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І. 

Зложи-ж мене як печать на 
серцю твоїм, як перстінь на руку 
твою: — сильна бо як смерть лю¬ 
бов, страшна як пекло заздрість: — 
а стріли її, стріли огняні 

Пісня Пісень. 

Не дійшов цар Соломон ще й до по¬ 
ловини людського віку, — до сорока п'яти 
літ, —■ а слава про його незвичайну мудрість 
і красу, про його величаве життя та пишний 
двір гомоніла лалеко поза межами Палести¬ 
ни. В Асирії й Фенікії, в Горішнім і Доліш¬ 
нім Єгипті, почавши від стародавнього Таврі- 
са до Ємена і від Ісмара до Перзеполя, на 
побережжу Чорного моря і на островах Се¬ 
реднього — з великою пошаною й подивом 
вимовляли його ім'я, бо не було подібного 
до нього поміж царями по всі дні його 
життя. 

В 480-м році по виході Ізраіля з нево¬ 
лі, на четвертому році свого царювання, 
в місяци Зіт, розпочав цар величаву бу¬ 
дівлю храма Господнього на горі Морія та 
будову царського палацу в Єрусалимі. Ві- 
сімдесять тисяч каменьотесів і сімдесяти 
тисяч носильників без перестанку працюва¬ 
ли в горах і на передмістях Єрусалиму, 
а десять тисяч дро&орубів із числа трийця- 
ти восьми тисяч ходили по черзі на Ливан, 
де пробували цілий місяць на такій тяжкій 
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роботі, що після цього мусіли спочивати 
цілих два місяці. Тисячі робітників збивали 

■зрубані колоди в дараби, а сотні моряків 
гнали їх морем в Яффу і тамечки обробля¬ 
ли їх Тиряне, великі майстри в токарському 
і столярському ремеслі. Тільки при будові 
пірамід Кефрена, Куфу і Мікеріна в Ґізех 
працювала така численна сила робочих рук. 

Три тисячі шістьсот наставників догля¬ 
дали за роботою, а над ними верховодив 
Азарія, син Натана, людина невсипуща 
й жорстока, про якого ходила чутка, що 
він ніколи не спить, бо його палить неуга- 
симий вогонь, якоїсь внутрішньої, несціли- 
мої недуги. Всі пляни царського двірця й хра¬ 
му, узорів стовпів, склепіння і мідяного мо¬ 
ря, рисунки вікон, прикраси стін й тронів 
виконав архітект Хірам-Авій з Сідону, син 
мідника з роду Наталимів. 

По сімох роках, в місяці Булі, був за¬ 
вершений храм Господній, а за трийцять 
літ —- царський двірець. За кедрові колоди 
з Ливану, за кипарисові і оливкові дошки, 
за пігвове дерево, сіттім і тарзіс, за готові 
обтесані й вигладжені величезні брили ка¬ 
міння, яким ціни не було, за пурпуру, багря¬ 
ницю й віссон, мережаний золотом, за бла¬ 
китні шерстяні матерії, за слоневу кість 
і червоні баранячі шкури, за залізо, оникс, 
за мармурові стовпи і плити, за дорогоцін¬ 
ні самоцвіти, за золоті ланцюги, вінці, шнур¬ 
ки, щипці, сітки, ночовки, лямпади, кадиль¬ 
ниці, ліхтарі і цвіти, за золоті завіси до две¬ 
рей і золоті цвяхи, по ціні шістьдесять сик~ 
лів кожний, за золотоковані чаші, і полу- 
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миски, за різблені й мозаїкові орнаменти, за 
литі й викуті з каміння зображення львів, 
херувимів, волів, пальм і ананасів — пода¬ 
рував Соломок Тирському цареві Хірамові, 
одноіменникові архітекта, двайцять городів 
і осель в Галилейській землі і Хірамові по¬ 
казався той дарунок маловартним — з та¬ 
кою небувалою пишністю був збудований 
храм Господній, Соломонів палац і малий 
двірець в Мілло для жінки царя, красуні 
Астіс, дочки єгипетського фараона Сусакі- 
ма. Знову-ж червоне дерево, яке пізнійше 
було вжите на поруччя, на баляси, на схо¬ 
ди до ґалєрій і ґанків, на музичні інструмен¬ 
ти і на оправу святих книг, подарувала ца¬ 
реві Сабська цариця, мудра і вродлива Еал- 
кіс, а разом з тим таку велику скількість 
кадила, запашних олійків й дорогих пахощів, 
якої дотепер не бачили в Ізраїлі. 

З року на рік росли богацтва царя. Три 
рази до року причалювали до пристані його 
кораблі: „Тарзіс“, що кружляв по Серед¬ 
земному морю, і „Хірам", що плавав по Чер¬ 
воному морю. Вони привозили з Африки сло- 
неву кість, малпи, пави й сайгаки; з добри¬ 
ми оздобами колесниці з Єгипту, живих 
тигрів і львів, а также звіринні шкури й футра 
з Мезопотамії, білих як сніг коней з Куви, 
парваїмський золотий пісок до шістьсот та¬ 
лантів на рік, червоне, чорне і бразолійке 
дерево з країни Офир, ріжноцвітисті асу- 
рійські і калахські килими з предивними узо¬ 
рами — дружні подарунки царя Тіґлят-Пі- 
леазапа, мистецьку мозаїку з Миневії, Нім- 
руда й Сарґону: на прочуд гарні тканини 
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з Хатуару; золотоковані чаші з Тира;зСи- 
дону кольорове шкло, а з Пуншу біля Баб- 
Ель-Мандебу, незвичайно рідкі пахощі — 
нард, алое, тростину, кинамон, шафран, амб¬ 
ру, пижмо, стакті, халван, смирну й ладан, 
із-за яких нераз египетьскі фараони вели 
кріваві бої. 

Срібло-ж за часів Соломона мало не 
більшу ціну, як звичайний камінь, а черво¬ 
не дерево було не дорожче вігі звичайних 
сикимор, що ростуть в долах. 

Муровані лазні, обложені порфіром, мар¬ 
мурові басейни й прохолоджуючі водограї 
спорядив цар, велівши провести воду з гірсь¬ 
ких джерел, що спадали в Кедронський по¬ 
тік, а довкола двірця засадив гаї й сади 
і роззів виноградник в Баал-Гамонь 

Було в Соломона 40.000 стійл для му¬ 
лів і коней,призначених для колесниць і 12.000 
для кінниці; день у день для коней приво¬ 
зили ячмінь і солому з провінцій. Десять 
годованих волів і двайцять з пасовиська, 
трийцять корців пшеничної муки і шістьде- 
сять всілякої, сто батів (мір) ріжного вина, 
300 овець, не рахуючи всілякої годованої 
птиці, серн, оленів, сайгаків — все це крізь 
руки дванайцятьох доставців мандрувало що 
днини на стіл Соломона, так само на стіл 
його царедворців, почотної дружини і сердю¬ 
ків. Шістьдесять жовнірів із п’ятисот най- 
еміливійших і найсильнійших в цілім війську 
по черзі держали варту в середині царсько¬ 
го двірця. П’ятьсот щитів, вкритих лускою 
зі щирого золота, велів зробити Соломон 
для своїх сердюків. 
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* 

І чого-б тільки не забажали собі очі 
царя, нічого не відказував він їм і не зборо- 
няв свому серцю вживати усіх радощів, які 
дає життя людині. Сімсот жінок було в ца¬ 
ря і триста наложниць, не лічачи рабинь 
і танечниць. ї усіх їх очаровував Соломон 
своїм коханням через те, що Бог дав йому 
так невичерпану силу жаги, якої не було 
в звичайних людей. Він любив білолицих, 
чорнооких хетеянок з малиновими устами за 
їхню ярку, але мимолетну красоту, яка за¬ 
рання чудово розцвітає, але так швидко 
в’яне, як цвіт нарциза; смаглявих, струнких 
ярких філістимянок, з шерстким, кучерявим 
волосям, що любили носити золоті, дзве¬ 
нячі обручки на кистях рук, золоті обручі 
на плечах, а на обидвох щиколотках широ¬ 
кі бранзолєти, замкнені тоненьким ланцюж¬ 
ком; ніжних, маленьких, гнучких амореянок, 
бездоганної статури, що їх вірність, покора 
й податливість в коханню увійшли в посло- 
вицю; жінок Асирії, що любили краскою 
продовжувати очі й виводити сині зірки на 
чолійщокахі освічених, веселих та дотепних 
дівчат Сидону, що вміли добре співати, тан¬ 
цювати й грати на арфах, лютнях і флей¬ 
тах в супроводі бубна, жовтошкірих єгиптя¬ 
нок, палких й непогамованих в коханню 
й заздрісних до божевілля, похотливих ва- 
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вилонянок, яких тіло під одежою було гла¬ 
деньке як мармур, бо вміли вони особливи¬ 
ми мастями винищувати волося; дівчат Бак- 
трії, які фарбували волося й нігті червоною 
як вогонь краскою і носили шаравари; мовчаз¬ 
них й соромливих моавитянок, яких розкішно 
розквітлі груди були холодні навіть підчас 
найжаркійших літніх ночей; сміливих і не- 
повздержливих в коханню амонитянок з зо¬ 
лотим волосям і з таким білим тілом, що 
воно аж світилося в темноті; крихких, си¬ 
ньооких жінок з волосям як лен і ніжним 
запахом шкіри, яких привозили з далекої 
півночи, через Бальбек, а в Палестині не 
було ні одної душі, щоб розуміла їхню мо¬ 
ву; крім цього кохав цар чимало дочок 
Юдеї та Ізраїля. 

Таксамо ділив він ложе з Балкіс-Маке- 
дою, сабською царицею, що перевисшувала 
усіх жінок на світі умом і красою та роз¬ 
маїтою вигадливістю в ' коханню, а також 
з сунамитянкою — Авісаґою, що скрашу¬ 
вала старість царя Давида, з тією, ніжною, 
тихою красунею, із-за якої велів цар Ванеї 
синові Йодая, скарати на смерть свого стар¬ 
шого брата Адонію. 

Та врешті з убогою дівчиною з вино¬ 
градинка, що звалася Суляміт, що її з-по¬ 
між усіх жінок кохав найбільше, кохав ці¬ 
лим серцем всією душею своєю. 

Похідні ноші-лігво велів собі зробити 
з найкращої кедрини, зі срібними стовпцями, 
з золотим поруччям — зробленим на зра¬ 
зок лежачих львів, з шатром з коштовної 
тирської пурпурової тканини. В середині 
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шатро було оздоблене золотими вишивками 
й дорогими самоцвітами любовними пода¬ 
рунками від жінок і дівчат з Єрусалиму. 

І коли підчас великих свят і обходів 
кремезні, чорні раби несли Соломона на по¬ 
хідних ношах-лігві вулицями Єрусалиму се¬ 
ред моря людських голов,то справді вродли¬ 
вий був цар, як лелія з саронської долини! 

Обличчя його було бліде, уста — наче 
ярка, малинова лента; кучеряве чорне во¬ 
лоси з синім відтінком, а поміж ним — 
окраса мудрости — сиві волоски, як срібні 
нитки гірських потоків, що падають у-низ 
з висот темних скель Аєрмону;сиві волоски 
сріблилися вйого чорній бороді, закрученій по 
звичаю ассирийських царів, рівними, дріб¬ 
ненькими пасмами. 

Очі царя були чорні, як темний аґат, як' 
небо в темну, безмісячну, літню ніч, а бро¬ 
вами, що стрілами розкинулись до гори 
й до долу, були схожі на чорне проміння 
довкола темних зірок. І не було чоловіка 
на цілім світі, який видержавби погляд Со¬ 
ломона, не потупивши очей до долу. А блиска¬ 
виці гніву в очах царя звалювали людей на 
землю. 

Але були в Соломона хвилини справж¬ 
ньої, сердечної радости, коли то він впи¬ 
вався коханням, або вином, або почуттям 
влади, або втішався мудрим, гострим словом,, 
сказаним до речі. Тоді то помаленьку при- 
микались до половини його вії, кидаючи си¬ 
ні тіни на ясне обличчя і в очах царя роз¬ 
жеврювались, наче іскри в чорних брилян- 
тах, теплі вогні ласкавого принадного смі- 
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:ху; і ці, що бачили цю усмішку, готові були 
віддати за неї тіло і душу — так несказа¬ 
но гарна була вона. Саме ім’я царя Соло- 
мона, висказане на голос, бентежило серця 
жінок, як пахощі розлитого мира, що нага¬ 
дують собою ночі кохання. 

Руки царя ніжні, білі, теплі і гарні, як 
руки жінок, але почувалося стільки жи- 
течної сили, що поклавши долоні на тімя 
недужих, цар лічив біль голови, корчі, чор¬ 
ну мелянхолію і успокоював біснуватих. На 
вказуючім пальци лівої руки носив Соло- 
мон ґемму з червоного як кров астерикса, 
що видавав із себе шість перлових промі¬ 
нів. Богато століть минуло від того часу, 
як зроблений був той перстінь і на другім 
боці гіерстіня була напись письмом дуже 
стародавнього народа, що вже давно щез 
з лиця землі: „ВСЕ МИНАЄ". 

А така була душевна сила Соломона, 
що її корилися навіть звірі: льви й тигри 
повзали біля ніг царя й перлись мордами 
об його коліна та лизали його руки своїми 
жорсткими язиками, як тільки він увіходив 
до їхніх кліток. І він, що знаходив радість 
для свого серця в сяйві самоцвітів і в па¬ 
хощах єгипетської смоли, в почуттю, яке 

■відчувається при дотику ніжної тканини, 
в солодких звуках музики і в добрім, чер¬ 
вонім, іскристім вині, що грає і шумить 
в чудовім німранськім кубку, - любив теж 
гладити грізні львині гриви, оксамитні спи¬ 
ни чорних пантер і ніжні лапки молодих 

сцяткованих леопардів, любив слухати реву 
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диких звірів, дивитися на їхні міцні пре¬ 
красні порухи й почувати їхній горячий,хи¬ 
жий подих. 

Так описав царя Соломона Иосафат, 
син Ахілуда, історик його днів, 

і 



І 

Іії. 

„За те, що ти не просив собі довгого 
віку, не просив богацтва, не просив душ во¬ 
рогів, але просив мудрості, то ось Я чиню 
після твого слова. Даю тобі серце ‘мудре 
й розумне так, що подібного до тебе не 
було перед тобою і не буде подібного по 
тобї“. 

Так сказав Соломонові Єгова і після 
Його слова пізнав цар, з чого складається 
світ і які живла ним кермують; збагнув по¬ 
чаток, кінець і середину часів, проник тай¬ 
ну вічного хвилястого повороту подій, що 
все повертаються в коло; в астрономів Бі- 
бльоса, Акри, Сарґона, Борзіпи і Ниневії 
научився слідити за змінами в розкладі звізд 
і за річними кругами. Знав він також єство 
всіх животин і вгадував єства звірів, розу¬ 
мів повставання і напрямок вітрів, ріжні пи- 
томенності ростин і силу цілющих трав. 

Помисли в серцю людини — глибока 
вода, але і їх умів вичерпувати мудрий цар. 
В словах і голосі, в очах, в рухах рук так 
легко читав він найбільше скриті тайни 
в людській душі, як читається букви в ство¬ 
реній книзі. І через те з усіх кінців Па¬ 
лестини приходило до нього безліч людей, 
щоб просити суду, поради, помочи, рішен¬ 
ня спору, а також за розгадкою незрозу- 
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мілих ознак і снів. І дивувались люди гли¬ 
бині й тонкості Соломонових відповідей. 

Три тисячі приповісток і тисячу п’ять 
пісень склав Соломон. Проказував він їх 
двом тямущим і метким писарям, Еліхове- 
рові і Ахії, синам Сіви, а потім порівнював 
те, що вони обидва написали. Свої думки 
старався висказувати в гарній мистецькій 
формі, бо до золотого яблука в чаші з про¬ 
зірчастого сардонікса подібне слово, сказа¬ 
не уміло а до речі, і через те, що слова 
мудрих гострі як голки, міцні як вбите гвіздє, 
а ті, що їх складають, всі від одного Мистця 
походять. „Слово — це іскра в тремтінню 
серця", — так говорив цар. І була мудрість 
Соломона більша, як мудрість усіх синів 
Сходу і досконалійша, як ціла мудрість Є- 
гиптян. Мудрійший був він і від Етана Езра- 
хитянина, і від Емана, і Хілколи, і Додри, си¬ 
нів Махола. Але вже починала томити його 
краса звичайної людської мудрости і вже 
не мала для нього тієї ціни що колись. Не¬ 
спокійним й допитливим умом прагнув цар 
посісти цю незбагнуту премудрість, що йшла 
в парі з Великим Творцем на Його дорозі 
споконвіку, ще перед сотворенням усіх сві¬ 
тів, ще заки він сотворив землю і вдихнув 
життя в творіння свої і яка була Йому по¬ 
мічницею ще тоді, коли то він у перше про¬ 
вів круг над безоднею. І не ^іг знайти їі 
Соломон. 

Збагнув цар знання халдейських і ни- 
невійських магів, науку астрольоґів із Абі- 
доса. Саіса і Мемфіса, таємниці мудрців, 
містаґоґів і епонтів ассирійських та віщунів 
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з Бактри і Перзеполя, що їхнє було тільки 
звичайнісіньким людським знанням. 

Так само шукав він мудрости в місте¬ 
ріях старинних поганських вірувань, тому 
ходив до идольських божниць і складав 
жертви: могутньому Лібанон-Ваалові, якого 
почитали під назвою Мелькарта, творця 
життя і демона руйнування й смерти та 
покровителя мореплавства в Тирі і Сидонц 
що звався Аммоном в оазісі Сівах, де його 
бовван хитав головою, вказуючи дорогу 
прочанам і святочним процесіям, Белом, 
у Халдейців і Молохом у Хананейців; покла¬ 
нявся теж його жені — грізній і похотли- 
вій Астарті, шо в иньших храмах звалася 
Іштар, Ісаар, Ваальтїс, Ашера, Істар-Беліт 
і Атарґатіс. Приносив в жертву миро і ла¬ 
дан єгипетським богам Ізиді і Озирісові, бра¬ 
тові й сестрі, що ще в череві матери злу¬ 
чилися і почали там бога Гора, і подібній 
до риби тирській богині Деркреті, так само 
Анубісові з песячою головою, богові баль- 
замовання і вавилонському Оану, і фі¬ 
лістимському Даґону, і ассирийському Авде- 
наґо, і Утсабу, ниневійському ідолові, пону¬ 
рій Кибелі, і Бель-Меродохові, покровителе¬ 
ві Вавилона — богові планети Юпітер і халь- 
дейському Ору — богові вічного огню і та¬ 
ємничій Омороґа, праматері богів, яку Бель 
розрубав на дві части і сотворив із них не¬ 
бо і землю, % з голови богині — людей; 
крім цього покланявся цар ще й богині Ата- 
наїс, в честь якої дівчата Фенікії, Лідії, Вір¬ 
менії і Персії віддавали мандрівникам своє ті¬ 
ло на порогах храмів, ніби святу жертву. 
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Але, опріч п’яньства, мерзенних, нічних 
орґій, розпусти, кровозмішання і вибриків 
хоробливої людської жаги, нічого не зна¬ 
ходив в ідольських обрядах і пізнав, що їхні 
догмати — пустісловаі обмана. Проте нікому 
зі своїх підданих не забороняв приносити 
офіри улюбленому богові, а навіть сам збу¬ 
дував на Оливній горі идольську божницю 
Хамосові, мерзенному моаві гському божкові,, 
на просьбу вродливої, смутної Еляан — мо- 
авитанки, що була тоді улюбленою жінкою 
царя. Одного тільки не міг стерпіти Соло- 
мон і карав смертю - приношення в жертву 
маленьких діток. 

І дослідив цар своїм великим розумом,., 
що усьому на світі край один та що доля 
людських синів і доля звірів однакова: бо 
так само як і ті, вмірають і другі, бо таке 
дихання в кожної твари, як і в людини, і не¬ 
має людина переваги над звіриною. І зрозу¬ 
мів цар, що у великій мудрості криється 
богато смутку, а хто прибільшує своє знан¬ 
ня, прибільшує й скорботи. Так само пізнав 
він, що не раз підчас сміху болить серце, 
а кожна радість кінчиться смутком. І раз 
якось в ранці він у-перше проказав Еліхо- 
ферові і Ахії: „Усе марнота над марнотами 
й утома духа“. 

Але не знав ще тоді цар Соломон, що 
незабаром Єгова пошле йому таку ніжну 
й палку, таку величню й прекрасну любов,, 
що буде вартнійша, як усі скарби світа, до¬ 
рожча ніж слава і мудрість, дорожча ніж жит¬ 
тя, бо навіть життям не дорожить вона і не 
боїться смерти. 



IV. 

Виноградник мав цар в Баал-Гамоні, на 
південному склоні Ватн-Ель-Хаву, на захід 
від ідольської божниці Молоха; в цім ви¬ 
нограднику любив він сидіти на самоті під¬ 
час великого роздум'я. Гранатові й оливні 
дерева та дикі яблуні в суміш з кедрами 
й кипарисами по горі з трьох боків обсту¬ 
пили його високою стіною, з четвертого-ж 
боку від дороги стояла висока, кам'яна ого¬ 
рожа. Сумежні винниці, що розкинулись 
довкола виноградинка, теж були власністю 
Соломона, але він винаймав кожну з них 
сторожам за 1.000 срібняків. 

Аж над самим ранком в царськім двір- 
г' ці закінчився гучний бенькет, виданий Ізра¬ 

їльським царем в честь послів ассирійсько¬ 
го царя, славетного Тіґлят-Пілєазара. Не 
дивлючись на втому, не міг Соломон засну¬ 
ти того ранку. Ані вино, ані хміль сікера 
не могли запоморочити кріпких ассирійських 
голов і не розвязали їхніх підлесних, лука¬ 
вих язиків. 

Але прозірливий ум мудрого царя вже 
наперед зміркував їхні пляни і в свою чер¬ 
гу снує тонку, політичну павутину, в яку він 
заплутає цих гордих людей з пиндючними 
очима й облесливими речами. Соломон зу¬ 
міє задержати на далі необхідну приязнь 
з повелітелем Асирії, але так само, во ім'я 
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вічної дружби з. Тирським Хірамом і не 
да©ть на поталу його царства, яке своїми 
незчисленними скарбами, захованими в пи¬ 
вницях під вузенькими вуличками тісних дом- 
ків, вже давно приваблює захланні очі схід¬ 
них володарів. 

І ось на світанню велів цар занести се¬ 
бе на гору Ватн-Ель-Хав, лишив ноші-лігво 
далеко на дорозі і от тепер самотніш си¬ 
дить на звичайній деревляній лавці на шпилі 
виноградинка, в тіни дерев, що в своїм віт¬ 
тю затаїли ще росисту нічну прохолоду. 
Цар одягнений в звичайний білий плащ, що 
на правім плечі і на лівому боці зчіплений дво¬ 
ма єгипетськими аґрафами з зеленкуватого 
золота, на зразок скручених крокидилів — 
символ бога Себаха. Руки царя непорушно 
спочивають на колінах, а змертвілі очі, осі¬ 
нені глибокою задумою, задивлені на схід, 
в той бік, де Мертве море - ген далеко 
кудись, де із-за круглих вершин Аназе встає 
в досвітних огнях сонце. 

Легесенький, ранішний вітерець попіває 
зі сходу й розносить запах розквітлого ви¬ 
нограду, — солодкі пахощі резеди й варе¬ 
ного вина. Темні кипариси поважно хита¬ 
ють своїми стрункими верхами і ллють свій 
смоляний аромат. Сквапливу розмову ведуть 
поміж собою сріблисто-зелені листки ма¬ 
слин. 

Аж ось Соломон встає й прислухується. 
Солодкий дівочий голосок, такий ясний і чи¬ 
стий, як цей росистий ранок, гомонить десь 
недалечко за кущами. Люба, ніжна пісенька 
ллється і ллється, як той гомінкий струмок 
Суляміт. 2 
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в високих гір і все на одну і ту саму арію, 
І несказаний чар тієї невигадливої пісеньки 
викликує на обличчю царя усмішку звору¬ 
шення й радости. 

Що раз близче розлягається голос пі¬ 
сні. Аж ось він вже тут, близько, за роз¬ 
логими кедрами й за темними кущами ялів¬ 
цю. Тоді цар тихенько розхиляє гилля 
й осторожно пересувається поміж колючими 
кущами й виходить на чисте місце. 

Перед ним, за низенькою огорожею, зло¬ 
женою нескладно з великих жовтих камі¬ 
нюк, під гору простягнувся виноградник. 
Дівчина в легенькій блакитній одежині хо¬ 
дить поміж рядками винної лози, нахиля¬ 
ється над чимось до землі, то знов підво¬ 
диться й приспівує. Руде волося золотом 
мерехтить на сонці. 

День дихнув прохолодою, 

Нічна тінь тане, вмірає. 

Вернися до мене, мій милий, 

Будь скорий, як серна, 

Як молодий олень серед гірських ущелин... 

Так співає вона, підвязуючи винну ло¬ 
зу й поволі сходить в долину, все близче 
і близче до камяної огорожі, за якою сто¬ 
їть цар. Довкола ні живої душі і ніхто опріч 
царя не бачить її і не чує; запах розквітлого 
винограду, оживляюча поранкова роса і га¬ 
ряча кров в серцю оп’янила дівчину і з її 
уст пливуть слова сердечної пісеньки, ле¬ 
тять з вітром й умірають на завжди: 

Ловіть нам лисиці й лисенята, 
Вони псують наші виногранпкп, 
А наші виноградники вже зацвіли... 
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Таким чином вона доходить до самої 
огорожі і, не помічаючи царя, вертається 
назад й другим рядком помаленьку йде під 
гору. Тепер пісня гомонить тихше: 

Біжи-ж мій улюблений, 

Біжи мов сугак, 

Або молодий олень 

По горах запашних... 

Але раптом дівчина перестає співати 
і низько схиляється до землі так, що її не 
видко з-за винограду. 

Тоді Соломон озивається голосом, що 
пестить ухо,"як слова колискової пісні: 

Дівчино, дай мені ще раз глянути на 
твоє личко і почути твій голос. 

Вона швидко підводиться і повертаєть¬ 
ся лицем до царя. В той сам мент схоплю¬ 
ється сильний вітер, шарпає на ній тоненьку 
одежу і вона щільно обліплюється довкола 
її дівочого стану й здовж ніг. І цар на одну 
митьу^заки вона повертається спиною до 
вітру, крізь одежу бачить її тіло, так начеб 
вона нага стояла перед ним, бачить її ви¬ 
соку, струнку постать в повному розцвіті, 
яка тільки буває в тринацятьлітної дівчини; 
бачить її маленькі, круглі, тверді груди її гор¬ 
бовини на грудях, від яких матерія промін¬ 
ням розходиться на всі боки, круглий як 
чаша дівочий живіт і глибоку лінію, що роз- 
ділює її ноги з долу аж до гори і там роз¬ 
ходиться на боки, обхоплюючи круглі клуби. 

— За-длятого, шо голос твій такий 
солодкий, а личко таке миле! — промовляє 
Соломом* 
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Вона підходить близче й дивлючись на 
царя, тремтить, почуваючи в душі неспокій 
й велику, несказану радість. Її смагляве 
обличчя несказано вродливе й принадне. 
Буйне, темнорусе волося закосичене двома 
цвітами червоного маку, незчисленними хви- 
лястими-звоями вкриває плечі, аж до пояса 
стелиться і осяяне ясним промінням, золо¬ 
тою пурпурою палав на сонці. Власної ро¬ 
боти намисто з якихось червоних, сухих 
ягід двома разками невинно й зворушливо 
обхоплює її загорілу, високу, струнку шию. 

— Я.не завважила тебе! — промовляє 
вона тихенько, а слова її гомонять, як голос 
флейту. — Звідкіля ти туг взявся? 

— Ти так гарно співала, дівчино! 
Вона соромливо опускає очі до долу 

й червоні.ється, але під її довгими віями 
і в куточках усток грає таємна усмішка. 

— Ти співала про свого милого. Він 
меткий як сайгак та молоденький як гір¬ 
ський олень. Він мабуть дуже вродливий, 
той твій милий, правда дівчино? 

Вона так дзвінко й любо сміється, що 
видається, наче срібний град сиплеться на 
золоте блюдо. 

— В мене немає милого. Це тільки пі¬ 
сня така. В мене іде не було милого!... 

Вони, обидвоє стоять хвилину мовчки 
і глибоко споглядають одно на одного... 
Пташки перекликаються в коронах дерев. 
Грудь дівчини неспокійно хвилюється під ста¬ 
ренькою одежиною. 

— Я не вірю тобі, дівчино. Ти така 
вродлива... 



21 

Т и смієшся з мене, і лянь яка л 
чорна... 

Вона підносить в гору маленькі, заго¬ 
рілі руки і широкі рукави зсуваються до пле- 
чий, обважуючи лікті, в яких такі ніжні, ді¬ 
вочі риси. 

1 дівчина промовляє жалібним голосом: 
— Мої брати розгнівались на мене й ве¬ 

ліли мені стерегти виноградник, і ось — 
глянь, як мене осмалило сонце! 

— О, ні, сонце ще більше приоздоби- 
ло тебе, о, ти найкраща з-поміж усіх жі¬ 
нок! Ось ти усміхнулася і зуби твої — на¬ 
че білі ягната-близнюки, що вийшли з ку¬ 
пелі і ні на однім з них немає хиби. Щічки 
твої — наче половинки Гранатового яблука 
під кучерями твоїми. Уста твої рожеві, — 
гак, що одна насолода дивиться на них. А 
волося твоє... Знаєш до чого подібне твоє 
волося? Чи бачила ти коли, як з Галаадсь- 
кої гори у вечері сходить стадо овець? Воно 
вкриває цілу гору від вершини аж до під¬ 
ніжжя і в сяйві вечірньої заграви і в хма¬ 
рах пилу воно таке хвилясте й чарівне, як 
твої кучері. Очі твої такі глибокі, як обидва 
Есбонські озера біля воріт Батраббіма. Яка 
ти гарна! Шия твоя рівна й струнка, як 
башта Давидова!... 

— Як башта Давидова — шепоче вона 
в захваті. 

— Так, так, ти на правду найкраща по¬ 
між усіми жінками. Тисяча щитів висить на 
башті Давидовій і все те щити переможених 
полководців. Ось і мій щит вішаю я на тій 
вежі. 
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— Ох, говори, говори ще! 
— І коли ти обернулася на мій поклик, 

саме тоді повіяв вітер і я побачив горбови¬ 
ни твоїх грудей і подумав: ось пара малю- 
сеньких серн-близнючок, що пасеться між 
леліями. Стан твій наче пальма, а груди-ж 
твої наче виноградне гроно. 

Дівчина тихо скрикнувши, закриває очі 
руками, а груди ліктями й ціла шаріє так, 
що на вухах і шиї виступає кров. 

— І клуби твої я бачив. Вони гарні, як 
дорогоцінна ваза — як утвір талантливого 
мистця. Слухай, дівчино, одійми геть твої 
руки. Покажи мені твоє личко. 

Вона покірно опускає руки до долу. 
Густе, промінисте сяйво ллєтьтя з очей Со¬ 
ло мона, очаровує її, отуманює голову й со- 

' лодким вогнем розходиться по жилах. 
— Скажи мені, хто ти такий? — пи¬ 

тається поволі вона й не може з дива вий¬ 
ти. — Я ще ніколи не бачила такого 

:ЯК ТИ ? 

— Я пастир, моя крале. Я пасу чарів¬ 
ні отари білих ягнат в полонинах, де зелена 
трава аж р’ябіє од білих нариизів. Чи не 
захочеш і ти прийти на мою полонину. 

Але вона недовірливо хитає головою: 
Не вже-ж ти думаєш, що я зможу 

повірити тобі? Лиця твого не обшарпали 
буйні полонинські вітри, а руки твої білі, не 
загоріли від сонця. На тобі дорогий хитон 
і одна застібка на йому виносить більше 
річної плати, яку мої брати платять за наш 
виноградник царському збірщикові Адоніра- 
мові. Ти прийшов звідтіля, із-за мурованої 
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огорожі. Ти певно один з людей приближе- 
них до царя. Мені здається, що я бачила 
тебе якось в день великого празника і мені 
навіть бачиться, що я бігла за твоєю ко¬ 
лесим це ю. 

— Ти вгадала дівчино. Перед тобою, 
як бачу, не можна нічого затаїти. Тай прав¬ 
да, навіщо бути тобі мандрівницею біля па¬ 
стирських стад? Так, я з царедворців. Я 
найстарший кухар в царськім дворі. І ти 
певно бачила мене, коли то я їхав на Амі- 
нодавовій колесниці в світлий празник Пас- 
хи. Але чому ти так далеко стоїш від ме¬ 
не? Наближися до мене, сестро моя! Сядь 
ось тут на камені біля огорожі й розкажи 
мені щось про себе. Скажи мені, як тебе 
звати? 

— Суляміт, — відказує вона. 
— Скажи -ж мені Суляміт, за що розгні¬ 

вались на тебе твої брати ? 
— Мені соромно говорити про це. Вони 

одержали гроші за вино й післали мене до 
міста купити хліба й козячого сира. А я... 

— А ти загубила гроші ? 
— Ні, ще гірше... 
Вїїна низько клонить головку і шепоче: 
— Опріч хліба й сира я купила тро¬ 

шечки, можна сказати цітиночку рожевого 
олійку в Єгиптян на старім місті. 

- - ї ти затаїла це перед братами? 
— Так.... 
І вона промавляє ледве чутно. 
— Рожевий олійок так чудово пахне! 
Цар ласкаво гладить її маленьку зпра- 

цьовану ручку. 
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— Тобі певно самій нудно на вино¬ 
граднику? 

— Ні! Я працюю, співаю... В полуднє 
приносять мені полуденок, а ввечері мене 
заступає один з братів. Иноді я викопую 
коріння мандрагори, що дуже схоже на ма¬ 
леньких чоловічків... У кас те коріння ку¬ 
пують халдейські купці. Кажуть, що вони 
варять з того коріння сонний напиток... 
Скажи мені, чи то правда, що ягоди мандра¬ 
гори помічні в любови? 

— Ні, Суляміт, надійним і помічним лі¬ 
ком в любові буває тільки любов. Скажи 
мені, чи є в тебе батько, мати? 

— Тільки мати. Отець умер тому два 
роки. Брати всі старші від мене — вони 
з першого подружжя, а з другого тільки я 
і сестра. 

— Чи твоя сестра теж така вродлива 
як ти? 

— Вона ще маленька. Її щойно девять 
літ. 

Цар сміється, легенько обнімає Суля¬ 
міт, притягає її до себе і шепоче ЇЇ до вуха: 

— Девять літ... Тим то вона ще не має 
таких грудей, як ти. Таких гордих, таких 
палких грудей! 

Вона мовчить і аж горить від сорому 
і щастя. Очі її сіяють, то марніють, то знов 
примішаються в щасливій усмішці. Цар чує, 
як на його руці неспокійно б’ється її серце. 

— Теплота твоєї одежі пахне краще 
від мира, вона запашнійша як иард, — пал¬ 
ко шепоче він, торкаючись устами до її уха. 
— Твій подих подібен до запаху яблук. 
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Сестро моя, кохана моя, ти полонила моє. 
серце одним поглядом твоїх оченят, одним * 
намистом на твоїй шиї. 

- Ох, не дивись так на мене! - Про- 
сить Суляміт.Очі твої зворушують мене і бен¬ 
тежать. 

Але сама вона перехилюється й клонить 
голову на грудех Соломона. Вогнем пашать 
рожеві уста, понад білими шклистими зуба¬ 
ми, а вії тремтять від болючої, неперемож¬ 
ної пожадливості!. Соломон припадає пожа¬ 
дливо до її уст, що так непереможно ма¬ 
нять до себе. Він почуває цілою своєю істо¬ 
тою полум’я її уст, слизькість її зубів і со¬ 
лодку вохкість язика і увесь палає від не¬ 
стерпучої жаги, якої ще ніколи не зазнав 
на своїм віку. 

Так миннє одна хвилина, друга. 
— Що ти робиш зі мною! — в зне¬ 

силлі шепоче Суляміт, закриваючи очі. 
Що ги робиш зі мною! 

Але Соломон жагучо шепоче її коло 
самих уст: 

— З твоїх уст, дівчино, капле мед як 
з щільника і мед та молоко під язиком тво¬ 
їм... Ох, ходи швидше до мене, не гайся. 
Тут за стіною гарний холодок, затишно й 
темно. Ніхто не побачить нас. Тут так мяг- 
ко на траві під кедрами. 

— Ох, ні, ні, йди від мене. Я не хочу, 
я не можу. 

— Суляміт... ти хочеш, ти хочеш... Се¬ 
стрице моя, кохана моя, ходи до мене! 

— В низу, на дорозі біля-огорожі цар¬ 
ського виноградинка, чути відгомін людськог 
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ходи, але Соломон вдержує за руку зляка¬ 
ну дівчину. 

Скажи мені швидше, де ти живеш? 
Нині у ночі я прийду до тебе — промовляє 
він, поспішаючи. 

— Ні, ні, ні... Цього не скажу я тобі. 
Пусти мене. Я не скажу тобі. 

— Я не пущу тебе Суляміт, аж поки 
ти не скажеш... Я хочу тебе! 

— Добре, я скажу... Але ти спершу о- 
біцяй мені, що не прийдеш цієї ночі... Так 
само не приходь і на другу ніч і в цю що 
прийде по ній... Царю мій! Заклинаю тебе 
сернами й пільними ланями, не трівож ти 
своє: коханої, аж поки вона не захоче!... 

Так я обіцяю тобі... Тільки скажи 
Суляміт, де твоя хатина? 

— Як ти шляхом, що веде до міста пе¬ 
рейдеш мостом через Кедрон, вище Сілоама, 
то побачиш нашу хатину біля самого дже¬ 
рела. Крім нашої хатини там немає других 
осель. 

— А котре-ж твоє вікно, Суляміт? 
— На віщо тобі теє знати, любий мій? 

Та не дивись бо на мене так. Твій погляд 
чарує мене... Не цілуй мене... Не цілуй ме¬ 
не .. Милий! Цілуй! Цілуй мене ще... 

— Де-ж твоє вікно, єдина моя? 
— Моє вікно виходить на південь. Алеж 

я не повинна тобі цього казати... Високо, 
маленьке вікно з решіткою. 

— Може решітка відчиняється з се¬ 
редини? 

— Ні, це на глухо забите вікно. Але 
зараз за рогом двері. Вони ведуть прості- 



— 27 

сінько в хатинку, де и сплю з моєю се¬ 
строю. Але ти прецінь обіцяв мені!... Сестра 
моя почує, вона спить дуже чуйно. Ох, який 
же ти гарний, мій коханий. Ти чей-же обі¬ 
цяв мені, неправда? 

Соломон легенько водить рукою по ЇЇ 
головці й щоках. 

Я прийду до тебе цієї ночі,— гово¬ 
рить він вперто. — В саму північ прийду. 
І воно так буде, так буде. Я так хочу. 

— Любий! 
— Ні. Ти будеш чекала на мене. Тіль¬ 

ки не бійсь і вір мені. Я тобі не зроблю 
кривди. Навпаки, я дам тобі таку велику ра¬ 
дість, що супроти неї усе на землі марне. 
Тепер бувай здорова. Я чую, що за мною 
шукають. 

— Прощай мій любий... Але ні, зажди 
хвилинку ще. Скажи мені, як тобі на імя, 
я не знсіЮ, як тебе звати. 

Він на один мент, наче вагається, спу¬ 
скає вії до долу, але в цюж мить підво¬ 
дить їх. 

У мене таке саме імя як в царя. Я на¬ 
зиваюся Соломон. Бувай здорова. Я люблю 
тебе. 



V. 

Веселий та радий був Соломон у той 
день, коли засів на судищі в сали Ливан- 
ського двора й чинив суд і розправу над 
людьми, що приходили до нього. 

Сорок стовпів, по чотири в ряд, підпи¬ 
рали стелю судища, а всі вони були вило¬ 
жені кедром та кінчилися маківками на зра¬ 
зок лелій; поміст був виложений штучними 
кипарисовими дошками, а на стінах не було 
ніде видко каміння з-під кедрової облоги, 
прикрашеної золотими різьбами, котрі уявля¬ 
ли собою пальми, ананаси і херувимів. В гли¬ 
бині судища з трьома великими вікнами ве¬ 
ло шість ступнів до підвисшевя трону, а на 
кожнім ступні стояло по двоє золочених 
ЛЬВІВ, по одному з обидвох боків. Щож 
торкається престола, то був він зроблений 
зі слоневої кости з золотою перепліткою та 
з золотим поручч’ям в виді лежачих ЛЬВІВ. 

Висока спинка престола завершувалася зо¬ 
лотим кружком. Занавіси з фіолетових і пур¬ 
пурових тканин звисали при вході від стелі 
до підлоги,, відділюючи притвор, де поміж 
п’ятьма стовпами товпилися позивальники, 
прохачі і свідки, а также винуватці й зло¬ 
чинці під сильною вартою. 

Цар був одягнений в червоний хітон, 
а на голові мав звичайний вінець о о 60-ти 
берілів, оправлених в золото. Праворуч сто- 
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яв престол для його матери, Вирсавії, але 
вона останніми часами, задля гіреклоннсто 
віку, рідко коли показувалася в місті. 

Асирийські гості, з суворими, чорнобо¬ 
родими обличчями сиділи вздовж стін на 
яспісових лавках; на них були ясні оливко¬ 
ві одежі, вишиті по краях червоними й бі¬ 
лими мережками. Вони ще у себе в Асирії 
чули стільки про правосуддя Соломона, що 
старалися не препустити ні одного його сло¬ 
ва, щоб відтак могти розповідати про 
мудрість ізраїльського царя. Поміж ними си¬ 
діли полководці Соломона, його міністри, 
начальники провінцій і царедворці. Тут був 
Ванея, — колишній царський кат, убійник 
Иоава, Адонія й Семся, — а тепер головний 
отаман війська, присадкуватий, товстий ста¬ 
рець з рідкою, довгою, сивою бородою; йо¬ 
го одцвілі голубі очі, окружені червоними, 
наче виверненими повіками, гляділи зі старе¬ 
чою тупістю; рот був роззявлений і слиня¬ 
вий, а м’ясиста, червона, долішня губа зви¬ 
сала безсильно в-низ; голова його була завжди 
притуплена й легко тремтіла. Так само був 
тутечки Азарія, син Натана, гіркий, високий 
чоловік з хоробливим зівялим обличчям і 
чорними кругами під очима, і добродушний 
розсіяний Йосафат, що писав історію, і Ахе- 
ляр,1 начальник Соломонового двора, Зівуфт, 
що носив високий титул царського прияте¬ 
ля, Бен-Авінодав, жонатий зі старшою доч¬ 
кою Соломона —- Тафтафіею, і Бен-Гевер, 
начальник країни Арґовії, тієї, що лежить 
в Вассані; під його рукою було шістьдесять 
міст, оточених високими мурами, з ворота- 
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ми на мідяних завісах; і Ваана, син Хушая, 
що вже давно здобув собі велику славу, 
вміючи кидати копієм на віддаль трийцяти 
парасанґів і багато других царських двораків, 
Ш ісгьдесять воїнів, виблискуючи 30Л0ЧЄНИ- 

ми інеломами і щитами, стояло рядом по лі¬ 
вім і правім боці престола; старшим над ни¬ 
ми був нині чорноволосий, кучерявий кра¬ 
суй Еліяв, син Ахілуда. 

Перший став перед лицем Соломона зі 
своєю жалобсю якийсь Ахійор, по ремеслу 
шліфар. Працюючи в фенікійськім Белі, вік 
тамечки знайшов коштовний камінь-само- 
цвіт, обробив його і попросив свойого при¬ 
ятеля Захарію, що саме тоді вибирався до Є- 
русалиму, щоб він передав камінь його, Ахі- 
йоровій, дружині. Першим ділом, про яке він 
спитав свою жінку, вернувшись до дому, — 
був дорогий камінь. Вона дуже здивувалася, 
почувши таке від мужа і заклялася, що ні¬ 
якого каміня вона не бачила. Тоді Ахійор, 
не гаючись, пішов до свого приятеля Заха¬ 
ри, щоб вияснити справу; але той запевняв 
його і присягою скріпив, що як тільки вер¬ 
нув до дому, то віддав камінь кому слід. Він 
навіть привів двох свідків, котрі потвердили, 
що бачили, як Захарія при них передавав 
камінь Ахійоровій жінці. 

І ось тепер всі вонц четверо — Ахійор, 
Захарія і двох свідків - стояли перед тро¬ 
ном Ізраїльського царя. 

Соломон по черзі глянув кожному з них 
в очі і сказав до сторожі: 

— Відведіть їх, усіх чотирьох в осібні 
кімнати тай замкніть їх кожного з осібна. 
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І коли все це було зроблено, — ВЄЛІБ 
він принести чотири грудки сирої глини. 

— Тепер нехай кожний з них, -— велів- 
цар; — виліпить з глини ту форму, яку мав 
камінь. 

За якийсь час виліпки були готові. Але 
один зі свідків зробив свій зліпок на зра- 
зок кінської голови, як тоді звичайно доро¬ 
гоцінне каміння оброблювалось; другий знов 
виліпив овечу голову, і тільки у двох із них 
— а саме у Ахійора і Захарії — зліпки бу¬ 
ли однакові, зроблені на зравок жіночої 
груди. 

Тоді сказав цар: 
— Тепер і сліпому видко, що Захарія 

підкупив свідків. Отож, нехай Захарія верне 
самоцвіт Ахійорови, а при тім нехай запла¬ 
тить йому горожанських ЗО сикл судових кош¬ 
тів, а десять свячених сикл нехай зложить 
на божий храм. Свідки, що самі себе зра¬ 
дили, нехай зложать до державної скарбни¬ 
ці по пять сикл за фальшиве свідчення. 

Після того приступили до Соломоново¬ 
го трону три брати, що правувалися за спад¬ 
щину по батькові. їхній батько перед сво¬ 
єю смертю озвався до них; Щоби ви по 
моїй смерті не сварилися при дільбі майна, 
я сам розділю вас по справедливосте. Як я 
умру, то підіть ви на той горбок, що за ха¬ 
тою в кущах і розкопайте його. Там най¬ 
дете ви скринку з трьома переділками, так 
і знайте, що верхня припадає для найстар¬ 
шого, середня для середущого, а долішня 
для найменшого брата. 1 колиж по його 
смерті вони пішли і зробили так, як він ве- 
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лів їм у своїм заповіті, то побачили, що 
верхня переділка була повна золотих монет, 
тимчасом в середній лежали звичайні кости, 
а в долішній куски дерева. І ось запалала 
в серцях молодших братів пекольна нена¬ 
висть і ворожнеча до старшого брата, а 
життя їхнє стало нарешті таким нестерпу¬ 
чим, що вони постановили звернутися до ца¬ 
ря за порадою й правосудцем. Навіть тут 
стоячи перед троном, вони не могли вдер¬ 
жатися від взаємних докорів і обид. 

Цар похитав головою і вислухавши їх 
промовив: 

— Годі вам сваритися; тяжкий пісок, 
важенний камінь, але найтяжчий з них обм- 
двох — це гнів дурня. Як видно, ваш батько 
був мудрий і справедливий чоловік і свою 
волю він висловив так ясно у своїм запо¬ 
віті, начеб це було зроблено при сотні свід¬ 
ків. Невжеж ви відразу не догадались, не¬ 
щасні горлачі, що найстаршому братові він 
відказав всі гроші, середньому всю худобу 
ї всіх рабів, а найменьшому хату й поля. 
Ідіть же в мирі і не ворогуйте більше. 

І три брати — недавно запеклі вороги 
— з роз’ясненими обличчями поклонилися ца¬ 
реві до ніг і вийшли з суду рука в руку. 
Ще й друге діло про спадщину рішив 

цар, яке розпочав був ще перед трьома 
днями. Один чоловік вміраючи, сказав, що 
ціле своє майно відказує тому з двох синів, 
котрий з них буде гіднійший. Але з тої при¬ 
чини, що ні один з них не хотів признати 
себе гіршим від другого, то й порішили 
обидва звернутися до царя за порадою. 
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Соломон спитав їх, хто вони такі по 
званню і почувши відповідь, що вони обидва 
мисливці-лучники, промовив: 

— Вертайте до дому. Я велю сперти до 
дерева трупа вашого батька. Побачимо на¬ 
перед, хто з вас меткійше поцілить його 
стрілою в грудь, а потім вже розміркуємо 
вашу справу. 

Саме тепер обидва брати вернулися 
в супроводі чоловіка, котрого цар посилав 
з ними для догляду. І його допитувався цар, 
як випала проба. 

— Я все сповнив, що ти велів мені, ца¬ 
рю, — промовив той чоловік. — Я поставив 
трупа старця під деревом і дав кожному 
з братів луки і стріли. Перший стріляв 
старший брат. На віддаль стодвацяти ліктів 
він поцілив саме в те місце, де в живого чо¬ 
ловіка б’ється серце. 

— Прекрасний вислід — промовив Со¬ 
ломон. — А іцож молодший? 

— Молодший .. Прости мені царю, я не 
міг налягати на те, щоб твоя воля була 
сповнена до краю... Молодший брат натягнув 
тетиву і положив вже на неї стрілу, а де за¬ 
раз опустив лук до ніг, обернувся тай каже 
заплакавши: „Ні, не можу я цього вчинити... 
Не буду стріляти до трупа мойого батькаа. 

—• Коли так, то нехай на його перейде 
батьківське майно, -— постановив цар.— Бо 
показалося, що він є гіднійшим сином. Стар¬ 
ший знов, як хоче, може вступити до моєї 
прибічної сторожі. Мені потрібні такі міцні 
і жадні люди, з меткою рукою, бистрим оком 
і з серцем оброслим шерстю. 
Суляміт. З 
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Після того станули перед царем три 
купці. Ведучи до спілки торгівлю, вони за¬ 
робили богато грошей. І коли прийшов їм 
час їхати до Єрусалиму, то вони зашили 
золото в шкіряний пояс тай пішли у божу 
путь. Та довелося їм заночувати в лісі, 
а пояс для певности закопати в землю. А як 
в ранці прокинулись вони зі сну, то вже по¬ 
яса не було на тім місци, де вони його по¬ 
ложили. 

І почав кожен з них обвинувачувати 
другого, закидуючи потайне загарбання по¬ 
яса, але як видно усі три були людьми ду¬ 
же хитрими і гострими в речах, тим то озвав¬ 
ся до них цар ось як: 

— Тепер, заки ще я вирішу вашу спра¬ 
ву, послухайте ось цієї притчі. Одна вельми 
вродлива дівчина присягнула свойому люб- 
кови, як він вибирався в далеку дорогу, що- 
нікому не віддаватиме свого дівочого вінка 
і так довго ждатиме, аж доки він не вер¬ 
неться до дому. Але він виїхавши, в корот¬ 
кім часі оженився в другім місті з другою 
дівчиною і вона дізналася про це. Тимчасом 
до неї засватався богатий і щиросердечний 
хлопчина таки з її родинного міста, ровесник 
та друг її ще з дитиньства. Приневолена ро¬ 
дичами, вона не зважилася розказати йому 
з сорому й страху про свою клятьбу і вий¬ 
шла за його заміж. Коли-ж по весіллю він 
повів її в спальню і хотів лягти, з нею, во¬ 
на почала благати його/ Пусти мене, мій ми¬ 
лий, до того міста, де пробував мій колишній 
любко. Нехай він здійме з мене присягу, 
а тоді я вернуся до тебе і зроблю все, що 
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ти хочеш. І тому, що хлопчина дуже любив 
її, то згодився на її просьбу, одпустив її 
і вона пішла. На дорозі напав її розбійник, 
ограбив її і вже хотів її знасилувати. Але 
дівчина впала перед ним на коліна і залива¬ 
ючись сльозами, молила його не робити її 
кривди та розказала розбійниковії геть усе, 
що її трапилося і задля чого вона вибралась 
в таку далеку дорогу до чужого міста. І роз¬ 
бишака вислухавши, здивувався дуже, що на 
світі може бути таке чесне й • вірне серце, 
зворушився добротою її жениха і не тільки 
відпустив дівчину в мирі, не заподіявши її ні¬ 
якого лиха, але ще віддав її одежу й коштов¬ 
ні прикраси. Тепер питаю я вас, хто із них 
трьох поступив найкраще перед Богом — 
дівчина, жених чи розбійник? 

І один з позовників ставив найвище дів¬ 
чину за те, що додержала слова. Другий 
дивувався великій любови жениха; а третин 
з них висказався, що найкраше поступив 
розбійник. 

Тоді озвався цар до цього останнього : 
— Тепер видко, як на долоні, що це 

ти украв пояс зі спільним золотом, бо по 
своїй вдачі ти захланний і зазіхаєш на чу¬ 
же добро. 

А чоловік той, передавши свою подо¬ 
рожню палицю одному зі своїх спільників, 
промовив, піднявши руки в верх, наче до 
присяги: 

— Присягаю перед одвічним Єговою, 
що не маю золота, а він! 

Дар усміхнувся і сказав до одного зі 
своїх воїнів: 



36 

— Візьми палицю цього чоловіка і роз¬ 
ломи її на двоє. 

— І як тільки воїн виконав наказ Со- 
ломона, то на землю посипались золоті мо¬ 
нети, бо були вони спрятані в середині ви¬ 
довбаної палиці; наче громом вражений муд¬ 
рістю царя, злодій впав на землю і признався 
до вини. 

Так само прийшла до Ливанського дво¬ 
ра жінка, вбога вдова по каміняреви тай 
каже: 

— Я прошу правосуддя, царю! За 
останні два динарі, котрі мені лишилися, 
я купила собі муки і насипала в отсю гли¬ 
няну миску і понесла до дому. Але раптом 
схопився сильний вітер і розвіяв мою муку. 
О мудрий царю, хтож тепер поверне мені 
мою шкоду! Тепер не маю я чим діток сво¬ 
їх накормити! 

— Коли-ж це було? — спитав цар. 
— Це було нині в ранці на світанню. 
Отож велів Соломон прикликати кількох 

богатих купців, котрих кораблі мали в той 
день йти з товарами до Фенікії черз Яффу. 
А як вони залякані з’явилися на судищі, цар 
спитав їх: 

— Чи молися ви Богові, або богам о хо¬ 
довий вітер для ваших кораблів? 

- - Вони відповіли: 
— Так, царю! молились! І милі були 

Господу Богу наші жертви, бо Він гііслав 
нам ходовий вітер. 

— Я тішуся разом з вами, — промо¬ 
вив Соломон. — Але ось той сам вітер роз¬ 
віяв цій вбогій жінці муку, як несла вона її 
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на мисці. Як ви думаєте, чи булоб це спра¬ 
ведливо, як-би ви її повернули шкоду? 

І нони зрадізши, що тільки задля того 
прикликав їх цар, в одну мить насипали 
жінці повну миску дрібних і грубих срібних 
монет. Коли-ж вона зі сльозами в очах ста¬ 
ла дякувати цареві, він радісно усміхнувся 
і промовив; 

— Підожди, це ще не все. Нинішний 
поранковий вітер дав і мені велику радість, 
якої я навіть не сподівався. Тому я до да¬ 
рунків цих купців докину ще й свій царсь¬ 
кий дар. 

і він велів свому скарбникові! Адоніра- 
мови наложити зверха на гроші купців стіль¬ 
ки золотих монет, щоб з під них не видко 
було срібла. 

Нікого не хотів Соломон бачити в той 
день зажуреним та нещасливим. Він роздав 
так богато надгород, пенсій і подарунків, 
що перед тим за цілий рік не роздавав 
стільки; віннавіть дарував вину Ахімаасові,на¬ 
місникові країни Нафталімів, на котрого 
з-давна злився за неправні драчі та податки, 
помилував він в той день не одного, скасу¬ 
вав кару тим, що переступили закон і не 
відмовляв жадній просьбі своїх підданих, 
крім одної. 

Як виходив Соломон з Ливанського двір- 
ця малими полудневими дверима, заступив 
йому дорогу якийсь в жовтій шкурятаній 
одежі, присадкуватий, широкоплечий чоло¬ 
вік з темно-червоним, понурим лицем, з чор- 
ною густою бородою, з шиякою як у вола 
і з суворим поглядом з-під навислих чор- 
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них брів. Це був головний жрець святині 
Молоха. Він промовив тільки одно слово 
благущим голосом: 

— Царю! 
У бронзовім череві його бога було сім 

переділок: од іа на муку, друга на голуби, 
третя на вівці, четверта на барани, п’ята на 
телята, шеста на воли і врешті сема при¬ 
значена була для живих немовлят, що їх 
приносили матері в жертву Молохові — 
вже здавна на приказ царя світила пусткою. 

Соломон мовчки пройшов поуз жерця, 
але той простягнув до нього руки і почав 
благати: 

— Царю! Заклинаю тебе твоєю ра¬ 
дістю!... Царю, зроби мені цю ласку, а я ви¬ 
явлю тобі, яка небезпека висить над твоєю 
головою і чигає на твою душу... 

Соломон ні словом не озвався і жрець 
затиснувши кулаки, наче дві здоровенні 
довбні, проводив його аж до виходу роз’я¬ 
реним поглядом своїх звір’ячих очей. 



У вечере пішла Суляміт на старе місто 
і повернула в той бік, де довгими рядами 
стояли крамниці міняйлів, лихварів, та тор¬ 
гівців всілякими пахощами. Там продала во¬ 
на золотникові за три драхми і один динар 
єдиний свій скарб — святочні срібні куль- 
чики-кружальця з золотими зірками по се¬ 
редині. 

Потім вступила вона до продавця па¬ 
хощів. В глибокім, темнім камянім закамар¬ 
ку, посеред слоїків з сірою арабською ам¬ 
брою, коробочок з ливанським ладаном, пу¬ 
чок запашних трав і баньок з олійками — 
сидів, підобгавши під себе ноги, жмурячи 
ліниво очі, нерухомий, увесь пересяклий па¬ 
хощами, старий, опасистий, зморщений ен¬ 
ну х-шш ятями н. Він обережно одлічив з фе- 
нікійської баньки в маленький глиняний сло¬ 
їчок, як раз стільки капель мира, скільки 
було динарів в грошех Суляміти, а коли 
скінчив цю справу, то промовив, підбираючи 
довкола шийки заткальцем решту пахощів, 
з лукавою усмішкою: 

— Чорнява дівчино, гарна, люба дівчи¬ 
но! Як нині твій милий зложить тобі поці¬ 
лунок на грудех і скаже: „Як гарно пахне 
твоє тіло, моя ти кохана, люба дівчино !“ — 
тоді ти і хмене згадай. Памятай, що я пере¬ 
лив тобі три каплі більше!... 
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А як настала ніч і місяць підвівся ви¬ 
соко над Сілоамом, перемішуючи блакитну 
білість домиків з темною синявою тіней 
і з мутною зеленю дерев, встала Суляміт зі 
своєї вбогої постелі з козинячої шерсти й по¬ 
чала наслухувати. В домі було тихо, хоч ма¬ 
ком сій. Тільки на дворі в придорожніх ку¬ 
щах скрипливо, пристрасно кричали цикади 
і кров молоточками стукала у висках. Ві¬ 
конна решітка відбита навскося місячним 
сяйвом білою плетінкою лежала серед хати. 

Тіпаючись як у пропасниці, з надмірно¬ 
го щастя, сподівання й ляку, розстібнула 
Суляміт свою одежу, спустила її до долу до 
самих кісток і переступім ши через неї, ста¬ 
нула гола серед хати, лицем до вікна, ося¬ 
яна місяцем через плетінку решітки. Вона 
налила густого, запашного мира собі на 
плечі, на груди, на живіт і шкодуючи втра¬ 
тити хочби одну дорогу цінну каплю, поча¬ 
ла хутенько розтирати миро на ногах, під 
пахами і довкола шиї. Торкаючись гладень¬ 
кими й слизькими долонями й ліктями до ті¬ 
ла, вона іздрігалась від солодкого предчуття. 
Вона всміхалася й трусилася зі зворушення, 
споглядаючи у вікно, де за віконною решіт¬ 
кою виринали два осокори, з одного боку 
темні, а з другого наче сріблом облиті. 

Вона стояла як зачарована і нишком 
шепотіла: 

— Це для тебе, мій милий, це для тебе 
коханий мій! Мій коханий найкращий з-по¬ 
між усіх на світі, хоч-би їх було десять ти¬ 
сячне знайдеш такого як він, голова його — 
чисте золото, волося кучеряве і чорне як 
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крило ворона. Уста його — насолода, і увесь'* 
він — пожадання. Ось хто, сестриці й доч¬ 
ки єрусалимські, мій коханий і ріднесенький 
братік мій!... 

Як квітка, що пахне миром, лягла вона 
на свою постіль Лице її звернене до вікна; 
руки вона, як мала дитина затиснула між 
колінами, а серце б’ється, а серце б’ється 
голосно на всю хату. Так минає богато ча¬ 
су. Сливе не цримикаючи очей, вона починає 
дрімати, тільки не спить серце невгомонне. 
Її видається, що милий лежить разом з нею. 
Праву руку поклав її під голову, а лівою 
обіймає її. З радісного переляку вона про¬ 
кидається з дрімоти, шукає милого коло се¬ 
бе на постелі, але біля неї нікого немає. Мі¬ 
сячна плетінка посунулась близче ід стіні, 
викривилася й значно вкоротилася. Кричать 
цикади, одноманітно журчить кедронський 
потік, а з міста долітає журливий спів піч¬ 
ного сторожа. 

„ Що буде, як він не прийде нині,-—ду¬ 
має Суляміт: — я просила його, а нуж він 
не послухав мене? Заклинаю вас, дочки єру¬ 
салимські, сернами і полевими леліями: не 
будіть ви любови, поки вона сама не прий¬ 
де до вас... Аж ось любов посітила мене.. 
Поибудь швидше, мій милий! Твоя дівчина 
чекає на тебе. Будь скорий як молодий олень 
серед гір запашних". 

Заскрипів пісок на дворі’ під легкими 
кроками. І дівчині душа завмерла. Рука обе¬ 
режно стукає до вікна. Темне обличчя мая¬ 
чить за решіткою. З-за решітки долітає ти¬ 
хій шепіт милого: 
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— Відчини мені, сестрице моя, кохана 
моя, голубко чиста, біла! Голова моя при¬ 
пала росою. 

Але солодка, чарівна утома огортає її 
тіло і вона лежить, як нежива. Вона хоче 
встати і не може, хоче ворухнути рукою 
і не може. І не розуміючи, що з нею ро¬ 
биться, вона шепче, споглядаючи у вікно: 

— Ах, Боже мій, кучері його припали 
нічною росою! А я скинула свій хитон. Як 
же-ж мені тепер одягнутись? 

— Встань, кохана моя. Вийди, зоре ти 
моя. Вже не далеко до ранку, розкривають 
квіти свої чаші, виноград ллє свої пахощі, 
настав час пташиного щебетання, журливе 
воркування горлиці розлягається серед гір. 

— Я помила ноги, — шепоче Суляміт: 
— Як же-ж мені тепер стати ними на 
землю? 

Темна голова щезає з віконної плетінки 

ся під дверми. Милий старається обережно 
просунути руку в щілку для замка. Тепер 
чути, як він пальцями шукає засува. 

Тоді Суляміт встає, міцно притискає 
руки до грудей і шепоче з переляку: 

— Моя сестра спить, я.боюся її роз¬ 
будити. 

Вона вагається, руки тремтять, а потім 
вступає в капці, одягає хитон на голе тіло, 
накинувши на верха рядно, відчиняє двері, 
а на засові остаються сліди дорогого мира. 
Але вже нікого немає на дорозі і сама до¬ 
рога біліє серед темних кущів в сірім до¬ 
світнім тумані. Милий не діждавшись — пі- 
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шов, навіть кроків його не чути. Місяць 
зменьшився, поблід і підбився високо. На 
СОДІ ПОПІД шпилями гіо з’являються роже¬ 

ва, досвітня заграва. Ген далеко біліють 
мури і доми Єрусалиму. 

Коханий мій! Царю і пане моєї ду¬ 
ші! — гукає Суляміт в досвітній, імлистій 
темряві. — Ось я тутечки. Я чекаю на те¬ 
бе... Вернися! 

„Ой побіжу-ж я цією дорогою, дожену 
Я, Д)ЖЄН/ МОГО МИЛОГО, - гугприть Суля- 
міг сама з собою. — Піду я по місті, по 
вулицях, по майданах і буду шукати того, 
котрого любить* душа моя. Ох, як-би ти був 
моїм братіком, що ссав враз зі мною грудь 
моєї матері, я цілувалаб тебе і ніхто не су¬ 
ди вби мене і не дорікав. Я взялаб тебе за 
руку і привелаб до своєї «батьківської хати. 
Ти навчав-би мене, а я лапувалаб тебе со¬ 
ком з Гранатових яблук. Заклинаю вас, доч¬ 
ки єрусалимські: як доведеться вам стріну¬ 
ти мого коханого, то скажіть йому, що я 
тужу за ним і поміраю з любови/м 

Так гуторить вона сама з собою і як 
на .крилах біжить легкими кроками до міста. 
Біля Болотяної брами сидять два сторожі, 
дрімаю ти в ранішній прохолоді, що цілу ніч 
ходили по місті. Вони прокидаються і диву¬ 
ються, побачивши дівчину, що біжить ку¬ 
дись. Молодший з них встає і розпросто¬ 
ривши руки, заступає її дорогу. 

Підожди, підожди дівчино! гукає 
він сміючись. — Куди біжиш ти так швидко? 
Ти проспала нишком цілу ніч на постелі 
свого милого і ще й досі гаряча від його 
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пестощів, а ми перемерзли, вартуючи цілу 
ніч нсі холоді. Справедливість вимагав, щоб 
ти з нами теж трохи посиділа. 

Старший теж встає і хоче обняти Су- 
ляміт. Він не сміється, тільки дихає важко, 
сопе з диким свистінням, облизуючи язиком 
сині губи. Його понівечене обличчя вкрите 
великими шрамами від перебутої прокази, 
видається дуже страшним в досвітнім тума¬ 
ні. Він озивється гугнявим, хрипливим голо¬ 
сом: 

Таки правда. Слухай, люба дівчино, 
хибаж твій милий ліпший від других мущин! 
Замкни очі, а тг побачиш, що між ним 
і мною немає жадної ріжниці. Я навіть ліп¬ 
ший від нього, бо запевне більше досвідче¬ 
ний, як він. 

Вони хапають її за груди, за плечі, лов¬ 
лять за руки, за одежу. Але Суляміт гнучка,, 
проворна й міцна, а тіло її намазане пахо¬ 
щами слизьке. Вона вихоплюється, лишиеши 
в руках сторожів верхнє покривало і ще 
швидше біжить назад тією самою дорогою. 
Вона не відчуває ні зневаги, ні страху — за¬ 
хоплена до краю думкою про Соломона. 
Наближавшись до своєї хати, де двері, я- 
кими вона щойно вийшла, стоять отворенї 
наостіж, чорніється тінь темною плямою на бі¬ 
лій стіні. І вона з’їжившись як молоде ко~ 
тенятко, старається навіть голосно не ди¬ 
хати і на пальцях перекрадається поуз две- 
рий. 

Вона біжить через кедронський міст, 
минає край Сілоамського селища і камя- 
ною дорогою швиденько здіймається спро- 
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вола, на південне узбіччя Вант-Ель-Хава, 
до своєї винниці. Брат її спить у винограді, 
загорнувшись в шерстяне укривало, що при¬ 
пало ранньою росою. Суляміт хоче його 
розбудити, але він не може розплющити о- 
чей, переможений молодим, досвітним сном. 
Так само як вчора мерехтить зірка над вер¬ 
шиною Аназе. Схоплюється вітрець. Каплють 
аромати з виноградних квіток. 

Піду я подивлюся на те місце, де стояв 
мій милий, — промовляє Суляміт: — Торк¬ 
нуся я камінців, до котрих торкалася його 
рука, поцілую я землю там, де ходили йо¬ 
го ноги. 

Вона проворно пересувається поміж ви¬ 
ноградного лозою. Р^са падає з винограду 
на її ноги і бризкає на лікті. І раптом ра¬ 
дісний крик Суляміти розлягається серед 
виноградинка. Цар стоїть за кам’яною ого¬ 
рожею. Він з радісним, усміхненим облич¬ 
чям простягає до неї руки. 

Наче легенька пташина перескакує Су¬ 
ляміт через огорожу і без слів, застогнав¬ 
ши з надмірного щастя, обвилася довкола 
царя. 

Так минає ще кілька, довгих як віч¬ 
ність хвилин. Нарешті одриваючи губи від 
її уст, промовляє він в нестримнім захоплен¬ 
ню і гогїос його тремтить: 

— Яка ти гарна, моє. ти кохання любе, 
яка ти гарна! 

— Ох, який ти вродливий, коханий мій! 
Сльози несказаної радости й вдячиости 

— блаженні сльози блищать на блідім, пре¬ 
краснім личку Суляміти. Знесилена від лю- 
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бови, вона падав на землю і ледве чутно 
шепоче шалені слова любови: 

Постіллю нам зелена мурава. Кедри 
шатром над нами... Цілуй мене поцілун¬ 

ками уст твоїх. Солодші бо од вина песто¬ 
щі твої... 

Трохи згодом лежить Суляміт головою 
на грудех Соломона. Його ліва рука обні¬ 
має її. 

Притуливщи уста до самого її уха, цар 
щось шепче її до уха, прохає пробачити 
йому і Суляміт шаріє від його слів й за¬ 
криває очі. А опісля з несказано чарівною 
усмішкою промовляє засоромлена: 

— Браття мої поставили мене, щоб я 
стерегла винницю... а я й своєї винниці не 
з’уміла зберегти. 

Але Соломон бере її маленьку, загорілу 
ручку й палко припадає до неї устами. 

— Тобі може жаль цього, Суляміт? 
— О, ні, царю мій, коханий мій, мені 

нічого не жаль. Хочби ти зараз встав, пі¬ 
шов геть од мене і на завжди покинув ме¬ 
не, а навіть як-би мені судилося судьбою 
вже ніколи не бачити тебе, я до кінця мого 
ЖИТТЯ 3 великою ВДЯЧНІСТЮ буду ВИхМОВЛЯТИ 

твоє і’мя, Соломоче! 
— Слухай Суляміт,'скажи мені ще од¬ 

но... Тільки прошу тебе, скажи мені щиру 
правду, пречиста моя... Скажи, чи знала ти, 
хто я такий? 

— Ні, я й досі того не знаю. Я думала... 
Але мені сорОхМно признатися... Я боюся, 
що ти будеш сміятися з мене... Люди роз¬ 
казують, що тутечки на горі Ватн-Ель-Хав, 
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часом блукають поганські боги... і я дума¬ 
ла: чи ти бува часом не Гор, син Озіріса, 
або який иньший бог? 

Ні, я тільки цар, кохана моя. Але 
ось на цім місци я цілую твою любу ручку, 
загорілу від сонця і присягаю тобі, що ще 
ніколи: ані в часі моєї молодости, коли то 
прокинулася жага в серцю моїм, ані за пер¬ 
ших днів моєї великої слави не палало моє 
серце такою нестримною жагою, яку роз¬ 
буджує в мені один твій усміх, один дотик 
твоїх огняних кучерів, одна дужка твоїх ро¬ 
жевих уст! Ти така гарна, як Кидарські 
шатра, як занавіси в Соломоновім храмі! 
Я оп'янілий від твоїх пестощів. Ось твої 
груди — якіж вони запашні. Грули твої — 
наче те коштовне, солодке вино! 

— О, так, так, дивись на мене, дивись, 
мій коханий. Очі твої хвилюють мене і бен¬ 
тежать! Ох, яка радість сповняє серце моє: 
аджеж до мене прийшла твоя любов, аджеж 
до мене звернулася жажда твоя ! Як квітки 
запашні кучері твої. Як вязанка мира ле¬ 
жиш ти мені на грудех! 

Час спинює свою одвічну течію і зни- 
мається над ними соняшне коло. Постіл¬ 
лю для них — мурава, крівлею — кедри, 
стінами кипариси. А сторожем над їхнім на¬ 
метом — любов. 



Мав цар Соломон басейн у своїм дворі 
вісьмикутний, холодний басейн з білого мар- 
мору. Темно-зелені малахітові східці тягну¬ 
лися аж до самого його дна. Облоги з єги¬ 
петського біло-сніжного яспису, з ледве по¬ 
мітними жилками — становили рамя ба¬ 
сейну. Найкраще гебанове дерево пішло на 
обробку стін. Чотири львині голови із ро¬ 
жевого сардонікса тоненькими струями ли¬ 
ли воду в басен. Вісім срібних шліфованих 
зеркал доброї сидонської роботи, • на зріст 
чоловіка, були вправлені в стіни поміж 
стрункими білими стовпами. 

Заки ще Суляміт увійшла в басен, мо¬ 
лоді служниці налили до нього всіляких па¬ 
хощів і вода від того побіліла, поголубіла 
і заграла перлами молочного опалю. В ні¬ 
мім захопленню споглядали служниці на ії 
тіло, роздягаючи Суляміт, і роздягнувши її, 
привели до зеркала. Найменьшої хиби не 
було на її прекраснім тілі, котре наче спі¬ 
лий рожевий овоч, покрите було золоти¬ 
стим пухом ніжного волося. Вона-ж, спогля¬ 
даючи на себе в зеркалі, .шаріючи від соро¬ 
му, думала: 

„Все це для тебе, мій царю!“ 
Вона вийшла з басену освіжена, холод¬ 

на й запашна, покрита тремтючими каплями, 
наче та квітка під росою. Рабині накинули 
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на неї коротеньку білу туніку з найтоньшо- 
го єгипетського лену і хитон з коштовного 
сарґонського Гісера, який був такої блиску¬ 
чої золотистої краски, що одежа виглядала 
так, наче була виткана з соняшних промін- 
нів. Вони обули її ноги в малі сандали 
з червоної шкури молодого козляти, вони 
осушили її темно-золоті кучері і перевили 
їх зразками великих чорних перлів і укра- 
сили її руки золотими, дзвенячими брасле¬ 
тами. 

В такім строю станула вона перед Со- 
ломоном і цар скрикнув на радощах: 

Хтож вона така, що сяє як зірка, 
чарівна, як місяць, ясна як сонце? О, Су- 
ляміт, твоя краса грізніща, як полки з роз¬ 
пущеними знаменами! Сімсот жінок мав я 
і триста наложниць і дівчат без ліку, але ти 
єдина найкраща поміж ними — зірко ти 
моя! Побачать тебе цариці і возвеличають, 
і поклонаться тобі наложниці і возвелича¬ 
ють всі женщини на всій землі. О, Суля¬ 
міт, той день, в котрім ти станеш моєю 
дружиною і царицею, буде найщасливійшим 
днем для мого серця. 

Тоді Суляміт підійшла до різблених 
маслинових дверей і притулившись до одвір¬ 
ка щокою, промовила: 

— Я хочу бути тільки твоєю рабинею, 
Соломоне. От я приложила моє вухо до од¬ 
вірка. І прошу т£бе: по Мойсеевому закону 
пригвозди мені ухо на знак мого добровіль¬ 
ного рабства перед тобою. 

Тоді велів Соломон принести зі своєї 
скарбниці коштовні ковтки з ярко-червоних 
Суляміт. 4 
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самоцвітів з гранатової породи, зроблених 
на зразок подовгастих груш. 

Він сам заложив їх в уха Суляміти 
і промовив: 

— Моя кохана належить до мене, а я* 
до неї. 

І узявши Суляміт за руку, повів її цар 
до просторої світлиці на бенкет, де вже зі¬ 
бралися й чекали на його царедворці й при¬ 
ятелі. 

\ 



VIII. 

Сім днів минуло від того ранку, як увій¬ 
шла Суляміт в царський двір. Сім днів вона 
і цар втішалися солодощами кохання і не 
могли насититися. 

Соломон любив дуже приоздоблювати 
свою кохану коштовними речами. „Які гар¬ 
ні твої маленькі ноги в сандалах!" — скри¬ 
кував цар з запалом і ставши перед нею 
навколішки, цілував по черзі усі пальці і на¬ 
низував на них перстені з такими гарними 
й рідкими камінцями-самоцвітами, яких не 
мав навіть єрусалимський перЕосвященник 
на своїм ефоді. Суляміт була, зачарована 
оповістями Соломона, коли то він розкри¬ 
вав її таємну силу самоцвітів, їх внутрішні 
прикмети, розповідаючи про їх чародійну 
властивість та таємне їхнє значіння. 

— Ось возьмім антракс, святий камінь 
країни Офір, - розповідав цар. — Він го¬ 
рячий і вохкий. Глянь тільки, який він; він 
червоний як кров, як вечірня зірка, як роз¬ 
квітлий цвіт Гранату, як густе вино з ен- 
гедських виноградників, як твої уста, моя 
ти Суляміт, як твої уста над ранком після 
ночі пестощів і кохання. Це камінь кохан¬ 
ня, гніву й крови. На руці людини, яку то¬ 
мить пропасниця, або палить жага, він стає 
теплим і палає червоним полум’ям. Надінь 
його кохана на руку, тоді побачиш, як вій 
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запалає. Якщо його потовчи на порошок 
і пити з водою, то' він дає обличчю румя- 
нець., заспокоює шлунок і веселить душу. 
Той, що його носить, здобуває собі владу 
над людьми. Він лічить серце, мозок і па¬ 
м’ять. Але при дітях його не можна носити, 
бо розбуджує він довкола себе жагу й лю¬ 
бовні похоті. 

Або оцей прозірний та подібний до мі¬ 
дяної плісни. В країні Етійопів, де його мо¬ 
жна роздобути, називають його Мгнадтс-Фза. 
Мені подарував його батько моєї жінки, ца¬ 
риці Астіс, єгипетський фараон Суссакім, 
а йому він дістався від захопленого в по¬ 
лон царя. Ти бачиш, він на око не гарний, 
та не має йому ціни задлятого, бо тільки 
чотири чоловіки на землі посідають камінь 
Мгнадіс-Фза. Має він ту прикмету, що при¬ 
тягає до себе срібло, наче захланний гро- 
шолюбець. Я дарую його тобі, моя кохана, 
бо ти не захланна на гроші. 

Глянь, Суляміт, на отсі шафіри. Де¬ 
котрі з них подібні до васильків в пшениці, 
иньші до осінного неба, а деякі до моря 
в чисту погоду. 
Це камінь невинности — холодний і чистий. 

Підчас далеких, важких мандрівок його кла¬ 
дуть врог, щоб зменшити спрагу. Він такса- 
мо лічить від прокази й поганих наростів на 
тілі. Він дає ясність думкам. Жерці Юпіте¬ 
ра носять його на вказуючім пальци. 

„Царем усіх самоцвітів — це камінь 
Шамір. Греки називають його Адамас, це 
означає — непереможний. Він найдужчий 
з-поміж усіх речей на світі і не боїться 
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хочби якого вогню. Це соняшне СЯЙВО, ЩО 
згусло в землі та з протягом часу охолоди¬ 
лося й перемінилося в камінь. Ось глянь 
тільки, Суляміт, як він грав мерехтить усіма 
барвами, які тільки є на світі, хоч сам він 
прозорний як капля води. Він сяє серед 
темної ночі, але тратить свій блеск навіть 
серед білого дня на руці душегуба. Його 
привязують до руки поліжниці, яка мучиться 
в важких породах, так само надівають його 
воїни на ліву руку, як ідуть яо бою. Той, 
хто носить Шамір— подобається царям і не 
боїться злих духів. Шамір зганяє ряботин¬ 
ня з лиця, очищає віддих, дає спокійний сон 
сноходам й становиться вохким в поблизу 
трояну. Самоцвіти Шамір бувають чоловічі 
й жіночі; закопані глибоко в землю, вони 
можуть розмножуватись. 

Місячний камінь, блідий й ніжний як 
сяйво місяця - це самоцвіт халдейських 
і вавилонських маґів. Перед віщуванням, во¬ 
ни кладуть його під язик і він дає їм дивний 
дар бачити прийдешнє. Він має дивний звя- 
зок з місяцем, бо як тільки молодик настає, 
він робиться холодним, а сяйво його зма¬ 
гається. Він дуже сприяючий для жеищини, 
особливо в той рік, коли то вона з дитини 
стає дівчиною. 

А оцей шмараґдовий перстінь носи 
завжди на руці, моя кохана, бо смараґд —- 
улюблений камінь Соломона, Ізраїльського 
царя. Він зелений, чистий і ніжний, як вес¬ 
няна трава і як довго дивитись на його, то 
серце оживає з радости; а як глянеш на 
нього у-ранпі — то цілий день буде для те- 
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бе легким й радісним. Над твоїм нічним ло¬ 
жем, кохана моя, я повішу ізмараґд: нехай 
він одганяе від тебе погані сни, втихомирює 
твоє серце й заступить дорогу чорним дум¬ 
кам. До того, хто носить смараґд, не збли¬ 
жаться гадюки ні скорпіони; коли-ж держа¬ 
ти смараґд перед очима гадини, то з них 
поллється вода і буде текти так довго, аж 
поки гадина не осліпне. Товчений смараґд 
дають пити отроєній людині разом з гаря¬ 
чим верблюжим молоком, щоб троян вий¬ 
шов з потом; змішаний з рожевимолійком, 
він дуже помічний від всілякого гаддя, а роз¬ 
тертий з шафраном і при тожений до хворих 
віч, як рукою здіймає курячу сліпоту. Так 
само дуже помічний він при кровогічі і на 
чорний кашель, котрий не дасться вилічити 
ніяким способом. 

Обдарував цар свою любку лівійськими 
аметистами, схожими на фіялки, що цвітуть 
на провесні в лісах на підніжжю Ливанських 
гір, — аметистами, що посідають чарівну 
силу: втишають бурю, втихомирюють злість, 
хоронять голов\' від хмелю, коли перебрати 
мірку й помагають підчас ловів на диких 
звірів; подарував теж перзепольський опаль, 
котрий приносить щастя в коханню, при- 
пинює свавку й незгоду між супругами, од¬ 
вертає царський гнів і сприяє дуже в го¬ 
дівлі й продажі коней; самоцвітний камінь, 
що зветься „котяче око“ — з прикметою 
зберігати майно, розум і здоровля свого 
пана; і блідий синьо-зелений, як морська 
вода біля берега; бериль — помічний від 
більма і прокази, добрий товариш у дорозі; 
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і різноколірний аґат - той, що носить йо¬ 
го, не боїться підступу і лукавства ворогів 
і не пропаде підчас землетрусу; так само 
нефріт, нирковий камінь, охороняючий лю¬ 
дину перед громами; крім того зелений на¬ 
че яблуко, мутно-прозірчастий оникс, — сто¬ 
рож свого господаря від огню й божевілля; 
потім ясніс, що наводить жах на звірів; да¬ 
лі чорний ластів'ячий камінь, наділяючий 
людину красомовством; то знов почитува¬ 
ний дуже вагітними жінками орлиний камінь, 
що його орли кладуть до своїх гнізд, як 
приходить пора вийматися їхнім пискля¬ 
там; заберзат із країни Офір, сяючій як ма¬ 
ленькі сонця; жовто-золотистий хрізоліт — 
друга злодіїв і купців і сардонікс улюбленний 
царями і царицями; малиновий ліґірій, котро¬ 
го як звісно находять в шлунку рися, тим то 
його зір такий бистрий, що він бачить 
навіть крізь стіни, — тому-то ці, що носять 
ліґірій, визначаються незвичайною зіркістю 
очей, — крім цього він спинює кровотечу 
з носа і гоїть всілякі рани, опріч ран за¬ 
подіяних каменем, або залізом. 

Навішав цар на шию Суляміті чимало* 
дорогого намиста з перел, що їх добували 
його піддані із дна персидського моря і пер¬ 
ли від теплоти її тіла набирали живого бле- 
ску й ніжного коліру. Так само коралі на- 
бірали більшої краси і черленості на її 
смуглявій груди, оживав опалевий самоцвіт 
на її пальцях і кидали тріскуні іскри ці жовті 
бурштинові забавки, що їх привозили в да¬ 
рунок цареві Соломонові з далеких берегів 



північних океанів сміливі моряки Тирського 
царя Хірама. 

Ромен-зіллям і леліями притрусувала 
своє ложе, стелючи його на ніч і спочива¬ 
ючи на її груди промовляв цар, радіючи ці¬ 
лим серцем: 

- Ти подібна до царського човна в кра¬ 
їні Офір; любко ти моя! До легенького зо¬ 
лотого човника, що пливе, хитаючись по 
водах святої ріки, серед запашних, білих 
квітів... 

Так навістила царя Соломона — най¬ 
більшого з цар1'в і наймудрійшого з-поміж 
мудрців — його справжня перша й остання 
любов. 

З того часу богаго віків минуло. Були 
царства і царі і ніякий слід не лишився по 
них, як від того вітру, що мчиться над пу¬ 
стинею й пропадав безслідно. Були кріваві, 
люті войни, що тягнулися роками і після 
них імення" полководців цілими століттями 
с’яли наче крізаві зорі, але час стер навіть 
саму пам’ять про них. 

Зате любов вбогої дівчини з винниці 
і великого царя не промине в пам’яти сто¬ 
літь і не забудеться, бо сильна як смерть 
любов, а кожна женщина, що любить— ца¬ 
риця та ще н тому, що несказано гарна 
любов! 



IX. 
V 

Сім днів минуло з того часу, як Соло- 
мон — поет, мудрець і цар привів у свій 
двір вбогу дівчину, яку довелось йому стрі¬ 
нути у винниці на світанні. Сім днів вті¬ 
шався цар тихою насолодою кохання і не міг 
насититися. І велика радість осінювала його 
обличчя, наче золоте соняшне сяйво. 

Ночі були ясні, теплі й місяшні — со¬ 
лодкі ночі кохання. На ложі вистеленім ти¬ 
гровими шкурами лежала голіська Суляміт, 
а цар сидів на помості біля її ніг і налива¬ 
ючи свою смараґдову чашу золотистим ви¬ 
ном з Мареотіса, пив на здоровля своєї ко¬ 
ханої, радіючи цілим серцем та розповідав її 
мудрі, старинні оповісти та чарівні казки. 
Рука Суляміт, спочиваючи на його голові, 
гладила його густе, кучеряве чорне волося. 

— Скажи мені, мій царю, — спитала 
якось Суляміт: — чи не дивно воно, що я 
тебе покохала від першого разу? Я тепер 
пригадую собі все й мені здається, що я на¬ 
лежала до тебе з тої самої хвилини, коли 
ще не встигла глянути на тебе, а тільки 
почула твій голос. Серце моє затремтіло 
й розкрилося на зустріч тобі, як розхиля¬ 
ється квітка літньої ночі від подиху півден¬ 
ного вітру. Чим же ти так причарував мене, 
мій коханий? 
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! цар, схиливши голову до ніжних колін 
Суляміти, ласкаво всміхаючись, промовив: 

— Тисячі жінок перед тобою, моя ти 
зоре, ставили те саме питання своїм коха¬ 
ним і сотки століть після тебе вони будуть 
питати про це своїх любків. Три речі не 
зрозумілі для мене на світі, ба та ще й че¬ 
твертої я не можу збагнути: лету орла на 
небі, бігу змії на скелі, шляху корабля на 
морі й таємної стежки, якою прямує душа 
мущини до серця женщини. Це не моя му¬ 
дрість, Суляміт, це слова Агура, сина Якея, 
що їх переказали нам його ученики. Але по¬ 
шануймо й чужу мудрість. 

— Еге-ж промовила Суляміт в задумі: 
— дуже можливо, що людина ніколи не змо¬ 
же цього збагнути. Нині підчас бенькету на 
моїй груди була вязанка запашних квіток 
стакті. Але як тільки ти вийшов з-за стола, 
цьвіти мої перестали пахнути. Я думаю, що 
тебе царю повинні любити жінки й чоловіки, 
звірі, а навіть квіти. Я частенько думаю над 
тим і не можу зрозуміти, як можна когось 
иньшого кохати, опріч тебе? 

— І опріч тебе, і опріч тебе Суляміт! 
Я що хвилини складаю подяку Господу, що 
тебе післав Він на моїй дорозі. 

— Я памятаю, як сиділа я на камені 
біля огорожі і ти положив свою руку на 
мою. Вогонь пробіг по моїх жилах і мені 
в очах усе закрутилось. Я подумала собі 
в своїм серцю: „Ось хто моє сонце, ось хто 
мій цар і коханий мій!" 

— Я памятаю, Суляміт, як ти оберну¬ 
лася на мій поклик. З-під тоненької одежі 
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Я побачив твзе дівоче тіло, твоє гарне тіло, 
яке я люблю, як Бога. Я люблю теоє тіло 
покрите золотим пушком, наче сонце ли¬ 
шило на нім свій поцілунок. Ти струнка як 
та серна, ти гарна як колісниця Амінодава. 
Твої очі, як пара голубів, що сидять біля 
джерела тихих вод. 

О, милий мій, твої слова зворушують 
мене і бентежать. Твоя рука солодко па¬ 
лить мене. Твої ноги, царю мій, наче ко¬ 
лодки мармурові Живіт твій, наче мішочок 
пшеничної муки заквітчаний леліями 

Облиті мовчазним сяйвом місяця, вони 
забували про все на світі, де вони та що 
з ними робиться і так минали години за го¬ 
динами і вони з зачудованням помічали, як 
крізь віконну решітку заглядав рожевий сві¬ 
танок. 

Раз якось промовила Суляміт: 
— Ти пізнав мій улюблений багато жі¬ 

нок і дівчат без ліку, а усі вони були най¬ 
кращими жінками на землі. Мені лице па¬ 
лає від сорому, коли я подумаю про себе, 
просту, невчену дівчину та про моє вбоге 
загоріле від сонця тіло. 

Але припадаючи устами до її уст, про¬ 
мовляв цар, оповинений коханням і вдяч¬ 
ністю: 

— Ти цариця Суляміт! Ти справжня 
цариця. Ти вродилася царицею. Ти смілива 
і щедра в любови. Сімсот жінок є у мене 
і триста наложниць та й дівчат пізнав я без 
ліку, але ти єдина, тиха радосте моя, най¬ 
краща з-поміж усіх жінок. Я знайшов тебе 
так само, як той водолаз в Перському за- 
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ливі. ідо наповнює багато кошів порожніми 
черепашками, та невеликої ціни перлинами, 
аж поки не добуде із дна морського коштов¬ 
ної перли, достойної царської корони. Дитя 
моє, тисячу раз може кохати людина, але 
по правді кохати може тільки раз на віку. 
Тьмі-тмущі людей думають, ідо вони люб¬ 
лять, але тільки двом з поміж них посилає 
Господь любов. Тоді, як ти віддалася мені 
там між кипарисами, під крівлею з кедрів, 
на постелі з зелені, я з цілої душі дякував 
Всевишньому за його велику ласку для 
мене. 

Потім знов якось спитала Суляміт: 
— Я знаю, що всі вони кохали тебе, 

через те, що тебе не можна не любити. 
Цариця Сабська приходила.до тебе зі своєї 
далекої країни. Кажуть, вона була наймуд- 
ріща і найкраща, які колибудь були на 
землі. Я так, наче у сні бачу її каравани. 
Не знаю чому воно так, але ще з малку 
мене все тягнуло до колесниць вельмож. 
Мені було тоді здається сім, а може вісім 
літ, я памятаю верблюдів в золотій збруї, 
вкритих пурпуровими дергами, що вгинали¬ 
ся під вагою всілякого добра, я пригадую 
собі мулів з золотими бубончиками між ву¬ 
хами, наче ось тепер бачу багато смішних 
мали в срібних клітках і чудових павичів. 

А за караванами тяглися хмари рабів 
і слуг в білих і блакитних одягах: вони ве¬ 
ли освоєних тигрів та барсів на червоних: 
стьожках. Мені було тоді лиш вісім років. 

— Так, дитя моє, тобі було тоді лиш. 
вісім літ, — промовив сумно Соломон. 
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— Ти більше любив ії, як мене, Соло- 
моне? Розкажи мені щось про неї. 

І розказав її Соломон усе, що знав про 
цю дивну жінку. Наслухавшись чимало про 
мудрість і красу Ізраїльського царя, вона 
прибула до його зі своєї країни з-дорогими 
дарами випробувати його мудрість та поко¬ 
рити його серце. Це була вродлива сорок- 
літня жінка, що вже починала в’янути. Але 
таємними, чародійними способами, яких вона 
вживала, дійшла до того, що її старкувате 
тіло виглядало молодим і гнучким як у мо¬ 
лодої дівчини, а обличчя її мало вираз стра¬ 
шенної, надлюдської краси. Але мудрість її 
була звичайною мудрістю людини, та ще 
й при тім дріб’язковою мудрістю жінки. 

Бажаючи випробувати царя загадками, 
вона післала до нього п’ятьдесять молоде¬ 
сеньких пахолят і н’ятьдесять дівчаток та¬ 
кого самого віку. Всі вони були так хитро¬ 
мудро зодягнені в однакові суконки, що на¬ 
віть найбистрійше око не моглоб розпізнати, 
котрі з них хлопці, а котрі дівчата. „Я на- 
зову тебе мудрим, царю, — промовила Бал- 
кіс: — якщо ти відгадаєш, котрі з нихдів- 
чата, а котрі хлопці“. 

Але цар розсміявся і велів кожному 
і кожній з сих присланих подати по чер¬ 
зі миску і срібний збанок для умивання. 
І в той час, коли хлопці бризкалися у воді 
руками і кидали її пригоршнями на лице, 
кріпко витираючи шкіру, дівчатка поступа¬ 
ли, як це завжди роблять жінки вмиваючись. 
Вони ніжно й старанно натирали водою 
кожну руку, піднімаючи її близько до очей. 
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Так просто без великого труду розвя- 
зав цар першу загадку Балкіс-Македи. 

Відтак прислала вона Соломонові вели¬ 
кий діямант, завбільшки ліскового оріха. 
В цім камені була ледве помітна дуже по¬ 
кручена розколина,яка вузенькою поплута¬ 
ною щілкою продіравлювала його наскрізь. 
Треба було пересилити через той діямант 
шовкову нитку. І мудрий цар пустив в шка- 
лубину гусеницю шовкопряда і він пройшов 
наскрізь діямант, лишив за собою тоненьку 
шовкову павутину. 

Так само прислала вродлива Балкіс ца¬ 
реві Соломонові дуже коштовний кубок 
різблений з сардонікса, великої мистецької 
роботи. „Цей кубок буде твій, — веліла во¬ 
на сказати цареві: — якщо ти наповниш 
його рідиною взятою ан^ Т землі, аіні з не¬ 
ба". Тоді то наповнив Соломон посудину 
піною, що котилася з тіла утомленого коня 
і приказав віднести її цариці. 

Богато ще тзких загадок загадувала ца¬ 
риця Соломонові, але не могла унизити йо¬ 
го мудрости і всіма таємними чарами нічних 
любощів не зуміла вона прихилити до себе 
його серця. І коли вона нарешті обридла ца¬ 
реві, він жорстоко і образливо насміявся 
над нею. 

Всім було звісно, що Сабська цариця 
нікому не показувала своїх ніг і тому носи 
ла довгу аж до землі одіж. Навіть підчас 
любовних ласк мала вона ноги добре за- 
вергнуті в одежу. Чимало чудних та смішних 
лєґенд склалося з того приводу. 
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Одні запевняли, що цариця мав козлячі 
ноги, оброслі шерстю; другі-ж знов прися¬ 
гались на чім світ, що вона замість люд¬ 
ських стіп, має плівчаті гусячі лапи. І навіть 
розказували про це, якто раз мати цариці 
Балкіс, після купелі сіла на пісок, де недав¬ 
но лишив своє сім’я якийсь божок, що на 
сей час перемінився в гусака і від того при¬ 
падку вона завагітніла й породила вродливу 
Сабську царицю. 

Ото-ж велів Соломон одного разу спо¬ 
рядити в одній зі своїх кімнат прозірчаний 
кришталевий поміст з порожньою просто¬ 
рінню під сподом і туди налили води і на¬ 
пустили риби. Все це було зроблено так 
штудерно, що не попереджений про це чо¬ 
ловік, ніяк не міг доглянути шкла і ставби 
присягатись, що бачить перед собою басейн 
з чистою, свіжою водою. 

1 коли вже все було готове, тоді попро¬ 
сив Соломон свого коронованого гостя на по¬ 
бачення. В супроводі свого пишного почту 
йде вона кімнатами Ливанського двора і до¬ 
ходить до зрадливого басейна. На другім 
кінці його сидить цар в сяйві коштовних са¬ 
моцвітів і золота і всміхається привітним 
поглядом своїх чорних очей. Двері відчиня¬ 
ються перед царицею, вона ступає крок на¬ 
перед і раптом скрикнувши підні... 

Суляміт сміється весело, як мала дити¬ 
на і плеще в долоні. 

— Вона нахиляється і підіймає одежу? 
— питає Суляміт. 

— Так, моя любко, вона зробила так, 
як на її місци зробилаб кожна жінка. Вона 
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підняла до гори край своєї одежі, і хоч це 
діялось тільки одну мить, усе-ж таки я, а 
т&ксамо цілий мій доір побачили, що в пре¬ 
красної Сабської цариці Балкіс-Македи зви¬ 
чайнісінькі людські ноги, тільки криві і об¬ 
рослі густим волосям. На другий день вона 
зібралася в дорогу і не попращавшись зі 
мною, одїхала з своїм пишним караваном. 
Я не хотів її образити. У слід за нею я пі- 
слав надійного гінця з тим, щоб він передав 
цариці вязочку рідкої гірської' трави що 
буває дуже добрим засобом для винищуван¬ 
ня волося на тілі. Але вона повернула мені 
назад голову мого післанця в мішку з до¬ 
рогої багряниці. 

Так само розповів Соломон своїй коха¬ 
ній чимало такого зі свого життя, чого не 
дізнався більше ніхто з людей і що Суля- 
міт забрала з собою в могилу. Він розка¬ 
зував про довгі і тяжкі роки жури і бурла¬ 
кування, коли то він мусів тікати од гніву 
своїх боатів, від заздрости Авессалома і від 
ревнощів Адонії, був примушений під чужим 
назвищем критися в чужих краях 
і стільки то довелось йому тоді зазнати ли¬ 
ха та злиднів. Він розказав її ще й про те, 
як у якійсь далекій невідомій країні, тоді як 
він стояв на ринку дожидаючи, що його 
наймуть на якусь роботу, до нього підійшов 
царський кухар і промовив: 

— Слухай чужинче, поможи мені за¬ 
нести оцей кіш з рибою до царського двора. 

Своїм умом, меткістю та вмілим пово- 
жінням з людьми Соломон так сподобався 
царським дворакам, що в короткім часі при- 
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мостився при дворі, а як умер найстарший 
кухар, то він став на його місце. Потім роз¬ 
повідав Соломон про це, як то одиначка ца¬ 
рева дочка, руже вродлива, палка дівчина, 
закохалася нишком в нового кухаря, як зне- 
хоття відкрила йому свою любов і як одного 
разу вони обоє серед темної ночі втекли 
з царського двора. Цар післав за ними по¬ 
гоню, їх спіймали й привели назад. Тоді то 
Соломон був засуджений на смерть і тільки 
чудом вдалося йому втекти з вязниці. 

Пильно слухала Суляміт цих оповістей 
Соломона і не могла наслухатися. Тільки 
лиш затихла розмова, тоді серед нічної, ти- 
шини злипалися їх гуои, спліталися руки 
і груди до грудей припадали.А як надходив 
ранок, то тіло Суляміт виглядало як рожева 
піна і тяжка утома по ночі палких любощів 
оточувала глубокими тінями її гарні очі, а 
вона озивалася з ласкавою усмішкою: 

— Освіжіть мене яблуками, покріпіть- 
мене вином, бо я знемоглася від любови. * 

Суляміт 

5 
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В храмі Ізиди, на горі Ватн-Ель-Ха?* 
щойно скінчилася перша частина великої 
містерії, на котру допускалися вірующі пер¬ 
шого степеня, себто малого посвячення. Чер¬ 
говий жрець — старий дідуган в білих ша¬ 
тах з обголеною головою, без вусів і без 
бороди, що стояв біля вівтаря, обернувся 
до вірних і промовив тихим, стомленим го¬ 
лосом:^ ; 

— Пробувайте в мирі, сини мої і сестри. 
Вудьте досконалими в своїх чинах і подви¬ 
гах. Прославляйте імя богині. Благословен¬ 
ня її над вами нехай буде на вічні віки. 

Він зніс свої руки над народом, благо¬ 
словляючи його. На благословення всі втає¬ 
мничені малої містерії впали ниць на землю, 
а відтак підвівшись мовчки, подалися до 
дверей. 

Саме нині припадав семий день єги¬ 
петського місяця Фаменота присвячений мі¬ 
стеріям Озіріса та Ізиди. З вечера урочиста 
процесія тричі обходила храм довкола 
з світильниками, пальмовими галузками 
і амфорами, з таємними символами богів 
і з святими подобами фаллуса. ’ По середи¬ 
ні походу на плечах жерців та віщунів 
другого степеня зносився закритий „наос“ 
з дорогоцінного дерева, оздоблений перлами, 
слоневою костю та золотом. Там пробувала 
сама богиня — Вона, Невидима, Подателька 
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життя, таємна, Мати, Сестра і Жінка богів. 
Злющий Сет заманив свого брата, бо¬ 

жественного Озіріеа на пир; підступом ве¬ 
лів йому лягти в розкішну труну, зачинив 
раптом віко і вкинув домовину враз з ті¬ 
лом великого бога в ріку Ніль. Ізида, яка 
щойно, породила Гора, у великій журбі, ллю¬ 
чи рясні сльози, шукає по всій земли за ті¬ 
лом свого чоловіка і довго не може його 
відшукати. Нарешті риби розповідають їі, що 
домовину хвилями занесло море й приби¬ 
ло до Бібльоса і там довкола його виросло 
велике дерево й заховало у своїм стовбурі 
труп бога і його пливучий дім. Цар цієї кра¬ 
їни приказав зробити соб з того великого 
дерева добрий, міцний ст< вп, не відаючи, 
що в нім прибуває сам бог Озіріс, великий 
подавець життя. Ізида поспішає до Бібльо¬ 
са, приходить туди, поміраючи від спеки, 
спраги й тяжкої камянистої дороги. Вона 
ослобоняє труну з середини дерева, несе її 
з собою й закопує в землю біля городсько- 
го муру. Але Сет знову захопивши тайком 
тіло Озіріеа, розрізує його на чотирнайцять 
частин і розкидає їх по усіх містах і се¬ 
лищах Горішнього й Долішнього Єгипту. 

І знов в великім смутку і з плачем, роз¬ 
дираючим душу, пішла Ізида шукати за свя¬ 
тими членами свого чоловіка і брата. До її 
голосіння пристає з плачем її сестра, богиня 
Нефтіс, могутній Тоот і син богині, ясний 
Гор-Горізит. 

Таке таємне значіння мала процесія 
в першій частині богослуження. Тепер по 
відході простих вірую1 їх і після коротень- 
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кого спочинку мала відбутися друга частина 
великої містерії. В храмі лишилися тільки 
втаємничені у вищі степені — містаґоґи, е- 
попти, пророки і жерці. 

Пахолята в білій одежі розносили на 
срібних тацах мясо, хліб, сушені овочі і со¬ 
лодке пелузьке вино. Другі знов наливали 
з тирських посудин з вузькими шийками 
сікару, котру в ті часи давали злочинцям 
перед страченням, щоб збудити в них від¬ 
вагу, але яка крім того мала ще й цю прик¬ 
мету, що розбуджувала і піддержувала в лю¬ 
дях огонь реліґійного шалу. 

На знак чергового жерця пахолята зни¬ 
кли. Жрець-воротар позамикав усі двері. 
Відтак він уважно обійшов усіх присутних 
і вдивляючись їм в обличчя, допитувався їх 
таємними словами, які були гаслом для ни- 
нїшної ночі. Двох иньших жерців перетягли 
продовж храму і довкола кожного стовпа 
срібну кадильницю на колесах. Цілий храм 
наповнився блакитним, густим, опяняючим ти- 
міяном, а крізь хмари диму ледве мерехтіли 
різноцвітні огні лямпад, зроблених з прозір¬ 
частих самоцвітів, — лямпад, справлених 
в різблене золото, що висіли причеплені 
до стелі на довгих срібних ланцюгах. Ко¬ 
лись давно той самиі\храм Озіріса й Ізиди 
замітний був хиба своїм невеличким розмі¬ 
ром та вбогістю та ще хиба й тим, що був 
видовбаний в середині, наче глибока печера. 

' 3 світом получена вона була вузеньким, 
підземним ходом. Але за часів Соломона, що 
брав під свою опіку кожну віру опріч цих, 
котрі приносили кріваву жертву немовлят4 
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і завдяки цариці Астіс, з роду єгиптянки, 
храм значно розширився і збогатився ріж- 
ними приносами набожних. 

Прежній вівтар лишився ненарушеним 
у своїй первісній, суворій простоті, враз 
з безліччю всіляких закамарків та кімнат, 
якими він був оточений довкола; всі вони 
були призначені за-для схову скарбів, охвір- 
них речей, приносів та всілякої там релігій¬ 
ної справи, а так само для особливої таєм¬ 
ної ціли підчас найбільше закритих містич¬ 
них орґій. 

Натомість величава була святиня знадвір- 
ря з пілонами на честь богині Ґатор, обста¬ 
вленою з чотирьох боків колонадою зложе¬ 
ною із двайцять чотирьох стовпів. Ще краще 
уладжена була середня, підземна саля для 
молитви. Мозаїковий поміст її був приоздо- 
блений штучними подобами риб, звірів зем¬ 
новодних і плазунів. Повала знов була по¬ 
крита від краю до краю блакитною поли¬ 
вою, а на ній с’яло золоте сонце, світив 
срібний місяць, мерехтіли ясні зорі і зно¬ 
силося з розправленими крилами всіляке 
птаство. Поміст був землею, а стеля — не¬ 
бом, а з'єднані вони були поміж собою на¬ 
че дужими стовбурами дерев — круглими 
і гранчастими стовпами. Тим то, що всі 
стовпи завершувались маківками в виді ніж¬ 
них квітів лотоса, або тоненьких збитків па¬ 
пірусу, то стеля, що спиралася на них, дій-' 
сно видавалася легенькою, наче зносилася 
в повітрю і маячила як небо. 

Стіни на високість чоловіка були обло¬ 
жені плитами з червоного Граніту, котрий 
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на бажання цариці Астіс був привезений 
з Теб, бо тебанські майстри вміли так ви¬ 
гладжувати камінь, що він блищав як зер- 
кало. Ще далі, аж до самої стелі стіни, а 
так само стовпи були оздоблені ріжними по¬ 
добами і символами богів Долішнього і Го¬ 
рішнього Єгипту. Тутечки був Себех, якого 
в Фаюме почитали в виді крокодиля і Тоот, 
бог місяця, якого в місті Хмуну представ¬ 
ляли собі в виді чаплі і бог сонця Гор, я- 
кому в Едфу був присвячений кібчик і Баст 
з Бубаса, в виді кота. Відтак Шу, бог воз- 
духа — лев; Пта-апіс; Гатар — богиня ра- 
дости — корова; Ануб'с, бог бальзамування 
з головою шакаля; Монту з Гермону; бог 
Коптів Міну і богиня неба Нейт з Саіса. 
ї нарешті страшний бог в виді барана, яко¬ 
го ймення боялися вимовляти, а тільки деко¬ 
ли називали Хентієменту, що значить: „Той, 
що живе на заході". 

Високий вівтар в присмерку здавався 
ще більшим, в середині його ледве мріяли зо¬ 
лоті стіни святого захисту, де захована бу¬ 
ла подоба великої богині Ізиди. Троє воріт — 
найбільші по середині і двоє мапих по бо¬ 
ках — провадили до святого захисту. Пе¬ 
ред середніми воротами стояв жертовник, 
а на ньому лежав святий камяний ніжз етіоп- 
ського абсидіяна. На сходах перед вівтарем 
розмістилися молодші жерці й жрекині з Ту¬ 

лу лбами, цитрами, флейтами і бубнами. 
Цариця лежала в маленькій, потайній 

кім латі. Невеличкий квадратовий отвір, штут 
дерно закритий занавісою, виходив просто до 
вівтаря і можна було потай, не виявляючи 
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себе, стежити за подробицями богослуження. 
Легенька, вузька сукня з тоненького, як 
павутиня, льняного полотна, мережаного 
сріблом, тісно прилягла до тіла цариці, зі¬ 
ставляючи голі руки аж до пліч і ноги до 
половини литок. Крізь ц ->ірну матерію сві¬ 
тилася її рожева скіра і помітні всі чисті 
лінії і заокруглення її стрункого тіла, яке 
ще й досі мимо того, що цариці минуло вже 
трийцять літ, було гнучке й молоде й неска¬ 
зано гарне. Волося її пофарбоване синьою 
краскою, було розпущене на плечах, вбране 
па кінцях безліччю запашних галок. Облич¬ 
чя було густо нарумянене й побілене, а очі 
обведені тоненько тушом, здавались дуже 
великими й горіли в темряві, як сліпи звіра 
з котячої породи, Золотий, святий ерес ви¬ 
сів на шиї, розділюючи на двоє її напівголі 
груди. 

З того часу, як охолонуло серце Соло- 
мона до цариці Астіс і він відвернувся від 
неї, втомлений її несамовитою, похотливою 
вдачою, вона з цілим палом південної ярости 
і шалом зачеплених жіночих ревнощів від¬ 
далась цілим тілом і душею тайним орґіям 
збоченої, хоробливої розпусти кастратів, 
що входили в обсяг вищого культу богині 
їзиди.Вона все і всюди показувалася в супро¬ 
воді жреців-кастратів, а навіть тепер, ко¬ 
ли один з них мірно обвівав її голову вія¬ 
лом з павиних пер, — другі сиділи на під¬ 
лозі, впяливши в царицю божевільні масні очі. 
Ніздря їхні розширювались і дрожали від 
запаху, що повівав на них від її тіла і трем¬ 
тючими пальцями вони намагалися непомітно 
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бодай приторкнутись до краю її легкої, хви¬ 
лястої одежі. Несамовита й ніколи не заспо¬ 
коєна жага кастратів розпалювала їхню уяву 
до неможливих границь. їх вигадливість в на¬ 
солоді Кібели і Ашери переходила границі 
людської спромоги. 1 ревнуючи царицю один 
до одного, до всіх жінок, чоловіків і дітей,, 
ревнуючи навіть до неї самої, вони покланя¬ 
лися її більше як Ізиді, і кохаючи, ненави¬ 
діли її, як безмірне огнянне джерело солод¬ 
ких й жорстоких страждань. 

Темні, погані, страшні й звабливі чутки 
ходили в Єрусалимі про царицю Астіс. Ро¬ 
ди те лі гарних хлопчиків і дівчат ховали сво¬ 
їх діток перед її поганим оком, ймення її бо¬ 
ялися вимовляти на супружім ложу, як. 
символ плюгавства й напасти. Але непере¬ 
можна, опяняюча цікавість поривала людські 
душі і піддавала їх під владу її тіла. Люди, 
що хоч раз зазнали її страшних крівавих 
пестощів, вже ніколи не могли їх забути 
і ставали на завжди її нікчемними, погорджу- 
еаними рабами. Щоб тільки на ново хочби 
й на короткий час заволодіти нею, вони гото¬ 
ві були хочби на який гріх, готові були 
терпіти хочби яку зневагу та поповнити 
хочби яке тяжке лиходійство. Одним сло¬ 
вом вони похожі були на тих безталанних 
людців, що раз .закоштушли макового мо¬ 
лока з країни Офір, поринають в солодкі 
сни, вже ніколи не визволяться від його 
ї тільки йому покланяються й почитають, 
поки виснаження й безглуздя не перетнуть 
нитки їхнього життя. 
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Покволом коливалося віяло у важкім,, 
палючім воздусі. В німому захопленню спо¬ 
глядали жерці на свою грізну повелительку.. 
Але вона немов забула про них. Відхиливши, 
трохи занавісу, вона вп’ялила очі в одно 
місце, по сей бік вівтаря, де колись з-за 
темних зборів старинних, мережаних зана- 
віс визирало прекрасне, ясне обличчя Ізра¬ 
їльського царя. Тільки його одного кохала 
цілим своїм гріховним серцем покинута ца¬ 
риця, жорстока, похотлива Астіс. Вона всю¬ 
ди шукала ясного погляду його очей, одно¬ 
го даскавого слова, короткого дотику його 
руки і не могла знайти. На врочистих об¬ 
ходах, на бенькетах в царськім дворі і під¬ 
час судових розправ поводився Соломон 
з нею як царицею і дочкою царя, але душа 
його завмерла для неї і серце відвернулося 
на завжди. Часто і густо горда цариця ве¬ 
ліла підчас царських виходів нести себе 
поуз Ливанський двір, щоби хоч з-далека, 
крізь тяжкі занавіси ношів глянути непо¬ 
мітно на горде, несказано принадне обличчя 
Соломона. І здавна вже її палка любов дсг 
царя так тісно сплелася з пекельною нена¬ 
вистю, що й сама Астіс не вміла їх роз¬ 
різнити. 

Давнійш і Солохмон навіщував храм Ізи- 
ди підчас великих, свят і приносив жертву 
богині, а навіть приняв титул її найвищого 
архижреця, другого після єгипетського фа¬ 
раона. Але страшні обряди „крівавої жер¬ 
тви заплоднення“ відвернули його розум 
і серце від служби матері богів. 

— Скастрований насильно, несвідомо 
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-або припадково, чи там по причині якоїсь 
‘Недуги — не буде понижений перед Богом, 
— сказав цар. — Але горе тому, хто сам 
з власної волі себе скалічить. 

І ось вже цілий рік минув, а ложе його 
в храмі стояло порожне. І даремно спогля¬ 
дала тепер цариця жадібними очима на не¬ 
рухомі занавіси. 

Тимчасом вино, сікера і одурливі кади¬ 
ла вже почали задурманювати зібраних в хра¬ 
мі. Час від часу розлягався в храмі крик 
і сміх та бренькіт срібної посуди, що падала 
знечев’я на камяний поміст. Наближався ве¬ 
ликий, таємний мент крівавої жертви. Всіх 
почав огортати реліґійний шал. 

Цариця окинула, якимсь непевним роз¬ 
сіяним оком храм і вірних. Богато тут бу¬ 
ло шановних та визначних голов і прибічни¬ 
ків Соломона та його полководців: Бен-Ге- 
вер, володар країни Арговіі, Ахімаас, одру¬ 
жений з дочкою царя Васемат, бистрий на 
розум Бен-Декер, Зовуф, що по східньому 
звичаю носив великий титул „царського дру¬ 
га" і брат Соломона з першого Давидового 
подружжя — Далуя, розслаблений жилами, 
напівумерлий чоловічок, що передвчасно зсу¬ 
нувся з глузду від надмірної розпусти та 
п’яньства. Всі вони були — які зі справж¬ 
ньої віри й переконання, які із-за користи, 
деякі наслідуючи других, а хто із-за своєї 
похотливої вдачі — поклонниками Ізиди. 

Аж ось цариця впялила свої очі, з ве¬ 
ликою напругою, довго роздумуючи над чи¬ 
мось, на вродливім, молодім обличчю Еліява, 
одного з отаманів над царськими сердюками. 
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Цариця добре знала, чого це наче по- 
лумям палає його смугляве обличчя, та чо¬ 
го з такою страшною тугою вдивляються 
його розгорячені очі сюда, на занавіси, що 
ледве тремтять від дотику гарних, білих рук 
цариці. Одного разу, сливе жартом, от-так 
для примхи, вона приневолила Еліява пере¬ 
бути з нею цілу довгу, блаженну ніч. В ран¬ 
ці вона випустила його; з того часу богато 
води уплило, а Ьона кожної днини бачила все 
й всюди — двоє закоханих, покірних, жур¬ 
ливих очей, що всюди йшли слідом за нею. 
Чорні брови цариці стягнулися і зелені довгі 
її очі раптом почорніли від страшної думки. 
Ледве помітним рухом руки вона подала знак 
кастратові опустить до долу віяло і про¬ 
мовила тихо: 

— Нехай усі вийдуть. Хушай, ти підеш 
і покличеш до мене Еліява, отамана сердю¬ 
ків. Нехай він прийде сам один. 

* 

і 
і 



XI. 

І 

Десять жерців в білих шатах, накрап¬ 
люваних червоними цятками, вийшли на се¬ 
редину вівтаря. А слідом за ними йшло ще 
двоє жерців в жіночій одежі. Вони мали ни¬ 
ні уявляти собою Нефтіс та Ізиду, які опла¬ 
кують Озіріса. Потім з середини вівтаря 
вийшов не відомий в білому хітоні, але 
хоч не мав на собі жадної оздоби, очі усіх 
зібраних чоловіків і жінок жадливо впяли- 
лися в його. Це був той самий пустельник, 
котрий пробув цілих десять літ в пості, мо¬ 
литві й тяжкій подвижницькій пробі в горах 
Ливану і нині мав принести по своїй волі 
велику, кріваву жертву Ізиді. Обличчє його, 
виснажене від тяжкого посту, затугавіле од 
вітру й осмалене сонцем, було бліде й су¬ 
воре; понурі очі потуплені в землі; смертель¬ 
ний жах повіяв від його на товпу. 

Врешті вийшов і архижрець храму сто- 
літний дідуган з тіярою на голові з тигро¬ 
вою шкурою на плечах, парчевим фартухом 
приоздобленим хвостами шакалів. * 

Повернувшись лицем до молячихся, він 
старечим, тихим і тремтячим голосом про¬ 
мовив: 

— Сутон-ді-гопту! (Цар приносить 
жертву). 4 .. . 

А потім, обернувшись до вівтаря, він взяв 
з рук помішника білого голуба з червоними 
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лапками й одрізавши птиці голову, вийняв 
з грудей серце, а кровію її окропив жертов¬ 
ник і святий ніж. 

Після короткої мовчанки, він знову о- 
звався: 

— Оплачмо Озіріса, бога Атуму, вели¬ 
кого Ун-Нофер-Онуфрія, бога Он! 

Обидва кастрати в жіночих шатах — 
Ізида і Нефтіс ~ в туж мить почали своє 
голосіння гармонійними, тонкими голосами: 

„Вернися до своєї оселі, о прекрасний 
молодче. Бачить тебе — велика радість. 

' „Ізида заклинає тебе, Ізида, що була 
почата в однім череві з тобою, твоя жінка 
і сестра. 

, „З’явися нам знову, покажи своє лице, 
світлий боже, Ось і Нефтіс, сестра твоя. 
Вона заливається сльозами із туги, рве на 
собі волося. 

„У смертельній журбі шукаємо ми за 
твоїм прекрасним тілом. Озірісе, вернися 
у свою оселю!*4 

Ще двоє инших жреців пристали до го¬ 
лосіння. Це Гор і Анубіс оплакували Озірі- 
са і за кождим разом, як тільки вони кін^ 
чили свій стих, хор, що розложився на схо¬ 
дах, повтаряв його врочистим, журливим 
мотивом. 

Опісля з таким самим голосінням стар¬ 
ші жерці винесли зі святилища статую бо¬ 
гині — тепер вже не накриту наосом. Але 
чорна керея, цяцькована золотими зірками, 
обгортала богиню від ніг до голови; відкри¬ 
ті були тільки срібні ноги, обвиті гадюкою 
і над головою срібний кружок, вправлений 
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в коровячі роги. І з повагом з бренькотом 
кадильниць і цитр в супроводі журливого 
голосіння рушила процесія богині Ізиди зі 
сходів вівтаря на низ у святиню впродовж 
стін, поміж стовпами. 

Так збирала богиня порубане й пороз¬ 
кидане тіло свого чоловіка, щоб за допомо¬ 
гою Тоота і Анубіса повернути його знов 
до життя: 

„Хвала і честь місту Абідос, що збе¬ 
регло твою прегарну голову, Озіріс. 

„Хвала тобі, місто Мемфіс, де знайшла¬ 
ся права рука великого бога, рука війни 
і оборони. ' ' 

„Слава тобі, місто Саіс, де зберегла¬ 
ся ліва рука світлого бога, рука справедли- 
вости й правосуддя. 

„І ти благословенне будь місто Тіви, де 
спочиває серце Ун-Нофер-Онуфрія“'. 

Так обійшла богиня цілу святиню, а по¬ 
вертаючи знов до вівтаря, щораз голосній- 
ше і з більшим запалом співав хор. Святий 
запал огортав щораз більше жерців і вір¬ 
них. Всі части тіла Озіріса знайшла Ізида,. 
крім одної, святого Фаллуса, заплідняючого 
материнське черево, творця нового вічного 
життя. Тепер наближалася найповажнійша 
дія в містерії Озіріса й Ізиди. 

— Це ти Еліяве! — спитала цариця 
парубка, що тихо з’явився у дверах ліж~ 
ниці. 

Він беззвучно припав в темноті до її 
ніг і притулив до уст край їі одежі. Цариця 
відчула, що він плаче з радости, сорому 



— 79 

й жаги. Поклавши руку на його кучеряву- 
шерстку голову, цариця промовила: 

— Розкажи мені, Еліярє, все, що ти 
знаєш про царя і про цю дівчину з вино¬ 
градинка. 

— Ох, як ти любиш його царице! — 
озвався Еліяв, застогнавши важко. 

— Кажи-ж бо ти... — гримнула Астіс. 
— Щож я можу тобі казати царице? 

Серце моє обливається кровю з заздрости. 
— Кажи! 
Ще нікого не любив так цар, як її. 

Він ні на одну мить не розлучається з нею,. 
Очі його сяють з великого щастя. Він роз¬ 
сіває довкола себе свої ласки, та рсзкидує 
нагороди й подарунки. Він, авімелех і муд¬ 
рець, як нікчемний раб лежить біля її ніг 
і як пес очей не зводить з неї. 

— Кажи! 
— О, як ти мучиш мене царице! 
І вона... вона — вона навіть не дівчина 

тільки мрія, що з'єднала в собі всі прикме¬ 
ти любови, пестощів, вона така ніжна й лю¬ 
ба. Вона покірна й соромлива й опріч свого 
кохання нічого не бачить і не знає. Вона 
тиха й добра і ніхто не почуває до неї ні 
ненависти, ні злоби ні зависти... 

— Кажи! — як навісна застогнала Астіс 
і впяливши своїми гнучкими пальцями в во- 
лося Еліява, вона кріпко притиснула його 
голову до свого тіла, дряпаючи його обличчя 
срібними вишивками свого прозірчастого 
хітона. 
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Тим часом, перед вівтаром довкола по¬ 
доби богині, накритої нормою плащеницею, 
кружляли жреці в божевільнім запалі, з кри¬ 
ками схожими на гавкотню собак, під згуки 
тімпанів і бренкіт цитр. 

Де-котрі з них періщіли себе рясними 
нагайками зі шкури носорожця, другі знов 
завдавали собі рани по грудех і по плечах 
короткими, гострими ножами, роздирали ро¬ 
ти, надривали вуха й дряпали лице пазури- 
ми. По середині цього скаженого хороводу, 
біля самих ніг богині крутився на однім місци 
з незбагнутсю швидкістю, в білосніжній 
розмаяній одежі пустельник з Ливанських 
гір. Один тільки архижрець стояв непорушно 
на однім місци. В руці держав він святий 
жертовний ніж з етіопського абсидіяна, го¬ 
туючись передати його в останній, страшний 
мент. 

- Фаллус! Фаллус! Фаллус! — як 
-скажені ревіли черці в божевільному запалі. 
— Де твій фаллус, о пресвітлий боже! Прий¬ 
ди щоб запліднити богиню! Прийди, ії му¬ 
чить огненна жага! Черево її як пустиня 
у велику спеку підчас літних місяців! 

Аж ось, страшний, скажений, пронизу¬ 
ючий крик на одну мить* заглушив цілий 
хор. Жерці раптом розступилися і всі при¬ 
сутні в храмі побачили ливанського пустель¬ 
ника цілком голого і жахом повіяло від йо¬ 
го високого, виснаженого, жовтого тіла. 
Архижрець подав йому ніж. Смертельна ти- 
шина залягла храм. Пустельник раптом на¬ 
гнувся, зробив якийсь рух, випростувався 

і 
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І з ревом болю й навісної радости кинув до 
ніг богині скрівавлений шматок мяса. 

Він захитався. Архижрець обережно під¬ 
держав його, обнявши рукою за плечі, під¬ 
вів його до боввана Ізиди і помало накрив 
його чорним покривалом, полишаючи його 
оттак на кілька хвилин, щоб він тайно, не¬ 
зримо для других міг зложити свій поцілу¬ 
нок на устах заплідненої богині. 

Зараз таки після цього його положили 
на мари й винесли з вівтаря. Жрець-воротар 
вийшов з храму. Він вдарив деревляним мо¬ 
лотком у великий, мідяний круг, сповіщаю¬ 
чи цілий світ, що сповнилася велика тайна 
запліднення богині. Пронизливий згук міди 
пролетів над Єрусалимом. 

Цариця Астіс іздрігаючись цілим тілом, 
відхилила від себе голову Еліява. В її очах 
горіли непевні, червоні огники. Нарешті во¬ 
на озвалася, наче каміння те кидаючи сло¬ 
во за словом: 

— Еліяв, як ти хочеш, то я зроблю 
тебе царем Юдеї і Ізраїля ? Чи хочеш ти 
бути владарем Ассирії і Мезопотамії, Фені- 
кії та Вавилону ? 

— Ні, царице, я тільки тебе хочу... 
Так, я буду твоєю рабинею, а ти бу¬ 

деш паном надомною. Я віддам тобі всі свої 
ночі. Кожне моє слово, кождий погляд моїх 
очей, кождий мій подих будуть до віку тво¬ 
їми! Ти знаєш гасло. Ти підеш нині в цар¬ 
ський двір і повбиваєш їх. Ти убєш обоє 
разом! 

Еліяв хотів сперечатися. Але цариця 
Суляміт. 6 
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притягнула його до себе и припала до його 
уст горячими губами і язиком. Болісно- 
довго тягнувся той поцілунок. Відтак одір¬ 
вавши раптом молодця від себе, вона про¬ 
мовила коротко і твердо: 

— Іди! 
— Я йду, — покірно одказав Еліяв. 

• ж 

* 

/ 



XII. 

І була сьома ніч великої любови Соло- 
мона. 

На прочуд тихі й несказано ніжні були 
в цю ніч пестощі царя й Суляміти. Так на¬ 
че якась задума, тиха печаль, боязка, обе¬ 
режна соромливість, далеке предчуття ле¬ 
генькою хмаркою огортали їхні слова, обій¬ 
ми та поцілунки. 

Дивлючись крізь вікно на небо, де вже 
ніч перемагала погасаючий вечір, Суляміт 
спинила свої очі на ясній блакитній зірці, 
що тихо й ніжно мерехтіла на небі. 

— Як називається оця зірка, мій коха¬ 
ний? — спитала вона. 

— Це „зоря Сопдіт, — промовив цар.— 
Це свята зоря. Ассирійські маґи кажуть нам, 
що душі всіх людей переселюються туди по 
смерти. 

- І ти в це віриш, царю? 
— Соломон не сказав нічого. Його пра¬ 

ва рука була під головою Суляміт, а лівою 
він обіймав її, а вона почувала його запаш¬ 
ний подих на собі в волосю, на висках. 

— Дуже можливо, царю, що ми тамеч¬ 
ки стрінемося по смерти? — трівожно спи¬ 
тала Суляміт. 

Але цар знову не сказав нічого. 
— Чомуж ти мовчиш, скажи мені ко¬ 

ханий, — тихенько просила Суляміт. 
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Тоді цар промовив : 
— Людське життя коротке, але час не 

має кінця і матерія безсмертна єсть. Чоло¬ 
вік умірає і гниллю свого тіла додає сили 
землі, земля родить колос, колос дає зерно, 
чоловік збірає хліб і живить ним своє тіло. 
Проходять тьми і тьми-тьмущі віків і все на 
світі вертається, — вертаються люди, зві¬ 
рі, каміння, ростини. В ріжноманітному ко¬ 
ловороті часу й материї, що раз-враз по¬ 
вергається, повтараємся оце і ми з тобою, 
моя кохана. Це таке певне, як і те, що ко¬ 
ли ми з тобою наберемо повний мішок мор¬ 
ської жорстви і вкинемо в нього лишень 
один дорогоцінний сафір, то винімаючи бо- 
гато разів з мішка морський пісок, ти усе 
таки швидше чи пізнійше виймеш і дорого¬ 
цінний камінь. Ми зустрінемся з тобою, Су¬ 
ляміт* і ми не пізнаємо одно одного, але 
з тугою й захватом летіти муть собі на 
зустріч наші душі через те, що ми вже 
стрінулися з собою, моя ти гарна Суляміт, 
але коли це буде, ми не можемо цього зга¬ 
дати. 

— Ох ні, мій царю, не так! Я добре па¬ 
м’ятаю. Я добре памятаю, як ти стояв під 
вікном моєї хатини і кликав мене: „Кохана 
моя, вийди, волося моє припало нічною ро¬ 
сою! — я пізнала тебе, я згадала тебе і ра¬ 
дість і невимовний жах обгорнули моє бідне 
серце. Скажи мені, мій царю, скажи, мій ти 
Соломоне, що як-би так я завтра умерла, 
чи згадувати меш ти свою смагляву, вбогу 
дівчину з саду-винограду, свою Суляміт ? 
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ї пригортаючи її до свого серця, шепо¬ 
тів збентежений цар: 

— Не кажи так ніколи... Не. кажи так 
Суляміт! Ти правдива вибраниця Божа, ти 
єдина моя, ти цариця душі моєї... Смерть не 
торкнеться до тебе... 

Пронизливий згук міди несподівано про¬ 
летів над Єрусалимом. Він довго й журливо 
тремтів, переливався і коли затих, то ще 
довго плив його тремтячий відгомін в нічній 
ти шин і. 

— Це в храмі Ізиди скінчилася місте¬ 
рія, — озвався цар. 

— Мені лячно чогось, любий мій! — 
прошепотіла Суляміт. — Великий жах прой¬ 
няв душу мою... Я не хочу смерти... Я ще 
не встигла насититися твоїми пестощами, 
твоїм коханням... Обніми мене... Пригорни 
мене до себе дуже... Зложиж мене як пе¬ 
чать на серцю твоїм, надінь як перстінь на 
руку твою!... 

— Не бійся смерти, Суляміт! Бо так 
само як смерть, сильна любов... Відкинь 
геть од себе думи невеселі... Хочеш, я роз¬ 
кажу тобі про войни Давида, про бенькети 
та лови фараона Суссакіма? Чи хочеш ти 
почути одну з тих казок, які зродилися 
в країні Офір?... Як хочеш я розкажу тобі 
про дива Вакрамадіт’я? 

— Так, мій царю. Ти сам добре знаєш, 
що як слухаю я тебе, то серце мало не ви¬ 
скочить з радости! Але я хочу попросити 
тебе про одну річ... 

— О! Суляміт, — проси, що хочеш! 
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Потрібне тобі моє життя — яз охотою 
віддам його тобі.., Одного тільки буде жаль 
мені, що так низькою ціною заплатив я 
за твою любов. 

Тоді Суляміт усміхнулася в темноті 
з надмірного щастя і обнявши руками шию 
царя, шепнула йому на ухо: 

— Прошу тебе любий, як тільки наста¬ 
не ранок, ми підемо туди... на виноградник. 
Там, де зелень, кипариси і кедри, де коло ка- 
мяної огорожі ти взяв руками душу мою... 
Я прошу тебе про це мій коханий... Там 
знов я замучу тебе своїми пестощами... сво¬ 
їм коханням... 

Упоєний коханням цар, поцілував в у- 
єта свою любу дівчину. 

Але раптом Суляміт підвелася на своїм 
ложі й почала наслухувати. 

— Що тобі моє дитя?... Чого це ти 
злякалась — спитав Соломон. 

— Підожди мій любий... сюди йдуть... 
Так... Я чую кроки... 

Вона замовкла. І тихо стало довкола, 
так тихо, що вони розпізнавали, як билися 
їх серця. 

Тихе шамотіння почулося за дверима 
і вони нечутно без галасу, без шуму раптом 
відчинилися. 

Хто там? — скрикнув Соломон. 
Але Суляміт в одну мить зіскочила з ло¬ 

жа й одним відрухом метнулась на зустріч 
чорній людській постаті з блискучим мечем 
в руці. У туж мить проколена наскрізь ко¬ 
ротким, проворним ударом меча, вона зі сла- 
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бим, наче здивованим окриком, впала на 
землю. 

Соломон розбив рукою каріольовий 
екран, що закривав світло нічної лампади. 
Він побачив Еліява, що стояв біля дверий 
і злегка похилившись над тілом дівчини, хи¬ 
тався наче п’яний. Молодий воїн, почувши 
на собі бистрий погляд Соломона, підвів го¬ 
лову і стрінувшись очима з розгніваними, 
страшними очима царя, збілів як стіна й за¬ 
стогнав. Смертельний жах, який не під си¬ 
лу людині, скривив його лице. І раптом 
зігнувшись в три погибелі, заховавши в плащ 
голову, він боязливо, як той зляканий ша- 
каль, почав висуватися з кімнати. Але цар 
спинив його, промовивши тільки три слова: 

— Хто присилував тебе? 
Трясучись як у пропасниці і клацаючи 

зубами, з очима збілілими від жаху, моло¬ 
дий воїн ледве чутно промовив: 

— Цариця Астіс... 
Геть звідсіля, — приказав Соломон. 

- Скажи черговій варті, щоб стерегла те¬ 
бе. Незабаром по незчисленних покоях цар¬ 
ських палат заметушилися люди зі світлом. 
У всіх покоях заблисло світло. Прийшли 
лікарі, зібрались полководці і друзі цареві. 

Найстарший лікар промовив: 
— Царю, тепер не поможе ні наука ні 

Бог. Коли добудемо меч полишений в її гру¬ 
ди, вона в тую-ж мить умре. 

Але у той час Суляміт прокинулась 
і промовила зі спокійною усмішкою: 

— Я хочу пити. 
І заспокоївши спрагу, вона з ніжною, 
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чарівною усмішкою спинила свої очі на ца¬ 
реві і вже більше не зводила їх; а він сто¬ 
яв навколішках перед її ложем, без одежі 
так, як і вона, не помічаючи навіть, що ко¬ 
ліна його купаються в крові та що руки 
його обагрені червоною кровю. 

Так, споглядаючи на свого коханого 
і всміхаючись смиренно, промовила з тру¬ 
дом прекрасна Суляміт: 

— Дякую тобі, мій царю, за все : за 
твою любов, за твою красу, за твою му¬ 
дрість, до якої ти дозволив припасти мені 
устами, як до цілющого, солодкого джерела. 
Дай мені поцілувати твої руки, не одривай 
їх від моїх уст, аж поки послідний подих не 
одлетить з мого тіла. Ще ніколи не було 
щасливійшої жінки від мене. Дякую тобі, 
мій царю, мій коханий, мій любий. Згадуй 
иноді твою рабиню, твою загорілу від сон¬ 
ця Суляміт. 

І на те промовив цар повагом, глибо» 
ким зворушеним голосом: 

— До того часу, поки люди будуть лю¬ 
бити одне одного, поки краса душі і тіла 
буде найкращою і найсолодшою мрією на 
світі, до того часу, присягаю тобі Суляміт, 
імя твоє во віки вічні вимовлятиметься 
з найбільшою любовю і пошаною. 

Над ранком не стало Суляміти. 
Тоді цар встав, велів подати собі уми¬ 

вальницю і надів найкращий пурпуровий хі¬ 
тон, мережаний золотими скарабеями і по¬ 
клав на свою голову вінець із кріваво-чер- 
воних рубінів. Після цього покликав до се¬ 
бе Банею і сказав спокійно: 
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— Ванея, ти підеш і уб’єш Еліява. 
Але старик закрив лице руками і впав 

ниць перед царем. 
— Царю, Еліяв — мій унук! 
— Ти чув, що я тобі сказав, Ванея? 
— Царю прости мені та не погрожуй 

мені своїм гнівом, накажи зробити це кому 
иньшому. Еліяв, вихопившись з палат, за¬ 
ховався в храмі і вхопився за роги святого 
жертівника. Я вже старий, до смерти мені 
не далеко, я не смію брати на свою душу 
цього подвійного лиходійства. 

.Але цар відказав на це: 
— Одначе, коли я доручив тобі убити 

мого брата Адонію, який теж вхопився ру¬ 
ками за святі роги жертівника, хиба ти не 
послухав мене, Ванея? 

— Прости мені! Змилосердься надомною 
царю ! 

— Підведи своє лице — приказав Со- 
ломон, 

1 як тільки Ванея підвів голову і поба¬ 
чив цареві очі, то швидко встав з помосту 
і як побитий пес, слухняно подався до две- 
рий. 

Потім звернувся до Ахіссара начальни¬ 
ка й доглядача палацу, він сказав: 

— Царицю я не хочу карати смертю, 
нехай вона живе, як хоче і вмірає, де хоче. 
Але вже ніколи не побачить вона мойого 
лиця. Ти, Ахіссаре, ще нині спорядиш ка¬ 
раван і проведеш царицю до пристані 
в Яффі, а звідтіля до Єгипту, до фараона 
Суссакіма. Тепер нехай усі вийдуть. 

І оставшись одинцем лицем в лице з ті- 
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лом Суляміти, він довго дивився на прекра¬ 
сні риси її лиця. Обличчя її було біле і ні¬ 
коли за життя не було воно таке чарівне. 
Напів одхилені уста, які ще так недавно ці¬ 
лував Соломон, всміхалися таємно і щасли¬ 
во, а зуби ще вохкі, ледве біліли з поміж 
розхилених уст. 

Довго дивився цар на свою умершу 
любку, потім тихо торкнувся пальцями її 
чола, що вже почало теряти теплоту життя 
і тихою ходою вийшов з кімнати. 

За дверима вже чекав на його перво- 
священник Азарія, син Садокії. Підійшовши 
до царя, він спитав: 

— Що нам робити з тілом цієї жінки? 
Нині субота. 

1 згадав цар, як богато літ тому згинув 
його батько і лежав на піску і вже почав 
гнити .Пси, зачувши падло, вже тічнею круж¬ 
ляли довкола трупа і очі їх світилися від го¬ 
лоду й жади. І так само, як тепер спитав 
його первосвященник, батько Азарії, древній 
дідок: 

— Ось лежить твій батько, пси можуть 
розшарпати його труп... Що нам робити? 
Чи пошанувати царя і осквернити суботу, чи 
пошанувати суботу, покинувши трупа твого 
батька на поталу собакам ? 

Тоді сказав Соломон : 
— Покинути. Кращий живий пес, як 

здохлий цар. 
І коли тепер, після слів первосвящен* 

ника він згадав про це, то невимовний сму¬ 
ток й трівога, як кліщами стиснули його 
серце. 
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Не сказавши нічого первосвященникові, 
'Він пішов далі в простору кімнату судилища. 

Як завжди в ранці, так і тепер два його 
писарі, Еліхофер і Ахія вже лежали, на ма¬ 
тах по обидвох боках трону, держучи 
наготові звої папірусу, тростину й чорнило. 
Як тільки увійшов цар, вони встали й по¬ 
клонилися йому до землі. Цар сів на своїм 
троні зі слоневої кости з золотими оздоба¬ 
ми, і спіраючись ліктем на спину золотого 
льва, підпер голову рукою і промовив: 

— Пишіть! 
„Зложи-ж мене, як печать на серце 

своє, надінь як перстень на руку твою, силь¬ 
на бо як смерть любов і страшна як пекло 
заздрість: а стріли її — стріли огненні". 

І попавши в задуму він замовк. Писарі 
перестали писати і затаїли дух в собі. Пере¬ 
годя він озвався до них: 

— Лишіть мене самого. 
І цілий день, аж до са¬ 
мого смерку сидів цар 
сам на сам з свої¬ 
ми думами не¬ 

веселими і 
ніхто не 
важив 

ся 
увійти до величезної салі судилища. 





Друкарські похибки: 

•Стор. рядок надруковано: мав бути: 
3 15 3 долу реднього редземного 

22 12 77 ягнат ягнят 
36 12 77 черз через 
45 1 3 гори Вант- Ватн- 
54 8 3 долу свавку сварку 
55 13 3 гори вийматися клюватися 
56 3 77 притрусува- притрушувала 

ла своє Суляміт своє 
59 9 3 долу оповинений сповнений 
69 7 77 видініж- виді ніж- 
71 14 77 похопливою похотливою 
73 11 3 гори похоплива похотлива 





Видавництво „Ока“ друкує в 1. серії 
своїх видань оповідання, повістки і романи 
з історії українського народа і має на діли 
дати головно молодшій ґенерації здорову 
і дешеву лектуру. 

Живі та ядерні оповідання, гарно зма¬ 
льовані образки з нашої бувальщини знахо¬ 
дять легкий доступ до ума і серця читача, 
розбуджують більшу охоту до читання 
і знання та розбуджують любов до рідної 
землиці й народа. 

Було-б пожаданим, щоби наші молодші 
писменники більше працювали на тій царині 
писменницької творчости та своїми творами 
засиляли Видавництво. Видавництво бажа- 
лбб набути кілька творів, де-б героями бу¬ 
ли жіночі постаті з гарними, повними посвя¬ 
ти характерами — як московська — Марта 
Борецька, або Жанна д’Арк для Французів. 
Потрібні є повістки з нашої мітичної і ге¬ 
роїчної доби (Кожемяка, Редедя, Золоті Во¬ 
рота), доби змагань наших батьків до обо¬ 
рони независимости, реліґії, братьської єдно- 
сти, турецького і пізнійшого лихоліття. Та- 



кі твори прийме Видавництво з найбільшою 
охотою. 

В II. серії друкуватись буде красні тво¬ 
ри, які своїм змістом зясовують найважній- 
ші події всесвітної історії і визначнійших 
ґеніїв людства. 

Видавництво не розпоряджає ні капіта¬ 
лами, ні засобами і тому випускає книжочки 
скромні, без прикрас — як прості сірі ря- 
довики-жовніри. Річею суспільносте буде, 
щоби ті рядовики не залежували полиць, 
а йшли під курні стріхи, до бідних та вох- 
ких кімнат нашої учачоїся молоді і сповняли 
своє завдання. 


