç êîëîäè, âèïðîñòàâñÿ, ñóâîðî ãëÿíóâ 
íà Çîðåñëàâó, òà íå áóëî â éîãî î÷àõ ãí³âó, ëèøå òóæàâà 
ç³áðàí³ñòü ³ ãîòîâí³ñòü. Â³í îá³éøîâ âîãíèùå é ïîäàâñÿ 
âàæêîþ õîäîþ äî ãàëåðå¿. Âèéøîâ íà ïîì³ñò ³ ïîãëÿíóâ 
ç-ï³ä ïðè÷³ëêîâîãî çàëîìó íà ñâ³ò, çàñëàíèé âîãêèì îñ³íí³ì 
òóìàíîì, äîâãî âäèâëÿâñÿ â ñóò³ííó äàëèíó, ïîêè éîãî ç³ð íå 
âëîâèâ êð³çü ìðÿ÷íó ïàìîðîçü øèðîêî ðîçëèò³ âîäè Âîðîíîâîãî 
ïîòîêó; êíÿçü ïîäóìàâ, ùî îðäà ïðèñòóïîì íå â³çüìå çàìêó 
í³ íèí³, í³ çàâòðà, àëå ÿê äîâãî âèòðèìàâ îñàäó òóñòàíñüêà 
çàëîãà? Ïèòíî¿ âîäè â êàì³ííèõ âîäîéìèùàõ âèñòà÷èòü äî 
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çèìè, õàð÷ó, íàïåâíî, òåæ, òà êîëè çàìåðçíóòü âîäè, çàìîê 
óïàäå: íåð³âí³ ñèëè; òðåáà ì³çêóâàòè, ÿê ³ êóäè âèâåñòè çàëîãó 
ç ïàñòêè. Ï³äçåìíèé õ³ä ñÿãàº àæ çà Ï³äãîðîääÿ, àëå é òàì 
ñòîÿòèìóòü îðäèíö³.

Òóìàí ïðîð³äæóâàâñÿ, êð³çü íüîãî ïðîñòóïèëè îáðèñè 
âåðøèí Êëþ÷à é ×óäèëîâà, ùî ñõîäèëèñü ï³äí³ææÿìè äî 
Òóõîëüñüêèõ âîð³ò, à ïðàâîðó÷, çà ãàòòþ, â³ä Ï³äãîðîääÿ 
àæ äî ðîçëèòîãî ïîâ³ííþ Ñòðèÿ çàñ³ð³ëè ïëîñêîâåðõ³ þðòè 
âèäîâæåíèì êîëîì — ñòîÿâ òàì, ïåâíî, ö³ëèé êèð³ºí ç äâîìà 
òèñÿ÷àìè âî¿í³â ³ ñåðåä íèõ, âèäàòü, ñàì Áóðóíäàé: íà ñåðåä-
í³é, íàéâèù³é þðò³ çâèñ ìîêðèé çåëåíèé ñòÿã.

«×îìó âáèâ?» ßê òîá³ ïîÿñíèòè, æ³íêî, ùî íå ÿ âáèâàâ 
Ìèòóñó, à âëàäà, ïðàâ³òöÿìè äàíà ìåí³? ß á íå ñóäèâ éîãî, 
êîëè á íå áóâ êíÿçåì; òà ïðèçíà÷åíî ìåí³ ñóä ñïðàâëÿòè íàä 
ëþäüìè, à êîëè ñóä áóâ ³ íåïðàâèé, òî æ ëþäèíà ÿ, à íå Áîã, 
³ òîìó ïîìèëüíîñò³ ï³äâëàäíèé. Íå ÿ âèð³øóþ äîëþ ëþäåé, 
à çàêîí: öå âèùà äåðæàâíà ñèëà ³ â³ä êíÿçÿ íå çàëåæíà, öå 
ìåòàëüíà ìàøèíà, ÿêà ñàìà ïðàöþº, ³ íå çàâæäè ìîæíà 
âãàäàòè, äå âïàäóòü âèïóùåí³ ç ïðàù³ êàìåí³. Ìè ò³ëüêè 
âèêîíàâö³ âèùîãî çàêîíó, ÿêîìó ñêîðÿºòüñÿ íàâ³òü êíÿçü.

Òè ïîäèâèñü íà íèõ — õòî âîíè? Ùî öå çà íàðîä, ùî çà 
çáîðèùå îçáðîºíèõ ëþäåé, ÿê çóì³ëè âîíè â³ä îçåðà Êóëóí-
Áóã³ð, àëòàéñüêèõ â³äðîã³â, Áàéêàëó, ªí³ñåþ ä³éòè ïåðåìîæ-
íèì ïîõîäîì àæ çà Êàðïàòè, ³ í³ùî ¿õ íå çóïèíèëî, í³ùî íå 
ñòðèìóº ³ äîñ³; ùî ¿õ ºäíàº, ÷îãî âîíè õî÷óòü, íàâ³ùî ¿ì âåñü 
ñâ³ò, êîëè é ñâîÿ çåìëÿ íå äîðîãà, áî ñâîº¿ ð³äíî¿ çåìë³ âîíè 
íå çíàþòü? Óñå â íèõ º — çáðîÿ, ñèëà, âëàäà, ³ í³÷îãî âîíè íå 
ìàþòü — í³ òèíó, í³ äâîðó, í³ ïîñàäæåíî¿ äåðåâèíè, íàâ³òü 
êëàäîâèù íåìà, îäíà ëèøå õ³òü ³òè äàë³ é äàë³, íåâîëèòè é 
íèùèòè, ´âàëòóâàòè é ð³çàòè, à â ³ì’ÿ ÷îãî — íå â³äàþòü 
ñàì³, áî æ íå ìàþòü í³ ïîäâ³éíèõ ðîò³â, í³ áåçäîííèõ æèâîò³â 
³ âäîâîëüíÿþòüñÿ ìàëèì. ßêå æ ïðîêëÿòòÿ æåíå ¿õ ñîòíÿì 
íàðîä³â ³ ¿ì ñàìèì íà ïîãèáåëü? Òà º ó íèõ ñóâîðèé â³éñüêîâèé 
ëàä, ÿ ñàì áà÷èâ öå, êîëè ¿õàâ äî Áàòèÿ íà ïîêë³í: òóìåíè 
ðîçä³ëåí³ íà êèð³ºíè, êèð³ºíè íà ñîòí³, ñîòí³ íà äåñÿòêè, 
êîæíà â³éñüêîâà îäèíèöÿ ìàº ñâîãî íîéîíà, êîæíèé íèæ÷èé 
íîéîí ðàáñüêè ï³äâëàäíèé ñòàðøîìó, æîäíîìó âî¿íîâ³ ï³ä 
çàãðîçîþ ñìåðò³ íå â³ëüíî ïåðåéòè ç äåñÿòêè â äåñÿòêó, ïðî 
êîæåí êðîê ³ â÷èíîê äîïîâ³äàºòüñÿ â³ä íèæ÷îãî äî âèùîãî, 
àæ äî êàãàíà, ÿêîìó äî âñüîãî íà ñâ³ò³, êð³ì ñâîº¿ þðòè, 
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æ³íîê ³ êóìèñó, áàéäóæå, — ³ âåñü öåé ïîðÿäîê ³ñíóº ñàì 
ñîáîþ, íàâ³ÿíèé âñåìîãóòí³ì ñòðàõîì çàêîíó, ³ñíóº, íåìîâ 
ëóê, ÿêîìó ïðèçíà÷åíî âèïóñêàòè ñòð³ëó.

Äèâèñü, öå æ íå íàðîä, à îá’ºäíàíà ñòðàõîì ñóì³ø ëþäåé, 
îðäà, ÿê³é ñóäæåíî ðîçïîâçàòèñÿ ïî ñâ³òó, ïîêè íå ðîç÷èíèòü-
ñÿ áåçñë³äíî â îêåàí³ íàðîä³â ³ ïðîñòîðó... Àëå âîíà º. ×îáîòè 
ìàþòü õàëÿâè, øòàíè — ïîÿñ, êîæóõ — êîì³ð, ò³ëî — ãîëîâó, 
à ìàºòêó — ñò³ëüêè, ÿê ê³íñüêèé õâ³ñò ³ âëàñíà ò³íü, àëå â 
ñâîºìó íåñòðèìíîìó ïîõîä³ ñïîâ³äóþòü âîíè òóìàííó â³ðó 
â îñòàííº ìîðå, ÿêîãî í³êîëè íå ïîáà÷àòü, òà äî ÿêîãî éäóòü 
³ ìàþòü ó öüîìó ñâîþ ìåòó, áî ³íøî¿ íå çíàþòü, ³ ìàþòü 
óò³õó â³ä ïðîëèòî¿ êðîâ³, áî ³íøî¿ íå â³äàþòü òàêîæ. Òî 
÷è æ âèíí³ âîíè? Õ³áà ï³øëè á ö³ ïàñòóõè ³ç ñâîº¿ âîë³ ð³çàòè 
é ïàëèòè, ÿêáè âèùà ñèëà äèêîãî çàêîíó íå ãíàëà ¿õ?

À ÷è âèíí³ ìè, ùî ìàºìî ñâîþ çåìëþ, ñâîº äåðåâî, ñâ³é ä³ì, 
îáðÿäè, ñâÿòà ³ äëÿ òîãî, ùîá çáåðåãòè âñå íàì äàíå é íàìè 
ïîìíîæåíå, ìóñèìî çì³öíþâàòè ñâîþ äåðæàâó ³ çàêîí? ² ìó-
ñèìî áóòè æîðñòîê³, ³ ìóñèìî ìàòè â³éñüêî, ïîñëóõ ³ êàðó, áî 
ìè — íàðîä, ÿêèé, òåæ îáåð³ãàº ñåáå âèùèì ³ íåçàëåæíèì â³ä 
íüîãî çàêîíîì. Íå ðîçóì³â öüîãî Ìèòóñà. ² ÿ óáèâ ñï³âöÿ. Áî 
ìóñèâ. Ñàìå â òîé ÷àñ, êîëè ñòàëè íåçì³ðíî äîðîãèìè êîæíà 
ëþäèíà, êîæåí êîð³íåöü çåëà, êîæíà áóêâèöÿ â ñëîâ³, êîæåí 
çâóê ó ï³ñí³... Çàêîí ïîâåë³â, áî âèíåí ºñòü íåïîêîðîþ, âèíåí 
ºñòü ñâàâîëåþ, ùî ðóéíóº óñòî¿ äåðæàâè. Äåðæàâà — íåâîëÿ, 
ñòâîðåíà ä³äàìè íàøèìè äëÿ òîãî, ùîá íàðîä áóâ â³ëüíèé â³ä 
çàãàðáíèê³â. Õòî âè áåç äåðæàâè — òè ³ Ìèòóñà?

À â³í çàõîò³â áóòè â³ëüíèì. Îêðåìèì ò³ëîì... À ìîæå, 
òàê ïîâèííî áóòè, õòî ïîÿñíèòü ìåí³? Êîëè âëàäöÿ é ñï³âåöü 
çàîäíî, òîä³ é ÷èí ¿õ óäâîº çíà÷èì³øèé, ³ ÿêùî òâîðèòüñÿ ÷èí 
ñïðàâåäëèâèé, òî é óäâîº â³í ñïðàâåäëèâ³øèé. À êîëè í³ — òî 
ñîþç âëàäö³ é ñï³âöÿ óäâîº á³ëüøå çëà ïðèíîñèòü? Òàê, áî íå-
ï³äâëàäíèé ñï³âåöü ìîæå ïîãàìóâàòè íåïðàâå ä³ëî âîëîäàðÿ. 
Àëå æ, ñòàâøè îêðåìîþ íåêîíòðîëüîâàíîþ ñèëîþ, â³í ìà-
òèìå çìîãó ñòâîðþâàòè ð³âíîçíà÷íî ³ êðàñó, ³ ïîòâîðí³ñòü... 
Äå, â ÿêîìó ì³ñö³ íàéäîö³ëüí³øà ñï³ëêà âëàäè é ìèñòåöòâà? Äå 
òà ìåæà ì³æ äîáðî÷åñí³ñòþ é çëî÷èíí³ñòþ, íà ÿê³é ïî-
âèíí³ ç³éòèñÿ ïðàâèòåëü ³ ñï³âåöü? Ùî º ì³ðèëîì äîáðà ³ 
çëà — ìèñòåöòâî ÷è çàêîí? Àëå æ îáîðîíà ð³äíîãî êðàþ — öå 
äîáðî, íà ñòîðîæ³ ÿêîãî ñòî¿òü çàêîí, ³ éîãî óîñîáëþþ íèí³ 
ÿ. ×îìó Ìèòóñà íå çàõîò³â ñòàòè ç³ ìíîþ ïîðó÷?
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...Ìèòóñà íàäïèâ ç ÷àø³ âèíà, ïîñòàâèâ ¿¿ íà ñò³ë ³ ïðî-
ìîâèâ:

— ß íåíàâèäæó òåáå, êíÿçþ, ëþáëÿ÷è, òè æ ìåíå ëþáèø 
íåíàâèäÿ÷è. ß íåíàâèäæó òâîº âëàñòîëþáñòâî, æîðñòîê³ñòü 
³ íåñïðàâåäëèâ³ñòü, øàíóþ÷è òâîº ì³öíå âëàäè÷åñüêå íà÷àëî, 
òè æ ëþáèø ìîþ ï³ñíþ, òà íåíàâèäèø íåçàëåæí³ñòü. ßê 
íàì çìèðèòèñÿ? Ï³äêîðèòèñÿ òâîºìó íà÷àëó é óáèòè â ñîá³ 
ñâîáîäó òâîðåííÿ? Êîæíó ï³ñíþ ïî÷èíàòè ç òâîãî ³ìåí³, à 
íå ç ³ìåí³ ïðîñòîãî ðàòíèêà, ç ÿêèì íà ïîë³ áîþ ð³âí³ ºñüòå, 
áî æ ïðîãàíÿº âîðîãà íå êíÿæèé êëè÷, à ìå÷ ðàòíèêà, ³ íå 
ï³äí³ìåòüñÿ îçáðîºíà ðóêà âî¿íà áåç êíÿæîãî ïîêëèêó. ßêùî 
ïîãîäæóñÿ ñòàòè òâî¿ì ïðèäâîðíèì ñï³âöåì, òî õ³áà ìîÿ 
çãîäà íå ñòàíå ò³ºþ æ ñàìîþ ñìåðòþ, äî ÿêî¿ õî÷åø ïðèñó-
äèòè ìåíå çà íåïîêîðó? Áà í³, óäâîº ã³ðøîþ. Áî íàñèëüíèöüêà 
ñìåðòü ï³ñí³ ìîº¿ íå óá’º, ïîêîðà æ — íàâ³òü íå íàðîäèòü. 
Âîëÿ òâîÿ, êíÿæå. Ó òâî¿õ ðóêàõ ñóä íàä ìî¿ì ò³ëîì, ó 
ìî¿õ — íàä òâî¿ìè ä³ÿííÿìè. Âñå ãèíå íà çåìë³, òà í³ùî íå 
çíèêàº áåçñë³äíî: çàëèøàºòüñÿ ïàì’ÿòü — äîáðà ³ çëà.

— Îòÿìñÿ, Ìèòóñî! — â ãîëîñ³ êíÿçÿ ÷óëàñÿ ïîãðîçà. — 
×óºø, êíÿçü òåáå ïðîñèòü: â³äìîâñÿ â³ä ñâî¿õ çóõâàëèõ ñë³â. 
ßê ñì³ºø ñòàâèòè ñâ³é ïðèñóä âèùå ìîãî? Âî³ñòèíó ðå÷å 
áåçóìåöü ó ñåðö³ ñâî¿ì, ÿêî í³ñòü Áîã...

— ß â³äïîâ³ì òîá³, êíÿçþ, ³íàêøå — ðå÷å ñï³âåöü â ñåðö³ 
ñâî¿ì: ºñòü Áîã ³ ºñòü â³í ìî¿ì Áîãîì. Ï³ñíÿ, ãîñïîäèíå, 
ðîçøèðþº ìåæ³ ñâ³òó, âîíà ñÿãàº äàë³, í³æ áóäåííå æèòòÿ, 
ÿêèì êåðóºø òè. Êíÿçü ìîæå æèòè ò³ëüêè â äåðæàâ³: ç çà-
ãèáåëëþ äåðæàâè ãèíå é â³í. Çåìëÿ æ çàëèøàºòüñÿ, à íà í³é 
íàðîä. Ùî ³íøå ï³äòðèìàº éîãî íà äóñ³, ÿê íå ï³ñíÿ? Ò³ëüêè 
ç íåþ â³í ïðîéäå êð³çü ñòîë³òòÿ íåâîë³. Òîìó âîíà ñèëüí³øà 
â³ä çàêîíó. Ï³ñíÿ âáèðàº âñå, ÷èì æèâå ëþäñòâî, ³ óâ³áðàíèé 
äîñâ³ä ëþäñòâó ïîò³ì â³ääàº. Ï³ñíÿ ï³çíàº ùå íå ï³çíàíå é 
äàðóº ï³çíàíå ëþäñòâó â éîãî âëàñí³ñòü. ², ïðèéìàþ÷è öåé 
äàð, íàðîä ï³äí³ìàºòüñÿ íàä ñâî¿ì áóäåííèì æèòòÿì, íàä 
ñïðàâåäëèâèìè é íåñïðàâåäëèâèìè, òà âñå æ ìèíóùèìè çà-
êîíàìè — äî âèñîòè ³ çì³ñòó ï³ñí³.

— Òè ñàì íå õî÷åø æèòè, Ìèòóñî, — ìîâèâ ñóâîðî 
êíÿçü.

Ìèòóñà ã³ðêî ïîñì³õíóâñÿ.
— Õòî á íå õîò³â... Òà âèñëóõàé, êíÿçþ, êîðîòêó ïðèò÷ó. 

Ìîæå, âîíà ïðîìîâèòü òîá³ òå, ÷îãî ÿ íå çóì³â ïîâ³ñòè íà 
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ñâ³é çàõèñò... Ïðèéøëè ÿêîñü ëþäè äî ìàéñòðà çàìîâèòè 
ðîçï’ÿòòÿ, ³ ñïèòàâ ìàéñòåð, ÿêîãî âîíè áàæàþòü ìàòè 
²ñóñà — æèâîãî ÷è ìåðòâîãî? Ïîäóìàëè ëþäè é âèð³øèëè 
çàìîâèòè æèâîãî: ÿêùî â³í ÷èìîñü ¿ì íå âãîäèòü, òî çà-
âæäè ìîæíà áóäå éîãî ðîç³ï’ÿòè, à ìåðòâîìó â³äðàçó òðåáà 
ïîêëîíÿòèñÿ. Íå êâàïñÿ, ãîñïîäèíå, ï³äíîñèòè ìå÷ íàä ìîºþ 
ãîëîâîþ, äëÿ ïîêëîí³â ùå áóäå ÷àñ, à íèí³, êîëè íàðîäîâ³ âè-
ïàäàº ç ðóê çáðîÿ, ìîæå ïðèãîäèòèñÿ ìîÿ æèâà ìèñëü.

Êíÿçü ãóêíóâ îðóæíèõ âî¿â ³ âåë³â ¿ì âèâåñòè ñï³âöÿ.
...Äàíèëî ç³éøîâ ç ãàëåðå¿ â äèòèíåöü, íàñòàëà ïîðà 

áóäèòè çàëîãó. Çîðåñëàâà ï³äâåëàñÿ ç êîëîäè é ï³øëà éîìó 
íàçóñòð³÷.

— Çóïèíèñÿ, êíÿçþ, — çâåë³ëà.
Õîâàëèñü ïî ³çâîðàõ ñóò³íêè, ðîçïîâçàâñÿ äîëèíàìè òóìàí. 

Ñâ³òàëî.

Світало. Східний зріз Каменя, витемненого росою, 
вибілювався вкрадливим розвиднем, і поздовжні шрами на 
ньому виполіровувались сталевим полиском. Нічні сутінки 
припадали щораз нижче до залопушених потічних низовин, 
щоб там, зачаївшись, оберігати нічну вологу цілий день; 
докурювалися цівочками дими на горах і стиха зникали, 
залишаючи по собі запах горілої гіркоти; день, який тіль-
ки-но починав проколюватися, владно проганяв містерію 
святоіванської ночі, бо мав бути буднім, звичайним, і знали 
й ми з Адріаною: все, що вдалося нам уздріти, йдучи поночі 
лісовою просікою, набере вдень іншої фактури — звичай-
нішої, прозаїчнішої, суворішої.

Не знаю, як Адріані, а мені було шкода, що закінчується 
наш спіритичний сеанс; зійде сонце, почнеться праця, і 
хтозна, чи вдасться нам колись ще раз викликати з ефіру 
зматеріалізовані мислі тих, хто був до нас, як це трапилося 
сьогодні. Та втішав я себе тим, що просіка довга, до сходу 
сонця ще далеко, до Каменя — добрий шмат дороги й магія 
купальської ночі для нас ще не ослабала.

Білота розвидня просвітила, мов рентген, прилеглий 
листочок Адріаниного вуха, вирожевила мочку, і я поду-
мав, що в цю мить профілі у Адріани зовсім не схожі один 
на одного; той, що від мене, був затінений і сумовитий, а 
від сходу, напевно, світлий і втішений; я захотів побачити 
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той другий бік обличчя й долонею повернув її голову до 
себе. Половецькі скісні очі жінки стали великими, наче 
вона здивувалася з моєї сміливості, проте мимовільно 
наблизилась до мене й, легка мов павутинка, увійшла в мої 
простягнуті руки, коли ж я доторкнувся губами вибіленої 
переддосвітком її щоки, здригнулася й прошепотіла:

— Ви запізнилися, маестро... Нині Купала, русалії уже 
минули.

І тихо вислизнула з-поміж моїх рук.
Одну лиш мить нам було затишно й добре, а коли 

почала вкрадатися ніяковість, Адріана заговорила, щоб 
вивільнити нас обох із стану незручності:

— Скільки сюжетів накидали ми з вами цієї ночі!.. Як 
ви собі з ними дасте раду?

— Це ж чорновик, — відказав я. — До справжнього 
роману з часів Івана Франка ще дуже далеко. Та й не під 
силу це одному авторові.

— А скажіть, тільки не гнівайтесь, — Адріана сторожко 
глянула на мене, — ви ніколи не відчуваєте ніяковості, коли 
пишете про більших за себе людей? Невідповідності?..

— Завжди відчуваю... Це тяжке і прикре відчуття. Думаю 
не раз: якщо мені належиться певне визнання, то не за 
всю працю — вона для мене необхідна, як кожному своя 
робота, — а лише за подолання того бар’єра невідповід-
ності, коли автор з надмірним зусиллям мозку переступає 
самого себе, стає хоча б на мить дужчим від своїх звичайних 
можливостей. Цей стрибок вартий віддяки...

Йдучи, Адріана раз у раз нахилялася, немов ховаючи від 
мене своє обличчя, — зривала високі стебла червоного іван-
чаю, в неї на руці уже був цілий оберемок святойванського 
зілля; у мене майнула думка, що це для виправдання перед 
товаришами — ви бозна-що собі уявляєте, а ми зривали 
квіти, — ба ні, робила вона це бездумно, нервово; я зупинив 
її: нехай ростуть, навіщо вкорочувати їм життя, у тому є 
якась доцільність, що ці квіти ростуть на зрубах.

— Справді, — отямилась вона, — я стала чомусь не-
врівноваженою, це мине...

Адріана помовчала, та враз несподівано задиристо, 
ніби тоном своєї мови хотіла притлумити в собі затаєне 
хвилювання, заговорила:



346

— Все це вигадка — той ваш бар’єр. Нікого ви не пе-
реступаєте, ніякого стрибка не робите. Просто берете за 
об’єкт свого дослідження людей, які не можуть вам опо-
нувати, ставите їх у вигадану ситуацію, експериментуєте і 
глаголите через них свою концепцію. А де контроль, де? 
Хто той суддя, якого ви повинні боятися?

— Ви... Ви! Аякже. Автор, який прагне успіху, мусить 
вважати читача не тільки рівним, а й мудрішим за себе.

— Гаразд... Ось два пеньки, сядьмо, — Адріана попро-
сила в мене цигарку, запалила. — Отже, перед вами суддя, 
ви тільки-но возвели мене в цей ранг. А ви підсудний... Як 
суддя, я вимагаю правди і тільки правди. Хай і видуманої 
вами. Ви поставили альтернативу: володар і співець, Да-
нило і Митуса. По-вашому, кожен з них має свою рацію. 
Чому ж ви не розв’язуєте дилеми, а тільки ставите і, мов 
Пилат, умиваєте руки? Мовляв, дорогі читачі, вибирайте 
собі, що кому більше підходить. На якій позиції стоїте ви? 
Відкрийтеся!

Я був заскочений її звинуваченням, та вона згадала Пи-
лата. І я, замість образитися, вхопився за образ намісника 
Іудеї, мов за рятівну дошку.

— Ха... Пилат був хитрий чоловік. Як він сказав іудей-
ським первосвященикам, які привели до нього Ісуса?.. 
Приблизно так: «Візьміть його й робіть з ним що хоче-
те» — тобто, дійте згідно зі своєю совістю: милуйте або 
розпинайте... Чому я маю вам накидати своє рішення, коли 
у вас є власний розум? Я таки не маю права диктувати вам 
своїх уподобань, бо вони можуть бути помилкові. Самі 
вирішуйте і тим покажете, хто ви. Література виховує не 
приписами, а спонукуваннями до думання.

— В такому разі я маю право стати на боці не Франка, 
а Косинюка й Шпатька.

— На бік Шпатька ніхто не стане: є ж у людства ви-
пробувані й устояні канони моралі й порядності... А Фран-
ко — не релігія, яку треба без сумнівів сповідувати. Просто 
він, як ніхто інший, умів відчувати потреби своєї епохи. 
На бік Косинюка можна й стати — щоб зрозуміти його. До 
речі, я Косинюка домислюю: був якийсь час серед моло-
домузівців один художник-реемігрант — складна і трагічна 
постать. Відомостей про нього мало, я хочу змалювати його 
на підставі дотичних матеріалів.
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— І згущуєте фарби... Я трохи начитана в американській 
літературі, тож думаю собі: якби все там було аж так чорно, 
то звідки взялись би Фолкнер, Хемінгуей, Фіцджеральд, 
Відал...

— Дівчино, — розсердився я, — не вдавайтеся до дема-
гогії. Я ж згадав і професора Грініч-вілліджського коледжу... 
І нічого не висмоктую з пальця. У Сполучених Штатах мені 
довелося прожити три місяці, і я побачив там багато такого, 
чого й повчитись варто. Та наведу вам одну лише деталь 
для прикладу. Записи пісень Джона Леннона ви напевно 
прокручуєте й досі на магнітофоні. То його буквально 
на моїх очах, серед білого дня якийсь бандит убив двома 
пострілами з револьвера в спину, коли Леннон заходив у 
браму свого під’їзду. А вбивцю виправдали: шизофренік... 
Я не згущую фарб, Адріано.

— Вибачте... Про Шпатька то я так — для зачіпки. Не 
треба, звісно, за нікчемами визнавати рації... Я до іншого 
вела. Ми, молоді, вимагаємо від письменників кришталевої 
чесності. Ми обурюємося, коли автори, зводячи порахунки 
із своєю совістю, обмежуються загальновідомими істинами, 
які проповідувати легко, і, не маючи елементарної муж-
ності, замовчують гірку правду... Ви ще щось розкажете 
про Яцкова? Дуже цікава особистість...

— Неодмінно розкажу. Я добре знав його: він давав 
мені рекомендацію до Спілки письменників.

— Який ви давній...
Я щиро розсміявся.
— А так... Мої русалії уже минули.
Я глянув на Адріану й знову побачив на її обличчі сум.
— То що, — порушив я мовчанку, — викликати вам 

ще духів?
— Викликайте, — тихо проказала Адріана. — Тільки за 

новим сценарієм, як домовилися.

Із станції до вулиці Зиблікевича Стефаник доїхав 
трамваєм, а звідти подався пішки вгору — на Софіївку. 
Поважно розмахував бамбуковою гнутою паличкою, з 
якою не розлучався, відколи одружився, — вона стала йому 
добрим товаришем, і часто, проходжуючись за Русовом 
польовими доріжками поміж житами, вголос ділився з нею 
своїми думками.
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Стефаник зосередив погляд на ясеневого кольору кий-
кові, що з кожним кроком викидався вперед, ніби вказу-
вав, де треба робити крок наступний, і ворушив губами, 
відповідаючи на можливі Франкові запитання.

«То задля такої дурниці, як мій ювілей, треба було 
викликати вас аж з Русова?»

«Пане доктор, ви, бачу, мені не раді. Я ж хотів уздріти 
передовсім вас».

«Чув я, що багато випиваєте. Навіщо це робите? Кра-
ще б щось нове написали».

«Я з п’ющими за пліт не виливаю», — ви знаєте, чиї 
це слова. Вважаю їх голою декларацією, бо ж ви зовсім 
не п’єте».

«Їздили до Відня? Що там чувати?»
«Їздив. Слава Богу, що-м ся того збув. У Відні — пани, 

а всі ті засідання парламенту — панська забавка».
«А як там мається віденська „Січ“»?
«Дуріють хлопці, ходять уже в козацьких шароварах 

і кунтушах, хоч на сцену: хитайся по-п’яному і махай 
дерев’яною шаблюкою. Я їм кажу: чого ви мавпуєте козаків, 
яких ніколи не бачили? Якщо вже так дуже хочете уподіб-
нитися до народу, то одягайтеся в постоли й сардаки».

«Ви у своєму Русові геть охлопіли, пане Василю... До 
речі, хочу сказати вам: коли почнете знову писати — дай 
Боже, щоб то скоріше сталося, — то відредаговуйте потроху 
від діалектизмів мову новел, хоча б у ремарках, ми повинні 
дбати про чисту літературну мову».

«Я не знаю, пане Франко, що більше шкодить тій лі-
тературній мові — діалектизми чи вчені слівця, якими ви 
так охоче оперуєте у своїх критичних і наукових працях: 
деталь, імпульс, концепція, ремінісценція, фікція і т. ін.».

«Дивуюся, що ви так гаряче протестуєте проти іншо-
мовної термінології. Хай же і наша мова збагачується тер-
мінами, які у світі мають вже усталене місце й традицію. 
Чи конче усіх їх штучно українізувати, а потім у перекладах 
знову називати так само? Подібна тенденція — хуторянська. 
Зрештою, всього в міру — і діалектизмів, і запозичень... 
Пане Стефаник, ви чимраз більше наїжачуєтесь супроти 
всього, що йде, так би мовити, з рук інтелігенції».

«Я не захоплююся нашою інтелігенцією. Можу ви-
правдати, а любити... як можна любити те, що народилося 
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півстоліття тому і є маленьке, до того ж миршаве? Люблю 
мужиків за їх тисячолітню тяжку історію».

«Хлопоманство відживає свій вік, добродію. Ви бачите 
лише казинову інтелігенцію, а не хочете бачити револю-
ційної».

«Вашими устами мед пити! А ви назвіть, крім себе й 
Лесі Українки, ще когось з революційних інтелігентів».

«Ну чому: Коцюбинський, Кобилянська, Стефаник, 
Мирослав Січинський, Адам Коцко... Революція, зреш-
тою, може розвиватися не тільки в соціальній сфері, а й у 
естетичній. Як вам подобається Михайло Яцків?»

«О, цей химородник серед молодих новелістів найці-
кавіший, я не пропускаю жодного його рядка. Є в ньому 
щось від мене, та слово має добірніше... Написав він мені 
листа: кудись вони там вибираються, кличуть до гурту. Та 
не піду я: старий став».

«Ой, розлінивились ви, пане-товаришу, а шкода: Сте-
фаників у нас не густо... До речі, вам належало б не від-
сиджуватися на засіданнях парламенту, а використовувати 
трибуну для пропаганди наших ідей. Хіба ви не помітили, 
що й мужики, й інтелігенти почали жити новітніми кате-
горіями?»

Стефаник так заговорився із своєю бамбуковою па-
личкою, що минув Франкову садибу, вернувся, тихо від-
чинив залізні ворітця і, скрадаючись навшпиньках, щоб 
не звернути на себе уваги Ольги Федорівни, яка частіше 
перебувала в горішніх кімнатах, тихо увійшов до коридора. 
Двері, на диво, були не замкнені. Почув чоловічі голоси, 
прислухався: Франко з кимось розмовляв. Не стукав, щоб 
не перебивати розмови, відхилив двері кабінету й на-
самперед зустрівся з чорними тривожними очима Ольги 
Федорівни, зауважив у них неприязний блиск. Антипатії 
пані Франкової Стефаник не розумів — він і подумати 
не міг, що Пшибишевський і дотепер шпурляється його 
іменем, мов яблуком розбрату, серед письменницької гро-
мади, — кивнув поштиво головою і, виминаючи її погляд, 
став біля одвірка, спершись руками на паличку.

Франко сидів згорблений у кріслі, водив по колінах 
скоцюрбленими пальцями, ніби хотів їх розправити, й 
уважно слухав статечного добродія з борідкою та сивим 
гладким волоссям, розділеним посередині рівним проділом. 
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Стефаника не помітив, та коли Грималюк несподівано 
замовк, Франко повернув голову до дверей, якусь мить 
нерозуміюче дивився на гостя, враз погляд його потеплів, 
він підвівся й, заклавши назад руки, сказав:

— Сідайте, пане Стефаник. Це професор Грималюк.
Грималюк і Стефаник здивовано переглянулися, бо ж 

заочно знали один одного; мовчки, кивком голови при-
віталися.

— Ви спитали мене, пане доктор, чого я приїхав до 
Львова, — заговорив згодом професор. — Мене, як дійс-
ного члена НТШ, заряд Товариства попросив взяти участь 
у депутації до Відня, яка має передати міністрові освіти 
меморіал у справі українського університету. Я погодився, 
тільки за умови, що стану перед міністром не у профе-
сорській уніформі, як це пропонує заряд, а у фраку...

— Пане професор, — перебив Франко Грималюка, — 
аби зробити добре діло, я готов надіти на себе ескімоську 
шкуру.

— Ні-ні, пане Франко, ви не маєте рації. Українців, 
до того ж мужицьких синів, у Відні вважають людьми 
нижчого стану, і одяг для нас відіграє не другорядну роль. 
Я маю досвід... Ще в 1901 році, коли відбулася у Львів -
ському університеті злої пам’яті сецесія1 на знак протесту 
проти поведінки професора Твардовського — ви добре 
знаєте цього затятого шовініста, він не тільки вас шель-
мував, мене теж називав псевдовченим, — наша празька 
«Українська громада», головою якої був я, організувала 
концерти й вистави, а дохід перераховували в так званий 
«фонд Грималюка», що призначався на стипендії п’ятистам 
українським студентам, які виїхали зі Львова до Праги, щоб 
навчатися в чеських та німецьких вищих школах. Звичай-
но, наших грошей не вистачало, і я попросив аудієнції в 
престолонаслідника Франца Фердинанда з надією викло-
потати дотацію. Був я одягнений у наймодніший смокінг; 
престолонаслідник вислухав мене, оглянув з ніг до голови, 
зауважив, що вперше бачить такого елегантного рутенця; 
він просто розчулився й наобіцяв золоті гори, проте, видно, 
засумнівався, що перед ним стоїть той самий Грималюк, 
про якого йому доводилося вже чути:

1 Масовий вихід; тут — вихід студентів з університету.
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«Хтось говорив мені, нібито ви, пане професор, скар-
жилися десь серед учених, що ваші винаходи присвоїли 
собі німці. Ніяк у це не повірю, хоча... вигляд у вас, скажу 
вам, вельми імпозантний...»

«О, ваша ясновельможність, — зіронізував я, — як я 
жалкую, шо не маю біцепсів гладіатора. Може б, вони мені 
послужили замість патенту».

«І все-таки я не можу повірити, щоб німці — та щось 
запозичували в рутенців... Це ж нісенітниця, не правда?»

Я побоявся втратити дотацію, тому відповів ухильно: 
«Люди іноді не визнають того, чого не помацали. Але ж 

ви вірите, що електрика протікає по дротах, хоч і не бачите 
цього...»

«О, це дуже цікаво! — пожвавився престолонаслід-
ник. — Поясніть мені, ви в цьому компетентні, як у тих 
тоненьких дротиках робляться дірки, щоб ними міг про-
тікати електричний струм?»

— Було б дуже смішно, якби не було дуже сумно, — ска-
зав Франко. — Я теж чув про ваше наукове фіаско, мені 
це в голові не вкладається...

— Чому ж має не вкладатися? — спохмурнів Грима-
люк. — Вас же не допустили до викладання в університеті. 
Мій винахід, ваша габілітація...

— Це правда. Нам доводиться ставати на прю з рутиною 
й нечесністю. Продукт нашої мислі присвоює собі сильний 
світу цього, а от такий собі престолонаслідник дивиться 
на нас як на троглодитів, і знати не хоче, що цивілізацію 
творимо й ми. Бо не маємо змоги карбувати своїм іменем 
своє ж золото. Ми часто не знаємо навіть його проби. 
І, користаючи з нашої сплячки, непрактичності, грабіж-
ники силою й обманом забирають наше золото у злитках, 
карбують з нього свою монету і заявляють, що то скарб 
їхній... І пішов ваш винахід у світ з німецькою тамгою.

— Мусимо вірити в непропащу силу нашого наро-
ду, — сказав Грималюк.

Адріана розстеляла перед собою на землі стебла іван-
чаю, немов господиня льон для просушки, гладила їх — 
може, жалкувала, що таки вкоротила квітам життя, — ду-
мала про щось своє.

— Ви не хочете більше слухати? — спитав я обережно.
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— Чому ні... — відказала вона, не підводячи голо-
ви. — Я хотіла б знати, кого ви маєте на увазі під образом 
Грималюка...

— Це збірний образ... У ті часи зароджувалась україн-
ська професура поза межами краю. Першим був Драгома-
нов. А потім... Згадаймо хоча б професора Німецької полі-
техніки в Празі Івана Пулюя — видатного електротехніка, 
який відкрив невидимі промені ще до Рентгена; професора 
Празького університету біохіміка Івана Горбачевського, 
який прославив себе відкриттям штучного синтезу сечової 
кислоти; професора Краківського університету лінгвіста 
Івана Зілинського — всіх не перерахуєш... Проживаю-
чи далеко від рідної землі, вони не завжди мали змогу 
вірно орієнтуватись у нових політичних віяннях, і тому 
їхнє ставлення до Івана Франка не було однозначним. 
Перебували вони під впливом то Куліша, то народовців, 
проте напередодні Першої світової війни не було жодного 
більш-менш прогресивного вченого, який не визнавав би 
Франкового авторитету. Тому я вважаю можливим і навіть 
закономірним візит професора Грималюка, який уособлює 
тогочасну позакраєву українську професуру, до Франка 
напередодні його ювілею — візит для своєрідного звіту 
про свою діяльність.

— А все-таки ви повинні б розповісти читачеві про це 
запозичення. Адже йдеться про слов’янський пріоритет у 
науці...

Я не зреагував на репліку Адріани, проте в моїй уяві 
склалася картина зустрічі Альберта Ейнштейна й Івана 
Пулюя у Празі 1912 року.

Молодий професор теоретичної фізики у Празькому 
університеті Ейнштейн завітав до свого старшого друга — 
професора електротехніки в Німецькій політехніці Пулюя, 
що мешкав на Сміхові. У наукових колах Ейнштейна на той 
час уже називали молодим генієм: він створив теорію від-
носності, увівши до тривимірного бачення світу четвертий 
вимір — час. У своєму відкритті вчений спирався на праці 
творців неевклідової геометрії — Лобачевського й Рімана, а 
в працях з молекулярної фізики — на відкриття Рентгена. 
Він захопив з собою вельми цікаву для нього брошуру, 
видану Французькою академією наук, — «Про четвертий 
вимір у геометрії» Миколи Гулака, в якій автор розвиває 
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постулати Лобачевського й Рімана; вченого цікавило, хто 
цей слов’янський математик. Пулюй не зміг пояснити, 
бо ж кириломефодієвець Микола Гулак був юристом, до 
того ж у науці й літературі не залишив жодного сліду.

Та набагато більше цікавило Ейнштейна інше питання: 
скільки правди в тому, нібито невидимі катодні промені, 
які в світі називаються рентгенівськими, професор Пулюй 
відкрив ще у вісімдесятих роках минулого століття.

Високочолий, кучерявий чоловік, з виразними семіт-
ськими рисами обличчя, недбало одягнутий, не справляв 
особливого враження. У його карих очах дивно поєдну-
валася дитяча допитливість з проймаючою проникливі-
стю — розмовляти з ним нелегко. Здається, про все, що 
говорить його співрозмовник, він знає набагато краще й 
мимоволі фіксує найменше відхилення від істини — просто 
так, без мети, зате непомильно. Погляд Ейнштейна спря-
мований начебто у зворотний бік, у себе самого; мабуть, 
його мозок атакують тисячі ідей, думок, гіпотез, здогадок, 
і він намагається їх упорядкувати.

Професор Пулюй стисло оповідав йому про себе, не 
вважаючи, що його життєпис може зацікавити гостя: Ейн-
штейн, напевно, не уявляє географії не тільки Тернопіль-
щини з селом Гримайлівкою, а й усієї України. Проте він 
слухав Пулюя уважно, і в його очах вряди-годи спалахували 
зблиски справжнього зацікавлення.

— Усе це, професоре, — перебив він колегу, — схоже 
на казку про третього затурканого брата, який виявився 
мудрішим від зарозумілих старших. Як так: сільський хло-
пець, батьки якого не цікавилися, мабуть, нічим більше, 
крім Біблії і Псалтиря, вчув раптом глас Божий й подався 
пішки до Відня, долаючи півтори тисячі миль, — щоб 
пізнати світло науки. Теологія — ще зрозуміло, але звідки 
в мужицького сина могло зродитися бажання збагнути 
відкриту людством нову енергію — електрику, яка повинна 
перемінити світ. Звідки це? — Ейнштейн смоктав люльку, 
яка водно гасла, він раз у раз запалював її, випускаючи їдкі 
клуби диму. — Розказуйте, розказуйте, професоре.

— Теологію я покинув, поступив на фізико-математич-
ний відділ філософського факультету Віденського універси-
тету, а після закінчення вчився ще у Страсбурзькому уні-
верситеті, там захистив дисертацію і став доктором фізики. 
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Настала пора вертатися на батьківщину — віддавати набуті 
знання своєму народові. Я мріяв про Львів або Київ.

— А хіба не все одно, де й кому віддавати свої знан-
ня? — звів брови Ейнштейн. — Ви, рутенці, бачу, надто 
обмежені своїм місцевим патріотизмом. Справжньому вче-
ному треба шукати передусім умов для найефективнішого 
застосування своїх сил, а не місць, де народився.

Пулюй враз утратив охоту розмовляти. У нас з вами, 
докторе, — подумав, — дещо відмінні погляди на це 
питання... Я посилав свої статті в Росію, там їх не при-
ймали. А у Львівському університеті польська професура 
й слухати не хотіла про габілітацію вченого-українця 
на кафедрі фізики. Тільки й того, що львівські журнали 
опублікували статті «Непропаща сила» й «Нові і перемінні 
звізди». Більше нічого не вдалося надрукувати. Галицькі 
діячі Володимир та Олександр Барвінські, які монополі-
зували в своїх руках львівську українську пресу, навіть не 
повертали мені рукописів... Я змушений був шукати праці 
на чужині — влаштувався професором електротехніки на 
Німецькій політехніці в Празі...

Пулюєва дружина подала підвечірок й залишила гос-
тей самих. Ейнштейн жував бутерброд, запивав вином і з 
більшою цікавістю приглядався до господаря.

— Я у Празі недавно, — сказав, — тому багато чого й 
не знаю... Чи зробили ви хоч незначні винаходи? У який 
спосіб ви могли дійти до відкриття невидимих променів?

— Зробив дещо... Ви щойно бачили мою любу дружи-
ну. Катерина Стозітська, онімечена полька, колишня моя 
студентка... В неї я закохався не з першого погляду — спо-
чатку побачив її пишне волосся, і мені спало на думку, 
що його можна використати на волоконця до жарівок. 
Едісонова лампочка на бавовняному волокні горіла сорок 
п’ять годин, моя ж — на Катрусиному — аж сто! Волосся в 
неї не відросло, я мусив шукати іншого матеріалу — стало 
ним волокно з бамбука, воно витриваліше... І ще кілька 
дрібниць: сигналізаційний пристрій для телефону, сиг-
налізаційна електрична лампочка... На виставці в Парижі 
отримав срібну медаль за винахід вакуумної лампи, яку 
назвали «Пулюєвою трубкою».

— Це не так мало, професоре, — Ейнштейн закрив своє 
обличчя клубком диму. — Це багато. Ну, а що безпосеред-
ньо привело вас до відкриття невидимих променів?



355

— Виготовлення катодних лампочок...
...1884 року професор Пулюй із своєю молодою дружи-

ною переїхав до Праги й поселився у найманій квартирі 
на вулиці Яна Гуса. Помешкання було скромне, та молоде 
подружжя тісноти поки що не відчувало, а Пулюй і зовсім 
був щасливий: у темній просторій коморі розмістив свою 
першу лабораторію.

Нарешті мав можливість зосередитися над загадкою, яка 
постала перед ним ще в Страсбурзі. Одного разу, експери-
ментуючи над вакуумними лампами, він спостеріг дивне 
й незрозуміле явище: коли спрямовував округлої форми 
катод на екран — утворювалась флуоресценція, і при світлі 
трубки можна було навіть читати. Не міг збагнути, що від-
бувається у вакуумній трубці, коли до неї підвести струм: 
певне, з катода на екран посилаються невидимі промені. 
Він назвав їх променями «Ікс» і вирішив проконсультува-
тися в молодого доцента фізики Страсбурзького універ-
ситету, в якого два семестри слухав лекції, — Вільгельма 
Конрада Рентгена.

Рентген уважно вислухав студента й сказав скептично: 
«Це хлоп’ячі розваги, такого бути не може».

Пулюй подав свою вакуумну трубку на паризьку вистав-
ку, отримав за неї срібну медаль, а свої спостереження 
виклав у статті «Сяюча електродна матерія і четвертий 
стан речовини», яку видав окремою брошурою. Та ніхто у 
вченому світі на неї не зреагував.

Настав перший Святий вечір у новій празькій квартирі. 
Катруся готувала вечерю, а Пулюєві згадувалися далека 
гримайлівська колядка, шелест кожухів під вікнами, скрип 
чобіт і слова колядки: «На небі зірка ясна засяла і ясним 
світлом сіяє...» І тихим світлом сіяє... тихим світлом... 
Він вийшов з-за столу, на якому вже стояла вивершена 
макітра медвяної куті, зайшов до лабораторії й зачинився 
зсередини. Скільки не благала дружина — весь вечір не 
виходив.

Включив індуктор, і темрява в комірці прорідла від 
блідого тихого світла, випромінюваного трубкою. Він 
накрив трубку чорним папером — світло померкло, проте 
на столику, що стояв навпроти, все ще блищав кристалик 
барію. Пулюй взяв фотопластинку і поставив на столик. 
Пластинка засвітилася. Він поставив другу, перед тим 
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заслонивши трубку рукою. І сталося несподіване: на ній 
відбився кістяк руки!

Пулюй вбіг до кімнати й розбудив Катрусю вигуком 
«евріка».

— Я знайшов невидимі промені, які проникають крізь 
тверді тіла. Мені вдалося побачити невидиме, ти ро-
зумієш?

— Ти повинен про це негайно оголосити світові, це ж 
відкриття віку! — порадила дружина.

— Чи ти при своєму розумі? — сахнувся Пулюй. — Ого-
лошувати світові про відкриття, яке я не вмію пояснити? 
Наражатися на компрометацію? Ні, ні... Спочатку треба 
удосконалити трубку, всю технологію фотографування 
невидимого, дослідити природу невидимих променів... 
На мої лекції приходять також і вчені, я викладу... Хтось 
мені допоможе.

— У тебе ж перехоплять винахід. Спам’ятайся!
— Ніхто не перехопить. Я ще вірю в елементарну 

людську порядність. Зрештою, в мене є вже опублікована 
стаття на цю тему.

— У ній ти ставив тільки здогадку, а нині маєш конк-
ретний результат досліду.

— Не переконуй. Не в моїх звичках вихоплюватися, 
мов Пилип з конопель.

Пулюй демонстрував свій винахід на лекціях у Ні-
мецькій політехніці. В аудиторії не вистачало місць. До 
професора в перервах підходили студенти, асистенти, 
професори — з безліччю запитань. Особливо цікавився 
Пулюєвим відкриттям молодий доктор електротехніки з 
Вюрцбурга Лехер.

Січневого післяобіду 1896 року професор Пулюй при-
йшов після лекцій додому, втомлений ліг на канапу й 
почав переглядати газети. Розгорнув тижневик „Presse“ 
і на першій сторінці прочитав повідомлення: «23 січня 
1896 року у Вюрцбурзі на засіданні фізико-математичного 
товариства професор Вільгельм Рентген виголосив публічну 
лекцію „Про невидимі промені“». Рентген називав ряд імен 
учених фізиків, про Пулюя не згадав ні словом...

Того ж дня професор застрелив з флобертівки свою 
улюблену морську свинку, зачинився з убитою тваринкою 
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в лабораторії, поставив тіло свинки між трубкою й фото-
пластинкою і запустив індуктор. На негативі чітко відбився 
кістяк тварини з дробинкою шроту на лівій ніжці. Заніс 
фотографію в редакцію чеської газети «Світозор», редактор 
заслав її в номер.

За два тижні в аудиторії Німецької політехніки Пулюй 
виголосив публічну доповідь «Про невидимі катодні про-
мені й фотографування невидимого». Після прочитання 
лекції на столі біля нього виросла гірка записок з запи-
таннями, і в одній він прочитав: «Шановний професоре, 
чому ви називаєте невидимі промені «Ікс», а не рент-
генівськими?»

— Оце і все, що я вам можу сказати, пане Альберт, — за-
кінчив Пулюй свою розповідь. — Доктор Лехер, як мені 
стало відомо, не тільки працював разом з Рентгеном, він 
ще й син редактора тижневика «Presse».

— Ви заперечуєте будь-який вклад Рентгена у справу 
відкриття? — запитав Ейнштейн.

— Зовсім ні. В науці можливе подвійне відкриття. 
Є такі прецеденти. Не заперечую Рентгенових здібностей. 
Та навіть якщо він і сам дійшов до відкриття невидимих 
променів, усе одно вчений знав, що їх давно відкрив я, і 
наукова шляхетність мала б примусити його назвати й моє 
ім’я. Дарма... А все інше ви знаєте: Рентген розповсюдив по 
всьому світу фотографію із зображенням кістяка руки його 
дружини, а в 1901 році отримав першу в світі Нобелівську 
премію. Така наша слов’янська доля, це ж не перший 
випадок... Багато писалося в пресі про мій пріоритет, та 
промені називаються рентгенівськими й досі, і я теж зму-
шений так їх називати.

Ейнштейн мовив із співчуттям:
— Не маю жодних підстав не вірити вам... Та погляньте 

на цю справу з супротивного боку. Невидимі промені під-
штовхнули вчених до відкриття електронів, у науці розпо-
чалася нова епоха. Якби вас запитали, що важливіше для 
людства — ваше ім’я чи це відкриття, ви напевно віддали б 
перевагу другому... Скаржитесь на слов’янську долю. Хіба 
в цьому справа? Американський континент назвали іменем 
Амеріго Веспуччі, хоч він його й не відкривав.

— У вас в руках, пане Ейнштейн, — відказав Пулюй, — 
праця слов’янина Миколи Гулака про четвертий вимір. 
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Цей автор теж попередив чиєсь велике відкриття. Невже 
буде справедливо, якщо його ім’я забудеться?

Ейнштейн промовчав, сказав по хвилі:
— Не можу вас нічим утішити: що сталося — не від-

станеться. Хай залишиться при вас сатисфакція, що й 
ви вклали свою частку в епохальне відкриття. Хіба цього 
мало? А коли на тверезий розум, то все має свою логіку. 
Хто стоїть за вами, рутенцями, — яка культура, які акції? 
Прикро вам це слухати, та куди дінетеся від своєї долі? 
А за Рентгеном — уся Європа.

Франко повернув голову до дверей, що вели на сходову 
клітку, — Ольги там уже не було, певне, пішла нагору до 
Андрія. Наслухав: з горішньої кімнати віяло мертвою ти-
шею — ні розмов, ні стогону. Випрямився в напрузі. Та по-
чулися обережні кроки по сходах — видно, син заснув.

Грималюк розвивав свою думку:
— Світовий ефір, або, як кажуть індійці, нірвана, впро-

довж тьми років витворює енергію, енергія згодом стає 
матерією, а потім, виконавши свою матеріальну місію, 
перемінюється знову в енергію. І так без кінця. Подібне 
діється і в суспільстві. З окремих людських атомів утво-
рюється народ, він сповнює своє призначення на землі й 
розчиняється у вселюдському морі, віддаючи свою енергію 
у вигляді культури й цивілізації іншим народам. Етруски, 
франки, даки, протоболгари... А ми — народ молодий, ми 
ще концентруємось.

— Умієте втішатися наукою, — промовив Стефаник; 
він усе ще стояв біля вхідних дверей, спершись руками на 
паличку. — Та, напевно, маєте рацію: наша енергія вже 
достатньо згустилася для якісного перетворення в суспільну 
матерію. Нині хіба засліплений шовініст не хоче цього ба-
чити й ось галасує, що відкриття українського університету 
у Львові завчасне, бо немає, мовляв, відповідної національ-
ної професури. А переді мною лише в цій маленькій кімнаті 
аж два — і які! Все з часом стане на свої місця.

Франко по-батьківськи добродушно глянув на змужні-
лого за останні роки Стефаника.

— Молодим — вірити й діяти, — сказав. — Я теж вірю 
і ще щось роблю. Та бачу поки що іншу переміну енергії... 
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Велетенські імперії мандрують у безвість, мов космічні 
тіла, а в їх притягальному полі метушимося ми, думаючі 
молекули, які бажають вмістити в собі море вічності й 
розчиняються в безодні нірвани, щоб потім знову засяяти 
у новій формі — під чужим іменем...

— Космічні тіла імперій переміняться незабаром в 
енергію вільних народів, — міркував Стефаник. — Ми ж 
залишимося для створення нових суспільних форм.

— Мабуть, так, — погодився Франко. — Але скажіть, 
що... що ми такого зробили, який матеріал дали нащадкам 
для виготовлення нових форм?

«Що я дав? — думав Франко. — Чиї слова правдиві — 
того трагічного музиканта чи Михайла Яцкова? А моя 
праця — не фіаско? Я мурував дім, та чи міцні підвалини 
заклав, чи твердим каменем викладав стіни, чи в’язкий 
розчин замішував? Я будував, спинаючись уверх по риш-
тованню, падав і ліз далі, мене стручували заздрісні сусіди, 
я не раз падав з висот коміть головою, ранив себе, а потім 
довго ті рани зализував, як і весь мій народ... Не в одному 
місці стіна тонка й крихка: не завжди я мав силу виносити 
найміцніший камінь, і ніхто мені його не подавав, не мав 
я челядників...

А все ж, а все ж... Я й справді видумував для себе най-
складніші життєві комбінації, ніби все життя випробовував 
свої сили, безупинно шукав істини за допомогою слова й 
за час шукання вибудував високу піраміду із своїх творів, 
використовуючи для неї матеріал, який потрапляв під руки: 
граніт, пісковик, малахіт, і не всюди встигав зашпакльову-
вати шпари, і через незмірну втому, що, мов короїд, точила 
мені нерви, м’язи й мозок, не мав можливості втішатися 
славою, — та все ж за сорок літ я виніс на вершину тієї 
піраміди поему «Мойсей», якою проголосив фізичну й 
моральну здатність народу стати до боротьби, ствердивши 
його зрілу готовність прийняти наказ вождя... Сорок літ, 
мов коваль, я клепав його серце й сумління...»

Тиша в кабінеті Франка гусла й важчала. Старий муд-
рець забув про гостей, занурився в собі, мізкуючи: а чи має 
право стати на звіт перед усім народом як його вчитель?

Грималюк і Стефаник хотіли сказати Франкові врешті, 
чого прийшли до нього, та жоден не смів потривожити 
його задуму.
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VII

Було це — пам’ятаю, як нині, — під кінець серпня 
1960 року... А втім, Адріано, нехай цей епізод постане перед 
вами в художньому малюнку. Добре?

Старий письменник Михайло Яцків прокинувся рані-
ше, ніж звичайно: крізь сон йому почулося, начебто на 
письмовому бюрку, обгородженому з двох боків фігур-
ними бар’єрчиками, а з фронтального — подовгуватою 
шафкою з шухлядами, скотилася з чорнильниці улюблена 
ручка, якою він учора ввечері написав одному молодому 
прозаїкові рекомендацію до Спілки письменників і вивів 
свій закарлючений підпис. Таки підписався, хоч вагався 
довго: протягом сорока років — відтоді, як заслав до друку 
колабораціоністську газету «Рідний край», схваливши тим 
самим окупацію Галичини буржуазною Польщею, за що 
його було обізвано хрунем, — Яцків не підписувався під 
жодним офіційним документом.

Письменникові було оголошено бойкот, який став 
пострахом для всіх, кого манила співпраця з окупантом, 
але — диво: бойкот тривав десятки років, навіть тоді, коли 
деякі осудники самі пішли на угоду із санаційним режи-
мом, він існував як формула відступництва, прецедент, і 
не один мав можливість ініціативою Яцкова виправдати 
себе — мовляв, я не перший.

Тяжка то була покара для видатного письменника, но-
вели якого перекладали в Європі і в Японії; Яцків майже 
перестав писати, ні з ким не спілкувався, і лише своїй 
вірній подрузі — молодшій на тридцять років письменни-
ці Ірині Вільде, яка від нього не відреклася («бо то треба 
мати честь і совість, назвіть мені кращого письменника, 
ніж Яцків»), говорив інколи: «Кожен з нас потрапляє під 
колесо хоч раз у житті, вся річ у тому, щоб підвестись, ніби 
нічого не трапилося».

Довго підводився, а вчора... Вчора відчув свою по-
трібність.

Перед вечором до його квартири на вулиці Мечникова, 
неподалік Личаківського цвинтаря, зайшов чорновусий 
хлопець. Господар впустив гостя охоче: до нього часто 
навідувалися молоді літератори, котрим кортіло подиви-
тися на Яцкова як на живу історію літературного процесу 
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початку нашого століття. Він жартома запитував кожного, 
чи той не захопив з собою «бенькартика», маючи на увазі 
плящину горілки, і, всідаючись у вольтерівське крісло, роз-
повідав про своє життя. Слухати його було вельми цікаво, 
незважаючи навіть на те, що кожна розповідь зводилася 
врешті до одного: в Японії мене знають більше, ніж на 
Україні, я самотній, жінка в лікарні, а моя сестра — кута 
відьма. Деколи, якщо його запрошували, йшов з молодими 
на каву, але швидко втомлювався й намагався непомітно 
залишити компанію.

Початківець стояв посеред кімнати, розчервонілий і 
знічений: він не уявляв, що Яцків аж такий старий і тур-
бувати його не випадало, та відступати вже було нікуди; 
хтось не без зловтіхи нарадив йому звернутися до старого 
за рекомендацією, наперед знаючи, що Яцків її не дасть.

Михайло Юрійович підійшов до хлопця, оглянув його 
маленькими чорними очицями, обвисле воло похитувало-
ся, в складках одутлуватого обличчя ховалась добродушна 
усмішка. Помітивши стурбованість та безпорадність в очах 
хлопця, зрозумів, що цей гість прийшов не за тим, щоб 
поповнити свою колекцію враженням від знайомства із 
знаменитістю, що йому потрібна порада. Від цього спо-
стереження старий аж розгубився, в нього давно ніхто не 
просив допомоги, і об серце вдарилася запізніла радість: 
він ще потрібен!

— Що трапилося, синку? — запитав.
Початківець вийняв із внутрішньої кишені піджака то-

неньку книжечку в голубій оправі й боязко подав її Яцкову, 
насилу видобувши з себе два слова:

— Це моя.
— Ого-го! — вигукнув радісно Яцків, і його тонкий 

довгий ніс, що нависав над верхньою губою, заворушився, 
мов п’явка. — Нова когорта! Знаменито!.. Ти хочеш мені 
її подарувати?

— Та так... — мусив підтвердити прозаїк, хоч і не зби-
рався нікому дарувати свою книжку: був це сигнальний 
примірник — автор навіть мамі не встиг його показати.

— То підпиши, я завжди з молодими тримав штаму.
Молодому прозаїкові довелося поставити на книжці 

автограф, він зробив це стоячи, подав книжечку письмен-
никові, той подякував і вклонився, даючи зрозуміти, що 
аудієнція закінчена.
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Та відвідувач не відкланювався, Яцків позирав на нього 
спідлоба.

— Я прошу вашої підтримки, — пробубонів нарешті 
молодий прозаїк.

— А що, хтось стає тобі на перешкоді? О, я їх знаю, вони 
такі! — вигукнув з обуренням Михайло Юрійович. — Ну, то 
скажи т и м, що старий Яцків стоїть за тебе по-козацьки, 
ого-го!

— Дякую, але ви це «ого-го» напишіть, — нахабнів 
початківець.

— Як-то? — видивився старий.
— Я прошу вашої письмової рекомендації до Спілки 

письменників...
— Е-е, паничу, — відступив назад Яцків. — Щодо того, 

то ні... Що ні — то ні!
Молодий прозаїк задкував до дверей, приголомшений 

соромом і образою на тих, хто порадив йому звернутися до 
Яцкова. Але біля самого порога зупинився: Яцків, забувши 
про гостя, сів у крісло, покрутився на ньому, відтак роз-
горнув книжечку й почав читати першу новелу, яку автор 
вважав найкращою. Зблисла крихта надії, початківець 
завмер біля дверей.

Яцків читав довго, шморгаючи носом, через якийсь 
час вийняв з кишені хустинку й підніс до обличчя — по-
чатківець ковтнув спазму: класик втирає сльози! Та тут же 
довелося гірко розчаруватись: очі в письменника були сухі, 
він голосно видув носа, сховав хустинку і читав далі. Потім 
відклав книжку й задумався. Хлопець стояв не дихаючи.

Врешті Яцків висунув шухляду в настільній шафці, вий-
няв аркуш крейдяного з філігранями паперу, взяв товсту 
ебонітову ручку з вигравіюваною на ній фірмовою маркою 
«Pelican», прочистив промокаткою золоте перо, скоса гля-
нув на гостя, підбадьорливо усміхнувся і... почав писати.

...Отож почулося старому письменникові крізь сон, що 
та ручка з золотим пером, куплена ще в минулому столітті 
у віденському канцелярському склепі «Pelican», ручка, якою 
він написав усі свої твори, поволі й торохтливо котиться 
по столу, ось-ось упаде на підлогу і зламається. Йому стало 
страшно, що це станеться зараз, у цю мить, хоч знав, що 
колись воно мусить статися, та ще не нині, ще не нині... 
Він по-молодечому схопився з ліжка, підбіг до стола й по-
легшено передихнув: ручка лежала в жолобку чорнильниці 
з висохлим на кінчику пера синім чорнилом.
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Задзвонив телефон.
— Михайлику, — лунав у слухавці міцний жіночий 

альт, — ти вже за столом? Не впізнав? Це Вільдиха. Мені 
поганий сон приснився... Як ти почуваєшся?

— Мене теж щось наполохало уві сні, Дарцю... Та доб-
ре, добре маюся. А ти що робиш? Що, що — закінчуєш 
«Сестер Річинських»? А хіба той роман може мати кінець? 
А як з мовою — осідлала новий правопис?

— Боліла б мене через те голова — а редактîри від 
чого?.. Михайлику, ти мусиш написати ту новелу про дів-
чину з різними профілями обличчя. Це твоя тема...

— Ще нині візьмуся...
— Уже тридцять років обіцяєш!
— А ти знаєш, Дарцю, я вчора написав одному моло-

дому прозаїкові рекомендацію до Спілки...
— І підписався?
— Підписався, Дарцю.
— Це добре про тебе свідчить... Що, що? Ти — підпи-

сався?!
— Уяви собі...
— А тепер каєшся?
— Уяви собі — не каюсь. Навпаки, так мені зараз легко 

й добре на душі, ніби висповідався й запричастився перед 
смертю.

— Дурне говориш... А хто той кандидат?
Яцків назвав прізвище.
— Ти добре зробив, — похвалила Вільде. — Я теж дала 

йому рекомендацію. З того хлопця, може, будуть люди... 
Михайлику, а ти знаєш, ти розумієш, що твоя рекомендація 
означає? Ти не хлопцеві дав її, а собі самому, це я тобі кажу. 
Ти поблагословив нове письменницьке покоління у світ, а 
собі присвоїв почесне звання нанашка! Тебе хрестив Фран-
ко, а тепер і ти став хресним батьком. Чуєш? Е-е, та з цієї 
нагоди здалося б нам піти на маленький бімбер! О, я так 
і знала, старий скупарю... Та не бійся, плачó я. Підемо на 
Високий Замок, там біля телецентру відкрилася кав’ярня. 
Ну, не «Монополька», звичайно, але ти розумієш — це 
щось нове, такого ще не було: «Кав’ярня біля телецентру». 
Так ми її й назвемо.

— Вибач, Дарцю, — зам’явся Яцків, — що відмовлюся 
на цей раз. Мені якось так... Не можу тобі сказати. Мені 
якось так, що хочу побути нині сам. Не гніваєшся?
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— Та ти що? За кого ти мене маєш?
Перед обідом на вулицю Мечникова з чорного отвору 

старого під’їзду вийшов дідуган у чорному сурдуті з чор-
ним цигейковим комірцем, у мельонику — обличчям схо-
жий на римського патриція. Яцків вдихнув по-осінньому 
прохолодного повітря, глянув на розпуклі їжачки стиглих 
каштанів і, заклавши руки в кишені сурдута, подався вгору, 
прямуючи на Кайзервальд.

Мав добрий настрій, бадьоро ступав і мугикав деренч-
ливим голосом старосвітську пісню, яку співав ще в мо-
лодості:

Ой ти парубок, ой ти парубок, а я дівчина красна,
Ти в корчмі гуляв, ти в корчмі гуляв, я тобі коня пасла...

Та раптом змовк. Немов плазом меча по голові вдарило 
старе, задавнене, прощене, та не забуте... Як змарнува-
лося життя, талант — через один лише необачний крок. 
«Якби ти знав, як много важить слово...» Не затямив цієї 
Франкової науки, хай мій крок застерігає інших... Сорок 
літ пустоти. Сорок! Що можна зробити за стільки часу? 
Франко навчив народ розуму й добра. Я встиг согрішити 
і спокутувати...

Важко дихаючи, Яцків таки зіп’явся крутою стежкою 
на Левину гору: сюди він виходив, коли ще жив на вулиці 
Лісній і мав приблизно стільки років, як той хлопець, якого 
вчора справив на трудну дорогу. Гай, гай...

Ой пасла, пасла, ой пасла, пасла до темної ночі,
Та впала роса з темного лісу на мої чорні очі...

Сорок літ! Яка то глибина... Чи відшукають мене в 
каламутних глибинах ті, що прийдуть, чи знайдуть перли 
моєї туги й смутку?.. Nad każdym wisi katastrofa, — казав 
же ж поганий Шпатько. Та в моїй катастрофі винен я сам. 
Півстоліття тому вперше зневірився, й ту бацилу зневіри 
не зміг убити в найскрутніший час.

Травневого ранку 1913 року Михайло Яцків вийшов із 
своєї квартири на вулиці Лісній поблизу Кайзервальда й 
попрямував на Левину гору — пригноблений і злий. У руці 
тримав подорожню валізку. Він нині поїде із скульптором 
Орестом Майданюком, Петром Карманським, Василем 
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Пачовським, Сясем Людкевичем, Гнатом Хоткевичем до 
Урича, а звідти — на всі чотири сторони!

Діймав злістю й соромом конфлікт з Іваном Трушем. 
Треба ж нарешті викресати в собі хоч трохи сили й почати 
інше життя. Геть звідси, з цього чаду!

«Пане Труш, — говорив уголос, — я не символіст, я 
чистої води реаліст; між нами лише та різниця, що ви по-
дитячому конкретно бачите світ, а я намагаюся узагальнити 
бачене — піднятися від арифметики до алгебри. Так диктує 
закон поступу, якого ви не хочете знати. Я, споглядаючи 
косівські гагілки в натурі, більше бачу в них духу, магії, 
ворожби, болю, втіхи, зрештою — історії, ніж у вашій 
картині «Гагілки», а так не повинно бути. Мистець по-
винен уміти схопити сутність дійства, а не лише декор. 
Можливо, я несправедливий до вас, ви таки сумлінно 
фіксуєте свій час і вам колись за це подякують. Та чи ви 
хоч раз, спостерігаючи політ журавлів, бачили, як незримі 
потоки повітря підносять їх увись? Мабуть, ні. Ви вмієте 
зарисувати помах крил, а тих інших сил, які допомагають 
журавлям злітати в небо, не помічаєте, ви схоплюєте лише 
працю птахи, а не комплекс чинників, що тримають її 
незмірно вище польоту куріпок...

Гай, гай, пане Труш... Ви діяльна людина, ніхто ні-
чого поганого про вас сказати не може, бо ж видаєте 
«Артистичний вісник», очолюєте «Товариство для розвою 
руської штуки», організували виставку картин українських 
артистів у салоні Латура на площі Святого духа, вчив вас 
сам Матейко, і створили ви портрети Франка, Лесі Ук-
раїнки, Лисенка, Стефаника... Ви чоловік багатий, у вас 
ті картини купують, і я стою на вашому боці в конфлікті 
між вами й Лесею Українкою: право автора — кому і за 
скільки продати свій товар. Та признайтеся, ви хоч раз у 
житті отримували такий гонорар, як я? Колись прийшов 
я до Франка й прочитав йому своїх «Журавлів» (старий 
ватажок над безкрайнім морем хоче розбудити втомлений 
журавлиний ключ, що падав спроквола на води, та його 
старечого крику журавлі вже не чують, вибирають нового 
ватажка, а старого вбивають — тут і символіка, і реалізм); 
дивлюсь, Франко хворою рукою досягає з вази на креденсі 
велике червоне яблуко, витирає до вишиваної повісмяної 
сорочки й подає мені, а в очах — утіха. Це щось означає, 
правда, пане Труш? А ви такий нетерплячий до завваг 



366

на адресу ваших праць, безцеремонно і по-менторськи, 
не маючи на це й маленької частки Франкового права, 
втручаєтесь у літературні справи, вихоплюєте з книжки 
найслабше оповідання «Самотній вогонь» і топчетеся по 
всій моїй творчості, і не тільки моїй...»

Недавно Яцків прочитав у «Ділі» статтю Івана Труша 
«З області нашої нової літератури», в якій він з Франковою 
в’їдливістю, та без його аргументації відшмагав молодо-
музівців, особливо Яцкова: мовляв, повилазили хлопці на 
п’єдестали, поставали в театральні пози, а Труш мусить 
мовчки ходити по тому лісу, глухнути від бомбастики фраз 
(«Де ви бачили, щоб син з почуття помсти до батька, який 
побив матір, спалював себе на вогнищі?» — То правда, в 
житті такого не буває, але мені хотілося передати абсо-
лютний біль кривди), тимчасом уся творчість Яцкова з її 
банальністю, штучністю і претензійністю надається тільки 
для макулатури.

Отож Яцків, зустрівши в кав’ярні «Централь» редактора 
«Діла» Василя Панейка, який надрукував статтю Труша, 
відміряв йому прилюдно ляпаса.

Учора відбувся суд. Такої соромоти ще не зазнавав. 
Вислуховував звинувачення й думав: мабуть, тільки в нас 
завівся звичай обпльовувати письменників саме тоді, коли 
вони сягнули так високо, що стали загадкою. Обпльовувати 
за те, що не можна їх взяти на долоню й заглянути, як 
піддослідній тварині, у звивини мозку... Труша заболіло, 
що хвалять сусіда: мовляв, усі твердять, що новели Яцкова 
цікаві, а я вам доведу, що ні. То вибрав найслабші місця з 
одного оповідання й кинувся до бійки. Воістину, як гласить 
польська приказка: «Klękajcie, narody, і bijcie się w pyski!»1.

Суд стояв на боці Панейка, адже не він писав статтю, 
а Труш.

Яцків, виступаючи на свій захист, сказав: «Є така дав-
ньохристиянська казка про сліпця й хромця, які разом 
крали виноград, проте винуватого знайти не могли, бо 
хромець твердив, що він не зміг би дійти до виноградника, 
а сліпець — що не побачив би винограду. Тож карали їх 
разом, посадивши хромця на сліпця. Отак зробіть із Тру-
шем і Панейком».

1 Вклякайте, народи, й бийте один одного в пики! (ïîë.)
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Суд оштрафував Яцкова на п’ятнадцять корон.
Крім сорому огортали Яцкова знеохочення і втома. 

У Львові надто багато наплодилось літераторів і митців; 
сидять вони по кав’ярнях і ганьблять відсутнього. Що 
другий — вільнодумець, який схожий на того атеїста, що 
не знімає шапки в церкві, обдурює попа на сповіді й мо-
читься під дзвіницею... А львівські читачі цікавляться лише 
прототипами — впізнають знайомих, себе ж намагаються 
не бачити — і цим вичерпується інтерес до твору. Ну а 
критики — ті схожі на рубачів, що зрубують у парку дере-
ва, аби по кільцях визначити вік і якість деревини... Але 
до дідька всіх вас! Злізьте з даху, пане майстре, не псуйте 
ґонт — ідіть місити болото... Собака, вчувши музику, виє, 
але то ще не означає, що музика погана... А втім, досить. 
Я втомився. Втечу в село й буду там працювати для націо-
нального відродження не літературою, а збутом худоби... 
О Гocподи, чому я не належу до іншого народу!

Від цієї думки стало на мить моторошно: невже мені 
все одно? Та ні, не все одно. Але хіба в інших народів теж 
таке самоїдство? Якого маляра ми мали — Косинюка! І де 
він! На бруку.... Писав я в новелі «Жайворонок»: «Одного 
не бачили люди в картині — синього струмочка серед неза-
будок: чи був це струмочок материнських сліз, чи самотня 
стежка художника?» Не бачили ми, не хотіли бачити, як 
людина падала з Пегаса, розбиваючи обличчя о брук...

Яцків вийшов на Левину гору й відчув, як заспокоює 
його виднокіл, посередині якого лежало місто з перед-
містями й околицями, а за ними увсебіч плили потоки 
доріг — немов вужі, що, втікаючи від небезпеки, залишали 
на видноті тільки хвости, самі ж зникали у вибалках, пе-
релісках, лісах. Лише одна дорога — на Київ — прямувала 
рівно, спокійно, впевнено, і здавалося, що вдалині вона 
заходить у сизувату імлу неба.

Унизу, між вінком горбів, розташувалося старе місто. 
Господарювала в центрі Корняктова вежа з трибанним 
Успенським собором, і никла поряд з нею нехарапутна 
ратуша з прямокутною будою магістрату; бундючився 
подібністю до римського собору Петра Домініканський 
костьол, біля Галицького ринку визирав з-поза високих 
мурів Бернардинський монастир, зеленіла ренесансним 
куполом споруда Нового театру на краю Краківського 
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базару; неширокі міські артерії в’юнилися між громаддям 
будинків, даючи про себе знати пронизливим писком трам-
ваїв, торохтінням фіакрів і цоканням копит; на початку 
Мостиського тракту зіп’ялися шпилі костьолу Єлизавети, 
у фанатичній набожності проколовши небо, щоб золоти-
ми хрестами засвідчити Богові свою вірність римському 
престолу; а весь ансамбль міста увінчувався бароковою 
короною Святоюрського собору.

З другого боку Левиної гори, під самими ногами, сту-
гоніло й скреготіло товарними вагонами Підзамче, брязкіт 
буфетів відлунював аж на Замарстинів і Брюховичі; був 
то задимлений, промисловий світ, чужий селянській, 
хоч уже й зманерованій у літературних клубах, театрах і 
кав’ярнях душі письменника, проте Яцків відчував, що в 
цьому промисловому районі таїться щось загадкове для 
нього, жорстоке і сильне, яке повноправно увійде колись 
у цивілізовані квартали, бо само є елементом новітньої 
цивілізації, ним ще не пізнаної; а пізнавати її доведеться 
й доведеться змінювати нинішні анемічні урбаністичні 
смаки, просякнуті сигаретним димом і коньячним духом 
кав’ярень.

Місто дихало зовсім близько, поруч, по той бік і по 
другий бік Левиної гори, а парубоцька, наслухана ще в 
глухій Лесівці на Станіславщині пісня, що закінчувалася 
зухвалим куплетом — 

Не так на очі, не так на очі, як на русу косу,
Зажурилися тяжкі вороги, що вінка не доношу, — 

звучала десь надто далеко, за дев’ятьма перебродами, муля-
ла ще тугою серце, та щораз більше чужавіла; і картав себе 
письменник за те, що болить йому ця пісня, а вернутися 
до неї не має вже ні змоги, ні охоти.

Утікати зі Львова? Куди і для чого? З атрофованою 
сільською душею, звиклому до бруку вертатися забутими 
дорогами в неіснуючий уже для нього світ?

Хто мав силу, пізнавши втомлюючий ритм міста, міські 
принади, кіптяву й бруд, світло науки й темряву злидоти, 
покинути його і вернутися в благословенну тишу села? 
Назвіть такого — і я фондую пляшку кубинського рому. 
Дві! Хіба Франко не втікав у Нагуєвичі в нестерпні хвили-
ни життя, а потім не перебрідав знову Стікс до міського 
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пекла, бо не міг жити без оточення, яке давало йому снагу 
й кошмари мук? А думаєте, Шевченко, який просив у 
Бога небагато — тільки хату на березі Дніпра, покинув би 
Петербург, у якому сформувався, в якому живився чистою 
водою й отруювався стоками оточення? Нізащо в світі.

Так сарна, приручена лісничим, мріє про лісову волю 
й ніздрі роздуває на осінній рев, та лісництва не покидає, 
бо вже не вміє жити життям своїх братів.

Яцків знав: повернуться вони компанією з Урича до 
Дрогобича — там він ще переконуватиме друзів, що поїде 
в село свиней пасти, але не стане впиратися, коли друзі 
затягатимуть його в тамбур; увечері дома, готуючись до 
сну, дістане з валізи піжаму, мило й рушничок, і все стане 
на свої попередні місця, і ніколи й нізащо він не покине 
Львова, і буде в ньому страждати й радіти до останніх своїх 
днів, — життя минуще, а Львів вічний. 

І вічним у ньому буду я. Можливо, не як письменник, 
цього знати не можу, а як людина, яка цілковито належала 
до львівського середовища, функціонувала в ньому, люби-
ла його, підтримувала й бажала в міру своїх сил підняти 
те середовище з трясовини святенницького лицемірства, 
бундючного фразерства, запічкового патріотизму, шовініс-
тичного багна — до рівня елементарної людяності.

Яцків почав спускатися з Левиної гори до вулиці 
Куркової, щоб нею зійти вниз до Народного дому. Тре-
ба спочатку сповнити свій обов’язок перед Учителем, а 
там — як Бог дасть.

Ішов і думав: хто ж прийде?
Ідею вибити на вершині Урицької скали напис на честь 

сорокаріччя творчої діяльності Франка подав Карман-
ський. Він добре знає тихого, що й по кав’ярнях не ходить, 
скульптора Ореста Майданюка, той радо поїде до Урича 
з різцем і долотом.

Можна було б запросити Косинюка, та покотився 
чоловік по похилій після смерті Адама Коцка — немов з 
прив’язі зірвався. Звалили вину на Шпатька: треба ж для 
заспокоєння совісті визначити причину чийогось нещастя. 
Звісно, в результаті винен Шпатько, а хто кинув Косинюка 
в його обійми? Соромно признатися?

Те їхнє приятелювання почалося з першої нашої зуст-
річі в «Монопольці». Ми залишили в кав’ярні Косинюка, 
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наївшись і напившись за його рахунок, і не покликали з 
собою — він мав усі підстави вважати, що Шпатько най-
добріший серед нас. Егоїсти, зайняті кожен собою, яке ж 
маємо тепер право базікати, що тільки там, у далекій емі-
грації, люди вмирають з голоду на очах ситих?.. Хто ж із 
нас все-таки винен? Замріяний Карманський, мовчазний 
Пачовський, зарозумілий Луцький чи я? Почекайте, але ж 
був ще й Франко — може, він винен? Дурниці говорю... 
Але чому б і ні? Ми всі після тієї розмови з Франком, 
кожен по-своєму, пішли за ним — крім одного Луцького. 
Ми давно вже були призвичаєні до Франкових вимог, у 
всякому разі не боялися його, а для Косинюка він міг зда-
тися надто важким і неприступним. Зі Шпатьком набагато 
легше... А може, Ванда винна: після вистави «Украденого 
щастя» в залі «Яд Харузім» на вулиці Бернштейна трапило-
ся несподіване: Ванда Патковська, яка так славно зіграла 
зі мною Анну, лишила в розпачі закоханого Карманського 
й здивованого Карла Адвентовича і пішла з Косинюком...

Ми ходимо, немов сліпі по лісу, б’ємося лобами об 
стовбури дерев і нікого й нічого не бачимо. На наших очах 
переродився Луцький — і пропав. Ми тепер охоче звалює-
мо всі свої провини перед Франком на нього одного — а 
чому так спокійно спостерігали, як інтелігентна людина 
перемінюється у мавпу? А може, він любив Франка, як Юда 
Христа — егоїстично, для себе, а поет приділяв більше уваги 
нам?.. Подумав, може, в лиху для нього мить: а що станеть-
ся, коли я замахнусь на божище — кинуться обороняти? 
Ба ні, ми повтікали, мов апостоли в Гетсиманському саду, 
а тепер товпимося, хто перший стане одесную. Можливо, 
Луцький хотів з допомогою заперечення перевірити, чи 
справді Франко геніальний — яка ж буде реакція, і, мов 
Тома невірний, доторкнувся до його ран. А ті рани бриз-
нули кров’ю на невірного, залишивши на його обличчі 
незмиті плями, з якими не можна виходити на люди, всі ж 
бо знають, чия то кров і яка ціна гріховної цікавості. Та 
винен і Франко, що не обізвався до Луцького ні разу 
ласкавим словом, а міг: писав Остап поезії не гірші від 
Карманського й Пачовського; зрештою, чи мусив Фран-
ко відводити руку закукуріченого хлопчиська, можливо, 
досить було й поблажливої усмішки?..

Листи розіслані. Хто прийде сьогодні, хто має право 
прийти?
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В полі темна хмарка плаче,
В небі кавка чорна кряче,
В хаті тесля теше трумно,
Мому серцю чогось жаль...
Чомусь сумно, дуже сумно:
Нащо тесля теше трумно?

Пачовський прийде. Йому болить, що тесля так ме-
тодично теше труну, а Франко не дожив ще й до шістде-
сяти...

Карманський теж прийде. Тюрма таки відбилася в його 
поезії — не без впливу Франка. «Ви хотіли б спинить наш 
нестримний поход злобним криком, брехнею й тюрмою, 
вам байдуже, що ми можем рушить народ і мільйони по-
звати до бою!»

Стефаник далеко...
Хоткевич конче прикульгає з бандурою...
Людкевич повинен прийти, він готує концерт на Фран-

ків ювілей. «Чорна рілля ізорана і кулями засіяна, гей...»
А я — маю право?
Минав напіврозвалену старовинну башту. Погляд його 

впав на лева, що стеріг вхід до неї, — ситого, сонного лева 
з ліниво роззявленою пащею, сильного й лютого колись 
звіра, якого напоїли опіумом самовдоволення й залишили 
тут — не для постраху, а для насмішки...

Чийсь крик будить його, але не мій.
Та приручена сарна — це я, і не треба шукати собі спіль-

ників серед великих, я — новий вид створіння з образом 
дикого звіра й телячим серцем. Особина, роздвоєна на 
сільського мудрагеля й міського люмпака, на вишуканого 
салонмена й репаного простака, на бунтаря й боягуза; 
своєю ж сутністю стою на рубці, на шві цих непоєднаних 
іпостасей і, боячись вибрати на все життя одну, бо й там 
і там брудно, видумав спосіб утечі від жорстоких реалій в 
уявний світ символіки. Це почалось із насмішок над по -
братимами й самим собою, а стало необхідним, як нар-
котик. Труш має певну рацію... Я створюю не знати для 
кого свою нереальну реальність, в якій панує лише всесвіт-
нє — біль, краса, страх, сум, фатум — і не існує нічого кон-
кретного; в символіці легше шукати аналогів з життям, ніж 
бабратися в життєвій фактурі, та й до химер спонукує страх 
прирученої сарни, яку лякає справжній світ. Я ж розумію, 
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бачу несправжність у вишуканих мною й запозичених но-
вих формах мислення і не раз, знудившись стерильністю 
власної вишуканості, спускаюся з висот умовностей — де 
почувався всесильним Богом у царстві роздумів і спокій-
ний був, мов Бог, — і падаю, боляче вдаряюсь об грішну 
землю, і тоді бачу справжнє зло й відчуваю справжній біль. 
Те прозріння мордує мене, я починаю ненавидіти людей, я 
не можу звернутися до свого народу словами Франка: «Бо 
люблю я тебе не лише за твою добру вдачу, а й за вади та 
злоби твої, хоч над ними і плачу», і не вмію замовкнути, 
як Стефаник, тому знову втікаю у світ примар.

...Хлопець полюбив дівчину й хотів з нею одружитися. 
Та сталося нещастя — вогонь обпік одну її щоку. Лікар 
вилікував дівчину, щока стала в неї ніжною, чистою, та 
ніколи вона не мінялася, не старіла. Хлопець одружився з 
дівчиною. Один профіль дружини нагадував йому прожиті 
роки й життєві негоди, а другий — її колишню вроду. Та 
між профілями назавжди залишився рубець, який крово-
точив, і загоїти його ніхто не міг...

Хочу написати таку новелу. І знаю, що ніколи не на-
пишу. Це новела про мене.

Чи маю я право стати перед цільним обличчям мого 
Вчителя — позначений рубцем роздвоєння?

А треба всім ставати — як на суд.
Яцків приспішив ходу: на Бернардинській вежі, немов 

у клепало, вибив годинник десяту. Перейшов Підвальну 
й біля Домініканського костьолу наздогнав чоловіка, що 
йшов, п’яно похитуючись. Із зарослого обличчя глипнули 
на нього каламутні й злі очі, Яцків упізнав, та виминути 
не встиг. Шпатько квапливо всунув йому в долоню руку, 
гладку, ніби вичовгану в попелі.

— Вітаннячко, Міську, йдемо разом!.. А Косинюк не 
захотів до нас приставати, пішов собі, фраєр, із скрипкою 
на Високий Замок. Що йому до святощів! Я подумав спо-
чатку: на рандеву квапиться. Та, мабуть, ні: дивний був, 
ніби хотів когось убити або повіситись. Нічого не вдієш, 
nad każdym wisi katastrofa! Я йому запропонував — най би 
показався нарешті людям...

Шпатько підбігав і молов безупину. Яцків зупинився, 
зрозумівши, що відчепитися не зможе.

— Послухай, Йосипе, коротеньку казочку... Один чо-
ловік роздобув тисячу дукатів і вирішив піти у світ, щоб 
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показати себе людям. Добрий товариш порадив йому: «Роз-
добудь дві тисячі й знайди за цю плату такого, хто б тебе 
заховав, — але так, щоб ніхто ніколи не побачив». Гони 
пріч, Йосипе, поки я добрий, ти не маєш права йти з нами.

«Чого він пішов на Високий Замок? — тривогою озва-
лося в серці Яцкова. — Убити або повіситись. Дурний і 
злобний Шпатько... Але чого?»

Яцків зупинився, глянув у бік Високого Замку, що 
прозирав зеленим куполом між шпилем Кармелітського 
костьолу й банею Домініканського собору; здавалося, хотів 
розгледіти на вершечку людину, яка задумала заподіяти 
собі лихо; та ні, Косинюк на таке не здатний, він буде 
чіплятися за життя навіть тоді, коли воно само його по-
кидатиме... Хоч хтозна, хтозна, що ліпше: плисти отак у 
каламутній водоверті, пустившись берегів, чи припинити 
свою плавбу за течією; Яцків давно Косинюка не бачив, 
а фігуру Яна з Дуклі обминав: гидував людьми, які жеб-
рають, маючи здорові руки й ноги. Я ж можу працювати 
рахівником у «Дністрі», і від того ще не впала з моєї голо-
ви корона... Думка ця розсмішила його: корона з митця!.. 
Постривайте, а може, так і є: коли народ загибає й видати 
із себе політичних проводирів уже не може, він коронує 
талантами найзлиденніших злиднів, їх розмножується ба-
гато й різних, ніхто не спроможний їх винищити, і ходять 
вони мічені — з червоними пругами від корон на чолах, 
у німбах печальної слави; той німб ніхто не в силі зняти 
з митця, навіть він сам; живуть вони, затавровані, поміж 
людьми у славі й глумі, з талантом, як прокляттям, не 
можуть вони сховатися від громади, й поки суспільство 
має їх — для гордощів, цькувань і глузів, — доти й живе, 
а разом із смертю останнього співця вмирає — перемі-
нюється у споживацький знеособлений гурт... Написати б 
таку новелу — про мічену талантом людину — й розгадати 
споконвічну загадку: заради чого бере письменник на себе 
подвійну ношу — вдень продає в конторах силу задля 
шматка хліба, а вночі роздирає запаленою головнею свого 
мозку темряву й шукає слова, щоб назвати те, що не має 
назви, — стан людської душі. Слово таке знайти важче, 
ніж голку в стозі сіна, до поета долинають тільки далекі 
його відлуння, він ловить їх, збирає, немов ювелір золотий 
порошок, і виліплює з нього словесну квітку, якої ще на 
світі не було. Загадка-сфінкс... Так я назву свою новелу. 
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Знову символіка? Так. І нехай вічно живе вона в лоні реаль-
ного, нерозривно з ним поєднана! Щоб розкрити трагедію 
жовніра, який, покинувши зелені покоси, тяжко карається 
в касарнях, біль селянина, що плаче над здохлою шка-
пою, кривду наймички, над котрою знущається жорстока 
ґаздиня, я мушу спочатку втілити в символічних образах 
таїну творення. Неправда, що символіка дається легше, то 
я заспокоював себе. Набагато легше зафіксувати реальні 
пережиття людини, ніж самому пережити драму різьбяра 
Доріана, який задля пробудження мармуру жертвує коха-
ною Ілонкою — тільки для того, щоб залишився її чистий 
образ в архітворі; а скільки мук треба перетерпіти, поки 
муза на чорному коні відкриє перед тобою мерзоту світу: 
старого інваліда-жебрака, що затоптує в болото свої орде-
ни, кретина на смітнику, який обглодує людські кістки, 
звироднілих монахів, що відвалюють гробниці монахинь і 
лізуть до них на розпусту...

Ні, ні, пане Труш, то ще не знати, що важливіше — 
примітивний реалізм чи мудра символіка. А хіба Франко 
не вдавався до символів? Візьміть його Рубача, Чорного 
й Білого богів, які нашіптують Юрі Шикманюкові, що 
чинити має, та згадайте врешті його «Мойсея» — символ 
пробудженого століття!

Яцків забув про Косинюка — реального: образ зана-
пащеного художника блукав між символами, що заполо-
нили уяву письменника. Чим занапащеного — власним 
лінивством, безвольністю?.. О, як-то легко звалити вину 
на саму людину, а є ж іще об’єктивні чинники, яким важ-
ко підшукати ймення; Боже мій, як важко знайти слово, 
а ви, пане критик, не маючи поняття, які гори шлаку 
вергає письменник, поки знайде чистий метал людського 
слова — воскресить його, заволодіє ним, дасть йому рух 
і силу й потім різьбить ним, грає, творить, — не знаючи 
цього, ви нипаєте по словесній поверхності, топчетеся по 
зільнику, не відаючи, з яких глибин підійшли до того зела 
соки... Скільки мук мусить пережити письменник, поки 
виростить цвіт слова; часом з’їдає свої пальці від мізинного 
до великого й не годен висмоктати навіть того, що чорне 
за нігтем, а деколи проростає зело з мертвого піску, і не 
має воно ні соку, ні запаху; яка ж то розпука — боротися 
із власним будяччям на власному полі! А ви...
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Та досить... «Якби ти знав, як много важить слово...»
Ці рядки із своєї поезії повторив Франко в обдертому, 

із запліснявілими плямами на стінах залі єврейського клубу 
«Яд Харузім» на вулиці Бернштейна наприкінці 1907 року. 
Ми, молодомузівці, закінчили тоді розпочату навесні у 
«Монопольці» дискусію з Франком; прикро закінчилася та 
розмова, проте назавжди очистила нас од скверни. Ніколи 
більше ми не мали змоги так зустрічатися з Франком, бо 
якщо й доводилося бувати разом, то тільки для того, щоб 
роздягти хворого поета, напоїти з рук чаєм, мов дитину, і 
з болем спостерігати, як хвороба, наче короїд, сточує його.

Після вистави «Украдене щастя» ми швидко розгриму-
валися й вийшли із-за куліс до автора, що сидів у треть-
ому ряді біля проходу в уже порожньому залі, оглушений 
оплесками публіки: вперше драма була поставлена за 
первісним оригіналом, по якому колись потопталася цен-
зура — Франка примусили з жандарма Михайла Гурмана 
зробити листоношу, і п’єса втратила сенс.

Франко був марний, на хворобливо-блідому обличчі 
виступили рудо-кривавими плямами веснянки: він був не-
дужий і розчулений; ми, виконавці ролей: Степан Чарнець-
кий, Ванда Патковська і я, — оточили його півколом, він 
хотів підвестися, та обидві його руки враз зігнулися, ніби 
були з лози, Франко важко осів у крісло й прошепотів:

— Якби ти знав, як много важить слово... — згодом він 
пожвавішав і, глянувши на мене, сказав: — Пане Михайле, 
ви не грали Задорожнього, ви ним були, дякую... — потім 
проказав кволо: — Ідіть вечеряйте, я піду сам... 

Та ми не хотіли розлучатися з Франком. Нам, аспіра-
торам нового стилю, навіженим бунтарям проти сенти-
менталізму й трафаретної барвінковості, треба було його 
тверезого слова, як пиякові склянки свіжого молока, цим 
цілющим напоєм ми щойно на сцені вгасили печію, тому й 
не розходилися: хто міг тоді знати, що до Франка добралася 
недуга, яка швидко сточить його здоров’я...

Поет думав щось своє, потім підвів голову, добродушно 
глянув на нас і мовив:

— А ви кажете...
Ми заніміли: ще мить, і Франко розговориться, — че-

кали.
— Ви водно твердите, що треба працювати для світової 

скарбниці. Добре мовите. Але у свою ви заглядаєте хоч 
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зрідка? Вам треба пам’ятати, що кожен сучасний письмен-
ник — слов’янин він чи німець, француз чи скандінавець — 
подібний до дерева, яке своїм корінням впивається якомога 
глибше й міцніше у рідний національний ґрунт, а своєю 
кроною поринає в інтернаціональну атмосферу ідейних 
інтересів, наукових, суспільних, естетичних і моральних 
змагань... Скільки років я ждав, щоб офірувати цю свою 
нинішню монету в нашу скарбонку... А яка ще складчина 
потрібна від нас усіх, щоб наповнилась вона вщерть! Хай 
ідуть до нас покупці — і підуть вони, коли побачать наш 
добрий продукт. Та добрий продукт зростає тільки на своє-
му полі... Що й казати: Гете у «Фаусті» боровся не з яки-
мось усесвітнім, а з конкретним німецьким бюргерством, 
Достоєвський — з російською темрявою, Шевченко — з 
рабством на Україні, й коли чужинці знаходили в їх творах 
потрібні для них ідеї, то тільки тому, що їх автори зуміли 
показати глибину рідного болю, бо ж біль у всіх народів 
подібний — папуасу так само болить втрата дитини, як і 
європейцю... Я нині в цьому ще раз переконався: якщо 
моя п’єса переживе мене, то тільки тому, що я показав 
уселюдську драму на локальному — бойківському матеріалі. 
Тож раджу вам: спершу вростайте в рідний ґрунт, а тоді вже 
витайте в інтернаціональних висотах своїми кронами...

Франко замовк. Ще раз сперся руками о бильця крісла, 
завовтузився, Яцків допоміг йому підвестися.

Франко поглянув на нас, кивнув на прощання головою, 
і тоді його погляд зупинився на Ванді. На губах поета 
закроїлася усмішка, в очах зблисло захоплення; Ванда, 
яка грала Анну, пильно придивлялася до Франка, немов 
хотіла уздріти в ньому колишнього вродливого мужчину, 
бо ж мусив таким бути цей змучений мудрець; Франко 
прийняв її погляд, залюбувався артисткою й на подив усім 
зажартував:

— Яка ви страшна жінка... Та прошу так не дивитися 
на мене тими сірими очима, я маю жінку й дітей, вам то 
нічого не допоможе...

Ванда підійшла до Франка, обняла.
— Dziękuję panu za wspaniały dramat1.
— To пані — полька? — здивувався Франко. — Звідки 

ви взялися? Така чиста українська вимова...

1 Дякую вам за чудову п’єсу (ïîë.).
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— Мене пан, Яцків заангажував. Я працюю в театрі 
Павліковського. Кілька років тому переїхала з Кракова.

— От бачите, — промовив Франко більше до себе, ніж 
до нас. — А цісар проголошує: «Мої народи чужі один 
одному, я їх перемішую, і з тої взаємної ненависті наро -
джується порядок». Бреше татунцьо. Русина й поляка 
точить один і той самий черв’як, тож не сваритися нам 
треба за те, що одного мама навчила говорити по-руськи, 
а другого по-польськи, а йти разом до спільного добра... 
Ви чудово грали, пані Вандо, а для мене ще цінніше те, що 
захотіли грати в українській виставі... Та чого ми стоїмо, 
можемо зайти в буфет на склянку чаю...

Ми спускалися вниз рипучими сходами, я помітив, як 
Франко тримається за дерев’яне вичовгане поруччя лише 
мізинним і вказівним пальцями, середні були чомусь зі-
гнуті, немов схоплені судомою; я з тривогою поглядав на 
Франка: був він зсутулений, немічний, а йому тільки-но 
минуло п’ятдесят. Що це з ним діється?

З буфетного залу долинала тиха музика — виконувалась 
тужлива єврейська мелодія на скрипці під акомпанемент 
клавесина.

У залі за довгим дубовим столом сиділо троє молодих 
чоловіків; побачивши Франка, двоє підвелися, уклонились, 
а один із закрученими по-шляхетськи вусами, брюнет у цві-
керах, дивився на музикантів, помахував, ніби диригуючи, 
пальцем, його обличчя морщилось від невдоволених гримас, 
він то слухав, то затуляв руками вуха і весь час повторював:

— Варвари, варвари! Хіба так можна?
Франкові випало сісти біля нього, і аж тоді маестро у 

цвікерах спохопився.
— Вибачте, пане доктор, я вас не побачив... Але ж вони 

безбожно фальшують!
— Дайте спокій, пане Людкевич, — узяв його за лікоть 

Франко. — Хай собі грають. Вас не вдовольнили б навіть 
херувими й серафими. Ви вже повернулися з Відня? І на-
віщо вам ті студії?

— Не кажіть так, пане Франко, музику ще ніхто не опа-
нував по-справжньому. То — океан... Я вчуся у професора 
Штутгардта, дуже багато беру в нього.

— Ти б розказав панові докторові про своє знайомство 
з тим професором, — біля Людкевича сидів Карманський 
і побожно дивився на Франка.
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— То пусте, ґрунт — що вчуся... Та було, було... — Люд-
кевич, видно, мав-таки охоту розповісти про віденську 
пригоду. — Відрекомендувався я професорові й подав йому 
партитуру своїх творів, була серед них і перша частина 
кантати «Кавказ». Професор подивився, погумкотів, глянув 
на мене поблажливо й каже: «Ви анальфабет, контрапункту 
навіть не нюхали». — «Як можете таке говорити? — обу-
рився я. — В моєму краю мене вважають неабияким музи-
ком». — «То вертайтеся у свій край... А втім, залишіть мені 
партитуру і прийдіть завтра». На другий день він назвав 
мене феноменом... Михайле, Михайле, — обірвав Людке-
вич розповідь, — та не пакуй так торта, то ж не хліб!

— Якби ти три години побув Миколою Задорожним, 
то з’їв би пса, — відказав незворушно Яцків, уминаючи 
торт. — Це ж не віршики про кохання, а сумна людська доля.

Карманський почервонів, окуляри запітніли, він зняв їх 
і став невинно беззахисний, як дитина, осліплена світлом.

— Ти, Михайле, чиниш з себе Мефістофеля, а вигулькує 
з тебе простак... Пане Франко, не подумайте, що ми сва-
римося — це для розрядки перед серйозною розмовою.

— Та хіба я не бачу... — Франко узяв склянку з чаєм 
лівою рукою, праву заховав під стіл — Яцків і це запримі-
тив. — Я давно хотів вам порадити, пане Карманський... 
якщо вже нагадали про серйозну розмову: ви досконало 
знаєте по-італійськи, візьміться за переклад Данте...

— «Божественної комедії»? Для кого?
— То вам тільки так здається, що нема для кого. Чей 

не закінчиться світ разом з нами... Нині наш мужик хоче 
такої книжки, щоб там були записані його права, але як 
колись її таки дістане, то відразу захоче поживи для свого 
духа. Внуки нинішніх неписьменних мужиків вам подя-
кували б.

— Варто подумати... — Карманський протирав оку-
ляри білосніжною хустинкою, підсліпувато нипав очима 
по залі, ніби шукав когось, і враз стрепенувся: навпроти 
нього поруч з Карлом Адвентовичем сиділа Ванда. Карл 
тримав руки Ванди біля своїх уст і шепотів: «Ти нині була 
незрівнянна».

Карманський поник: він не помітив, як Карл, що сидів 
з ним поруч, вийшов Ванді назустріч і привів її до столу; 
крадькома позирав на них, порівнював себе з Карлом і 
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усвідомлював свій програш перед вродливим суперником; 
Ванда нахилила до Карла голову, з-під пасма довгого 
світлого волосся звабливо виглянуло біле, мов з алебастру 
виліплене, вушко; врода Ванди гнітила Карманського, він 
відвернув від неї голову й мимоволі прислухався до розмови 
Людкевича і Яцкова з Франком.

— Не подивуйтеся, пане доктор, — промовив Яцків, — 
що задам вам неделікатне, можливо, питання: поясніть 
секрет вашої працездатності, нас дивує...

— А-а, — знизав плечем Франко, — ви так само можете 
дивуватися, як павук за одну ніч встигає виткати величезну 
сітку. А це — особливість його професії...

— Добре вам говорити... Мені часом страшно: якби я 
вас, для прикладу, спитав, скільки ще мільйонів років буде 
крутитися наша земля, то ви б і на це питання вичерпно 
відповіли або сказали: погляньте працю такого-то астро-
нома на такій-то сторінці...

— Перебільшуєте... Просто в той час, коли ви про-
сиджуєте в кав’ярнях і сперечаєтеся, скільки правд є на 
світі, я працюю... Спитаєте, для чого так багато писати і 
чи все те потрібне. Не міг би твердити, що все. Та я у свої 
праці вношу свій темперамент і в такий спосіб розбуджую 
зацікавлення до порушуваних мною питань у людей, які 
досі й не підозрювали, що такі проблеми існують... А я 
їх бачу, відчуваю, вони буквально нахлинають на мене, а 
тому я не маю часу створювати майстерверки, не завжди 
дбаю про викінчення форм; це зле, та гадаю, що най-
головніше нинішнє завдання письменника — збудити в 
читача думку...

— Я згоден з вами, — сказав Людкевич. — Бо й сам 
мрію створити таку музику, яка б тривожила душі людей і 
витіснила до чорта всі румби й танга разом з саксофонами 
й ручними гармоніями, щоб не заколисували нас до со-
лодкого сну... Але що не конче треба витончувати форму 
твору, то я тут проти: брульйони довго не живуть.

— Пан Франко надто скромний, — вмить забув про 
Ванду Карманський. — Я щось ніяк не можу собі прига-
дати хоча б одної його чорнової роботи. А як і є, то вона 
має кращий вигляд, ніж у декого чистовик... Ну, що з 
того, що Яцків пише вночі на стінах, уранці розшифровує 
намазюкане, потім сім разів переписує, поки не доведе 



380

рукопис до вигляду літографованого запрошення на бал. 
Що з того?

— Принаймні більше користі, ніж з рим «жаль — пе-
чаль — рискаль».

— Профа-ан! — заспівав Карманський. — Хіба ти ро-
зумієшся на поезії?

— Ну, як ти такий віртуоз, то придумай риму до слова 
«морква».

— Полтва!
— Отак усе в тебе виходить кострубато... Пане Франко, 

а скажіть: знайдеться хтось такий у Галичині, хто прочитав 
би все, що ви написали? Можете не відповідати, бо — ні. 
Нікого ж одночасно не цікавить і політика, і лірика, і зе-
мельне питання, і етнографія, і Шекспір, і апокрифи...

— О, до речі — про апокрифи, — перебив Яцкова Кар-
манський. — Протягом довгих дванадцяти років ви, пане 
доктор, збирали, впорядковували, науково опрацьовували 
й видали п’ять великих томів «Апокрифів і легенд з ук-
раїнських рукописів». Жодна інша слов’янська література, 
крім російської, не має такої збірки старовини... Але ж чи 
варта шкіра вичинки? Дванадцять років! Ви ось сказали, що 
не маєте часу відшліфовувати написане... Чи ж ті легенди 
про святого Климентія або Лазареве воскресіння аж так 
потрібні нашому народові?

Франко підвів голову, його сині очі налилися холодним 
полиском, він підняв до грудей руки, мовби хотів стукнути 
ними об стіл, і я остаточно переконався, що пальці на його 
правій руці таки не розгинаються — на правій руці Франка! 
Мені стало моторошно, а може, то привиділося: Франко ж 
заговорив з молодечим запалом, він ще дужий...

— Потрібні, навіть дуже потрібні!.. Як світло місяця є 
рефлексом світла сонця, так знання будущини є рефлексом 
знання минувшини... При укладанні програми на завтра 
треба заглянути в минуле, інакше станемо біологічними 
істотами, які здатні сприймати світ, але не здатні пере-
дати набутий досвід майбутньому поколінню. Станемо 
модерними гомункулусами, яким ніщо не дороге... Нам 
потрібен історичний матеріал, історична повість, роман, 
оповідання...

— А чому ж тоді ви написали тільки одну історичну 
повість? — запитав Людкевич.
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— Що за атака на мене? — усміхнувся Франко. — Чому 
не написав... Я багато чого не зробив. Скручені голови... 
скручені голови. А мав намір!

У фойє почулася голосна розмова. «Велике цабе! — гри-
мотів чийсь хриплий бас. — Хіба ти гірший?» — «Ти ж 
зовсім п’яний, — відповідав притишений голос. — Як 
хочеш, а я не піду...» — «Підеш. Гей-гей, підемо до дібро-
ви!» — хриплий бас затягнув веселої. До буфетної кімнати 
увійшли двоє: Шпатько вів під руку Івана Косинюка. Зу-
пинився біля столу й притих, ніби зачаївся, вперся хміль-
ними очима у Франка, який сидів у задумі й не помічав 
прибулих; Косинюк вивільнився від Шпатька, обійшов стіл 
і тихо присів біля Карманського, пригладив рукою волосся, 
поправив метелика під шиєю і аж тоді наважився підвес-
ти очі: йому було соромно. Шпатько почухрав пальцями 
скуйовджену бороду, з гуркотом відсунув крісло й сів біля 
Ванди навпроти Франка; Яцків погрозливо помахав на 
Шпатька пальцем. Та Франко був у цю мить відсутній.

Ìîº çàö³êàâëåííÿ ³ñòîð³ºþ — òî òåæ óæå ³ñòîð³ÿ, ïàíî-
âå... Ìåíå ç äèòèíñòâà âàáèëè òàºìíè÷³ òîïîí³ìè — Îï³ð, 
Êîëîäêà, Ïåðåê³ï, Ïîâàëèñüêî, Òóñòàíü, Ïîðóá: ÷îìó òàê, 
à íå ³íàêøå íàçâàí³ ð³÷êà, ãîðà, ãðÿäà, óðî÷èùå, ÿêó ëåãåíäó 
÷è áóâàëüùèíó ïðèõîâóþòü â³ä ëþäåé ö³ äèâí³ ³ìåíà, à ìîæå, 
íå ïðèõîâóþòü, íàâïàêè — íàãàäóþòü ïðî íèõ; ñåëÿíè, ùî 
ïðèâîäèëè äî áàòüêà êîíåé êóâàòè, ðîçïîâ³äàëè çàõîïëþþ÷³ 
íåáèëèö³: ïðî Òóõîëüñüê³ çàë³çí³ âîðîòà, çàìêíåí³ íà êîëîäêó, 
ïðî îðäó, ÿêó íà ì³ñö³ íèí³øíüîãî Áîðèñëàâà âèíèùèâ äî íîãè 
êíÿçü Äàíèëî, ³ òà êèï’ÿ÷êà, ùî ¿¿ íèí³ ëèáàþòü ç áîðèñëàâ-
ñüêèõ íîð, — òî ðîïà ç ïîãàíèõ ò³ë îðäèíñüêèõ; ïðî ñêàðáè, 
ÿê³ çàõîâàëè ðóñè÷³ â³ä îðäè â ï³äçåìåëëÿõ Òóñòàíñüêîãî çàì-
êó, — öÿ ëåãåíäà áóëà íàñò³ëüêè ïîïóëÿðíà, ùî áîðèñëàâñüê³ 
ï³äïðèºìö³ çàäóìàëè âèñàäèòè äèíàì³òîì óðèöüê³ ñêåë³, é 
äîâåëîñÿ âòðó÷àòèñÿ â÷åíèì, ùîá íå äîïóñòèòè äèêóíñüêî¿ 
àêö³¿; ïðî íîéîíà Áóðóíäàÿ, ÿêèé ïîðóéíóâàâ óñ³ Äàíèëîâ³ 
ôîðòåö³, à Òóñòàíñüêîãî çàìêó âçÿòè íå ì³ã...

Ïîòàºìíî â³ä áàòüêà é ìàòåð³ ÿ âèðóøàâ ó íàéäàëüø³, 
ÿê ìåí³ òîä³ çäàâàëîñÿ, ìàíäð³âêè — àæ íà âåðøèíè Äîëó, 
ñïîä³âàþ÷èñü ïîáà÷èòè âèñî÷åííó ìîãèëó êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà, 
óáèòîãî Ñâÿòîïîëêîì Îêàÿííèì á³ëÿ Òóõîëüñüêèõ âîð³ò; 
íåùàñíèé êíÿçü, ïåðåñë³äóâàíèé íàéìàíöÿìè-ïå÷åí³ãàìè, áóâ 
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ìåí³ íàáàãàòî áëèæ÷èé, í³æ áåàòèô³êîâàí³ é êàíîí³çîâàí³ 
öåðêâîþ éîãî áðàòè, — ðîçãëÿäàþ÷è â êè¿âñüêîìó ñîáîð³ 
Ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà íàñò³íí³ ðîçïèñè Âàñíåöîâà, Âðóáåëÿ é 
Ïèìîíåíêà, ÿ äèâóâàâñÿ, ÷îìó ïîðÿä ³ç ïîðòðåòíèìè çîáðà-
æåííÿìè Áîðèñà é Ãë³áà íåìàº Ñâÿòîñëàâà. ß âäèâëÿâñÿ äî 
áîëþ â î÷àõ ó äàëåêå ìàðåâî ç òðåìòëèâîþ íàä³ºþ ïîáà÷èòè 
õî÷à á êîíòóðè çàë³çíèõ ñòîâï³â, íà ÿêèõ òðèìàþòüñÿ Òóõîëü-
ñüê³ âîðîòà; äîãëÿäàâñÿ øïèë³â Áóáíèñüêîãî é Òóñòàíñüêîãî 
çàìê³â, ÿê³ — îäèí ³ç çàõîäó, à äðóãèé ç³ ñõîäó — îõîðîíÿþòü 
äîðîãó íà óãðè; ìð³ÿâ óçäð³òè áîäàé îäíó ñò³íó ç ëàíöþãà 
óêð³ïëåíü óçäîâæ Ñòðèÿ é Îïîðó — ³, í³÷îãî íå ïîáà÷èâøè, 
äîìàëüîâóâàâ ó ñâî¿é óÿâ³ ï³äíåáåñí³ ñïîðóäè, çàñëîíåí³ â³ä 
ëþäñüêîãî îêà ïîâîëîêîþ ³ìëè.

Ó Äðîãîáèöüê³é ã³ìíàç³¿ äîëÿ ïîñëàëà ìåí³ äîáðîãî â÷èòåëÿ-
íàòóðàë³ñòà, ÿêèé áóâ ùå é ÷óäîâèì çíàâöåì ³ñòîð³¿ é ë³òåðà-
òóðè, — ²âàíà Âåðõðàòñüêîãî, ³ àæ ïðè íüîìó ÿ çðîçóì³â, ùî 
³ñòîð³ÿ — íå ³ëþñòðîâàíèé àëüáîì, à òàéíîïèñ, ÿêèé òðåáà 
ðîçøèôðîâóâàòè, ùî ñòîë³òòÿ ñòàðàííî ïðèõîâàëè ñë³äè ìè-
íóëîãî — ìîæå, äëÿ òîãî, ùîá çáåðåãòè ¿õ â³ä ðóéíàö³¿, àáî æ 
äëÿ âåëèêî¿ âò³õè îäåðæèìöÿ, ÿêèé â³äíàéäå ¿õ, ïðî÷èòàº é 
âîñêðåñèòü äëÿ ñâî¿õ ñó÷àñíèê³â äàâíî çàáóòå.

Âåðõðàòñüêèé ÷àñòî âîäèâ ã³ìíàçèñò³â íà ïðîãóëÿíêó 
äî óðèöüêèõ ñêàë. ß áåçñòðàøíî ëàçèâ ïî íèõ, âèáèðàþ÷èñü 
ìàéæå ïðÿìîâèñíèìè ñò³íàìè íà îáâ³òðåí³ é êîâçê³ âåðøè-
íè — íå ç þíàöüêî¿ áóéíîñò³, à ç íåâòðèìàíî¿ ö³êàâîñò³: 
ñêàëè çáåðåãëè íà ñîá³ ñë³äè âåëèêî¿ ëþäñüêî¿ ïðàö³ ç ïðàäàâí³õ 
÷àñ³â. Ùî òóò ñòîÿâ êîëèñü çàìîê, íå ìîãëî áóòè é ñóìí³âó: 
ò³ ñë³äè çàëèøèëèñü ó çàêàìàðêàõ, çàãëèáèíàõ, ó íàñêð³çíèõ 
ä³ðàõ, êóäè ìîãëè âõîäèòè ðåòÿç³ é ñòîâïè; ïîâçäîâæí³ ïàçè 
ñâ³ä÷èëè ïðî âïàñîâàí³ êîëèñü ì³æ ñêàëè äåðåâ’ÿí³ ñò³íè... 
ß ñïîãëÿäàâ ç Êàìåíÿ íåâåëè÷êå çàáóòå Áîãîì ³ ëþäüìè ñ³ëü-
öå Óðè÷: ó ïîäîâãóâàò³é äîëèí³ íàä ïîòîêîì äð³ìàëî âîíî, 
ñîííîþ ìðÿêîþ ïîâèòå, ç ìàëåíüêîþ öåðêîâöåþ ì³æ ëèïàìè 
é äâîìà êîð÷ìàìè êðàé äîðîãè — ºäèíèìè ñâ³äêàìè äóõîâ-
íîãî æèòòÿ; òà ïðåö³íü âèðóâàëà òóò êîëèñü ñåðåäíüîâ³÷íà 
öèâ³ë³çàö³ÿ: ó ë³ñèñòèõ ïðîâàëëÿõ íà ñõ³ä â³ä ñåëà, ó âåëè÷åçíèõ 
êàì³ííèõ áîâäàõ, íà ÿêèõ ñòîÿâ ÿ, çàáóòà êóëüòóðà çàïèñàëà 
ãëèáîêèìè áóêâàìè ñâ³é ë³òîïèñ — ç ÿêèõ ÷àñ³â, ç ÿêî¿ äîáè, 
õòî ùå äî Äàíèëà ³ íàâ³ùî âèáóäóâàâ òóò òâåðäèíþ? ² ÿ 
óÿâëÿâ: ç-ïîì³æ ïðèðîäíèõ êàì’ÿíèõ ñò³í ñïèíàâñÿ äî íåáà 
âåëè÷åçíèé äåðåâ’ÿíèé çàìîê ³ç á³éíèöÿìè íà çàõ³ä, à íà ì³ñö³ 
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íèí³øí³õ ñ³ë Óðè÷à é Ï³äãîðîääÿ êèï³ëî áóðõëèâå æèòòÿ âî¿â 
³ ðåì³ñíèê³â — çàõèùàâ Òóñòàíñüêèé çàìîê Ãàëèöüêó Ðóñü â³ä 
çàõ³äíèõ çàâîéîâíèê³â ³ íåïðèñòóïíèé áóâ íàâ³òü äëÿ îðäè.

Ïîò³ì óñå íàïèñàíå ìíîþ íà ³ñòîðè÷íó òåìó òàê ÷è 
³íàêøå â’ÿçàëîñÿ ç öèìè ñêàëàìè, ¿õ îáðàç ÿ âèêîðèñòîâóâàâ 
ó «Ïåòð³ÿõ ³ Äîâáóùóêàõ», ó «Çàõàð³ Áåðêóò³» é í³êîëè íå 
ïåðåñòàâàâ ìð³ÿòè: íàïèñàòè á ùå îäíó ïîâ³ñòü ç ÷àñ³â Äà-
íèëà Ãàëèöüêîãî — з íàêàçó Áóðóíäàÿ ðóéíóº êíÿçü óñ³ ñâî¿ 
ôîðòåö³, à Òóñòàíü çàëèøàºòüñÿ íåñêîðåíîþ.

Îñòàíí³é ðàç ÿ ïîáóâàâ â Óðè÷³ ç äðóæèíîþ, êîëè çàñëàá 
íà î÷³. Ìåøêàëè ìè ó ñêðîìí³é ïëåáàí³¿ óðèöüêîãî ñâÿùåíèêà, 
ùîðàíêó õîäèëè äî äæåðåëà ï³ä ñêàëîþ, â ÿêîìó ÿ ïðîìèâàâ 
î÷³, âîäà íàñïðàâä³ â íüîìó ö³ëþùà — ïîìàãàëà; ³ ïîêè ñîíöå, 
â³ä ÿêîãî ÿ ìóñèâ óò³êàòè äî òåìíî¿ ê³ìíàòè íà ïðèõîäñòâ³, 
íå çàâèñàëî íàä Æîëîáîì, ÿ âèõîäèâ íà ïîäâ³ð’ÿ ì³æ ñêàëàìè, 
äå íàïåâíî ðîçì³ùàâñÿ äèòèíåöü, ³ ñêëàäàâ ïëàí íîâîãî òâîðó.

Äî íüîãî ÿ ãîòóâàâñÿ çìîëîäó. Íå áóëî ìåí³ ùå é äâàäöÿòè, 
ÿê ÿ ï³ä ïñåâäîí³ìîì «Äæåäæàëèê» íàäðóêóâàâ ó æóðíàë³ 
«Äðóã» øêîëÿðñüêîãî â³ðøà «Áóíò Ìèòóñè», íàïèñàíîãî ï³ä 
âïëèâîì ïîåç³¿ Êîñòîìàðîâà. Áóëà òî ëèøå çàô³êñîâàíà ³äåÿ; 
ïåðåáóâàþ÷è â Óðè÷³, ÿ ðîçâèâàâ ¿¿, îáäóìóþ÷è íîâèé òâ³ð — 
ïðîäîâæåííÿ «Çàõàðà Áåðêóòà». Ïîøòîâõîì äî íîâîãî çàäóìó 
áóâ îäèí ìîìåíò ç ìîº¿ òÿæáè ç Îìåëÿíîì Ïàðòèöüêèì, 
ðåäàêòîðîì «Çîð³». Õàé éîìó Áîã ãð³õà íå ïèøå — Ïàðòè-
öüêèé ìåíå íå âèçíàâàâ. ß âæå íàäðóêóâàâ ñâî¿õ «Íàéìèòà» 
é «Êàìåíÿð³â», à â³í óïåðòî âèõâàëÿâ ó ïðåñ³ ãðàôîìàíñüê³ 
âïðàâè ²ëëàð³îíà Ãðàáîâè÷à, ñòàâëÿ÷è éîãî â³ðø³ «ïîá³÷ íàé-
ëó÷øèõ òâîð³â Øåâ÷åíêîâî¿ ìóçè», ïðè òîìó çàçíà÷àþ÷è, ùî 
«îñîáà Ôðàíêà çíàíà ðóñüê³é ïóáë³ö³ ëèøå ç ÷èñëåííèõ ñóäîâèõ 
ðîçïðàâ». ß é íå çãàäóâàâ áè ö³º¿ éîãî íåõîò³ äî ìåíå, àëå æ 
â³ä íüîãî çàëåæàëà äîëÿ ìîãî «Çàõàðà Áåðêóòà». Ïîâ³ñò³ â³í 
äðóêóâàòè íå õîò³â, à êîëè âæå é ïîãîäèâñÿ, òî ò³ëüêè ç 
óìîâîþ, ùî ÿ çìàëþþ Äàíèëà Ãàëèöüêîãî äîáðèì ìóæèöüêèì 
êîðîëåì. Äîâåëîñÿ ï³òè íà êîìïðîì³ñ: ó òîìó ì³ñö³, äå Çàõàð 
íàçèâàº Äàíèëà íå â³òöåì ³ îï³êóíîì, à êàðîþ Áîæîþ, ÿ çðî-
áèâ òàêó âèíîñêó: «Ïîãëÿäè, ÿê³ âèñêàçóº òóò Çàõàð Áåðêóò, 
ìîæóòü óâàæàòèñÿ õàðàêòåðèñòèêîþ ïîãëÿä³â òîãî÷àñíîãî 
íàðîäó íà êíÿç³â òà ¿õ êðèâàâ³ ì³æóñîáèö³. Ïîä³áí³ ïîãëÿäè 
çíàéøëè â³äãîëîñ íàâ³òü ó íàøîãî ë³òîïèñöÿ â îïîâ³äàíí³ ïðî 
ñï³âàêà Ìèòóñó, ÿêîãî çà íåïîê³ðí³ñòü êíÿçü çâåë³â ïîêàðàòè 
ñìåðòþ. Íàâîäÿ÷è òàê³ ïîãëÿäè äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ÷àñó é 
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ëþäåé, ìè òèì íå õî÷åìî óìåíøèòè âàãè é çíà÷åííÿ îñîáè 
êíÿçÿ Äàíèëà, ÿêèé ì³æ óñ³ìè âîëîäàðÿìè ðóñüêî-ãàëèöüêèõ 
çåìåëü âèçíà÷àâñÿ ÿê ÷îëîâ³ê íåçâè÷àéíèé, ñèìïàòè÷íèé ³, 
ÿê íà ò³ äàâí³ ÷àñè, äîñèòü ëþäÿíèé ³ íàä³ëåíèé ïîë³òè÷íèì 
ðîçóìîì».

Íåìà çëîãî, ùîá íà äîáðå íå âèéøëî: âèíîñêà, ÿêà îáòÿ-
æèëà ïëèí ðîçïîâ³ä³ â «Çàõàð³ Áåðêóò³», íàøòîâõíóëà ìåíå 
ñàìîãî íà õóäîæíþ ïðîáëåìó: âîëîäàð ³ ìèòåöü... ß ùå íå 
íàïèñàâ ïîâ³ñò³ ïðî Äàíèëà é Ìèòóñó. À õî÷ó ¿¿ íàïèñàòè. 
Òà òÿæêà õâîðîáà äîáèðàºòüñÿ äî ìî¿õ ðóê — ÷è çìîæó, ÷è 
âñòèãíó?

À äóìêè ÷àñàìè ä³éìàþòü, ìó÷àòü... ßê ïîâèíåí ïîâîäè-
òèñÿ ìèòåöü ó ÷àñ íàéòÿæ÷î¿ çàãðîçè? ßê — âîëîäàð? ×è 
ìîæëèâà ñï³ëêà â³ëüíèõ ãðîìàä, êîëè ÷àñ âèìàãàº äèêòàòó? 
Òà ïåðåêîíàíèé ÿ â îäíîìó: ò³ëüêè òå ñóñï³ëüñòâî âèòðèìóº 
ïîºäèíîê ç âîðîãîì, â ÿêîìó ïîºäíóºòüñÿ âëàäè÷åñüêå íà÷àëî 
ç íà÷àëîì ãóìàí³ñòè÷íèì, â ÿêîìó ³äåÿ ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëè-
âîñò³ äîñÿãàºòüñÿ íà ́ ðóíò³ îñâ³òè, â êîòðîìó, ÿê ïðîãîëîøó-
âàâ çà ÷àñ³â ßðîñëàâà Ìóäðîãî ìèòðîïîëèò ²ëëàð³îí, «çàêîí 
ñòàº áëàãîäàòòþ». Ó ÷àñè Äàíèëà Ãàëèöüêîãî ãóìàí³ñòè÷íèì 
íà÷àëîì áóëî ìèñòåöüêå ñëîâî ó âèãëÿä³ íàðîäíî¿ ï³ñí³ é àïîê-
ðèô³â. Òîìó ÿ ¿õ äîñë³äæóâàâ. Òî íå ìàðíà òðàòà ÷àñó, äîðîã³. 
Ìèñòåöòâî — êàòåãîð³ÿ â³÷íà. Ó ñâî¿é äóõîâí³é ñóò³ ëþäèíà 
ñôîðìóâàëàñÿ òèñÿ÷îë³òòÿ òîìó. Âàñ òóðáóº çàñòàð³ë³ñòü 
ôîðì àïîêðèô³â? À õ³áà ôîðìè ìèñëåííÿ Àð³ñòîòåëÿ íå ñòàð³ 
³ âîäíî÷àñ íå â³÷íî àêòóàëüí³?

Ïåðåä ìî¿ìè î÷èìà — íå îïèñàí³ ìíîþ îñòàííÿ ôîðòåöÿ 
â³ëüíî¿ Ðóñüêî¿ äåðæàâè Òóñòàíü, îñòàíí³é âåëèêèé âîëî-
äàð Äàíèëî ³ ïåðøèé ñï³âåöü íàðîäó, ÿêèé çàõîäèâ ó íåâî-
ëþ, — Ìèòóñà. ßê âèïðàâäàòè ñìåðòü ñï³âöÿ? ² ÷è ìîæíà 
âèïðàâäàòè?

Яцків з тривогою поглядав на Шпатька: на столі нічого 
міцнішого від чаю й лимонаду не було, а очі у того кала-
мутнішали й ставали зловісними.

Я знав, що від Шпатька можна сподіватися найгіршого, 
коли вип’є. Зрештою, його ніхто не боявся, але серед нас 
був Франко, який за вульгарне зубоскальство не любив 
Шпатька й тверезого... Йосип покушував губи, тамуючи 
злість, причину якої знав лише він сам і трохи я: нас 
Франко сварив, як батько дітей, а його ігнорував; Шпать-
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кові до вибуху люті бракувало, видно, ще одного келишка 
горілки, він, не соромлячись, витягнув з кишені пляшку, 
налив у склянку від чаю, протягнув руку з пляшкою до 
мене, я зупинив його, сказавши: «Дякую, так якби-м пив», 
він сердито вихилив своє й осів глибоко в крісло, знову 
зачаївшись.

Я поглянув на присутніх: хто б міг допомогти мені 
вивести Шпатька з буфету; зупинився на Карлові, був це 
хлопака сильний і не страшків син, та помітив на його 
обличчі збентеження, мимоволі перевів очі на Карман-
ського — Петро був зовсім пригнічений; тоді глянув на 
Ванду й ураз зрозумів причину поганого настрою Карла 
й Петра: Ванда й Косинюк зчепилися поглядами, немов 
загіпнотизовані, їхні очі моцувалися, щоб роз’єднатися, 
та не могли, втомлювалися несподіваним захопленням 
і втішалися тією втомою; я пожалів і Карла, і Петра, бо 
побачив справжнє.

Людкевич пробував вивести Франка з задуми.
— А все ж таки мені не зрозуміло, пане доктор, чому 

так мало матеріалу з галицької старовини лягло у ваші 
мистецькі твори...

Хвилевий приплив Франкової бадьорості безслідно 
минув, він відказав утомлено:

— Бачите... Галицька старовина складається переважно 
з закам’янілостєй, заскорузлостей, здерев’янілостей. До 
таких пам’яток зачисляю закам’янілі думки, заскорузлі 
поняття, здерев’янілу совість... Я займався передовсім 
дробленням цього матеріалу.

— Боже, як розумно сказано! — вигукнув Шпать-
ко. — Геніально! Я п’ю за геніїв, які зібралися за цим 
столом, — усі мудрі, всі незвичайні, один лише Шпатько 
дурний, — він схопився з-за столу, музиканти награвали 
все ту ж сумну єврейську мелодію, Шпатько гаркнув на 
них: — Та перестаньте вити, я заспіваю веселішої: жидо-ок 
парши-ивий ко-оло хати... Гей ти, сумний поете, — змахнув 
рукою до Карманського, — чого так вцірився на панну, та 
вона краще в бордель піде, ніж з тобою, слинявим... Ох, 
які ви всі тут учені, тільки Шпатько — анальфабет!

Ми спостерігали, ніхто не знав, як повестися з п’яним, 
адже за столом сидів Франко... Поет підвівся і, багровіючи 
від обурення, проказав:

— Ви... у вас є хоч на макове зерно чогось святого?!
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— А я не з вами розмовляю, — прошипів Шпатько, 
нахилившись над столом. — Чого ви всюди лізете із своїми 
проповідями й настановами? Гей, друзі, славні молодо-
музівці, та пора вже кінчати з диктатурою Франка!

Він замахнувся на поета, Франко заслонився рукою; 
одне, що я запам’ятав із тієї страшної миті, — мертво ско-
цюрблені пальці на Франковій правиці, й більше нічого не 
затямив, я не міг зворухнутися, спаралізований видивом 
неймовірного святотатства, та злочинна рука не вдарила — 
закостеніла, мов у Датана, що підняв камінь на Мойсея; 
Шпатько поволі осідав, його очі від переляку тверезіли, і 
я побачив: Косинюк оббігає стіл, оглушує Шпатька кула-
ком по голові, бере за комір, витягає із зали й пускає його 
коміть головою в темне фойє; і, немов глузливий реквієм 
над святотатцем, долинає з теміні сповнена резиґнації 
улюблена Шпатькова фраза: «Nad każdym wisi katastrofa!»

На мить у буфеті стало тихо, а далі, ніби й нічого не 
трапилося, звучала та ж сумовита музика, сидів, як і перше, 
задуманий Франко, схиливши на груди голову; Адвентович 
поглядав на Карманського й гірко посміхався, похитуючи 
головою; Ванда поцілувала Карла в щоку й підвелася, разом 
з нею, немов давно змовилися, підвівся й Косинюк, і вони 
вийшли разом у тиху морозну ніч.

Я провів Франка додому. Йшли мовчки. Франко 
крадькома від мене ловив лівою рукою праву, пробував 
розгинати на ній пальці й опускав її, безсилу; і я тоді 
вперше зрозумів марність усіх наших суперечок, у яких 
кожен по-своєму прагнув вирватися із злигоднів і тур-
ботних дисонансів на сонячні левади чистого мистецтва, 
перед національною трагедією: у генія випало перо з рук, 
і другого Франка не буде — щезло те, без чого жить ніхто 
з нас не годен...

...Яцків виходив із завулків на Театральну — до Народ-
ного дому. Думав:

Я виправдовую Луцького, ще й на Франка вину зва-
люю, Шпатька ж ганьблю. А то ще не знати, хто з них 
вище заніс руку на Франка... Кретини. Таких спартанці 
скидали з гори Тайгет.

А втім, Франко завжди обходився без захисників. За 
своє коротке життя він пережив дві епохи: боротьбу і славу. 
В першій окривавлювався його меч, у другій він спочив, 
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зранений, на щиті. О боги, ми вміли вас сотворити й об-
дарувати всемогутністю, а ви лише годні зарубцьовувати 
шрамами наше тіло...

Минуло п’ятнадцять років відтоді, як я вийшов на лі-
тературну ниву. Я давно встиг переконатися у правдивості 
Франкових слів «не люблю Русі», які він вибризнув кров’ю 
серця перед чужими в лице своїм, і картаю себе за те, що 
не завжди можу повторити за ним: «Я не люблю її з над-
мірної любові». Може, ще здобуду собі це право. Я нині 
втомлений, та завтра зведуся молодим і свіжим й візьму 
в руки бич Божий в обороні мистецтва від непосвячених.

Не кличу на допомогу богів, яких нема, і вже не виво-
рожую манірних муз: їх я поховав. Поблагословіть, люди, 
мою силу, аби стала вона проречистим духом, поблаго-
словіть моє слово... Хочу, щоб мій бог і моя муза жили у 
ваших душах.

Старий Яцків спускався з Левиної гори. Він радів 
учорашньою зустріччю з молодим письменником, ниніш-
ньою розмовою з Іриною Вільде й ранньоосіннім лагідним 
днем.

Чи зробив я все те, до чого закликав колись себе самого? 
Та ні. Піднімав меч в обороні поезії і штуки, бив плазом по 
задубілих лобах міняйлів і комедіантів, шукав нових шляхів 
у літературі, але й зневірювався і падав... Уже не встигну 
нічого більше зробити, хіба лише оцінити свої здобутки і 
втрати. Не створю тієї останньої новели — про себе. Хай 
її напишуть молоді, якщо я вартий того.

Ой пасла, пасла, ой пасла, пасла до темної ночі,
Та впала роса з темного лісу на мої чорні очі...

VIII

Зелений купол Замкової гори наближався, вилущую-
чись із оборок молодої бучини, до вулиці Театинської й 
до Івана Косинюка, який у нерішучості спинився поблизу 
стрілецьких кошар; неминучість насувалася сама, і сполоха-
на думка — вернутися, змиритися й жити, як усі, — никла 
перед тією неминучістю.

Межу добра і зла переступлено давно: на боці добра 
залишилася столочена віра у свій талант, а надія на добрі 
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переміни проросла травою на могилі Адама Коцка; на боці 
зла все ж животіла крихта віри, що останнім своїм вчинком 
сколихне людську совість, чей не так аж мертво зачерствів 
люд, щоб не жахнувся, не занімів у розпачі перед трагедією 
людини, яка щасливо пройшла крізь лабіринти чужинного 
пекла тільки для того, щоб у своєму опинитися в тупику.

«Фантастичні думи, фантастичні мрії...» — прошепотів 
Косинюк Франкове, втрачаючи і ту крихту віри; він вишу-
кував тепер у поезії Франка тільки безнадію й насміхався 
над його оптимістичною бравадою, яка здавалася йому 
такою ж марною, як ін’єкція анестезії смертельно хворій 
людині; навіщо підніматися аж на зелений купол, коли це 
можна зробити й тут, біля стрілецьких кошар, — для місь-
ких санітарів, студентів медицини й кореспондента «Діла» 
все одно, де воно станеться; це ж тільки мені здається, що 
суспільство завинило переді мною, — свідки мого кінця 
звинуватять у всьому лише мене...

А може, повернутися... І починати розмотувати клу-
бок спочатку? З ким, коли Адама вже три роки немає, а 
останній резерв надії — таємнича «Молода муза» так роз-
таємничилась, що вже й надгробний напис ставить собі 
на вершечку Урицької скали, прив’язуючи своє небуття 
до вічності?..

Косинюк сягнув рукою до кишені. Холодний предмет 
зморозив його долоню; у пам’яті зринув рядок з останнього 
вірша ліричної драми Івана Франка «Зів’яле листя», спов-
нений резиґнації: «Отсей маленький інструмент, холодний 
та блискучий... один кивок, один момент...»; герой драми 
так само, як нині Косинюк, ставав у позу ображеного на 
долю, лякаючи довірливих фатальними словами, — різ-
ниця лише та, що в нього безвихідь була символічна, а в 
Косинюка справжня; що у Франкового героя револьвер 
фігурував як образ, а Косинюк стискав у долоні реальний 
шестизарядний кольт, куплений у зброярній крамниці на 
Бродвеї; що Франків персонаж лише застерігав людей від 
неврастенії, а Косинюк піддався їй цілком; що сам Франко 
завжди вмів вибиратися із дріб’язків і ставати на рівень 
світових проблем, а Косинюкові, зав’язлому в рідному 
болоті, залишилося одне — замовкнути.

Я дозволив Косинюкові зарядити кольт, глянув на 
Адріану і зніяковів: на її обличчі не було й сліду тривоги 
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чи жалю, вона поглядала на мене скептично, осуджуючи 
моє художнє рішення.

— Ви, мабуть, слабо знаєте свого героя, — сказала, — й 
хочете його позбутися, щоб не заважав. І не так собі просто, 
а романтично, ефектно, на очах у всього міста.

— Логіка фактів, — захистився я банальною фразою.
— Ми могли б переконатися, чи ваша логіка логічна, 

якби зважилися розмотати назад стрічку.
— Можемо спробувати...
— Але для цього треба вивести на кін ще двох пер-

сонажів, яких ви уникаєте: Коцка і Ванду — обов’язок і 
любов. А може, й більше. Ви ж так легковажно залишили 
Косинюка на поталу Шпатькові.

— Як? Хіба забули інцидент у буфеті театру?
— Це теж — ефект. А насправді ви дозволили Шпатькові 

знищити Косинюка.
— Вам усюди хочеться бачити «хеппі енд».
— Зовсім ні... Франка я пошкодувала, та й то тільки 

відстрочила неминучу трагедію... У цьому ж випадку нікого 
не шкодую, але хочу, щоб усе відбулося по правді. Поче-
каймо із самогубством, подумаймо, чи міг його вчинити 
Косинюк після Коцкового подвигу й Вандиного кохання. 
А може, критичної хвилини в пам’яті Косинюка зринув не 
останній вірш з Франкової ліричної драми, а перший: «По 
довгім важкім отупінні знов тріскає хвиля пісень»?

— То покличмо на сцену свідків його життя, і хай вони 
самі вирішать долю нашого героя.

— Так буде принаймні об’єктивно.

Біля самого підніжжя урицьких скал на трикутну 
галявину, обмиту двома струмками, що нижче зливали-
ся у Вороновий потік, вийшло на розвидні троє: актор 
Карл Адвентович, який міг би зіграти роль Адама Коцка, 
розглянувся довкола, ніби вибирав собі місце на сцені; 
Іван Косинюк покірно став над устям двох потічків — із 
скрипковим футляром в опущеній руці, байдужий до 
всього; Ванда Патковська вбігла на галявину — задихана, 
стривожена.

«Іване! — скрикнула. — Ти тут!.. А мені сказали... Ми 
йшли з Карлом з репетиції й біля Народного дому побачили 
наших... колишніх наших друзів, вони зібралися їхати сюди, 
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до Урича, і Яцків сказав мені... Він був дуже стурбований, 
порадив, щоб я пішла за тобою, догнала... О Боже!»

«Вандо, Вандо... — Косинюк докірливо похитав го-
ловою. — А де ти була дотепер, що робила, коли я стояв 
самотньо зі скрипкою біля фігури Яна з Дуклі, випрошуючи 
в перехожих мідяки? Де були вони, наші колишні друзі, 
і ти, Карле? Ви з Карлом граєте у виставі драми Леоніда 
Андрєєва «Життя людини», забувши, що цей спектакль 
давно вже йде — не на сценічному помості в Новому театрі, 
а на міському бруку, й слова андрєєвського Невідомого 
«людина пройде всі сцени життя від низу до верху й від 
верху до низу» стосуються передовсім мене, якого ти колись 
називала світлом очей своїх...»

«Хіба я винна, що те світло так безнадійно померк-
ло? Ти ж сам прогнав мене, зневажив, заборонив навіть 
дивитися у твій бік, я не зуміла спинити тебе, коли ти, 
опустивши руки, почав сковзати у прірву. Але ти отямився 
й вернувся до своїх. Усі прийдуть сюди нині...»

«Їм дякуй, — кивнув головою Косинюк на чоловіка й жін-
ку, що наближалися з лісової просіки до потоку, — це вони 
звели нас, щоб ми зіграли перед ними частку свого життя».

«Я їх не знаю. Хто вони?»
«Люди з майбутнього, які хочуть узнати те, про що 

дізнатись неможливо. Їх цікавить жи т т я  лю д и н и, тіль-
ки не символічної, як в Андрєєва, а цілком конкретної, ім’я 
якій Іван Косинюк. І від того, як ми зіграємо, залежатиме 
пам’ять про мене».

«Містика... Скажи мені, що сталося з тобою після того, 
як убили Коцка і ти мене покинув? Що за отруйне зілля 
проросло в душі твоїй, що ти мене мусив покинути? Адже 
кохав...»

«Безнадія, Вандо... Тіло Адама лежало в каплиці ана-
томічного інституту поблизу Личакова, і я від нього не 
відходив. Я нічого тоді не бачив, тільки зчорнілу цятку 
посередині високого чола мого друга, крізь яку пройшла 
злочинна куля, щоб убити мозок, призначений для поря-
тунку нашого народу. Я вірив у це, і цієї віри раптом не 
стало, її вбили револьверною кулею».

Ми з Адріаною глянули на Адвентовича, якого вибрали 
на роль Коцка, й чекали його слова. Карлові ми вірили: 
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був це актор режисерської школи Тадеуша Павліков-
ського, він мав уже за собою знамениту роль Гамлета, був 
переконаним соціалістом, котрого двічі запроторювали 
в тюрму — за участь у першотравневій маніфестації на 
Ринку й за промову біля пам’ятника Міцкевичу, в якій 
він закликав відкрити український театр у Львові; брав 
участь у визволенні в’язнів з Бригідок; створив робітничий 
театр, де грали «Ткачів» Гауптмана; дружив, зрештою, з 
Авмросієм Бучмою й Адамом Коцком. Карл мав право 
зіграти цю роль.

«Моє життя перейшло у вічність надто рано, — розпочав 
Адвентович монолог Адама Коцка, — я не встиг здійснити 
задумане, єдина моя заслуга полягає в тому, що своєю 
смертю я розбудив приспаного обивателя, який вдоволь-
нився крихтами з цісарського столу й дрімав біля корита, 
достоту як той сонний лев перед входом до старої башти. 
Убивство Потоцького Мирославом Січинським обиватель 
пробував кваліфікувати як акцію терориста-одинака, що 
звів з намісником особисті порахунки; смерть же Адама 
Коцка в стінах університету заволала до неба о помсту, і 
розділився галицький світ на обаполи, на яких стали один 
супроти одного не національності, а класи. Я не дав своєю 
смертю приводу до безнадії».

«Говориш надто парадно, — іронічно посміхнувся 
Косинюк. — Ти вийди з ролі символічної андрєєвської 
людини, бо йдеться про людей конкретних: про мене, 
Коцка і про вас з Вандою — теж. А втім, роль Коцка для 
тебе непосильна: вдаєшся до пафосу лише через те, що 
не можеш стати близько до Адама, декларуєш істину, не 
вміючи її пережити. Ти ж поляк, а життя Коцка — це життя 
української громадськості, яка стала на захист своїх прав, 
історія боротьби з польськими шовіністами за український 
університет, життєпис людини, яка жодної миті не належа-
ла собі — нам належала, і його немає... Хто мені може за-
мінити Коцка, хто, зрештою, може його для мене зіграти?»

«Я спробую. Не лише тому, що його мати була полька, 
хай це тобі буде відомо, Іване, а що своєю свідомістю він 
переріс таких, як ти, ставши на бік насамперед скрив-
джених. Тебе болить український біль, і це справедливо, 
та хіба в поляка болю немає? Ти любиш Львів, як дорогу 
ув’язнену людину, а я не менше люблю Познанщину, по-
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топтану прусським чоботом. А словінці, серби, хорвати не 
страждають так само, як і ми? Тобі ж пече тільки своє...»

«Біль український подвійний, Карле. Ви страждаєте 
від німців, як і ми, проте це не заважає вам прусськими 
методами гнобити нас у Львові: найбільш лютий — понево-
лений поневолювач. Ось нині на Хорунщизні відбувається 
зборище вшехполяків, я сам бачив їх, коли йшов уранці із 
скрипкою до Яна з Дуклі, — роз’юшені вони, мов шершні, 
не на австрійця, не на пруссака, а на русина, бо він, бачте, 
захотів стати господарем на своїй землі; я сам чув: «Bij 
rusina! Lwów był i będzie polskim! Nie damy chamam polskiego 
uniwersytetu!»1 — і все це виття перемагав істеричний крик: 
«Nie pozwolimy szanować Franka-łotra!»2 Я нині бачив Фран-
ка, хворого, змученого, і подумав: марна трата сил, якщо й 
він, і Коцко, й сотні їм подібних не встояли у боротьбі...»

«Але ж не всі поляки там. Не всі! Ми з Вандою, на-
приклад, тут, на боці скривджених. Чому ти ставиш знак 
рівності між мною й професором Твардовським? Від цьо-
го і йде твоя резиґнація, бо не знаєш, з ким стати. Ще й 
Франка береш за спільника, Франка!.. Нам нині, Йване, 
випала нагода поглянути на себе й на події, що дотика-
лись нас, із висоти багатьох десятків років і оцінити самих 
себе. Тож почнемо не кваплячись... Пострушуймо з себе 
пилюку давніх пристрастей і віддаймо шану правді, адже 
на нас дивляться з майбутнього невідомі нам люди, які на 
наших помилках і здобутках утверджують свою нову рацію. 
Починаймо!»

У цю мить на галявину вийшов андрєєвський Невідо-
мий і проголосив:

«Машиністе сцени, підняти завісу! Панове глядачі з 
майбутнього, увага! Розпочинаємо виставу драми «Життя 
людини». Роль забутої артистки Патковської виконує Ванда 
Патковська, роль забутого художника Косинюка — Іван 
Косинюк, роль Адама Коцка зіграє незабутий і незабутній 
актор Карл Адвентович. У ролях — студенти, професори, 
картярі, меценати, письменники. Місце дії — Львів, част-
ково — Нью-Йорк. Режисер вистави — автор майбутнього 
роману з часів Франка, помічник режисера — франко-

1 Бий русина! Львів був і буде польським! Не дамо хамам польського 
університету! (ïîë.)

2 Не дозволимо вшановувати Франка-пройдисвіта! (ïîë.)
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знавець Адріана. Ви побачите людину, обмежену зором і 
знаннями людину, яка не знає, що принесе їй грядущий 
день. Світло на сцену!»

Між головатим Жолобом і гребенем пологої гори, з якої 
збігає Соляний гостинець, у трикутній, гострим кутом до-
низу, проймі з’явилася червона скибка сонця; воно росло, 
набухало, мов великоднє тісто в діжі, й, вихопившись слі-
пучою кулею з тісняви, кинуло пучок світла на галявину.

Тут було людно. Навпроти Карла, Івана й Ванди сто-
яли гуртом університетські професори в чорних плащах з 
блакитними вилогами, обіч них — студенти.

Невідомий промовив саркастично, театрально змахнув-
ши правою рукою:

«Дивно, правда? Ці вчені голови, ці ерудовані уми 
створили сотні наукових праць, а скільки промов і лекцій 
виголосили, а скільки навигукувались патріотичних фраз, 
однієї лише істини збагнути не зуміли — що рідною мо-
вою, цим першоелементом людського мислення, має право 
користуватися кожна суща на землі людина. Дикуни... 
Мало — вбивці! Це вони інспірували нечуваний у світі 
злочин — мордерство в стінах храму науки! Хто заперечить? 
Як бачите, нема такого. То, може, хтось підтвердить мої 
слова? Ви? Назвіть себе».

 «Василь Пачовський, — виступив з гурту студентів 
високий брюнет. — 1901 року я був свідком і учасником 
подій у Львівському університеті, які закінчилися се-
цесією — виходом з університету шестисот українських 
студентів. То був початок студентської революції у Львові, 
жертвою якої через дев’ять років став Адам Коцко. Вду-
майтесь лишень у це фатальне число: полк української 
інтелігенції, покликаний повернути зір і слух знедоленому 
народові, змушений був покинути рідний край тільки тому, 
що домагався визнання матірньої мови на своїй землі. Це 
справді дикунство. Італійці домоглися створення утракві-
стичних1 університетів в Інсбруку й Трієсті...» 

«Włosi — to calkiem co innego!»2 — вигукнув з профе-
сорського гурту неймовірно худий чоловік з фанатичним 
блиском очей, висушений полум’ям ненависті.

1 Двомовних (ëàò.).
2 Італійці — то зовсім інша річ! (ïîë.)
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«Професор філософії Казимир Твардовський», — по-
яснив Невідомий.

«...а їх, італійських студентів, — продовжував Па-
човський, — у всій Австро-Угорщині нараховується не 
більше чотирьохсот. І ще прошу взяти до уваги те, що ці 
шістсот українських студентів представляли у Львові чоти-
римільйонний автохтонний народ, якому відмовлено в праві 
мати хоч би один утраквістичний університет. Де логіка?»

«Логіка одна — rusinów rżnąć! 1 — вискнув Твардов-
ський. — Панове, я можу повторити слово в слово свій 
виступ на деканатському зібранні, коли обговорювався на-
мір уряду заснувати український університет, — мій виступ 
і спричинився до так званої сецесії. Так, я примусив одного 
українського професора розмовляти на зібранні по-поль-
ськи: як можна вимагати від поляка, що приїхав із заходу, 
знати русинську мову? Хіба що той поляк дуже цього хоче... 
Але такі оригінали не бажані, бо вони сіють зародки упадку 
польського університету. Той, хто ставить знак рівності 
між поляком і українцем, католиком і православним, кон-
серватистом і соціалістом, не гідний бути професором, бо 
в університет ідуть не задля хліба й кар’єри, а задля ідеї: 
університет покликаний виховувати насамперед борців 
за його польськість, а потім уже вчених. Отже, я сказав у 
своєму виступі, що заснування українського університету 
у Львові стане небезпекою для польського характеру краю. 
А зрештою, для того, щоб засновувати свій університет, 
треба мати щось за плечима. Де ваша професура, де ваша 
література, русини? Та якби ви навіть хотіли всю її зібрати, 
то для неї не спотребилося б бібліотеки — досить однієї 
полички в приватному покою!»

«Оце тобі й уся кутя з маком!» — прошепотів Косинюк, 
нахиляючись до Карла.

«Ні, не вся, — огризнувся Адвентович, обурений мо-
вою Твардовського. — Ти ж не знаєш... За десять років до 
сецесії професор-юрист Фердинанд Зрудловський видав 
у Лейпцигу брошуру німецькою мовою «Шкільна справа 
та її організація», у якій доводив необхідність введення 
української мови у Львівському університеті...»

«Під час сецесії я жила у Кракові, — втрутилася в розмову 
Ванда, — й сама була на вічу польської молоді, яке підтрима-

1 Русинів різати! (ïîë.)
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ло українські домагання, а референт Жулавський вніс у ре-
золюцію віча слово ганьби польським студентам, що висту-
пають проти створення українського університету у Львові».

«Професоре, — звернувся Карл до Твардовського, — я 
нині весь час говоритиму від імені Адама Коцка, не пере-
стаючи при тому бути поляком Карлом Адвентовичем... 
Отже, під час сецесії я, Адам Коцко, родом із Шоломиї 
Бібркського повіту, син переписувача паперів в асекура-
ційному товаристві «Дністер», учився в Українській ака-
демічній гімназії у Львові. Про ваш виступ на деканатській 
раді гімназисти добре знали, він був вельми популярний 
серед молоді як зразок некультурності, і нам, поступовцям, 
прикро було дивитися, як вкриваються рум’янцем соро-
му за вас обличчя Оркана, Каспровича, Конопницької... 
А червоніти мусили: кожного порядного поляка палив со-
ром за польського професора, який виходить до студентів 
в університетській тозі й нацьковує їх, щоб вони перед 
помешканням одного з найосвіченіших письменників Єв-
ропи повісили на тополі опудало мавпи з табличкою «Іван 
Франко»... А в бібліотеці Оссолінських у книжці «При-
віт др-ові І. Франкові», випущеній з нагоди 25-літнього 
ювілею його діяльності, ви — ваш почерк упізнали — за-
писали на титулі, видерши перед тим з книжки портрет 
Франка: «Portret wydarłem, gdyż takiego łotra podobizna nie 
powinna się znajdować w świecie»1... Якби я — вже не Адам 
Коцко, а Карл Адвентович, — мав у своєму серці до вас 
хоч крихту поваги, то легко міг би переконати вас, що 
української професури зовсім для університету вистачає: 
професор Горбачевський виховав цілу генерацію чеських 
хіміків, професора Пулюя запрошували на кафедру фізики 
до Софії навіть за тієї умови, що він буде читати лекції 
по-українськи, і є Верхратський, Колесса, Студинський, 
Дністрянський, Щурат, не кажу вже про Франка, якого 
такі, як ви, не допустили до викладання в університеті... 
А щодо літератури, то творів лише самого Франка виста-
чить на чималу бібліотеку. Є в українців свої культурні 
сили, та австрійський уряд присудив цю націю до спла-
чування податків і постачання рекрутів, а за ті податки 
утримує легіони польських гайдуків, які, коли йдеться про 

1 Портрет видер, бо подобизни такого пройдисвіта не повинно бути 
на світі (ïîë.).
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українські справи, вигукують своє «nie pozwalam!»1 навіть 
супроти волі монарха, і будує для русинів не університет-
ські приміщення, а казарми... Та, зрештою, ваш виступ 
на деканатському зібранні мав, як це не парадоксально, 
й позитивний момент і для українців, і для поляків: в ук-
раїнців розбудив революційну свідомість, поляків поділив 
на шовіністів і нормальних людей».

«Твардовський був не один sui generis2, — сказав Па-
човський. — Професор теології Фіалек відмовився прий-
мати записи на семестр українською мовою. Це була друга, 
після виступу Твардовського, крапля, що перевершила 
чашу терпіння, — студенти зібралися на віче у Третьому залі 
університету. Промовець саме закінчував говорити про рів-
ноправність української мови, коли почувся вигук: «Декан 
Твардовський іде!» Попереду вас, професоре, марширували 
два педелі, розштовхуючи студентів ліктями, за вами йшов 
ректор Ридігер, усіх вас оглушили свист і вигуки: «Pereat!» 3, 
«Ганьба!», «Пріч!», на ваші голови посипалися гнилі яйця, 
ви були змушені втікати... Та перелякала вас більше, ніж 
наш бунт, телеграма з Перемишля, яку на другий день до-
ставили в деканат: «Хай живе поступова українська молодь 
з її законними бажаннями! За нашу і вашу свободу!» То був 
ваш провал, хоч ви й перемогли: революційний клич з часів 
польського повстання 1831 року підтримали газети «Kurjer 
Lwowski» й «Naprzód», перед українськими вигнанцями ши-
роко відчинились двері празьких, краківських, віденських 
вищих навчальних закладів, а польські студенти в Парижі 
затаврували вас ганебним словом «осадники».

З гурту студентів вийшов Петро Карманський, поправив 
окуляри й промовив несміливо:

«Під час другого спалаху бунту українських студентів 
1907 року я потрапив до тюрми випадково. Довелося й мені, 
ідеальному лірикові, пройти крізь гарт тюремної голодовки. 
У Бригідках нас сиділо п’ятдесят осіб. Мирослав Січин-
ський оголосив голодовку. Всі його підтримали. Я перший 
знесилів, і мені сказали виходити на волю. Я відмовився 
виходити без друзів. Тоді мене винесли на коці за тюремні 
ворота, та я поповз назад, а потім так зробили інші; я й 

1 Не дозволяю! (ïîë.)
2 У своєму роді (ëàò.).
3 Хай згине! (ëàò.)
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нині боюся тюрми, але знаю, що таке солідарність. Нас 
звільнили всіх... Пане Твардовський, доведеться і мені 
подякувати вам за науку: ви й цього разу спричинились до 
студентського бунту. Але скажіть, ви не боїтеся тієї ганьби, 
яка покриє ваше ім’я на віки? Не боїтеся. Цього одного я 
не в силі зрозуміти...»

«Після тюрми, — сказав Коцко, — я поїхав до Америки 
агітувати емігрантів за повернення на батьківщину».

«Завісу! — оголосив Невідомий. — За хвилину — сцена 
друга. Богемний квартал Нью-Йорка — Грініч-віллідж!»

...Ручка кольта зігрілася в долоні й уже не морозила 
душу холодком смерті, шестизарядний кольт здавався 
тепер іграшкою, яку можна подарувати дитині замість 
страшака; Косинюк вийняв його з кишені, глянув, і в цю 
мить думка про смерть відчужилася від його свідомості, 
наче ніколи й не існувала; він відчув, як розслаблюються 
м’язи на обличчі, руках, ногах, що були напружені, немов 
перед стрибком у прірву, як розпогоджується вираз його 
лиця, наче в передчутті чогось приємного, щасливого, що 
неминуче має прийти; знав: ніщо вже не може завернути 
його з цієї добровільно вибраної дороги на ешафот, а все ж 
полегша навально вривалася в душу; це передчуття радості 
було звідкись йому відоме, Іван ґвалтував пам’ять, щоб 
згадати, коли, в якій ситуації, в чиїй присутності приходив 
уже до нього такий стан; і враз ніби тут, у кінці вулиці 
Театинської, звідки вже видно яму Замарстинова, оповиту 
димами, над якою вивищувалися дві гори: одна — Замкова, 
дбайливо доглянута, зверхня, немов графиня в зеленому 
криноліні, а друга — Левина, подзьобана піщаними пе-
черами, заросла дерезою, дика й добріша, таки добріша, 
бо он зліва холодно зеленіє безлюдний Замковий купол й 
чекає не дочекається смертника, а праворуч у видовбаній 
рискалем піщаній печері сидять двоє й палко цілуються, 
гадаючи, що ніхто їх не бачить, а Іван стоїть і безсоромно 
підглядає, як обвиваються гнучкі дівочі руки довкола шиї 
хлопця, теплі руки обвивають його, Іванову, шию, і він 
знає: це Вандині руки, це її груди випорскують з пазуши-
ни, ніжні й тремтливі, мов павутинка, — враз ніби тут, у 
кінці вулиці Театинської, з голубого піднебесся, немов з 
колосників у Новому театрі, над оркестровою ямою За-
марстинова опускається схоже на завісу Семирадського 
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полотно, а на ньому замість Музи — статуя античної богині 
з факелом у руці й у стрілчатій короні; внизу, де Підзамче, 
протягнулося каламутне русло Гудзону, а тут, біля підніжжя 
Високого Замку, виросли чепурні котеджі Грініч-вілліджа, 
і блукає доріжками тихих скверів самотній маестро Коси-
нюк, магістр мистецького коледжу, у смокінгу й циліндрі, 
з набитим доларами портмоне в кишені, славний маляр, 
картини якого розхапують з виставок; блукає всипаними 
блискучим гравієм доріжками, співає йому сопілкою вес-
няний Петрилівський ліс, дзвенять дримбою переброди 
на Пруті, тужить трембітою завітрений Троєцький горб, і 
чахне Іван душею від туги за тим, що вже не повернеться 
в його життя ніколи, і чує, як прив’язує його до себе чужа 
земля сирицею заспокоєння, немов бранця, й лишається 
для нього лише пісня, яку сам виплакав; він блукає алеями 
й наспівує ту пісню, а до серця добирається незбагненне 
передчуття радості, якої й не чекає, бо все тут має для 
мозку й шлунка — тільки серце невгомонне не затихне, 
все болить...

Зорі світять темно-сумно,
Навіть лист не шелестить,
Тільки серце невгомонне
Не затихне, все болить...

Щось має статися, — думає маестро-художник, хоч знає, 
що нічого вже не станеться: слава Богу, що в газетному 
кіоску можна раз на тиждень купити за двадцять п’ять 
центів радикальний часопис «Громадський голос» і з запіз-
ненням дізнатися, що Леся Українка тяжко хвора, що Іван 
Франко написав поему «Мойсей», якою зачитуються навіть 
селяни, а Василь Стефаник став послом до парламенту, 
і на троєцькому зарінку більше тисячі виборців вітали 
посла хлібом-сіллю. Зорі світять темно-сумно... тільки 
серце... тільки серце... Сквери недільного ранку безлюдні. 
На лавочці сидить молодий чоловік у скромному одязі, з 
настовбурченим волоссям і високим чолом; Косинюк уже 
двічі проходить повз нього, а пісня сама співається, і він 
жде чогось, а тому й не дивується, коли той чоловік, що 
сидить на лавочці, розчувши слова пісні, рвучко схоплюєть-
ся, бере Івана під руку й каже: «Земляче, не печалься так 
тяжко. Ти можеш повернутися — разом зі мною».



...ñòàòóÿ àíòè÷íî¿ áîãèí³ ç ôàêåëîì ó ðóö³ é ó ñòð³ë÷àò³é 
êîðîí³; âíèçó, äå Ï³äçàì÷å, ïðîòÿãíóëîñÿ êàëàìóòíå ðóñëî 

Ãóäçîíó...
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«Дивно, правда? — повторив свою улюблену фразу анд-
рєєвський Невідомий, який погодився вести на галявині 
спеціальний варіант спектаклю «Життя людини». — Ви-
падкова зустріч, а за нею — непередбачені ступені життя, 
не залежні від людини, фатальні. Людина ж обмежена і 
зором, і знаннями...»

«Неправда, — відказав Карл-Адам. — Фаталізм п’єси 
Андрєєва не підтверджується в житті. Тобто підтверджу-
єть ся лише тоді, коли людина не ставить перед собою 
мети. Моя смерть — не фатальність, а закономірність: 
вона могла мене настигнути, і я готовий був до цього ще 
в американських штольнях. Мене ніхто не посилав туди, 
тільки обрана мною мета... Я її поставив перед Іваном, і 
він вільний був у виборі — вертатися на батьківщину чи 
ні. Хіба я не говорив тобі, Йване, про розстріл страйкарів-
будівельників у Львові на Стрілецькій площі 1902 року, про 
робітниче віче 1905 року, на якому виступив Франко, 
про пер шотравневі демонстрації, про те, що буде литись 
кров за волю гноблених класів. І ти пішов зі мною».

«Я не міг жити без рідного краю. А тепер не можу жити 
в ньому».

«Бо тобою опанувало безвілля. Що ти робив тоді, коли 
я організовував підпілля в університеті? Ти уникав мене, 
ховався, і я бачив тебе в товаристві людини, яка методично 
ламала рештки твоєї волі. Що ти сказав мені, коли я поба-
чив вас обох із Шпатьком? Ви йшли вулицею, побравшись 
за плечі, мов дикі парубки, й співали батярської...»

«Не пам’ятаю... Здається, я послав тебе під три чор-
ти».

«Що я тоді робив... Мене хапали за горло злидні, моїх 
картин не купував ніхто».

Каскад чорно-червоних дахів падає з-під небес на по-
ламаний, з ямами брук і кришиться на гамуз, а маленькі 
немічні люди, обхопивши руками голови, стоять, прире-
чені, в розпачі й жаху серед груддя битої дахівки; місто 
валиться на них, не маючи куди втікати, вони товпляться, 
мов вівці під час грози, а серед руїн на оголеному димарі 
сидить цинічномордий кіт і сміється...

«Що це — Геркуланум чи Помпея? — спитав мене 
добродій у цвікерах (здається, то був радник Дримайло, а 
втім, яке то має значення — хто?), він нипав вестибюлем 
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Народного дому, придивляючись крізь скельця до моїх кар-
тин, розвішених на стінах. — А це що за така сіра далина, 
без жодного предмета? Хоч би якусь копицю намалювали 
чи що, нема на чому око зупинити... А то що за ломаччя 
росте на тій потрісканій землі? Як будяки, то най знаю, 
що то будяки, а коли бульба — то бульба... — він шкро-
бав вказівним пальцем борідку і вже нападав на портрет 
дівчини з хризантемами: ніхто тих квітів у неї не купує, і, 
мабуть, через те на її обличчі — сум і безнадія, очі, обваж-
нілі від сліз, видовжуються донизу, а сліз нема. — Що це 
за потвора, маестро? У вас нормальний зір чи, може, маєте 
продовжені зіниці? Як можна виставляти таку мазню?»

Що я тоді робив...
На той час я уже встиг забути, що таке ковбаски по-

віденському, флячки по-львівськи, кава по-турецьки, що 
таке алікант, монтраше, мартіні, — я наминав у вуйця 
Томаса на Баторого пісні голубці й запивав дешевим львів-
ським пивом. З доларів, залишився мізер. Я ще не втрачав 
надій, що житиму з мистецтва: як-не-як, а дипломований 
фахівець повинен за свою працю отримувати гроші, — я 
вирішив виставити свої картини на базарі. Зайняв місце 
на Краківському ринку, де продавали крам богомази й 
лубочники, поприпирав до муру десять картин львівсько-
го циклу і думав, сповнений ще оптимізму: «Закостенілі 
ретрогради — посли й радники — поняття не мають про 
нові віяння у штуці. Де їм, призвичаєним до зображень 
королів і валетів на гральних картах, знати про Сезанна чи 
Пікассо, таж вони й про Пимоненка не чували. А прості 
люди шостим чуттям вловлять гірку правдиву правду в моїх 
картинах, таку їм рідну й повсякденну, — купить хтось, я 
дорого не правлю».

Та цілими днями я чув лише здивовані вигуки й шепоти: 
«А то що за цудо?», «А диви, яка скривлена!», «Агій, най ся 
преч каже: в того кота очі, як у нашого війта!» Розбирали 
покупці образи святих та картини з жовтими лебедями на 
зелених ставочках, а я вертався на Стрілецьку, де мешкала 
Ванда, у її печальних очах відчитував слова Невідомого 
(п’єса Андрєєва йшла з аншлагами в Новому театрі, людям 
подобалося бачити на сцені нещасливіших за себе): «Див-
но, правда? Так багато добрих людей на світі, а людина 
може вмерти з голоду...» Ці слова вимовляли лише її очі, 
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а уста знаходили для мене інші, втішні... Вандині гнучкі 
руки оповивали мою шию, мене всього, з пучок її пальців 
струменіло тепло; пекучі, мов жаринки, вони дотикалися 
до мого обличчя, грудей, і я ставав тоді добрим і сильним; 
вона щораз то ближче пробиралася до мене, виборсуючись 
із свого минулого, яке хотіла назавжди забути й не могла 
його позбутися до решти; Ванда приглушувала ті відлуння 
давнього, що долинали з глибини її життя, словами: «Мій 
коханочку, мій любисточку, все буде добре, я з тобою, я 
тебе знайшла, я знайшла своє справжнє, мій красивий 
гуцуле, ти чистий і добрий, ти талановитий і незвичайний, 
повір у себе, повір у мене», — та минала запаморочлива 
ніч, і день звалювався на місто, на людей, на мене зли-
вою битого череп’я з дахів, на оголеному комині реготав 
цинічномордий кіт, і я все більше й більше відчував, як 
добирається до мене безнадія.

Що я робив? Я покірно просив у товаристві «Просвіта» 
замовлення на ілюстрації до «Календаря». Замовлення мені 
дали, та коли я зробив ілюстрацію, цинічномордий кіт, 
ліниво кривлячи писок, почав тицяти мені лапою то на 
селянина, що зігнувся з серпом над колоссям (кіт фиркав, 
порскав: чому в селянина немає в очах радості від праці, від 
надії на запашну скибку хліба?), то на дівчину, що рекламує 
цигарки (що це за класична дама, чому не подолянка у 
стрічках і віночку?), то на козака, що «замовк, зажуривсь і 
на спис похиливсь, став на самій могилі» (а мав би махати 
шаблюкою й витинати гопака!), — ілюстрацій не прийняли, 
проте змилосердилися наді мною: якщо хочеш, будь на-
шим кольпортером, розпродуватимеш книжки українських 
письменників у кав’ярнях, театрах, касино.

З пачками книг і з надією на заробіток (книги ж — не 
малюнки, на них попит завжди кращий) я на перший раз 
подався до Народного дому, коли там відбувався академіч-
ний бал.

Уздовж стін зали стоять крісла, розпорядники у фраках 
вводять гостей, на галереї грає музика, молодь танцює, а 
матрони сидять; аранжер оголошує танці, матрони ловлять 
женихів; якась дама прихвалює молодому теологові свою 
доньку: доня у неї освічена, дуже цікавиться читанням; 
я пропоную матроні, донечці й кавалерові книжки, вони 
дивляться на мене здивовано: таж не заважайте, пане, теє... 
забавлятися!
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Мене й справді штовхають танцюючі пари, я беру 
свої пачки з книжками і прямую через буфет до зелених 
картярських столиків, за якими панове грають у бридж і 
преферанс; добродії такі поважні й статечні, з сигарами в 
зубах, з золотими ланцюжками на камізельках; еліта нації 
відпочиває, і я розпродам тут усі книжки.

Сидить за крайнім столиком пан посол Копачинський, 
чекає на партнерів до преферансу, які он за буфетною 
стойкою попивають каву з лікером; я пропоную: «Купіть, 
добродію, «Semper tiro» Франка». — «Не читаю поезій», — 
відбуркує патріот, не дивлячись на мене. «То, може, твори 
Коцюбинського». — «Він теж вірші пише?» — «Ні, пане 
посол, це найкращий майстер сучасної української про-
зи». — «Гм... А ще що маєте?» — «Твори Василя Стефани-
ка». — «А цей пише віршами чи прозою?» — «Пане посол, 
невже ви нічого не чули про Стефаника?» — «Та йдіть до 
чорта! Я на дурниці не маю ні часу, ні грошей!.. Панове, 
панове, — гукає пан посол у бік буфету, — не витрачаймо 
дорогоцінного часу, прошу до преферансу!»

А однієї неділі... Ванда пішла до театру, а я блукав 
вулицями Словацького, Маршалківською й Міцкевича, 
чекаючи вечора: мені вдалось найнятися скрипалем у 
касино Големера, аж тут іде Шпатько з набитим портфе-
лем — встиг уже, видно, відвідати за своїм календариком 
порядний дім; він, ніби нічого між нами й не було, голосно 
привітався:

«Іване, сервус!»
Я холодно кивнув головою, та він перейшов мені до-

рогу, схопив за руку, довго й сердечно вітався, поривався 
навіть обняти мене.

«Нічого не нагадуй, я нічого не пам’ятаю... Чув-єм, 
що бідуєш. Що ж, nad każdym wisi katastrofa... А ти поди-
вися тверезо на світ і зрозумій нарешті, що живеш у віці 
не пари й електрики, а корупції й протекції. Мені те все 
давно відомо... Нині ось я отримав від благодійників гро-
ші: цілі дві години годував одне поважне сімейство своїми 
гуморесками, а воно мене — смажениною; під час розмови 
я, ніби між іншим, забідкався, що через брак «форси» не 
можу здійснити своєї мрії — відкрити у Львові клуб гу-
мористів. І клюнуло. Панове господарі, такі щасливі, що 
мали можливість досхочу насміятися з іудеїв — ти ж знаєш 
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мій репертуар, — не пожаліли двох сотень ринських — на 
сплату, я ж сплачу їм тоді, як рак на дубі свисне... Та не 
дивись на мене так, ніби я тобі межу переорав! Ти надаєш 
перевагу прекрасному, а я — доцільному. А не все доцільне 
є прекрасним: грифи, наприклад, огидні, але вони очища-
ють землю од скверни... Я ладен стати грифом і очищати 
гаманці багатих і дурних плебеїв, щоб мати настрій, а го-
ловне — змогу творити. Я пишу повість — то буде шедевр! 
Я створю образ героя нашого часу — виродка. Напишу 
геть усе по правді, без усілякої там видуманої героїки, якої 
нема. Ходи зі мною, Івасю, удвох не пропадемо!»

Я виминув Шпатька й подався до касино Големера, за 
мною прошелестів свистячий сміх — той смішок переслі-
дував мене весь час: тоді, коли мене вшехполяки вигнали 
з касино Големера, дізнавшись, що я приятель Карман-
ського й Пачовського, й тоді, коли, прикинувшись євреєм, 
навчав єврейських дітей музики чи коли грав по нічних 
кав’ярнях і волочився без роботи... Вдруге зустрівшись 
із Шпатьком, я вже не ігнорував його: начхати мені на 
порядність, на честь і нездійсненні цілі — як Куба Богу, 
так Бог Кубі; мене суспільство не прийняло, і я не маю 
перед ним ніяких гонорових зобов’язань. Мені не давали 
жити, а я наперекір усім вирішив жити добре; такі, як ти, 
Адаме, стали мені на заваді. Шпатько мав рацію: досить 
нам диктатури пророків, які складають баєчки про зем-
лю обітовану, немає такої землі ні тут, ні за океаном; ми 
із Шпатьком склали список багатих родин, підготували 
сентиментально-гумористичний репертуар і пустилися 
по неділях і святах забавляти перечулених філістерів та 
брати в них гроші на клуб гумористів і ліриків. Ванда ж 
заспокоїлась, бо я мав гроші, й вона подумала, що в мене 
почали купувати картини...

Що я тобі тоді сказав, Адаме... Не пам’ятаю. Ми із 
Шпатьком вийшли з кав’ярні Шнайдера, де пропили свіжу 
квоту на «клуб гумористів», побралися руками поза шиї й 
співали: «О dwunastej godzinie idę sobie przez Lwów, upiłem 
się na winie, ale jestem zdrów»1 — здається, я таки послав 
тебе під три чорти, я сміявся тоді над ідеалістами, яким 
хочеться віддавати свої сили невдячному суспільству...

1 О дванадцятій годині йду собі Львовом, упився вином, але чуюся 
добре (ïîë.).
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Аж настав страшний день твого похорону.
Напередодні кривавих подій в університеті ми зустріли-

ся на Академічній і ти сказав мені: «Якщо завтра мене не 
посадять, то я прийду до тебе і при Ванді наб’ю по морді. 
Покидьки, до якої ганьби дійшли!»

«Сцена третя! — оголосив Невідомий. — Львівський уні-
верситет і Личаківський цвинтар. Початок липня 1910 року».

«Отож тоді, — знову вступив у роль Адама Коцка Карл 
Адвентович, — коли ви із Шпатьком виманювали в довір-
ливих обивателів круглі суми на так званий «львівський 
гумористичний клуб», ректор університету Гломбінський 
переконував представників уряду в парламенті, що утра-
квістичні домагання українців не мають ніяких підстав, — 
уряд підтримав польське коло в рейхсраті, відмовився вести 
переговори з українською професурою, а міністерство 
освіти підготувало проект цісарського наказу про визнання 
Львівського університету виключно польським.

Найлегше, Іване, підняти руки вгору й обрати фор-
мулою своєї поведінки приказку «не тратьте, куме, сили, 
спускайтеся на дно...» Ти захотів негайного визнання свого 
таланту, а воно деколи приходить доволі пізно. Ти й не 
подумав, що не всі готові сприйняти твою творчість, що за 
визнання треба боротися не криком, не позою ображеного, 
а виховуванням смаків. Чи ти навчив когось, чи поділився 
з кимось набутими знаннями? Гроші, зароблені в емігра-
ції, проциндрив із Шпатьком, а міг би за них купити хоч 
приміщення для студії, куди б приходили молодші за тебе 
митці вчитися тонкощів твого вміння...

Ми ж не опустили рук, хоч нам підписали смертний 
вирок».

З піднесених колосників на галявину опустилася де-
корація: від головатого Жолоба пролягла вулиця Фредра, 
що закінчувалася низькою будівлею з вивіскою «Кав’ярні 
Шнайдера», за перехрестям Академічної й Стежкового 
провулку, стояла позеленіла від окису фігура Яна з Дуклі, 
за ним спиналася вгору до бібліотечного будинку вулиця 
Мохнацького, а зліва, поряд із костьолом Миколая, на 
камінному підвищенні, мов на п’єдесталі, за ланцюговою 
огорожею вивищилась споруда університету, в якому 
1 липня 1910 року сталася нечувана в цивілізованому світі 
трагедія.
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Вшехпольські боївкарі, озброєні топірцями й револь-
верами, вже чотири дні від ранку до вечора не допускали 
українських студентів в університет.

У ніч перед першим липня Адам Коцко зібрав близько 
трьохсот студентів у приміщенні українського гімнастично-
го товариства «Сокіл». До університету вибралися вдосвіта. 
Педель на диво слухняно відімкнув браму, студенти зай-
няли Третій зал і розпочали віче: вони не покинуть уні-
верситетських стін доти, доки уряд не задовольнить їхніх 
вимог — урівноправнення студентів усіх національностей.

О восьмій годині ранку з кав’ярні Шнайдера вибігли 
вшехпольські боївкарі, увірвалися на перший поверх уні-
верситету й забарикадували столами сходову клітку. Крізь 
вікно Коцко побачив, як з вулиць Миколая й Мохнаць-
кого виходять, оточуючи університет, поліцаї з оголеними 
шаблями й карабінами з примкнутими багнетами. Він 
зрозумів, що міська влада заодно із вшехполяками давно 
підготувалася до їхнього виступу, що вони в пастці. Ско-
мандував: «До виходу!» — й перший збіг сходами вниз. 
Почувся одинокий постріл. Роз’юшені бунтарі навалилися 
на барикади, розсуваючи й ламаючи столи, а тоді затріс-
котіли постріли. Студент філософії Леонтович скрикнув, 
схопившись за коліно, крізь його пальці цебеніла кров. 
Унизу поліцаї виштовхували за двері боївкарів, які стріля-
ли, потім побігли сходами наверх, відтісняючи на другий 
поверх збунтованих, і аж тоді всі побачили: біля поруччя 
лежав навзнак Адам Коцко, з його чола стекла до уст цівка 
крові — він упав від першого пострілу. Вбивство Коцка 
теж було наперед продумане.

 «Русини пострілялися! Русини самі пострілялися!» — 
почулося у дворі. З вулиці Фредра вихопилася карета ря-
тункової поготівлі, з Миколая й Мохнацького виїжджали 
фіакри; санітари винесли тіло вбитого, повели пораненого, 
а коли карета від’їхала, поліцаї почали виводити україн-
ських студентів з університету, накладали на руки кайдани, 
заштовхували у фіакри й під свист і лайку натовпу відво-
зили до тюрми на вулицю Баторого, де на арештованих 
чекали заздалегідь підготовлені камери.

Боївкарі розійшлися групами по місту, вони зривали 
з крамниць і установ українські вивіски, били палицями 
вікна в Народному готелі, Руській духовній семінарії, 



...ïîë³öà¿ ïîá³ãëè ñõîäàìè íàâåðõ, â³äò³ñíÿþ÷è íà äðóãèé 
ïîâåðõ çáóíòîâàíèõ, ³ àæ òîä³ âñ³ ïîáà÷èëè: á³ëÿ ïîðó÷÷ÿ 
ëåæàâ íàâçíàê Àäàì Êîöêî, ç éîãî ÷îëà ñòåêëà äî óñò 

ö³âêà êðîâ³ — â³í óïàâ â³ä ïåðøîãî ïîñòð³ëó.
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приміщенні «Просвіти» й закінчили шовіністичний шабаш 
біля пам’ятника Міцкевичу піснею:

Niech zginie Ukraina,
Niech zginie chamski lud!1

Тіло Адама Коцка не дозволили покласти у вестибюлі 
Академічного дому на Супінського, де він мешкав, воно 
два дні лежало в каплиці анатомічного інституту.

На похорон з’їхалося з усієї Галичини більше двадцяти 
тисяч народу, уряд привів у бойову готовність військо, 
стягнув до міста загони жандармерії, боячись революцій-
ного спалаху; Пекарська вулиця й брами Личаківського 
цвинтаря зачорніли жалобними прапорами; лив грозовий 
дощ, труна з червоною китайкою поплила над головами 
людей, оркестр ридав «Ви жертвою впали...»

«Не треба, не треба декорацій, — сказав Косинюк сам 
до себе, — я хочу пережити той день ще один раз, сам... 
Не плач, Вандо, не заважай мені востаннє порозмовляти 
з Адамом».

Ручка кольта знову зморозила долоню холодом смерті, 
Косинюк піднімався серпантином, що обвивав вужем ку-
пол Високого Замку.

...Ллє літній грозовий дощ, теплі струмки стікають з 
віка на плечі побратимів, які несуть домовину, червона 
китайка прилипла до труни, дощ періщить і змиває сльо-
зи з облич, голосить реквієм; у багатотисячному натовпі 
то тут, то там зринають знайомі обличчя — всі однаково 
відчужені від Іванової свідомості, якою опанував один-єди-
ний образ того, котрого вже нема, котрий за життя завше 
чогось вимагав і заважав, а відійшовши, став потрібний, 
як опора, без якої не втриматися на землі, без якої нема 
й сенсу втримуватись: у труні лежала Іванова совість, сила 
й надія; ці необхідні для повноцінного життя категорії він 
завжди міг у собі воскресити, кожної миті мав можливість 
повернути їх собі — поки живий був Адам. А тепер немає 
нічого, усе на світі стало непотрібним.

Ванда плаче, Іван заспокоює: «Не плач, не плач, Ван-
до, дай мені востаннє поговорити з Адамом» — і знає, що 
востаннє розмовляє з Вандою: після похорону вони розі -
йдуться назавжди, він не має права далі жити з нею; дотепер 

1 Хай згине Україна, хай згине хамський люд! (ïîë.)
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ще жевріла надія, що вирветься з чаду, яким запаморочили 
його безвілля і злий демон Шпатько; Коцко був фортецею, 
причалом, останньою стеблинкою; в будь-яку хвилину 
він міг у всьому признатися Ванді і з допомогою Адама 
розпочати інше життя, тепер ніхто не допоможе, нікого 
сильнішого за себе Іван на світі не бачить, усі слабкі, як і 
він, хіба що Ванда... Хіба що Ванда — та чи він може без 
Адамового захисту признатись їй, як жив останнім часом; 
та краще вбити себе, ніж признатися, — Ванда ніколи вже 
його не побачить...

Домовина похитується над головами людей, уже й 
молодомузівці підставили під неї свої плечі: Яцків, Па-
човський, Карманський, Людкевич. Чи мають вони право 
нести труну, в якій лежить Адам Коцко? Певне, мають, і 
я хотів би підійти й стати у ряд, я повинен це зробити, та 
не можу: не знаю, що ти мав мені сказати, Адаме, в той 
останній день твого життя, не знаю, що я відповів би тобі; 
може б, ти мене вдарив, і я стерпів би й ніколи вже б не 
пустився твого плеча й нині підставив би своє під твою 
домовину. Що ти мав мені сказати?

«Різні бувають мученики, Іване: одні розкривають груди 
перед карабінами, інші весь вік двигають ярмо недолі й 
тихо терплять за свій ідеал... Я не закликав тебе йти на 
барикади, ти міг відстоювати свої ідеали мистецтвом, але 
відстоювати — хоч би впроголодь, на поденщині; ти ж 
заради потреб шлунка опустився на дно».

«Я мистець, Адаме, а не поденник; я повинен жити з 
праці, яку люблю і вмію, для якої Бог дав мені талант...»

«А Франко? Він усе життя був поденником — заробляв 
на хліб редагуванням та коректурою».

«Це особиста справа Франка. А може, поденщина — 
його покликання? Та якби він був директором гімназії, то 
всі папери писав би сам і навіть складав би розклад годин... 
А я — чистий мистець, жодним іншим інструментом, крім 
пензля й смичка, працювати не вмію і не хочу, — чому на 
кожний випадок життя мені підсовують приклад Франка? 
Набридло вже...»

«Це Шпатько з тебе говорить».
«Можливо... Але й Шпатькове озлоблення має свій 

ґрунт. Вибач, я не маю рації... Та уяви собі, що раптом 
усі стали такими, як Франко. Хто ж виділиться тоді з тієї 
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інтелектуально-титанічної маси, щоб повести її за со-
бою, — Господь Бог?»

«Римський історик Гай Саллюстій у «Змові Катиліни» 
писав: «Якщо людина прагне виділитися з-поміж інших, 
то мусить докласти всіх зусиль, щоб не змарнувати свого 
життя у мовчанні, мов худоба, яка з природи своєї хилить 
голову дo землі й турбується тільки про живіт». Дав би то 
Бог, щоб усе суспільство стало на рівень Франка, тоді по-
явились би сильніші, а ледачим і слабодухим серед будь-
якої громади один вихід — небуття, смерть».

«Якби ж то я мав мужність умерти, Адаме... А іншого 
виходу не бачу: без тебе не вилізу з того багна, в якому 
зав’яз... О, якби ти воскрес, я вернувся б до праці — тру-
дився б і ждав...»

«І ждав? Так легко хотів би пройти крізь життя — тільки 
з творчістю, яка дає насолоду, тільки з натхненням, без мук, 
у празничному очікуванні благоденства, царства вільного 
суспільства, яке виборять для тебе Франко, Січинський, 
Коцко і іже з ними, а ти прийшов би на готове весілля у 
святковій одежі, з подарунком — багатим чи скромним — 
і всівся б на видному місці за накритим столом?»

«То що мені діяти — вмерти чи жити?»
«Аби з гідністю і з користю для людей».
Домовину кладуть на підвищення, хтось промовляє.
«Хто цей чоловік з чорною бородою й трагічними очи-

ма? Знайоме обличчя... Хто він, Вандо?»
«Це посол Стефаник. Це Василь Стефаник, Іване».
«Стефаник... Як віддалилося життя — на далекі гони, 

і не перейти, не наздогнати...»
«Не перейти й не наздогнати, Іване».
Промовляє посол Копачинський. Він плаче... Це ж 

той, який не знає, віршами чи прозою пише Стефаник. 
Чому він промовляє, яке має право, адже напевно досі й 
не чув про Коцка... То з ким мені нині йти, коли Коцка 
нема, Стефаник далеко, а хлопці з «Молодої музи» стоять 
он пониклі й безпорадні? З Копачинським?

Хтось хоче розрадити Косинюка, бере його під руку, 
дихає у вухо горілчаним перегаром і підбадьорливо бур-
мотить:

«А ми ляхів — за Сян! Нас вони називають мужиками, 
які не знають навіть, для чого існують плювачки... Не потре-
буємо плювачок, нам досить паркету й намісницької пики!»
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«Ради всього найсвятішого, Йосипе, — щезни назавжди 
з моїх очей. Мені вже все одно... Як тільки ще раз підійдеш 
до мене, я тебе розстріляю з оцього ось кольта».

«...Іване, я тебе не відпущу від себе; пропадеш. Я тебе 
кохаю, Івасю!»

«Побавилися — й досить, Вандо. Розлюбив».
«Неправда! Неправда! Неправда!»
Косинюк затикає вуха, щоб неї чути відлуння розпачли-

вого крику, яке летить за ним, наздоганяє; він приспішує 
ходу, йому здається, що чує живий голос Ванди: «Іване, 
Іване!» — втікає від нього й зупиняється на самому вер-
шечку гори, звідки видно весь Львів.

Бачить: на Хорунщизні вирує натовп людей; знає — хто 
вони, чує гамір, викрики. Ось воно, пане Франко, «братер-
ство велике всесвітнє»: ще нині проллється кров рабів, які 
дозріли до того, що можуть різати один одного, а повели-
телям — у пояс, у пояс!.. Але ж не всі, не всі там — Ванди 
й Карла нема... А чому б, Іване, не зійти тобі із Замкової 
гори й не розігнати роз’юшену банду кулаками та пост-
рілами, не спам’ятати, не дати їй відчути твою силу? Таж 
то найлегше — пустити собі кульку в лоб.

З Високого Замку видно, як у піщаній печері на Левиній 
горі палко цілуються закохані.

Косинюк виймає револьвер. «Оцей маленький інстру-
мент, холодний та блискучий...» Вертатися чи залишитись 
тут? Розігнати озвірілу банду чи сполохати закохану пару 
пострілом? Стріляти вгору чи в скроню?

І разом пролунали: «Іване, Іване, це я, Ванда, о Боже!..» 
з підніжжя Замкової гори, а на вершечку — постріл.

Невідомий втомлено змахнув рукою:
«Завісу!.. Вистава закінчена... Шановні глядачі з май-

бутнього, я не знаю, які андрєєвські слова маю продекла-
мувати зараз: «Я переміг тебе, злий вороже» чи «Тихше, 
тихше, людина вмерла»?

IX

Урицькі скали, які вночі при місячному світлі бовваніли 
під небом у недосяжній для нас площині й, перебуваючи в 
незмірно віддаленому часі, заманювали у свій нереальний 
світ усе довкола суще, ніби ота «Снігова гряда» Реріха, до 
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якої можна лише наближатися, мов до ідеї, — ураз змаліли, 
тільки-но сонце піднялося над чолопком Жолоба.

Зникли безслідно, навіть з уяви, рублені стіни старо-
винного замку, залишилися тільки лискучі шрами на гро-
мадді велетенських каменів, абияк природою накиданих, 
реконструювати Тустанську твердиню можна тепер хіба 
що з допомогою точної науки й холодної логіки — і то 
не як реалію, а як пам’ятник ранам, заподіяним народові 
давним-давно.

А десь там, на самому вершечку Каменя, повинен вид-
ніти проти сонця незарубцьований слід від долота худож-
ника, якого і я міг знати, бо диктував йому текст напису 
письменник, котрий був моїм метром; закарбовували вони 
на скалі рани своїх душ: нездійснені пориви, біль за перед-
часно згасаючим життям Учителя, та, певно, й надії, що 
цю пам’ятку прочитають щасливіші за них люди й згадають 
часи, коли народ стояв на краю ночі — перед світанком; я 
повинен знайти слід людей, яких уже нема, — щоб заболіло 
мене їх небуття.

А може — щоб утвердило? Чому людське небуття 
повинно доконче пригноблювати живих? Чому ми так 
бездумно повторюємо слова Джона Донна1 «від смерті 
кожної людини малію і я»? Чи ж то змалів я, дізнавшись 
про смерть мого друга — білоруського письменника Воло-
димира Короткевича, — таж ні, навпаки — виріс і змужнів, 
забираючи в нього найцінніше, те, що він зумів залишити 
людям. А може, від смертей, закономірних і неминучих, 
людство не бідніє, а збагачується? Що дала світові смерть 
Бальзака, Толстого, Франка — втрату чи зиск? Зиск, бо зі 
смертю геніїв назавжди зникають їхні слабкості, а зали-
шається тільки доцільний продукт мислення...

Гай, гай... Як легко дійти до такого категоричного вис-
новку, забувши, скільки добра ми висушуємо в собі, коли 
вишукуємо в людях, які відійшли, лише потрібні нам ідеї, 
а забуваємо про їх звичайну земну людськість. 

Хай не пригноблює й не збіднює нас людське небуття, 
але боліти — мусить.

Ми з Адріаною переступили Вороновий потік і почали 
підніматися крутим пішничком до колишнього дитинця 

1 Англійський поет XVII ст.
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Тустанського замку, де, можливо, чекали ще на нас молоді 
археологи й керівник експедиції Михайло Федорович.

Мене діймала тривога: а чи вдасться побачити сьогодні 
те найголовніше, за чим я приїхав, — напис, викарбува-
ний в честь сорокаріччя письменницької діяльності Івана 
Франка на урицькому Камені 1913 року, відчитати, що 
саме записали на скалі учні поета — яку думку, який за-
клик, і в змісті напису віднайти ключ до зрозуміння сенсу 
безперервної зміни поколінь, які, немов бігуни, передають 
один одному факел життя.

Я тримав за руку Адріану, допомагаючи їй вибиратися 
на гору, був безмірно вдячний їй за цілонічну розмову і, 
відчуваючи холод її долоні, розумів ще й те, що не тіль-
ки Урицька скала при денному світлі стала звичайним 
об’єктом для досліджень, а й тема мого роману, і якщо 
продовжуватиметься між нами бесіда, то вона буде предмет-
ніша й сухіша; а може, й немає потреби її продовжувати, а 
може, й не потрібен мені вже той напис після того, як ми 
під покровом купальської ночі зуміли діткнутись пучками 
до шрамів, залишених на чолі Історії.

Для чого ми це зробили? Щоб роз’ятрити свої ще не 
загоєні рани? Можливо — у нас їх немало. Ми пережи-
ли війну, яка за своєю жорстокістю не мала прецеденту. 
Полоненого солдата Першої світової війни за виявлення 
у нього кулі «дум-дум» розстрілювали на місці без суду, а 
за Хіросіму й донині ніхто не покараний...

Ми повинні кожної миті доторкатися до ран — давніх 
і свіжих. Мусимо пам’ятати про кожну краплю людської 
крові, справедливо чи несправедливо вона пролита — та 
ніколи не марно.

До дитинця скрадалися крізь отвір, у який колись були 
вправлені в’їзні ворота. Обоє, кожне для себе, придумували 
слова виправдання перед товариством за цілонічну відсут-
ність. Проте наші побоювання були даремні: археологи 
міцно спали на розстелених наметах; промерзлі від враніш-
нього холоду, вони попритулювалися одне до одного, мов 
діти, — ніхто й не поворухнувся, коли ми зайшли.

Адріана вивільнила свою долоню з моєї й попрямувала 
до колоди, на якій сиділа вчора, присіла й відчужилась від 
мене, ніби знайомства між нами ще й не було.
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Червінь сонця висвітлила її вродливе й сумне обличчя, 
постать у грубому, мов кольчуга, светрі, скісні половецькі 
очі, розтулені, ніби до схлипу, губи, і я ще раз побачив у 
ній зматеріалізований образ видуманої мною Зореслави.

Çîðåñëàâà ï³äâåëàñÿ ç êîëîäè é ï³øëà íàçóñòð³÷ êíÿçåâ³.
— Çóïèíèñü, ãîñïîäèíå, — çâåë³ëà, ³ áóëî â òîí³ ¿¿ íàêàçó 

ñò³ëüêè êðèöåâîãî õîëîäó, ñê³ëüêè â ïîãëÿä³ íåâáëàãàííî¿ 
ð³øó÷îñò³.

Äàíèëî ñòàâ ïåðåä íåþ â í³ì³é ïîêîð³, ìîâ ãðèäåíü ïåðåä 
âîºâîäîþ: çåëåíå ïîëóì’ÿ Çîðåñëàâèíèõ î÷åé îáïàëèëî éîãî, ³ 
ç³òë³ëà âðàç ó íüîìó ïîâåëèòåëüñüêà âñåâëàäí³ñòü; ñòàâøè 
³ç ñóää³ ï³äñóäíèì, â³í çðîçóì³â, ùî ìàðíî ãóêàòè ñòîðî-
æó: ïðàâà ðóêà Çîðåñëàâè ì³öíî ñòèñíóëà ðóêîÿòü íîæà, 
âñòðîìëåíîãî çà ïîÿñ, â îáðàç³ âðîäëèâî¿ æîíè Ìèòóñè ñòî-
ÿëî ïåðåä íèì óîñîáëåííÿ êàðè çà ñïîä³ÿíå çëî; ³ ç³ ñêðóõîþ 
ïîäóìàâ êíÿçü ïðî íåñïðàâåäëèâ³ñòü îäíîçíà÷íîãî âèðîêó, 
êîëè ó êíÿæîìó ïðèñóä³ íàä Ìèòóñîþ ïåðåâåðøèëà çàñëóãè 
ñï³âöÿ éîãî ïðîâèíà.

Áà÷èâ êíÿçü, ùî êàðè íå ìèíóòè... Íå áîÿâñÿ Äàíèëî ñìåð-
ò³: ãîñïîäèíó Ãàëèöüêî¿ é Âîëèíñüêî¿ çåìåëü âèâåðøóâàëîñÿ 
ø³ñòäåñÿò ë³ò, äîáðèõ ÷îòèðè äåñÿòêè ç íèõ â³í íå çëàçèâ ç 
êîíÿ é íå çàâæäè ñèä³â ó ñ³äë³ ç ïàëåíîãî çîëîòà — à äåêîëè 
é îõëÿï; ³ íå êîæíîãî ðàçó âè¿æäæàâ ó êàïòàí³ ç ãðåöüêîãî 
îëîâ³ðó — ÷àñò³øå â ÿðèö³; áóâàâ Äàíèëî íà êîí³ é ï³ä êîíåì, 
ïðèøïîðþâàâ ñâîãî àðãàìàêà â ïîãîí³ é óòå÷³, ñèä³â íà òðîí³ 
é ñòîÿâ íà êîë³íàõ — æèòòÿ íåçì³ðíî âòîìèëî êíÿçÿ; òîæ 
íå ðàäè æèâîòà ñâîãî çàõîâàâñÿ íèí³ â Òóñòàíñüêîìó çàìêó, 
à ðàäè êðèõòè â³ðè: ùå ðàç ãóêíå ªâðîï³, ùîá ñòàâàëà äî 
õðåñòîâîãî ïîõîäó ïðîòè îðäè... ² íå ñìåðòü ç ðóê ìåñíèö³ 
ëÿêàëà òåïåð éîãî, à óñâ³äîìëåííÿ, ùî íå òèõà ïðîñüáà ïî-
òóëüíîãî Âàñèëüêà é íå áóíäþ÷íà ïîõâàëüáà ìàðíîñëàâíîãî 
Ëåâà, òîêìî òðóáíèé ãîëîñ íèí³øíüîãî âëàäèêè çåìåëü ðóñüêèõ 
ìîæå ðîçáóäèòè çàñïîêîºíó ªâðîïó, òîìó õîò³ëîñÿ âãàìóâà-
òè ñïðàâåäëèâèé ãí³â Çîðåñëàâè ñëîâàìè: «Ðàíî ùå âìèðàòè 
ìåí³, æîíî. Íå ïîãëèáëþé ñâî¿ì íåðîçâàæíèì â÷èíêîì ìîº¿ 
ïîìèëêè: ñìåðòü ñï³âöÿ — öå ò³ëüêè íåïîïðàâíà âòðàòà, 
ñìåðòü êíÿçÿ ñüîãîäí³ — îñòàòî÷íà íàøà ïîãèáåëü».

Òà íå ñêàçàâ â³í öüîãî. Ïîíóðî äèâèâñÿ â î÷³ Çîðåñëàâè, 
ÿêà âèéíÿëà ç ï³õâè íîæà: íå âñòèãíå êíÿçü äîáóòè ìå÷à, à 
ÿêáè é âñòèã, òî ÿê çâåäå éîãî íàä ãîëîâîþ ÷åëÿäèíè, òà é 
ñòîðîæó ãóêàòè ñîðîìîòíî, — ïîê³ðíî ñòîÿâ Äàíèëî ïåðåä 
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ñâî¿ì ñóääåþ, îäíàê ñïîñòåð³ã êîðîòêó ìèòü ¿¿ âàãàííÿ. 
Áóëà òà ìèòü, ìîâ ñïàëàõ áëèñêàâêè, ³ íåþ ïðîñâ³òèëèñÿ 
ì³ð³àäè äóìîê ó ñâ³äîìîñò³ ïðèðå÷åíèõ äî ñìåðò³ — ÷åé æå 
é Çîðåñëàâà ïîêëàäå ñâîþ ãîëîâó, ÿê ò³ëüêè çâåðøèòü ïîìñ-
òó — òàê ó îñòàííþ õâèëèíó ïðîá³ãàº â ïàì’ÿò³ ëþäèíè âñå 
¿¿ äîâãå æèòòÿ.

«Ìåñòü òâîÿ, æîíî, — ãîâîðèâ ìîâ÷êè äî Çîðåñëàâè 
Äàíèëî, — áóëà á ñïðàâåäëèâîþ, ÿêáè çà ìíîþ íå ñòîÿëà 
äåðæàâà, ÿêó ìåí³ Áîæèì ïðîâèä³ííÿì âåëåíî òðèìàòè ó 
ñâî¿õ ðóêàõ õî÷à á äî òîãî ÷àñó, ïîêè âèðîñòå íà Ðóñ³ íîâèé, 
ð³âíèé ìåí³ çà çäîëüí³ñòþ ðîçóìó âîëîäàð. Çà òîáîþ æ ñòî¿òü 
íàðîä, ÿêîìó ïîòð³áåí íèí³ íå ³íøèé äåðæàâåöü, à ò³ëüêè 
êíÿçü Äàíèëî Ãàëèöüêèé — íàâ÷åíèé äîñâ³äîì âîëîäàðþâàííÿ, 
æîðñòîêèé ³ äîáðèé, õîðîáðèé ³ çâèííèé, ñì³ëèâèé, ìîâ áàðñ, 
³ õèòðèé, ÿê ëèñ. Íå ïðîñòèòü òîá³ íàðîä òâîãî ìåñíèöüêî-
ãî â÷èíêó, íå âïîðó ñïîä³ÿíîãî, é íîâèé ñï³âåöü íà çãàðèùàõ 
³ ðó¿íàõ ñêëàäàòèìå ïîìèíàëüíó ï³ñíþ íå ïî Ìèòóñ³, à ïî 
îñòàííüîìó âîëîäàðþ».

«Òè æ çíàºø íàóêó Ñâÿòîãî Ïèñüìà, êíÿæå: îêî çà îêî, 
çóá çà çóá, êðîâ çà êðîâ, — â³äïîâ³äàëà ìîâ÷êè Çîðåñëàâà. — 
² ïîìñòó â÷èíþ ÿ íå çà ñâîãî ìóæà, à çà íàðîäíîãî ñï³âöÿ, 
ÿêèé ã³äíèé áóâ ðîçìîâëÿòè ç Áîãîì, ÿêèé êðàùå çà òåáå çíàâ 
ïîòðåáè ð³äíî¿ çåìë³, áî íå ç êíÿæèõ õîðîì³â, çàñòóïëåíèõ 
â³ä ñâ³òó çàáîðîëàìè, âèéøîâ äî ëþäåé, à ç ÿñêèíü íàðîäíîãî 
áîëþ. ß íå çà Ìèòóñó ìùó, à çà íàðîä — âëàñòèòåëÿ ñïàëåíî¿ 
îðäîþ é òîáîþ ñàìèì çåìë³».

«Àëå æ çåìëÿ, õàé ³ ñïàëåíà, âñå æ çàëèøèëàñÿ ï³ä íîãàìè 
â ëþäåé, ³ ãîñïîäàðþº ðóñè÷ íà ñâîºìó ïîæàðèù³, áî ùå íå 
âèïàâ ó ìåíå ìå÷ ³ç ðóê. ×è æ ìîæíà íèí³ âòèíàòè äåñíèöþ, 
ÿêà éîãî òðèìàº, ³ äîáðîâ³ëüíî éòè â íàéìè äî çàâîéîâíèêà 
ç Ìèòóñèíîþ æåáðàíêîþ?»

À äóìêè áëèñêàâêàìè øóãàëè â ãîëîâ³ êíÿçÿ, ìèãîò³ëè, 
êâàïèëèñÿ, áî æ ñòîÿâ áåçáîðîííèé ïåðåä êàðàþ÷èì íîæåì; 
â³í äóìàâ ó öþ ìèòü ïðî Ìèòóñó, ÿêîãî çãàðÿ÷ó ñêàðàâ íà 
ñìåðòü, ³ çàï³çí³ëå êàÿòòÿ çäàâèëî ñåðöå: çíàâ, ùî íåìà íèí³ 
íà âñ³é ðóñüê³é çåìë³ ëþäèíè, êîòðà çóì³ëà á ñëüîçîþ ãî¿òè 
á³ëü, áóäèòè óñì³õ, âîñêðåøàòè ñëîâîì â³ðó — íå ñèëà âîëîäà-
ðåâ³ öå çðîáèòè, â³í ìîæå ëèøå ïåðåìàãàòè àáî ïðîãðàâàòè 
ó áèòâàõ, áóòè ñèëüíèì àáî ñëàáêèì, òà í³êîëè íå ìàòèìå 
ïàéöçè1 äî äóø³ ñâîãî íàðîäó, ÿêèé éîãî áî¿òüñÿ àáî ïîâàæàº, 

1 Перепустка (òþðê.).
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õâàëèòü àáî ãàíüáèòü, òà â³ääàëåíèé ºñòü â³ä êíÿçÿ çà ìåæó, 
êîòðó ïåðåñòóïèòè ìîæå ò³ëüêè ñï³âåöü. ² áåç íüîãî êíÿçü 
ñòàâ óäâîº ñëàáøèì, ³ íàðîä çìàë³â áåç íüîãî â³ä çðîñòó äóá³â, 
ñìåðåê ³ òèñ³â äî íèçüêîðîñëîãî òåðíó.

«Ïîñò³é, Çîðåñëàâî... À ìîæå, â òîìó, ùî íàø íàðîä ñòàíå 
êîëþ÷èì, öóïêèì ³ íåïðèì³òíèì òåðíîì, — éîãî ïîðÿòóíîê; 
ìîæå, òàêèì ÷èíîì â³í âèæèâå â íåâîë³ é äî÷åêàºòüñÿ äí³â, 
êîëè çíîâó â³äðîäÿòüñÿ â éîãî ëîí³ äóáè, ³ òèñè, ³ ñìåðåêè?»

«Ïðàâäó ìîâèø, êíÿæå... Õâàëà Ãîñïîäó, ùî ðàçîì ç 
Ìèòóñîþ òè íå çì³ã óáèòè éîãî ï³ñí³ — ïàì’ÿò³ ïðî ÷àñè 
ïàíóâàííÿ ìîãóòí³õ äåðåâ. Áåç íå¿ íàðîä íå çóì³â áè ñòàòè 
é òåðíîì, íå ìàâ áè ñèëè òðèìàòèñÿ ñâîãî ́ ðóíòó, ì³öí³òè é 
ìíîæèòèñÿ, âñîõëè á ìîëîä³ ïàðîñòêè áåç äóõîâíîãî íàïîþ, 
ïåðåäàíîãî â ï³ñí³. ² òâî¿, êíÿçþ, äîáð³ é ëèõ³ ä³ëà æèòèìóòü 
ó ò³é òÿì³ — äëÿ ïðèêëàäó ³ äëÿ çàñòåðåæåíü... Íå ÷àñ íèí³ 
äëÿ êðîâíî¿ ìñòè, ñüîãîäí³ æèâèé ïîäèõ êîæíîãî ç íàñ íà-
ëåæèòü îñòàíí³é áèòâ³. Ìîæå, ðåøòà òâîãî æèòòÿ, ÿêå ÿ 
ìàþ ïðàâî â³ä³áðàòè, ïîìíîæèòü ñïðàâåäëèâèìè ä³ëàìè äîáðó 
ïàì’ÿòü ó íàùàäê³â ïðî êîëèñü ìîãóòíþ Ðóñü, ³ äîïîìîæå 
òà ïàì’ÿòü íàùàäêàì âèæèòè...»

Çãàñëî çåëåíå ïîëóì’ÿ â î÷àõ Çîðåñëàâè, êâîëèì ïîðóõîì 
çàñóíóëà âîíà í³æ ó ï³õâè, îïóñòèëà ðóêè, é áåçìåæíà òóãà 
îïîâèëà ¿¿ îáëè÷÷ÿ.

Äèâèâñÿ êíÿçü íà æîíó âáèòîãî íèì Ìèòóñè é æàäàâ, 
ùîá ñëüîçà ïîëåãø³ ñòåêëà ç ¿¿ î÷åé, òà ñë³ç íå áóëî. Íå áóëî!.. 
Òÿæêî êàðàâñÿ Äàíèëî çà ñâ³é çëî÷èí: íåìîâ íîâ³òí³é Êà¿í, 
çàïî÷àòêóâàâ â³í óáèâñòâî ñï³âö³â, òîæ ìàéáóòí³ âëàñòè-
òåë³, çà éîãî ïðèêëàäîì, òåæ óáèâàòèìóòü ñâî¿õ ðå÷íèê³â. 
Òà êð³çü ïåêó÷å êàÿòòÿ ³ñêðèâñÿ ïðîì³íü íîâî¿ â³ðè: ïðèéäå 
÷àñ — ³ ñï³âö³ ñóêóïíî ç âîëîäàðÿìè ñòàíóòü âëàñòèòåëÿìè 
äóõó é çåìåëü.

Êíÿçü ä³òêíóâñÿ ðóêîþ äî ÷îëà Çîðåñëàâè, ïîâ³â ïàëüöÿìè 
ïî ëèö³ äî ï³äáîð³ääÿ, ï³äâ³â ¿é ãîëîâó, çàãëÿíóâ ó ñê³ñí³ ïîëî-
âåöüê³ î÷³; çëèâà òóãè ëèëàñÿ ç îáëè÷÷ÿ æ³íêè, ³ æàõíî éîìó 
áóëî â³ä íàäì³ðó ¿¿ ñòðàæäàííÿ, ³ ðàä³â, ùî âîíî º ³ â íå¿, ³ â 
íüîãî, ³ â ðàòíèê³â, áî á³ëü âëàñòèâèé ò³ëüêè æèâèì. Ñêàçàâ:

— Ç³éøëèñü ìè, Çîðåñëàâî, ç Ìèòóñîþ íà çàïîâ³òí³é ìåæ³ 
äîáðà ³ çëà, òà íå ïîðîçóì³ëèñü, òîæ íàùàäêè õàé ðîçñóäÿòü, 
õòî ç íàñ á³ëüøå çëîãî â÷èíèâ, ïðàãíó÷è òâîðèòè äîáðî.

Ðîçâèäí³ëîñü. Âèéøëà îðäà ç òàáîðó — ç ëóêàìè, ñïèñàìè, 
òàðàíàìè; ó ôîðòåö³ çàáèëè ñòðàæíèêè â êëåïàëà, ñòàëè 
á³ëÿ çàáîðîë ðóñüê³ ðàòíèêè.
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Êíÿçü ï³äíÿâñÿ íà ñòîðîæîâó âåæó. Çîðåñëàâà ñòàëà á³ëÿ 
ïðàù³. ×åêàëà íàêàçó âîºâîäè ×åðìíîãî é øåïîò³ëà ñëîâà 
ìîëèòâè:

«Íå íàâåäè íà íè, Ãîñïîäè, íàïàñò³ ³ñêóøåí³ÿ, íå ïðåäàé 
íàñ ó ðóêè ÷óæäèõ, äà íå ïðîçâåòüñÿ ãðàä òâîé ãðàä ïëåíåí. 
Íå íàïóùàé íà íè ñêîðáè ³ ãëàäà, îãíÿ ³ ïîòîïëåí³ÿ. Ìàëî 
ïîêàçíè, à ìíîãî ïîìèëóé, ÿêî íå òåðïèòü íàøå åñòåñòâî 
äîëãî íîñèòè ãí³âà òâîºãî... Ìèð óòâåðäè, ãðàäè ðîçâåñåëè, 
ìóæ³, ³ æîíè, ³ ìëàäåíöè ñïàñè. Âñÿ ïîìèëóé, âñÿ óò³ø, âñÿ 
îáðàäóé — íèí³, ³ ïðèñíî, ³ âî â³êè â³êîâ...»

Çàëîãà Òóñòàíñüêî¿ ôîðòåö³ ñòàëà îäíèì ò³ëîì — ðîçïî-
÷èíàëàñÿ áèòâà çà ð³äíó çåìëþ, ¿¿ ä³òåé, çåëî ³ ï³ñíþ.

Археологи ще спали на розстелених наметах, притулив-
шись одне до одного, мов діти; мені здалося, що тільки 
Михайло Федорович умисне мружить очі, вдаючи, що 
спить, — можливо, дрімота надто поволі покидала його 
або ж не хотілося йому полохати нашого усамітнення.

Я сидів навпроти Адріани за погаслою ватрою; дим, 
який учора відокремлював нас і будив потаємне бажання 
переступити грань відчуження, вже й не курився; бентежне 
жадання зблизитися безповоротно пропадало: переді мною 
сиділа на колоді втомлена неспаною ніччю молода жінка, 
яка разом із світанком скинула з себе серпанок таємни-
чості, немов артистка, що зійшла зі сцени у гримувальню 
і, змивши з лиця грим, повернула собі своє справжнє об-
личчя, — було воно миле, гарне і все ж звичайне; я знав, 
що тієї Адріани, яка товаришувала мені цієї ночі, вже ні-
коли не буде, як ніколи не побачу на краю урицьких скал 
невловимої гри реріхівських кольорів, — можливо, і вона, 
і кольори продовжать своє буття у моєму романі, якщо 
мені випадуть щастя й мука написати його.

Проте чар купальської ночі не розвіявся до решти, він 
ще жив у нас і неохоче вступався перед звичайним днем, 
мов ті вранішні сутінки, що ховалися тепер від сонця в 
яругах, щоб там животіти хоча б до обіду: Адріана ще вга-
дувала, читала плин моїх думок, я переконався в цьому, 
коли вона сказала:

— Я зрозуміла, вам не йдеться про те, щоб до багатющої 
творчості Франка додати ще один твір. Це не потрібне, 
та й ніхто не в силі те зробити. Ви хочете сказанням про 
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Данила й Митусу розгадати секрет драми самого Франка: 
хто вбивав його, хто підтримував, і яке це мало значення 
для його творчості й для оточення.

— Уночі ви були багатші на уяву, Адріано, — усміхнувся 
я. — А тепер, коли все стало до банальності реальним і зро-
зумілим, вам захотілося на всьому поставити ще й розпізна-
вальні знаки. Я не заперечую того, що ви сказали, але чому 
ви не думали, що я цим сюжетом, можливо, пробую розга-
дати сенс картини Миколи Реріха «Снігова гряда» і ступінь 
власної готовності розпочати твір? Та й не треба забувати, 
що Митуса жив у своїй державі, а Франко — в чужій...

Утомлене обличчя Адріани вмить пожвавилося, стало 
знову таким, як уночі при місячному світлі — допитливим 
і зацікавленим. Промовила:

— То дайте мені відповідь ще й на таке питання, воно 
мене завжди цікавило: яка, на вашу думку, дозволена міра 
особистого, авторського у творі?

На це питання я відповів не зразу. Дозволена міра 
особистого у творі?.. А хто має право давати мені такий 
дозвіл — читач, я сам чи ремесло? Треба подумати... Світ, 
який відтворює автор, звісно, чужий для нього, його 
спершу треба пізнати. Пізнати своєю спроможністю. Та 
як тільки він дається в моє особисте сприйняття, зразу ж 
стає моїм власним, а тому зовсім іншим, ніж дотоді, коли 
існував відокремлено від мене, — «з мого духа печаттю». 
Приклад? Колись я стояв на березі Балтійського моря і не 
міг відірвати погляду від білого вітрильника, що при цілко-
витому штилі плавно йшов морською гладінню, ніби його 
вела незрима сила. Вітрильник малів і зникав у морській 
безвісті, та образ його залишався у моїй свідомості, ставав 
лише моїм, бо таким — легким, веденим невідомою си-
лою — бачив його тільки я, і ще додавалося до його образу 
дивне почуття давнього знайомства з ним. Я довго не міг 
збагнути, звідки він мені такий близький, та враз із глибини 
пам’яті обізвалося в мені щемне пережиття прекрасного 
ще в дитинстві — було це враження від вірша Лермонтова 
«Белеет парус одинокий»; те моє пережиття наклалося нині 
на чужий предмет, привласнюючи його. І якби я був пое-
том і захотів оспівати цей вітрильник, то вклав би в нього 
не тільки нинішнє враження, а й дитяче пережиття пре-
красного, спричинене читанням лермонтовської поезії, — 
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й об’єктивний матеріал, пройшовши через мої почуття, 
став би еманацією виключно моєї творчої енергії.

— Усе у творі особисте, — відказав я.
— І ви хотіли б привласнити собі Франка, все його 

оточення й розпоряджатися цим матеріалом за своїми 
уподобаннями?

— Я хотів би подивитися на ті часи крізь призму свого 
світогляду й своїх почуттів. А хіба можна інакше?

Михайло Федорович таки не спав. Він урешті роз-
плющив очі, погладив рукою їжачок сивуватого волосся, 
підвівся, потягнувся й сказав ніби сам до себе, хоч це 
стосувалося мене:

— А тепер пора шукати напис.
Наблизився до підніжжя Каменя, підняв руки, плиг-

нув, і ми побачили, як він спинається вгору прямовис-
ною скалою, мов вивірка, вставляючи ноги у видлубані 
заглибини, а руками хапаючись за виступи. Я завмер, 
затаїв подих: сходження на скалу без шнура здалось мені 
хлоп’яцтвом, непотрібною бравадою; я прошепотів: «Він 
божевільний!» — і полегшено передихнув аж тоді, коли 
Михайло Федорович зник за зубчастою короною вершини 
Каменя.

— Він не хизується, — заспокоїла мене Адріана, — така 
його робота. На цих скалах Михайло вивчив кожен паз, 
заглибину, шрам — розгадав їх, виміряв, зарисував... 
Уявляєте, скільки часу довелось би йому затратити, якби 
кожного разу витягали його наверх шнуром?

— Але ж так можна й загинути...
— Добре, що ми не мали змоги бачити, як на ці скали 

спинався колись малий Франко... Учитель Верхратський, 
певне, так само, як оце щойно ви, завмирав зі страху, коли 
неслухняний учень на його очах робив подібні витівки. 
Правда, він не знав тоді, кого втратив би наш народ, якби 
хлопчисько зірвався зі скали...

Мене аж зсудомило від такого жорстокого припущення. 
Але ж могло так статися, — подумав я, — міг малий Мирон 
ще й до того померти від надміру почуттів під оборогом, 
коли «відвертав» град з полів на Діл, — чи знайшлася б інша 
людина, здатна замінити Франка?.. Мусила б знайтися: 
таких людей вимагала епоха. Назрівав перелом — старий 
бундючний світ тріщав, ламався; трагедія «Титаніка» була 
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немов сигналом, символом краху прогнилого світу; люди, 
покликані розпізнати свій час, проаналізувати, вивчити 
його, виконували історичну функцію — розчищали плац 
в авгієвих стайнях імперій для діяльності нового револю-
ційного покоління, яке самі не завжди розуміли й, мабуть, 
тому покидали світ напередодні спалаху боротьби за свобо-
ду; особистості, рівні Франкові, народжувалися й до нього, 
як предтечі, досвітні вогні, квіти, яких в’ялили недосвітки; 
Шашкевич, Вагилевич, Головацький напевне розвинулись 
би в новому часі з провісників нового життя в його будів-
ничих — епоха народила б іншого Каменяра. Та все одно 
мене зморозило саме лише припущення небуття Івана 
Яковича Франка, якому судилося стати учителем народу.

Археологи заворушилися: сонце піднялося над верши-
ною Каменя й зігріло дитинець. Підводилися, розправля-
ли спини, кректали. Адріана почала роздмухувати ватру: 
підходила пора сніданку.

Михайло Федорович зайшов до дитинця з протилеж-
ного боку — крізь отвір колишніх в’їзних воріт.

— Ніде немає напису, — сказав. — Не знайшов жодного 
сліду. Якби був, давно хтось би помітив. То легенда...

Я прийняв його повідомлення спокійно, аж надто бай-
дуже, ніби мене той напис ніколи не цікавив. Напевно, 
замітка в «Ділі» була фальшивкою, тоді всіляко велося. 
А може, покришилася скала... Хто знає? Та головним для 
мене стало те, що я його шукав і в пошуках зіткнувся з 
проблемами, цікавішими, ніж напис, — з сутністю віч-
них категорій: доброчесності й ницості, геніальності й 
бездарності, і зрозумів, що ці категорії — не випадки, а 
властивості людської психіки, які я зобов’язаний проявити 
на папері в зримих образах, щоб збудити в читача подив, 
зачарування і огиду.

Якщо мені вдасться цього досягти в романі з часів 
Франка, я буду вдячний і тобі, Адріано, за те, що допома-
гала мені в купальську ніч накидати чорновик.

Хтось у гурті археологів ударив пальцями по струнах 
гітари, і я ще раз почув любу моїй пам’яті мелодію пісні 
«Заграй ми, цигане старий», і знову в уяві промайнув образ 
Івана Франка, який у січні 1913 року після прочитання 
«Мойсея» в залі Ощадної каси в Коломиї попросив сина 
Андрія залишити його самого й, заклавши зболені руки 
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за спину, подався вулицями і провулками шукати слідів 
своєї молодості.

Адріана роздмухувала ватру, закурився сизий димок — 
згадка про пережиту купальську ніч. Повернула до мене 
голову й спитала:

— То що ж у вашому романі буде найважчим — тим 
стрибком, який мав би подолати бар’єр невідповідності 
між вами і Франком?

— Осмислення поеми «Мойсей».

X

Іван Франко сидів у кріслі, опустивши на груди голову, 
а руки, всипані брунатним ластовинням, безвільно лежали 
на колінах; думаючи своє, він забув про гостей: думки були 
настільки його власними, що поділитися ними з присут-
німи не зміг би, навіть якби відчув таку потребу. Франка 
долали сумніви, які ні для Грималюка, ні для Стефаника 
сумнівами не могли бути, — тож запитувати він мусив лише 
в себе самого: чи має право в день сорокаріччя своєї діяль-
ності стати на звіт перед усім народом як його вчитель?

А коли так, то що саме з його доробку повинно стати 
матеріалом для букваря, що — для підручника вищих шкіл, 
а який матеріал стане мірилом світової вартості його науки, 
бо ж від першого рядка до останнього вся його літературна 
продукція створювалася в ім’я однієї мети — вивести народ 
із сутінків на світло денне, де ясніють вселюдські ідеали, 
де пахне воля...

Франко думав: для того, щоб стати знаменитим поетом, 
досить «Зів’ялого листя»; ім’я доброго прозаїка завоювало 
йому оповідання «На дні»; написавши статтю «Література, її 
завдання і найважніші ціхи», він став видатним критиком; 
ученим його називають за працю «Варлаам і Йоасаф»; діти 
багатьох поколінь будуть зачитуватися «Абу-Касимовими 
капцями» — для закарбування свого імені в літературному 
процесі досить одного з цих творів; але ж на підставі жод-
ного з них не назвеш себе навіть бакалавром усенародної 
педагогіки: праця національного Вчителя мусить мати 
вінець — твір, який би синтезував усі проблеми народ-
ного життя, був пройнятий людськими стражданнями й 
радощами, думками й мріями, став ніби валютним фондом 



422

у скарбниці педагога. Чи написав я такий твір? А якщо й 
спотужився на нього і називається цей твір «Мойсей» — чи 
насправді він став тією золотою брилою, яка забезпечує 
вартість розмінної монети?

...Січневий ранок у Коломиї. Зал Ощадної каси набитий 
ущерть молоддю, робітниками, інтелігенцією, селянами. На 
сцені за столиком — Франко, поруч сидить син Андрій, він 
гортає сторінки невеликої книжечки; втомленим голосом, 
змагаючись із шемранням у залі, читає поет «Мойсея».

Публіка неспокійна, більшість із присутніх бачить 
Франка вперше. Пошепки перемовляються, та ось поет 
відвів від книжки очі й, дивлячись у зал, почав читати 
напам’ять притчу про терен, голос його подужчав, став лун-
ким, і завмерли люди в залі, втямивши, що ці рядки для них 
і про них, що на сцені сидить вождь незахищених дерев, 
оберігати яких відмовилися і кедр, і пальма, і рожа, й дуб, 
тільки колючий терен погодився принести себе в жертву 
деревам, ставши їхнім сторожем при битій дорозі.

Зал слухав: уже вождь-терен безстрашно став супроти 
відступників, згинається під градом каміння, ховається в 
пустелі й дослуховується нашіптування підступного демона 
зневіри й таки зневірюється і падає лицем до землі, та ось 
почувся клич відважного пастуха Єгошуа, і підхоплюють 
той клич сто тисяч горл, — встає з-за столу терен-вождь, 
він зовсім на вождя не схожий, до жовтизни блідий, 
зсутулений, змучений сорокалітньою терновою службою 
народові, проте голос його міцний, і він глаголить:

«Народе мій!..»
Стомлений Франко сідає в крісло, тягнеться неміч-

ною рукою до склянки з водою, та взяти не може, Андрій 
підносить її до батькових уст, напоює, і в ту ж мить у 
залі вибухає буря. Люди піднімаються з місць, вигукують: 
«Слава! Слава!»; при немічному старцеві виростає, мужніє 
народ, він готовий іти за своїм проводирем — настає мить, 
що перетворює в героїв лінивих номадів...

А коли в залі стихло і двоє дівчат піднесли Франкові 
лавровий вінок, він схилив голову в низькому поклоні й 
у ту мить побачив і почув: у першому ряду на колінах у 
матері-селянки завовтузився чорнявий хлопчик і запитав:

«Мамо, то цей пан написав «Лиса Микиту»? Мамо...»
Стрепенувся Франко, бо таких слів у цей мент не споді-

вався почути, бо поема, яку щойно прочитав, здавалось, 



423

перевершила все створене ним досі й уособила народ, та 
ось найменший паросток, його майбутнє, виростає на ін-
шому творі; вістря розчарування діткнулось серця поета, 
зранило, та в тій маленькій рані враз зажевріло почуття 
великого щастя, із сумнівами змішаного: а що з моєї 
спадщини стане важливішим для людей — «Мойсей» чи 
«Лис Микита», який твір дійде до найглухіших закутків 
краю, який скоріше навчить людей добра і справедливості, 
який — потрібніший?

Народ не хоче розходитися, кожне бажає зблизька 
поглянути на Франка; хворий поет у супроводі Андрія й 
учителя гімназії Леонтія Кузьми пробирається вузьким 
проходом до дверей, на нього дивляться сотні захоплених, 
побожних і зажурених очей, Франко згинається під тягарем 
слави і власного чину й полегшено зітхає, коли утрьох 
виходять на морозне повітря.

М’яко, мов крохмаль, заскрипів під ногами свіжий сніг 
на вулиці Костюшка. Тихе порипування навіяло поетові 
щось дуже давнє й належне тільки йому одному — згадку 
про зимові прогулянки в Панчужний ліс до закожушеного 
інеєм старого дуба; ті нагуєвицькі мандрівки, які не мали 
свідків, завжди очищували його од життєвого накипу; 
Франко відчув, як втомився він людською присутністю, 
опікою, розмовами, він щемно забажав самотності й по-
просив Андрія і вчителя, щоб залишили його, він хоче 
 поблукати вулицями сам — Коломия дає йому таке право.

Не чекаючи згоди, повернувся й пішов догори вулицею 
Костюшка; Андрій і вчитель Кузьма дивились йому вслід, 
вони з тривогою спостерігали, як лівою, сильнішою, рукою, 
заклавши її за спину, ловить Франко безвладну праву, вреш-
ті спіймав і, згорбившись та налягаючи на ногу, подався 
далі й зник за рогом вулиць Костюшка й Крашевського. 
Тоді Андрій поглянув на Кузьму, кивнув йому головою й 
подався слідом за батьком.

Дивна полегша овіяла Франка, мов легіт у спеку. Відчув-
ши себе самотнім, він випростався, йому захотілося розпра-
вити й руки, щоб аж захрустіло в суглобах, та вони мертво 
зчепилися за спиною й були йому непідвладні; тільки руки 
нагадували тепер Франкові про його немічну старість, 
а в грудях по-молодечому забилося серце й потерухою 
обсипалися з душі гнітючі думи й сумніви. Полегша була 
несподіваною, вона спустошила його; нових думок зібрати 
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докупи не міг, їх уламки кружляли вихорцем попереду і 
втікали, немов літній чорторий по курній дорозі; хвилеве 
вивільнення від людей, обов’язків, опіки розслабило його, 
на душі стало легко, та водночас і порожньо, звичний до 
натужної праці мозок хапався за будь-яку мисль, щоб 
мати хоч сяку-таку поживу; Франко впізнавав ті мислі у 
вихорцеві, що віддалявся, проте вони були тепер чужі, не 
його власні, й він відпустив їх, знесилившись утримувати; 
звернув на Євангелицьку, а коли здалеку заблищало льо-
дове дзеркало Рамлярівського ставу, всипаного чорними 
цяточками людських постатей — то сиділи над ополонками 
закутані в кожухи рибалки, — зголодніла пам’ять вхопилася 
за одну-єдину думку: все життя він мріяв мати свій ставок 
з рибами, була це найскромніша із скромних забаганка і 
примха, інших химер не мав, — але й ця не здійснилася.

А втім, був у нього ставок. Озерце. Франко випадково 
знайшов його ще в молодості, шукаючи грибів у Винни-
ківському лісі біля Львова. У ярузі, зарослій з усіх боків 
непрочищеною молодою грабиною, на самому дні, спо-
чивало воно, немов велике чисте око, обрамлене довгими 
віями очерету, живлене, певно, підземними теплими во-
дами, тихе й непорочне; було те озерце глибоке й чисте, 
з білим піщаним дном, і не полохані, не ловлені ніким 
дивилися на світ, відкривши ротики, потішні верховодки, 
шугали зигзагами, немов по склі, табунці мальків, у гли-
бині повисали, ніби невагомі, червонопері клені, із зеленої 
осоки визирали вусаті коропи, сонно позіхаючи чорними 
ротами, а на самому дні, зарившись у пісок, спочивав мо-
лодий сом, він міцно спав і, певне, по-риб’ячому хропів, 
бо з того місця, де була занурена у дно його паща, злітали 
аж до поверхні білі крупинки піску.

Панувала над озерцем свята тиша. Франко роззувся, 
підкачав штани — він добре вмів ловити рибу руками, за 
якусь годину тут зостануться тільки мальки, — ступив у 
воду, і побрижилося водяне дзеркало, риба причаїлася на 
дні і в осоці, ховатися ще не вміла, й здалось тоді Фран-
кові, що риба ця ще надто молода і гріх її виловлювати, 
гріх полохати святий спокій довкруж відлюдного озерця. 
Він вийшов з води і, тихо скрадаючись, вибрався зарос-
ляком з яруги; озера згори не було видно; втішний, що 
має свій власний став, Франко потаємно вийшов з лісу, 
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постановивши прийти сюди з товаришами на банкет, коли 
стучніють і коропи, і сом.

Солодко пестила втомлений мозок згадка з молодості, 
та вже й тривожила, бо добиралася до того часу, коли він 
з друзями прийшов удруге до таємничого озерця; Фран-
кові не хотілося тепер про те згадувати, він тішив себе 
пам’яттю про чисту сльозу землі у винниківській ярузі й 
виходив Євангелицькою до Рамлярівського ставу, щоб там 
постояти біля рибалок.

Та по дорозі наткнувся на мур — добре знайомий, але в 
цю мить забутий, той високий мур затискав собою чорний 
будинок із сліпими, затуленими кошницями вікнами; а тоді 
думки, що відлетіли були з вихорцем-чорториєм, вернулися 
тучною хмарою й покрили його всього.

Була це коломийська судова тюрма.
Хотів вернутися, та ноги самі понесли його, немов по 

зледенілій похилій площині, до муру, опиратися не мав 
сили, з розгону вдарився плечем об сизу від паморозі клад-
ку муру — чи то справді слизька була дорога, чи тюрма, 
впізнавши свою колишню жертву, знову затягала її в свою 
чорну утробу; Франко з жахом відчув, як підкрадається до 
нього приступ душевної хвороби. «Чому я пішов сам, без 
Андрія! Мені не можна ходити самому, я можу тут упасти 
й замерзнути під брамою тюрми, а тоді скажуть недруги 
лукаві: то було його призначення, з чого почав, тим і 
закінчив». Франко натужувався, щоб відірвати себе від 
муру, та мур держав його, немов магніт металеву кульку, 
й відчув поет, як він ураз розполовинився і стало їх два: 
один — юнак у форменій академічній куртці, з чорним 
метеликом під шиєю, з м’якими рудими вусами й пишним 
хвилястим волоссям, а другий — сивобородий старець з 
суворо закроєними вустами й вірлиним поглядом очей, у 
рожевій хламиді, гордий і стомлений; в одному Франко 
впізнав героя свого оповідання «На дні» — Андрія Темеру, 
а в другому — пророка, ожилого з мармурової статуї Мікел-
анджело в римському соборі Кайданів святого Петра.

І один, і другий були його часткою, витвором, дітищем, 
але не ним; вони, до того ж, заперечували його фізичну 
сутність, бо створені були для того, щоб жити після смерті 
автора; вони заперечували й один одного, бо мусив заги-
нути Темера, щоб народився Мойсей.
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Франко впізнав Темеру і схлипнув з радості — так 
плаче осиротілий вітець, побачивши уві сні своє померле 
дитя; Франко вмить втілився у нього, відчувши пекучу 
жагу молодості; йому самому дивно стало, що він не боїть-
ся — ні, навіть бажає зайти ще раз у смердючу камеру, в 
якій сидів більше тридцяти років тому, й розпочати знову 
своє сходження від прогнилого матраца на тапчані в ко-
лишній судовій тюрмі до підніжжя з білого каррарського 
мармуру, на якому височить мікеланджелівський пророк. 
Франко розумів, що це блюзнірське бажання, що навіть 
він сам не має права допускати й думки про можливість 
нинішнього ув’язнення Франка, та й нереальним було б це 
бажання, бо той, кому велено стояти на п’єдесталі, не може 
одночасно гнити в тюрмі; але він хотів ще мить побути в 
іпостасі Темери, й утримала його в ній надлинула враз тиха 
мелодія, така знайома й рідна, мов жебоніння весняного 
струмочка біля вітцівської хати, — Франко прислухався, 
упізнав і зовсім не здивувався, що крізь десятки кварталів 
і крізь десятки років так виразно долинає з ресторації Ціти 
мелодія Воробкевичевого вальсу.

Злились тоді два образи, на які він розполовинився — 
Темери й Мойсея, — в один, його власний, і знову Франко 
впізнав себе — старого й змученого, спертого плечем до 
стіни коломийської тюрми; він мусив іти звідси, та не 
мав сили відштовхнутися від муру, і тут йому на допомогу 
прийшла з прірви минулого жінка, яка ніколи не старіла, 
молода попадя з Белелуї — Ольга Озаркевичева. Вона 
підійшла до муру, подала коханому руку — рука у Франка 
стала сильною й цупкою — і тихо вивела з пастки на за-
мерзлий Рамлярівський став. «Воскресни, мій тихий раю, 
моя туго молода», — прошепотів Франко, й вони пішли 
по міцному льоду; рибалки зникли з Рамлярівки, щоб не 
заважати любові, яка, виминаючи зрадливі ополонки, про-
ходила своїм останнім шляхом у хвилинах щастя золотого.

Я хочу забути... Ти знаєш те зілля, воно росте всюди 
на луках, розварений його корінь, мірно зажитий, поволі 
вбиває тіло, відбирає ясність мислення. Я заварив його й 
донині тримаю у плящині: вперше хотів випити, коли ти 
вийшла заміж, удруге — коли пам’ять покидала мій мозок; 
я не зважився це зробити, та хтось таки напоював мене: не-
давно я дістав із шафки ту плящину, глянув — отрути зоста-
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лося на денці; видно, життя само розмірено вливало в мене 
той напій, щодня підносячи до губ моїх затроєний пугар».

«Як ти змучився, Івасю... Скільки зморщок на твоїм 
чолі, скільки ран у твоїм серці... Ти з романтика став про-
роком; яке щастя, що не послухався моїх порад, не покинув 
святого діла — ким би ми були тепер без тебе? Хто ж після 
мене був провідною зіркою твоїх змагань?»

«Ти... Ти була завжди тією межею, до якої я простував 
працею, вірністю й чесністю. І зосталась».

«Добре, що ти не вбив свою мрію. Може, для неї мене 
призначив Бог. Нічого більше я не змогла... Та хіба цього 
мало? Кого б ти любив, якби не було мене? Ти б розпо-
рошував своє жагуче почуття, маліючи й розтрачуючись 
марно... Та була я — твоя любов, і ти йшов весь час до 
мене, як у свою будучність, і постарів у ній, я ж, бачиш, 
залишилася молодою, бо в мене тієї будуччини не було».

«Якою ти стала б, якби розділила зі мною життя? По-
кажись мені, старенька Олю».

«Нізащо... В мене залишилася одна мета — зберегти 
в тобі свій молодий образ, я все роблю для того, щоб 
не постати перед тобою в шрамах мого життя. Яка це 
мука — проходити повз тебе, бачити й не признаватись, 
та в цьому сенс мого існування. Я повинна до твого скону 
бути тобі Лелією. Прости... Ти ж сам просив: «А як часом 
послабне моя сила, і серце в груді біль зціпить пекучий, 
і людська злість зморозить кров у жилах, то човник м’я 
перенесе летючий — твоя любов підніме м’я на крилах, аж 
поки вал не зломиться ревучий».

«Спасибі, Олю. Твоя любов і нині при мені. Без неї я 
не зміг би жити».

«Тебе сьогодні здолали сумніви, Івасю, тому я й при-
йшла. Після останньої нашої зустрічі в Коломиї ти більше 
не бачив мене. Ти попрощався зі мною й поїхав до Бере-
зова, а звідти привели тебе в цю тюрму, щоб тут Темеру 
перекувати на Мойсея. Так тобі було призначено. Ти не 
каєшся? Ні... Тож не бійся; поглянь ще раз на свою шко-
лу — звідси почався ти».

Стихла мелодія вальсу, зникло солодке видиво, Фран-
ко оглянувся. Довкруж над ополонками чапіли закутані в 
кожухи рибалки, ніхто не звертав уваги на похилого дідуся 
в чорній баранячій кучмі й довгополому пальті, він стояв 
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посередині замерзлого Рамлярівського ставу й дивився на 
тюрму, що бовваніла поряд.

Ніби вчора... А мені було всього двадцять чотири роки, 
коли я тут пірнув на суспільне дно. Було страшно? Так... 
Три місяці я скнів у підвалі завдовжки в шість і завширшки 
в чотири кроки. Дев’ять душ у камері. Слизька долівка, 
густе затхле повітря, смердючий кібель і маленьке віконце 
вгорі, крізь яке навіть неба не видно.

Тут був убитий мрійник Темера, душу якого роз’їдали 
сумніви: а може, наша боротьба — одна велика помилка, 
може, наша праця ні на що не потрібна, може, ми прокла-
даємо свою дорогу поза вселюдською магістраллю, а нові 
покоління підуть зовсім не туди, куди ми справилися йти, 
і лишать нас набоці пам’ятником безплідних змагань?

Убив Темеру темний плебей, який мусив спершу впи-
тися невинною кров’ю й аж потім втямити, що не можна 
вбивати своїх проводирів; та прийшов до тюрми добрий 
чарівник, тричі спалив розкладене сумнівами й неміччю 
тіло мрійника, з попелу воскресив нову силу — і здиву-
валася тоді зима, що на цвіт дрібний у неї немає сили, й 
загримів грім, віщуючи благодатну пору воскресіння, й зро-
дився дух, що тіло рве до бою.

Плакав колись на тапчані Темера, розбитий соромом 
немочі й непрогляді, і не раз потім ридав Мойсей, падаючи 
обличчям до землі, та йому вже було дано зір: він зумів 
побачити нове покоління, яке піде в мандрівку століть з 
печаттю його духу.

Невже тут, у цій цитаделі темряви, зродилась у мене 
думка написати поему про народ і вождя? Можливо, але 
як же довго йшов я до неї!..

Втім десь недалеко заталаніли дзвіночки, почувся тупіт 
кінських копит, завищали полоззя саней: від білих каса-
рень, що заховалися за двома рядами тополь, у бік ставу 
мчала санна карета. Передзвін розбудив Франка із задуми, 
він поглянув на небо: сонце, описавши низьку зимову 
дугу, осідало до заходу в морозний сизий туман — настала 
обідня пора. Франко повільною ходою подався до берега; 
він зайде до ресторації Ціти пообідати, сяде за той самий 
столик, за яким колись сидів з Ольгою і її чоловіком, ще 
раз побуде в тому залі, в якому відтанцював з коханою 
останній вальс...
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Санна карета стрімко наближалася, правив кіньми ста-
течний пан у лисячому хутрі, він по-молодецьки вимахував 
плетеним карбачем, повйокуючи; поруч з ним, закутана в 
бараницю, сиділа молода пані, вона лунко сміялася в унісон 
з таланінням дзвіночків, почеплених намистом на кінські 
хомути; карета мчала, огинаючи став, у напрямі тюрми.

На озері зчинився раптом гам і крик; Франко в тривозі 
оглянувся — чи хто під лід не провалився? Здається, ні, 
бо рибалки, покинувши снасті, біжать дружно до берега, 
летять, мов на пожежу, на бігу скидають з себе кожухи, 
переганяють один одного, а допавши врешті до дороги, 
волають: «Ясний архікнязю, найясніший владико, живи 
нам на добро!»

Франко зрозумів: це виїхав на прогулянку Карл Франц 
Йосиф, який з архікнягинею Зітою прибув до Коломиї на 
зимовий відпочинок: в Баденсбергу, німецькій колонії 
на окраїні міста, мав він свою віллу. Від швейцара готелю 
Франко наслухався про нього чимало цікавого. Той не міг 
нахвалитися, який простий і щирий архікнязь: на своєму 
самоході виїжджає до Ворохти й на трасі між Делятином 
і Яремчем набирає в самохід гуцулів; молода архікнягиня 
потішається з наївних хлопів, які ніяк не можуть повірити, 
що самохід їде сам, без коней... Якось архікнязь забажав 
побачити гуцульське весілля, то йому спровадили з Кос-
мача молодого й молоду з дружбами й дружками — прибув 
весільний кортеж на сивих конях, шлюб давав у малій 
церкві отець Русин; Зіта не могла натішитися весільним 
ритуалом милих тірольців Сходу, Карл вдоволено оглядав 
дужих мужиків — потенційних захисників вічної імперії. 
Страх як любить архікнязь оборонців краю: перед тим, 
як їхати до ресторації на обід, повертає до касарень, щоб 
поглянути на рекрутську муштру; він такий добрий, що й 
тюрми не минає, сам заходить до камер, вислуховує скарги 
в’язнів, а пані Зіта щоп’ятниці їздить на базар, купує в се-
лян сметану й бринзу і подвійно платить. «Доброго будемо 
мати цісаря!» — розчулювався перед Франком швейцар.

Рибалки, щойно сонні й байдужі, зайняті лише ловом 
риби, стають ураз активною громадою, вигукують: «Слава! 
Слава!»; а Франкові перед очима постає переповнений зал 
Ощадної каси, у вухах лунає ця ж осанна; архікнязь жбур-
ляє у натовп жменю жовтих монет — раз, потім другий, 
рибалки колінкують, визбируючи гроші, а перед очима у 
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Франка — спраглі люди, які ловлять кожне його слово; 
то де справжнє, що справжнє, хто володарює нині лю-
дом — співець чи тиран; що потрібніше народові — слово 
чи оцей карбач у руках архікнязя і мідяки в снігу?

Глипнув архікнязь на діда, що стояв збоку, дивлячись, 
як рибалки порпаються у снігу, люто зблиснув очима, 
стрельнув пугою, рвонули коні з місця, й стрілою полетіла 
карета в напрямі тюрми.

Рибалки повставали, одягли кожухи і, втішені й свят-
кові, вернулись до своїх ополонок. Франко стояв на 
обочині дороги й ловив за спиною лівою рукою праву, а 
спіймати не міг. Він знову подумав, що не можна йому 
залишатися без Андрія, чув, що слабне, а може, то дошку-
лював голод; треба чим швидше дістатися до ресторації 
й випити хоч би гарячої кави... Відзначити тріумф? А де 
відсвяткує свою славу архікнязь?

...Тож який твір усе ж таки спричинився до мого тріум-
фу, якщо я вже зважився так назвати мою нинішню зустріч 
з коломиянами в залі Ощадної каси, — «Лис Микита» чи 
«Мойсей»? Та ні, не можна ставити на шальки різні за 
матеріалом речі в однакових порціях: є залізо й дерево, 
камінь і золото — все це потрібне для будівництва замку, 
проте золотий шпиль на ньому можна поставити аж тоді, 
коли готова споруда; я написав багато творів, але «Мойсей» 
у мене один, і я йшов до нього все життя.

А може, не варто було проторювати такий важкий 
шлях до поеми, яка всмоктала в себе стільки моєї енергії; 
може, замість неї, краще було написати десять, двадцять 
творів, доступніших народові? Що важливіше на сього -
днішній день — популярна наука, яка споживається відразу 
й виковує честь, сумління, розум з методичністю букваря, 
чи філософія політики, до якої народ повинен тягнутися 
десятками літ, виростаючи з регіональної інфантильності 
до державного змужніння? Чи окупила себе одна поема, 
створена ціною замучених у лоні поета дітей, кістяки яких 
жовтіють тепер на дні його душі, немов ті висохлі останки 
риб у білому піску замуленого винниківського озерця?.. 
Я все життя мріяв мати свій ставок з рибами, я мав його, 
та коли повернувся з далекого плавання за великою здо-
биччю, то застав у ньому тільки трупи...

Коли почалася моя погоня за китом? Тут, у Коломиї? 
А може, ще раніше? Коли я уперше почув грім, який потряс 
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найглибші основи гір? Хіба не тоді, коли ще хлопчиком 
лежав під оборогом і вчував згущену музику стривоженого 
передгроззям лісу, перетворену на людські слова «рани-
рани-рани», коли я, не зазнавши ще болю ран людських, 
дізнався враз, що вони є, й тоді ж побачив злих велетнів, які 
один одному з Долу до Радичева по небу сокиру передавали, 
щоб завдати людям тих ран, і розпочав поєдинок з ними?

А може, пізніше, коли виплекував у серці ідею — знай-
ти скарби Довбуша, вибудувати за них народні школи, 
підняти хліборобство, започаткувати промисли, виховати 
робітництво й інтелігенцію, й наївна ідея відтоді почала 
реалізуватися в тяжких пошуках тих скарбів у душах лю-
дей, і я знаходив і записував їх номінал у книгах — їм же 
для науки?

А може... Я шукав всеосяжного образу, в якому хотів 
утілити думку, що історію творять маси, проте маси скла-
даються з одиниць, з яких кожна вносить частку свого 
лету, — і мусить хтось один спрямовувати той політ, а 
хтось мусить і терном стелитися внизу, захищаючи людей, 
що набираються сил для творення великих перемін. Який 
образ у спромозі розкрити цю філософію: Данила, Митуси, 
Бояна, Ісуса, Магомета, Мойсея?

Я шукав, а озерця висихали й кришилися звапнілі кіс-
тяки неспійманих рибин, замулювалися чисті води, зарос-
тали квасним зелом, та попереду я бачив море і йшов до 
нього — до твору, який мав стати підсумком всього мого 
життя, моєю сповіддю, напуттям і покутою.

О, як легко було Коцюбинському так парадно вислови-
тися: «У своїй убогій хаті він сидів за столом босий, плів 
рибацькі сіті, як бідний апостол, і писав поему «Мойсей»... 
Мій добрий друже, не варто було вдаватися до таких ви-
гадливих образів — сіть для риби і сіть для сердець. Так 
не було. І хата моя не убога, і босоніж не ходжу, і ніколи не 
вдаю з себе апостола, а якщо й плету сіті, то тоді, коли 
відпочиваю й не пишу нічого.

Для «Мойсея» я жив п’ятдесят літ, а працював тридцять, 
і все, що мало бути потім втілене в образі, імені якого я 
ще не знав, судилось мені пережити самому. Я не взявся 
за перо, доки...

Холод морозив обличчя, намерзали бурульки на вусах, 
обтягаючи їх донизу, двоповерхова Коломия йшла назуст-
річ Франкові Ринковою площею, замкненою торговими 
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рядами, ратушею і прикрашеним масками римських 
патриціанок жовтим будинком, на другому поверсі якого 
розміщалася фешенебельна ресторація Ціти.

Доки — що?
«Як ви можете сподіватися, — сказав Франкові наміс-

ник Бадені, — що після того, як у залі львівської ратуші 
на багатолюдному зібранні ви назвали бунтівника голосом 
народного сумління... що після того я дозволю вам зай-
няти в університеті кафедру, з якої ви мали б можливість 
безкарно проголошувати шкідливі для імперії ідеї? Ви не 
могли кілька днів почекати з тим ювілеєм Драгоманова?»

Здається, тоді я вперше зрозумів, що настала пора ко-
мусь одному з усього мого народу виступити вперед, щоб 
спрямувати його похід до свободи, і це маю зробити я... 
Своєю відповіддю я викликав на поєдинок сильнішого 
за мене ворога; знав, що на мене посипляться удари, які 
треба буде витримати, мало того — що я сам спрямую їх 
на себе, накличу, щоб розпочати бій.

«Ще не відомо, що важливіше, ваша світлість, — моє 
викладання в університеті чи використання привселюд-
них трибун для проголошення ідей радикальної партії... 
Та не в цьому річ: якщо послухатися вас, то все життя 
доведеться мовчати: нині побоїшся втратити посаду, за-
втра — що не запросять на бал, післязавтра чекатимеш на 
орден. А потім, коли нащадки спитають, що ми робили 
протягом свого життя, нам доведеться відповісти одним 
словом: боялися».

І як тільки я зважився вийти вперед, ті удари посипа-
лись на мене один за одним — щедрі й нестерпно болючі; 
мені довелося зрозуміти, що мій проводир — то не ліван -
ський кедр, розлогий і пишний, а наїжачений колючий 
терен, якому призначено виповзати на узлісся, першому 
приймати удари рубачів, бути топтаним, зневаженим, яко-
му ніколи вже не заховатися в затінок, він мусить витриму-
вати стужу й спеку, розцвітати в заморозки й плодоносити 
терпким плодом...

На переломі 1896 — 1897 років на мене, мов на жебру-
чого старця, напали два пси — вибори й хвороба. Я кілька 
місяців не виходив з темної кімнати, диктуючи дружині 
«Мій Ізмарагд» — записував у притчах досвід свого життя. 
А тим часом виборці четвертої курії округу Перемишль — 
Мостиська йшли голосувати за свого посла до парламен-
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ту — Івана Франка; мені потрібна була трибуна, та Бадені 
й цього разу не допустив мене до неї... Повз мої вікна жан-
дарми гнали до тюрми збитих до крові селян у кайданах, 
хто встиг втекти від урн — забігав до мого помешкання, 
щоб заховатись; мої сподівання на співпрацю з польським 
панством розвіялися, в пресі мене назвали Валленродом, 
який підступно втиснувся в польський стан, щоб шкодити 
ізсередини, а тоді я кинувся на своїх противників з дво-
ма статтями. «Ви самі Валленроди, — вигукнув я в статті 
«Поет зради», в люті своїй посягаючи на польську святая 
святих — Міцкевича, — і ваші пророки годують покоління 
отруйними плодами, вважаючи зраду патріотизмом!» Мож-
ливо, й переборщив, та не шкодував — я і своїх — звер-
нувся й до українських псевдопатріотів із статтею «Дещо 
про себе самого», щиро признавшись, що не люблю ні їх, 
ні їхньої Русі. Колись так Петро Чаадаєв накинувся на 
своє оточення у «Філософських листах», різниця лише та, 
що його слухали дами, обвішані брильянтами, сенатори й 
генерали, а мене — селяни, робітники й студенти, і не вони 
злякались моїх слів, а правовірні українські обивателі. Отож 
Юліан Романчук назвав мене Геростратом, а вшехпольські 
паничі віталися зі мною на вулиці голосним «тьфу!»

Та найбільше заболіло й болить досі інше... Здавалось, 
ніщо не могло роз’єднати дружбу між сином коваля з 
Нагуєвич і селянським сином з Куяв Яном Каспровичем. 
Рани наші сльозилися однаковим болем; його родаків на 
Познанщині онімечували пруссаки, а в Галичині шляхта 
ополячувала моїх братів, і він, і я запізналися в юності з 
тюремним комфортом; і позичав він мені фрак на габілі-
таційну лекцію, і кумом був, а коли ми з Каспровичем і 
Трушем вибралися нарешті до Винниківського лісу...

Єдиний Каспрович знав, що означала для мене та моя 
маленька радість — потаємне й чисте, мов сльоза, озерце 
з рибами: я розповідав йому про молодого лінивого сома, 
що хропе в білому піску, про червоноперих кленчуків і 
вусатих небоязких коропів у осоці; Каспрович уважно 
вислуховував ті мої розповіді й усміхався, радіючи моєю 
втіхою, і коли ми одного літнього дня, раніше вийшовши 
з редакції, подались-таки до Винниківського лісу, він, 
побачивши на другому боці вулиці Івана Труша, покликав 
його: «Ходи з нами, намалюєш Франків ставок...» У лісі 
я з тривогою в серці пішов попереду: хоча б не зблудити, 
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скільки років минуло відтоді, як я знайшов те озерце; ми 
пробиралися крізь грабовий лісок, він був прочищений, і 
це мене до решти стривожило: сюди вже приходили люди! 
Ми сповзали крутим спуском донизу, я вдивлявся, та не 
бачив синього дзеркальця; побіг по дну яруги і врешті 
зупинився над великим кругом рудого гірчака, що по-
крив дно колишнього озерця; береги довкола осунулися, 
а на брудному піску виднілися розпластані кістяки риб... 
Уперше тоді затовклися в моїм мозку слова: «Тату, тату, 
нам зимно тут, зігрій нас, лиш дихни теплом, що з серця 
йде!.. Де я тепла візьму вам, небожата?..» Я схилився до 
Яна, він узяв мене рукою за плече, стиснув, і в моїм серці 
вгамовувався пекучий жаль...

Після публікації статті «Поет зради» я зайшов до редак-
ції «Kurjera», та не встиг дійти до свого робочого стола, як 
ображені польські патріоти повставали, один сказав: «Pan 
tu nie masz miejsca»1, і з усіма вийшов до сусідньої кімнати 
й Каспрович...

Я гамував свій біль пером, накликаючи на себе нові 
лиха; виповз терном на узлісся, назавжди перемінившись 
у нього, і в ліс мені не було вороття: мусив своїм колюч-
чям захищати той ліс і себе — я йшов до твору, який мав 
розкрити й виправдати мій чин.

«Усі ми плем’я сонне і боляще...» «Я з тих, що люд 
ведуть, мов стовп огнистий...» «Ненавиджу вас всіх і 
бриджусь вами, ви парфумовані плебеї в фраку...» Я пи-
сав поему «Похорон», а знав, що має прийти до мене твір 
розважніший і глибший. Я записував до блокнота фрази, 
які навіювалися передчуттям бурі: «Степом проходила 
буря, та в тій бурі не було Єгови... гуркотів грім, та в тому 
громі не було Єгови...» Хтось нашіптував мені біблійни-
ми словами: «Не можна бачити тобі лице моє, не житиме 
людина, що бачила лице моє» — я чув, як наближається 
до мене божество творення, і я бажав його уздріти ціною 
життя. До мене добиралася недуга, ночами притишені 
голоси провіщали мій кінець, і я приймав віщування... 
У мене й сьогодні немає страху перед смертю: в людства 
відмирають тільки зношені клітини, й оновлене енергією 
тих клітин людство стає сильнішим і безсмертним; я про-
сив у мого бога творчості дати мені час і снагу написати 

1 Немає тут для вас місця (ïîë.).
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свій найкращий твір — ціною подальшого життя. І коли це 
сталося, божество почало нещадно відбирати в мене плату, 
залишаючи на дні душі черепи стовчених мрій, кістяки 
нездійснених планів, трупи обманутих надій. Чи окупив я 
ці жертви «Мойсеєм»?

Думки, які ще якусь годину тому, підхоплені грайливим 
вітерцем, втікали від Франка, даючи відпочити його моз-
кові, тепер, відбившись від тюремної стіни, невідступно 
йшли за ним, гоготіли, вкривали хмарою. Франко втомився 
думати, до того ж замерз: з Ринку потягло холодним віт-
ром, ураз захурделило. Біля входу до ресторації заступила 
йому дорогу чиясь постать, Франко обійшов її, відчинив 
двері; з ресторанного вестибюля потягло теплом і лоскіт-
ливим запахом кави. Важко піднімався сходами наверх; 
біля гардероба зустрів його кельнер, холодно вклонився й 
повідомив, що ресторацію за півгодини замикають; кельнер 
поводився зверхньо, проте великодушно погодився подати 
філіжанку гарячої кави.

Франко струшував із себе пальто — кельнер не квапився 
допомагати; пальто впало на підлогу, й аж тоді потеплів у 
кельнера погляд — він підняв пальто, зняв з клієнта шапку: 
«Вибачайте, пане Франко, ледве впізнав: ви весь у снігу. 
Сьогодні бачив вас у залі Ощадної каси, йшов-єм на служ-
бу, а народ туди валив, я думав, що то загостив вельможний 
архікнязь, то вже і вас трохи послухав. Ви дуже подалися, 
на радикальному вічу, з десять років тому, виглядали-сьте 
ліпше. А що вже народу, пам’ятаю, було тоді — і все ре-
паний мужик, якому враз отворилися уста: простіш хлоп 
став поруч з вами за трибуну й прорікав революцію... Я не 
бунтар, пане Франко, але той здвиг захопив був і мене... 
Сідайте, сідайте, я зараз подам каву, та засиджуватись 
не зможете, це вже від мене не залежить, — кельнер був 
збентежений — відходячи, бурмотів сам до себе: — Що за 
день на такі гості, що за день?»

У ресторанному залі було мертво. Не тихо, а мертво. 
Вікна завішані білими шторами, біля входу став непоруш-
ний, мов статуя, метрдотель, на столах у вазах червоніли 
сухі безсмертники. Франко сів за той самий столик, за 
яким сидів колись з Ольгою; на столику теж мертвотно 
красувалися цвинтарні квіти. «Кого це ними вітають? Таж 
не мене». Франко силкувався викликати в пам’яті мелодію 
вальсу Воробкевича, щоб іще раз згадати останню зуст-
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річ, але не воскрес жоден тон, не зринула жодна рисочка 
образу коханої — все вмерло в цьому залі, прикрашеному 
похоронними квітами.

Схилив голову, і на мить йому здалося: він приїхав у 
Нагуєвичі, щоб підняти з дна криниці ключі, які опустив на 
дно ще дитиною, — може, вони повернуть йому здоров’я. 
Стоїть над криницею, до останньої рури засипаною гли-
ною; люди чомусь поховалися по обійстях, хоч і впізнали 
Яся Франка; і враз над ним у високості зареготав велетень, 
з яким він колись став на прю: «А що, всихаєш? Бо не 
знаєш, як вийти з нетрів, у які я тебе загнав! Тобі здава-
лося, що ти переміг мене, а я відібрав у тебе ключі, і ти 
ніколи не вийдеш з клітки твоєї гордині на волю1 все умре 
разом з тобою, жодне слово не випорсне, бо ключі там, 
під дванадцятьма рурами, повними глевтухи. Ти хочеш, 
щоб люди розкопали криницю, а вони он ховаються — бо 
хто зважиться добувати воду, в яку вдарив грім? Та вода 
може стати вулканом, а народ хоче жити в спокої! О, якби 
ті ключі хтось відкопав, то повернулась би до тебе й до 
людей колишня сила!»

«Брешеш, — прошепотів Франко, — хоча й довго вже 
втішаєшся з нашої немочі... Ти реготав наді мною і над 
усім народом десять літ тому, коли на Стрілецькій площі 
у Львові військо розстрілювало демонстрацію мулярів і 
лилася кров, а в моїм серці зродились тоді віщі слова, які ви-
рвалися з тюрми моєї душі на волю й перестали бути моїми, 
і народ повірив у них, жити ними почав: «Ще момент — і 
прокинуться всі з остовпіння тупого... задуднять — і пустині 
пісок на болото замісять», — тоді народився мій «Мойсей», 
і я переміг тебе, злий вороже!»

Кельнер подав каву, нагадавши Франкові ще раз, що 
за півгодини ресторацію замикають.

Що можна згадати за півгодини — як прийшов до нього 
образ Мойсея?

Це трапилося дуже просто, в одну мить, тільки йти до 
нього треба було все життя.

...Мозок натруджено працював, почало мучити безсон-
ня, вночі причувались то скрадливе стукання у вікно, то 
теленькання дзвіночків або ж бренькіт мухи в павутинні, — 
світ наповнювався хаосом звуків, і були вони то гнівні, 
то благальні; поетові потрібні були ті й ті: громові — для 
заскорузлих черствих сумлінь, благальні — для зневірених 
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душ; він збирав їх усіх до скриньки своєї пам’яті, там вони 
складалися в рядки, з яких виліплювався образ провидця, 
імені якого поет ще не знав.

Франкові потрібен був поштовх, чиясь порада, та ніхто 
не наважувався втручатися в його світ: нещадні удари зро-
били Франка замкнутим, відлюдькуватим, і лише Труш, 
метушливий і безпардонний, умів виводити Франка із 
шкаралущі самотності; Франко не раз говорив молодим 
поетам: «Ви сердитеся на Труша за те, що він є, але уявіть 
собі на мить, що його нема — як ви розлінивіли б!»; Труш 
якось прийшов до Франка й витягнув його з хати — на 
малярську виставку в Народному домі.

Тут я знайшов те, чого так довго шукав. Із фронталь-
ної стіни виставочного залу глянув на мене пророк, який 
сходив із скелястих гір з кам’яними скрижалями у високо 
піднятих руках. Сповнений незламної волі старець, освітле-
ний сонячним промінням, твердо ступає кам’янистою до-
рогою — обличчя натхненне, в очах гордість і впевненість, 
а біля його стіп звивається змія — символ мудрості.

Була це картина Корнила Устияновича «Мойсей».
Я нарешті знайшов символ. «Схиліться, небеса, — про-

казав біблійний пророк, — і ти, земле, слухай слова з уст 
моїх. Нехай же як дощ ллється наука моя, як рясні краплі 
на траву, як буйна злива на гаї...» Я відчув, що устами цього 
пророка зможу звернутися до свого народу, який повинен 
мене вислухати: я ж весь вік свій, весь труд тобі дав у не-
зломнім завзятті... Впевненість Устияновичевого Мойсея 
сходила на мене, я ще раз окинув оком монолітну постать 
пророка з голови до стіп, і в ту мить побачив, як завору-
шилася змія, змінивши враз свою мудрість на підступність, 
засичала голосами Датана й Авірона: «Чого тобі ще треба 
від людей, іди від нас. Хіба мало тобі, що ти нас вивів із 
землі, медом і молоком текучої, з теплого затишку — в 
голодний степ, де кожного дня треба натужувати мозок у 
пошуках поживи, мало тобі, що розбудив нас із солодкої 
дрімоти й примусив уздріти нашу убогість, — ще хочеш 
і панувати над нами?» І кинув мій Мойсей, зрозпачений і 
зболений, об землю скрижалі, й розбились вони вдрузки...

Я ще раз глянув на картину і вже не вірив більше об-
разові Устияновича. Так просто й без мук, почувши глас 
Божий, пішов його Мойсей на гору Сінай, узяв готові 
скрижалі з написаними на них заповітами й, не додавши до 
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чужої мудрості ні краплі своєї мислі, в поті чола зродженої, 
віддав їх людям, а люди безмовно увірували Мойсеєві й 
подались за ним одностайно в країну благоденства. Не-
правда це. Де ж печать труду на пророцькому чолі, чому не 
похилилась у нього спина після довгого й важкого ходу на 
Сінай, куди поділися враз Датани й Авірони — уособлення 
рабської покори, заздрості, лінивства й злоби? Самі всту-
пилися Мойсеєві з дороги, розтанули під отим сонячним 
промінням, що так щедро ллється на праведну землю з-над 
скелястих гір?

О ні! Не встигне ще пророк узяти ті скрижалі з вибити-
ми на них словами, що закликають проливати кров і піт за 
волю, як підуть вони, темні й страшні демагоги, топтати їм 
дане долею благо, і аж тоді, коли розіпнуть пророка, пере-
лічать йому кості, розчавлять, відберуть силу тіла й духа, аж 
тоді втямлять, що без проводиря жити не можуть, і лише 
після його смерті почнуть збирати кусні розбитих таблиць, 
складати їх докупи й відчитувати пророчу науку.

Ні, не таким буде мій Мойсей: за життя він згорбиться, 
зігнеться, тричі зневіриться, скрижалі в серці заховає, щоб 
не пропали, допише їх останніми краплями крові свого сер-
ця й залишить на горі Нево, щоб тоді, коли по його слідах 
підуть розбуджені ним люди, мов за матір’ю діти, могли 
знайти їх і набратися з них сили й віри перед битвою.

Так подумав я й вирішив поїхати до Італії, щоб поба-
чити інший образ Мойсея — твір великого Мікеланджело.

...Уже мій поїзд мчить з Туріна до Рима через Геную й 
Пізу. З одного боку — Тірренське море, з другого — Апен-
нінський хребет, що зламується донизу терасами, на яких 
італієць викохує в жовтому супіску оливи й виноград, і 
супроводжують мене старовинні замки-кастелли, що увін-
чують вершини гір.

Їду в переповненому вагоні другого класу. Поруч зі 
мною чужі люди, проте чужості їхньої не відчуваю. Італієць 
привітний — без комплексу настороженого осадника, зо-
всім не схожий на польського шляхтича у Львові, відсутні 
в ньому й упокореність та запобігливість пригнобленого. 
Він почувається на своєму місці й не припускає навіть, 
що його присутність тут не бажана або що він людина 
другого сорту.

Рим. Спершу йду оглядати старовину. Форум Ро-
манум — розрите гробовище республіканського Риму, 
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недогризок давнього життя. Колізей — краса руїни Риму 
імператорського, місце шаленого людського божевіл-
ля — вражає мертвим спокоєм. У Капітолійському музеї 
стою перед скульптурою галла; він лівою рукою обнімає 
мертве тіло коханої, яку тільки що вбив, а правою — перед 
обличчям римського завойовника — проколює собі мечем 
горло. Хто позував скульпторові, які жахливі сцени мусив 
він бачити? Прославляв перемогу римлян над варварами? 
Але ж ні, переможений галл — упертий, незламний. Не-
вже митець, прозрівши перед кінцем світового панування 
Риму, визнав за новою силою величність і благородство? 
Ось прийде такий вродливий і сильний варвар і розтрощить 
непереможну, здавалось, імперію...

По крамницях — торги хрестами, образками, чотками, 
ляльками в червоно-жовтих убраннях папських гвардистів, 
алебастровими фігурками Мойсея...

Мені треба побачити живого мікеланджелівського про-
рока.

Спочатку йду до Ватікану. Ось яка вона, цитадель, з якої 
напливали до нас і «місія», й «чума». Як розгледіти її крізь 
зібрання шедеврів мистецтва? А таки через мистецтво.

Розписи Мікеланджело в Сікстинській капелі — крик 
протесту проти церковних пут; «Страшний суд» на олтарній 
стіні — документ конфлікту вільної творчості з церковщи-
ною... На правій стіні — сцени з життя Мойсея, розписи 
Сандро Боттічеллі «Мойсей на Хориві» та «Покарання Да-
тана й Авірона». Біля жертовника народ закидає камінням 
зрадників. Це станеться після смерті Мойсея: задуднять 
і пустині пісок на болото замісять, Авірона камінням 
поб’ють, а Датана повісять...

І врешті — собор Кайданів святого Петра. Скульптурна 
фігура Мойсея владно зупинила мене, я стрепенувся перед 
поглядом вождя; переді мною — не камінь, а жива людина 
титанічної сили й непогамовної енергії; Мойсей сидить на 
низькому п’єдесталі в благородній величавій простоті.

Великий майстер, коли вирізьблював його в каррарсько-
му мармурі, мав двадцять п’ять літ. Він втілював у ньому 
свій молодий геній і силу свого покоління, народженого 
Ренесансом. Камінь мусив ожити. Закінчивши роботу, 
Мікеланджело побачив перед собою живого пророка й 
заговорив до нього. Та Мойсей мовчки дивився на свого 
творця, ніби докоряв йому за те, що через тисячоліття 
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примусив його знову ожити й знову мучитись своїм при-
значенням. Розсерджений скульптор ударив його по коліні 
молотком — той слід на мармурі залишився донині — й за-
кричав: «Заговори ж до нас нарешті!»

Але й це не був мій Мойсей. Я удвічі старший від 
Мікеланджело, мені п’ятдесят, мій Мойсей повинен бути 
теж удвічі старший.

Він утомився. І вивів Єгова його з рівнин Моава на гору 
Нево, на вершок Пізгу, звідки видно Єрихон, і показав 
йому весь край: «Я показую тобі його, але не ввійдеш ти 
до нього, тебе відіпхнув власний народ, зневірений твоїм 
сорокалітнім проводом».

Це правда. Моєму Мойсеєві реаліст Азазель, дух зневі-
ри, не раз розкривав контраст між пророцькими обіцян-
ками волі й кривавою боротьбою за неї.

Я втомився. Я не готовий до тієї боротьби, в зародження 
якої вклав і свою частку. Не нам тебе провадити до бою... 
А битва розпочинається: повіяло весною. Ще ніби нічого 
й не сталося, та вже, немов коло замкнутого будинку, де 
жильці спали мертвецьким сном, вчувається якась метуш-
ня, у вікнах з’являються перелякані лиця: невже справді? 
Тріскає крига абсолютизму, надходить велика доба, в яку 
я не ввійду. Так бажалося з вами входить серед трубного 
грому... Та від мого останнього відміряє свій перший крок 
новітній воїн.

Озвись до мене, мій Мойсею, заговори, я маю що ска-
зати поколінням.

І він озвався.
«Чи справді озвався? Чи маю я право стати перед своїм 

народом як його вчитель? — думав Франко, сидячи скраєч-
ку крісла з опущеними на коліна руками; про Грималюка 
й Стефаника він забув. — Я ж уже не вчу, я так знесилів... 
Стою, втомлений боротьбою, на своїй горі й тільки тінь 
кидаю на табір. Сорок літ. І не ввійду... Немов сам собі 
напророкував, бо ж не мені, з порубцьованим невигойни-
ми ранами серцем, вести нове покоління в новий світ. Та, 
може, передам йому частку свого духу...» 

Франко підвів голову, але не побачив перед собою 
гостей: час знову переніс його в коломийську ресторацію 
Ціти.

...Кава у філіжанці прохолола, й можна було, нахилив-
шись, пити її губами без допомоги рук. П’ючи цілющий 
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напій, Франко відчував, як зігрівається промерзле тіло, 
відтаює душа й повертається енергія. У Франка збудилося 
бажання розмовляти з кимось, сперечатися: хто ж то має 
прийти до ресторації, для кого прикрасили столики цвин-
тарними квітами, перед ким треба вступатися; а-а, хіба не 
все одно, пора вже йти до вчителя Кузьми на обід, там 
порозмовляє, Кузьма — розумний чоловік. Глянув спідлоба: 
біля вхідних дверей — обличчям один до одного, немов 
на траурній варті, — стояли, витягнувшись, метрдотель і 
кельнер; втім на сходах почувся тупіт, і Франко зрозумів, 
що час його закінчився; кельнер рвучко ступив до нього, 
та раптом зупинився, скам’янів, блідість покрила його об-
личчя, він сторожко, наче хтось цілився в його потилицю з 
револьвера, повернув голову, й тоді Франко побачив, як до 
зали, пропускаючи вперед даму, увійшов високий молодий 
пан у лисячому хутрі, перед ним доземно розкланювався й 
щось лепетів, знімаючи з клієнтів верхній одяг, метрдотель. 
Франко впізнав архікнязя Карла.

Підвівся й пішов до виходу, виминаючи сторопілого 
кельнера. Та сталося таке, чого не міг Франко й сподіва-
тися: йому назустріч ішов архікнязь, одягнутий у кітель з 
еполетами й аксельбантами, він галантно, по-військовому 
привітався, стукнувши закаблуками, запанібратськи усміх-
нувся й заговорив:

«Вітаю найбільшого поета рутенського краю! О, не 
дивуйтесь, що знаю вас, я повинен знати всіх більш-
менш визначних осіб, які гостюють у Коломиї під час 
моєї присутності. А вас, до того ж, супроводжували афіші 
з портретами й неабиякий ажіотаж... Зіто, — звернувся до 
молодої жінки в оксамитовій сукні, — ти завжди, буваючи 
в селянських хатах, допитувалася, чий то портрет висить 
на стінах поряд з іконами — ось перед тобою оригінал. 
Знайомся: доктор Іван Франко, духовний архікнязь рутен-
ців! Я вас упізнав, пане Франко, над ставом; ви вже вибачте 
мені за ті мідяки: то такий народ, що без гроша й не по-
клониться... Чи не хочете чого-небудь попросити в мене?»

Франко з цікавістю приглядався до архікнязя Карла, 
який на випадок, боронь Боже, смерті його брата Ферди-
нанда перейме кермо влади в старого Франца Йосифа; при 
останніх словах Карла поморщився, знехотя відказав:

«Я кланяюся вам, ясновельможний архікнязю, задурно, 
а якщо можу чогось просити, то одного: кидайте вже на-



442

шим людям срібло й золото, за мідяки перед вами скоро 
ніхто й не схилиться».

Обличчя архікнязя остигло, проте панібратська усмішка 
ще не відклеїлась від його губів; спохмурніла лише архі-
княгиня Зіта, вона зовсім не сподівалася почути такі зухвалі 
слова з уст рутенського доморощеного поета; Карл голосно 
засміявся, поплескав Франка долонею по плечу.

«Не треба гніватися. Я розумію: вас, поете, палить сором 
за своїх братів, які й донині не можуть позбутися рабських 
звичок, і ви докладаєте всіх зусиль таланту, щоб зробити 
їх милішими своєму серцю».

«Ні, не з гордощів я розпочав своє діло, тільки бачачи 
люд у ярмі, моє серце боліло», — проказав Франко в думці 
рядки із своєї поеми, а вголос мовив:

«Неволя, звісно, деморалізує людину: вчить на лапки 
ставати, лизати руку, котра б’є, всміхатися до тих, які ка-
тують його рід. Тому я все життя боровся за свободу, ваша 
ясновельможність».

«Мені важко, пане Франко, зрозуміти безплідні зма-
гання рутенської інтелігенції за якусь ілюзорну волю. Чого 
вам ще бракне: панщина знесена давно, маєте конститу-
цію...»

«Дозвольте, якщо можна, розказати вам одну італій-
ську фацецію, я почув її в поїзді, їдучи з Туріна до Рима... 
Селянин, вертаючись з поля, поклав плуг на осла й сам 
сів зверху. Осел не зміг іти, тоді селянин взяв плуга на 
свої плечі й знову сів на осла, потішаючи його: «Тепер 
тобі буде легше».

Архікнягиня пирснула:
«Карле, чи не краще було б, щоб він розмовляв не з 

тобою, а з міністром юстиції?»
«Зі мною ті добродії розмовляли — і не раз, шановна 

пані», — уклонився Зіті Франко й попросив метрдотеля 
подати пальто.

«Та що ви, що ви! — замахав руками архікнязь. — Мені 
аж тепер стало цікаво розмовляти з вами. Я вже зустрічався 
з селянами, урядовцями, а з поетами ще ні... Метрдотель, 
подайте нам вина! Почекайте... ви що п’єте, пане Франко?»

«Я не п’ю».
«А все-таки... Яким напоєм ви почастували б ваш народ 

на великому святі? Кажіть, замовляйте...»
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«Яким напоєм почастувати народ?.. Чистим підкріплю-
ючим вином чи, може, наркотиком для приспання? Що за 
питання? Певне, що вином, я наркотиками не шинкую».

«Колосально!.. Традиційна розмова володаря з поетом, 
класичний сюжет... Ви знаєте, напевно, поему «Співець» 
нашого великого Гете: король хоче нагородити співця за 
пісню золотим ланцюжком, а він...»

«А він воліє співати за пугар вина... В нашій історії є 
складніший сюжет: князь Данило вбиває співака Митусу 
за те, що той не хотів служити в тяжкий для краю час».

«І на чиєму боці ви стоїте?»
«Народ їх сам розсудить, ваша ясновельможність».
«Що ж, народ розсудить і нас з вами, пане Франко».
«Так, тільки вас судитиме ваш, а мене мій народ. Ви 

вернетеся у свої краї, ми зостанемося тут».
«Правда, правда, — спісніло обличчя в архікнязя. — 

Я вже закінчую свій урльоп у милій моєму серцю Коломиї, 
незабаром повернемось до Відня».

«Щасливої дороги!» — вклонився Франко і ступив до 
дверей.

«Постійте, — зупинив його архікнязь. — Ви не могли б 
пояснити мені, чому вас рутенці називають своїм Мой-
сеєм?»

«Народ жде вождя», — відказав  Франко й подався 
сходами вниз.

Почув за собою архікнязеве: «Постарів мій батько, 
надто добрим став, а їх давити треба», — і відповів йому 
в думці: «Не встигнеш... Будеш ти, мов розчавлений черв, 
що здихає на шляху».

Хвилева бадьорість минула, розмова з архікнязем ви-
снажила Франка — відчув, що слабне. На вулиці вдихнув 
холодного повітря, сперся об стіну.

«Тату, що з вами?» — підбіг до нього Андрій, який весь 
час ходив за батьком слідом і чекав тепер на нього біля 
входу в ресторацію.

«Синку... Вірний мій хлопчику, — зітхнув полегшено 
Франко. — Як добре, що ти тут. Що я робив би без тебе?»

...Стефаник урешті насмілився підійти до Франка.
— Пане доктор, — сказав, — ми засиділись у вас, а ви 

втомлені. Мене просив Гнатюк... Я повинен переконати 
вас, що від ювілею вам не можна відмовлятися. Не маєте 
права...



— І я з цією місією прийшов, — підвівся Грима-
люк. — Як не парадоксально, мене теж уведено в ювілей-
ний комітет.

Франко відказав упалим голосом:
— Ви зрозумійте й мене... Мені не до паради... Син мій, 

Андрій, тяжко хворий...
У той мент тихо прочинилися двері, до кабінету уві йшла 

Ольга Федорівна, очі її були темні й запалі, вона довго 
дивилася на присутніх, ніби дивувалася, що вони можуть 
так спокійно сидіти й розмовляти.

— Хворий?! — прошепотіла сухими губами. — Він 
мертвий... Мертвий!

Звільгле за ніч ріще розгорялося неохоче, Адріана роз-
дмухувала ватру, терла зап’ястям очі — може, й умисне так 
робила, щоб приховати сльозу.

— Ви не змогли інакше, — промовила тихо. — Та й не 
можна — інакше...

І все ж дивилася на мене з докором, а може, то в її очах 
тінився жаль за чарами купальської ночі, яка ніколи вже 
не вернеться, будуть інші, але не ця; або — що закінчи-
лася цілонічна розмова, котра теж ніколи не повториться; 
можливо, то була й полегша, що все-таки закінчився наш 
важкий діалог.

Я пильно придивлявся до її втомленого, позначеного 
прожитими роками обличчя, щоб зрозуміти, що саме таїть-
ся в ньому, і враз побачив, як з нього виходить інший образ, 
дуже подібний до Адріани, але інший — з-перед років, 
і я спіймав себе на думці, що це обличчя я вже колись 
бачив — у молодості а чи уві сні; може, до вчорашнього 
знайомства я мріяв, щоб саме така незнана жінка вислу-
хала мене; нове обличчя виступило з Адріаниного, мов 
метелик із лялечки, й було ефемерне, як метелик; з’ява ця 
була подібна до того вітрильника на морі — і вона раптом 
зникла, залишивши в мені слід краси, яку я буду віднині 
знову шукати...

Адріана не знала, що я побачив у ній, вона, не відри-
ваючи від мене свого тужного погляду, спитала:

— І це вже все?
Мені стало шкода закінчувати розмову, хотілося бодай 

на мить її продовжити, і я сказав:
— Ні, не все. Буде ще — 
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ЕПІЛОГ

Третього липня 1913 року Іван Франко прокинувся 
від свисту чорного дрозда. Боліла голова. Вночі мучили 
кошмари й крізь сон вчувалися Лесині слова: «Коли мене 
покличе янгол смерті, я чую — вже його недовго ждати», 
та проминула тяжка ніч, і поет зрадів пташиному співу, 
що сповіщав народження нового дня.

Знав: сьогодні ввечері він попрощається з народом і 
попросить, щоб «Боян» проспівав йому пісню «Чорна рілля 
ізорана» — замість реквієму. І все... Робив без віддиху, а 
зроблено так мало, і інших зігрівав, аж накінці не стало у 
власнім серці запалу ні віри...

Але день виростав, розпускався білою півонією, чулися 
кроки на вулиці, голоси, гуркіт — і нічні примари тікали в 
невість, поступаючись перед буденною звабою дня; крізь 
відхилене вікно вливався до кімнати вологий свист дроз-
да — десь він там, на старому каштані за дорогою, вперто 
й невтомно компонував свою вранішню пісню, і від цієї 
творчої наполегливості птаха у Франковій душі ставало 
щораз затишніше: світ житиме й без нього, світ вічний — і 
завжди створюватиме свою пісню чорний дрізд, і будуть 
народжуватися нові поети; велике щастя мав той, хто, з 
пітьми невідомого прийшовши, встиг до вічного життя 
додати частку свого подиху й тим відкупитися від забуття; 
щасливий той, хто над безоднею нірвани зумів побачити 
медовий щільник, спожити краплю меду мудрості, а решту 
передати людям. Хапайте квапно краплі ті, брати...

Франко вдягався. Вдивлявся у синяву літнього неба за 
вікном, до нього дотикалося тепло світу, зігрівало, й він 
відчув, як починає обсипатися з його душі чорний накип 
пережитого горя, немов під ковальським молотом окалина 
із залізного бруса. Дрізд уже заливався, знайшовши свою 



мелодію: справжній поет серед птахів, він вітав кожен день 
іншою піснею, бо день нинішній не подібний на вчораш-
ній: вчора тлів, мов Лазар, я в горя домовині, що це за 
нова зоря блисла мені нині, і чому цей весняний вірш, 
зринувши з глибин десятків років, звучить по-новому й 
оновлює мене, як пісня птаха новий день?

Почув, як дужчають у нього руки, здивувався й не -
змірно зрадів, що може їх підвести й розправити ними на 
голові скуйовджене за ніч волосся; голос дрозда доливав у 
кволі м’язи силу, а в змучене серце — бадьорість; дивний 
голос м’я кудись кличе тут-то, ген-то, встань, прокинься, 
пробудись, vivere memento!

Тож здалося на мить Франкові, що цих сорока літ праці 
ще не було, що він лише розпочинає входити в них, тільки 
й того, що знає, як вони протікатимуть. Проте був готовий 
знову їх пережити від початку до кінця, не виминаючи 
жодної п’яді, і це втішило поета: не відчув страху, лише 
надію на радість життя. Благословенна мить оновлення!

Що мене нині жде, чому бентежні передчуття триво-
жать серце?

Хто так спозаранку стукає у двері? А-а, напевно, май-
стер Голембйовський.

— Увійдіть...
Чотири жінки в темних сукнях заходять до кімнати, 

Франко не бачить їхніх облич, тільки вінок терновий, 
який вони йому підносять, тримаючи з чотирьох боків, а 
на вінку — китиця білих троянд.

— Чому вінок терновий? — запитав.
— Бо тернова ваша слава, — відповіла перша жінка.
— А ця китиця білих рож?
— Це ясні хвилини у вашому житті, — сказала друга 

жінка.
— Не було їх стільки...
— То хай ця хвилина буде одною з тих білих троянд, — 

мовила третя жінка.
А четверта мовчала.
Франко глянув на неї — і впізнав.

Ëüâ³â — Óðè÷ — Êîëîìèÿ, 
1984 —1986 pp.
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